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Ceea ce s'a născut din carne, carne 
este ; şi ceea ce se nasce din spirit, spirit 
este. Nu te mira dară când îţi spun : trebui 
să vă renasceţi... 
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Et nous devoilerons soudain 

L'eternel e profonă mystâre 

Que Vinfini s'obstine A taire 

A l'homme qui le cherche en vaiuș 

Et nous sourirons de dedain 

Aux vains systemes de la tere! 

L'oeil de Pesprit decouvrira 

Le v&ritable aspect des choses 

Et par mille mâtamorphoses 

“Tout univers nous livrera 

Le secret que l'esprit lira, 

Le secret des fins et des causes!.., 

JULIE HASDEU.



ROMANOS. 

CORINTHIOS, 

GALATAS. 

EPuesros. 

HEBRAOS. 

PHILIPPENSES. 

CoLossBNses. 

'PHESSA LONICENSES. 

PIMOTHEUM. ... 

Servus JESU.



Prefaţa la a 8-ea ediţiune 

Prima ediţiune a acestei cărți apăruse în Revzsfa-nouă, 

începend dela Martie 1891. A doua edițiune, eșită la 

lumină în 1893 întrun număr mic de exemplare, este 

de mult deja istovită, deși era forte scumpă din causa 

luxului de execuţiune. A treia ediţiune, pe care o scâte 
acuma Librăria Socec, este menită a fi curat poporană, 

la îndemână pentru ori-cine, purtăreță și eftenă. 

In text nu sa făcut absolut nici o schimbare şi nu 

se va schimba nemic nici o dată. Ceea ce lipsesce în Sze 

cogilo, trebuia să lipsescă acolo, de vreme ce va ave 

să 'și aibă locul în alte doue opere ulteridre: dentâiu 

în Îla sensum, apoi în Pirtus rediviva, una cuprindend 

experimente fisice asupra Spiritului, cea-laltă des- 

voltând și demonstrând teoria Reincarnaţiunii. 

Sint acum patru ani, când publicasem cel de'ntâiu ca- 

pitol din „Szc- cogzfo, în România nu exista nici un spi- 

ritist pe faţă. Chiar cei mai convinşi c<învirtitori de 

mesă» de pe atunci, 

Rari nantes in gurgite vasto, 

se ascundeaii, se pitulati, temându- -se de a nu fi luaţi în ris, 

Era mare îndrăsn€la mea de a înfruntă rînjirea nenumă- 

raţilor gură-cască. Unii credeaii, alţii diceaii, ba unul 6re-



cine a și tipărit că eii sint nebun. Astădi, cel puţin a 
decea parte din Românii cei mai culți — profesori, medici, 
cler, armată, magistratură — nu se sfiesc a: spune fără 
șovă€lă că ei sînt spiritiști și nemine nu mat rîde. Ipo- 
tesa nebuniei mele este înlăturată cu desăvirşire, îmmul- 

_ţindu-se peste măsură numărul celor nebuni întocmai ca 
şi mine. Pentru noi ăştiia toţi la un loc n'ar mai ajunge 
un Balamuc cât domeniul Corânei. Incă doi-trei ani și., 
dar să aşteptâm pînă atunce. Nu e departe. Va veni o 
di, când nu vor fi. spiritişti numai — Evreii şi socialiștii. 

B. P. HASDEU. 
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PROLOG 

Trecuse şese luni după mârtea fiicei mele. 
Era în Martie: ierna plecase; primă-vera nu sosta încă. 
Intr'o scră, umedă și posomorită, ședeanm singur în odae 

lingă mesa mea de lucru. 
De'nainte'mi, ca tot d'a-una, eră o testea de hărtiă 

şi mai multe crai6ne. 
Cum? nu sciii, nu sciă, nu sciii; dar fără ca s'o scii, 

mâna mea luâ un craion şi'i rădemâ virful de luciul. 
hărtiei. 

Incepui a simţi la tâmpla stângă bătăi scurte şi înde- 
sate, întocmai ca și când ar fi fost băgat într'însa un 
aparat telegrafic. 

De o dată mâna mea se puse în mișcare fără astimpăr. 
Vr'o cinci secunde cel mult. 
Când braţul se opri și craionul cădă dintre degete, 

mă simțţii deșteptat dintrun somn, deși eram sigur că 
nu adormisem. 

Aruncai privirea pe hărtiă și cetii acolo fârte limpede : 

Je suis heureuse ; je Patme ; Nous NOUS TEVErroNs 7 
cela doit te suffire. 

FYulre Hasdeu. 

Era scris. şi iscălit cu slova fiicei mele. 
Ce să fie? 
O va spune acâstă carte.



SCIINȚA SUFLETULUI 

I. 

DUMNEDEU, NEMURIREA, DESTĂINUIREA 
  

* 

ai întâiii de tâte, să lămurim bine titlul pus în fruntea 
Ss acestei scrieri. 
Când noi dicem «Sciinţa sufletului», nu înțelegem sciința 

despre suflet a celor învăţaţi, ci sciința cuprinsă în su- 
fletul fie-cărui om, ori-cât de ne'nvăţat: religiunea. Şi 
când dicem «religiune», nu înțelegem vre-o religiune deo- 
sebită, ci întreitul sîmbure al tuturor religiunilor câte aă 
fiinţat vre-o dat sai ființeză pe fața pămîntului: Dum. 
nedeii, Nemurirea, Destăinuirea. 

Unica religiune, care se întemeiază întregă numai pe 
aceste trei principie, fără nici un alt amestec, este Spi- 
ritismul,. 

Spiritismul dară, cuprinsul şi ţinta cercetării de faţă, 
nu alcătuesce o credinţă nouă și nu este o credință a-parte; 
nu e nouă, “căci dogmele sale sînt sădite în inimi de 
când omenirea, și nu este a-parte de vreme ce aceste 
dogme sînt împărtășite de ori-care altă religiune. 

Spiritismul trece cu tăcerea peste tot ce nu se gă- 
sesce decât în cultul religios cutare saii cutare, şi îm- 
brăţișeză tot ce ne întimpină de o potrivă în fie-care din 
acele culturi, adecă tot ce nu este cult, tot ce nu este
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rit, tot ce nu este particular, tâte câte le recunâsce și 
creștinul și mahometanul și evreul și sălbatecul ; însă pe 
unele le înlătureză fără despreţ şi fără ură, far pe cele. 
lalte, fără fanatism sai bigotism, le supune judecății şi 
ispitei. 

Prin universalitatea principielor sale şi prin lipsa de 
patimă, Spiritismul este, sai cel puţin pote să devină și 
tinde a deveni, singura credinţă-sciinţă. 

Am arătat destul de verde și, băgaţi bine de samă, 
am spus fără nici o sfială că sînt Spiritist. 

Dar cui vorbesc eii re ca să mă 'nțelâgă? și cine 
sînt eă, ca să am dreptul de a fi ascultat? 

Cui vorbesc? Astădi Spiritiştii se numără o sută de 
mii numai în Paris, Yar în America ei trec peste dece 
miline numai în Statele-Unite, dintre cari forte mulţi 
nu sînt proşti și fârte puţini sînt nebuni. În acestă stare 
de lucruri, când gluma nu mai încape, aceia cari mai 
pun pedeci în mersul Spiritismului şi cu cari, prin ur- 
mare, el se vede silit a da pept, se pot împărți în urmă- 
t6rele opt tagme: . 

19. Sint o samă de Gmeni cari rid tot-d'a-una, de toţi 
şi de tote. Pentru ei risul. este o datoriă, pe care şi-o 
împlinesc cu fericire. In privința acestora, cu cari e pă- 
cat și chiar o necuviință de a fi cine-va posac, eii tot. 
d'a-una am rîs cu dinșii, rigend de dînşii. Aşa voiu face 
şi de acum înainte. 

2%. Sînt unii, cărturari” sati necărturari, cari ai vorbit, 
au strigat şi -mai ales ai scris. vre-o dată contra Spiri- 
tismului, fără să'l fi cercetat cu stăruință sai fără a fi 
avut mijlâce de al pătrunde cum se cade. De atunci, 
îngâmfarea, deșertăciunea minţii şi a inimei, un amor 
propriii reii înţeles, îi împedecă nu.numai de a'și spo- 
vedi greșcla, dar nici măcar de a fi sguduiţi în cerbiciă. 
In -zadar le vei da dovedi pest: dovedi. De nu vor pute 
cum-va. să'și închidă ochii şi -urechile ca să încungidre
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un fapt pre pipăit, ei sînt gata a'l restălmăci în chipu- 
rile cele mai ciudate, cele mai încurcate, cele mat năs- 
drăvănesci, numai și numai ca să nu se contradică. Cam 
tot de felul acesta sint: 

3%. Toţi aceia, cam mulţi, cărora nu le place nici o 
noutate, nemic și nemic afară din câte se înveță în scâlă. 
Leneși, ei își închipuesc că sciinţa, pe care o aii dînșii, 
le ajunge; pizmaşi, le pare reii de nisce descoperiri, la 
cari ei n'a luat nici o parte. Dacă sînt cum-va învățați, 
aceşti leneși-pizmaşi născocesc une-ori contra noutăților 
argumente fOrte istețe. Iată, bună-dră, cum un doctor 
dela Sorbonna numit Besian Arroy sfărimă pe nemuri- 
torul Copernic: «s6rele e făcut ca să lumineze pămîntul ; 
Doi scim însă că torţele se mișcă pentru a lumina mai 
bine o casă, iar casele nu se mișcă pentru a fi luminate 
prin torţe, deci, nu pămintul se mișcă împregiurul s6- 
relui, ci se mișcă sorele împregiurul pămîntului.» Şi câți 
gură-cască nu se vor fi minunat la o asemenea logică! 

4%. Apoi sint mulți cu musca pe căciulă. Ori-ce re- 
ligiune are o morală; ori-ce morală are o sancţiune, adecă 
un canon, o pedepsă în perspectivă; deci, ci nu vor pe- 
depsă, nu vor morală, nu vor religiune. Diînşii nu sînt 
Spiritişti nu de alt ce-va, ci numai fiind-că nu pot fi 
nici creştini, nici păgâni, nici chiar mormoni! Ei sînt 
liberi cugetători, în acelaşi sens în care un bandit, 
un Cartouche sati un Simeon Licinski, este liber fă- 
cttor. Cu aceștia să nu amestecâm la un loc pe: 

5%. Unii băeţi nevinovaţi cu gărgăuni în cap, băeţi 
tineri sai bătrâni, cari vor cu ori-ce preţ să fie Şzc sati 
Zșiut la idei, dacă nu și la mănuși. Un Moleschott, un 
Biichner, un Carl Vogt, un Lombroso trec printr'un fel 
de modă ca și un Zola, trec de se trec pînă ce fute se 
învechesc, întocmai după cum s'ati învechit un Hobbes, 
un Gassendi, un Aretino. Sărmanii copilași, în loc dea 

„urma acestor fericiți trecători petrecători, pe cari pâte 
nici nu i-ai cetit măcar, ar face mult mat bine să caute 
în istoria sciinței, a literaturei, a artei, numile tuturor 
acelora cari nu se învechesc nici o dată. Pentru onrea
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omenirii, aceşti luceferi sînt mulți, şi toți, toți pînă la 
unul, ei scieaii că pârtă într'înşii o scânteiă de nemu- 
rire, pe care pe de aici, din vicța pămiîntescă, o aţiţă 
deja din când în când cu putere însuflețirea de sus. 

6%. Cei mai mulţi habar n'aii ce este Spiritismul. După 
dinşii, el se cuprinde și se mărginesce în învirtirea 
meselor, adecă întrun punct de unde pînă la Spiri. 
tism e tot așa de departe ca dela apa, care ferbe pentru 

„supă în bucătăriă, pînă la trenul Fulger. Ei unul măr- 
turisesc în cuget curat că n'am învirtit nici o dată o 
mesă, și nu simţesc nici o plăcere de a o învirti vre-o 
dată 

79%. Unii se tem și se feresc de Spiritism din pricina 
câtor-va şarlatani prinși, cum se dice, cu ocaua mică saii 
cu mâna în sac, după cum alţii se fac atei din pricina 
pEcătoșiei unor popi. Dar atunci o mai mare coţcăniă 
ar fi Medicina întregă, în care şarlatanismul e ce-va de 
tâte dilele. Ş'apoi re numai Medicina? Nu se află nici 
o sciință, nici o meseriă, nici o ramură de traiu, în care 
să nu se fi strecurat și să nu se aciueze Gmeni de rea 
credinţă, tot aşa precum nu este nici un fel de monetă 
care să nu fi avut pe calpuzani af sei. Feriţi-vă dară și 
de bani, dacă vă dă mâna! 

8%. In sfirşit, sînt fârte numeroşi cei nedumeriți. 
Ei nu cred încă, dar nu mai rid. Ei ai ajuns a cântări 
lucrul cu luare a-minte şi lasă timpului sarcina de a a- 
duce mai multă lumină. De câtiva ani înzâce, tonul 
organelor celor mari de publicitate din Occident în pri- 
vința Spiritismului este din ce în ce mai cumpetat. Rîn- 
jetul de altă dată despre pretinşii visători de ai lui Allan 
Kardec s'a înlocuit treptat, aprope pe nesimţite, prin 
nesce cuvinte adesea bine-voitâre, mai tot-d'a-una pline 
de reserve, cam în felul celor scrise nu de mult de Emile 
Gautier sub titlul «Au pays des fâes» în fruntea lui 
Figaro. Cele do& mari Enciclopedie din Lipsca, a lui 
Brockhaus și mai ales a lui Meyer din 1889. ambele 
oglindind starea cea mai prâspătă a sciinţei germane, 
adastă cu sânge rece cercetările viitorului. Ne pare bine
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de a recunâsce că acestă apucătură nepărtenitâre, seri6să, 
adevărat sciinţifică, plecă tocmai dela genialul Schopen- 
hauer, a cărui încercare asupra «Visiunii» (Versuch iiber 
Geistersehn und was damit zusammenhângt), deşi pu- 

blicată la 1851, adecă cu mult înainte de experimentarea 
fenomenelor celor mai însemnate, totuși pâte chiar as: 
tădi, cu câte-va forte mici schimbări, a servi ca prima 
pagină la o lucrare temeinică asupra Spiritismului. 

Din cele opt tagme de mai sus, este învederat că 
numai ultimele trei ne vor înțelege, căci numai ele sînt 
doritâre şi primitâre de înțelegere; pote că ne vor mai 
înțelege și băeţii cei nevinovaţi cu gărgăuni în cap, dar 

negreșit mai târdiii, când se vor mai cerne și se vor 

câce. 
90. Mai pe d'asupra, am ave nevoe de a ne înţelege 

chiar cu unii dintre Spiritiști, ba încă cam multişori, 

cari nu sînt pătrunși de ideea cea de căpeteniă că: oti- 

ce religiune trebue să aibă în vedere numai binele ome- 

nirii, far nici decum propria nâstră piele sai o secă și 
neastimpărată curiositate, cu atât și mai puţin reul altuia. 

Acuma sciii cui vorbesc. Dar cine 6re sînt ei însumi? 

Cel mai noii lucrător fârte harnic pe câmpul Spiri- 

tismului, doctorul Paul Gibier, în ultima sa carte: «Ana- 

lyse des choses>, publicată sînt acum abia câte-va luni, 

a credut de cuviinţă a'şi face următorea auto-biografiă: 

«Rog pe cititori a crede, că eii nu spuiu aci decât 

«ceea ce sciii prin observaţiune saii experimentaţiune. 

«Am 6re-care drept de a pretinde că nici observaţiunea, 

«nici experimentaţiunea nu'mi sînt străine. Ca medic, 

cadecă observator v'End-nevrând, îmi întrebuințez facul. 
«tăţile mele de observaţiune de do&-deci de ani, din cari 

«cea mai mare parte petrecuți în spitalele din Paris. Ca 

. «experimentator, am fost de fapt în timp de mai mulţi 

«ani în capul laborateriului de patologia experimentală 

«şi comparativă al Muzeului de istoria naturală din Paris ; 

«şi printre alte multe cercetări, mi-a fost dat mie de a
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«dovedi; prin nesce experienţe -delicate, cum-că animalii 
«cu sânge rece, scutiți în genere de unele bâle dale 
«animalilor cu sânge cald, le pot totuși căpăta, dacă 
«vom ridica temperatura lor la un grad apropiat de a 
«mamiferilor, ținendu-i în apă caldă. Am dovedit de a.: 
«semenea faptul interesant câ păserile, găine şi altele, 
«pot turba şi, trânsmiţend turbarea mamiferilor cu mai 
«multe săptămâni în urma altoirii, pot apoi să se vin- 
«dece dela sine. Cu aceiași ocasiune am arătat că tur. 
«barea, o dată vindecată, nu se mai re'noesce, căci 
«păserile cele altoite întrun rînd nu mat turbeză, când 
«le altoim a doua ră. Tot e cel de'ntâii am făcut 
“cunoscuți germenii saii microbii pemfigului acut şi acei 
«ai turbării, şi memoriul pe care Lam publicat asupra 
«totalităţii lucrărilor mele despre turbare Şi tratamentul 
«ei a căpătat dela Facultatea de Medicină cea mai înaltă 
«resplată ce se pote da unei disertaţiuni. In sfârşit, cei 
«dela putere aii vădut cu ochi buni, de sigur; apucătu- 
«rile mele de observator şi de experimentator, de ră. 
«ce, în cinci rînduri diferite, guvernul Republicei francese 
«mi-a încredințat mie sarcina de a studia, în Franţa și'n | 
«străinătate, doă epidemie de. cholera asiatică, do& epi- «demie de friguri gaibene şi metâdele cele experimentale 
«ale învăţaţilor străini... » 

Şi de ce re le spune doctorul Gibier tâte acestea? Fiind-că —de!.-a cutegat să scrie o carte, prin care în- tăresce Spiritismul, și deci se temea ca nu cum-va lumea să l iea peste picior, dacă dînsul nu'i va spune, mai de "nainte, cu cine anume are a face, o 
Vrea să dică chiar astăgi, după ce Spiritismul numără deja de-mult în sînul sei o mulţime de fruntaşi curat sciințifici, astronomi, matematică, chimişti, fisiciani, na- turaliști, antropologişti, filosofi: pe un William Crookes, un Russel Wallace, Fichte, Zăllner, Fechner, Ostrogradski, Butlerov, Hare, De Morgan, Barret, Huggins, R. Cham- bers, Gladstone, Oxon, Varley, Edison, etc. etc,, afară de căpetenii literare ca Victor Hugo, Georges” Sand, . Thakeray, Trollope, Lytton Bulwer, Arsene Houssay,
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Theophile Gautier, Longfellow, Victorien Sardou şi alții, chiar astădi indrăznesce cine-va numai cu rușinea pe 
obraz a scrie despre. acestă credinţă-sciinţă, acestă singură religiune experimentală. Îi este iertat ori-şi-cui 
a tipări cu slove mari, că geniul e o nebuniă și Dum- 
nedeii o epidemiă; îi este iertat a ne asigura, după Ca- banis, că «cugetarea este urina creerului» ; îi este iertat 
a improșca pe față cu clăbuci de norotu în avînturile 
cele mai înalte, cele mai adevărat omenesci ale omului; 
îi este iertat a ride de iubire, de prieteniă, de milă, de 
jertfire de sine, de câte altele; îi este iertat, fără a i se 
„cere dela dinsul, dela acela care batjocoresce, să do- 
vedescă cel puţin că este cine-va, că lucreză şi a lucrat 
mult şi bine, că nu e un netrebnic trântor în roiul cel 
muncitor al albinelor. Da! Insă când vrei să scrii de 
Dumnedeii și de suflet, când cauţi a lămuri legămîntul 
între cei plecaţi deja şi cei remași încă, o! atunci cei 
fără suflet şi fără Dumnedeii, cei cu Nana îţi arată dinţii 
Şi'ți cer titluri.. 

Deci, să le dai și ei pe ale mele. . 
Dar ce să le spuiu? Să le spuiu că's profesor de u- 

niversitate? Nu ?i mare trebă! Câţi profesori universitari 
» în Europa întregă nu sînt ca un fel de: imperceptibili 
„microbi, prin cari ofticeză şi studiul și studentul! Să le 
“Spulu că sint membru al Academiei şi chiar al mai mul: 
tor Academie? Iarăşi nu'i mare trebă! Tote Academiele 
din lume, dacă le iei cu toptanul, staii pe loc Şi nu vor 
să se misce; iar luate în amărunt, ele adăpostesc vecinic 
în sînul lor multe verierabile mustre de rugină intelec- 
tuală, puse la păstrare de vremea rea. Să le spuiu că 
muncesc. fără întrerupere de trei-deci şi mai bine de ani 
Ja ogorul sciinţei şi al literaturei? că am dat la lumină 
vr'o doă-deci şi atâtea volume? că am fost mult lău- 
dat de cutare și cutare și încă cutare? că am fost de 
atâtea ori premiat? că.... tot nu" mare trebă! O muncă 
ori-cât de îndelungată pote să fie sterpă saă minciunâsă; 
volumele ori-cât de numerâse pot fi un nămol de secă- 
turi, fără traiu, după gustul momentului; laudele cât de 

42,796. | 2
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sgomotâse pot fi cerșite, mijlocite sai cumpărate; pre- 

miele pot fi de cărdășiă. Ce să le spuiu dară? Voiu dice 

numai atâta că: în istoriă, în filologiă, în ori-ce sferă a 

cunoscinţei. eii am fost tot-d'a-una sceptic, respingend 

autoritarismul de sus ca și popularitatea de jos și cro- 

indu'mi pretutindenea singur, prin propriele mele cerce- 

tări după isvâre, o cale nouă, bună sai rea, cum mă 

tăia capul, dar din inimă curată, fără frică de nimeni, 

fără folos personal, fără fățărniciă, fără reclamă. 

Am spus că Spiritismul este credinţă-sciinţă, ceea 
ce însemneză că: pe de o parte, el cuprinde în sine 

miedul tuturor religiunilor fără deosebire; iar pe de 
alta, nu numai se împacă cu sciința așa numită posi- 

tivă, dar încă o și întregesce, înfigându'și rădăcinele 
adânc în Biologiă. 

Intrebarea, dacă se află unde-va saii nu se află nicăiri 
nisce n€muri omenesci atât de uitate de Dumnedeii în- 
cât să nu aibă nici o adulmecare de Dumnedeii, acestă 
întrebare este, negreșit, de o însemnătate Gre-care pen: 
tru Antropologiă și pentru Etnologiă, dar aci ne îngri- 
jesce pr€ puţin, și Yată de ce. Una din doă: se află sait 
nu se află. Dacă se află asemenea nemuri, ceea, ce este 
cu putință, atunci urmeză că religiositatea s'a desvoltat 
în omenire, și numai în omenire, de o dată cuotreptă 
Gre-:are de cultură, și deci, ca și însăși cultura, alcătu- 
esce o înaintare frescă a speciei omenesci. Dacă însă, 
din potrivă, asemenea nemuri nu se află nicăiri, ceia ce 
&răşi este cu putință, atunci începutul religiosității tre- 
bue căutat deja la maimuţă, la elefant, la câine, în stra- 
turile animale inferire omului. Ori-cum ar fi dară, în 
ambele casuri religiositatea este o propășire necesară pe 
scara urcării organismului, și acesta ne ajunge ca punct 
de plecare; adică ne ajunge ca punct de plecare de a 
sci că: este tot așa în firea omului dea crede în Dum- 
negeii după cum în firea omului este dea sta drept pe 
doă picidre, iar nu de a umbla de-abușilea, deşi cutare 
saii cutare pote să umble de-abuşilea şi pote să nu credă
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în Dumnedeii, fie de bună voe prin fantasiă, fie de nevoe 
prin slăbiciune organică. 

Felurite forme și reforme, prin cari ai trecut și trece 
religiositatea : fetișism, politeism, monoteism, apoi sa- 
beism, buddhism, brahmanism, mahometism, creștinism, 
apoi ortodoxism, catolicism, protestantism etc., nu ne 
privesc nici mai: mult nici mai puţin decât întrebarea 
de mai sus despre epoca nascerii religiosității, adecă ne 
privesc numai ca nesce trepte de propăşire ale unuia și 
aceluiaşi principiii.. Care anume treptă e superidră şi care 

„este inferidră? al€gă ori-cine cum îi place; destul că unele 
nu pot a nu fi mai sus, altele mai jos, altele mai la 
mijloc. Fie-care trâptă se deosebesce de tâte celelalte 
prin cult și prin amărunte, iar nouă nu ne pasă aice 
nici de cult, nici de amărunte. Fie-care se asemă&nă cu 

tâte cele-lalte prin recunâscerea lui Dumnedei, a unui 
Dumnedeii înțeles mai bine sai mai reii, dar recunos- 
cut d'o potrivă în religiunea lui Cetivayo ca și 'n reli- 
giunea lui Descartes sai a lui Kant. Cel mai adânc cer- 
cetător al religiosităţii la popâre primitive Eduard Tylor 
ne spune că: «se pote dice că nici un trib selbatec nu 
ceste panteist în sensul cel strîns al cuvîntului; doctrina, 
«pe care triburile selbatece o îmbrățişeză obicinuit, doc- 
«trină mijlociă între monoteism și panteism, este un 
«politeism având în culme o singură deitate su- 
«premă», Ei bine, selbatece sati neselbatece, ast-fel sint 
tâte religiunile, tote pînă la una. Din religiune în reli- 
giune se schimbă numai dâră numile proprii ale deilor de 
a doua mână, numai etichetele. Ce este Mercuriii dacă 
nu un Arhanghel? Câte-o-odată chiar numele proprii se 
păstreză pe furiș, bună-ră: trecând dela Romani la Ro- 
mâni, străbuna Venere se resfrânge în sfânta Vineri din 
basmurile poporului. Insuși mosaismul, socotit cu drept 
cuvint ca monoteismul cel mai curat, ne vorbesce to- 
tuşi de îngeri, adecă pune la mijloc între om și între 
Dumnedeii o câtă de ființe aprope dumnedeesci. Cheme-se 
o asemenea ființă Rafail, saii cheme-se Marte, sai che- 
me-se sân-George, este în formă un politeism, deşi în
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fond Dumnedeii remâne unul, unul în tote religiunile 
fără deosebire, încungiurat de 6meni-dumnegei, de 
nisce mijlocitori între cer și pămînt, din pricina cărora 
ori-ce. teologiă se alunecă pe nesimţite în mitologiă, şi 
n'are ce face: trebui să se alunece. 

Ceia ce ne isbesce dela cea de 'ntâiii vedere în tote 
religiunile, este stăruința de a'și da samă de obârşia 
nenumăratelor rele cari bântue lumea. Pretutindeni s'a 
închipuit o deitate rea, una saii mai multe, luptând îm- 
protiva binelui. La Egipteni Titon contra lui Osiris, la 
Indi Şiva contra lui Brahma, la Evrei Satan contra lui 
Tehova etc. Cea mai desvoltată, cea mat amărunțită 
icână a acestui resboiii ni se înfățișeză în zoroastrismul 
persian, trecut apoi în manicheism și la urmă în bogo- 
milism. De unde vine reul? se întrebă mereii și se tot 
întrebă sărmana omenire, respungându-şi ea însăşi: cată 
să fie și draci, nu numai îngeri. In tâte reiigiunile însă 
ne întimpină, dacă nu ca un element cu totul mai pe 
sus de acestă luptă, cel puţin ca cel menit a o sfirşi 
prin înfrîngerea reului, un Dumnedeii unul. 

Şi omul se măngâe cu nedejdea acelei biruinţe dela 
urma urmelor, fiind sigur că o să guste şi el din râdele 
ei, o să le guste nu ca nem omenesc, ci anumeca per- 
sonalitate cutare sai cutare. Nu s'a găsit încă nici o se- 
mințiă omenescă, ori-cât de josorită, care să nu credă 
în nemurirea sufletului. Şi pentru ce re crede? nu cum- 
va că se teme de morte şi ar vr€ să se amăgescă 
saii să se amețescă? Dar tocmai pentru că crede în ne- 
murire, selbatecul nu se teme de morte. Fatalist la culme, 
el înfruntă primejdia mai cu hotărîre decât ori-cine. Fa- 
talism și frică sînt do& poluri opuse ; din fatalism isvo- 
resce ne-frica ; unde este fatalism, frică nu pote să fie; 
unde e frică, nu pâte fi fatalism. Dela Lucreţiii încâce, 
se mai trâmbițeză mereii că și în Dumnedeii omul crede 
numai de frică. Dar pentru ce 6re omul mănâncă? Ne- 
greşit, de f6me. Mâncarea există ea saii nu? De nar 

„ exista mâncare, omul n'ar pute ave fâme. Inchipuescă'și 
cine-va o. omenire pururea fiămândă, trăind şi îmmulţin-
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du-se vecuri peste vâcuri fără mâncare ! După cum fâmea, 
ca o trebuință organică, presupune că este ce-va care s'o 
pOtă îndestula,- tot așa credinţa în Dumnedeii, credinţa în 
nemurirea sufletului, întru cât aceste credințe sînt Împăr- 
tăşite de omenirea întregă din toți timpii şi din tâte ţe- 
rile, făcând parte din organismul omenesc, nu se pot 
întemeiă decât pe putinţa unei îndestulări. Se 'ntâmplă, 
vedi bine, a crede cine-va și de frică, bună-6ră mai toți 
ateii în ajunul morții saii când furtuna pe Mare începe 
a înneca barca; tot așa se 'ntâmplă unora a mânca şi 
ca d'a-sila; dar vai de o asemenea mâncare şi de o a- 
semenea. credinţă! 

Frică sai ne-frică, ori-care ar fi isvorul credinţei tu- 
turor Gmenilor în nemurirea sufletului, faptul în sine a 
fost urmărit, cercetat, adeverit de cătră etnologi, și a 
căpătat în istoria comparativă a religiunilor numele ca- 
racteristic de animism. Cum este sufletul cel nemuritor, 
ce face el şi unde petrece după eșire din trup, care este 
raportul lui de a-doua-di cu cei remaşi pe pămint, tâte 
acestea, sint niște mărunţișuri, întocmite de fie-care po- 
por, de fie-care viță de 6meni după un alt tipic; însă 
în tote tipicurile, cel creştin, cel: brahmanic, cel chine- 
sesc, cel selbatec, sufletul are o formă, adecă un în- 
văliș material, un fel de corp strevediă sai aburos, 
deosebit de corpul cei pămintesc. Mulțumită acestei 
forme, sufletele se pot recunâsce şi nu se amestecă la 
o-laltă. Mulțumită acestei forme, sufletele cele destrupate 
nu înceteză de a fi în legătură cu cele întrupate, de a 
se vîri în treburile omenesci, de a se destăinui nove, 
când o cred ele de cuviință. Sufletele cele rele sai ne- 
norocite se fac strigoi sai naibe. Sufletele cele mari 
și curate, sfinţii creştinismului, înălțându-se pînă la 
Dumnegeii, devin acei mijlocitori între cer și între pă- 
mint, acei 6meni-dumnedei, pe cari''tâte religiunile 
ajung a'i pre-apropia de Fiinţa Supremă. Impărtăşirea 
tuturor acestor suflete, fericite sai nefericite, prin vise, 
prin vrăji, prin oracule, prin proroci, prin câte altele, 
alcătuesce una şi aceiași credință omenescă. :
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In sfîrşit, în tote religiunile, fie ele pe: ori-ce treptă a 

culturei, după cum binele universal se luptă cu reul uni: 

versal și ajunge a'l birui la adecă, de asemenea binele 

individual trebui să se lupte cu reul individual, pe care 

prin stăruință pote să'l biruâscă. De aci urmeză resplată 

pentru cel biruitor, pedepsă pentru ce! biruit: raiu sai 
ia d, respunderea fie-cui pentru faptele sale. 

Religiunea dară luată peste tot, desbrăcată de ori-ce 

particularism, de ori-ce impestriţare după vreme şi după 

loc, ni se înfăţişeză cupringend trei, numai trei dogme: 

DUMNEDEU. 

NEMURIREA. 

DESTĂINUIREA. 

Prin aceste trei, numai trei dogme, cari sint legi 
neclintite ale firii omenesci în t6tă puterea cuvintului, 

teologia este sciinţă fără a înceta de a fi credinţă, 
adecă ea înduplecă cugetarea cea rece și cântăritore, 
mișcând în acelaşi timp pînă întradânc cârdele cele mai 
gingaşe ale inimei. 

Insă ori-ce sciință, dacă în adevăr este sciință, trebui 
neapărat să fie împăcată cu cele-lalte sciințe, să nu fie 
în zizaniă cu nici una din ele, căci tâte sciinţele închi- 
puesc la o-laltă un întreg, un acord armonios, o singură 
enciclopediă. Ori-care teologiă specială, fie protestantă, 
fie catolică, fie mahometană sai brahmanică, se pote 
privi cel mult ca flora unei ţeri, o floră une-ori forte 
ciudată ; nici una însă din ele nu este Botanică, deși 
tâte se întemeiază pe Botanică, care numai ea, genera: 

litate a tuturora, este o adevărată 'sciinţă. 

Din punctul de vedere curat sciinţific, adecă aședat 
pe «sciința marelui» — Astronomia şi pe «sciința mi- 
cului> — Chimia, dacă ne întrebă cine.-va: ce este Dum- 
nedeii ? singurul respuns care ni se pare a fi apropiat 
de adevăr, întru cât îi e dat omului de a sci ce-va în 
starea "i de astădi, cată să fie: Dumnedgeii este infinit.
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Noi ne întârcem ast-fel la bătrânul Voltaire, carele. di- 
cea in Dicţionarul Filosofic: «ceia ce se pote încredința 
fără temă, este că Dumnedei e infinit, iar mintea ome:- 

- nescă e fârte mărginită». Bietul Voltaire, osândit și de- 
ochiat ca atei de cătră abbaţi şi cardinali! Nu voiu 
uita nici odată cele do câsuri, pe cari le-am petrecut 
cu fiică-mea la Ferney, în parcul şi ?n casa, în odăița 
de lucru a nemuritorului cugetător; la stânga dela pârtă 
se 'nalță o bisericuță, d'asupra căriia se citesce: Deo 
erexit Voltaire — «Voltaire a ridicato lui Dumnedeii». 
Şi acest cap atât de anti-bigot, atât de sceptic și atât 
de sănătos, atât de limpede tot-o-dată, vedea forte bine 
că cea mai nemerită caracteristică a lui Dumnedeii este: 
infinit, în contrast cu mărginirea minţii omenesci, care 
totuși voesce şi e datâre să "] cunâscă. 

Astronomia dovedesce că ori-cât de multe ar fi lumile 
şi ori-cât de mare ar fi universul cel cuprindător de a- 
ceste lumi, ele tâte se află intrun infinit. Infinitul însă, 
în care e cuprins universul, nu este egal saii identic 
cu totalitatea părților acestui univers, adecă cu lumile 
ațâțe+z, căci ele sînt tote mărginite, fie-care avend 
hotare, şi deci are hotare şi totalitatea lor. Matematicesce, 

negreșit, la ori-ce număr concret se pâte adăoga un alt 
numer concret, și altul, şi crăși altul, și tot așa înainte fără 
a mai sfirşi vre-o-dată, ca şi când sar pute închipui un 
infinit dintrun şir de numere concrete; dar acest șir, 
fie ori-cât de lung, nu va fi totalitatea acelor numere 
concrete, de vreme ce o totalitate este o summă, iar 
summa nu se pâte trage decât atunci când se opresce 
socotela, când înceteză lucrarea, când se -pune o mar: 
gine. Lumile din univers întocmesc în fie care moment 
o summă totală, și deci totalitatea lor a-ț-b+e-z este 
mărginită ca şi fie-care din ele în parte: a, £, c, 2. Uni- 

„versul, prin urmare, se cuprinde în infinit, totuși nu este 
infinit. Mai mult decât atâta; sciința nu pote pricepe 
universul fără a ajunge ne 'nlăturat şi neapărat la noțiu- 
nea infinitului; dar ajunsă acolo, universul ise înfățișeză 
ca o simplă întâmplare, precum este o întâmplate, bună-
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Sră, graiul românesc pentru acela care, plecând dela 
studiul acestui graiu, se urcă treptat la limba omenescă 
in deobşte, adecă la darul de a vorbi, la isvorul tuturor 
graiurilor realisate, realisabile saă pe cale de a se rea- 
lisa: el vede atunci că acel dar de a vorbi este un prin- 
cipiii fundamental, din care s'a născut graiul cutare saii 
cutare, însă putea să nu se nască. 

În acest chip, noi toţi, pămîntul nostru, sârele nostru, 
milione de milione de alți sori cu alte pâmînturi şi cu 
alţi noi, cu alte întunerece de ființe simţitâre, voitâre 
şi cugetătâre, «trăim, ne mişcâm şi sîntem în el», după 
disa apostolului ' Pavel: sîntem în acel infinit, dar nu 

sîntem el. După cum globul pămintesc este o beșică de 
săpun învîrtindu-se într'o sistemă solară, tot aşa universul 

- Întreg, tâte corpurile ceresci la un loc, sînt un fel de 
beșică de săpun învirtindu-se în acel infinit, care le îm- 
brăţișeză şi le străbate de pretutindeni. Numai el este 
tot, căci numai afară dintr'insul nu pâte fi nemic. Nuinai 
pentru el, timp şi spaţii nu există, fiind nemărginit în 
timp și în spaţiii. Numai el scie tot, de Gră-ce "i ajunge 
a se sci pe sine'și, neavând pentru acâsta vre-o trebu- 
ință de a cerceta raportul între eii și nu-eii. Dacă omul, 
culmea desvoltării organice pe pămînt, scie atât de puţin, 
aprâpe nemic, este că, din legăn pînă la cosciug, pe mi- 
cuţul seii eii îl mărginesce necontenit spăimintătorul nu-e ă. 

Prima margine, un fel de zid despărțind pe om de 
ceea ce nu este el-insuși, e corpul cel grosolan, de care 
spiritul e legat ca printrun lanţ elastic, putând a se 
depărta pină la un punct, dar silit iute a se întârce. 
Apoi în lăuntrul acestui corp, fie din pricina lui, fie din 
pricina altor spirite tot aşa de înlănțuite, cu cari spi- 
ritul cel înlănţuit are a face, se grămădesc mărgini 
peste mărgini. Intunerecul e marginea luminei, reul e 
marginea binelui, uritul e marginea frumosului, minciuna 
e marginea adevărului, strimbătatea e marginea drep- 
tăţii, prostia e marginea minţii, o margine mai îngustă 
saii mai largă după împregiurări, dar ori-ce «nu» este 
o. margine pină la care pâte să înainteze: «da», nu este



DUMNEDEU, NEMURIREA, DESTĂINUIREA 25 

decât o margine, o nevoe a firii celei mărginite a lu- 
milor și a ființelor din univers, și dispare acolo unde 
nu sînt mărgini. Prin natura cea mărginită a graiului 
omenesc, când noi dicem «binele», «frumosul», <ade- 
vărul», «dreptatea», «lumina», —când facem adecă o deo- 
sebire între aceste noţiuni, —este deja o mărginire, căci 
a deosebi însemneză a mărgini, pe când ele nu se deo- 
sebesc, nu se mărginesc, ci alcătuesc un singnr «da» în 
Acela fără mărgini. . 

Astronomul, cu ochii rădicați spre întinderea ceruri- 
ior, dă peste infinit. Tot de infinit se isbesce chimistul, 
când își pogâră ochii în țărină. Voind să înțelegă ce 
este un corp, el îl desface în părți, apoi părţile în păr- 
tecele, apoi părtecelele în. părteceluţe, în părteceluţele 
părteceluțelor și așa mai înainte, pînă ce ajunge la ino- 
lecule şi alte molecule, mai departe de cari nu pote să 
“mai bucăţescă, deși sciința îi dice că trebui să mergă 
cu gândul pînă la atom, iar atomul rămâne cu totul afară 
din lucrarea puterilor chimice sai fisice, simplu, indivi- 

sibil, fără mărgini, adecă infinit. 
Infinitul chimistului dincolo de moleculă, pote re să 

nu fie acelaşi cu infinitul pe care'l află astronomul din- 
colo .de univers? A dice că atomul, pe care nu trebui 
să'l amestecâm cu nici un fel de moleculă, e «nemăr- 
ginit mic», este o absurditate, căci ori-ce măsură, de 
micime ca și de mărime, se potrivesce numai acolo unde 
sînt mărgini. Pluralul «atomi» e tot așa de absurd, de 
vreme ce aceea ce n'are mărgini nu pâte fi decât una: din 
dată ce ar fi doă saii trei, ele sar mărgini neapărat 
una printr'alta și, prin urmare, ar fi mărginite. Atomul, 
adevăratul atom, nu pote fi nică doă, nici trei; nu pote 
fi nici mic, nici mare; atomul este unul infinit. 

Infinitul astronomului și infinitul chimistului sînt dară 
același infinit, în cuprinsul căruia plutesce, cu tâte ale 
lui, universui cel mărginit; atât de mărginit și resmăr- 
ginit încât, dela corpul ceresc cel mai mare pînă la punctul 
material cel mai mic, atingere între mărgini nu există 
nicăiri în natură. După cum sorii se despart între ei prin
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spaţiuri calculabile saii necalculabile, de asemenea ori- 
ce moleculă cât de ultra-microscopică este despărțită de 
molecula cea mai învecinată printrun spaţiii calculabil 
sai necalculabil. Ceea ce ni se pare nouă a fi unit, nu 
este unit decât în părerea nâstră, unit în realitate fiind 
numai infinitul, căci numai el este unul. In acest infinit, 
s6rele cel mai colosal şi molecula cea mai impercepti- 
bilă rotesc, rotesc mereii și se atrag de o potrivă, soli- 
dare între ei şi între ele, dar nu se ating nici o dată 
prin mărginile lor. Acest infinit urdesce de o potrivă, 
după aceiași normă, una cum e și el unul, microcos- 
mul şi macrocosmul. 

Pentru om, a urdi, a face, este a ţermuri, a pune în 
nisce mărgini mai mari sai mai mici ce-va pe care “] 
sc6tem din noi înşi-ne şi din afară tot-o-dată. Cu cât 
mintea e mai înaltă, cu atât mai mare este partea cea 

trasă din ea însăşi, însă în ori-ce cas ea trebui să se 
amestece cu o parte din afară. Architectul, care clădesce, 
iea din afară materialul și cât-va din ideile planului, far 
remășiţa din propria sa minte, îmbinând uhele și altele 
pentru a urdi un edificii, adică pentru a le făptui în 
marginea cutare. Așa urdesce poetul și cismarul, tot- 
d'a-una în mărgini, tot-d'a-una cu calapod. Şi eii, când 
dic acum «margine», ieaii din afară o vorbă gata, fă- 
cută, urdită, în care o cugetare este mărginită prin so- 
nurile zz, a, 7, g, 2, n, e. Numai infinitul, fiind singur, 
nu pote lua nemic din afară, ci urdesce tâte din sine'şi, 
le urgesce însă în același chip, adecă ţermuresce, pune 
în nisce mărgini, mărgini prin cari făptura nu se pâte 
confunda cu el; mai curînd s'ar pute confunda un ce. 
sornic cu câsornicarul care'l face, căci cesornicarul și 
cesornicul sint ori-și-cum mărginiţi unul şi altul, pe când 
opera infinitului este o mărginire urdită de cel nemăr- 
ginit, o mărginire şi ea, dar o mărginire cu pecetea ne- 
mărginitului: 

L'âme est-tout, c'est le doigt de Dieu sur la nature... 

(julie Hasdeu).
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Luâud ca punct de plecare infinitul astronomului 
şi al chimistului, al celor do& sciinţe cari 's'ar pute numi 
«alfa și omega», una suiță cât e cu putință mai sus și 
cea-laltă coborită cât e cu putință mai jos, noi am vădut: 
că acel infinit, unul şi acelaşi: 

neavând mărgini, cuprinde în sine universul, dar nu: 
e univers; 

neavând mărgini, ființeză de sine'și, chiar dacă nar 
fiinţă universul ; 

neavând mărgini, nu pâte. ave nici o însușire restrîn-- 
gătore, nici un atribut negativ; 

neavând mărgini, întrunesce tâte atributele positive: 
«binele>, «frumosul», cadevărul», «dreptatea», «lumina», 

«sciința», într'o singură afirmaţiune; 

A Fe pa . 
neavând mărgini, urdeșce totul numai din sine prin 

împunerea mărginilor la ceea ce voesce; 

neavând mărgini, nu pote fi identificat saii măcar con- 
fundat cu făptura cea mărginită ; și totuşi: 

neavând mărgini, urdind prin urmare numai din sine, 
este cuprins în ori-ce făptuire a voinţei sale. 

Numiţi'! cum vă place. Numele nu schimbă nemic. 
Dar fiind-că numele nu schimbă nemic şi că puteţi înși-vE: 
al numi cum v& place, lăsaţi-ne și pe noi a'i dice: 

DUMNEDEU. 

Şi acuma, în marginea cea îngustă a minţii nâstre: 
sciind ce este Dumnedeii și cum se resfrânge el în: 
ori-care din plăsmuirile sale, să trecem dela urditor la fă p- 
tură,



d, 
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Aci nici Astronomia cu stelele, nici Chimia cu mole- 
culele, nu ne iai călăuzesc, ci ne pâte ajutori numai 
Biologia, sciință în care vom da crăși peste infinit, dar 
de astă dată nu ca o ţintă a cercetării, ci ca un radem 
pentru a păși înainte pe :o cale deja asigurată. 

Haăckel... Şi de ce re să nu citez pe Hăckel? In a 
treia prelegere din «Istoria Creaţiunii» el dice că îm- 
părtăşesce pe deplin următârea cugetare a lui Giordano 
Bruno, a spiritistului Giordano Bruno: «este un spi- 
«rit în tâte; nu se află nici un corp, fie ori-cât de mic, 
«unde să nu fie cuprinsă o părtecică din substanţa dum- 
«negeescă care ”] insuflețesce». O împărtăşesc și e acestă 
cugetare, după cum o împărtășia și apostolul Pavel: 
«trăim, ne mișcâm și sintem în el»; ba merg chiar mai 
departe, dicând că fără o părtecică din acea substanță 
dumnege€scă nu se află nici o moleculă. Hăckel dară 
<tă cum începe prima sa prelegere: «Mişcarea intelec- 
«tuală, căriia naturalistul engles Charles Darwin a dat 

„«cel de 'ntâiii nascere prin vestita“ carte despre Ori- 
«ginea speciilor, acestă mișcare a dobândit întrun scurt 
«timp un resunet atât de mare, încât trebui să intereseze 
«pe ori-cine. Şi totuși teoria, numită obicinuit darwi- 
«niană saă darwinism, nu este decât o mică parte dintr'o 
«doctrină cu mult mai întinsă de o însemnătate fără 
«semăn, adecă din teoria universală a evoluţiunii, care 
«îmbrățișeză peste tot întrega sferă a cunoscinţelor ome- 
«nesci. Dar chipul, cum a sciut Darwin să dovedescă 
<acestă din urmă teoriă prin acea mică parte din ea, e 
«atât de temeinic, atât de înduplecător, şi încheerea fa- 
«tală la care duce acea teoriă a sguduit atât de adânc 
«vederile despre univers ale tuturor cugetătorilor, încât 
«valGrea darwinismului este mat pe sus de ori-ce închi- 
«puire. Da; printre progresele cele numerâse şi însermn- 
«nate ale istoriei naturale contimporane, acestă nespusă 
«lărgire a concepţiunii nâstre omenesci trebui privită ca 
«cea mai roditâre în urmări, ca cea mai măr€ță,..» 

Aşa, adecă aprope aşa. Dreptatea cere totuși, fără a 
mai vorbi despre înaintași în trecăt ai teoriei evoluțio-
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niste, ca Lamarck sai ca Goethe, să nu uitâm că 'n 
același timp cu Darwin, la 1858, un alt mare naturalist 
engles, lucrând tocmai în Australia, făcuse aceiaşi des- 
coperire: Alfred Russel Wallace, al căruia nume ne-a în- 
timpinat mai sus între susținătorii cel mai hotăriţi ai 

Spiritismului. 
După doctrina lui Darwin, desvoltată de o șcâlă în- 

tregă de biologi, omul pe pămînt este ultima verigă a 
unui lanţ de transformaţiuni. Incepând dela plantă, ba 
şi mai îndărit, trecend apoi prin zoofiţi, apoi prin șirul 
vietăţilor din ce în ce mai-mai desăvirşite, acelaşi ger- 
mene, am pute dice mai bine același plod, ajunge cu 
incetul a fi om. Precum își face cine-va o genealogiă 
ca fiiu a lui lon, nepot al lui Petru, strănepot al lui Ştefan 
etc., tot ast-fel Hăckel croesce pentru speciea om o ge- 
nealogiă cam aşa: fiiu al măimuţei din epoca terțiară, 
nepot al brâscei din epoca secundară, strănepot al şo- 
pârlei din epoca primară, restrănepot al unui neverte- 
brat din epoca archeolitică... 

Cusurul cel mare al darwinismului, dacă e în adevăr 
un cusur și nu alt ce-va, este lipsa treptelor interme- 
diare între specii. Ori-cât de multe ar fi asemănările 
curat anatomice și embriologice, totuși dela om pină la. 
măimuţă, fie goril, fie cimpanze, e pr& departe! In loc 
de un arbore genealogic, în care toţi suitorii și pogo- 
rîtorii sînt legaţi printr'o moştenire necurmată, s'ar put 
dice mai curând că evoluţiunea darwiniană este o în- 
tocmire armonică, prin care speciile se suprapun una 
peste alta din ce în ce mai superidre, fie-care specie în- 

„chipuind totuși un ce cu mărginile sale proprie, o mo- 
leculă fără atingere cu cele-lalte, cam așa după cum sînt 
t6te moleculele din univers. 

Lipsind dară între om şi măimuţă o treptă interme- 
diară chiar strict anatomică, necum fisică și psichică în 
acelaşi timp, presupusa spiţă a nemului remâne îndoel- 
nică; şi primind'o a'o-cam-dată, noi o facem numai pentru 
a nu încurca desbaterea prin ce-va de o însemnătate se- 
cundară. Fie acea spiță a nemului ori-cum ar fi, miedul
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darwinismului e sănătos, e adevărat, e plin de lumină. 
EI așcdă principiul evoluţiunii progresive între fiinţe, şi 
acest principii e de ajuns; e de ajuns adecăa se sci cu 
toptanul, fără amărunte, că ființa omenscă se desfăşoră 
din alte ființe din ce în ce mai puţin inferidre, de 'ntâiii 
organice, apoi neorganice, apoi... apoi ce? Ca şi Astro- 
nomia, ca şi Chimia, Biologia ne duce la infinit, la 
ceia ce'i mai sigur decâr tâte, fiind-că cuprinde petâte 
şi se cuprinde în tâte. 

Să mă bucur, căci omu'i o treptă 
Pe suişul cel fără de-apus 
Si martirul mei cuget aşteptă, 
Ieri un vierme şi mâini un Isus, 
Cale lungă 

s'ajungă 
mai sus!,,. 

Acest mai sus este o urmare neapărată, o nestră- 
-mutată logică a darwinismului. Evoluţiunea, care merge 
în jos pînă la așa numita protoplasmă, nu se pâte opri 
în sus la om, ca și când între om şi între Dumnegeii 
war fi nemica la mijloc. După cum scara ne pogoră 
pînă la infinit, de asemenea pînă la infinit ea trebui 
să ne urce. Fiinţa neorganică devine fiinţă orga- 
nică, fiinţa organică cată să devină fiinţă supra- 
organică, și tot înainte, înainte pînă la infinit. Nu- 
mai infinită ea nu va fi nici o dată, iar neputend fiin- 
finită, tot-d'a-una va ave o margine, o margine din ce 

în ce mai fină, mai mlădi6să, dar totuși o margine, prin 
urmare o materiă, un fel de corp: ciaste trupi vie- 
țuitoriu şi iaste trupă sufletescii», «corpus spiri- 
tale», <oua Duyixdv», dice apostolul Pavel, şi apoi a- 
dauge întocmai în sensul evoluţiunii: «<sufletescul nu'i 
„de întâiu, ce vieţuitoriul, după accia celă sufletescu», 
«non priuş quod sgpiritale est, sed quod animale, deinde 
“quod spiritale» (I Corinth., XV, 44, 76). Mai darwi- 
nism pote să fie? 

Intru cât ori-ce corp, ca să revenim la vorba lui Hăckel, 
“cuprinde <o părtecică din substanţa dumnedeescă», ori:
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ce metamorfosă este o metempsicosă tot-o-dată; ne- 
greșit, nu metempsicosă capricios-regresivă ca la cei vechi, 
după care omul se putea preface într'o brâscă, ci o 
metempsicosă treptat-progresivă, prin care brâsca, tre.- 
când întrega înşiruire mijlociă, se pâte preface în om. 
Nu vom cerceta, căci nu sintem în stare de a cerceta, lă- 

sând altora acestă gingașă sarcină, evoluţiunea lui ei, 
adecă a elementului psichic, în straturile organice saii 
neorganice anteridre omului. La câine, de sigur, se arată 
deja acea dui6să jertfire de sine însuși, acea înrfinare a 
egoismului, acel avint altruistic, care pintre Gmeni chiar 
alege pe cei mai aleși. Prin altruism începe a se ivi 
adevăratul eii, «substanţa cea dumnedeescă», pecetea 
infinitului, care se desmărginesce și tinde la nemărginire 
pină și 'n marginea unui corp. 
Altruism alăturat cu eîii, acesta se parea fi ciudat 

ia cea dentâiii vedere, fiind-că nu altruismul, ci tocmai 
egoismul însemneză c<eii». Etimologicesce așa este, nu 
este așa logicesce, ceea-ce se întâmplă adesea. Egoismul 
se pote asemăna cu zorul călătorului la restaurantul unei 

„gări, când împinge fără milă cu cotul pe ceilalți dru- 
maşi ca să resbescă mai iute la masa cea cu bucate, 
unde apucă și îmbucă cât pâte și cum pote, de temere 

„ca să nu perdă trenul. E goistul e egoist, căci vicța de 
aci e pre scurtă, pre grăbită, şi el nu vrea să scie de 
o altă vicţă. Pentru dinsul ei nu există decât ca o clipă 
de îndestulat trebuinţele de adi pînă mâine, nu ca o «păr- 
tecică din substanţa dumnedeescă>, adecă nu există aprope 
de loc. Acea părtecică, adevăratul eii, se dă pe față 
mai ales în altruism, oră-care i-ar fi numele. Altruistul 
se jertfesce pentru altul, pentru ţcră, pentru omenire, 
pentru o idee; se jertfesce liniştit și blând ca Isus pe 
cruce, se jertfesce zîmbind şi fericit, fiind bine încre- 
dințat că eul nu pote să peră, că nici o mârte nu'l 
pâte nimici, că el stăruesce, se conservă; altruistul mă- 
nâncă mârtea, după vorba lui Shakspeare, a celui mare 
între cei mai mari: «vei mânca mârtea cea mâncătâre
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«de 6meni şi, mârtea o-dată mârtă, nu vei mai muri 
«nici o dată». : - 

So shalt thou feed on death, that feeds on men, 
And, death once dead, there's no more dying then... 

O lege universală a făpturei, una din cele mai stă- 
pânitâre, aceia din care Darwin a tras vestita «luptă 
pentru existenţă», este conservarea : a fi. O abatere dela 
acâstă lege e peste putinţă, saii cel puţin, noi nu ni-o 
putem închipui. Sinuciderea, departe de a o resturna, o 
mai întăresce, căci ori-cât ne-ar striga cel amărit şi ne- 
căjit că vrea să nu mai fie, că dincolo de mormiîntnue 
nemic, că nemicul e încetarea suferinţei, — orl.cât s'o 
strige, el nu sar omori, dacă n'ar ave o încredințare 
de care nuși dă samă, încredințarea că eul omâră su- 
ferința, dar eul remâne. Omul deci scie că e nemuritor, 
o scie chiar când crede că n'o scie; elscie că e nemu- 
ritor anume ca ei, ca personalitatea care cugetă și 
voesce; el scie că mârtea nu este decât un văl strevediă 
după care se ascunde: 

NEMURIREA. 

Se pare că deja unele dobitâce simţesc ceea ce numim 
noi nemurirea sufletului. Un câine credincios în- 
soțesce pînă la mormînt leşul stăpânului; privesce cum 
îl bagă în gr6pă, fără a se repedi la ciocli, deși el se 
repedia înainte la ori-cine sar fi încercat a se atinge 
de stăpân; apoi nu vrea săse întârcă a-casă, ci remâne 
culcat pe mormînt; o di, doă, trei respinge ori-ce hrană, 
dar nu muşcă pe nimeni și, întocmai ca un mucenic, 
more jertfă a iubirii. Acest câine nu este re forte sigur 
că prin morte el îşi va recăpăta stăpânul? Cât timp re- 
posatul trăia, i se întâmpla adesea a pleca în călătoriă 
pe mai multe luni, lăsând pe Azor a-casă. Azor era trist, 
tânjitor, dar totuşi mânca din mâna slugilor şi aştepta 
liniştit, ca și când ar fi dis stăpânului: la revedere, De 
ce re acuma Azor, atât de r&bduriii altă dată, nu mă-
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nâncă pe mormint, în aşteptare ca stăpânul să &să din 
gropă peste câte va dile saiă peste câte-va luni? El scie, 
prin urmare, că mârtea este o altfel de călătoriă; dar 
pare a fi asigurat că prin sinucidere pote să 'şi revedă 
stăpânul, căci numai pentru a '] reved€ se omâră, nu 
dintr'o obicinuită întristare. Un asemenea câine, dacă 
nu e om, este candidat la omeniă, după cuma 

spus'o nu'mi aduc a-minte cine. Ca să fie om deplin, îi 
lipsesce numai dâră organul pentru a mânui revolverul. 

Sciindu'și nemurirea şi putând s'o scie, negreșit, mai 
„cu temeiu de cum o scie câinele Azor, omul află acum 

din doctrina evoluționistă că sufletul seii fusese Gre-când 
întrun corp de măimuţă, altă dată într'un corp de brâscă, 
ba încă şi o burucnă sai un mușchiu într'o vreme 6rc- 
care; el află că în trecutul cel întins pînă la infinit, a- 
cest suflet n'a făcut nici o dată un pas îndărit, ci tot. 
d'a-una a pășit înainte din mai bine în mai bine; el 
află că regresul nu există în natură; şi deci, mulţumită 
lui Darwin, omul are acum dreptul sciinţific de a 'şi 
dice: am lepădat corpul de brâscă pentru a îmbrăca pe 
al măimuţei, am lepădat corpul măimuţei pentru a îm- 
brăca pe al omului; lepădând corpul de om, ce fel de 
corp voiu îmbrăca eii re mâine? - 

Intrebarea nu e bine pusă, adecă nu se potrivesce pe 
deplin cu legea evoluţiuni:. La Darwin transformaţiunea 
nu urmeză nemijlocit din specie în specie, bună-6ră dela 

măimuţă la om, ci se făptuesce mai intâiu în. sînul fie- 
cării specii, de pildă dela Bușeman sai Hotentot la 
Roman sai la Grec; şi nici că se pste să fie altmin- 
trelea, de vreme ce Bușemanul, nici decum un Pericle, 
înfăţișeză mai multe trăsuri de asemănare cu măimuţa. 
Aşa dară, numai atunci când omul a ajuns la culmea 
putinci6să a desvoltării curat omenesci, numai atunci 

când egoismul a scădut la minimum și altruismul s'a 
urcat la maximum, numai atunci când avînturile cele 
mărmnimbse și ajutătâre aii covirşit poftele cele josnice, 
*aii cel puţin s'aii equilibrat cu ele, numai atunci, avend 

43.795. 3



34 SOIINȚA SUFLETULUI 

temeiu de a crede că 'n marginea omenirii el şi-a im- 
plinit întrega soliă, omul are dreptul de a'și pune în- 
trebarea : sufletul mei, lepădând corpul de om, ce fel 
de corp va îmbrăca re mâine? 
“La acestă întrebare darwinismul nu pote respunde d'a- 

dreptul, dar nu pâte €răși a nu respunde prin analogiă. 
Nu pote respunde d'a-dreptul, căci el se întemeeză aprope 
exclusiv pe anatomiă, cel mult pe embriologiă, fiind de 
tot şovăitor de câte-ori sabate pieziș în sfera psichică. 
Sfera psichică par'că i-ar pune pedeci în cale, nu pentru 
că aceste pedeci ar fi adevărate, ci pentru că ele nu se 

şterg decât printr'o înaltă sintesă așa dicând supra dar- 
winistă. Ast-fel, bună-dră, prin inteligență măimuţa se 
apropiă mai puţin de om decum se apropiă de ei ele- 
fantul şi câinele; iar prin firea cea cântărâță, caracte- 
ristică mat ales la sălbateci, adecă anume în stratul cel 
mai primitiv, noi sîntem mai aprope de unele păseri, 
mai cu samă de acelea cari, fârte-deştepte, imiteză chiar 
glasul omenesc. Apoi, dacă vom socoti elementul fisio- 
nomic, ce-va pe jumătate sufletesc săritor în ochi, vom 
vede că omul nu e om, ci 6meni, Gmeni în cari se 
oglindesc mai-mai tote viețuitârele de pe pămint: cu- 
tare scmăEnă a boii, cutare a cal, cutare a porc, cutare 

a pisică, cutare a vultur, cutare a brâscă, cutare altul 
nu numai aduce cu castor, dar sentâmplă a fi și archi- 
tect tot-o-dată. În darwinism, ca doctrină numai ana: 
tomico-embriologică, Yar prin acâsta o doctrină neispră- 
vită, elementul spiritual, «părtecica din substanța dum- 
nedescă», sufletul este lăsat la o parte, sufletul omului 
Ion ca și sufletul cânelui Azor. La întrebarea dară: le- 
pădând corpul de om, ce corp voiu îmbrăca ei re 
mâine? darwinismul, după cum am spus'o mai sus, nu 
pâte respunde d'a dreptul; dar nu pâte &răși a nu res- 
punde prin analogiă. 

Prin analogiă, vrând-nevrând, darwinismul trebui să'i 
respungă omului: «vei fi de o specie immediat supe- 
«ridră, din care te vei urca într'o altă immediat și mai 

15. «superi6ră.» Prin analogiă, vrend-nevrând, darwinismul
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trebui să adauge: «în speciea cea immediat superidră 
«vei căpăta o samă de noue însușiri, pe lângă cari vei 
«păstra pe cele mai multe din însușirile tale de astădi, 
«puse în armoniă cu însușirile cele din noii căpătate; 
«ba chiar din însuşirile perdute, adecă cele ne mai tre- 
«buinci6se în noua ta întrupare, îţi vor rămâne unele urme 
«rudimentare.» Ce-va mai mult decât atâta. In analogiă 
cu așa numita «selecţiune artificială», mai românesce 
«crescerea vitelor», care este însuşi punctul de plecare 
al teoriei lui Darwin şi care dovedesce că omul, prin 
amestecul seii, prin lucrarea sa, prin chibzuelele sale, are 
o mare înrîurire asupra animalilor inferiori lui, aducând 
pe cal, pe boi, pe Giă, pe câine etc. la o stare putin- 
cios cea mai desăvirşită ;. în analogiă cu acâstă «selec- 

ţiune artificială», care este de altmintrelea forte firescă, 
nici decum o minune împotriva legilor naturei, darwi- 
nismul, vrend nevrend, trebui să'i dică omului: <în 
«noua ta transformaţiune, devenind superior semenilor 
atei de astădi, tu vei dobândi putinţa, prin ameștecul 
«teii, prin lucrarea ta, prin chibzuelele tale, de a“ po- 
«vEţui, de a'i îndemna, de ai îndrepta, de a'i îinbună- 
<tăți, de a'i face mai de soiu.» 

In. scurt, după cum Astronomia și Chimia ne-ai arătat 
pe Dumnedeii urdind universul prin punerea mărgi- 
nilor la o sferă din propria sa substanță infinită, tot 
aşa Biologia, prin marea lege a evoiuţiunii, ne arată 
cum acâstă substanţă, care nu înceteză şi nu pote înceta 
de a fi din Dumnedeii, urmeză a se urdi apoi. ea-însăși, 
dar pe o cale inversă, adecă tindând mere a se des- 
mărgini mai mult şi Crăși mai mult; tindend mereă 
să ajungă a finu numai ce-va din Dumnegeii cum este, 
ci chiar Dumnedei ; tindend mereii a subțiiă mărginile, 
a le face tot mai puţin şi mai puţin tari saii greie, mai 
puţin ţepene și popritâre; tindend. merei... 

Pentru a fi pe deplin limpede, înlăturând tot felul de 
ne'nţelegere saii de rea înţelegere, cată să puiu punctul 
pe £ în privinţa celor dise aci despre chipul. cum Dum-
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negeii urdesce firea, «Deus naturans», și cum se urdesce 
apoi firea ea-însăși, «natura naturans». Numai Dumnedei 
există: una şi singură substanţă. Existând, Dum- 
nedeii face. Ori-ce facere, ori-ce urdire, presupune măr- 
gini. Dumnedeii dară, prin mărginire din infinit, face 
din sine universul cu tâte ale lui. Insă ori-ce mărginire 
a substanței celei dumnedeesci este o împuţinare, o scă- 
dere, o perdere, de unde în univers tâte acele rele cari 
nu pot fi în Dumnedeii. O dată urgită, făptura se sbu- 
ciumă a înlătura aceste rele spre a ajunge la o deplină 
fericire. Şi cum re so facă, dînsa mărginită, dacă nu 
tindend ne'ncetat a se desmărgini? Acestă desmăr- 
ginire, acest dor de re'ntârcere la nemărginirea lui Dum- 
nedeii, acest avint cătră ideial, acestă fericire de a căuta 
fericirea, cine Gre. dintre noi n'o simte? cine n'v scie? 

Universala tindere spre infinit, întru cât ea se pâte 
urmări în noi şi pe globul nostru, sa numit bine-reii 
evoluţiune. Peripeţiile concrete ale evoluţiunii sint 
mai mult sai mai puţin alt-fel decum le aș€cdă darwi- 
nismul; totuși principiul desvoltării progresive a orga- 
nismelor remâne câștigat sciinței. Prin evoluţiune, fără 
să mai vorbim de peridde anteridre, ființa neorganică, 
trecând din verigă în verigă uriașul lanţ al ființelor or- 
ganice, a ajuns suiş treptat-treptat a se întrupa în on, 
care este, negreșit, fără alăturare mai dumnedeesc, adecă 
mai desmărginit decât t6te vieţuitorele pînă la dînsui, 
este atât de desmărginit încât el cel de'ntâii, întocmai 
ca un fel de pedagog, începe opera crescerii celorlalte 
vieţuitâre : «selecţiunea artificială». 

Asupra acestui punct ai «selecţiunii» cată să ne oprin: 
acuma cu tot-dinadinsul, căci el stă chiar în temelia dar- 
winismului şi'n temelia Spiritismului în același timp. 
După cum în traiul seii de astădi omul pâte face Zo- 
otechniă, «crescerea vitelor», adecă a străbunilor sei în 
ordinea zoologică, tot așa, în transformaţiunea sa ulte- 
ri6ră, devenind supra-om, el pâte face Antropotechniă, 
ecrescerea Gmenilor». Dic că omul «pote» să facă Zo-



DUMNEDEU, NEMURIREA, DESLĂINUIREA 31 

otechniă, căci nu fie-care om o face; şi'n acelaşi chip 
supra-omul «pâte» să facă Antropotechniă, deși «pâte» 
crăși a n'o face. Vitei puţin îi pasă, dacă omul o cresce 
sai n'o cresce; ar trebui însă forte mult să le pese a- 
celor Gmeni, pe cari supra-6menii îi socotesc a fi ne: 
vrednici de o crescere de sus. În ori-ce cas, Antropo. 
technia, ca şi Zootechnia, nu e un miracol, şi nici măcar 
ce-va metafisic. Intr'un cas, ca șin cela-lalt, este o lege 
a naturei. Dacă un boii de rind ar pute să filosofeze și 
s'ar apuca a argumenta că boul din vița Durham așa 
cum este el, dând adecă de do ori atâta carne ca boii 
cei de rind, nu se datoresce lucrării owmenesci a lui 
Charles Collins, sub cuvînt că lucrarea omenscă asupra 
boului este supra-bovină, un asemenea boi-filosof ar fi 
lăudat, pâte, de mulţi boi ca dinsul, dar Gmenii arride 
de el şi de lăudătorii sef. Şi totuși, câți boi-filosofi de 
soiul acesta nu sint printre Gmeni, strigând mereii contra 
oră-cărui amestec supra:omenesc în treburile omenirii ! 
Să'i iertăm însă, şi chiar să le dăm un fel de dreptate: 
când omul cresce vita, vita se cresce fără a pricepe de 
ce şi cum omul o cresce. 

O deosebire fârte însemnată între Zootechniă şi între 
Antropotechniă se cuprinde în scopul crescerii. Omul 
cresce vita nu pentru binele vitei, ci pentru sine'şi; su- 
pra-omul, cu totul dinpotrivă, cresce pe om nu pentru 
sine'şi, ci pentru binele omului. Noi am vădut ma! sus, 
că numai prin lepădarea putinci6să a egoismului și pu- 
tinci6sa desvoltare a pornirilor altruistice, adecă a jert- 
firii de sine pentru alţi, sufletul se face vrednic de ase 
întrupa da dreptul într'o specie superidră. Nu mulţi, 
neapărat, pâte numai Janna d'Arc, se pot apropiă de 
altruismul lui Isus, care ni se înfățișeză ca supra-om 
deja pe pămînt. Şi dacă pun pe Janna d'Arc alături cu 
Isus, este nu numai pentru că amîndoi ati eșit din popor, 
amindoi şi-aii împlinit solia în restimp de câte trei ani, 
amindoi aii strălucit prin fecioriă, amindoi ai murit ti- 
neri, amindoi se scieai însufleţiți de sus, amindoi au
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înfruntat mucenicia, amindoi ai făptuit minuni prin tăria 
credinţei, amîndoi ai iubit pe aprâpele mai mult decât 

pe sine'şi; nu, pe Janna d'Arc o pun alăturea cu El 
fiind-că și Ea a scăpat omenirea: fără dinsa Europa, în 
loc de a fi franțusescă ar fi astă-di englesescă, adecă în 
locul ideilor celor mai altruistice ar domni quintescența 
egoismului. Un Isus, o Jannă d'Arc, am mai spus, 
sînt supra-6meni deja pe pămînt. A fi ca dinșii, e mai 
pe sus de firea omenâscă. Ori-cum însă, într'o sferă de 
activitate saii într'o altă sferă și'n împregiurările proprie 
fie-cării sfere, un Washington, un Garibaldi, un Mazzini, 
un Schiller, un Victor Hugo, ne pot servi ca mustre în 
marginea saii aprope în marginea putinţei omenesci. 
Intr'o di vorbiam despre altruism cu un vlădică forte de 
ispravă. « Vedi,— îmi spunea el,.— așa trebui să fie, căci 
la noi, bună-6ră, sfântul cel mai iubit şi slăvit de popor 
nu este altul decât sfântul cel mai darnic, cel mai mi- 
lostiv, cel mai ajutător: sfintul Nicolae». Asemenea fi- 
ințe, când se 'nalță la speciea de supra-6meni, mai lă- 
murindu-se prin noua transformaţiune, ele nu'și pot re- 
vărsa lucrarea asupra omenirii pămiîntesci decât numai 
în valuri de iubire. 

O altă deosebire nu mai puţin caracteristică între Zoo- 
techniă şi între Antropotechniă isvoresce din însăsi deo- 
sebirea de fire între dobitâce. Dobitocul om este fără 
asemănare mai anevoe de stăpânit decât dobitocul boi 
saii dobitocul 6iă. Pentru a ajunge la scopul sei ego- 
istic în crescerea vitelor, un Charles Collins nuw'și fră- 
mîntă capul de a sci, dacă ele primesc de bună voe szii 
nu primesc cutare saii cutare măsură, şi nu se sfiesce 
câtuși de puţin de a întrebuința ori-ce măsură îi vine 
lui la socotelă. Sublimul altruism al supra-omuiui nul! 
lasă nici de a se gândi măcar la biciu, la silă, la asu- 
prire. Faţă cu speciea cea superidră, omul își păstreză 
întregimea voinţei sale, deplinătatea acelui liber arbitrii 
pe care nu'l perde față chiar cu Dumnedeiă, de vreme-ce, 
urdit de Dumnedeii prin mărginire din infinit, nu numai 
se urdesce apoi el-însuși la rindui sei prin desmărginire
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spre infinit, dar se urgesce anume sciind că se urdesce, 
nu pe nesciute ca fiinţele cele inferidre, ci având cugetul 
şi respunderea propriei sale urdiri, adecă ceia ce înţe- 
ţelegem noi prin liber-arbitrii. Faţă cu speciea cea su- . 
peridră, omul este crescut prin inspiraţiune. 

De altmintrelea, cele do& deosebiri între Zootechniă 
şi Antropotechniă sînt mari numai atunci când e vorba 
de supra-om, adecă de o specie ajunsă prin evolu- 
ţiune la o adevărată înaltă superioritate. Noi am vădut 
însă că acestă ajungere nu se câștigă d'a-dreptul, prin- 
tr'o singură treptă, ci prin mai multe trepte mijlocii din 
mai jos în mai sus chiar în sînul omenirii. Ce se face 
dară, în tot restimpul dintr'o destrupare trecută pînă la 
o. întrupare viitore, cu sufletele cele remase om: Ele aii 

aprâpe întrega lor fire individuală de mai nainte, aprope 
aceleași neajunsuri morale saă intelectuale, aprope același 
egoism. Aceste suflete sint ex-6meni, nu încă supra- 
6meni. Când ele dară se apucă de Antropotechniă, adecă 
atunci când liBerul arbitrii al omului se plecă a fi stă- 
pânit de dinsele, o asemenea crescere abia se mai pote 
deosebi de Zootechniă. In loc de inspiraţiune, este ob- 
sesiune. | 

Dar încă o dată, în Zootechniă șin Antropotechniă 
principiul este acelaşi, astfel că ori-cine îl primesce în- 
tr”una din ele, nu pâte să'] tăgăduescă în cea-laltă, căci 
în ambele de o potrivă el este lucrarea consciinte din 
partea unei specii mai mult saii mai puţin superibre 
asupra unei specii inferidre: Dacă o asemenea înrîurire | 
nu e miracul6să în Zootechniă, atunci nici în Antropo- 

techniă miracul6să ea nu este. Dacă în cea dentâiii nu 
se 'calcă așa numitele legi ale naturei, în priceperea că- 
rora mintea cea mărginită a omului a ajuns la o brumă 
de aâc, apoi nici în csa-laltă ele nu se calcă. In acest 
chip darwinismul ne duce drept la recunâscerea împăr- 
tăşirilor de sus, adecă la: 

DEST ĂÎNUIREA. 

_Alăturând acuma ceea ce ne-a dat Teologia şi ceea
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ce ne dă o analisă curat sciințifică, noi vedem față 'n 
față: 

1. DUMNEDEU == INFINIT 

1. Vrgirea == Mârgintrea universului din infinit. 
2. Binele —— Partea infinitului în făptură. 
3. Reul == Wascerea negațiunii prin mărginire. 

II. NEMURIREA == EVOLUŢIUNEA 

q: Lupta cu Satan —— Tinderea făpturei a se desmârgini. 
5. Ratiu şi îad == Liderul arbitri, 
6. Om: Dumnegleii == Altruism. 

II. DESTĂINUIREA — ANTROPOTECHNIA 

  

    
7. Forma sufletului == Nică un spirit fără mateviă 
8. Sfinţi, îngori etc, Sufra-om şi înspiraftunea. 
9. Drac, strigoi etc. == Ex-om şi Obsestunea. 

După Dumnegei şi după nemurire, destăi- 
nuirea, adecă revelaţiunea în graiul tecnic al Teolo- 
giei, este încheiarea măreţei poeme în tre? cânturi despre 
Creațiune, o poemă în înţelesul propriii al cuvintului, 
zroiţpu, «tacere»: Dumnegei făcend și făptura făcând 
de asemenea, urditori şi Dumuedeii şi făptura, dar Dum- 
nedeii urdind prin mărginire din infinit, far făptura ur- 
gind prin desmărginire spre infinit. Ajungând la acestă 
încheiare, la revelaţiune, ne întrebâm firesce : cum anume 
se petrece ea? cari cu amăruntul îi sînt mijlocele? pină 
unde se pote întinde? cari sînt pedecele? carei deo- 
sebirea între agenți? caret ierarchia lor? cari stat 

“drepturile și datoriile omului faţă cu acei agenţi? cari 
sînt urmările pentru societate, pentru sciință, pentru 
artă?... La tâte aceste întrebări nici Astronomia, nici 
Chimia, nici chiar Biologia nu ne mai pot respunde, 
adecă nu ne pot respunde acele sciinţe prin cari, pas 
la pas, noi ne-am urcat pînă la punctul unde ne aflăm 
acuma, 

Aci este locul de a reproduce cuvintele lui Littre din 
cartea sa fundamentală: <Auguste Comte et la Philo- 
sophie positive». Într'o bucată forte luminăsă (p. 304),
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acest mare necredincios, care la mârte a chiămat un 
popă, ceea ce fac mai toţi necredincioşii, căci ori-ce ne- 
credință este o rea credinţă; într'o bucată fârte lumi- 
n6să el dice: «Fie-care sciință superi6ră se întocmesce 
printr'o remășiţă, pe care o lasă sciinţele inferidre şi pe 
care ele n'o pot lămuri. Acoio, în acea remășiţă, sînt 
materialuri pentru viitârea întocmire a sciinței care vine 
mai târdiii. Când Fisica a isprăvit cu acele proprietăți 
a căror cercetare este treba ei, remân necercetate pro: 
prietățile de afinitate moleculară ; însă, pînă la acea is- 
prăvire, nimine nu putea încă să scie, dacă afinitatea 
moleculară este sai nu este vre-o proprietate fisică necu- 
noscută saii reii cunoscută; numai după acea isprăvire, 
îndoiala inceteză, şi iată că se nasce Chimia. De ase- 
menea în privinţa Biologiei: când Chimia isprăvesce de 
a se întemeia, atunci se arată pe faţă fenomenele vitale, 
pe cari ea nu putea să le limpedescă; aceste fenomene 
sînt o remășşiță a Chimiei, după cum însăsi Chimia era 
o remăşiță a Fisicei...» 

Mergând mai departe pe aceiași cale, atât de bine 
trasă de Littre, se pâte dice cu tot dreptul că o remâ- 
șiță a Biologiei, ca sciinţă a vieţei în evoluţiune, este 
speciea supra-om, la care Darwin ajunge fără a'şi da 
samă, pe care tovarășul seii Russel Wallace o recunâsce 
din capul locului, dar care întocmesce o nouă sciință 

faţă cu Biologia, tot aşa cum făcuse Biologia faţă cu 
Chimia și Chimia faţă cu Fisica. Acestei noue sciinţe, cu 
care Antropologia și Sociologia, remâșiţe și ele de ase: 
menea din Biologiă, sînt surori, i sar pute dice și i se 

va dice pote cu timpul Spiritologiă; de o cam dată ea 
pârtă fără a se supăra numele de Spiritism, privin- 
du-se numai ca o sistemă în pregătire. 

Să nu uitâm însă, că genealogia aşedată de Littre 
este adevărată numai întru cât se atinge de sciinţe, 

“ar nu de acele lucrări aşa diceni premergătâre, cari 
pentru ori-ce sciință a-parte se încep de când se în- 
cepe omul și nu se mai precuimă nici o dată. Une-ori 
aceste lucrări premergătore sînt de tot ușuratece saii
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apucă nisce căi greșite, bătând câmpii. Pote 6re cine-va 
să nu recunâscă, că Astronomia lui Herschell şi a lui 

Laplace este înrudită cu Astrologia şi cu căutarea în 
stele a ciobanilor din timpii cei mai fără pomenire? Pâte 
Gre cine-va să tăgăduescă începuturile Chimiei în Al. 
chimiă? De același soiu este legătura Spiritismului cu 
așa numita Magiă de altă dată, cu acea Magiă despre 
care părintele filosofiei experimentale marele Bacon (No- 
vum organum, II, 9) dicea: «bine înțelesă, ea va des- 
«ţeleni un câmp uriaş și va face pe om stăpân asupra 
«naturei». iar ca sciință, ca urmărire metodică şi cla- 
sificare sistematică a unor fenomene firesci, Chimia se 
nasce nu din Alchimiă, ci din Fisică, iar Spiritologia 
— în care se cuprind tot-o dată, ca o parte '6Gre-cum in- 
troductivă, Ipnologia, Somnambulismul și Ipnotismul — 
nu se desfăşdră din Magiă, ci din Biologiă. Ca sciinţă, 
înainte de Darwin Spiritologia nu putea să se nască... 

In acest capitol noi am pus o temeliă, şi numai atâta. 
Dacă temelia e trainică, ea va ţin€ mult și bine clădirea, 
care urmeză a se rădica d'asupra”. Cel de'ntâiii pas de 
făcut de acum înainte este de a vădi că sufletul e un 
organism, un organism care își păstreză autonomia 
chiar când se află încă în legătură trecătâre cu cela- 
lalt. adecă cu organismul secundar al trupului pămiîn- 
tesc. Acest pas de căpeteniă, dela care atîrnă întrega 
desvăluire curat sciinţifică a doctrinei, ne vom încerca 
al face mai departe. 

ro Martie 1891.
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20, n primul capitol, prin care ni s'a. deschis întrarea așa 

dicend pe o pârtă mare în «Sciinţa Sufletului», noi 

am vEdut că nu numai Dumnedeii urdesce făptura, dar 

încă şi făptura ea-însăşi, o dată urdită, se urdesce apoi 

pe sine 'și. Acestă a doua urdire este o neaperată ur- 

mare a celei dentâiă: cea dentâiii fiind o mărginire 

din infinit, cea a dua trebui să fie desmărginire spre 

infinit, adecă una alcătuind un fel de plecare, cea-laltă 

înfăţişeză un fel de întârcere. 
Aşchiată. din substanța cea dumnedeescă, despărțită 

din acea substanţă, ştirbită prin mărginire, făptura se 

tot muncesce a se desmărgini, ca doră-dâră să ajungă 

crăşi la dumnedeire: să se re'ndumnedeâscă. Este o 

muncă necurmată, începându-se chiar din momentul în 

care făptura e urdită prin punerea mărginilor la ceea 

ce'i nemărginit, chiar din acea clipă în care o părtecică 

din Dumnedeii se pomenesce că nu mai e decât o păr- 

tecică în loc de a fi tot. 
Dâmna de Scvigne€ a spus: «Dieu nous donne une 

impulsion ă Paimer». In acâstă sublimă vorbă: «<Dum- 

nedeii ne dă un avînt de al iubi» se prescurteză întregul 

mecanism al universului. Dumnedeii nasce lumi ca să 

aibă ce iubi EI; făptura, copilal acestui altruism, se re- 

nasce, €răşi se renasce, nencetat se renasce pentru a 

„fi tot mai aprâpe și mai aprâpe de Dumnegcii, pe care'| 

iubesce, cu scire saii fără scire, prin săminţa de iubire 

cea sădită într însa.
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Iubirea este unicul raport între făptură şi între Dum- 
negeii; mărginire de o parte, desmărginire de cea-laltă, 
acțiune și reacțiune, întregul mecanism al universului, 
mecanism aşa de simplu în sublimitatea sa, se cuprinde 
în principiul iubirii. 

La om, prin sciinţă, prin poesiă, prin ideial, necur- 
mata muncă de a se desmărgini spre infinit este deja 
atât de înaintată, încât isbutesce, pînă la un punct, a 
se cunosce pe sine'şi, ași da samă de propria sa mă- 
rime sati micime, a fi o consciință; însă omul nefiind 
alt ce-va decât un resultat al evoluţiunii anteridre,. cată 
și aci, ca şi 'n altele, să se păstreze la dinsul, de o dată 
cu forma cea din urmă a propășirii, sub-formele cele de 
mai nainte, sub-forme animale și vegetale, sub-forme ale 
popasurilor celor ante omenesci. Când cine-va urcă o 
scară, e lucru firesc să se uite ţintă în sus la treptele 
încotro îl duce dorul; dar e nu mai puţin adevărat că 
ceea ce "| ţine şi ceea ce "i dă putinţa de a păşi înainte 
sînt treptele cele de jos, la cari el nu se pre uită și 
din cari nici una totuşi nu "i pote lipsi fără ca să se 
prăbușâscă scara. 

Ore ce este somnul? 

Jumătatea. saii aprâpe o jumătate a vieţei organice se 
petrece în ceea ce ni se pare noua fiun repaos, 
deși în faptă repaosul nu se află nicăiri în natură. Oniul 
dOrme, tigrul dârme, musca d6rme, rima dorme, buru- 
ena dorme. D6rme o burutnă ca şi omul. Să luaţi din 
Darwin acest îndoit portret al trifoiului, sub No. 1 
trifoiul deştept, sub No. II același trifoiu dormind: 
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Sub No. I ai dice o coconiță gata să danţeze; sub 

No. Il aceiaşi coconiţă moţăind întrun jeț. 

Pentru plantă, ca şi pentru animal, există perîndarea 

de veghere şi de dormire, fără ca somnul totuși să fie 

ce-va într'o legătură nedeslipită cu n6ptea, nici vegherea 

cu diua, nici ambele cu temperatura cutare saii cutare, 

De Candolle împedecând o plantă prin mijlce meşteşu- 

gite de a'și face somnul n6ptea pe recâre, ea îşi strînse 

foiţele şi aţipi pe căldură peste di. Nu e nici o îndoclă 

că unele . împregiurări se potrivesc mai bine cu starea 

de veghe și altele cu starea de somn; dar este o mare 

greşclă de a crede că anume în acele impregiurări, îm. 

pregiurări de mai multă saii mai puţină îndemânare, se 

cuprinde însăşi pricina fenomenului. 

Fie di, fie n6pte, fie cald, fie rece, o ființă organică 

nu pâte să nu adârmă în urma vegherii. Negreșit, planta 

se mişcă altfel decât animalul; respiră, se nutresce, 

dârme altfel; însă ori-cine nu tăgăduesce evoluţiunea 

organică şi evoluţiunea peste tot, nu pâte să tăgă- 

duescă, în plantă ca și 'n animal, că principiul mișcării, 

al respiraţiunii, al nutririi, al dormirii, este unul şi ace- 

laşi, feliurindu-se numai prin deosebirea mărginilor, cari 

sînt altele la animal, altele la plantă, ba altele chiar 

între feliurite plante și între feliuriţi animali, între cu- 

tare și cutare. ” 

A sgândări taina somnului prin observaţiuni d'a-drep- 

tul asupra creerului, după cum saii încercat a face o 

samă de medici, unii despicând căpăţina bietelor dobi- 

tâce, alţii folosindu-se chiar la om de vre-o bâlă care 

găuresce și lasă deschisă o parte a craniului, este o lu- 

crare... nu dicem puţin seriosă, ceea ce nu se sfiia de a 

dice Cuvier despre vivisecţiuni în deobşte,. despre ori-ce 

tăiare în carne vivă, dar în casul cel mai bun este o 

lucrare... care nu aruncă lumină nici asupra firii som- 

nului, nici asupra isvorului. 
Să primim fără certă, ca ce-va ne'ndoios, tot ce ni 

se spune despre <anemia» creerului saii «asfixia» cre-
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erului în timpul dormirii. Ei bine, ce urmeză de aci? 
Când ei voesc a opri o birjă, de 'ntâiu cuget; apoi 
strig birjarului «estăă !» şi 'n același timp îi faccu mâna. 
Cuvintul «stăi» şi gestul de oprire sînt în privința cuge- 

„tării ce le dă nascere întocmai în acelaș raport în care 
se află anemia saii asfixia creerului, dacă în adevăr va 
fi o asfixiă saii o anemiă, cătră fenomenul somnului: 
anemia saii asfixia însoţesce somnul, precuni cuvintul și 
gestul însoțesc cugetarea, — o însoţire și nemic mai mult, 
o însoţire bună de studiat, fie! dar totuși numai o în- 
soțire. Dacă n'ar fi numai o însoţire, atunci și planta 
ar trebui să aibă creer, căci și ea dârme. 

Afară de acesta, creerul cei pus într'o stare nenormală, 
adecă desgolit prin găurirea căpăţinei, pâte el 6re să 
lucreze tot așa din punct în punct ca un creer fără nici 
o metehnă? Este aprope de mintea omului, că un picior, fie 
ori-cât de sănătos, șchiopăteză dacă "1 stringe încăl- 
ţămintea saii dacă '] sgârie la talpă vr'o ţandără. Cercetaţi 
fenomenele asupra unui om, sai fie şi asupra unui câine, 
care nu şchiopăteză ; dar pe cei bolnavi să “i vindecaţi mai 
întâiu, pentru ca să”i puteţi cerceta mai la urmă. 

Somnul este mult şi fârte mult mai trebuincios decât 
ceea ce numim noi mâncare. Un Succi, un Merlatti, un 
Tanner nu mănâncă nemic câte patru-deci de dile. Să 
încerce cine-va a nu dormi de loc numai o septămână. 

O nedormire prelungită peste cinci-șese dile aduce la 
ideia sinuciderii, la un fel de dorință învăpăiată de a 
scăpa cu ori-ce preț din acest trup pămîntesc, a căruia 
greoe stăpânire numai atunci noi o simțim pe deplin, 
fiind-că numai atunci ea. nu se întrerumpe din când în 
când măcar printr'un puiu de aţipire. 

A dormi, din potrivă, se pâte mult, de tot mult, mai 
mult decât ni-o închipuim noi înşine. Așa dişii animali 
hibernanți, dela urs pină la muscă, dorm o parte din tomnă şi €rna întregă, deșteptându-se nun:ai primă-vera; 
iar alţii, de pildă crocodilul american, dorm întrega veră cat ține seceta, Se scie că yoghii din Injia — ne-o în-
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credințeză Haeckel, Dr. Preyer, Dr. Honigberger (Le 

Temps 1885, 31 oct.)—se îngrâpă de bună voe pe 

câte patru luni şi mai bine, la sfirşitul cărora, uscați 

ca o mâşte, sint deşteptaţi și 'şi reieaii cursul obicinuit 

al traiului, Ce-va analog ne întimpină la Tardigrade și 

alte animalcule, iar între plante la «Anastatica hiero- 

chuntica», cari așişderea re'nviuă după ce zac mult timp 

uscându-se fără nici un semn de vicţă. 

Un soma atât de îndelungat fără mâncare dovedesce 

că însuşi somnul este un fel de nutrimînt, şi la o ase- 

menea, încheere ajunge chiar fisiologia medicală, când 

dă în laturi zădarnicele vivisecţiuni, bune și ele pote 

pentru alt ce-va, și adâncesce fenomenele fără a le vă- 

tăma sai, a le struncina. | 

Colegul mei Dr. A. Viţu mi-a împărtăşit cea mai 

nouă întinsă scriere asupra somnului, tractatul în dot 

tomură mari al profesorului Sergutyeff: «Physiologie de 

la veille et du sommeil> (Paris, 1890). Am cetito cu 

multă luare a-minte. Autorul ne asigură că prin somn 

ori-ce plantă şi ori-ce animal se hrănesc cu eter, nu 

cu aşa numitul «eter» acetic saii sulfuric al doftorilor, 

ci cu acel fluid extra-fin şi extra-elastic prin care sciinţa 

explică lumina, căldura, electricitatea ; un fluid care stră- 

bate universul întreg şi care alcătuesce pentru tote fiin- 

ţele organice — dice profesorul Sergueyeft — o hrană 

imponderabilă: <aliment imponderable». Noi lăsâm la 

o parte eterul. Voim numai a face să se înţeleză bine 

însemnătatea cea mare a somnului, și tot o-dată greutatea 

saii aprâpe neputinţa de a se respunde pe o cale curat 

fisiologică "la întrebarea: de ce Gre organismul trebue: 

negreșit să dârmă? de ce, dormind, el se nutresce, ba 

încă se nutresce mai cu spor decât măncând? de ce?... 

fisiologicesce acesta nu se scie, dar totuși învederat este 

că se nutresce, și se nutresce cu ce-va imponderabil. 

A dormi este a visa, 
De giaba se bănuesce că pote fi somn fără vis. Fără 

vis este o pregătire la somn saii este o încetare de



23, 

48 SOMNUL ȘI SUPLETUL 

somn, una din do&, dar scmn nu este, judecându-se 
neaperat după ceea ce se petrece la om, de unde prin 
analogiă ne pogoriîmn la fiinţe inferidre. 

Pâte să se întâmple, și 'n faptă se intâmplă adesea, 
că noi de loc nu ne aducem a-minte ceea ce am visat; 
dar acesta vine tocmai din aceea că visul cel mai ca- 
racteristic se află la mijloc între o pregătire la somn 
și o încetare de somn, adecă între do& restimpuri fără 
vis. Ori-când deșteptaţi pe cine-va din somn în pripă, 
pe neașteptate, el îşi amintesce că a visat ce-va, deși 
pote să nu și-o amintâscă atunci când se deșteptă sin- 
gur printr'o trecere încâtă dela dormire la nedormire. 
Une-ori vedeţi cum omul se mișcă și -vorbesce pe 'n 
somn; mai tărdiii însă, deșteptându-se, îl întrebaţi de 
vis; el respunde cu siguranță că n'a visat nemic. Peste 
n6pte omul se deşteptă câte o dată din pricina unui 
sgomot; în acea clipă el scie că s'a întrerupt din visul 
cutare; apoi crăşi adârme, şi demin€ţa, după o deştep- 
tare deplină, își aduce a-minte numai atâta că avusese 
cutare vis peste n6pte. In scurt, între somn și între vis 
legătura e atât de strînsă, încât unul din ele trage după 
sine saii presupune pe cela-lalt. 

Tote dobitâcele, când dorm, viseză ca şi omul. La 
unele din ele noi putem observa înșine în tâte dilele 
tenomenul visului. Cânele, care dârme acum l: picidrele 
mele, viseză: €tă'l că geme prin somn, &tă că hărâe, 
vrea să latre, arată dinții, vede ce-va supărător, se lini- 
ştesce apoi şi, tot prin somn, se gudură mişcând câda 
de bucuriă, 

Fiind-că planta dârme şi ea, e sigur că şi planta vi- 
sEză: viseză o fărămiță de vis. Şi ori-cât de fărămiță 
ar fi acel vis, el este deja un avint la desmărginire. 

De de-mult sa băgat de samă și s'a spus într'una, 
că visătorul adesea clădesce o dramă întregă dintr'o 

- impregiurare adevărată de tot micuță, care se întâmplă > : A de'i atinge în somn vreo parte a trupului. Un purice, 
bună-6ră, pişcă pe Descartes, şi el se viseză străpuns de



24. 

SOMNUL ŞI SUFLETUL 49 

o sabiă. Un scriitor forte însemnat, Alfred Maury, s'a 
supus cu precugetare la un șir de întipăriri de acest 
soiu; de pildă, el a pus pe aluul să'l gâdile încetişor în 
timpul dormirii cu o peniță pe obraz, şi a visat că este 
torturat întrun chip îngrozitor. 

„ Voind să dovedeâscă umflătura visului, observatorii aii 
umflat'o şi mai mult ei-însiși fără a visa. Sint puţini 
Gmeni, chiar printre împărați, pe cari din când în când 
să nuw'i pisce în somn câte un purice; ar urmă dară că 
unul din visele cele mai obicinuite ale omenirii trebui 
să fie străpungerea cu săbii, cu lânci, cu cine mai scie 
ce| Fantasia unor învăţaţi aşa numiţi positivi, al că- 
rora positivism nu este alt ce-va decât neputinţa de a 
ved€ mai departe de viriul nasului, fantasia lor când vor 
să restălmăcâscă cu ori-ce preţ prin chițibuşuri nesce fe- 
nomene de o ordine forte superidră, întrece și lasă de- 
parte în câdă fantasia visătorilor. 

“Toţi puricii, tâte peniţele, tote. acestea ŞI asemenea 

secături, intrebuințate cu o comică posăciă pentru a 

pătrunde în firea visului, mă&s6ră marea cu degetul. Luate 
la serios, ele dovedesc numai și numai că în vis piticul 
se face uriaş, că sufletul visând nu se pote mulțumi cu 
mărginile cari îi sint impuse, că visul este pentru orga- 
nism o desmărginire; însă pentru a dovedi acesta, 
puricii şi peniţele sînt de prisos, de ră ce faptul se ade- 
veresce nu din experimentaţiuni sporadice, nu din ceea 
ce s'a întâmplat în somn cutăruia saii cutăruia dintre 
mii peste mii, ci faptul resare din fie-care vis la fie-care 
om, fără purici şi fără penițe. Pentru a dovedi că fla- 
căra arde, poznaşul experimentator ne spune că o scântee 
din chibrit Ya -beşicat la mână; şişi dă ifosul de a ne 
fi spus ce-va noi! 

Oprindu-ne în specie asupra visului omenesc, singurul 
pe care 7] cunâscem mai binișor și care, tot-o-dată, în- 
chipuesce trepta cea mai înaltă a evoluţiunii visului” pe 
pămînt, noi toţi câţi sîntem vedem în el din capul lo- 
cului doă trăsuri mai generale: 

43,796. | 4
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"1. Desmărginire în privinţa spaţiului ; 
2. Desmărginire în privința timpului. 
Adormit în Bucuresci, ei mE visez la Calcutta sai la 

New-York, unde nu mă strămut printr'o incoloră cuge- 
târe ca în stare de veghere, ci unde mă simțesc și mE 
văd eii întreg, ca şi când aș fi acolo trupesce. În vis 
dară spaţiul pentru mine se pote dice că aprâpe nu există. 
Visându-m& la New-York sai la Calcutta, eii ieati acolo 
parte la o rescolă; tovarășii mei fiind biruiţi, ei fug 
într'o pădure; retăcesc mai multe dile, omor un şerpe 
sai un tigru care vrea să mă stăşie, după aceea sint 
prins de gonași, adus în tîrg, băgat în puşcăriă, jude- 
cat şi osândit la morte... tâta acestea în intervalul unui 
somn cine scie cât de scurt. In vis dară timpul, ca și 
spaţiul, pentru mine se pote dice că aprâpe nu există. 

Este faimos visul cel de trei minute al lui De Lava- 
lette, povestit de Taine (De L'intelligence, 13., 400). Dar 
din câte mi s'a întâmplat mie a audi sai a citi, nu cu- 
nosc nici un vis mai desmărginit decât acela ce'l avu- 
sese fiica mea când era de 14 ani și pe care ea la de- 
scris chiar a doua-di pe larg: 

«La 23 Decembre 1883 mă culcai de vreme, după o di petrecuti 
«în linişte şi destul de veselă. Adormind îndată, fată ce visai 9, 

1) Acest vis, descris franţusesce, fiind inedit, îl reproducem aci în original : 
«Je me couchai le 23 decembre 1883 de bonne heure, aprăs avoir pass€ une jour- 

n6e tranquille et assez. gaie. Je m'endormis aussitât, et voici ce que je râvai: 
«Jetais dans une immense grotte, la mâme ou P'archange Gabriel vint, dit-on, en- 

seigner ă Mahomet les lois de Dieu. Cette grotte €tait remplie par des fideles, por- 
tant des torches de râsine ; ils &taient vâtus des plus riches costumes de P'Orient ; on 
Y, voyait des Turcs dans des habit: de satin et de borangic (gaze), brodes d'or et de 
pierreries ; des Arabes et des Persans portant la ceinture et le turban ; des Algeriens 
couverts de longs châles et chausses de babouches. La lumitre rougeâtre des torches 
donnait ă ces tres des formes bizarres et fantastiques. Tout d'un coup, un des Mu- 
sulmans, mieux vâtu que les autres, fit un signe; aussitât la foule se mită genoux, 
se prosterna la face contre terre et entonna une hymne ă Allah etâ son prophâte. 
Bientât, me sentant €touffer au milieu de cette cohue et de la fumte des torches, je 

- voulus sortir de la grotte; mais il n'y avait point d'ouverture. 1] y en avait cepen- 
dant une au-dessus de ma tâte : c'âtait un tron fait dans le roc. Je tâchai d'y arriver 
en grimpant sur les parois de ia grotte; au moment oi je sortais ma tâte du trou, 
J'entendis une voix terrible dans la grotte, la voix du 'prâtre qui criait : «Malheur ă 
Limpie qui quitte la sainte grotte au moment du service divin !» Eftraye€=, je me his- 
sai, je sortis enfin complătement du trou et je me trouvai sur un rocher eleve ; je ne 
voyais autour de moi que l'immense ctendue de la mer. La mer, d'un bleu d'argent, 
semblait n'avoir point de fin; elle entourait le rocher de tous câtâs. Aussitt, je m'Elance 
dans les airs: je me suis sentie toute petite, j'avais des ailes blanches et je volais, je
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«Eram într'o fârte mare peşteră, aceiași în care, după cum se po- 
«vestesce, arhanghelul Gavriil venise a împărtăși lui Mahomet legile luf 
« Dumnedeii. Acestă peş:eră era plină de credincioși purtând facle de 
«rășină, E erai îmbrăcați în cele mal bogate porturi orientale: vedeai 
sacolo Turci cu haine de atlas şi de borangic, împodobite cu aur și 
«=u petre scumpe; apoi Arabi şi Persani, cu cingători şi cu turbane; 
«apoi Algerieni, acoperiţi cu lungi șaluri şi încălțaţi cu papuci. Lu- 
«mina cea roșietecă a faclelor dedea acestor ființe nesce chipuri ciu- 
«late și fantastice. De o dată unul din musulmani, mai bine îmbrăcat 
«decât cel-lalți, făcu un semn, şi pe loc glota se puse în genunchi, că- 
«dând cu fața la pămînt şi începând a cânta un imnlui Allah şi pro- 
«rocului. Peste puţin, simţindu-măE năbuşită de îmbulgelă şi de fumul 
«taclelor, ei mă hotării a eși din peşteră, dar nu găstam nici o des- 
<chidătură, Ba era una tocmai d'asupra capului meii: o gaură făcută 
«în stincă, ME încerca a mă urca pînă acolo, cățărându-mă de păreții 
<peşteret ; însă în momentul când scosel capul prin gaură, audit din 
«lăuntrul un glas îngrozitor, glasul preutului strigând: vai de nele- 
agiuitul care părăsesce sfânta peşteră în timpul închinăciunii dumne.-, 
«deesci! Speriată, mt opintii ş: am isbutit a eşi de tot, pomenindu-mnt 
«pe o stincă înaltă, de unde vedeam în gturul meii numai nemărginita 
întindere a Mării, Marea, de un albastru argintiii; părea fără sfîrşit, 

volais dans espace avec la rapidit€ de 'oiseau. Jâtais en effet devenue oiseau. Mais 
le mechant prâtre P'âtait devenu aussi, et me poursuivait, Cependant j'invoquai le 
Dieu des Chretiens ; aussitât le prâtre sous sa nouvelle forme tomba dans les flots. 
Pour moi, j'arrivais sur un nuage d'or et de pourpre ; lă, je vis un palais d'azur, dont 
les colonnes de neige blanche semblaient n'avoir pas de fin, tant elles 6taient hautes. 
Le palais €tait rempli d'une clarte €blouissante, mais douce et divine. Arrivee lă, je me 
sentis redevenir jeune fille ; j'&tais toute vetue de blanc, d'or et d'azur. Mes cheveux 
r&pandaient une odeur delicieuse autour de moi; j'avais de grandes ailes blanches qui 
m'enveloppaient d'une lumitre ctleste. De milliers d'oiseaux, tous dor6s, pourpres et 
azures, vinrent vers moi en chantant et en gazouillant. ]ls me montrărent au milieu 
du palais une nappe d'eau plus pure que le cristal, et me demandtrent dans leur lan- 
gage si je voulais me baigner, «Non, leur dis-je, je voudrais dormir». Aussitât ils me 
mentrent dans une chambre dont les parois 6taient des guirlandes de fleurs entrela- 
ctes; le plafond €tait le ciel ou brillait la lune dont la douce clart€ vemplissait la 
chambre et invitait au sommeii. Je me couchai sur un lit de lys et de roses; mes pe- 
tits oiseaux s'envolărent : deux rossignols seuls resterent, et me bercăreat de chants 
mâlodieux jusqu'ă ze que je fus endormie. Alors je râvai dans mon sommeil que j'stais 
avee maman en Allemagne, aux environs de Munich, dans une campagne dâlicieuse. 
Nous habitions un village aux pieds des montagnes, sur une coiline. Notre maison 
stait entoure de jardins et d'arbres, et couverte de fleurs entrelacâes. Notre fenâtre 
tait remplie de pots de fleurs. Nous allions faire une promenade dans la campagne, 
maman et moi, et, au milieu d'une prairie Emaillte de fleurs, au bord d'une route, 
nous nous asstmes sur lherbe. Tout ă coup nous aperelimes au loin une grande ca: 
leche traînte par quatre beaux chevaux au galop, qui arrivait au milieu d'un tour- 
billon de poussitre. Des paysans qui travaillaient aux champs 6tărent leurs chapeaux 
en criant: «Hourra! c'est M. de Bismarck! c'est M. de Bismarck!» Je restai assise 
sur Vherbe, et comme uri paysan me conseillait de me lever et de saluer M. de Bis- 
marck, je criai, au moment oi la voiture passait en face de moi: <A bas le Bismarck! 
Au diable le Bismarck! La race latine se moque de lui, car son royaume est en enfer, 
et la race latine est fille du ciel !» 

«En ce moment je me r&vellai. J]. Hasdeu». 
(Caietul No. 61 Între manuscriptele autografe păstrate de soţia mea).
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«încungiurând stânca din tâte părţile. Iute mă avintez în aer: mă sim- 
<țiam mititică, aveam nesce aripiâre albe şi sburam, sburam în spaţiii 
«cu repediciunea unei păseri. In adevăr, mă făcusem chiar pasere, Dar 
«reutăciosul preut se făcuse şi el pasere și porni după mine în gână. 
«Atunci eii chemat în ajutor pe Dumnedeul creștinilor, și pe dată preu- 
«tul cel prefăcut în pasere se prăvăli în talazurile Mării. Cât pentru 
«mine, jată-mă pe un nor de aur şi de purpură, unde vădui un palat 
«de azur, ale căruia col6ne de zăpadă albă păreaii fără capăt, de nalte 
«ce eraii. Palatul era plin de o strălucire ce te uimia, însă dulce şi 
«dumnege€scă. Sosind aci, eii mă simţii Crăşi fată. Eram îmbrăcată nu- 
«mai în alb, în aur șin azur. Părul mei respândia în giuru'mi un 
«miros desfătător. Aveam mari aripe albe, cari mă înfăşaii într'o lu- 
«mină cerescă. Mii şi mil de păseri, 16te aurite, purpurate şi azurate, 
«veniră către mine cântând și ciripind, Ele îmi arătară în mijiocul pa- 
«latului un luciii de apă, ma! limpede decât cristalul, și mă întrebară 
«în graiul lor dacă poftesc să mă scald. Le-am răspuns: nu, aș vre să 
«dorm. Pe dată ele mă duseră într'o odae, unde păreţit eraii împletiţi 
«din cunune de flori, far tavanul era cerul, unde strălucia luna, a cărita 
«dulce lumină umplea odaea și te îndemna la somn. Mă culca! pe un 
«pat de crini şi de trandafiri; păseruicele mele ai sburat; numai doă 
«privighetori aii rămas, legănându-mE cu melodi6sele lor cânturi pînă 
«ce am adormit. Şi'n acest somn al mei mă visez cu mama în Ger- 
amania, în prâjma Miinchenului, într'o ţ€ră minunată. Noi locutfam 
«într'un sat la pictorele munţilor, pe o colină. Casa n6stră era împre- 
+ giurată de grădine şi de arbori, acoperită de flori împletecite. Ferestra 
«nâstră era plină de vase cu flori. Ne duserăm, eii şi mama, a face o 
«plimbare pe câmp şi ne aşedarăm pe €rbă în mijlocul unei livegi 
«smăltate de flori, pe marginea unui drum.- De-o dată zărim în depăr- 
«tare viind o mare caretă trasă în fugă de patru frumoși telegari în 
«mijlocul unui vîrtej de pulbere. Țeranii, cari lucraii la câmp, ai ră- 
«dicat pălăriile, strigând: Să trăescă ! este d. de Bismarck! este d, de 
«Bismarek!— Eii remâset jos pe rbă; dar când un ţăran mă sfătui de 
«a mă scula şi a saluta pe d. de Bismarck, atunci, chiar în momentul 
«când trăsura trecea pe dinainte, eii strigat: Jos cel Bismarck! la dracu 
«cel Bismarck | Gintea latină îşi bate joc de dinsul, căci împărăţia lui 
«este în iad, pe când gintea latină e fiica cerului! 

«Şi strigând așa, mă deşteptai...> 

In acest vis, tot ce pâte fi mai plastic, mai colorat, 
mai viii, nu este o desmărginire, nu sînt do& desmăr- 
giniri, ci sînt desmărginiri peste desmărginiri. Spaţiul 
şi timpul se şterg aprope cu desăvirşire : corpul dormind 
în Paris, anume în «rue de Conde», sufletul trece de 
ntâiu în Arabia, de aci sbâră peste ocean, de aci se 
înalță pe o altă planetă, de aci se pog6ră în Bavaria.
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6. In același somn, materialicesce fără întrerupere, se su- 
prapun doă vise deosebite, unul plecând de pe pămînt 
cătră stele, cela-lalt întorcându-se din stele cătră pămînt. 
Desmărginindu-se din același corp, adâncit în somn pe 
malurile Seinei, sufletul de'ntâiu se vede cu forma "i cea 
pămintescă, apoi iată'l o păserică, apoi se preface întrun 
înger, apoi din noi îşi reiea haina cea trupescă pe care 
o părăsise. Același suflet vorbesce omenesce cu Arabii 
şi cu Bavaresii, dar înţelege fără nici o împedecaăre graiul 
păserelelor, cu cari petrece întrun palat supra-pămîntesc. 

Ce-va mai eteric, mai imponderabil, pote re 
să fie? 

Şi cu asemenea «imponderabil> organismul — fie om, 
fie buruenă, căci în principiii sîntem siliți a crede că şi . 
buruâna sbâră în vis —cu asemenea <imponderabil» or. 
ganismul se hrănesce, se hrănesce în t6tă puterea cu- 
vântului, nu o di saii doă, cico jumătate din cât trăesce 
sub scârţa trupului pe scârța pămîntului. 

Ce-va mult mult; acestă hrană îi dă omului tocmai 
ceea ce el caută ahtiiat când nu dorme: fericire. 

Negreșit, sînt unele vise fârte supărătore, ba chiar gro- 
zave, îmbinate cu apăsare, cu înnecăciune, cu sbuciumări, 
cu fiori, cu ţipete; dar ele sînt atât de rare și atât de 
afară din calea cea obicinuită, încât sînt privite mai mult 
ca, prevestire saii ca urmare a unei bole trupesci sai 
sufletesci, nici decum ca o stare normală. Starea cea 
normală a visului se caracteriseză printr'un molatec sim- 
ţimînt de ușurare și de îndestulare, care se mai resfrânge 
cât-va timp şi după deșteptare. 

Acest element de fericire este atât de mult în însăşi 
firea visului în deobște, încât numai el se desfășdră și 
ajunge la culme atunci când noi ne adormim înşi-ne prin 
mijlâce meşteșugite: prin bețiă, prin afion, prin hașiș, 
— adecă atunci când se umflă simburele visului, când se 
exagereză principiul. Nemic nu e bun peste măsură, gar 
tocmai în trecerea măsurei se accenteză caracterul cel 
adevărat al unui lucru, se lămuresce cul6rea lui: culdrea 
visului e fericirea.
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Fenomenul cel mai isbitor în acestă privinţă, un fe- 
nomen care îți rădică părul măciucă, este când, sguduit 
de. compătimire, privesci la un nenorocit pe care dol- 
torul îl adârme prin cloroform, apoi îl taiă, îl spintecă, 
îl sfăşiă, ca și când bietul trup ar fi o păpușă, o ma- 
rionetă, În timpul acestei selbatece căzniri a învelișului 
celui trupesc, când lucrarea organelor nervâse este cu 
desăvirșire întreruptă, sufletul habar n'are: eul nostru nu 
numai nu simte nici o neplăcere, dar încă este fericit. 

Vestitul Dr. Velpeau împărtășia la 1850, în ședința 
dela 4 Martie, colegilor sei din Academia de Sciinţe 
dela Paris despre cloroformisarea unei dâmne, căriia "i 
făcuse o operaţiă forte durerâsă. Deşteptată, ea zimbi și 

"Sa apucat a povesti cu un ton glumeţ că, atunci când 
o ciopărtia doftorul, ea visă că petrece câ o prietenă. 

Ori-ce s'ar dice dară, pentru om, iar prin urmare şi 
pentru ființe organice inferidre lui, neapărat cu deose- 
birea de graduri şi cu înlăturarea de accidente, visui este 
o desmărginire prin care sufletul îşi dobândesce o stare 
de fericire. 

Şi alt ce-va încă; ce-va de cea mai mare însemnă- 
tate și cunoscut tuturora, dar pe care toţi îl scapă din 
vedere, tocmai pentru că nemine nu la pus vre-o dată 
la îndoclă. In vis, ca şi aievea, omul se pâte speriă. Nu 
numai amenințarea saii primejdia, ci ori-ce lucru la care 
nu ne așteptâm de loc și care ni se pare a fi cu totul 
peste putinţă, aţiță în noi o spaimă. Astfel în stare de 
veghere, dacă ne pomenim de o dată în faţa unui om 
care semEnă pr&-mult cu vre-un mort dintre cunoscuţii 
noștri, noi ne speriem, ba încă leşinâm, pentru că nu 
ne așteptâm de loc și credem a fi cu totul peste putință 
de a ne întălni cu un mort. Cine re n'a audit despre 
păzitori de cadavre de pe la spitaluri murind de spaimă 
ei-înșişi când li s'a: părut că mortul se mișcă? Când un 
om credut moit se deşteptă din letargiă, toţi din giurul 
seii, „nemurile, prietenii, voinicii oricât de voinici, se 
împrâștiă ca pătîrnichile măncând pămîntul. Mai pe scurt,
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în stare de veghere ivirea unui mort ne înspăimintă 

mai mult, pâte, decât cuțitul unui ucigaș, fiind-că în stare 

de veghere .ne este străină și ne lipsesce cu desăvirşire 

societatea morţilor. In vis, cu totul din potrivă, cuțitul 

ucigașului ne speriă ca și aievea, ne sperie un şerpe, un 

tigru, ne pâte speria o pisică, însă societatea morţilor 

departe de a ne înfioră câtu'și de puţin, mai adesea ne 

aduce cea mai mare plăcere. 
Şi să se bage bine de samă, că noi scim apropetot- 

d'a-una chiar în vis că cei morți sînt morţi, adecă scim 

că. aşa îi crede lumea; și totuși — încă o dată — simţim 

în fața lor nu o mișcare de gr6ză, ci mișcarea opusă 

de mulțumire. 
Să ne restălmăcescă acest fapt, dacă le dă mâna, po- 

sitiviştii cei cu puricele lui Descartes și peniţele lui 

“Alfred Maury, cu anemia și asfixia creerului, cu ecellu- 

les encephaliques» şi cu mai câte altele! 
Marele Pasteur, — bine-făcătorul omenirii, de'naintea 

căruia să se tupile toți Moleschoţii, toţi Biichnerii şi 

toți Lombrosii, — marele Pasteur, în discursul seii de 

întrare la Academia Francesă, 27 aprile 1882, a sfără- 

mat acest închipuit positivism prin do€ cuvinte: «el nu 

«ţine sama de cea mai de căpeteniă din tâte noțiunile 

«positive, noţiunea, infinitului». Numai acest infinit lum- 

pedesce fenomenele visului, adecă ale desmărginiriă im- 

pulsive a făpturei spre infinit. 
Eram amic şi coleg cu reposatul Dr. Davila; peste 

un an şi mai bine după mârtea lui, îl visez într'o n6pte 

printre mai mulți alți cunoscuţi şi necunoscuţi. Bravo, 

domnule doctor! — îi dic ei glumind; d-ta ce mai cauţi 

pe aice? nuțţi mai vine la socotelă lumea cea-laltă 2 — 

Ba da,— îmi răspunse doctorul zimbind şi cu-un accent 

franţusesc, aidoma acelaşi pe care 'l avea pe pămint ; 

— îmi place, dar am aice nesce afaceri de regulat, şi pe 

urmă mă voiu întârce... Dacă acestă întălnire mi se 

întămplă în stare de veghere, deii nu sciii de nu mă 

apuca alte alea! în vis însă lucrul mi se părea tot ce 

pote fi mat firesc, şi tot așa sar fi părut ori-cui,
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De ce? . 
Fiind-că în vis nu sînt morţi, ci sînt suflete, cu cari 

sufletul celui adormit trăesce în împărtășire. 
In acestă privință, un positivist, dacă va vre cum-va 

să stea la vorbă şi să se judece cu mine,—se pre pâte 
ca să no primescă, după cum Hartmann, deși fulgeră 
contra Spiritismului, totuşi n'a vrut nici o dată, dar 
nici o dată în ruptul capului să fie față la o singură 
şedinţă spiritistă, asemenea acelor săhastri cari îşi păs- 
traii fecioria numai doră fugând din lume, căci altfel ei 
scieaii bine că n'or fi în stare să nu se poticnescă — 
un positivist, dacă va vre să schimbâm împreună do&- 
trei cuvinte, atunci se va încinge între noi cam urmă- 
torul dialog: 

Positivistul : Visul este un fel de representaţiune tea- 
trală, şi tocmai de aceea mortul cel visat nu mă speriă, 
de Gră ce eii îl privesc ca pe un simplu actor. 

Ei: Dar tot o representaţiune teatrală, tot un simplu 
actor este și tigrul pe care'l visezi; de ce dară el te 
speriă? 

Positivistul: Hm! Dacă vom cerceta mai adânc, d-ta 
te'nșeli când dici că aievea mortul mă speriă. Un mort 
aședat în coșciug nu mă tulbură de loc, ci numai când 
Sar mișca. 

Ei: Cum așa? 
Positivistul: Fiind-că afară din coşciug și mişcându-se 

el este o alucinaţiune, o fantomă, nu 'o realitate, nu 
ce-va positiv ca un mort în coșciug. 

Ei: Prin urmare, recunoscă însuţi că mortul, care se 
mișcă, dar nu te speriă, este în vis chiar pentru d-ta o 
realitate, ceva positiv, nici decum o alucinațiune sai 
o fantomă. | 

Positivistul: Hm! Firesce. Somnul şi vegherea nu sînt 
tot una. Logica somnului nu se potrivesce cu logica 
vegherii. | 
Ei: Şi totuşi tigrul, încă o dată, te speriă de o po- 

trivă în logica somnului ca şin logica vegherii, 
Positivistul : Hm |...
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Să lăsâm pe positivist a'și rumega încurcătura, iar 
noi să pășim înainte. | | 

Acestă trăsură fârte caracteristică a omului în stare 
de vis de a nu se teme de cei morţi dă pe faţă, mai 
limpede decât lungi tractate de Metafisică, natura cea 
nemuritre a sufletului, o natură ne'nvăluită atunci 
sai mai puţin învăluită când dârme trupul cel pămîn- 
tesc, care trup fiind el muritor, numai din pricina lui 
sufletul, în stare de nedormire trupâscă, se teme de cei 

morţi. 
Dar a dice că sufletul e nemuritor față cu trupul pe 

„care "| pârtă pe pămînt, nu este a dice că el este ne- 

29. 

material. Pentru noi remâne ca axiomă vorba lui Schel- 
ling: c<oră-ce lume spirituală trebue să fie în felul ei 
«tot pe atâta de fisică, pe cât lumea nâstră cea fisică 
«în felul ei este spirituală». Eii am vEdut în vis și am 
audit pe Dr. Davila, care avea ochi și urechi, iar nu 
era ce-va fără nici o formă; lam vEdut și lam audit 
ei prin ochii și urechile sufletului, deși ochii trupului 
meii erai închiși şi urechile trupului puteai să fie astu- 
pate. Intrevederea și convorbirea nâstră a fost ce-va 
imponderabil, da; nematerial, nu. 

Sufletul meiă, despărțit de ochii și de urechile trupu- 
lui, despărţit de gură, era un organism, un organism 
care vedea, audia și vorbia prin altfel de ochi, altfel 
de urechi, altfel de gură. | 

Acest organism este o enigmă în sfera visului propriă 

dis, dar devine un fapt mai pe sus de ori-ce îndo€lă 
când trecem la o categoriă particulară a somnului, nu- 

mită Somnambulism. 

Mai întâiu însă, cată să ghemuim în puţine cuvinte 

miedul cugetărilor de mai sus. Nu ne putem atinge de 

evoluțiunea cea cristalică a mineralului, care totuși este 

şi ea o evoluţiune în felul sei. Restrîngându-ne dară 

în lumea cea disă organică, ne încredințâm că ea în- 

tregă, începând dela plantă și pînă la om, începend dela 

om şi pînă la plantă, îşi petrece o jumătate a traiului
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în somn, care "i slujesce ca o hrană imponderabilă, mat 
ne'nlăturată decât hrana cea ponderabilă a celer.lalte 
jumătăţi a traiului. Acestă hrană imponderabilă, cuprinsă 
in somn, o alcătuesce visul, în cursul căruia sufietul se 
desmărginesce sub raportul spaţiului, sub raportul timpu- 
lui, sub raportul formei individuale, sub raportul umble- 
tului, sub raportul graiului, sub tâte raporturile, și se 
simte fârte fericit în desmărginire, fericit chiar atunci 
când sufere în același timp trupul cel pămintesc. O par- 
ticularitate psicologică fundamentală a visului, prin care 
el se deosebesce cu totului tot de chipul nostru de a 
cugeta și de a simţi când sîntem în stare de veghere, 
este că visând noi nu numai nu ne îngrozim de cei 
morți, dar încă îi întimpinâm cu mulțumire, îi îmbră- 
țişâm cu dragoste, vorbim cu dînșii, jucâm, glumim, 
deși ne aducem a-minte chiar în vis că ei sînt morți 
trupesce: trupesce, nu sufletesce. 

Positivistul cel mai încăpăţinat, care t6tă diulica strigă 
la drepta și la stânga că sufletul more d'o-dată cu hoi- 
tul, peste n6pte viseză pe un tată mort, pe o mamă, pe 
un prieten, şi fără nici o spaimă îi strînge în brațe, 
căci în vis, adecă în desmărginire din trup, el scie că 
sufletul nu pâte să moră, o scie atunci, apoi se deș- 
teptă şi — reîntrat în marginea pelii celei grosolane — 
crăși strigă, strigă şi mai cu învierşunare, cum-că su- 
fletul more d'o-dată cu hoitul. Cu alte cuvinte, el tăgă- 
duesce prin gura trupului ceea ce'i mărturisesce luiși 
gura sufletului, surd prin urechile trupesci la ceea ce” 
aude urechea cea sufletescă. 

Urechea "ţi nu'i ureche! Tu nu scii c'ai în tine, 
Ascuns în fundul minții, pitit în duhul teă, 
Un alt aug ce-aude din sferele senine 
Pe spirite, pe îngeri, pe însuși Dumnedeă | 

Tu nu scii, căci țărîna te'nlânţue "n cătuşă, 
Căci sufletu ?ţi robesce robia cea mai grea, 
Căci lutu'i puşcăriă, din care m'ai vr!'o uşă, 
Silit a sparge zidul de vrei să eşi din eal.,. 

Sufletul are o gură a sa, ochi ai sei, urechi ale sale, 
un Organism sufletesc imponderabil, deosebit de orga-
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nismul cel ponderabil: al formei pămîntesci, măcar că 

ambele organisme, materiale ambele, dar unul ponderabit 

şi cela-lalt imponderabil, unul secundar și cela-lalt primar, 

unul trecător şi cela-lalt vecinic, se 'mbină la o-laltă în 

restimpul cât le este data fi legate. Autonomia acestui 

deosebit organism, după cum am spus'o mai sus, ne 

isbesce mai cu samă în ceea ce se chiamă Somnam- 

bulism. 
Ca şi somnul propriii dis, somnambulismul e un vis, 

dar un vis în care trupul nu rămâne pe loc, nemișcat, 

sai aprâpe nemişcat, ci este silit a se tări, aşa dicând, 

grăpiș după suflet. Negreşit, e o desmărginire și aci, 

căci altfel n'ar fi vis, însă o desmărginire împedecată 

printrun ce de prisos: pe când sufletul viseză, trupul 

umblă tără a simţi nemic, ca şi când ar fi rămas în pat, 

deşi în pat n'a putut să rămână. 

Somnambulul, cel «lunatec> după cum se dice mai 

'obicinuit, se scâlă din așternut, ese din odae, străbate 

afară, se urcă pe casă, fie ea oricât de naltă, și se 

plimbă liniştit şi fără nici o sfială pe 'ntunerec pe 

marginea acoperişului, acolo unde la lumina dilei, necum 

nâptea, n'ar cuteda să pășescă un pompier. În acestă 

primejdi6să plimbare, somnambulul pâte fi cu ochii în- 

chişi saii cu ochii deschişi, tot una: chiar când îi are 

deschişi, totuşi ei sînt sticloşi şi fără viaţă, fără nici o 

clipelă, perduți în aţintire, astfel că, ori-ce sar pretinde, 

el vele, vede minunat de bine tot ce "i trebui să vegă, 

dar vede nu. cu ochii trupului, ci cu alt ce-va. 

Pină şi picădrele somnambulului nu se mişcă aşa ca 

în stare de veghere, ci mai mult se alunecă întrun chip 

de tot ciudat, încât sar put€ dice că în lăuntrul lor 

este un resort care le împinge să se rădice de pe pămînt 

şi să sbâre, dar greutatea trupului împedecă. Același. 

automatism în mișcarea mânilor. 

Şi tocmai de aceia în somnambulism, desmărginirea 

fiind îngreuiată, lipsesce acel element de fericire prin
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care se caracteriseză visul cel ordinar: somnambulul 
sufere, 

Intre somn şi între somnambulism sint unele stări mij- 
locii: nici tocmai somn, nici tocmai somnambulism. In 
loc de a umbla, bună-dră, somnambulul musicant stă pe 
loc şi cântă din vidră, €r somnambulul literat se aşcdă 
la mesă și scrie. Nu umblarea dară, nu «ambulismul» 
este ce-va caracteristic în somnambulism, ci acea des: 
mărginire împedecată a sufletului, băgaţi bine de 
samă: împedecată, 

Şi o dovadă despre acesta este somnambulismul cel 
artificial, așa numitul «magnetism», «braidism», cipno- 
tism», când așa şi când altmintrelea după cum le place 
doftorilor, dar în 'temeiu unul şi același lucru. 

Somnambulismul provocat, ca şi somnul cel mește- 
şugit prin hașiș sai prin cloroform, măresce caracterele 
fenomenului celui firesc, şi — mulțumită unei asemenea 
măriri — aceste caractere se văd mai chiar, se despică 
mai lămurit, se amărunțesc ca printr'un fel de micro- 
scop. Somnul artificial, haşişismul și cloroformismul mai 
ales, împing desmărginirea sufletului atât de departe, 
încât el se face aprope cu desăvirşire străin trupului, 
simțindu-se fericit chiar în momentul în care lucreză fără milă asupra cărnii bricegul chirurgului. Somnam- 
bulismul cel artificial, din protivă, opresce desmărginirea 
atât de mult, încât sufetul, de 'mpreună cu trupul, de- 
vine o jucăriă în voea magnetisorului, ceea ce n'ar pute si fie dacă somnambulismul prin însăși firea sa, diferită în acâstă privință de firea somnului, n'ar fi o desmăr- 
ginire supusă la împedecare. 

O dată stăpân pe întrega fiinţă a somnambulului, magnetisorul este pus în stare de a'l suci în tote chipu- rile, de a face din el tot ce'i place, tot ce se cere adecă 
pentru ca să'l pâtă studiă mai sigur, mai îndemânatic, mai sciinţific. Nu maj este un om, ci'i un rob, un «ju- mătate-suflet» după vorba bătrânului Homer. Și'n acest rob ce se observă re?...



31. 

SOMNUL ȘI SUFLETUL 6t 

In scrierea de faţă, ca și'n tot ce am scris vre-o dată, 
eă nu mă tem câtu'i negru supt unghiă de a supăra 
cât de tare pe cutare sati pe cutare, fie acel cutare cu 
șepte stele în frunte; mă tem insă forte mult de un 
singur lucru, şi anume ca nu cum-va să se cregă că în 
cercetările mele m'am întemeiat cu uşurinţă pe nesce 
isvâre îndoi6se. Despre somnambulism s'a scris de vr'o- 
cinci-deci de ani o muiţime de minunăţii, pintre cari se 
va fi strecurat şi nu putea să nu se strecâre o samă de: 
fapte mai mult saii mai puţin bănuite. A cerne neghină. 
din grâii în cele scrise de Eschenmayer, de Ennemoser, 
de Kerner, Du Potet, Cahagnet etc., e cam a-nevoe. 
ME voiu călăuzi, prin urmare, numai și numai de acele 
cărți, a căror autoritate este adeverită întrun glas de 
toți învățații cei dişi oficiali, chiar de positiviştii cei cu. 
puricele lui Descartes și cu peniţele lui Alfred Maury. 
Intre aceste puţine cărţi, unul din locurile cele mai de 
frunte îl ține, fără indoială: «Etude scientifique sur le 
somnambulisme, Paris, 1880», de doctorul Despine, cu 
care voiu merge dară mână în mână în cele ce urmeză. 
mai jos. 

După acestă parentesă privitâre la metodă, mă întorc 

acum la intrebarea: în omul devenit rob al ipnotisorului, 

ce se observă 6re? 
Sub numele sforăitor de <hyperesthesiă» — ce de mai 

numi sforăitâre de soiul acesta nu croesce Medicina 

pentru tot felul de fenomene pe cari nu le pre înţelege! 

— sub numele de «hyperesthesiă> se descrie la somnam- 

buli o ascuţime supra-trupescă a simţurilor, mai ales a 

vădului şi a audului. Somnambulul aude la o forte mare: 

depărtare ceea ce abia se şoptesce cătră el, şi pe cei ce 

vin- la dînsul îi recunâsce după paşii lor pe scară sai 

în stradă, pe când acei paşi nu se resfrâng încă de loc 

în urechile cele trupesci ale altora. El „vede printro 

scândură, citesce într'o carte acoperită, ne spune cesul 

şi minutul după un cesornic închis într'o cutiă, descrie:
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figura şi descifreză veletul pe o monetă ascunsă într'o 
pungă. 

Intru cât timp somnambulul le face tâte acestea cu 
faţa întârsă spre acea scândură, spre acea carte, spre 
acea cutiă sai :spre acea pungă, Toma-necredinciosul 
mai pote încă să bănuescă că este un nem de vedere 
curat trupescă, deși ea se petrece cu ochii închiși: fineţă 
a pledpelor! extra-sensibilitate a retinei! idiosincrasiă 
organică! etc. etc. etc. Dar vine un moment când «et- 
caetera» nu ajunge şi când pînă și Toma-necredinciosul 
nu mai scie ce să gică, mulțumindu-se atunci a născoci 
după obiceiu vre-un noii termen tecnic, prin care vrea 
să nenșele şi să se'nșele: transposițiunea simţu- 
rilor. 

In ce 6re se cuprinde acestă nostimă «<transposition 
des sens»? Se cuprinde în aceea că somnambulul aude 
saii vede printr'o parte a trupului pe unde nu sint nici 
ochi, nici urechi, adecă pe unde nu se află nici un or- 
gan trupesc al vădului sai al audului. 

Dar ce fel de <transposiţiune» să fie aceia, de vreme 
ce ochii şi urechile nu se «transpun», remânând întregi 
fără clintire la locul lor? 

Doctorul Despine a urmărit fenomenul la mai multe 
somnambule, dintre cari una vedea, audia şi amirosia 
prin degetele dela mâni și dela picidre. La o altă 
somnambulă, numită Eugenia, doctorul Despine a învălit 
capul cu o cârpă n€gră, apoi i-a pus supt picidre un 
petec de hărtiă pe care s'a scris acestă [rasă destul de 
lungă şi destul de întortochiată, adecă destul de medi- 
cală: «Și la gucrison des malades €tait en raison directe 
«de linterât qu'elles inspirent, la vâtre serait aussi prom- 
«pte que la pensce» ; ei bine, Eugenia a mișcat cu pi- 
ciorul petecul pînă ce la aşedat bine sub talpă la locul 
unde ea avea o mică pată roșiă, și prin acea pată roșiă, 
ca şi când ar fi fost acolo un ochiu fârte ager, dinsa 
a citit din. cuvînt în cuvînt și a reprodus întrega frasă. 

— Cum vedi d-ta ? întreb doctorul Despine pe una din 
somnambulele sale.
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— Organul vădului, respunse ea, parcă sar pogori, 

mi se pare că este un fluid: «C'est comme si l'organe 

de la vue descendait, il me semble que cest un 

fvide». 
Nici pote să fie alt ce-va decât un fluid, un fluid 

imponderabil, un imponderabil care vede, care aude, care 

amir6s3, care simte, care este un organism deosebit de 

organismul cel ponderabil, de organismul cel nefluidic 

al trupului pămiîntesc. 
Nefiind nici o <transposiţiune a simţurilor» celor tru- 

pesci, cari nu se pot transpune fără a se transpune tot: 

o-dată organele cele proprie fie-căruia din ele, este o 

desmărginire a organismului celui fuidic, mişcându'și 

el cu o ne'nchipuită răpediciune tote moleculele unele 

peste altele, de Gră-ce este fluidic. Somnambula docto- 

rului Despine îşi dedea samă ea-insăşi de acel organism 

fuidic, acelaşi pe care Schopenhauer îl numia corgan 

al visului», acelaşi căruia Hellenbach (Geburt und Tod, 

89) i-a dis e«meta-organism», același pe care alții — mai 

de de-mult sai mai de curând — îl boteză bine-rei cu 

tot felul de epitete. Nouă, cel puţin de o cam dată, nu 

ne pasă de nume. Numele fie cum va fi, lucrul în sine 

este: organism al sufletului, un organism fluidic 

imponderabil, neatârnat de celule encefalice, de cari din- 

sul se slujesce ca de o simplă un€ltă specialisată în stare 

de mărginire trupescă, pe când în stare de desmăr- 

ginire el pote să'și specialiseze tot atât de practic bu- 

ricul, degetele, ba pînă şi acea mică pată roșiă de pe 

talpa somnambulei Eugenia, de unde pînă la creer e hăt 

departe. 

Acest organism fluidic, dovedit prin somnambulism, 

completeză de minune golul cel psicologic lăsat în teoria 

darwinistă a organismelor anatomice; un gol, peste care 

noi credurăm de cuviinţă a trece repede în capitolul 

despre «<Sciinţa sufletului». In adevăr, numai un ase- 

îmenea organism primar fluidic, de vreme ce este tot ce 

pâte fi mai elastic, mai cu «transposiţiune» după ter-
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minologia medicală, ne face a înţelege, cum unul şi ace- 
laşi «eii» a putut fi pe rînd şopirlă, brâscă, măimuţă și 
om; ne face adecă a înţelege cum, în mersul cel evo- 
lutiv din jos în sus, el a fost în stare a'şi potrivi treptat 
fel de fel de organisme secundare. Și nu numai atâta. 
Din dată ce aceste organisme secundare, singurele cu 
cari își bate capul Darwin și şcâla lui, s'aii aședat într'o 
suprapunere armonică prin îndelungata lucrare de pro- 
păşire a organismelor celor fluidice, suprapunerea cea ar- 
monică stă în picire, bună pentru un Haeckel ca s'o 
întocmescă la îndelete în chip de arbore genealogic, dar 
remâne nu mai puţin adevărată putinţa pentru orga-. 
nismul cel fluidic, când ajunge la o treptă psichică aprope 
omeneâscă, de a trece dintr'un câine sati dintr'un elefant 
saii dintr'o pasere într'un om, nu neapărat dintro măi- 
muţă. Evoluţiunea  anatomică cea secundară și evolu- 
țiunea psicologică cea primară, organice ambele, se îm- 
pacă astfel și se întregesc la o.laltă prin existența o 
dată constatată a organismului celui fluidic ; o împăcare 
şi o intregire asupra cărora noi vom mai reveni din când 
în când, căci — am spus'o şi nu vom înceta de ao 
spune — Spiritismul este cea mai hotăritâre verificare a 
teoriei darwiniste. 

Fără un organism fluidic imponderabil, ori-ce tălmă- 
cire și restălmăcire a memoriei prin lucrarea cree- 
rului celui pămintesc este încurcată, silită, aprâpe o ga- 
limatiă, fiind-că în acest creer pămîntesc, ca și 'n trupul 
întreg, totul se re'noesce, se preschimbă, se înlocuesce 
necurmat; se modifică necurmat nu numai elementele 
cele gingașe ale creerului, dar pînă și celulele osâse, 
cele mai 'tari din tote, după cum a dovedit'o Flourens 
prin experimente asupra dobitâcelor. Dacă dară nemic 
nu se păstreză neatins în materia cerebrală, cum bre 
atunci să se păstreze acolo neatins pentru ani îndelun- 
gaţi nămolul de întipăriri numit memoriă ? nesce înti- 
păriri atât de mărunţele, încât David Hartley le boteză 
fârte bine «vibratiunculae», românesce «sbirnăituriţe». 

>
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Și să nu perdem din vedere că nu este vorba de o sin- 
gură meinoriă, precum se crede obicinuit, ci sînt în joc 
trei categorii de memoriă, trei forme evolutive ale unuia 
și aceluiași principiii, astfel că unul și acelaşi «pentru-ce» 
trebui să le lămurescă pe câte-trele, un e«pentru-ce> 
care să nu aibă de loc firea cea schimbăciosă a celu- 
lelor trupesci. Cele trei forme evolutive ale memoriei 
sint anume: 

1%, Memoria cea curat impulsivă, o memoriă pe care 
cugetarea ar ave dreptul so urmărescă pînă şi'n taina, 
mineralogică a simetriei cristalice, dar care — restrîn- 
gându-ne în sfera lumii organice — face că ori-ce făptură, 
fie plantă, fie animal, cât cresce și trăesce pe pămint, 
îşi mânţine în desvoltarea sa aceiași normă tipică, deși 
moleculele cele constitutive ale trupului la fie-care inter- 
val nu mai sînt aceleași. In privinţa aceştei memorie 
tipice, când ne întimpină câte o monstruositate, câte o 
abatere dela aspectul cel specific, este intocmai ca o 
uitare întâmplătâre, un fel de «amnesiă», prin care nu se 
sgudue norma. Apoi chiar dacă vom tăia sai vom ni- 
mici o parte a unui organ trupesc, acest organ tinde 
după putință, pe; temeiul acestei memorie tipice, a se 
reface la loc nu altfel decât tot așa cum tusese mai 
'nainte. Numai un organism fluidic imponderabil, scutit 
de ori-ce nimicire, adecă tot-d'a-una același, ne psâte da 

cheea acestui fenomen. 
20. Memoria cea instinctivă a întregimii individuale — 

lăsâm pe medici s'o explice ori-cum le place, rugându'i 

numai atâta: să ne spună ce-va care să se potrivescă nu 

cu una, ci cu tâte formele evoluțiunii — memoria cea 

instinctivă a întregimii individuale, o memoriă în puterea 

căriia: noi ne simţim întregi trupesce chiar atunci când 

ne lipsesce cu desăvirșire o parte a trupului; ne simțiin 

întregi, fiind-că organismul cel fluidic imponderabil, is- 

vorul memoriei peste tot, este pururea întreg, pururea 

neciuntit în totimea sa. Ostaşul, care şi-a perdut piciorul 

stâng într'o bătăliă, peste un an se vaietă că'l dore de- 
getul cutare dela piciorul stâng. Solidaritatea între or- 

43,796. 5
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-ganismul cel 'fluidic imponderabil şi între organismul 
cel pămintesc, simpatia dintre dinsele în restimpul cât 
ambele sînt unite, pote să mergă și mai departe, dacă 
vor. fi adevărate cele povestite în acâstă privință de Jules 
Lermina (Science occulte, 202); noi ne mulțumim însă 
a nu ieşi din cercul faptelor bine cunoscute și nedes- 
mințite. e 

3%. In sfîrşit, ajungând acum la trepta evolutivă cea 
mai înaltă a memoriei: memoria stărilor de consciință, 
noi ne putem re'ntârce la somnambulism, cerând un res- 
“puns și căpătând o. mărturiă dela însuși sufletul ome- 
nesc în stare de desmărginire. 

Ce-va comun tuturor formelor somnambulismului este 
uitarea. Dar să ne înțelegem bine asupra vorbei. Ceea 
ce se chiamă aci uitare este, după cum ne vom încre- 
dința îndată, tocmai o memoriă la culme, 

În momentul în care se deșteptă, somnambulul uită 
tot, cu desăvirşire tot ce făcuse el în stare de adormire; 
lăsaţi'] însă să adormă Grăşi, şi ctă'l că, în intervalul vi- 
sului somnambulic, el își aduce a-minte tot, cu desă- 
virşire tot ce făcuse în tote stările sale anteridre, în cele 
de adormire ca și'n cele de veghere; şi'n privința stă- 
rilor celor de veghere în specie, el şi-le aduce a-minte 
mai limpede, mai sigur de cum le sciea atunci când 
veghea. 

Acest fapt îl constată ori-câţi aii scris vre-o-dată despre 
somnambulism, fie somnambulism firesc, fie cel meşte- 
şugit sai ipnotism. «Cel ipnotisat — dice profesorul 
Beaunis (Le somnambulisme, 2.117) — își amintesce 
«nu numai cele petrecute în somnul ipnotic, ci încă tot 
«ce sa petrecut atât în starea de veghere precum şi'n 
«somnul obicinuit, bună-6ră visele sale; ba chiar amin- 
«tirea celor petrecute în traiul obicinuit este la dînsul 
«atunci mai exactă și precisă». 

Dacă e dară uitare din punctul de vedere trupesc, 
din punctul de vedere al sufletului celui desmărginit din 
trup este, din potrivă, o memoriă uriașă; o memoriă 
care îmbrăţişeză nu numai cele trăite în doă stări ana-
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lge, adecă veghere şi veghere saii somn şi somn, ci 
îmbrățișeză cu o minunată amărunţime tâte stările, fie 
ele ori-cât de neasemănate. Și dacă sufletul, desmărgi- 
nindu-se din trupul ce! pămintesc pe o clipă şi întro 
mică parte, capătă totuși o asemenea memoriă a vieţei 
sale din trecut, apoi cu cât mai întinsă și mai puternică 
trebui să fie acestă memoriă când desmărginirea sufle- 
tului se îndeplinesce prin mârtea trupului, adecă atunci 
când remâne pe deplin neatărnat organismul cel fluidic 
imponderabil ! 

Este o memoriă integrală a ființării inte- 
grale, în oposițiune cu memoria cea frântă sai bucă- 
ţită a stării de veghere, ” 

O individualitate, un ceil», se întemeiază pe memoriă, 
căci numai printr'însa pote afla cine-va că este unul şi 
același într'un lung șir de:momente, pe cari dinsa le 
legă într'o singură unitate. Fără memoriă, eul meii n'ar 

sci că el, unul şi același, a scris pe «Satyrul», apoi 
«Archiva istorică>, apoi pe «Răzvan și Vidra», apoi 
«Istoria critică», apoi « Cuvente den bătrăni», apoi <Ety- 
îologicum magnum»; şi nici ar fi fost în stare de a 
scrie pe vre-una din acestea, ba nici măcar o pagină, 
de vreme ce ori-ce alcătuire este o asociațiune de idei, 
iar ori-ce asociaţiune de idei este un resultat al memo- 
riei. In sciinţă, în literatură, în artă, dela memoriă plecă 
totul; și vechii Greci aveai o deplină dreptate de a dice 
că cele no& Muze sînt fiice ale <Mnemosynei», adecă 
ale «Memoriei», 

La om, prin evoluţiune, memoria este fără alăturare 
mai f6rte şi mai cuprindătâre decât la vieţuit6rele mai 
de jos; dar şi la om, după cum ne-am încredinţat prin 

somnambulism, ea este fără alăturare mai cuprindătâre 

și mai fârte atunci când sufletul isbutesce, măcar pînă 
la un punct, a se desmărgini din trup. De aci urmeză 

că într'o stare de desmărginire desăvirşită, părăsind de 

tot trupul cel pămîntesc, sufletul devine o individualitate, 
repetâm încă o dată: o individualitate fără semen



35. 

68 SOMNUL ȘI SUFLETUL 

mai bine înzestrată pentru ori-ce îndeletnicire a minţii, 
dacă... sînt doă «dacă»: 

10 Mintea oimului, ca ori-ce în univers, resultând din 
evoluţiune, nu pote fi pr&mare în desmărginire din trup, 
dacă nu se urcase destul de sus, prin capitalisarea muncei, 
deja în starea cea anteridră a mărginirii trupesci, adecă 
în cele mai multe vieţe pămiîntesci perîndate; 

20. Mintea omului, multă saii puțină, se îndeletnicesce 
numai dacă voesce. 

Am ajuns la întrebarea despre voinţă, pe care— 
întru cât se atinge de suflet în stare de desmărginire — 
trebui s'o despicâm tot cu ajutorul somnambulismului. 

In somnul propriii dis, voința este une ori forte ener- 
gică : sînt adesea lupte crâncene, în cari visătorul în- 
fruntă primejdia şi biruesce ; sînt ispite, din cari el ese 
învingător; sînt certe, în cari el își apără cu tăriă cre- 
dinţa împotriva altora, şi așa mai încolo. O copilă de 
I4 ani, care în vis nu se sfiesce, singură în faţa lui 
Bismarck şi a unei gloâte de Germani, a striga cu în- 
dirjire : «Jos Bismarck!» arată prin acesta, în desmăr- 
ginirea somnului, un grad înalt de voință. Dar să luâm 
ce-va mai ciudat și forte înfiorător tot-o-dată, o întâm- 
plare adevărată, a căriia jertfă și-a plătit visul prin ani 
de muncă silnică şi care a fost descrisă de doi poeţi ai 
noștri, de Cesar Boliac sub titlul «Ocna» și de Grigorie 
Alexandrescu sub acela de c<Ucigașul fără voes. 

Un tînăr ţeran adârme lingă nevasta sa într'o vie; 

Dar somnul câte-o dată aduce grele vise; 
Intr'însul necuratul îşi jâcă câda sa! 
Se vede că "nnorase și nimeni nu simţise, 
Căci plâea nu 'ncepuse, dar trâsnetul isbise 
Un nuc bătrân în prejmă, şi cânele lătra. 
Mie 'mi părui de-o dată Maria speriată 
Că strigă, şi la dînsa se dă un lup turbat: 
Apuc în zăpăcire securea rezemată 
De căpătâiul nostru, isbese pe biata fată 
Care 'dormia în pace... o dată a ţipat! 

A 
. Av . a E3 Visând că omâră un lup, nenorocitul îşi asasineză atevea 

pe iubita.
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In acest vis, mijlocii între somn și între somnambu- 
lism, energia ajunge la seibătăciă. Dar în somnambu- 
lismul propriii dis, mai ales în cel provocat, lipsesce 
Sre voinţa, după cum sar păr€ la cea dentâiu vedere? 

Noi am spus mai sus, că ipnotisatul se supune or- 
besce ipnotisorului; da, însă numai după ce i se supu- 
sese o-dată de bună voe. Întemeetorul ipnotismului, 
Englesul Braid (Neurhypnologie, 18) dice lămurit: .<Nici 
«o-dată nu pâte cine-va să fie ipnotisat, dacă n'o voesce 
«el-însuşi». Negreşit, după ce a voit o dată, după ce a 
voit de doă, de trei ori, cu fie-care nouă incercare ip- 

notisatul din ce în ce mai mult a înstrăinat dela sine 
voința sa, întocmai după cum nescine și-o înstrăineză 
treptat când se apucă de beţiă saii de morfinism. 

Acâsta este o perdere voită a voinţei, iar prin ur- 

mare tot o voinţă la mijloc. 

Lăsâm la o parte numerâse casuri, povestite de ip: 

notisori despre o viuă împotrivire, chiar din partea celor 

ipnotisaţi în mai multe rinduri, când li se poruncesce 
ce-va care nu le place. 

In acest chip, pînă și'n ipnotism voinţa sufletului nu 

se şterge, ci numai doră se mlădiază; cu atât mai puţin 

în somnambulismul cel firesc, în care omul rămâne stă- 

pân pe sine; cu atât și mai puţin într'o desmărginire 
a sufletului. 

Să nu se perdă însă dn vedereo particularitate forte 

şi fârte importantă a voinţei la suflet în desmărginire, 

şi anume: un amestec atât de strîns între voinţă şi 

credinţă, încât se pâte dice că ambele închipuesc un 

singur act. 
In stare de veghere voinţa este pentru noi ce-va care 

mare a face nici cu credinţa, nici cu ne-credinţa, sait 

are a face cu una şi cu cea-laltă de o potrivă: cred şi 

de aceea voesc, nu cred şi de aceea crăși voesc; și 

tocmai din pricina acestui divorţ între voinţă și credință, 

în stare de veghere voința nâstră este obicinuit o ju- 

mătate de voință, dând nascere unor fapte sarbede și 

spălăcite. Nu'i aşa când sufletul se desmărginesce, El
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atunci nu pâte voi dacă nu crede, voesce numai întru 
cât crede, crede și voesce în același timp, şi iată de ce 
— prin nedeslipire între voință şi credință — sufletul 
atunci face minuni, adecă face ceea ce nouă în stare de 
veghere nu ne este cu putinţă de a face. 

Somnambulul cel firesc pote să umble pe o frânghiă 
- tinsă în aer, nu numai pentru că voesce, ci pentru că 

voința i este însoţită de tăria credinţei cum-că o pâte 
face. Pe trupul ipnotisatului ese din nemica beșici, dacă 
i se suggercză că i sa pus acolo o vesicatâre, nu nu- 
mai pentru că el crede în ceea ce isa spus, ci pentiu 
că credinţa'i, care ea singură nu ajunge, se preface în- 
tro puternică voință de a vede pe trupul seii lucrarea 
cea obicinuită a unei vesicatori. 

Despre fakirii din India se asigură că, într'o stare de 
auto-ipnotisare, adânc adormiţi, ei ţin mâinile întinse 
peste un grăunte pus în pămînt, și'n interval de doă ce- 
suri grăuntele prinde rădăcină, încolțesce și cresce, cresce 
atâta cât n'ar pute să crescă dela sine'şi în doă săptă- 
mâni, căci fakirul crede și voesce acâsta, adecă crede- 
voesce, un singur verb fără nici un «și» la mijloc. 

Neputând a voi fără a crede, sufletul în desmărginire 
nu pote minţi, de vreme ce a minţi este a nu crede. 

Acest fenomen se va păr€ fârte ciudat sufletelor celor 
nedesmărginite, SGmenilor celor întrupaţi încă şi deştepţi 
în întruparea lor, dintre cari mulţi s'aii deprinsa minţi o 
dată pe fie-care jumătate de Gră, ca şi când ar lua pentru 
sănătate o linguriţă de doftoriă; dar ori-cât de ciudat 
sar păr€, este un fapt, un fapt dovedit, un fapt de care 
ar trebui să se bucure mai cu samă cei mincinoşi, căci 
— del— ei se vor îndrepta cel puţin după mârte. 

In studiul seii despre Lady Macbeth, fiică-inea (Theâ- 
tre p. 230) dice: «In restimp de somnambulism, Lady 
«Macbeth destăinuesce tot. Pînă atunci noi ne-am fi 
«putut închipui că dînsa n'a luat parte decât la omorul 
«lui Duncan. In privința lui Banguo, e sigur că ea n'a 
«sciut. momentul anume când fusese omorit, dar: vorbele
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«lui Macbeth ne fac a întrevede că însăși fapta a fost 
«sfătuită sati îndemnată de dinsa, căci soţul ei îi dice: 

«0 vei aplaudă. Cât se atinge însă de omorul Ladyei 
« Macdufi, numai prin scena somnambulismului noi aflâm 
«că el apăsă de asemenea pe consciința Ladyei Mac- 
«beth, care îşi dice atunci, cu t6tă groza remușcării de 

«cuget: cel de Fife avea o nevastă; ce sa făcut cu 

„dinsa?... Ea se invinovăţesce, dar se învinovăţesce dor- 
«mind; şi chiar dormind, adecă lipsită de înfiorătârea 

«sa voinţă, ea ride cu recelă de temerile lui Macbeth: 

cuf, bărbate! e rușine... Numai un Shakspeare putea 

«să apuce astfel sintesa integrală a fie-cărui tip. Forma 

«somnambulică a remuşcării de cuget este o urmare ne- 

«nlăturată a caracterului Ladyei Macbeth. O altă urmare 

«tot atât de neapărată a acelui somnambulism al ei este 

«că el o sfăramă, căci pentru Lady Macbeth aievea re- 

«muşcarea rămâne tot ascunsă, ea crede că nemine n'o 

«scie, ea o îngr6pă, o pitesce, o îndesă în fundul ini- 

«mei sale şi — lipsindu-i o resuflare -- isbucnirea o 

«ucide...» Numai în somnambulism cumplita femee nu 

era în stare de a se preface, după cum se prefăcea 

tot-d'a-una în timpul cât veghea; numai în somnambu- 

lism ea nu avea încotro: trebuia cu oră-ce preţ să spună 
adevărul, căci somnambulul nare voinţa de a minţi. 

Același fenomen din punct în punct ne întimpină în 

somnambulismul cel artificial. O sciă toţi magnetisorii. 

Să ipnotisați pe un ucigaș, pe un fur, pe un otrăvitor, 

şi el vă va spune cu cele mai mică amărunte: cum 

a ucis, cum a furat, cum a otrăvit, fără a tăinui nemic, 

fără a pute să minţă. Fie cine-va ori-cât de «boier Min- 

ciună», în stare de somnambulism îl veţi vede schim- 

bat de o dată în «boier Adevăr». 
Negreșit, dacă ipnotisorul îi va însufia celui ipnotisat 

a spune o minciună, el o va spune, dar o va spune în 

cuget curat, tocmai pentru că o crede cu tăriă a fi cel 

mai sfint adevăr, minciunos într'un asemenea cas, fiind 

numai ipnotisorul. | | 
Cu alte cuvinte, minciuna este aşa dicend un produs
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quasi-chimic, un fel de precipitat care se nasce din în- 
soțirea sufletului cu trupul cel pămiîntesc; cu cât sufle- 
tul se desmărginesce din acest trup, cu cât mai mult 
el își scutură marginea cea trupescă, cu atâta minciuna 
scapătă și adevărul precumpănesce. 

Şi'n traiul nostru de tote dilele minciuna nu este de 
asemenea alt ce-va decât un efect al mărginirii. Ore cum 
începe copilul a se face minciunos? când îl prâ&mărgi. 
nesce neghiobul autoritarism al crescătorilor. Dar ţăra- 
nul? pe ţăran cine Gre nuw'l mai mărginesce, dela vătăşel 
și pînă la ispravnicl Ori-cât de minciunoși ar fi însă 
copilul și țăranul, culmea minciunei se resfață pretutin- 
deni la picidrele unui scaun domnesc, căci acolo se adă- 
postesce culmea mărginirii, fie-care simțindu-se încătuşat 
prin cuvîntul, prin gestul, printr'o interjecțiune sai o 
căutătură a stăpânului. Se bărfesce că partea femeescă 
e mai minciundsă decât bărbatul. Vorbă să fie! dacă e 
ce.va de mirare, apoi numai dâră că femeea este mai 
puțin minciunbsă de cum ar trebui să fie față cu nenu- 
merate mărginiri peste mărginiri, cari o împresâră din 
tite părţile, 

On dit qu'un cour de femme est une ctrange chose, 
Que c'est un labyrinthe oi Ia raison se perd: 
C'est quand on ie croit pleîn qu'il est le plus desert, 
C'est quand il est heureux qu'il semble plus morose. 

Mais, hElas! c'est qu'il veut toujours parler, et n'ose, 
C'est â tort qu'on le dit trompeur comme la mer: 
II veut criet, alors que son mal est amer, 
Mais sans cesse une main sur sa bouche se pose. 

Il souffre le premier ă cacher sa douleur 
Et saigne abondamment sous son masquz rieur: 
La nature Va fait ferme et pourtant timide. 

Il te faut donc mentir toujours, 6 pauvre cceur! 
Va, ne sois pas honteux s'ils v'appellent perfide : 
Ta perfidie est un tribut A la puideur, 

(Julie Hasdeu). 

Numai întru cât se pâte desmărgini din tot felul de 
obegi, sufletul alungă dela sine straturi-straturi câţa min- 
ciunei şi ajunge, în sfîrşit, a nu mai. ave voinţa de a 
minți, a
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Destrupat, un suflet pote să ne amăgescă, fiind amăgit 

el însuși; pâte să fie reă, prost, vulgar sai trivial, dacă 

înnaintase pre puţin în evoluţiune; dar minciunos nu 

pâte să fie.... 

Ne oprim aci de astă dată. 
Din cercetarea deosebitelor forme ale Somnului noi 

am înlăturat într'adins o samă de fenomene fârte însem- 

nate, precum vise profetice, apariţiuni în cesul morţii, 

al doilea văd (second sight), pe alter-ego (Doppelgânger), 
diagnosa și terapeutica pen vis, cunâscerea somnambu- 

lică a unor limbi sai sciințe şi arte nenvățate în stare 

de veghere, etc.; dar, pe de o parte, tâte acestea îşi 

vor găsi un loc mai potrivit în urmarea cercetărilor nostre; 

pe de alta, în studiul de faţă ele n'ar fi decât dovegi peste 

dovedi, așa qicând colac peste pupăză, despre organul cel 

nemuritor odată dovedit al sufletului ; și'n fine, nu e reii, 

pină mai incolo, a lăsa pe cititor să mai caute, să mai 

cugete el-însuși, căci o convingere deplină în ori-ce sferă 

se dobândesce mai temeinic printr'o lucrare propriă, cât 

se pâte mai propriă,. decât printrun aparat străin d'a- 

gata. De astă dată ne grăbim dară a trage o încheere 

din cele dise mai sus. 

Ori-ce făptură este o bucăţică desprinsă din Dumne- 

dei: ce-va din Dumnedei, dar în mărgini; ce-va în măr- 

gini, dar din Dumneqei. 
In mărginirea sa pururea presinte, ori-ce făptură, ple- 

cată în trecut din Dumnedeii, îşi lucreză re'ntorcerea sa 

viitâre la Dumnedeii, desmărginindu-se prin progres, pro- 

gres şi €răși progres: evoluţiunea. 

In ori-ce făptură, dorul infinitului se dă pe față de 

'ntâiu impulsiv, apoi impulsiv-instinctiv, apoi impulsiv- 

instinctiv-consciinte, adecă: pe fie-care treptă a evoluţiunii, 

pe lîngă caractere speciale proprie acelei trepte, fie in- 

stinctiv, fie consciinte, fie altfel; se păstreză caracterul 

cel primordial impulsiv al tuturora. 

În plantă, în animal, în om, dorul cel primordial im-
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prilsiv de a :se desmărgini cuprinde aprope o jumătate 
din traiul întreg, nuindu-se somn în antitesă cu jumă- 

tatea cealaltă numită veghere; doă jumătăţi de o po- 
trivă necesare, căci fără veghere făptura n'ar fi mărginită, 
fără somn ea n'ar fi din infinit, 

La om, bucăţica cea din Dumnedeii se desmărginesce 
nu numai impulsiv ca la plantă, nu numai impulsiv și 
instinctiv ca la animal, ci încă se consciinţeză prin 
porniri idealiste ale minţii și ale inimei in stare de. ve- 
ghere; dar numai asupra somnului, fiind o generaiitate; 
adecă o impulsiune primordială a vieţei organice peste 
tot, nu în parte, acea desmărginire pote fi experimen- 
tată cu siguranţă, fără șovăire, întrun chip curat sciinţific. 

Somnul este de dot feluri: somn propriii dis și somn: 
ambulism; apoi fie-care din aceste do& feluri se im- 
parte la rîndul sei în do&: somn obicinuit şi cel meș- 
teşugit, somnambulism firesc şi cel provocat, fără a mai 
pomeni aci unele varietăți mai puţin însemnate; dar în 
tâte felurile şi varietățile somnului, desmărginirea sufie- 
tului spre infinit se făptuesce de o potrivă prin ceea ce 
se chiamă vis. , 

Prin vis sufletul se desmărginesce în timp, trăind ani 
întrun câs; se desmărginesce în spaţii, cutrierând într'o 
n6pte o lume; se desmărginesce în formă, urdindu-și 
după plac o altă ori-şi-care; se desmărginesce în umblet, 
putEnd să sbâre ca o pasere; se desmărginesce în graiu, 
înţelegend ori-ce limbă, pînă şi a animalelor; se mai 
desmărginesce din desmărginire, când viseză în somn 
un al doilea somn cu un noii vis. 

Acestă desmărginire fiind o mișcare de re'ntârcere la 
infinit, adecă de împlinirea dorului! celut primordial im- 
pulsiv al făpturei în deobşte, ea se caracteriseză printr'un 
simțimînt de nespusă mulțumire şi chiar fericire, care 

înceteză saii se întunecă numai atunci când trupul sta- 
vileză desmărginirea sufletului sai i se împotrivesce, după 
cum se întâmplă în unele bâle și mai ales în somnam- 
bulism. : 

In acestă desmărginire sufletul simțindu-se şi sciindu-se
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nemuritor, omul în vis se desfăteză în societatea mor- 

ţilor, care este pentru dînsul atunci nu o gr6ză, ca în 

stare de veghere, ci o simpatică împărtășire similară cu 
alte suflete tot atât de nemuritore. 

Somnambulismul, în care desmărginirea sufletului, re- 

ţinută 6re-cum din sbor, se pote studiă cu multă înles- 

nire, dovedesce, întrun chip mai pe sus de ori-ce căr- 

t6lă: pe de o parte, deosebirea între organismul sufletesc 

şi între organismul cel trupesc, iar pe de alta — natura 

fluidică imponderabilă a celui de 'ntâiu, o natură care 

îi permite nu numai a ved6, a audi, a amirosi fără aju- 

torul organelor trupesci, dar încă a ved6, a audi, a ami- 

rosi printro parte a trupului unde nu sînt nici ochi, 

nici urechi, nici nări. 

Acest organism sufletesc primar, a căruia fluiditate se 

încov6e cu uşurinţă în ori-ce organism trupesc secundar, 

astfel că, după trepta urcată pe scara evoluţiunii, astădi 

e şopirlă, mâine brâscă, poi-mâine măimuţă saii câine 

saii elefant și așa înainte, deși rămâne pururea același 

ceii»>, — acest organism sufletesc primar, când ajunge 

la trepta de om, ne înfăţișeză în stare de desmărginire, 

întru cât o putem urmări prin studiul somnului propriii 

dis și mai cu samă al somnambulismului, următârele 

dot saii trei însușiri: | 
10. O minunată putere de memoriă, prin care sufletul 

îmbrăţişeză la o-laltă totalitatea stărilor sale de con- 

sciință din trecut, întregimea individualității sale; 

20. O surprindătâre energiă resultând dintr'un așa 

fel de înnodare a voinţei cu credinţa, încât am- 

bele devin o singură nedespărțită voinţă-credinţă, 

de unde urmeză apoi: ia 

30. Imposibilitatea de a minţi, adecă de a face saik 

de a spune ceea ce sufletul nu crede, fie acâstă credinţă 

bună sai rea, fie ea întemeiată pe scire sai pe nescire. 

Dacă dară sufletul nostru este un deosebit organism, 

pentru care mârtea -trupului, departe de a fi un epilog,
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alcătuesce numai un înalt grad de 'desmărginire, un soiu 
de scăpare dintr'o temniţă; 

dacă acest organism sufletesc nemuritor vede, aude, 
simte, simte fără alăturare mai cu agerime decât atunci 
când este întrupat; 

dacă el se bucură de culmea memoriei individuale, 
care nu 7] lasă a uita nemic din câte veduse, audise, 
simţise, lucrase în restimpul trecerii sale pe pămint; 

dacă pentru dinsul a crede şi a voi este tot una, pu- 
tend mult, forte mult prin acestă încleștată îmbinare a 
voinţei cu credința ; 

dacă, pe lingă acestea, fie spirit inferior, fie spirit su- 
perior, el nu e în stare de a minţi; 

dacă, în fine, studiul sciințific al somnului, dia punc- 
tul de vedere al evoluţiunii universale şi pe temeiul ob- 
servațiunilor celor mai ne'ndoiâse, adeveresce acestă 
neperitore autonomiă a sufletului individual în treptata 
desfășurare a transformaţiunilor celor trecătre ale tru- 
pului; 

atunci Spiritismul, doctrina comunicaţiunii între cei 
duși şi cei r&maşi încă, între cei întrupaţi şi cei des- 
trupaţi deja, se întemeiază nu pe fenomene problema- 
tice, nici pe fenomene posibile, ci pe fenomene ne- 
cesare: nu pote să fie altfel, căci dacă n'ar fi așa, 
atunci și numai atunci s'ar călca legile naturei. 

De aci, neapărat, nu urmeză că eii sai domnul Ix şi 
domnul Igrec ne-am pute aşeda tam-nisam la taifas cu 
sufletul lui Socrat saă al lui Traian. 

Câte o dată, în viața asta de jos pămiîntescă, ni se 
întâmplă că vre-un om de frunte ne întârce spatele saii 
că nu vrea să ne primâscă; ce să'i facem? să strigâm 
Ore că el nu există? sai nu cum-va să ne *nchipuim că 
ar fi supra-firesc ca el să ne bage în samă? 

Nu şi nu. 
El nu ne bagă în samă pentru că nu ţine a ne cu- 

n6sce, saii pentru că ne cunâsce prâ-bine că nu sîntem
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&meni de omeniă, saii nu simpatiseză cu noi, nu ne po- 

trivim unii cu alții, nu ne iubim. 

Iubirea, iubire adevărat omenscă, nu dobitocescă, 

căci dobitâcele nu sînt spiritiste, ci fârte positiviste; îu- 

birea, pe care în vecii vecilor n'o vor înţelege aceia 

cari măimuţeză definiţiunea buiguită de Littre şi Robin: 

«amorul este totalitatea fenomenelor cerebrale cari con- 

«stituesc instinctul sexual» ; Yubirea sufletelor, iubire 

de tată, de mamă, de copil, de fraţi saii prieteni, iată 

cheea Spiritismului, singura chee a comunicațiunii între 

spirite. 

8 Aprile 1891.
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41. : capitolul din urmă not am pomenit deja în trecă pe omul cel mai de sciință din diua de astădi: Louis 
Pasteur, —omul cel mai de sciință, da, întru cât culmea sciinței, mai pe sus de adevăr, mai pe sus de frumos, 
este binele, şi pr&-puţine ființe din toţi timpii au adus prin sciință mai mult bine omenirii. 

Vorbisem anume despre întrarea lui Pasteur în Aca- demia Francesă, unde el venia să înlocuescă pe Litire și unde, la cuvintarea sa de primire, trebuia să'i res- pundă Renan. 
Littre şi Renan!,.,, Materialişti? Nu. Mat materialist sînt eii, de vreme ce dela granit şi pînă la eter, dela «materiă solidă» şi pînă la «materia radiantă», nu cu- nosc nemic şi nu sînt în stare de a cunGsce ce-va fără materiă. Littr€ şi Renan nu sînt materialişti, ci hemio- piști, adecă vederea lor cea jumătățită cerne numai stările cele grosolane ale materiei şi tăgăduesce cu în- dărîtniciă însăși putinţa altor stări. Littr€ şi Renan: cel de 'ntâiii — hemiopist fărte metodic, descriind măiestresce tote câte "i dă mâna să le vedă şi pe cari se silesce a le vede lămurit; cel-lalt — hemiopist fraseolog, dându-se pe ghiaţă cu o ușurință plină de haz, dar fără a o sparge vre-o-dâtă să ajungă la apa cea vie, de frică de a nu căde, şi mai ales de grijă de a nu perde desinvoltura mişcărilor. Un alunecător ca Renan, când cu capul îna- inte și cu un picior în văsduh, când cu cela-lalt picior



42. 

TELEGRAPIA ÎUBIRII 79 

în văsduh și cu capul asvirlit pe spate, când mlădiân- 

du-se la drepta, când legEnându-se la stânga, când îavir- 

tindu-se râtă, pururea nurliii, pururea cu zimbet pe 

buze, e ce-va de minune! Vorbiţi-i de Dumnedeă, bună- 

Sră, şi el vă respunde: «Pour moi, quand on nie ces 

«dogmes fondamentaux, jai envie d'y 'croire; quand 

«on les affirme autrement qwen beaux vers, je suis 

«pris d'un doute invincible.» Acestă frasă, frasă şi €răşi 

frasă, însemneză: când văd un om sănătos, mie poftă 

săi dai chinină; când îl privesc tremurând și clănţănind 

din dinți, nu'mi vine de loc a crede că el are friguri... 

Intre Littre€ şi Renan, pu:tarea lui Pasteur era ane- 

voi6să, mai cu samă în sinul unei Academii sade-lite- 

rare, care nu pre caută ca bucatele ce i se aștern să fie 

curate şi cu temeiu, ci preţuesce mai cu deosebire pe 

cele drese, pe cele cu dichise, pe cele «bien assaison- 

n6es»>. 
Ei bine, faţă cu umbra lui Littre, faţă cu penumbra 

lui Renan, faţă cu mulți academiciani nu mai puţin um- 

brateci, Pasteur nu s'a sfiit a dice: «Positivismul vostru 

«nu ţine samă de cea mai de căpeteniă din tste :noţiu- 

«nile positive: noţiunea infinitului. Acestă noțiune 

«positivă şi primordială, — adauge el mai departe — po- 

«sitivismul vostru o înlătureză fără nici un drept, o în - 

«lătureză pe ea şi tâte urmările ci în viaţa societă- 

«ţilor. Noţiunea infinitului în lume, eii unul nu mă pociu 

«feri de a n'o vede pretutindeni întipărită. Prin ea supra- 

«firescul stă în tuniul tuturor inimilor. Ideea lui Dum- 

«nedeii este o formă a ideci infinitului. Pe cât timp 

«taina infinitalui va atirna asupra cugetării omenesci, 

«nu vor înceta de a i se rădica altare, numâscă-se Dum: 

«nedeii Brahma, Allah, Iehova sai Isus.» 

Infinitul cu tâte urmările lui, «L'infini et toutes 

ses consequences», iată care a fost punctul mei de ple- 

care in acest șir de cercetări asupra Spiritismului. 

Din dată ce recunscem că făptura a fost urgită din 

infinit, ceca ce nu e chip.a n'o recunsce, atunci ur-
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meză că ea nu pote fi decât o părtecică din acel infinit 
pusă în mărginy, căci numai mărginîndu-se dînsa înce- 
teză de a fi acel infinit. 

Din dată apoi ce recunâscem că acestă făptură se des. 
v6ltă din mai jos în mai sus, ceea ce €răşi nu e chip 
a n'0 recunâsce, atunci urm&ză că evoluţiunea ei nu pâte 
fi decât o ne'ncetată desmărginire, adecă din ce în ce 
mai puţină mărginire, căci altfel n'ar fi evoluţiune, n'ar 
fi urcare, ci ar fi regres, ar fi pogotiîre. 
Mărginire şi desmărginire sînt dară cele de 

'ntâiu doă mari urmări ale infinitului. 
Alte doă urmări, d'a-dreptul sub-rînduite celor de'ntâtu, 

sînt cele do& forme obştesci ale vieţei organice de pe 
pămînt: vegherea, în care făptura e atât de mărgi- 
nită încât pote să uite că este suflet; și somnul, în 
care ea se desmărginesce şi tot se desmărginesce pină 
a nu mai simți că este trup. 

In sfîrşit, alte dot urmări mat departe, a .cărora cu- 
nâscere isvoresce dela sine din acestă împoncișare între 
veghere şi între somn, sînt cele do& organisme ale făp- 
turei: organism trupesc, ponderabil, trecător, secunda”, 
sub-organism, -pe care mortea îl răsipesce saii îl în- 
chide în cosciug; şi organism sufletesc, imponderabil, 
neperitor, primar, supra organism, care numai prin 
mârte se deslânţuesce Şi'și capătă deplinătatea avîntului. 

In scurt, când luâm infinitul ca punct de plecare, singurul punct. de plecare adevărat positiv, sciinţific în t6tă întinderea cuvîntului, pe dată ni se desfăşoră din 
el cu o logică ne'nduplecată cele șese urmări: 

mărginire  —  desmărginire 

veghere  _— somn 

sub-organism — supra-organism 

Ă Studiând Supra-organismul la om în stare de somn, in ViSul normal, în visul anestesic sati cloroformic, în somnambulism şi'n ipnotism, noi ne-am încredinţat că
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printr'insul sufletul vede, simte, scie. se mișcă, străbate spa- 

ţiul întro neatirnare aprope deplină de trup, bucurându-se 

tot-o-dată atunci de o memoriă uriașă, de o minunată 

putere a voinţei și de o iubire de adevăr fără semen 

mai mare decât cea mai mare veracitate omenscă obi- 

cinuită. Numai prin acest supra-organism, care este și 

„el material, deşi nesupus la spulberare, sufletul pote, 

după mârtea trupului, a fi în împărtăşire cu sufletele cele 

rămase încă întrupate. 
Dar atunci de ce 6re domnii Ix, Igrec și Zed se plâng, 

și se plâng cu drept cuvint, cum că nici-o-dață vreunul 

din aşa numiții morţi n'a vrut să li se comunice şi lor 

măcar în glumă? | 

Respunsul este fârte neted: voi n'aţi iubit, voi n'aţi 

fost iubiţi, voi nu sîateţi vrednici de a iubi, voi nu 

înțelegeţi iubirea. | 

Grăuntele adevăratului amor, semănat în orce fire 

omenescă, n'a fost chip să resară în atmosfera traiului 

vostru, 

Lăsaţi în pace spiritele celor destrupaţi ; nui tot sgăn- 

dăriţi în zadar; şi chiar studiul mei nu v& mai perdeţi 

timpul de a'l citi mai departe, fără nici un folos pentru 

voi, ca şi când aţi chiăma un inginer idraulic să vă dea 

un plan de pod pentru o localitate secă, unde nu se află 

nici o apă. 

Cârtiţa are şi ea anatomicesce organele vădului, dar 

a perdut cu desăvirșire întrebuințarea ochilor, trăind tot- 

d'â-una sub pămînt, Să mai vegă ea vre-o-dată, slabă 

nedejde! căci trebui mai întâiu să'şi desveţe învăţul şi 

să părăsescă vizuina, 

Vorbind despre tainica, înrîurire a celor duși din lume 

asupra celor lăsaţi pe pămint, Louis Figuier (Le lende- 

main de la mort, chap. X) gice: 

«Fiinţa supra-omenâscă se împărtășesce numai acelora pe cari îi-Yu- 

«besce şi cari n'aii data uitării, acelora pe cari vrea săi ocrotescă și 

asă'i apere împotriva curselor și greutăților vieţei pămîntesci. O mamă 

«sati un tată, pe cari mârtea îi răpise iubirii fiesci, vin de vorbesc celui 

304 6
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«rămas orfan şi care"! plânge pe dinşii. Un fiiu smuls în dimin€ţa tra- 

<iuluf din braţele părinţilor, vine de'i măngâe de perderea lui, îi lu- 

«:minză prin sfaturile sale, le însufiă prin înalta sa. înţelepciune mijl6ce 

«de a răbda ispitele acestei sfere de jos. Doi prieteni se pot regăsi ast- 

«fel unul pe altul, doi amanți pe cari îi desparte mormîntul, o soţiă 

“adînc Yubită se pâte destăinui nefericitului soţ... Dar să un uitâm că, 

«pentru a put€ primi aceste nepreţuite împărtăşiri, omul trebue să fie 

«înzestrat cu un suflet frumos şi curat, păstrând cu sfințeniă amintirea 

«despre cel perduți. O mumă, nepăsătâre pentru copil în timpul vieţei 

„saii ultătore după mârte, să nu se aștepte la intime manifestaţiuni din 

«partea aceluţa pentru care avusese d'abia o umbră de iubire. Să nu 

«le ceră prietenul uituc dela prietenul plecat în lumea cea-laltă. Mai 

amult decât atâta; ori-care ar fi fubirea şi aducerea a-minte față cu 

«cei reposați, să nu se măgulescă a primi împărtășici dela dinșil omul 

«cel dedat patimelor grosolane și josnice,..» 

Figuier ne dă aci o încredințare forte frumosă, dar 

nedovedită. Dentâiu, el nu cunâsce fenomenul supra- 

organismului, în lipsa căruia este peste putinţă a înţe- 

lege într'un mod sciinţific lucrarea unui suflet destrupat 

asupra sufletului celui întrupat, căci sufletul cel destrupat 

ar deveni atunci nu desmărginit, ci de tot nemărginit. 

Al doilea, el nu ne lămuresce noima cuvîntului iubire, 

ale căruia felurite înțelesuri trebuesc limpedite din capul 

locului la facla evoluţiunii universale, de Gră-ce dobitocul 

iubesce și el, deşi nu este de credut, de pildă, că su- 

fletul porcului celui mort înriureză asupra purcelului rE- 

mas în viață, nici vice-versa. Al treilea, Figuier are în 

vedere numai pe supra-om, «l'âtre surhumain», adecă 
sufletul cel urcat deja pe dentregul într'o specie supe- 
ri6ră speciei omenesci, Dar ce se tace re cu sufletul 
ex-om, destrupat şi totuşi menit a se mai întrupa din 
noi pe pămînt, o dată saii mai de multe oră, pînă ce 
va fi trecut prin cine scie câte conacuri de ispășire ale 

evoluţiunii curat omenesci 2 
Sufletul cel destrupat al unui Jean Valjean sai alunui 

Gavroche nu va pute re, fie el ori-cât de întunecat, să 
se comunice din când în când unei fiinţe întrupate, pe 
care o iubise și de care fusese iubit cu tăriă? Mai multă 
cruțare pentru cei nenorociți! Mat multă cruţare, căci
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banditul care tubesce e mai aprâpe de Dumnedeii decât 

pusnicul cel neprimitor de iubire. 

N'avoir personne aime, c'est le comble du crime !... 

(Yudie Hasdeu). 

In cercetarea de față, întemeindu-ne, ca şi pină acuma, 

numai pe fapte cunoscute şi recunoscute de sciință, adecă 

înlăturând fără milă ori-ce date îndoelnice saii nehotărite, 

noi ne vom încerca a desvălui: 
1. Ce este iubirea? 
2. In ce chip prin iubire, numai prin iubire, chiar 

în crâmpeiul întrupării celei pămîntesci, supra-organismul 

nostru se pâte arăta altora la depărtări colosale, fără 

nici un amestec al sub-organismului celui trupesc. 

Ei am avut tot da-una o deosebită simpatiă pentru . 

Schopenhauer. Dar ceea ce mă ademenesce cătră dinsul, 

nu este nici teoria unei voințe care.nu scie ea-însăși ce 

voesce, nici tendința cea curios-pesimistă a unui om stri- 

gând mereii contra vieţei şi ţinend totuși la vicță pînă la 

caraghioslicul de a fugi din oraş în oraş de frica holerei. 

Ceea ce mă ademenesce cătră Schopenhauer, este alt 

ce-va: de'ntâiii, cutedarea cea propriă Gmenilor de geniii 

de a spune fără a șovăi tot ce crede; al doilea, limpe- 

dimea graiului. Schopenhauer vorbesce aşa ca săi pâtă 

da de căpttâiu ori-cine. EI îşi luase drept lozincă disa 

moralistului frances Vauvenargues: «Claritatea este buna 

credinţă a filosofilor.» Schopenhauer când greșesce, îi. 

vedi greşela cât colo de o poştiă, căci nemic nu se as- 

cunde, nu se pituleză, nu se îimbrobodesce : totul stă pe 

față. De acestă categoriă, pentre altele, este doctrina 

lui Schopenhauer despre «Metafisica iubirii>, o doctrină 

a căriia sintesă se cuprinde în următorul ' dialog dintre, 

Daphnis și Chloe (Frauenstaedt, Memorabilien, 391): 

«Daphnis: Aş vre să fac un dar generațiunii viitâre, și mi se pare 

«că tu ai put€ săi dai o parte care'mi lipsesce mie.
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<Chloe : Eii am aceiaşY do'ință, şi cred că tocmal tu ai fi în stare 
«să'i dai ceea ce mie îmi lipsesce. | 

<Daphnis: Ei î voiu da nălțimea trupului și tăria mușchilor, doă 
<lucruri pe cari tu nu le af. 

«Chloe: Eii îi votu da forme frumâse şi picire mititele, căci tu nv 
«le a! nici una nic! alta. 

«Daphnis : E îi daii o subțire peliță albă, pe când tu eşti Gcheșă. 
av 

«Chloe: Ei îi daii păr negru și ochi negri, pe când tu ești bălan. 
«Daphnis ; Ei îl dai un nas de vultur. 
«Chloe : Eii îi daii o guriţă mică. 
<Daphnis: Ei îi daii vitejia și bunătatea, cari nu'! pot veni dela tine. 
«Chloe: Eii îY daii o mândră frunte, istețime şi minte, pe cari dela 

«tine el nu pâie să le capete. 
<Daphnis: Dela noi amîndoi el va moșteni o statură drâptă, nesce 

«dinţi frumoşi şi flGrea sănătăţii. Deii aşa, eii şi tu împreună putem să 
«dăm viitorului un copil de minune. Şi de aceea eii te doresc ma! mult 
«decât pe ori-care altă femee. 

«Chloe: 'Te doresc și eii de asemenea,..> 

După acest dialog, fără dâră și pote, cortina cade. 
Iată ce se chiamă iubire la Schopenhauer! 
Păcat că, în loc dea pune faţă'n faţă numai pe Daphnis 

şi pe Chloe, el nu însceneză un întins polilog, în care 
vreun sultan Soliman să vorbescă pe rînd cu cele patru: 
sute cadine ale haremului, iar drept resultat: o prăsilă 
de patru sute, toţi pînă la unul mai chipoși şi mai deş- 
tepți de cât Maiestatea Sa Padișahul. 

Cu o asemenea teoriă, ar fi de ajuns o sută de ani 
pentru a înzestra întrega omenire cu nec-plus-ultra însu- 
şirilor fisice, morale și intelectuale. N'am mai vede giur- 
împregiur decât Apolloni de Belveder și Veneri de Me- 
dicis, fie-care din ei Shakspeare la cap și Corneille la 

inimă. 
Cum de s'a întâmplat însă, că nici Corneille, nici 

Shakspeare, nu pre semenaii cu părinţii lor? 
Se vede că tata şi mama uitaseră în ajun, înainte de 

căderea cortinei, a se înţelege la cuvinte ca Daphnis și 
oe! 

Pentru Schopenhauer individul — fie cocoș, fie armăsar, 
fie om, cocoș-armăsar-om — o simplă deosebire de treptă 
— individul nu cântăresce nemic; totul este speciea
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din care el face parte, adecă speciea <gallus», speciea 
«eguus>, speciea «homo». Immulţirea speciei: este me- 
nirea cea. mărcţă a individului, Numai speciea e nemu- 
ritâre, — dice Schopenhauer. 

Aci este o greștlă fundamentală a genialului cuge- 
tător. Pe de o parte, paleontologia ne arată specii în- 
tregi despărute fără urmă. Pe de alta, prin legea evo- 
luţiuniă universale, ori-şi-care «eii> trebui să se desvolte 
de jos în sus prin mai multe trepte ale propășirii, iar 
prin. urmare nici de cum speciea, ci tocmai «cul> este 
nemuritor. 

Fie-care «eii» represintă o mulțime de specii, prin cari 
el trecuse deja, afară de acelea prin cari urmeză a mai 
trece încă. S'ar pute dice că fie-care ceii> alcătuesce 
singur o imensă specie, întinsă din infinit și tingend la 
infinit, Să. pipăim acestă idee în următârea figură: 
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In acestă figură, vergile paralele orizontale din ce in 

ce mai lărgite a-a, EP, cc, d-d, e-e închipuesc supra- 

punerea speciilor; iar varga verticală din ce în ce mai 
desvoltată în sus N este individul. După ce individul N 
trecuse prin speciea a-a, ea pâte să peră, după cum aii 
perit, bună-dră, atâtea specii fosile; însă individul N re- 
mâne şi se tot urcă ne'ncetat din specie în specie. Acestă 
'urcare este scopul individului, este solia lui cea mare, 
“prin care el se desăvirşesce necontenit, adecă făptuesce 
“legea evoluţiunii; pe când o nascere nu e decât unmj 
loc pentru «eii» de a intră într'o specie Gre-care, de unde 
iprintr'o altă nascere ulteridră el întră mai tărdiii într'o 
altă specie. | 

Aceiaşi figură ajută la înţelegerea evoluțiunii așa di- 
“când intra-specifice: propășirea individului în sînul unei 
singure specii. Un suflet omenesc inferior nu pste de- 
veni suflet omenesc superior fără a trece prin câte-va 
trepte mijlocii. Să dicem că varga de tot de jos a-a 
represintă omenirea pre-istorică din epoca geologică ter- 
țiară, varga 4- pe Gmenii selbatici ca cei de astădi, 
varga c-c o stare semi-cultă, varga d-d cultura cea obi- 
cinuită, varga e-e pe cei forte culți. Ei bine, unul și 
acelaşi individ N, cannibal ca Na ajunge Cuvier ca Ne, 
după ce de mii de ani despăruse stratul a-a, prin care 
el își începuse întruparea'i cea omenâscă. Numai ca Ne 
el pote să aspire. la speciea superidră de supra-om; 
în intervalurile de destrupare dintre a-a şi 6-8, dintre 

b-b şi c-c, dintre cc şi dd, dintre d-d şi e-e, el nu este 
decât ex-om, din ce în ce mai desgurdit, dar totuși 
ne-gata. 

În fie-care nouă întrupare «eul» devine o nouă per- 
s6nă, în adevăratul înţeles al cuvîntului «persona», care 
însemna lătinesce o «mască», un «rol» jucat pe scenă 
în curs de un ces saii de câte-va cesuri. Ast-fel acelaşi 
N se face pe rînd pers6na Na, persona N4, persâna Ne, 
N, Ne; dar totuși el nu încetâză nici-o-dată, întrupat 
sai destrupat, de a fi aceiași individualitate, ace- 

lași «<individuum» N, aducendu-şi a-minte la fie-care des-
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trupare repertoriul din ce în ce mai înalt al «rolurilor» 

celor jucate de dînsul în trecut pe scena evoluţiunii uni- 

versale. 
Intrând prin nascere într'o nouă specie sai într'o nouă 

formă a aceleiaşi specii, individului i se deschid, negreşit, 

nesce sfere de iubire necunoscute pînă atunci: noui pă- 

minți, noui frați, rude noue, o noui societate. Dar ce 

insemneză acesta? Oul, prin care supra-organismul cel 

neperitor al «eului» își formeză un sub-organism de în- 

trupare pe trepta cutare a evoluţiunii, este ca o corabiă 

ce mă strămută peste Ocean în America, unde eii încep 

un noii traiu, încheind cu lumea de acolo nesce legă- 

turi noue de iubire; legături nu isvorite din acea co- 

rabiă, nu atîrnate de acel oi, ci numai mijlocite prin 

ele ca printr'o unltă de transport. Dacă vre-un fel de 

ipnotisare, care este în teoriă cu putință, m'ar face a 

vita pentru un timp la sosire în America tot ce fusesem 

că mai înainte în Europa, asemănarea între oii şi între 

corabiă ar fi şi mai apropiată. 

Individul dară nu iubesce pentru a înzestra cu copii 

n&mul omenesc, după cum credea Schopenhauer, care 

__să nu uitâm a o spune — vorbia despre iubire fără a 

fi iubit el-insuși vre-o-dată, întocmai ca surdul judecând 

musica lui Wagner. El n'avusese vreme de a iubi pe 

tată-seii, reposat pre de timpuriii, și despreţuia pe mumă: 

sa, care era cam lele; el m'a avut fraţi, n'a avut surori, 

n'a avut nevastă, n'a avut copii, n'a avut prieteni decât 

_ numai dâră de soiul bietului Frauenstaecd, care'l iubia 

tără a fi iubit de dînsul, căci dinsui — pesimist conse- 

cinte în astă privință —nu putea să Tubeâscă pe nimeni, 

nici măcar ideia cea abstractă a «patriei germane». Nemţii 

şi Nemţâicele îi erai de o potrivă nesuferiţi ; cei-lalţi 

şi cele-lalte, așa și așa. Dialogul între Daphais și între 

Chloe, prin urmare, este ce-va leit Schopenhauer. Nem 

cu S&rbul cel din poveste, care se opintia a scâte din 

apă imaginea lunei, marele filosof se uită întrun puț 

adânc, şi vedendu'şi acolo resfrânt pe luciul apei capul
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a 
seii de Schopenhauer, își închipuesce că acest cap este 
fundul puţului. 

Departe de a fi o. miserabiiă grimasă a sexualităţii, 
ubirea este suflarea lui Dumnedlei în universul întreg, 
urdit şi urdindu-se numai prin iubire, dela afinitatea mo- 
leculelor și pînă la solidaritatea sistemelor solare. 

Sais-tu, ma charmante, 
Quand le soir parait 
Ce que le vent chante 

PI - ” A notre for&? 

Et ce que murmure 
Le ruisseau bavard 
Quand son onde pure 
S'tpanche au hasard ? 

Et ce que gazouille 
De sa douce voix 
Le ramier que mouille 
La rosce au bois? 

Sais-iu, ma mignonne, 
Ce que dit au ciel 
1 a cloche qui sonne 
D'un ton solennei? 

Et ce que soupire 
La brise au lac bleu? 
Ce que pruvent dire 
Les anges ă Dieu? 

Tout dans la nature, 
La nuit et le jour, 
Gazouille et murmure 
Et chante: Amour! 

(Yule Iasdeuj. 

Ori ce iubire, fie sexuală, fie nesexuală, este şi nu 
pâte a nu fi altruism: iubesc pe cutare. Numai la 
Dumnegei iubirea e nemărginită: tâtă pentru tote. Făp- 
tura însă, jos saii sus pe ori-și care treptă a evoluțiunii, 
fiind v bucăţică din infinit închisă în mărgini şi sbuciu- 
mându-se a se desmărgini prin propăşire, altruismul ur- 
meză neapărat a se bifurca în: 

10. iubire sexuală = altruism 4+- mărginire, scăgând la 
sub-omenire; 

20, iubire nesexuală = altruism -+- desmărginire, înăl- 
ţându-se la supra-omenire.
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Fie-care din aceste do& categorie corespunde unuia 

din cele dot organisme ale făpturei; iubirea sexuală, 

mărginită, ponderabilă, trecătore, caracteriseză sub-orga- 

nismul cel trupesc; supra-organismului celui sufletesc îi 

aparţine iubirea cea nesexuală, desmărginită, imponde- 

rabilă, netrecătâre. Fiind însă că ambele organisme, în 

timpul întrupării pămîntesci a «eului», se află într'o 

strînsă însoţire, amestecul lor se resfrânge mai mult saii 

mai puţin şin iubire, dând loc unei categorie aşa di: 

când sociale, în care reălismul pâte fi un accident pe 

lingă idealism, sai vice-versa, idealismul este un accident 

pe lingă realism, saii ambele cată Gre-cum a se equilibra, 

de unde— în ori-ce cas—la tâte poporele ne întimpină 

aşedămîntul cel întemeiat pe însăși firea lucrurilor şi 

numit: 
30. căsătoriă = iubire sexuală -Piubire nesexuală, o 

normă omenâscă. 

Tocmelele şi rinduelele căsătoriei, drepturile şi dato- 

riile soţilor, tâte acestea se feluresc după timp şi după 

loc; dar nu este nici o seminţiă omenâscă, fie ori-cât 

de înapciată, fie monogamă saii poligamă, care să nu 

cunâscă măcar umbra acestui frîii și să nul deose- 

bescă de desfriul unei sexualităţi curat fisiologice. 

Este de observat că, aprâpe în ori-care căsătoriă trai- 

„nică, elementul sexual precumpănesce numai la început, 

împresurându'l apoi din ce în ce mai covirşitor elementul 

cel nesexual, adecă acevărata iubire. La urma urmelor, 

nemic mai duios decât de a vede un moșneg și o babă 

împărtăşindu'şi la-o-laltă bucuriile şi durerile, după un 

vai.şi-chiii împreună de un pătrar de vec saii mai bine. 

Este ce-va mai mult decât cea mai strînsă prieteniă între 

doi bărbaţi saii între do& femei, este ce-va mai mult 

tocmai pentru că e o re'ntârcere la simpatia cea netru- 

pescă de'nainte de căsătoriă, după cum fiiul 'cel perdut 

şi apoi regăsit din parabola evangelică e mai drag decât 

acela care nu se retăcise nici-o-dată. 

E lesne de înțeles că cele trei categorie, de o po-
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trivă fresci, se pot încrucișa şi adesea se și ncrucișeză 

în viţa cea pămintescă a fie-cărui îndivid. Din ciocnirea 

lor scapără încurcături comice saii dramatice, une-ori 

desnodăminte forte tragice. S'ai vădut Gmeni înflăcăraţi 

de iubirea cea mai nesexuală pentru o ființă, și totuşi 

înhămaţi prin sexualitate la o altă saă chiar la mai multe, 

Pe când trupul îmbrăţișeză în nescire o pocitură, sufle- 

tul pâte să fie de de-mult şi pentru tot-d'a-una închinat 

unui înger, în faţa căruia nici măcar prin gând nui 

trece că îngerul este trupesce o femee. Durerea sufle- 

tescă cea mai neodihnită şi cea mai crâncenă pâte să 

nu împedece plăcerea sexuală, ba încă s'o împingă la 

orgiă. Câte și mai câte, de cari să ridli, de cari să plângi, 
de cari mai bine—om ei, om tu, om el: 

„ . . + guarda e passa,, 

In lucrarea de faţă pe noi ne intereseză numai iubirea 
cea nesexuală, numai altruismul pornit pe calea desmăr- 
ginirii, numai acea lumină aprope dumnedeescă, în care 
se răresce și tinde a se șterge trupul, cu gelosia, cu sila, 
cu fățărnicia, cu minciuna, cu tot alatul de ticăloșii. 

Naturalistul italian Mantegazza, — naturalist şi poet 
tot-o-dată, adecă așa după cum ar trebui să fie toţi poeţii 
şi toţi naturaliştii, căci nemic nu e mai poetic ca na: 
tura şi nemic nu e mai natural ca poesia, — își închee 
o carte (Gli amori degli uomini, cap. XVI) prin urmă- 
t6rele cugetări asupra culmii la care pote să se înalțe 
iubirea în nemul omenesc: 

«La om,-mai marea complexitate a organelor nervose face că el 

<fubesce prin întrega sa fiinţă, şi caracterul cel mai omenesc al Îubirii 
«este 1ocmai de a iubi fără îndestulare trupâscă. Omul Yubesce chiar 
«înainte de pubertate și Yubesce chiar după stingerea puterii fisice ; 
«el jubesce prin totimea cugetării și cu t6lă gingăşia, iubesce platoni- 

«cesce. El pote să'şi păstreze feciuria, astîmpărând prin acţiunea emis- 
«<fertior cerebrale pe cea mai îndăritnică şi cea mai uranică din ener- 

«giile sale centrifuge, pe acea care pe dobitâce le duce pînă la jert- 
«firea vieţei individuale în folosul reproducerii. speciei. Dobitocul ur- 

<măresce în Yubire numa! scopul cel strîmt de a pune în atingere oul
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«cu liquidul cel fecundător. La om, din potrivă, Yubirea se: mişcă şi'şi 

«întinde mărginile prin voinţă. lubirea este cu atât mai omenâscă, cu 

«cât mal mult ea se depărtâză dela instinct, devenind cugetare şi sim- 

<ţimînt. Omul pâte să adâre o fiinţă, pe care ma vădut'o nici-o-dată 

«saii pe care o vede numai în închipuire, El pote să Yubescă, şi totuși 

«să remâni fectorelnic t6tă viața. Femeea e în stare -de a lubi pe un 

«om atât de mult, încât pentru fericirea lui să'și calce sub pici6re pro- 

«pria sa fubire şi să'l arunce ea-însăşi în braţele unei femei, iubite de 

«dinsul...> 

La Mantegazza noi vedem deja o teoriă a iubirii lu- 

minată întru cât-va prin acea mare lege a evoluţiunii, 

pe care cu atâta despreţ o nesocotise Schopenhauer. 

Pe temeiul acestei legi, neapărat, câte-trele catego- 

riile: iubirea sexuală, iubirea nesexuală și căsătoria, tre- 

bui să'şi aibă rădăcinele înfipte în lumea organică inferidră 

omului, jar teoreticesce chiar în lumea neorganică. Va 

veni un timp când sciința, îndrumată pe acestă cale 

prin poteca aşternută de Darwin, va rădica din ce în 

ce mai sus vălul, care ne ascunde d'o cam dată cele 

mai multe fenomene din altruismul impulsiv și cel in- 

stinctiv al animalelor și al plantelor. Ori-cum însă, la 

noi acest altruism ajungând a fi pe deplin consciinte, 

numai în omenire nemic nu ne opresce de a'l pute studia 

de pe acuma. 

La 1886 fiica mea avea de gând de a scrie franțu- 

sesce sub titlul: « Thomassine Spinola» o dramă, din 

care nu ni-aii rămas, între operele ei postume (Theâtre 

p. 265 —271), decât planul împărţit pe acte şi câte-va 

observaţiuni generale. Iată-le în traducere: 

«Lui Ludovic XII, la trecerea sa prin Genova, i se face o primire 

«mărâţă. O tînără şi frumâsă Genovesă, “Tomasina Spinola, îi cere de 

ca fi «La Dame de ses pensces». El nu gice ba, dar nemulțumindu-se 

«numai cu acest titlu, voesce a sili pe Tomasina de a'l însoţi în Franţa, 

«unde săi fie favorită. Țuna Italiană, vEdEnd Yubirea sa atât de reii 

sințelesă de cătră acela pe care'] fubesce, în desperare se ucide pentru 

«a'şi scăpa ondrea. 

«Actul 1. — Serbări în palatul Dogelui. Ludovic XII, vesel şi mândru, 

«mulțumesce Dogelui pentru ospitalitate. Banchet cu torţe. Tomasina e 

«presintată lui Ludovic, Ea se silesce să'i placă. Gelosia lut Lorenzo, 

«mirele frumâsel Genovese. El jură resbunare.
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«Actul II. — Dialog între Ludovic Xil și Jehan Marot. l.udovic vrea 
«să atragă la: curtea sa pe Tomasina, Yar poetul se'ncârcă a'i depărta 
adela acesta, arătându'f. ce fel de iubire este aceia a Italiene. Regele 
«îl tea în bătae de joc. Intrigele lui Lorenzo contra lui Ludovic XII, 
«pentru ca “Dogcele, întrun chip pe cât se va pute mai curtenitor, săl 
«tacă mai curând a pleca din Genova. Ludovic află dela Bayard, că 
«Lorenzo este. logodnicul Tomasinei. 

«Actul II. — Lorenzo însciințeză pe “Tomasina: despre aprapiata ple- 
«care a lui Ludovic XII. Părereu de reii a tinerei fete. Gelosia înăbu- 
<şită a mirelui, Tomasina se hctăresce a cere Regeiui de a fi «dama 
«gândurilor sale», Primind, Regele îi face o învăpiată declaratiune de 
«amor, care speriă şi revoltă pe Italiana. Ludovic cârcă a ademeni pe 
«l.orenzo de a veni la Paris, unde va fi covirşit de bunuri. Lorenzo 

«înțelege scopul ascuns al acestei propuneri şi o înfruntă, 
«Actul 1V. — Ludovic XII sa hotărit a răpi pe 'Tomasina. În nâptea 

«înainte de plecare, el uneltesce ca ea să cregă că Lorenzo îi va juca 
«o serenadă sub ferestre. Tomasina, pe care, după moda italiană, 

“eacea serenadă o îmbie de a face o preumblare cu mirele seii, se po- 
«gâră din balcon. Spaima când se vede între străini. Dar și Lorenzo 
«sosesce în acea clipă, El mustră cu. despreț pe Tomasina. Atunci Lu- 
«<dovic XII, care era mascat, îşi aruncă masca jos pentru ca Lorenzo 
“«să'] afle cine este. Vădând pe Regele, Tomasina isbucnesce de durere 
«şi de indignaţiune. Lorenzo, în însuşire de cavaler, chiamă pe Regele 

«la duel. Bayard şi ceil-lalţi îi despărţesc. 
«Altul, V. — Monologul “Tomasinei. Bănuită şi despreţuită de logod- 

<vwicul ei, reii înţelâsă de acela pentru care ea avea o Iubire atât de 
«curață, desnădăjduită, dinsa aştâptă ce o să €să din duelul între Buyard 

«şi Lorenzo. Peste puţin, e adus pe scenă Lorenzo rănit de morte, El 
«nu vrea să respundă nemic la strigătele cele gingaşe ale miresei sale; 
«dar ea se aruncă la pici6rele lui, vorbesce şi totul se lămuresce. L.o- 
«renzo mâre în braţele Tomasinei, Yertând'o, Fericită de acestă iertare, 

«ea se străpunge cu un pumnar şi cade pe corpul lui Lorenzo. 
«Tomasina dară iubesce pe Ludovic XII: îl fubesce ca laura pe 

«Petrarca, ca, Beatrice pe Dante. Ac6stă fubire n'o împedecă de a iubi 
«şi pe logodnicul Lorenzo. Când însă ea se omâră pe cadavrul acestui 
«din urmă, o face pâte maf puţin din desperarea de al fi perdut pe 
«dînsul decât din durerea ilusiunilor celor amăgite, încredințându-se că 
<udovic XII, pe care'l iubise cu totul alt fel decum pâte fi tubită o 
«fiinţă pămiîntescă, era și el, val! om în t6tă puterea cuvîntului: slab 
<și sensual. In "Tomasina, ei voesc a zugrăvi Yubirea platonică din vâcul 
«dle mijloc, arătând înălțimea, puritatea Şi frumsețea acestei Yubirt, dar 
«tot-o-dată și primejdia. Negreşit, nu e o sarcină tocmai ușâră de a 
«ace să se înţelâgă culmea, spre care se avintă Yubirea Tomasinei 
«pentru Ludovic XII! Logodnicul mort, dinsa nevinovată, ondrea'Y nea- 
«tinsă, ea ar put€ să mai trăiască; dar acest suflet înalt nu e în stare 

«de a îndura durerea adâncă de a se fi amăgit în iubire. Nemic mai 
«grozav, în adevăr, decât de a 'și face ilusiuni asupra unet ființe, de
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«a o crede superidră tuturor celorlalte, şi de a gisi apo! d'o dată că 
«ea nu este vrednică de o iubire atât de mărcță! 'Fomasina se omâră 
«dară pe corpul omului care o iubise pe ea inaf tare decât Ludovic 

«XII, însă cu o tubire de același solu: Ludovic vrea s'o facă favorită, 
«Lorenzo — nevastă. “Pomasina sar fi omorit şi atunci când Ludovic 
«XII tar fi propus de a fi regina Franţei, deși ea primia să fie soția 
«lui Lorenzo, căci pe Lorenzo dinsa 1 iubia altfel decât pe Ludovic. 

«In dilele nâstre, o altă Italiană, vestita ettina Brentano, nu întrun 

«fel fubia pe soţul ef, d. d'Arnim, și tot d'o dată pe marele Goethe. 
<lubirea platonică, fie o femee măritată sai nu, este 
«lubirea unet femei pentru un dei, şi decit ea nu în- 

«dură ca deul să se facă om.... (l/amour platonique, cest 

<Yamour d'une femme, marite ou non, pour.un dieu, mais alors €//e 

«ne souffre pas que son dieu devine home)...» 

Cugetarea, prin care se închee acâstă bucată scrisă de 

o copilă de 16 ani, este tot ce se pâte spune mai adânc 

şi mai străbătător asupra iubirii nesexuale, și'n același 

timp ne permite a lega întrun mânunchiu variat, dar 

omogen, o mulţime de flori d'ale iubirii celei tără pri- 

hană. Dacă Laura nu este pentru Petrarca o femee, ci 

o dină; dacă Bettina nu vede în Goethe un bărbat, ci 

un deii; tot aşa, cu deosebiri numai dâră de nuanţe, 

pentru un părinte pote deveni un deii copilul seii; pentru 

un copil pot deveni dei părinţii lui, fraţii si surorile; 

pentru amic un deii este amicul. Însă... iată un cînsă» 

pe care'l deslegă de asemenea «Tomasina Spinola»: din 

cei doi, este o fericire rară, fârte rară, ca iubirea să 

fie de o potrivă din ambele părţi, ambele suflete să se 

rădice la acelaşi diapason spre dumnedeire, să se top6s- 

că întrun singur suflet tără trup, cântând din înălțime: 

Din dot ăripi un avînt, 
Din do€ sonuri un cuvînt, 

Din rapsodii o epopee, 
Or-unde-aş fi, or-unde'i ea, 
Noi pururea vom scânteiă 

Ca una singură idee !,.. 

Tălmăcind fubirea cea nesexuală prin îndumnede- 

irea celui sai a celei iubite, Julia Hasdeii ghicesce tră- 

sura'i cea mai caracteristică. Într'o asemenea iubire, față 

cu fiinţa care i se pare tot ce pâte fi mai desăvirşit în 

natură, omul se închină în adevăr numai lui Dumnedgeii,
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numai infinitului, numai ideei, biruind în sborul sei cel 

desmărginit — fără a le pute rumpe — acele mărgini cari 

îi opresc sufletul în lanţurile feluritelor forme ale ego- 

ismului. 
In loc de «iubire nesexuală>, —un negativ care pre- 

supune că sexualitatea ar fi positivul, pe când în faptă 

tocmai sexualitatea este o negaţiune, fiind aprâpe ne-iu- 
bire, —trebui să gicem mai potrivit: iubire sfîntă. 

Și atunci se va cuprinde în aceiași categoriă, ca o nu- 
anţă impersonală, așa numitul foc sacru pentru sciinţă, 
pentru artă, pentru o cugetare devenită amantă a ar- 

tistului. 

Jubirea cea sexuală, — întru cât ea aparţine numai sub- 
organismului trupesc, are întocmai aceiași sortă ca des- 
fătarea cea datorită pe o clipă unui bun biftec saii unei 
sticle de şampaniă: îmbuibare urmată de desgust, des- 
gust şi nemica. Desmărginindu-se din trup, supra-orga- 
nismul sufletului nu duce cu sine decât iubirea cea 

- sfîntă, la care pe pămînt omul, cel demntâiii într'un 
chip vădit, ajunge treptat pe scara evoluţiunii făpturelor 
organice, dar care urmeză a lua o deplină desvoltare, o 
desvoltare cu mult mai desmărginită, departe — departe 
în specia organică cea supra-omenescă. 

Prin iubirea cea sfintă se înfireză telegraful dintre 
suflete, de'ntâiu pe pămint, apoi între pămînt şi may 
sus, apoi între mai sus și mai sus, 

Dar acest telegraf este el re monopolisat numai pentru 
sufletele cele mai fruntașe, după cum crede Figuier? Nu. 

Într'o negră temniţă, printr'o ferestruică zăbrelată ce 
d'abia o zăresce ochiul, se strecâră o subțire ragă de 
s6re; şi acestă licărire mijindă a unui fir de lumină 
ajunge pentru vădul celui pururea închis în intunerec, 
„mai bine decât o lampă electrică pentru cei tot-d'a-una 
deprinși cu diua cea mare. .Dacă sînt printre Gmeni o 
samă de fiinţe alese, la: cari iubirea cea sfintă este sin- 

gura iubire, iar sexualitatea —un paragraf de igienă, cel
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mult o poticnelă; să nu uitâm totuși că cei mai mulţi 
trăesc într'o desă negură, prin care cu a-nevoe resbate 
pe ici pe colea câte o slabă radă: acea radă le ajunge. 
Un crud ucigaş, care a iubit tare, a iubit pină la jert- 
fire de sine însuşi, pe un tată, pe o mamă, pe un copil, 
pe un frate, ps o soră, pe un prieten, are dreptul de 
a primiun sfat sai o mângăere dela cei iubiţi, are drep- 
tul de a le spune lor că sufere, căci şi Varava dobân- 
desce iertare. 

Mulțumită supra-organismului sufletesc, e cu putinţă 
comunicaţiunea prin iubire nu numai Gmenilor sufletesce 
superiori cu supra-6menii, ci şi Gmenilor sufletesce 
inferiori cu ex-omenii. 

Firesce, în casul de'ntâiu șin casul al doilea natura 
impărtăşirilor nu este aceiași, după cum nu se asemănă 
o cugetare a lui Victor Hugo cu cugetarea unui vizi- 
teii; dar şi viziteul e om, şi viziteul pâte să tubescă, Şi 
viziteul pote să fie iubit. 

Cercetând Spiritismul, eii nu caut câtu-şi de puţin a 
îndupleca pe alţii, a înjgheba o propagandă, a face pro- 
seliți. inta mea se restringe în sacra datoriă de a'mi 
da samă mie-insumi, cu o deplinătate de sânge rece și 
de nepărtenire, despre temeiurile cele curat sciinţifice 
ale credinţei mele proprii. 

Aceia cari — sint mulţi şi forte mulți — tăinuesc în as- 
cunsul cugetului o credință apropiată de a mea, fără a 
fi fost totuşi în stare de a'i găsi rostul, este treba lor 
de a vede dacă darea mea de samă le vine lor la so- 
cotelă, după cum este treba aceluia ce se înăbușă în 
casă de a deschide ferestra ca să între aer în odae, iar 
nu este treba. aerului, pus la îndEămâna ori-şi-cui, de a 
sparge giamurile -cele închise. : 

Fiinţa unui supra-organism imponderabil fiindu'mi do- 
“vedită mie prin studiul somnului obicinuit și al somnam- 
bulismului; fiindu'mi dovedit apoi, în cele spuse mai 
sus, că numai dela acest supra-organism pâte să atirne 
iubirea cea sfintă, cea nesexuală, cea netrupescă, o iu-
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bire imponderabilă ca și acest organism; ei nu mă mai 

îndestulez cu pote, ci voesc acum a adeveri că aşa 

este. E 
Să vedem. 

In psicologia cea experimentală din dilele nostre, după 

o lungă și vitejescă luptă, a dobândit în sfîrşit dreptul 

de cetăţeniă o bogată clasă de fenomene numite tele- 

patiă, adecă «simţire la depărtare». 

Din acestă clasă, reii descurcată încă d'o-cam-dată, 

noi vom înlătura aci tot ce este în legătură cu somnam- 

bulismul şi cu ipnotismul, despre cari s'a vorbit într'un 

alt studii şi cari ne-aii ajutat a constata în om realita- 

tea unui supra-organism împonderabil, 

Vom mai da lao parte, de asemenea, tâte câte pînă 

acum n'a fost pe deplin controlate întrun chip me- 

todic, după cum este bună-6ră, printre altele, ciudatul 

fapt că omul se gândesce pe neaşteptate la o pers6nă 

pe care n'o vEduse de de-mult și la care nici o asocia- 

ţiune de idei nul împingea să se gândescă, și iată că 

peste doă-trei minute persâna cea gândită îi vine chiar 

trupesce în faţă, ca şi când acea gândire ar fi fost o 

imagine trimisă înainte. Pe acest fapt psichic se înte- 

mecză poesia Juliei Hasdeu «Souvenir» (Bourgeons d'A- 
vril p. 28 — 32): 

Depuis ce temps lointain, la marquise jamnis 
Ne revit ce jeune homme et ne s'en souvint; mais 
Ce soir, elle revoit, comme en un vague songe, 
Tandis qw'assise au fond de sa chaise elle songe, 
Iiinage de ce beau cavalier ă genoux; 
Meme, elle croit entendre encor le son si doux 
De sa voix. s . . 1 . cc... . . . 

Les larmes qui roulaient en perles sur sa joue 
La rendaient plus jolie, et la boudeuse moue 
Qui contractait sa bouche 6tait piquante ă voir. 
La marquise en jetant les yeux sur son miroir 
Eut un joyeux sourire, et, dâtournant sa tâte, 
Avec un leger cri se leva, stupefaite : 
Car, pres de son fauteuil, l'air soumis, tendre et doux 
Le jeune cavalier se tenait ă genoux!
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O alt-fel de fenomenalitate, fără alăturare mai însem- 

nată, va atrage aci totă luarea nâstră a minte; o feno- 

menalitate veche de când omenirea, sbărnăind cârdele 

cele mai gingaşe ale inimei, cunoscută aprâpe tuturora, 

despre care mai toți își vorbesc fârte des şie-şi şi forte 

rar vorbesc altora, de frică de a nu fi luaţi peste pi: 

cior în ceea ce'i mai intim și mai sfint; o fenomenali- 

tăte, în fine, pe care de vro câţi-va ani chiar sciința 

cea oficială, vrând ne-vrând, no mai pâte respinge cu 

despreţ, nu mai pote a se preface că n'o vede. 

- Pe scurt: în momentul de a muri sati când se află 

intr'o mare cumpănă, omul se împărtășesce -— în vis sai 

în videniă sati în alt chip — unei fiinţe iubite, fie ea ori- 

cât de departe. 
lată ce numim noi: telegrafia iubirii. 

"Am spus adesea: în cursul acestor cercetări, că teoria 

darwinistă e atât de strîns legată cu măduva Spiritis- 

mului, încât fără una din ele ar fi peste putință o de- 

monstraţiune sciinţifică a celeialalte, căci numai -ambele 

la un loc înşiruesc întrega lege a evoluţiunii. Alăturea 

cu Darwin, cei mai mari representanți ai sciinței englese 

contimpurane adevărat positive sînt: de'ntâiii, marele 

naturalist Russel Wallace, căruia d'o-dată cu Darwin i 

se datoreză descoperirea selecţiunii naturale; al doilea, 

William Crookes, astronom şi chimist, acela care a des- 

coperit thallium, a experimentat materia radiantă, a in- 

ventat radiometrul, a perfecţionat lâmpile electrice etc. 

Când un William Crookes și un Russel Wallace sai 

mărturisit amindoi. pe faţă spiritişti, sciinţa englesă 

cea oficială a fost adânc sguduită, și ast-fel, la 1882, 

s'a format în London,. pentru a urmări faptele psichice 

pe o nouă cale, o întinsă societate numită «Society for 

psychical research». Preşedinte este profesorul Balfour 

Stewart, fisician forte cunoscut prin legea de egalitate 

între puterile de absorpţiune şi de radiaţiune a corpu- 

rilor. Intre membri fundatori, afară de Crookes și Wal- 

lace, se află Gladstone și lordul “Tennyson. Intre membri 

corespondenţi străini: Bernheim, Beaunis, Th. Ribot etc. 

43,796. 
7
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Prima publicaţiune monumentală a acestei Societăţi a 
fost: Fantmele celor vii. 

- Acestă carte: « Phantasms of the living», operă colec- 
tivă a.trei învăţaţi — Edmund Gurney, Frederic Myers 
şi Frank Podmore, din cari doi foști profesori la Lni- 
versitatea din Cambridge— cuprinde 2 tomuri, cel întâiii 
din LXXXIV, 573 pag,, cel-lalt din XXVII, 733 pagine, 
adecă peste 1400 pagine. În cele do& volumuri sînt in- 
trunite peste 800 casuri controlate de apariţiuni la 
Gra morţii sau a unei primejdii de morte. Din aceste 
peste 800 de casuri: 263 între amici; 390 între n€- 
muri, mai ales părinţi şi copil; numai 32 între 
soţi. Puţinătatea acestor din urmă casuri se explică, 
p6te, nu atât prin amestecul sexualității în iubire, pre- 
cum prin împregiurarea că mai adesea soţii sint im- 
preună când more unul din ei, și deci nu încape apari- 
ţiune. 

Din cele peste 80o-de casuri,-sînt forte puţine, pote 
cel mult vr'o 20, cari să se fi petrecut între ne-Englesi. 
Mai nici un cas din Italia, din Spania, din Germania, 
din Rusia, din alte țări. Apoi aprope tote casurile sint 
nu numai englesesci, dar încă de tot prâspete. Îşi pâte 
dară închipui ori-cine, cam la ce fel de cifră trebui să 
se rădice totalitatea cea inedită a casurilor anal6ge pentru 
întrega Europă în cursul unui secol întreg — numai un 
secol şi numai Europa! 

Era grei de făcut pocinogul pe o cale atât de deo- 
chiată altă dată, şi pocinogul s'a făcut prin frumosa carte 
a d-lor Gurney, Myers și Podmore. În momentul când 
scriem aceste rînduri, ne sosesce din Paris o însciinţare 
(Revue Spirite 1891 No. 6 p. 287) că d. Dr. Dariex şi 
cunoscutul profesor Charles Richet dela Facultatea de Me- 
dicină, amicul lui Charcot, încep a da la lumină o re- 
vistă bi-mensuală sub titlu: Azna/es des sciences psycho- 
/ogiques, în care se vor cerceta mai în specie: «la luci- 
«dit€ hyperphysique, la double vue, les râves qui repre- 
«sentent des rcalites objectives, les pressentiments, les 
«apparitions de fantâmes dites telepathiques»,
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t6te acestea după modelul celor peste 800 de casuri adu- 

națe în «Phantasms. of the living». In curând dară vom 

ave un bogat prinos de exemple ne-englesesci. 

De o cam dată, cată să ne mulțumim cu publicaţiunea 

atât de critică şi atât de roditore a Societăţii Psicolo- 

gice din London. 
Din cele do& mari volume, vom reproduce aci numai 

nouă casuri, şi fie care din cititorii noștri, sintem -Si- 

gură, îşi va aduce pe dată a-minte alte mai multe din 

vicţa sa propriă şi din a cunoscuţilor sei. 

No. 1-1. O celebritate medicală, Dr. Longet, mem- 

bru al Institutului și profesor de. fisiologiă la Facultatea 

din Paris, povestesce (ap. Foissac, La Chance et la, Des- 

tin6e, 1876 p. 599) următârele doE casuri autentice: 

" «Savantul nostru coleg d. Jules Cloquet, membru al lustitutului şi 

«profesor de clinica chirurgicală, ni-a istorisit că, întorcându-se într'o 

asâră forte tărdiii dela o petrecere la d. Chomel şi adormind, a vădut 

«în vis pe frate-seii Ipolit. El avea pe spate un mare inc de hărtii, 

«pe care Ya asvirlit în mijlocul odăi, gicând: acuma nu mai am ne- 

«voe de nemic! — și a despărut. Deşteptându-se, d. Cloquei a comu- 

<nicat acest vis celor din pregiurul seii, fără să albă nici o grijă. El 

«s'a dus la spital și a făcut, ca şin alte dile, lecţiunea sa de clinică. 

«După aceta, d. Giron de Busarainque la luat la braţ, qicându'i : scii 

«că frate-teii Ipolit e bolnav? — Hatde să'1 vedem, respunse d. Cloquet. 

«Atunci pe drum d. Giron de Busarainqve i-a făcut cunoscut că chiar 

aîn acea n6pte Ipolit murise de un atac de apoplexiă. 

<E şi mai explicit — urmeză mai departe Dr. Longet — visul mei 

«propriii. Când eram student de medicină şi intern la Dupuytren, visai 

«că văd pe tatăl meii atins de o bâlă menită 2/1 duce la mormint. ME 

«deșteptai forte turburat, silindu-mă a mă linişti, căci acâsta era mier- 

«curi, şi nu mai departe decât duminica eii lăsasem pe tatăl mei pe 

«deplin sănătos. Mustrându-mă că am fost atât de slab încât să mă în- 

«grijescă un vis, eii mă hotării a nu mă mai gândi la acesta; dar ima- 

<ginea lui tată-mei murind nu părăsia un singur moment cugetarea mea, 

«şi ca să mă liniştesc, cu touă ruşinea de o asemenea slăbiciune, eii 

«am plecat la St. Germain, unde am și găsit pe tatăl meii atins de o 

«fiuxiune de pept, de care el a murit în cinci. dile...» 

N. II—I1V. D-na Vavin născută Girard, o rudă a 

d-rului Charles Richet, îi scriea la 1885 (Phantasms of 

the living, II, 481):
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«Mama mea, când era văduvă, o ceruse în căsătoriă și o Ylubia fârte 
«mult d. Roger, un tînăr profesor dela Caen. Părăsind acest oraș şi 
«căsătorindu-se cu d. Caillaux, ea a rupt ori-ce legătură cu d. Roger, 
<şi'n timp de tre! saii patru ani nu sciea nemic despre dînsul. Intr'o 
«n6pte, fiind de tot deștEptă, ea vede o formă albue ca un abure, care 
«de tei ori s'a plecat peste pat, ca și când pentru a dice adio. Fără 
«a'şi pute da samă de vedeniă, mumei mele i s'a părut atunci că era. 
«d. Roger. Fârte mişcată, ea n'a vorbit nimănui despre acesta; dar 
«peste o septămână a aflat că d. Roger a murit chiar în acea n6pte în 
«care îi apăruse. Dînsa nu sciea că el este bolnav. 

«Cât pentru mine —. dice d-na Vavin — amintirile mele sînt pre în- 
«tunecâse, fiind depărtate. Tatăl meii a murit întrun chip așa gicând 
«neașteptat. Sera în ajun eii Pam lăsat vesel şi sănătos. Peste n6pte un 
«glas, un fel de suflare, ce-va fără cuvinte mi-a spus că tatăl meii este 
«mort, Dimin€ţa, când servitorea mea a întrat în odae, eii m'am arun- 
«cat în braţele ei și Y-am dis: sciii că tata e mort! Nu vEdusem nici 
«o apariţiune, Eram atunci de noă ani.» 

No. V. D. Ir. Gibert, medic primar la Havre, po- 
vestesce într'o scrisâre din 1886 (Phantasms, II, 701): 

«Scena s'a petrecut în primăvara anului 1849. Un bătrân de 84 de 
«ani numit Borel, unchiu al mumei mele, aședat la Petit-Sacconex a- 
«prâpe de Geneva, a venit la noi într'o sâmbătă la dejun. Not locuiam 
«ja Monnaie, sat chiar lîngă Geneva, vr'o 4 kilometri departe de lo- 
«cuința bătrânului. El era fârte sănătos. Peste do& dile după aceia, în 
«n6ptea de duminică spre luni, la 2 6re după miedul nopţii, muma mea 
«se deşteptă din somn ţipând: Unchiul a murit! ei îl vEd jos cu bra- 
«ţele întinse! — Tatăl meii s'a silit s'o liniştescă, dar ea n'a mat putut 

«adormi, 

«Luni, tatăl meii mi-a istorisit visul mamei şi noi am ris amindoi, 
«glicându'i că, dacă unchiul era mort, cine-va ar fi venit să ne însciin- 
«țeze. În nptea de luni spre marți, la aceiaşi 6ră, muma-mea se deş- 
<tâptă crăși din somn, strigând: Unchiul e mort! 

«Același scenă în n6ptea de marți spre miercuri, 
«Miercuri, tatăl meii, care era judecător de pace, mă râgi al însoți 

«la Petit-Sacconex, pentru ca să încredințâm pe mama că visul ei, deşi 
«s'a repetat de trei ori, totuşi nu e decât un vis, D'abia am sosit la 
«locuința unchiului, și ni s'a spus că bătrânul nu s'a vădut de: trei dile. 
«Căsuţa'i cea singuratecă era închisă din tâte- părțile, Tatăl meti a spart 
«un oblon, şi noi am vădut pe bătrân lungit jos în bucătăriă. Am întrat 
sîn casă din partea grajdiuiui, şi eii voiam să rădic cadavrul, care era 
acu capul sub vatră, cu fața la pămînt, cu brațele întinse, când tatăl 
amei a băgat de samă că craniul era sfărămat, Bătrânul fusese omorât. 
«La urmă ucigașul a fost prins, osândit și pedepsit cu mârtea, după ce 
<mărturisise tot. El omorise pe bătrân duminica diua între Grele rz
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«şi 1. Muma mea a vădut în vis cadavrul după 12 saii 13 Ore în urma 

«omorului.> 

No. VI. Lady Chatterton, în Memoriile sale publicate 

de Dering (Memoirs, 1878, p. 100), povestesce: 

«Muma mea nu era prâbine, dar €răşi nu se pâte dice că era bol- 

«navă. Înw'o sâră, ei am lăsato în salon veselă şi chiar destul de să- 

enăt6să, și in'am dus să m& culc mai de vreme, fiind forte răcită. A- 

«dormit uşor ca ne-altă dată, şi când m'am deșteptat, prin vechea firidă 

«sirăbăteaii luminos în odae ragele lunel. Perdelele albe dela pologul 

«patului eraii trase ca să mă apere de curentul ce venia despre larga 

«ferâstră, şi pe aceste perdele, ca şi când ac fi fost o icână zugrăvită, 

seii vădui pe muma mea, cu faţa de o palâre mortală şi cu sânge cur- 

«gând pe aşternut. O clipă rămăsei încremenită de groză, fără a fi în 

estare de a face o mișcare sai de a scâte un ţipet; apoi, credând că 

«pâte fi un vis sali o nălucire, mă rădicai şi atinsei perdelele. Deși per- 

«delete aii fălfăit la atingerea mea, totuşi vedenia n'a perit, remănând 

«ca şi când ar fi fost o resfrângere a unei lampe magice. Cuprinsă de 

«spaimă, eii sării din pat, aruncai pe mine un capot, şi mă repedii afară 

«prin câte-va camere şi un lung coridor pînă la odaea mamei mele. 

« Dela capătul coridorului am vEdut cu mirare că ușa odăii era des- 

achisă şi o mare lumină venia din lăuntru, pe când obicinuit muma 

«mea încula ușa peste n6pte. Speriată şi mal mult, m'am pripit şi am 

«întrat în odae. Acolo vădui pe muma mea cuicată întocmai cum îmi 

«apăruse pe perdele, palidă ca mortea, aşternutul plin de sânge şi doi 

«medici stând la căpitâtu. Ea ma zărit îndată şi păru fericită la ve- 

aderea mea, deși era pre slabă ca să pâtă vorbi sali ca să întindă 

«mâna. — Dâmna, îmi gise unul din medici, a tost re de tot, dar nu 

«ne-a lăsat să te chemâm din pricina frigurilor d-tale; acuma e de sperat 

«că primejdia a irecut...> 

No. VII. Vestitul lord Brougham, unul din bărbaţii 

de Stat cei mai însemnați ai secolului, înșiră în Memo- 

viile sale (Phantasms of the living, Î, 395) următorul 

fapt, întâmplat lui în tinereţe la 19 decembre 1799, 

când el călătoria în Suedia cu câţi-va amici: 

«Diminâţa, pe la 1, noi am sosit la un han cuviincios, unde ne-am 

auotărit a mănt peste nâpte. Ei mam grăbit a cere maj întâiu să'mi 

«facă o bae caldă, și acolo mi sa întâmplat lucrul cel mai uimitor, atât 

«de uimitor încât nu mă pociu stăpâni de a nu povesti aci istoria 

<întregă. ' 

<După terminarea liceului, eii şi cel mai bun amic al mei G... am 
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«urmat amindoi cursurile universitare. Vre-un curs de teologiă nu era, 
«dar totuși în preumblările n6stre -noi discutam adesea şi chibsufam, 
«<pintre alte grave cesiiuni, despre nemurirea sufletului și despre vicța 
«după morte, Acâstă problemă, și putinţa nu dic de umblarea sufletelor, 
«ci de aparițiunea unui mort la un viii, ne preocupa forte mult, şi în- 
«tr'o qi noi am avut nebunia de a- încheiă un zapis, scris cu sângele 
«nostru, în puterea căruia acela din noi care va muri cel de'ntâiă să 
«se arate celuY-lalt, pentru ca să împrăștie astfel ori-ce îndo€lă despre 
«viaţa după morte, După isprăvirea studielor universitare, G... a plecat 
«în Îndia, unde a căperat o funcţiune administrativă. El rar îmi scriea 
«de -acole şi, după puţini ani, ei Pam uftat, cu atât mat mult că fa- 
<milia lui nu pre avea legături în Edimburg şi, prin urmare, neaudind 
«eii despre dinsul mai nemica, amicia nâstră din şcâlă şi chiar existinţa 
«lui s'aă şters aprope de tot din memoria mea. 

«Am gis dar că şedeam în bae, gustând cu plăcere căldura în urina 
«celor suferite pe frig, când de o dată, întorcându'mi capul spre scaunul 
«pe care îmi aședasem hainele la întrare în bae, văd pe G... şedând 
«pe scaun şi privindu-mă cu linişte. Cum am eşit din bae, nu sciii ; dar 
«deșteptându-mE m'am vădut rostogolit pe jos. Apariţiunea, sai ce va 
«fi fost aceia cu chipul lui G..., dispăruse.» 

Lordul Brougham adâoge apoi: 

«Copiind din carnetul meii povestirea de mai sus — cerțissima s07-- 
«Zis înaşo ! — trebui să completez acuma acea întâmplare petrecută sînt 
«acuma vr'o 60 de ani, In curând după întârcerea mea la Edimburg, 
<a sosit acolo 0 scrisre din India, care mă însciinţa despre mortea lut 
«G... anume la 19 decembre!> 

Următorele 'do& casură, în vederea covirșitârei însemn.- 
nătăţi a lor psico'telegrafice, le dăm aci nu numai 
traduse, dar și'n textul original. 

No. VIII. Intro scrisâre din 1882 cătră profesorul 
Barrett, d. S. Jennings, vorbind despre un medium 
Nelson, care scriea într'un chip cu desăvirșire automatic 
comunicaţiuni spiritiste, aduce următorul fapt (Phan- 
tasms, II, 379): 

<O dată inspiraţivnea de a scrie cu ori-ce preţ t-a venit în călătoriă, 
<mergend în tren dela Rameegunge spre Calcutta, EI rupse o f6e din- 
«tro Carte, o puse-pe bancă și, apucând un craion, începu a scrie cu <uşurinţă într'o posițiune în care acesta ar fi fost peste putință ori-cui, 
«căci mersul trenului era o pedecă, Totuși el -a primit ast-fel o lungă
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«comunicaţiune din partea fiicei sale remase într'o şcolă în Anglia. Co- 

«municaţiunea nu cuprindea decât o dare de samă despre bola şi mortea 

«acestei copile, despre împregiurările întâmplării şi despre persânele cari 

«aă fost faţă, mail adăugând că, înainte de plecare, murind doria să 

« dică rămas bun tatălui seii. Acesta a turburat f6rte mult pe d. Nelson, 

«căci el nu sciuse nemic nică măcar despre bâla fiicei sale. Sosind 

«acasă, forte îngrijit, el a încredințat fiicei sale celei măritate poves- 

ctirea cea scrisă despre sora ei Bessie din Anglia, pentru ca s'o ţină 

«pînă ce le vor sosi sciri prin poșta obicinuită. Copila murise în ade- 

«văr chiar în acea di şi ntocmai în împregiurările atât de misterios îm- 

«părtăşite d-lui Nelson 1...» 

No. IX. În stirşit, ce-va şi mai categoric, fiind că vine 

dela unul din fruntașii scâlei medicale dela Nancy, este 

următorea scrisâre a d-lui Dr. Li&beault (Phantasms, I, 

293), acelaşi ale căruia lucrări. asupra ipnotismului aiă 

deschis mai cu samă calea cercetărilor lui Charcot, luă 

Charles Richet, lui Bernheim şi lui Li€geois 2): 

si 

    

1) On one occasion this feeling seized him în the train travelling from Rameegunge 

+0 Calcutta, and he tore a leaf out of a book, and laid it on the seat of the carriage, 

his hand grasping a pencil resting upon it. Ordinarily, to write under such conditions 

“ould be impossible în a train rushing along; the motion would effectually prevent 

it. Nevertheless, a loag communication was made purporting to be from his daughter, 

ho was at school in England. It contained a simple account of. her ilines and death, 

desciibed the circumstances under which it occured, and the persnnis who were pre” 

sent, adding that she wished to say good-hye to her father before leaving. This threw 

Mr. Nelson into a state of great excitement, for he did not even know of his daugh- 

ier's iliness. He went home and ssid he was very uneasy about Bessie în Engiand, 

Finally, he gave this note to his married daughter, Mrs. R.. to keep till they could 

hear by the ordinary post. “The child had în reality died that very day, and under” 

the very circumstances thus mysteriously communicated to Mr. Nelson... 

2) Je m'empresse de vous &crire au sujer du fait de communication de pensce dont. 

je: vous ai parle, lorsque vous mvavez fait Vhonneur d'assister ă mes scances hypno” 

tiques ă Nancy. Ce fait se passa dans une famille frangaise de ia Nouvelle-Orlcans, 

et qui €tait venue habiter quelque temps Nancy, pour y liquider une asaire d'interet. 

" Javais fait connaissance de cette famille parceque son chef, M. G., m'avait amenc 

“sa piece, Mlle B., pour que je la traitasse par les procedes hypnotiques. Elie ctait 

atteinte d'une anemie. lEgere et d'une toux nerveuse contracttes â Coblentz, dans une 

maison d'&ducation ouă elle €tait professeur. Je parvins facilement A la mettre en som- 

nambulisme, et elle fut gucrie en deux seances. La production de cet âtat de som- 

meil ayant amonte ă la famille G. et ă Mlle B. qwelle pourrait faciliment devenir 

medium (Mme G. €rait medium spirite), cette demoiselle s'exerga ă &voquer, ă Vaide 

de la plume, les esprits, auxquzis elle croyait sincărement, et au bout de deux mois 

«lie fut un remarquable medium cerivante. C'est elle que j'ai vue de mes yeux tracer 

xapidement des pages d'ecriture quelle appelait des messages, et cela en des termes 

choisis et sans aucune rature, en mâ&me temps aqw'elle tenait conversations avec les per- 

sonnes qui lentouwraient. Chose curieuse, ell- n'avait nullement conscience de ce qw'elle 

ecrivait ; aussi, disait-elle, ce ne peut ctre qu'un esprit qui dirige ma main, ce pest 

-pas moi. 
. 

Un jour — c'etait, je crois, le ş Feyrier 1868 — vers 8 heures du matin, au mâ: 

ment de se mettre â table pour d&eâner, elle sentit un besoin, un quelque chose qui 

la poussait â €crire (c'etait ce qu'elle appelait une /rante) — et elle courut immedia-" 

zement vers son grand cabier, ou «ile traca febrilement, au crayon, des caracteres
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„<ME grăbesc a vă scrie despre faptul comunicaţiunii de cugetare, <despre care v'am vorbit când mi-aţi făcut onârea de a asista în Nancy «'a ședințele mele ipnotice. Fapuul sa petrecut într'o familiă francesă «din Nouvelle-Orlans, venită pe cât-va timp la Nancy pentru o afa- «cere comercială. Eii făcui cunoscință cu acestă familiă, căci capul ei, «d. G., îmi adusese pe nepâta sa d-șora B. ca s'o caut prin mijlâce sipnolice, fiind bolnavă de o uș6ră anemia şi de o tuse nervâsă căpă stată la Kobleniz într'un pensionat unde dinsa era profesâre. Nu mi-a «fost greii a o pune în stare de somnambulism, şi'n do& şedinţe ea a fost vindecată. Vădând?o în stare de somnoambulism, familia G. s'a în- «credinţat, precum şi însişi a-şora B.. că dînsa lesne pâte să devină «medium spiritist, după cum era deia dâmna G. Acâstă d-șoră a în. «cepit dari, prin mijlocul condeiului, a evoca spirite, în fiinţa cărora «ca credea cu sinceritate, şi după dot luni a ajuns a fi un însemnat «medium scriitor. Am vEdut'o cu ochit met cum scriea cu Yuţelă pagine cîutregi, pe cari le numia scrisori, tâte în termen! aleşi, fără nici o «stersetură, şi'n acelaşi timp vorbia cu persânele cari o incungiuraii. «Lucru ciudat, ea nu avea nici o consciință despre ceea ce scriea, și <de aceia gicea: este învederat că nu et scriii, ci un spirit care dirige <mâna mea. 
«Într'o di. — acesta sa Întămplat, cred e, ia 7 februariii 1868 — «pe la Ș. re. dimineța, tocmai când trebufa si dejuneze, ea simți o <trebuință, o putere care o șilia a scrie (Gînsa numita acesta «une trance») «şi alergâ fute la marele sei caiet, în care a tras cu craionul, întrun «mod febril, nesce slove nedescifrabile. Pe paginele ucmătâre ea a scris <din noii aceleași slove, şi'n fine, trecând neliniştea minţii sale, s'a «putut citi că o persână numită Margareta o însclință că a murit. S'a «bănuit pe dată ci a muri: anume o amică numită Margareta, care era «profesdră la Koblentz în același pensionat cu d-şâra B. Întrega famultă <G., împreună cu d-ş6ra B., a venit pe loc la mine, şi noi ne-am ho- » stărât a verifica chiar în același qi, dacă o asemenea mOrte sa întâm- «plat în' faptă. D-șora B. a scris la o d-ș6ră englesă, amică a sa, insti- <tutrice în același pensionat dela Kobientz ; motivul cel adevărat al 

  

indechiffrables. Elle retraga ies mâmes caractâres sur les pages suivantes et enfin, Pexci- tation de son esprit se calmant, on put lire qu'une s € Gri annongait sa mort. On suppossa aussitât qwune demoiselle de ce nOMm qui Gtait son amie, et habitait, comme professeur,. le mâme pensionnat' de Cobientz, ou elle avait exerce les memes fonctions, venait dy mourir. “Voute la familie G., compris Mille B. 
Vinent immediatement chez moi, et nous decidâmes de verifier, le jouc mâme, 
ce fait de mort avait reellement eu lieu, Mile B. ccrivit 4 une demoiselle anglaise 
de ses amis, qui exergait aussi les mâmes fonctions d'institutrice dans le pensionnat 
en question ; elle prâtexta un motif, ayant bien soin de ne pas rcveler le motif vrai. 
Poste „pour poste, nous recumes une reponse en anglais dont on me copia la partie 
essentielle 7” Ieponse que j'ai retrouvte dans une portefeuille il y a ă peine quinze jours, 
et egarce de nouveau. Eile exprimait Vetonnement de cette demoiselle anglaise au 
sujet de la lettre de Mile B., leture qw'elle .n'attendait pas sitât, vu que le but ne 
lui en Paraissait pas assez motive. Mais en mâme temps, l'amie anglaise se hâtait 
d'annoncer a aotre mâdium que leur amie commune, Margucrite, ctait moste le 7 
Fevrier, vers les 8 heures du matin... 
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«scrisorii s'a ascuns cu îngrijire, şi sa născocit un alt motiv. În cea 

«mai apropiată qi de postă, noi am primit un răspuns englesesce, din 

«care mi s'a copiat partea cea esenţială — răspuns pe care eii Lam fost 

«regăsit întrun portofolii sînt acum abia 15 dile şi apoi Yam rătăcit 

«din noii. Răspunsul arăta mirarea d-şorei englese despre scris6rea dom- 

e«nișorei B., scrisre la care ea nu se aştepta așa curând şi nu'şi- da samă. 

«despre scopul ei; dar în același timp se grăbia a anunţa că amica 

«lor comună Margareta a murit la 7 februariiă, pe la 8 6re di: 

«dimineţa...> 
- ! 

Ce să mai gicem acuma? _ 

Când un om este mort sai în agoniă saii într'o mare 

primejdiă, şi se arată în același timp la depărtare unei 

fiinţe iubite, care € sănătâsă, acesta presupune una 

din dot: 

1. supra-organismul celuja ce se arată se strămută 

acolo unde este cela-lalt; 

2. supra-organismul celuia ce simte arătarea se stră- 

mută acolo unde se află cel reposat sai cel suferind. 

În ambele casuri, este o strămutare a unui supra-cr- 

ganism omenesc prin telegrafia Yubirii; dar deo- 

sebirea puncturilor de plecare trage după sine o deose- 

bire de urmări, peste care noi nu trebui să trecem cu 

ușurință. De aceea, să numim prima categoriă A, iar 

pe cealaltă Ș, şi atunci, din casurile de mai sus, vor 

intra în categoria A N-rele ], II, IV, VII, VIII și IA; 

în categoria B N-rele UV şi VL 

Categoria A este cea mai numErâsă, nu numai mai 

sus, dar în totalitatea casurilor cunoscute pină acun, ŞI 

chiar trebui să fie cea mai numărâsă, căci desmărginirea, 

supra-organismului din trup în intervalul vieţei pămîn- 

_zesci este cu atât mai puternică, cu cât însuşi trupul e 

mai slab, devenind și mai puternică după mârte, când 

pedeca cea trupescă înceteză de tot. 

Deşi mai puţin numărâsă, totuşi categoria f e forte 

însemnată, pâte cea mai însemnată de o cam dată din 

punctul de vedere sciinţific, “fiind-că întră în sfera som.- 

nului obicinuit şi, prin urmare, într'o sferă pe deplin 

normală. lată de ce noi vom începe cu categoria B. 

În No. II Longet, student de medicină la Paris, vis6ză



106 TELEGRAFIA IUBIRII 
  

bolnav pe tată-seii, pe care '] lăsase sănătos la St.-Ger- 
main. Cu alte cuvinte, supra-organismul lui Longet sa 
strămutat la St.-Germain. Tatăl era în adevăr bolnav. 
Ca un medic eminent, Longet vede în vis prin supra: 
organismul seii că bâla tatălui e mortală. Deșteptându.se 

„turburat, el plecă la St.-Germain, și peste câte-va dile 
tatăl more. 

In No. V un bătrân e asasinat peste di întrun sat 
de lingă Geneva. Nâptea din aceiași di, o nepâtă a lui, 
d-na Gibert, se strămută prin supra-organism la locuința 
unchiului și'n vis îi vede cadavrul jos cu fața la pămînt. 
Trei nopţi în șir supra organismul cel sufletesc al ne- 
potei face aceiași călătoriă, pe când sub-organismul 
cel trupesc dormia într'un alt sat de lângă Geneva; ŞI 
ar fi putut să călătorâscă ast-fel o lună întregă, dacă a 
patra di cadavrul bătrânului n'ar fi fost găsit întocmai 
cum îl aflase supra-organismul d-nei Gibert. 

In No. VI, Lady Chatterton, suferind de friguri, vede 
în vis forte bolnavă și sângerândă. într'o altă odae pe 
muma €i, care cu puţine câsuri înainte era destul de 
sănătosă.: Privirea sângelui, mai cu samă, o sgudue atât 
de tare încât, strămutarea supra-organismului fiind la o 
depărtare mică, abia peste câte-va camere, trupul cel 
adormit se deşteptă şi lady Chatterton vede acum aceiași 
scenă prin ochii cei 'trupesci ai sub-organismului. 

In. câte trele casurile, distanța pe care o străbate 
supra-organismul, adecă desmărginirea sufletescă sub ra- 
portul spaţiului, nu e tocmai mare; în do& din cele trei 
casuri, agenţii sint trupesce de tot sănătoși; în câte trele 
casurile, în sfîrşit, e vis, care însă la lady Chatterton 
trece deja în vedeniă printr'o subită deșteptare speriată, 
însoțită de friguri.: 

In categoria A, în care strămutarea se făptuesce de 
cătră supra-organismul unui. suferind sai chiar al unui 
reposat, desmărginirea din trup fiind deplină sati aprope 
deplină, distanțele pot fi mari, une-ori colosale. In No. 
III; Roger murind în Normandia se arată fostei sale lo-
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godnice în Elveţia. In No. IX, supra-organismul murindei 

Margareta vine din Koblentz la Nancy. In No. VII supra- 

organismul amicului celui mort În India sosesce în 

Svedia, iar în No.. VIII din Anglia în India. 

In acestă categoriă A, puterea supra-organismului celui 

forte desmărginit e atât de mare, încât el pâte să se 

arate fără mijlocirea visului. In No. IX tinera Ameri- 

cană nu dârme când i se împărtăşeșce prin scris amica 

Englesă; nici în No. VIII nu dârme Nelson primind o 

împărtășire de acelaşi fel dela fiica sa; nici în No. III 

d-na Caillaux când îi apare Roger; nici în No. 1YV d-na 

Vavin aflând dela tată-sei că ela murit. In No. VII 

lordul Brougham se desf&teză într'o bae caldă, când vede 

de-o-dată pe amicul sei cel mort, și numai după aceea 

sare, cade jos și leşină. N-rul [ este singurul: din șese 

în care împărtăşirea se face prin vis. 

Tot din causa pre-marei desmărginiri a supra-orga- 

_nismului în categoria A, el întimpină o ne'ndemână ore- 

care de a se arăta limpede unui supra-organism mai puţin 

desmărginit, adecă pre grosolan încă saii nedegroșit. De 

aceea în No. III d-na Caillaux simte că lingă diînsa e 

Roger, dar nu vede o formă lămurită; în No. IV d-na 

Vavin înţelege glasul lui tată-seii, dar numai ca sens fără 

cuvinte; în No. VII, lordul Brougham vede pe amicul 

sei, dar nu se spune nemic despre forma saii îmbrăcă- 

mintea sub care ' apare. Numai în No. 1, figura fra- 

telui profesorului Cloquet jea o înfăţişare de tot viuă, 

fiind în vis. Cele mai superiore prin natura lor sînt N-rele 

VII și IX, în cari nu este nici văd, nici aud, ci o ade- 

vărată telegrafiă a Yubirii: cugetarea unui nevădut și 

neaudit așternută de cătră dinsul pe hărtiă prin mâna 

cea devenită automatică a scriitorului. 

Faptul desmărginirii, celei f&rte mari a ceului» ome- 

nesc în categoria A este așa de invederat, încât dd. 

Gurney şi Myers, adunând cele opt-sute şi mai bine de 

casuri autentice de telegrafiă şi încredințându-se din ele, 

că sufletul se comunică la distanță cu atât mai lesne şi 

"mai puternic, cu cât mai aprâpe e mortea trupului,
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nu se pot stăpâni (Phantasms, I, 231) de a nu recu- 
nâsce că: emârtea nu este încetarea, ci liberarea ener- 
«giei (death itself may be recognised, for aught we can 
«tell, not as a cessation but as a liberation oi energy)». 

În categoria A j6că un rol însemnat suggestiunea, 
pe care noi d'abia o putem întrevede saă nomai a o 
ghici în categoria P şi asupra câriia aruncă multă lu: 
mină fenomenele ipnotice. Ipnotisorul suggeră unui ip- 
notisat îmbrăcat în haine negre: «tu eşti îmnbrăcat cu 
roşu», şi la deșteptare ipnotisatul se vede pe sine'și îm- 
brăcat cu roșu. În telegrafia iubirii, supra-organismul lui 
X suggeră lui Y: «vedi-m& pe mine întrând în odae cu 
un mare tânc de hărtii, asvirlindu-le jos și dicend...», ca 
în No. I, și Cloquet viseză pe frate-seii întocmai astfel, 
pe când fără suggestiune n'ar fi putut să vedă nici un 
tenc de hârtii. Ipnotisorul suggeră ipnotisatului: «să 
scii că eii nu sint lon, ci Petru», şi ipnotisatul nu se 
mai îndoesce că aşa este, după cum în No. III figura 
cea nelămurită suggeră d-nei Caillaux: «ei sînt Roger». 
iar în No. IV un glas fără cuvinte suggeră d-nei Vavin: 
«eii sînt tatăl teii», ceea ce fără suggestiune ele n'ar fi 
putut afla dintr'un glas fără cuvinte şi dintr'o figură ne- 
lămurită. 

În categoria 8 un fel de suggestiune pare a fi de 
asemenea, dar numai dâră ca un îndemn de a merge 
în cutare loc, bună-6ră: în No. IL supra organismul lui 
Longet pare a fi chiămat în vis de cătră supra-orga- 
nismul tatălui sei de a veni la St.-Germain, în No. V 
în același chip pare a fi atrasă d-na Gibert de cătră 
unchiul ei, în No. VI lady Chatterton de cătră mumă-sa 

etc., deși, lucrurile petrecându-se în vis, lady Chatterton, 
d-na Gibert și Longet puteaii să se strămute, prin supra- 
organism desmărginit, în ori-care direcţiune chiar fără 
nici un alt îndemn decât acela al propriei lor adânci 
simpatie pentru o persână. 

Cea mai preți6să formă a sug ggestiunii este aceia din 
N-rele VIII și IX. Un ipnotisor pâte să dică ipnotisa-
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tului: «deșteptându-te să ieai un crafon şi să scrii așa 

și aşa şi așa». Ipnotisatul o face, şi nemine nu va tă- 

gădui că ceea ce va scrie el astfel nu'i aparţine lui, ci 

Vine cu totul din afară dela o altă persână: d'a-dreptul 

din mintea ipnotisatorului. În No. VIII o fiică, mortă 

saii murind trupesce în Anglia, suggeră lui Nelson, află- 

_tor în India, de a scrie faptul și tâte amăruntele acestei 

morți; în No. IX o Englesă din Koblentz, prin același 

fel de suggestiune, se comunică amicei sale din Nancy. 

Asupra acestei forme suggestionale noi vom reveni forte 

pe larg în cursul cercetărilor nâstre despre Spiritism. De 

astă dată am voit numai a arăta în trecăt strinsa'i în- 

rudire cu ipnotismul, şi anume: 
a 

un ipnotisat scrie automatic o cugetare, nu a sa 

propriă, cia ipnotisorului ; 

un medium scrie automatic o cugetare, €răși nu a 

sa propriă, ci a sufletului celui destrupat al altuia. 

[n categoria P supra-organismul unui îndivid se des- 

mărginesce în stare de somn pentru a se strămuta prin 

vis la localitatea cea depărtată +, unde privesce o în- 

tâmplare, care se petrece acolo în faptă şi care atinge 

pe o ființă iubită. Dar o asemenea fiinţă pote fi iubită 

de doi individi, şi deci este logicesce cu putinţă ca în 

aceași n6pte și. la aceiași 6ră, în acelaşi moment, dog 

supra-organisme să aibă același vis, adecă să se stră- 

mute amîndoă în aceiași direcţiune cu același scop de 

a vede pe ființa cea iubită. Negreşit, casurile de acestă 

natură trebui să fie rare, şi de aceea s'aii înlăturat din 

magistrala carte a d-lor Gurney, Myers şi Podmore; 

dar oră-cât de rare ar fi, ele nu lipsesc, şi baronul Du 

Prel (Experimentalpsychologie, p. 62 sq.) aduce mai 

multe exemple. 

In categoria A supra-organismul fiind fârte desmăr- 

ginit prin agonia sai prin. mortea trupului, are puterea, 

după cum am vEdut mai sus, de a se arăta d'a-dreptul: 

fără mijlocirea visului. Chiar atunci însă când e vișul la 

mijloc, totuşi arătarea nu se pâte făptui în aceiaşi clipă
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la do& persone deosebite, ci numai dâră pe rind, la un 
interval 6re-care.. Ast-fel este, bună-dră, casul celor doi 
fraţi, despre cari vorbesce John Molan (Journal of me- 
dical science, 1889, april) și cari, fiind despărțiți, ai 
visat amîndoi, întocmai cu aceleaşi amărunte, pe repo- 
sata lor mumă; unul însă din ei a visat'o cu o jumă- 
tate de Gră înainte de cela-lalt, adecă supra-organismul 
mumei apăruse dentâiu unuia şi pe urmă celuia-lalt. 

Asemeni casuri duple, fie în categoria B, fie în ca: 
tegoria A, sînt cât se pote de interesante; cu tâte acestea, 
din pricina puţinătăţii lor, noi de o cam dată nu punem 
pe dinsele un mare temeiu, pomenindu-le aci abia în 
trecăt. Numai casurile cele simple, supuse calculului 
ca și un fapt statistic și supuse controlului ca și un fapt 
juridic, sînt sciinţificesce dovedite. Ori-cinele va tăgădui, 
de! îi dorim sănătate. Ori-cine nu le tăgăduesce, îl pof. 
tim să le înțelegă altfel decât ca o telegrafiă a iu- 
birii prin eul cel destrupat, destrupat pînă la un 
punct în stare de somn, destrupat mai deplin în agoniă 
şi mai ales în așa numita mârte, adecă atunci când — 
după cuvintul Invăţătorului: «sufletul este veghetor, iar 
trupul neputincios: z0 uăv 7rveiţuce 7ro6Yuuov, î di cot 
doYewijs» (Matth. XXVI, 41). 

Și acuma, ori-cine are văd, să vedă; ori-cine are aud, 
să audă; dacă e orb, cel puţin să asculte; de'i surd, 
încai să privescă; dar fie surd, fie orb, fie cu deplină- 
tatea v&dului și a audului, mai întâiii de tâte cată să 
voâscă, să voescă a judeca şi, voind'o, va pute să 
ne înțelegă : 

10. În fie-care om, ceul> trece ca pers6nă peritâre prin 
sub-organismul cel ponderabil al trupului, dar trăesce ca 
individualitate nemuritore numai prin supra-organismul 
cel imponderabil al sufletului ; 

20. In acest supra-organism se cuprinde darul: de a 
Jubi, un dar dumnedeesc neatirnat de trup saii biruind 
pedecele cele trupesci; 

30. Dacă acest dar de a iubi nu este ologit prin egoism,
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timpul şi spaţiul dispar pentru om de pe aci, încă din 

cătuşele vieţei pămintesci, astfel că amicul din India 

mare nevoe de orarul'căilor ferate saii al vapârelor pentru 

a străbate într'o clipă la lordul Brougham în Svedia. 

Deci, cei cu Daphnis și cu Chloe, la o parte! Intre 

ei şi între noi este un altfel de dialog, un dialog nu 

din Schopenhauer, ci din Goethe : 

_— «Ei bine, ei nu sciii, ce'ţi mai rămâne dară î — 

«Mie 'mi rămâne pre de ajuns: rămâne Ideea şi lu- 

«birea » 

— Nun wisșt ich nicht, wâs dir Besondres bliebe ? 

— Mir bleibt genug ! Es bieibt Idee und Liebe !... 

15 Maiă 1891.



IV. 

IPNOTISMUL ÎN SPIRITISM 

62, : capitolul trecut noi am atins, pe la sfîrşit, legătura 
9 între Ipnotism şi Spiritism, o legătură mult mai strînsă 
decum sar crede la cea dentâtu vedere, atât de strînsă 
încât doi luceferi ai Ipnotismului, Charles Richet şi Dr. 
Liebeault, aă devenit deja pe nesimţite spiritişti, jar lu- 
celgrul Charcot este pe cale. 

In ce anume se cuprinde acea strînsă legătură? — iată 
„întrebarea, pe care ni-o punem acuma. 

Alt ce-va este o lege, alt ce-va e un fenomen, şi 
se pote forte bine ca o lege să fie învederată fără a fi 
cunoscute încă fenomenele ei, precum şi —vice-versa — 
fenomenele pot fi cunoscute înainte de a se fi învederat 
legea, de care ele atârnă. 

Ca lege firescă specială, adecă un raport necesar între 
o samă de lucruri, Spiritismul face parte din legea fi- 
rescă cea, generală a evoluţiunii: planta devine dobitoc, 
dobitocul devine om, omul dară devine la rîndul seii 
ce-va şi mai sus. Pe acest temeiu pote cine.va teoreti- 
cesce să cregă că tăriă în Şpirite, adecă în fiinţe supe- 
ridre omului în aceiași măsură în care omul e superior 
dobitocului, să cregă teoreticesce fără a ave sai fără a cere vre-o dovadă practică.
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De sigur, numai prin cercetarea fenomenelor noi în- 
trâm în amăruntele unei legi. De sigur, 6răși, de câte 
ori ne întimpină nesce fenomene neobicinuite de acelaşi 
fel, noi incepem printr'însele a bănui o deosebită lege. 
Dar încă o dată, o adevărată lege firescă se învedereză 

nu neapărat prin fenomenele ei, ci se impune minții 

vrend-nevrend prin imposibilitatea de a nu fi. Ajunge 

a dovedi acâstă imposibilitate de a nu fi, fără a ave do- 

vedi că este, căci dovedile că este pot lipsi întrun mo- 

ment dat, nefiind încă gata sai limpedite, pe când im- 

posibilitatea de a nu fi se cuprinde deja dovedită în an- 

tecedente. Când noi scim că alfabetul nu se isprăvesce 

cu A-B-C, deşi am învăţat d'o-cain-dată numai pe acestea, 

noi scim deja că există un D Gre-care, deși nu lam 

învățat încă. 
Astfel darwinismul este prin sine-însuşi o demonstra- 

ţiune că nesce ființe supra-omenesci nu pot a nu fi, 

măcar că el nu vorbesce despre aceste ființe supra-ome- 

nesci, oprindu-se la A-B-C din totimea alfabetului. 

Ori-cine e darwinist — înțelegem evoluționist — este 

şi spiritist în același timp: spiritist în teoriă. Şi pote să 

remână numai cu acestă teoriă, care — întru cât face 

parte dintro lege universală —e mai sigură decât ori- 

și-câte fenomene, . după cum mecanica raționată e mai 

sigură decât mecanica aplicată. 

Chiar înainte de darwinism, adecă înainte de o te- 

meliă pe deplin sciinţifică, şi tot-o-dată înainte de rod- 

nica grămădire a fenomenelor pe o cale experimentală 

ca acea din dilele nâstre, minţile cele mai alese ale ome- 

nirii, dela Socrat şi pînă la Victor Hugo, simțindu-se 

ei-inşii sufletesce nemuritori, scieaii că nici sufletele al- 

tora mai murit; o scieati fără a cunâsce legea evolu- 

țiunii și fără a căuta dovedi, precum nu caută cine-va 

dovedi că vede când vede. 

Printrun asemenea simţimînt intim, prin acest fel de 

autopatiă, eii-unul am fost spiritist tot-d'a-una, spiri- 

tist tot-da-una a fost tatăl meă Alexandru, spiritist a 

43.796. .8
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fost tot-d'a-una bunicul meii Tadei, ambii adăpaţi în 

sciințe sociale și filosofice, dar neclintiţi în spiritismul 

lor, şi... cum să dic? numi vine a crede că va fi fost 

vre-o dată un Hasdei nespiritist. 

Citisem în copilăriă pe Helvâtius și pe Cabanis, citiam 

mai tărdiă pe Biichner, pe Moleschott, pe Carl Vogt, 

pe câţi alții, după cum și fie-mea urmă în Paris la Fcofe 

des hautes ctudes cursul lui Jules Soury; şi totuși ei 

n'aii fost în stare de a ne sgudui pe noi, căci bricegul 

lor sgândăria scârţa, iar nici decum pe eui cel ascuns 

sub scârță, în scârţă şi peste scârță. 

Nu aveam însă nici o teoriă asupra Spiritismului; nu 

cunosceam legea, pe care numai Darwin putea să mi-o 

dea; și nu alergam de loc după fenomene, pină ce 

fenomenele aii venit ele-înseși la mine, aii venit pe neaș- 

teptate, întocmai ca vedenia cea lumindsă de care se 

isbise apostolul Pavel pe calea Damascului. 

Sint mulţi — unii mi-ai spus'e în față, alţii mi-ai șop- 

tit'o la ureche, unii mi-ai spus'o că o șoptesc alții, ba 

un 6re-cine a şi tipărito — sînt mulţi cari susțin că ei 

naș fi făcut spiritist numai după mârtea, adecă după 

așa disa mârte a fiicei mele. Am scris în viață mult, 

forte mult; de aceea, pâte, pintre cele multe scrise de 

mine vor fi destule prostii; aș ruga dară pe ori-cine și 

pe acel 6re-cine, pintre acele destule prostii să găsescă 

o singură cârtelă contra lui Dumnedei, o singură în: 

dodlă despre nemurirea sufletului. Îi pociu încredința că 

pină la o asemenea prostiă eii nu m'am pogorit nici o 

dată. 
Nam trebuință decât de a re'mprospăta aci următ6- 

rele cuvinte prin cari, sint acum dot geci de ani, ei în- 

cheiam primul capitol din prima făsci6ră a /sforieă critice : 
«Totul fiind relativ, afară de Dumnegei; totul fiind 

«bun şi reii, afară de Unul carele singur reduce anta- 
«gonismul la armoniă; istoria se silesce a'și da soco: 
etelă de raporturile lucrurilor sub conducerea Provedinţei,
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«adecă de acţiunea legilor fisice şi bio-sociologice con- 
«cordate de cătră o supra-lege. ..» 

Ce credeam eii atunci? 
Ce cred eii acuma? 
E adevărat că numai dela mârtea fiicei mele încoce, 

cătră acea nestrămutată credință spiritistă sai adaos 

fenomene, ceea ce însemneză că pomul a pornit să ro- 

descă, dar el war fi putut să scâtă râde dacă nu era 

pom din fire, nu un copaciu ateist altoit mai tărdiiă 

printr'o crengă spiritistă, 

O dată cu fenomenele se începe critica, care e de 

prisos pe cât timp noi avem a face numai cu legea. Ori- 

ce lege firescă fiind un raport necesar, necesitatea nu 

se discută, pe când ori-ce fenomen nefiind decât o even: 

tualitate, eventualitatea trebui supusă controlului. Faţă 

cu fenomene dară, eii mă vădui silit a'mi pune cea de 

'ntâiă întrebare critică: 
Gre prin ce mijloc netrupesc un suflet pâte să între 

în comunicațiune cu un alt suflet? 

şi putem noi re s'o scim sai ba: 

şi pînă la ce punct o putem sci? 

Fenomene spiritiste s'ai manifestat și nu puteai să 

nu se manifeste de când se pomenesce omenirea pe faţa 

pămîntului. Da aceea întrebarea nostră de mai sus nuo 

dată a tost deja pusă în trecut ce cătră cugetători, și 

nu o dată ei aii ajuns la aceiași încheere, la încheerea 

că omul, şi chiar făptura în deobște, nu este un singur 

organism, ci doE organisme: unul inferior, altul supe- 

rior, adecă ceea ce noi am numit sub-organism şi supra- 

organism. Cel mai vechiu filosof al Indiei, adâncul Ka- 

pila, numesce supra-organismul <guk&ma garira», adecă 

«corp vaporos», şi "i dă epitetul de cativâhika» — «mai 

jute decât vîntul» (Colebrooke). 

Peste vr'o dece dile după reposarea fiicei mele, îna- 

inte de a fi început măcar să studiez literatura spiritistă, 

ei avui prima intuiţiune forte limpede despre acest



116 IPNOTISMUL ÎN SPIRITISM 
  

supra-organism, acest ativâ/uka, într'un vis pe care Yam 

descris atunci în versuri (Revista nouă 1888, 15 Nov. 

p. 418): 

Şi am. murit fără s'o sciă; 
Părea că'i adormire, 
Căci nu eram nici mori, nici vit, 
Simţind o nesimţire; 
Apoi o clipă n'a trecut, 
Şi doă firi depline, 
Doi ezi întregi sai desfăcut 
Dintr'unul singur mine. 

Era un er încremenit 
Jos, cu condeiu 'n mână; 

„Sus, ez celalt, priviam uimit 
La faţa'i de ţărână ; 
Şi mă "ntrebam : cum de putui 
Să 'mdur, o Dâmne sfinte! 
Cinici-eci de ani în pelea lui, 
Ri — inimă şi minte! 

_Dar ce sînt ei? şi m'am vădut 
Icână mult mai vie 
A eulaă mei din trecut, 
Plăpândă, străvedie, 
Elastică nenchipuit, 
Ne'nchipuit de fină... 
Un vis, de Mirea zugrăvit 
Din aburi şi lumină! 

Ochirea'mi pătrundea uşor 
Din zare pînă ?n zare; 
Citiam făţiş a tuturor 
Ascunsa cugetare; 
Eram stăpân să mănuesc 
Acel curent subţire, 
Pe care 6meni 'l numesc 
Prevăq și presimţire,.. 

Un termen forte la modă astădi, datorit lui Hartmann 
şi pe care filosofii, fisiologii, medicii și mai cu samă di- 
letanţii de tot soiul îl întrebuinţeză mereii, adesea fără 
al pricepe, este: «Inconscientul», <das Unbewusste», 
«I'Inconscient». 

Acest «ÎInconscientul» este el Gre în fond alt ce-va 
decât ceea-ce înțeleg ci prin supra-organism? 

Lăsâm să vorbescă însuşi Hartmann (Phil. d. Unbew. 
ed. ro t. 1 p. 433): 

«Legătura, care unesce organismul şi consciința într'o 
«singură  individualitate organico-psichică; isvorul cel
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«dătător de vicță, de unde pornesce norma făpturei celei 
«materiale şi conscient-spintuale întrun acord vecinic 
<re'noit; fiinţa care se dă pe faţă în ambele latură ale 
«fenomenului este /zconscientul. (Das Band aber, wel- 

«ches Organismus und Bewusstsein zur einheitlichen or- 

«ganisch-psychischen Individualiţăt zusammenschliesst, — 

«die lebendige Quelle, aus der die Gesetzmăssigkeit des 

«materiellen und bewusstgeistigen Geschehens in ewig 

_a«neu gesetzter harmonischer Uebereinstimmung ent- 

«strâmt, — das Wesen, welches in beiden Seiten der 

«Erscheinung sich offenbart, das ist das Unbemwusste)». 

«Supra-organismul» la mine, ca şi «Înconscientul» la 

Hartmann, este o fiinţă superidră, fără care trupul 

omenesc n'are nici viţă, nici individualitate, nici con- 

sciință, dar care fiinţă — împrumutând trupului vicță, 

individualitate şi consciinţă — nu'i împrumută totuși de- 

cât fârte puţin, căci partea cea mai mare, cea mai 'bo- 

gată, cea mai bună, rămâne cu desăvirşire străină or- 

ganelor trupesci. 
„Să mai adaog că «Inconscientul» la Hirtmann, ca și 

„«supra-organismul» la mine, nu este localisat nici in 

creer, nici în nervul marele-simpatic, nici în vre-o altă 

parte a trupului, ci alcătuesce o «totalitate a funcţiu- 

anilor psichice a individului celui organico-psichic (To- 

«talităt der psychischen Functionen des organisch-psy- 

«chischen Individuums)». 

La Hartmann însă acest «Inconszientul», acest <supra- 

organism» trăesce numai atâta cât trăesce trupul. Ne- 

murirea individuală nu există. Şi de aci, pe de-o parte, 

plecă non-sensul întregei sisteme a lui Hartmann, iar 

pe de alta, sperietorea galimatiă: prin care el restălmă- 

cesce d'a'ndâseie fenomenele spiritiste, 

Mai întâiu, se pote re caracterisă printrun atribut 

negativ o f&rte positivă fiinţă, «ein Wesen», tocmai 

aceia prin care, numai şi numai printoinsa, omul este, 

după însuși Hartmann, O «individualitate organico-psi 

chică> ? -
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Un termen mai nepotrivit ca «Inconscientul» e peste 

putinţă, de vreme-ce supra-organismul, departe de a fi 

inconscient, e mai mult decât conscient: el este bi-con- 

scient, tri-conscient, pluri-conscient. Pluri-conscientul 

e singurul atribut ce i se cuvine acestui supra-organism, 

prin care sub-organismul, adecă organismul cel trupesc, 

«capătă viță, normă, consciinţă, organisaţiune sai or- 

«ganicitate». 

Din dată ce supra-organismul se desmărginesce mai 

mult saii mai puţin prin adormirea saii desputernicirea 
trupului, în visul obicinuit și'n cel anestesic, în somnam- 
bulismul firesc şi 'n cel meşteșugit, în casuri de extas 
şi de telepatiă, omul privesce cu ochii închişi, aude cu 
urechile astupate, amirâsă fără amestecul nasului, simte 
gustul unei substanţe închise ermeticesce, înțelege și as- 
cultă porunca ipnotisorului la depărtare de mai mulți 
chilometri, străbate distanţe colosale cătră acela care '] 
iubesce, scie lucruri necunoscute saii cu desăvirșire uitate 
etc. etc. etc., și'n acelaşi timp ține minte ceea-ce făcuse 
în stare de veghere, deși în stare de veghere, când nu 
este adecă desmărginit, el le perde tâte acestea din me- 

moriă. 
Cu tâte astea, noi nu respingem termenul. «Incon- 

scientul»>, şi iată de ce. De 'ntâiu, el a căpătat deja 
dreptul de cetăţeniă în sciinţă, şi prin urmare e mai bine 
înţeles decât ori-ce termen noii. Al doilea, e! este destul 
de potrivit dacă noi nu cercetâm supra-organismul în 
sine, căci în sine acest supra-organism e pluri-conscient, 

ci îl privim numai din punctul de vedere al trupului 
omenesc. Pentru trupul omenesc, adecă pentru creerul 
nostru uni-conscient, cuprinsul cel mare al supra-orga- 
nismului rămâne necunoscut. Deci, noi vom întrebuința 
«Inconscientul» de câte ori va fi vorba anume de cu- 
prinsul cel necunoscut al supraorganismului. 

Nu dară în negativitatea atributului «Inconscientul» 
zace păcatul cel neiertat al lui Hartmann. Dinsul măr- 
turisesce că a luat'o 'din Kant, și cuvintele celui mai 
mare cugetător german merită de a fi reproduse aci:



IPNOTISMUL ÎN SPIRITISM 119 

«noi putem să fim conscienţi mijlocit de a aveo 
«idee de care de 'ntâiu nemijlocit sîntem inconscienţi 
e(wir kânnen uns doch mittelbar bewusst sein, eine Vor- 
«stellung zu haben, ob wir gleich unmittelbar uns ihrer 
nicht bewusst sind)». Iată «Inconscientul»> cel kantian, 
pe care "i înțelegem şi noi, adecă: putinţa pentru om 
întrun mod mijlocit de a străbate propriul sei in- 
conscient. 

Păcatul lui Hartmann, de unde isvoresce păcătoșia 
sistemei lui peste tot, este de a da individului durata unei 

singure viețe. Fie-care om, ori-cât de înnaintat saii ori- 

cât de genial, fiind numai o dată conscient şi de mai 

multe ori inconscient, ciudată făptură ar mai fi omul, 

omul lui Hartmann, dacă întrega lui existenţă în univers 

Sar restringe în cei câţi-va ani de inconscienţă pe 

pămînt, fără nemic înainte și nemic înapoi! Darwin a 

demonstrat că natura se descarcă cu încetul de tot cei 

de prisos, de tot ce nu'i folosesce, de tot ce n'o ajută 

în luptă, așa că, bună-6ră, dintro lungă câdă nu maj 

rămâne la urma urmelor decât un mititeluţ organ rudi- 

mentar. Cum dară de nu ne-a descărcat natura şi pe noi 

de acel «inconscient>, dacă el nu ne trebuesce? saii în ce 

chip el ne trebuesce, de Gră-ce natura nil lasă povară? 

Trecem aci peste o sumă de casuri fârte interesante: 

când un somnambul vorbesce o limbă străină pe care 

nici o dată n'o învățase, saii desbate cu îndemânare 

nesce probleme sciinţifice despre cari în stare de veghere 

nu avea nici o idee, sai cântă dintrun instrument de 

care n'a luat dela nimeni nici o lecțiune. Aceste casuri 

se mai pun încă la carantină de cătră sciinţa cea ofi- 

cială și urmeză a mai fi scotocite. Dar să luâm un exemplu 

recunoscut şi privitor la intervalul unei singure vieţe. Un 

duşman învierşunat al Spiritismului, Dr. Dechambre, ci: 

teză după Macnish (Dict. encycl. des sc. med., X, 374) 

pe o fată care, aiurând în friguri, vorbia dialectul celtic 

din Wallis. Insănătoşindu-se, ea nu sciea nici o vorbă 

celtică. Făcându-se cercetări, sa aflat că dinsa se născuse 

în Wallis, dar vorbise dialectul de acolo numai în co-
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pilăriă şi apoi La uitat cu totul. Cine la uitat? firesce, 

Va uitat creierul cel trupesc sai consciinţa. Cine nu 

Va uitat? €răși firesce, nu la uitat Inconscientul. 

Inconscientul nu uită nici o dată nemica. Dar ce'i fo- 

losesce acesta consciinței, de vreme ce dinsa uită? Cei 

trebuia bietei fete din Wallis dialectul celtic, pe care ea 

nul mai sciea decât numai atunci când aiură, perdend 

adecă consciința? Să presupunem că, fiind în stare nor- 

mală, acea fată ar fi audit doi hoţi sfătuindu-se în acel 

dialect ca s'o pândescă sera -și s'o omore; consciința ei 

ne mai înțelegând nici o vorbă, deşi Inconscientul ei nu 

uitase nemic, la ce'i mai slujia acest Inconscient atât 

de netrebnic? . 
Menirea şi utilitatea Inconscientului, lată problema 

cea mare, pe care una singură viață că la Hartmann» 

nu pâte s'o descurce. 

Goethe, acel Goethe care ghicia atâtea şi atâtea, pină 

şi darwinismul, prevăduse acestă enigmă și modul de a 

o deslega, deşi el nu întrebuinţeză termenii «conscient» 
și «inconscient». ÎIntr'un loc din Memoriele sale (Aus 

meinem Leben, B. XI) el dice: «Toţi 6menii mai de 
«soiu, când încep a se câce la minte, simțesc că «i 
«trebui să j5ce în acestă lume un rol îndoit (eine dop: 

. «pelte Rolle): un rol reâl şi un rol ideal, și'n acest sim- 
<ţimînt îşi are temelia ori-ce pornire nobilă. Ceea ce ni 
«S'a dat din fire pentru rolul cel reâl, noi o aflâm în- 
«dată forte limpede; întru cât se atinge însă de rolul 
«cel ideăl, rare oră sîntem în stare a ne dumeri asuprăi 
«(dariiber kânnen wir selten ins Klare kommen).» 

«Rolul cel reăl» îl jâcă omul într'o singură vicță, o 
„singură întrupare, şi de aceea îl şi cunsce, fiind-că | 
jâcă pe de'ntregul. <Rolul cel ideăl» nu este un rol, ci 
un nesfirșit repertoriă nu numai de roluri jucate în tre- 
cut și uitate, dar şi de acelea cari, necunoscute încă, ur- 

m6ză a fi jucate în viitor: uitare dintr'o parte, necu- 
noscut_ din alta, de aci greutatea «de a ne dunieri», 
«ins Klare kommen». «Rolul cel reăl», cel conscient,.
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este persâna cea muritore; «rolul cel ideal», cel incon- 

scient, este nemuritârea individualitate. 

Să ne oprim un pic pentru a înțelege cu “amăruntul 

acel «rol îndoit», la care ne îndrumâză sublima cugetare 

a lui Goethe. 

Fie-care că, individualitate neîntreruptă în lanţul 

tuturor transformărilor sale succesive, la fie-care nouă 

întrupare face pe o nouă persână, adecă jâcă un rol 

noii. In acest noi rol e4Z are făţiş uni-consciinţa perso- 

nagiului pe care'l jâcă, păstrând pitiș pluri-consciința tu- 

turor personagelor jucate în trecut. Un actor care face 

pe Hamlet, cată să fie numai Hamlet în restimpul jocu- 

lui, uitând că în culise el este Rossi saii Salvini sai 

Sully, căci dacă n'o uită, va juca prost. Plecând de. pe 

scenă, adecă desmărginindu-se din rolul lui Hamlet pentru 

a'şi pregăti în viitor un alt rol mai însemnat, el își dă 

samă că a fost cutare și cutare, amintindu'și un lung șir 

de întrupări trecute din ce în ce mai înaintate, și apoi 

&răşi devine uni-conscient când întră de isnâvă pe. scenă, 

Numai prin darwinism, numai prin marea lege a evo- 

luţiunii ui se dă cheea Inconscientului, voiu să dic 

a pluri-conscientului -celui latent, a căruia latenţă, co- 

nGră fără întrebuințare, ar fi o nerogiă dacă zul ome- 

nesc nar ave decât o singură întrupare. 

Un actor nu pote să joce bine, nu pâte să creeze 

decât acele roluri cari se potrivesc pînă Ja un punct cu 

propria lui individualitate. Oră-câte roluri ar juca el unul 

după altul, în tote va rămâne acelaşi e, după fondul 

cel caracteristic al căruia însuşi rolul capătă o deose- 

bită nuanţă individuală. In același Hamlet, Rossi se deo- 

sebesce de Salvini şi Salvini de Sully. Ce-va mai mult; 

primele roluri jucate vor lăsa tot-d'a-una o urmă asupra 

rolurilor ulteridre, şi un observator isteț va pute să di- 

buescă din când în când în Hamletul de astădi a lui 

Rossi vre-o trăsură care se potrivia mai binișor cu Othello 

de ieri saii cu Macbeth de alaltă-eri. Pentru însuşi Rossi 

însă acea trăsură va fi inconscientă, pînă ce nu i-o vor,
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spune alţii. Ce-va şi mai mult; întrun mod excepţional 
se pâte întămpla o confusiune, o ciocnire între două ro- 
lură uccesive, o «duplă personalitate» ca la faimâsa 
Felida a lui Dr. Azam... dar despre acest fenomen, fârte 
reă înțeles pînă acuma, noi vom ave a vorbi pe larg 
întrun alt studii. 

In fie-care nouă existință omul simte conscient al seă 
liber-arbitriii şi tot-o-dată simte inconscient o fata- 
litate care '] mină inainte. Liberul arbitrii cel con- 
scient aparţine presentului personal ; fatalitatea cea incon- 
scientă este linia trasă dela început prin întregul trecut 
individual. Dacă ei am fost deja A, A“, A“, trebui 
fatalmente să devin 4“, şi nu alt ce-va, nu B, nici C; 
dar în cercul acestei inconsciente fatalităţi de a pute fi 
numai A, eii mă bucur de un liber-arbitrii personal con- 
scient de a nu sta pe loc, dea mă pute îndrepta, de 
a propăși, de a mă înălța mai cu spor în sfera mea in- 
dividuală A. In marginea unei singure vieţe, fără o în- 
verigare de mai multe întrupări una după alta, liberul 
arbitrii conscient al cufu? nare nici un sens, nare nici 
un sens fatalitatea cea inconscientă a 2/42, căci fatali- 
tatea individuală din present este suma tuturor liberelor 
arbitrie personale din trecut, 

Inainte de a fi persâna omenâscă A, individul X fu- 
sese pers6na omenâscă M; înainte de fi a fost om în ge- 
nere, el fusese dobitocul cutare și cutare; înainte de a 
fi fost dobitoc crăși în genere, el fusese o plantă 6re- 
care, şi altă plantă, și alta, şi tot așa mai jos. Deja în 
dobitoc consciința începe prin evoluțiune a se desfăşura 
din instinct, iar instinctul la rîndul sei se arată deja la 

plantă prin desfăşurare din impuls. In ceea ce se nu- 
mesce «ÎInconscientul» se cuprind dară nu numai tote 
consciinţele din existințele omenesci anteridre ale indi- 
vidului, ci se mai păstreză și straturi de instinct şi de 
impuls din existinţe zvologice, botanice, pâte chiar mi- 
neralogice, pe când ceea ce se numesce <consciință», 
adecă ceea ce ar trebui numit <uni-consciință», aparţine 
numai existinţei omenesci actuale a fie-căruia.
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Nemine nu pâte să scie decât ceea ce a învăţat, şi 

nemic nu se pâte învăța decât fârte încet, căci imper- 

ceptibilitatea înaintării este ce-va care caracteriseză me- 

canismul evoluţiunii universale. Când dară un copil în- 

vaţă o limbă, o artă, o sciință, un meşteşug cu o uţelă 

uimitâre, măcar-că e de tot greoiu pentru alte limbi, alte 

arte, alte sciințe sai meşteşuguri, este de credut că pe 

cele ușor învățate el numai şi-le reamintesce, cunoscen- 

du-le dintro întrupare de mai 'nainte. Ori-ce precocitate 

a unui copil într'o direcţiune 6re care — despre ereditate 

şi atavism vom vorbi altă dată — nu'şi are de loc rădă- 

cina în creerul sub-organismului celui personal, propriii 

unei singure întrupără, ci numai în totalitatea nedes- 

membrată a supra-organismului celui individual. O ase- 

menea precocitate este tot-da-una o lucrare a IÎncon- 

scientului, care depune în consciinţă mult saii 

puţin, puţin saă mult, cât pâte şi cât trebui, adecă: 

10 cât pâte eliînsuşi după propria sa treptă de îna- 

intare în evoluţiune; 

20 cât trebui actorului în noul sei rol, pentru ca nică 

încurcat prin premult, nici împedecat prin pre-puţin să 

nu fie. 

Inconscientul fiind abia de trecere întrun trup, din 

care se desmărginesce de tot prin mortea trupului şi se 

desmărginesce în parte prin somn şi alte graduri de 

amorţire, urmeză dară pentru dinsul trei stări cu pu- 

tinţă: 

a) Inconscientul mărginit cu totul în trup, ca în ve- 

gherea obicinuită, când. lucreză în om numai uni-con- 

sciința ; 
d) imconscientul mărginit în trup, care fără el ar fi 

mort, dat tot-o-dată desmărginindu-se în parte pentru a 

se manifesta şi'n afară de trup, ca în casuri de telepatiă; 

c) inconscientul desmărginindr-se întreg din trup, care 

rămâne mort, pe când diînsul devine ceea ce se înţelege 

prin Spirit. E 

Numai în starea c termenul «Inconscientul» înceteză
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de a mai fi la locul seii, căci supra-organismul işi redo- 
-bândesce atunci tote consciințele pe cari le avusese în 
întrupările sale trecute, tote saii mai tâte, o sumă de 
consciinţe, mai mare saii mai mică, dar totuși o sumă, 
încât este în ori-ce cas Pluri-conscientul. 

In natură totul fiind treptat, cu treceri pe nesimţite 
dintr'o stare în alta, între z şi 6, ca şi între & şi c, se 
înşiruesc o mulțime de stări mijlocii. Intre & și c, de 
exemplu, sînt unele momente, în cari nu se pste sci, 
dacă trupul a murit deja sai mai trăesce încă, adecă 
dacă Inconscientul s'a retras sati numai se retrage. Intre 
a şi &, pe de altă parte, nu e lesne une-ori dea ne 
încredința, dacă omul dârme sai vegheză, şi cum anume 
dârme saii vegheză, şi de nu cum va dârme şi vegheză 
în același timp. “Tocmai aceste casuri cam nehotărite 
între a şi î ne vor interesa aci mai cu deosebire, căci 

ele: formâză sfera aşa disului Ipnotism, far prin Ipnotism, 
după cum vom vede îndată, se aruncă o viuă lumină 
asupra fenomenelor Spiritismului. 

Vorbind de Ipnotism, noi vorbim şi de Magnetism 
în același timp. Intre Magnetism şi între Ipnotism nu 
este in fond mai nici o deosebire: ori-care ar fi mij- 
locul de a meşteșugi într'o ființă un fei de adormire, fie 
prin atingerea mânilor, fie prin Gre-cari gesturi, fie prin 
puterea privirii, fie prin aţintirea unui lucru luminos sati 
sclipicios, fie prin ori-ce alta, e destul ca urmările acestei 

adormiri să fie aceleaşi, iar urmările — întru cât privesce 
pasivitatea subiectului — sînt aceleași în Magnetism ca 
șin Ipnotism, adecă în ambele forme ale «Somnambu- 
lismului provocat». 

Ei bine, studiul Ipnotismului împinge vrând-nevrend 
la recunbscerea Spiritismului, căci aprâpe tote fenome- 
nele spiritiste, cel puţin fenomenele cele mai însemnate 
după noi, fenomenele cele intelectuale, se explică întoc- 
măi prin aceleași trei elemente ca în Ipnotism: 

1% up om care inspiră sai agentul; 
2% un om care se inspiră saii pacientul, numit alt-fel 

medium saii subieri sensitiv
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30% însăşi inspiraţiunea sati — cu termenul cel devenit 

tecnic — sugpestiunea. 
Neaptrat, în Ipnotism agentul este un om întrupat, 

pe care noi îl pipăim, pe când în Spiritism el este un 

om destrupat, nepipăit pentru simţurile nostre; dar to- 

tuși este un om, atât de om încât scepticii tăgăduesc 

nepipăirea lui, încredinţându-ne că este şi el vre-unul 

dintre acei întrupaţi ce ieai parte la un fenomen spi- 

ritist, 

Acuma, înainte de a păşi mai departe, să constatâm 

din capul locului un lucru de căpeteniă, cel mai de că- 

peteniă: în fenomenul suggestiunii pacientul este tot- 

dauna inconscient, căci alt-fel nu pote fi sugges- 

tionat, far agentul, din potrivă, e tot-d'a-una conscient, 

fiind-că numai printr'o voință hotărită a consciinţei sale 

el are puterea de a da pacientului o suggestiune. Acesta 

este un fapt cunoscut de toți magnetisorii, de toţi ipno- 

tisorii, de toți specialiştii de astă-di, şi un fapt atât de 

important pentru noi încât nu credem de prisos a'l mai 

formulă încă o dată: 

19 pacientul saii subiectul sensitiv saii așa disul me- 

dium trebue să fie inconscient în momentul sugge- 

" stiunii; 

0, 

20 agentul sait ipnotisorul sai acela care dicteză 

trebue să fie conscient atunci când dă sug gestiunea. 

Dacă Hartmann ar fi voit să cunâscă acestă lege a 

suggestiunii, lege din care noi am dori să ni se arate 

o singură abatere, atunci el nu s'ar fi înnecat într'o pră- 

păstiosă anatomiă a fenomenelor spiritiste, după cum o 

face, bună-6ră, în lucrarea sa cea ain urmă (Die. Geister- 

hypothese, 189! p. 26): 

«Se pâte ca în același strat cerebral,. organul din 

«drepta să înnerveze mâna stângă şi organul din stânga, 

«să înnerveze mâna dreptă, pentru ca fie-care mână să 

«scrie în altă limbă şi cu alte slove, ast-fel că nici: una 

«din cele do& consciințe somnambulice juxtapuse să nu 

«scie de ceea ce face cealaltă. Se mai pote ca o con-
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asciinţă somnambulică de gradul întâiu să înnerveze o 
amână pentru a scrie, pe când în acelaşi timp o con- 
«sciință somnambulică de gradul al doilea să producă 
«bătâi alfabetice. In ambele casuri se pâte iarăși, ca 
«tot-o-dată consciinţa cea nesomnambulică să nu fie îm. 
“apedecată de a ţin€ o conversaţiune cu cei de faţă...» 

Inţelâgă cine pâte pe aceste trei «se pote»! În ace- 
laşi creer și: 'n acelaşi moment lucreză do& consciințe 
somnambulice deosebite și o a treia consciință nesom- 
nambulică, fie-care consciință inconscientă, întrebuinţând 
fie-care câte o altă parte a trupului pentru a face un 
alt lucru ! 

Ce fel de creer trebui să aibă cine-va pentru a înţe- 
lege un asemenea creer! 

E mai puţin ciudată teoria profesorului F. W. Myers 
dela Cambridge, care susține că în creerul nostru emi- 
sfera din stânga cuprinde o consciință bună, iar emi- 
sfera din drepta o consciinţă rea (Automatic writing, în 
Proceedings of the Society f. psych. Research, t. Il și 
III), adecă do& consciinţe, pe când Hartmann nu se 
mulțumesce cu mai puţin de trei. Şi ce dic «trei»! In 
opera sa cea mare (Ph. d. Unb. II, 468) el ne asigură 
că în stare somnambulică este loc în om «nu numai 
«pentru o a doua consciinţă, ci încă pentru o a treia, 
«0 a patra, o a cincea ete. (nicht nur fir ein zweites, 
«sondern auch fiir ein drittes, viertes, fiinftes u. s. w.). 

«Und so weiter !!]» 
Cele do& emisfere ale creerului sînt mai unite între 

ele decât cele doă braţe, cei doi ochi, cele doă picidre, 

cele doă nări, cele dot buze. Dacă dară în acestea, mai 
puțin unite, totuși fie-care păreche are o singură me- 
nire, ajutându-se și completându-se cei doi membri ai 
fie-căriia unul pe altul, apoi cu atât mai virtos identi- 
tatea menirii trebui să lege ambele emisfere ale creerului. 

„Sistema localisărilor cerebrale, fe ea nemerită sai ba, 
începând dela Gall şi pînă la Broca, este fârte logică 
când în părţile corespundătâre din ambele emisfere aședă 
aceiaşi facultate. Chiar deosebirea între doi membri
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omologi — căci o deosebire trebui să fie ori-unde este 

doz— chiar acea deosebire are în vedere lucrarea lor 

la olaltă mai cu spor, după cum arată măiestresce Helm- 

holtz în privinţa ochilor. 
A pune în creer binele la stânga și reul la drepta, 

este ca şi când am presupune că un ochiu vede galben 

şi altul verde, un braţ pâte numai să se rădice în sus 

şi altul numai să se plece în jos, un picior umblă pe 

virful degetelor şi altul pe călcâe, o nare amir6să tian- 

dafir şi cea-laltă amoniac, o ureche aude vals pe când 

cea-laltă ascultă polca, b buză nu vrea să scie de cea- 

laltă şi dinții de sus nu dai ajutor celor de jos. 

Firesce, între cei bolnavi se văd unele nepotriveli 

cam apropiate de acest soiii: damblagiul, de exemplu, 

tăresce un picior, pe când piciorul cel-lalt se mișcă bine. 

Scim iarăşi că unii psicologi ca Pierre Janet (Automa- 

tisme psychologique, 1889 p. 8) clădesc volume de câte 

oo pagine pe doă duzine de isterici, de epileptici şi 

de nebuni: «sur quatorze femmes hysteriques et hypno- 

«tisables, sur cinq hommes atteints de la mâme maladie, 

«sur huit autres individus atteints d'alienation mentale 

ou d'Epilepsie», fără a se întemeia pe un singur om 

sănătos. Dar a ajunge de acolo, dela excepţiuni excep- 

ţionale, pînă la teoria generală a celor doă emisfere ale 

lui Myers, este a face ca acei copii cari se că silin- 

du-se a învirti râtă braţul drept într'o direcţiune şi braţui 

stâng în cea-laltă; iar cele «cinci-şese-şepte consciințe 

simultanee diverginţi inconsciente» ale lui Hartmann în- 

trec ori-ce copilăriă. 

Ne pare chiar reii de a fi alăturat pe Hartmann cu 

Myers. Myers este un adevărat om de sciinţă, care ne 

spune el-insuşi în studiul sei că teoria, desbinării mo- 

tale a celor do& emisfere nu e decât o ipotesă și că 

dinsul este ori-și-când gata s'o revedă; pe când Hart- 

mann nu vrea nemic să revedă, ba nu vrea nici măcar 

să vedă. 
Oră-căţi creeri ar. av6 omul, el nu pâte ave în ace. 

laşi moment decât numai una singură consciinţă
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a sa, pe lângă care însă prin suggestiune pote să 
între într'însul o parte din consciința altuia, adecăa 
agentului care suggestioneză, şi acestă consciinţă a altuia, 
nu a sa propriă, este acefa care alcătuesce atunci pentru 

pacient saii medium un element inconscient. In odae, 
afară de ipnotisor şi de cel ipnotisat, se află dd. 4, 5 
şi C, ar d. D lipsesce; ipnotisorul dice ipnotisatului: 
«după ce te vei deștepta, vei vede ședend şi fumând 
«pipă pe d. D»; ipnotisatul se deşteptă, și prin propria 
sa consciință vede pe dd. A, B şi C aşa cum sint ei 
în faptă, iar prin consciinţa ipnotisorului, de care e in- 
conscient, vede pe d. D şedând şi fumând. Intrebâm: 
sînt bre aci do& consciinţe personale în același timp? 
Nu, căci una din ele nu e personală, ci a altuia, dată 
prin suggestiune din partea agentului, care tot-da-una 
este şi nu pâte a nu fi pe deplin conscient de ceea ce 
suggestioneză. Când ipnotisorul dice: «vei vede șegend 
şi fumând pe d. >, el își dă samă cu deplinătate de 
fie-care cuvînt rostit, pe când ipnotisatul e cu desăvirşire 
inconscient când vede pe d. D, care lipsesce.:Să mai 
adăogâm că consciința personală a celui ipnotisat, uni- 
consciinţa sa, lucreză aci ca tot-d'a-una prin creer, pe când 
consciința altuia, cea suggerată, fiind o inconsciinţă per- 
sonală, nu este localisată nicăiri în trup, ci lucreză prin 
supra-organism, prin «Inconscientul» cel mare, ca în tâte 
casurile somnambulice. 

Suggestiunea pote fi orală sai mentală, adecă spusă 
sai numai gândită. In stare de întrupare, tocmai din 
causa corpului celui grosolan, suggestiunea cea mentală 
e fGrte grea şi rară. Astă-di, prin lucrările şcâlei dela 
Nancy, ale lui Charles Richet și altora, ea este pusă 
afară din ori-ce îndodlă. Un ipnotisor pote să se gân.- 
dâscă numai: «scdlă, du-te în grădină, rumpe un măr 
şi adă-mi'l aice>; şi ipnotisatul îndeplinesce din punct 
în punct acestă poruncă. Dar într'o asemenea sugge- 
stiune mentală agentul trebui să fie şi mai conscient 
decât în cea orală, căci oră-ce şovăire a gândului, ori-ce 
nelămurire a cugetării împedecă şi nimicesce suggestiunea.
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În sfirșit, există un fel de auto-suggestiune, în care 
omul este agent și pacient tot-o-dată. Ce se întâmplă 
atunci? Ca agent, el este conscient; ca pacient, e in- 
conscient; dar nu e conscient și inconscient 'în acelaşi 
moment, ci de'ntâiu conscient când își face suggestiunea, 
şi apoi inconscient când o execută. Eii vrei să m& deş- 
tept la 5 Gre dimincța, deși sint deprins a mă scula la 
9; «eii vrcii» este o suggestiune pe care, ca agent, mi-o 

2. fac eii însumi fârte conscient; apoi mă deştept punct la 
5 Gre, supunendu-mă, ca pacient, întrun mod inconscient 
Suggestiunii pe care singur mi-am făcut'o. Şi aci sugge- 
Stiunea e cu putință numai prin deplina consciință a 
agentului și deplina inconsciență a pacientului. 

Inconscienţa pacientului, consciinţa agentului, f6rmeză 
deci, încă o dată, legea cea mai imperi6să a ori-cării 
Ssuggestiuni. 

Sciind acesta, să luâm dară una câte una manifesta- 
țiunile cele de căpeteniă ale Spiritismului, şi să arătâm 
că ele nu se deosebesc de cele ipnotice saii de cele mag: 

„netice decât numai şi numai prin natura cea destrupată 
a agentului. 

Să începem cu învîrtirea meselor. 

Sînt acum câţi-va ani, la Viena, întrun birt din D5b- 

ling, aşedându-m& și strigând: «Kellner!» ma umflat 
risul când am văEdut d'o-dată resărind înaintea mea pe 
Napoleon cel Mare. 

Chelnerul era în frac şi cu tradiționalul şervet pe umăr, 
dar la statură și la chip, la frunte, la nas, la ochi, la 

bărbiă — leit Bonaparte. 
Puteam Gre să nu rîd faţă cu o așemenea glumă a 

naturei ? | 

Cu câte-va săptămâni înainte, călătorisem dela Geneva 
la Nyon în acelaşi vagon cu Prinţul Napoleon, despre 
care scieam de mai 'nainte cât de mult semănă la figură 
cu marele împărat. Ei bine, vestitul Plomplon era nemica 

43.796. | 9
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pe lângă chelnerul dela Viena! Şi tocmai de aceea îmi 
vena a rîde şi mai cu poftă. 

Dar după ce am rîs cât am ris, iată că'mi săgetâ prin 

minte o idee: de ce adecă adevăratul Napoleon ar fi 

ridicol în haine de chelner? Califul Harun-al-Rașid se 

străvestia în cerşitor pentru a afla ce se face și ce se 
vorbesce pe'n stradele Bagdatului ; Petru cel Mare slujia 
ca, un meșteșugar de rînd în marina olandesă. Dacă dară, 
la un moment dat, Bonaparte s'ar fi prefăcut în chelner 
pentru a ajunge prin acâsta la o ţintă, pe care altfel îi 
era cu neputinţă s'o atingă, în loc de ridicol ar fi ce-va 
sublim. 

Tot ast-fel îi este iertat ori-şi-cui să ridă cât de bine 
de acele Spirite cari se manifestă prin învirtirea 
meselor; la cea de'ntâiu vedere, de bună samă, nemic 
nu pâte fi mai comic; după ce însă va ride câtva ride, 
să stea puţin și să cugete. 

Se scie că prima propagandă spiritistă s'a născut în 
America la 1846 într'o localitate de lîngă New-York, la 

* familia Fox, prin bătăi în perete cari respundeaii forte 
limpede la întrebări, bună-6ră: «de câţi ani este cutare?» 
sai cari se repetati după poruncă, de exemplu: «să baţi 
de dece ori», fără a se fi putut descoperi acela care 
bătea, deşi decimi de Gmeni îl căutaii șil pândiaii în 
casă şi afară, 

De aci s'a tras incheerea cea mai apropiată, cum-că 
comunicaţiunile cu Spirite trebui să fie prin bătăi, adecă 
typtologice, și-—ca mijlocul cel mai lesnicios — Ame- 
ricanii ai început a întrebuința pentru acesta mescidre, 
ale cărora pici6re, drept răspuns la întrebări, lovesc în 
duşumea un număr de ori, sai fac alte mișcări conven- 
ţionale: etables tournantes», «<tables parlantes», «Tisch- 
klopfen», <Tischriicken», «wandernde Tische», «magne- 
tische Tische» etc. | o 
„Prin asemeni mescidre s'ai căpătat nu numai comu- 

nicațiuni scrise, dar pină și note musicale dela nesce fiinţe 
omenesci nevădute, neaudite, nepipăite, nesimţite.
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Melodii dictate printr'o mesă, melodii de tot originale 
73. și chiar frumose, ș'apol dictate anume unor ne-musicanţi, 

este fără îndoclă ce-va mult mai greii decât semne alfa- 
betice; şi totuși să ascultâm ceea ce ne spune în acestă 
privință Eugene Nus (Choses de Lautre monde, ed. ş, 
p. 85 sqq): 

«Unul din noi, Allyre Bureau, era musicant la îndelete, chiar un 
<musicant bun şi învățat, care publicase câte-va frumâse melodii, între 
«altele Primăvara pentru răpitorea poesiă a lui Teofil Gautier, și care 
<a lăsat nepublicate mai multe altele. Mesa îi încredinţâ lui sarcina de 
«a face acompaniamente la cele dictate de dînsa, dar cu tocmâla ca el 
«să nu tea nici o parte la dictare, şi nici să nu se apropie măcar de 
«mesă decât numai în rarele momente de îndoâlă asupra vre-unui amă- 
arunt al acestei ciudate composiţiuni. Eii și cei-lalţi dintre noi nu scieam 
«din musică nemic, afară dâră de ceea ce, cu cinci ani înainte, învă- 
<țarăm întrun curs de câte-va luni dela Emil Cheve, care începuse a 
«răspândi atunci în Paris minunata sa metodă. No! ne înțeleserăm dară 
<cu mesa că, pentru comunicaţiuniie sale musicale, ea se va servi a- 
«nume de metâda Galin-Paris-Cheve, și nici p'ar fi putut să se serve 
«de vre-un alt mijloc pentru a ne transmite acest noii gen de improvi- 
«saţiune. O bătae însemna 74, dot bătâi 7, trei bătâi zi, patru fa și 

<aşa înainte. Obicinuit mâsa începea prin a ne spune de mai 'nainte din 
«câte note anume se va alcătui melodia, aprâpe tot-d'a-una trei-geci și 
«dot, numărul seii favorit pentru frasa musicală, pe. când doă-spre-gece 

cera numărul favorit al cuvintelor pentru frasa vorbită. După acestă 

«preambulă, mâsa dictă una după alta notele, pe care noi le scrieam 

acu cifre; după aceta le împărția în' măsuri, arătându-ne, €răși una după 

<alta, cantitatea fie-cării măsuri; pe urmă, ne dedea val6rea unităţii, 

«albă, nâgră sai cârlig; apoi ne dedea valbrea fie-cării note în parie, 

ascandând măsura prin bătae. De aci venia îndicaţiunea accidentelor, 

«a diezurilor şi a bemolurilor la cutare saii cutare notă de cutare saii 

«cutare măsură, apoi tonul, şin sfirşit titlul, pe care ea se încăpățină 

«de a nu nil spune decât după ce totul era isprăvit...» 

Din cele patru-spre-dece melodii dictate ast-fel de acea 

mesci6ră, reproducem aci una intitulată «Cântul Mării»:



132 IPNOPISMUL ÎN SPIRITISM 

| 
| Adagic. 

  

    
ciescenida 

  

    —— = = ZE 
EI = 

Ori-cine va recunâsce că acâstă bucată nu e urită; 
dar cine 6re a compus'o? 

Cei trei cari şedeaii lîngă mesă nu erai musicanți. 
Singurul musicant, Bureau, nu şedea lingă mâsă. 
Cei trei cunosceaii notele musicale numai întru cât
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trebui să cunâscă cine-va alfabetul pentru ca să pâtă scrie 
mecanicesce sub dictarea altuia. 

Cum-că cine-va a dictat, este învederat ; dar cine anume? 
Melodia de mai sus e resultatul unei suggestiuni. 

Cei trei, cu mescidra împreună, care le servia drept 
craion, sînt toți la un loc un medium. Fără a dormi 
în sensul propriă al cuvîntului, fără a'și fi perdut: con- 
sciința lor personală, ei ai fost cu desăvirșire znconscienfă 
în privința bucății musicale ce li se împărțășia, și zacon- 
scient în acestă privință era şi Bureau. Agentul care sug- 
gestion&ză trebui neapărat să fie forte consczent anume 
de cuprinsul suggestiunii, căci altfel nu reușesce. Prin 
urmare, în casul de faţă acel agent n'aii fost nici cei 
trei, nici Bureau, adecă nici unul din cei patru întrupați 
cari se aflaii în odae. Cine dară? | 

Să lăsâm la o parte melodia cea dictată prin bătăile 
mescidrei —o melodiă mult mai frumâsă va fi publicată 
mai departe în cursul acestor cercetări —și să trecem 
la un alt cas: el este de tot simplu, putincios cel mai 
simplu, și totuși, ori-cât de simplu, nu se pote explica 
prin nici una din câte și mai câte, despre cari astădi 
nu mai vorbesce nemine, deși altă dată le susținea cu 
seriositate bărbaţi ca Faraday, Chevreul, Reichenbach, 

Thury, Roggers, Jobert de Lamballe, Chevillard... 

In primul capitol eii am spus: «mărturisesc în cuget 
«curat că n'am învirtit nici o dată o mâsă, și nu -sim- 
«ţesc nici o poftă de a o învirti vre-odată». 

Faptul este că nici mesele nu fac haz de mine. In 
tinereţe, de câte ori mi sa întâmplat în societate a fi 
silit de a pune şi ei mânile pe o mescidră între cei ce 
o îuvirtiaii, ea nu se mai mișcă și pace! 

Cată să recunosc, în adevăr, că învirtirea -mesei îmi 
făcea tot-d'a-una aceiași impresiune comică, pe care am 
simţit'o la Viena vădend figura lui Napoleon cel Mare 
cu şervetul de chelner la .umăr. Credeam cu tăriă în 
Spirite, dar maș fi evocat în ruptul capului pe vre-unul
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din morţii mei printrun mijloc care mi se părea a fi 
pr&-înjositor. M& gândiam une-ori în mine însumi: când 
voiu muri şi ei, să'l ferescă Dumnedeii pe cine o să se 
încerce de a mE& chiăma prin piciorul unei mese, căci 
îi vofu trânti mesa în cap cu tâte picidrele ei. Nu aveam 
dreptate, o sciii, dar așa credeam eii, și despreţuind 
mesele, nici mesele nu mă iubiai. Cu tote astea, fără 
a lua parte la învirtire, nu o dată am privit'o şedend la 
distanță. 

Un cas mi-a r&mas întipărit în memoriă și lam găsit 
scris de pe atunci pe un petec de hărtiă. La 1881 pe: 
treceam într'o sră în familiă la profesorul Pană Constan- 
tinescu. Casnicii și amicii învirtiaiă o mesă, care respundea 
forte lămurit la mai multe întrebări de natură cifrică. 

— Dita nu vrei să întrebi nemic? îmi dise unul. 
— Ba da; întrebațio: câţi lei am ei în buzunar? 

dar mai 'nainte să'mi spuneți fie-care din d-vâstre, cam 
cât credeţi că voiu fi avend. 

Erau patru lingă mâsă. V mi-a spus ridând: «N'ai 
nică o pară». P: <Ai un napoleon»>. JM: «Ai dece lei». 
7: <A cinci lei». 

Să adaug că ei însumi scieam numai că am bani 

mărunți, dar nu scieam—nu scieam de loc—câţi 
anume. 

Fiind întrebată, mescidra a răspuns prin 23 bătăi de 
picior şi s'a oprit. 
Am scos toţi banii din buzunar: eraii tocmai 23 lei. 
Şi aci suggestiunea e învederată; și aci zzcon- 

scientul celor patru era un medium; dar cine bre a 
fost agent saii ipnotisorul cel consciznz? Un ipao- 
tisor inconscient, care nu scie adecă ceea ce suggestio- 
n€ză, fiind o absurditate, agent dară n'a fost nici unul 
din cei cinci întrupaţi, și numai cinci întrupaţi ne aflam 
în odae; ba mai era şi o pisică, însă pe aceia n'o bă- 
nuesce de o cam dată nici chiar Hartmann. 

Dela bătăile de picior ale mescidrei pînă la un paner 
saii coșuleţ, de piciorușul căruia se acaţă un craton, era 
un pas. Aședându-se sub coșuleţ hărtiă albă, craionul
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cel acăţat scrie cuvinte şi frase întregi. S'a băgat apoi 
de samă că numărul persânelor, cari se aședaii lingă or ce 
fel de mescidră, era une-ori indiferent, precum nici con- 
tactul mânilor între ele saii cu mescidra nu era tot-d'a- 
una trebuincios, un singur bun zezium ajungend să în- 
vîrtescă prin ţinerea mânilor chiar la o depărtare Gre-care. 
In acest chip, ceea ce trebuia neapărat pentru învirtire, 
era un medium pus la o distanţă mică, aşa ca mescidra 
saii altă uneltă anal6gă să se afle 6re-cum sub înriurirea, 

atmosferei lui, sai — cum dic alţii — sub puterea lui flui- 

dică; mai lămurit: lucrul cel ne'nsufieţit să nu înceteze 

de a fi un fel de apendice al pacientului celui incon- 

scient, pe care'l suggestioneză agentul conscient cel ne- 

vădut. De aci crăşi nu mai era decât un pas pînă la 

încercarea de scrisdre directă, asupra căriia ne vom 

opri o clipă. 

Atingem numai în trecăt faimâsele experimente ale 

baronului de Guldenstubbe, a căruia «Pneumatologie 

positive», publicată în prima ediţiune la 1837 şi repro- 

dusă apoi la 1889, cuprinde o mulţime de specimene 

fac-similate de scrisori, iscălituri şi semne, căpătate d'a- 

dreptul dela Spiritele reposaţilor, fără contactul vre-unui 

medium, ci numai fiind faţă Guldenstubbe pe când cra- 

tonul se mișcă singur pe hărtiă. Aşa, de exemplu, la 20 

novembre 1887, de'naintea generalului de Brewern, a 

principelui Schachowskoy şi a mat multor diplomaţi, se 

primi dela Spiritul celebrului poet Puschkin următorul 

autograf, care însemneză rusesce: 

Credinţă. 
Speranţă. 
Iubire. 
Puschkin, 

scris întocmai cum scriea, poetul.
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Neminea nu sa îndoit de onorabilitatea și de buna 
credință a baronului de Guldenstubbe, a surorii sale care 
era de asemenea medium, şi a amicilor cari luai parte 
la experimente; din nenorocire însă, ei toţi eraii dile- 
tanţi, nu Gmeni de sciință, astfel că nici operaţiunea, 
nici descrierea nu sai făcut întrun chip cât de puțin 
metodic, 

Alt ce-va este doctorul-Paul' Gibier. 
Fârte slab în istoriă și 'n filologiă, în cari se lasă a 

fi jucăria unui Jacolliot (v. Marillier în Rev. philos. 1887 
No. 4 p. 419), el este forte tare în metodele de expe- 
Timentaţiune, în cari se numără printre - elevii cei mai 
de frunte de ai lui Pasteur. Puțin ne pasă dară că Dr. 
Gibier nu scie sanscrita, despre care vorbesce alandala ; 
lucrul de căpeteniă este că el scie să experimenteze, scie 
să opereze şi să descrie operaţiunea. Din acest punct de 
vedete, a treia parte din «Le Spiritisme», anume «Partie 
experimentale», şi mai ales Ş-ful IV: «Ecriture spon- 
tance», este un document de o netăgăduită valdre sciin- 
țifică, 

Dr. Gibier experimentă cu celebrul medium american 
Slade. 

Din cele dece ședințe descrise, să reproducem aci numai 
pe cea de'ntâii: 

«La 29 aprile 1886, la orele 11 diminâța, eii și amicul meii A, ne 
«ducem la Slade, Ei iuai cu mine mai multe plăci (ardoises), pe cari 
«le-am iscălit cu cralonul albastru, Am inspectat odaea, am examinat 
«mâsa şi mânecele lui Slade, lam căutat sub haine, lam descălțat. 
«Apoi, după cererea lui Slade, am scos din ghiozdanul pe care nu'l 
<lăsasem o clipă, doă plăci încadrate, din fabrica lui Faber, şi le-am 

«pus, fie-care în deosebi, pe mâsă. Slade iea un beţişor de scris pe 
«placă, lung de 8—10 milimetri, îl rumpe cu dinţii în dot şi'l aşedă 
«pe una din plăci, la capătul! opus iscăliturei mele. Apoi acopere 
<placa cu cea-laltă, cu iscălitura înlăuntru; Yea amîndot plăcile astfel 
«unite şi le pune vertical pe ante-braţul meii stâng. N'am perdut din 
«vedere nici una din mişcările sale, precum nici plăcile mele. in mo- 
«mentul când Slade pleca plăcile ca să le pună veriicai, sa augit în- 

«lăuntru alunecarea bețişorului în spaţiul dintre cele doă suprafeţe în- 
«cadrate. Odaea era bine luminată. Câte-trei noi aveam mânile pe mâsa 
<g6lă: d. A. la drâpta mea, iar Slade la stânga. Ei urmăriam cu ochii
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«mânile lut Slade şi picidrele lut, pe cari elnu le ţinea sub mâsă. VEa 

«forte lămurit pe ante-brațul mei stâng cele dot plăci lipite una de 

«alta și ținute cu mâna stângă a lui Slade. După 20 sati 30 secunde, 

«simţesc plăcile apăsându-mi cu putere ante-braţul, Slade dice atunci 

«că curentul trece prin braţul lui, şi se plânge că'l dâre puțin, Câte- 

«va lovituri surde aii resunat în plăcile mele, și mâna lui Slade a de- 
«venit țâpănă. De o dată sa audit fârte lămurit scrierea. Mâna lui 

«Slade era nemişcată, nu se mişcă nici un singur deget. Ascult plăcile: 

«nu putea fi nici o îndoială; înlăuntrul plăcilor scârţiia; audul mei nu 

«mă înșelă : scriere, punctuaţiune, de patru ori o liniuţă trasă, Scrierea 

cera de'ntâiu încâă, apoi după prima liniuţă a devenit mat repede, 

«iar după a doua liniuță din noii încâtă...> 

Plăcile s'a deslipit, şi pe una din ele s'a înfățișat ur- 
măt6rea scrisâre, saii mai bine următârele scrisori, engle- 
zesce, nemţesce și franțusesce: 

«Many spirits are present and will say a few words 
«to you. I am truly W. Clark. (Mai multe Spirite sînt 
«de faţă și vor să vă spună puţine cuvinte. Sînt cu sin- 
«ceritate W. Clark)». 

«Mein theurer Herr. Empfangen sie, mein Herr, meine 
«herzlichsten Griisse. John Stephens. (Scumpul mei domn, 
«primesce urările mele cordiale. John Stephens)». 

«En effet, votre idee est tres bonne. Votre bien de: 
«vou€ serviteur L. de M. (In adevăr, ideea d-tale e forte 
«bună. Al d-tale devotat serv L. de M.)> 

«Dear sir, we all join in the above. (Scumpe dom- 
«nule, noi toţi ne unim în cele de mai sus). 

In acest experiment sînt do& probe despre incon- 
scienţa lui Slade: | 

10 S'a constatat cu siguranță că cel nu scie de loc 
nemnţesce şi franţusesce, ci numai englesesce; 

20 Comunicaţiunea cea franţusescă : e Votre idee est tres 
bonne» respundea la o cugetare a lui Dr. Gibier, care 
la începutul şedinţei se gândise în sine: «dacă vom reuși, 
voiu scrie despre acesta o carte», — ce-va pe care eln'a 
spus'o. nimănui şi pe care nu putea s'o scie Slade. 

Slade fiind inconscient, suggestiunea dară nu venia 
dela dînsul. Cu atât și mai puţin dela Dr. Gibier, care 
în tot timpul operaţiunii nu se gândia decât la mânile
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şi picibrele lui Slade, dorind să descopere vre-un rus 
din partea Americanului, iar ori-ce dare de suggestiune 
cere nu numai deplina consciinţă, dar o consciință aţin- 
tată anume asupra ideei care trebui să fie suggerată. 
Cât privesce pe d. A,, el a luat parte abia la dot din 
cele dece experimeute, ș'apoi nu putea să cunâscă nici 
.dînsul cugetarea cea nerostită a lui Dr. Gibier. 

Deci, suggestiunea nu venia dela nici unul din cei 
trei întrupaţi. 

O aită scrisbre între plăci, căpătată prin medium 
Eglinton în nesce împregiurări de control tot aşa de 
bine chipsuite, se pote ved€ în fac-simile la baronul du 
Prel (Experimentalpsych. 204), nemţesce şi englezesce, 
cu doă feluri de slove de mână deosebită. 

Pe plăcile lui Siade aii scris trei agenţi: un Engles, 
un NeEmţ și un Frances; adecă trei consciințe străine 
se străcurară în intervalul operaţiunii prin Slade, carele 
în același timp nu era adormit, păstrându'și consciința 
sa personală şi dându'și bine samă de curentul ce 
dicea că'i trece prin braț. Câte consciințe dară avea 
Sla:ie? Una singură consciință a sa, căci cele-lalte trei 
nu eraii ale lui, și nici nu erai consciințe pentru dinsul, 
şi nici nu erai trei, ci închipuiaii câte trele în supra-or- 
ganismul lui Slade ce-va inconscient unul, neatârnat de 
icreerul cel trupesc, creer uni-conscient cu ambele sale 
emisfere, uni-conscient până și atunci când una din emi- 
sfere ar fi inconscientă, căci uni-consciența emisferei celei 
consciente și inconscienţa celei-lalte ar face împreună 
I+o=1. Chiar creerul întreg pâte să devină incon- 
scient, şi devine adesea, de câte ori pacientul adârme 
pe deplin, dar bi-conscient saii tri-conscient el nu pâte 
fi nici o dată, ci numai uni-conscient, 

Dr. Gibier n'a încercat o variantă a experimentelor 
sale. Dacă între plăci în loc de un beţișor sar fi pus 
doă, e cu putință ca amindoă beţişărele să fi scris în 
același timp, fie-care la un alt capăt al plăcii, după cum
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medium Mansfield (Aksakow, Animismus, 460) scriea în 

acelaşi timp alt ce-va cu mâna stângă și alt ce-va cu 

cea dreptă. Dar şi'n acest cas Slade ar fi avut tot una 

singură consciinţă a sa, iar cele-l-alte consciinţe, consciinţe 

ale agenţilor nevăduţi, ori-câte ar fi fost, nici eraii ale 

lui, nici erai pentru el consciințe, nici erai numărate 

două-trei, ci alcătuiaă un singur inconscient. 
Starea de veghere, în care se află Slade, nedormind, 

având o deplină consciință z sa de cele ce se petrecea 

împregiur, şi totuși fiind inconscient de ceea ce se scriea 

prin mijlocirea lui pe placă, este o stare de veghere ip- 

notică, bine cunoscută şcâlei dela Nancy. lată cum o 

descrie Dr. Licgeois (De la suggestion hypnotique, 60): 

«Pacientul nu înfăţişeză nici cel mai mic semn de dor- 

«mire. El are ochii deschişi, mişcări slobode, vorbesce, 

cumblă, se pârtă ca tâtă lumea, iea parte la convorbire, 

«respunde la întimpinări, discută, se arată adesea isteț. 

«în ceea ce spune, pare a fi într'o stare cu totul obi- 

«cinuită, afară de un singur punct.s 
Punctul suggestiunii. 
In acest singur punct ipnotisatul lui Dr. Liegeois, ca 

şi Slade, este inconscient, remânend forte conscienți 

amindoi în tâte cele-lalte puncturi. 

Dar pe Slade îl ipnotisase nu Dr. Li€geois, ci trei 

ipnotisori fără carne, fără ose, fără trup. 

Trei ipnotisori, întocmai ca la săraca Normandă dela 

Havre, pe care o ipnotisai pe rînd în aceiași şedinţă 

Dr. Gibert, Pierre Janet şi Dr. Ochorowicz, învoiţi între 

dînşii de a lucra în înțelegere. 

Casul lui Slade întră dară d'a'ntregul în fenomeno- 

logia Ipnotismului, cu unica deosebire că agenții, fac- 

torii cei conscienţi, sînt aci nesce ființe despămîntenite : 

Spirite. 

Comunicaţiunile pe placă sint tot ce pâte fi mai aplă, 

mai cterre.ă-terre». Agenţii cari le-aii suggerat ai fost, 

fără dâră şi pote, nesce fiinţe fârte de rînd. Dar ce să 

le facem! şi pintre cei destrupaţi cată să fie mulţi
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proşti, de vreme ce pintre cei întrupați ei întocmesc o 

mare majoritate, ai căriia membri, destrupându-se mâine 

poi-mâne, prin acestă eşire din trup nu vor deveni cu 

mult mai deștepţi. 
Spiritele cele înalte n'a vrut să se împărtășescă lui 

Slade, şi nici lui Dr. Gibier. De ce?—e treba lor. 
“Un medium este amic saii confident al unui Spirit, 

una. din do&; şi e lesne de înţeles că Spiritele, ca şi noi 
cești întrupați, nu se împrietenesc cu tâtă lumea și nu 
se încred în ori-cine. 

Mediumitatea se întemeiază nu numai pe o însușire 
fisică deosebită a pacientului, pe ipnotisabilitatea 
iui, dar şi pe iubire, pe simpatiă, pe afinitate electivă 
între el și între agent. O asemenea afinitate electivă, 

«passion somnambulique» (Ochorowicz. Suggestion men- 
tale, ed. 2 p. 131), e cunoscută șin Ipnotism. 

Pentru ca să'ți vorbescă un Leibnitz sai un Spinoza, 
trebui să fii drag lui Spinoza sai lui Leibnitz, nu numai 
d-ta, carei întrebi, dar şi medium, prin care primesci 
răspunsul. Intre agent şi între pacient cată să se înfiin- 
ţeze un raport, după cum dic magnetisorii, și înfiin- 
area unui asemenea «raport» nu e tocmai lesne. 

Cu tâte acestea, chiar pintre comunicaţiunile cele ano- 
nimice saii pseudonimice, căpătate de cătră Eugene Nus 
şi de cătră baronul de Guldenstubbe, unele sînt departe 
de a fi prâste. 

lată doă-trei specimene: 
«Dorul mai mult sai mai puţin vii este drumul de 

«fer care duce Spiritele prin cugetare la cei ce le sînt 
«dragi, iar cugetarea unui Spirit este el însuşi» (Gul- 

„denstubbe, 287). 
«Credinţa în nemurire este o auroră, care în lumea 

«acesta precede s6relui din lumea cea-laltă» (ibid. 285) 
«Dumnedei este iubire; cum dară, omule, vei pute tu 

«săl definesci?» (ib. 269). 
«Intuiţiunea este o punte aruncată dela cunoscut spre 

«necunoscut, dela finit spre infinit» (Nus, 55). 
Și să nu uitâm că un. Spirit, când le spune acestea,



IPNOTISMUL ÎN SPIRIPISM 143 

le spune ex-promptu, fără pregătire, fără a face litera- 

tură, fără a căopli frasa așa cum Schopenhauer și moraliștii 

francesi îşi ciopliaii aforismele și maximele, așa cum ei 

însumi mă silesc a'mi stilisă ceea ce scriii acuma: ba 

mai ştergând, ba mai adăugend, tot-d'a-una nesigur de 

voiu fi brodit cuvintul cel mai potrivit pentru a'mi în- 

veşminta cugetarea. 
Dar încă o dată, nu este vorba de spiritul Spiritului 

care ni se înfățişeză prin mâsă saii pintre plăci, ci este 

vorba de realitatea lui. Când Spiritul lui Hartmann — 

căci şi Hartmann o să devină Spirit într'o gi—îmi va 

spune prin mâsă sai pintre plăci una singură din năs- 

drăvăniile de cari e plină cartea sa «Die Geisterhypo- 

these des Spiritismus» ; când îmi va spune, de pildă 

(op. cit. p. 39), că este cu putință că un om în mo- 

mentul când mâre, înainte de a'și da sufletul, să tri- 

miţă o lungă cugetare a sa în depărtare la un medium 

ncipnotisat saii nemagnetisat, «non intranc€», care cu: 

getare să stea nesimțită cinci câsuri în creerul cel con- 

scient al lui medium după ce murise deja trimițătorul, 

şi apoi peste cinci cEsuri medium s'o scrie automatic, 

adecă: <une longue suggestion mentale ă grande distance 

et ă echcance fixe ă la fois sur un sujet en parfait ctat 

de veille», ceea ce nici un ipnotisor și nici un magne- 

tisor ma cutedat măcar să viseze pînă acuma,; când îmi 

va spune una din acestea numai și numai din tristul 

amor-propriii de a nu veni să recunâscă nemurirea după 

ce o tăgăduise o dată, atunci eii voiu dice: «ce deșan: 

țate mai sînt unele Spirite!>, dar pînă şi deşanțarea va 

dovedi că Spiritul iui Hartmann n'a murit, de vreme ce 

deșanțeză şi după mârte. 

Fenomenele spiritiste prin mâsă, prin scris6re directă 

ca la Guldenstubbe, pintre plăci ca la Dr. Gibier, se 

deosebesc de fenomenele ipnotice cele obicinuite într'un 

singur lucru: aci, ca şi acolo, este o suggestiune; aci 

ca şi acolo, este: un agent conscient — agent întrupat în 

Ipnotism şi destrupat în Spiritism ; aci, ca și acolo este
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un medium inconscient; dar în Ipnotism suggestiunea 
se opresce asupra lui medium, pe când in fenomenele 
spiritiste ca cele de mai sus ea se prelungesce sai se: 
pâte prelungi prin medium asupra unor obiecte ne'nsu- 
fleţite puse la o depărtare Gre-care: mâsă, hărtiă, placă... 
Insă nici acestă trăsură de deosebire nu este străină unor 
forme ale Somnambulismului provocat, 

Horace Pelletier urmăresce de un şir de ani nesce 
experimente magnetice cari — fiind date aceleași con- 
diţiuni în cari opereză el — sînt verificabile de cătră orl-. 
cine, anume fenomenul: cum un agent conscient, 
adecă magnetisorul, prin mijlocul unui medium, adecă 
al unei ființe puse în stare de inconscienţă, pote să 
transmită unui lucru ne'nsufleţit, fără a'l atinge trupesce, 
o însufleţire momentană, o aparenţă perfectă de ce-va viii. 

Un exemplu. 
Se scie că șârpele, când privesce de jos, dela rădă- 

cina unui arbore, la o vrabiă, care şede dasupra'i pe 
o crengă, păsăruica începe a ameţi, își perde cumpătul 
și cade în gura șerpelui, 

Pelletier reproduce aprâpe întocmai acestă scenă prin- 
trun pseudo-șcrpe și o pseudo-vrabiă, adecă: pe de o 
parte un şcrpe făcut din cilindre umplute cu măduvă de 
soc și prin cari e petrecută o aţă, cilindrele fiind din ce 
în ce mai mici acolo unde se închipuesce coda, iar la 
capătul opus se acaţă un fel de cap de șerpe cu gura 
deschisă; pe de altă parte, o păpuşică de vrabiă, din 
carton bună-bră. Vrăbidra e aședată pe o mescidră la 
o depărtare de cinci centimetri de șerpe. Un zedzuza, 
un «sensitiv> cum îi dice Pelletier, un om în stare de 
somnambulism sâi inconscient, ţine o mână întinsă 
d'asupra şerpelui şi a vrăbiei. Pelletier dicteză atunci 
suggestiunea, care se și îndeplinesce treptat: vrabia 
se mișcă, pare a se feri de punctul de unde se află şer- 
pele, se plecă spre drepta, apoi spre stânga, se vede o 
sfială, în sfîrșit înainteză doi centimetri spre şerpele care 
o aşteptă nemișcat, încă un centimetru, doi, și cade în
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gura şerpelui, adecă o atinge cu ciocul (Revue Spirite 
1889 p. 183). 

Intre vrabia cea de carton și între mâna inconscien- 
tului nu este o atingere, după cum pâte să nu fie între 
baronul de Guldenstubbe și între hărtia pe care cratonul 
scrie din partea lui Puschkin, după cum nu este între 
degetele lui Slade și între beţișorul care sgâriă o placă 
acoperită. Nu este un contact direct, ci numai o apro- 
piere fOrte mare, o acţiune dinamică extra-periferică care 
ajunge pentru ca acea vrabiă, acel craton, acel beţişor 
să fie înriurite de medium, iar acesta, la rîndul seii, se 
supune orbesce suggestiunii. Suggestiunea însă plecă 
tot-d'a-una dela un conscient, numai dela un con- 
scient pote să plece, dela un inconscient nici o dată — nici 
o dată. Ori-ce suggestiune este o sumă de idei, un număr 
concret, să dicem 3 ; pentru ca suggestiunea, adecă 3, să 
trecă în medium, trebui ca la medium, în locul unde trece 
ea, să afle atunci un zero de idei, adecă-o desăvirșită in- 
consciență, căci din dată ce nu va fi zero, ci 2, se va face 3, 
nu 3, prin urmare suggestiunea nu se va îndeplini. In: 
casul de faţă suggestioneză Pelletier, care scie limpede 
cuvint cu cuvint tot ce dicteză, adecă 3, pe când 
somnambulul care'i servă drept medium nu. scie nemic, 
adecă zero. In casul lui Slade, în casul lui Guldenstubbe, 
suggestion€ză un agent de asemenea conscient, pâte şi mai 
conscient, dar destrupat, care iarăși își dă bine samă 
de 3, pe când consciinţa lui Guldenstubbe și a lui Slade 
e scădută la zero față cu suggestiunea. . 

Invirtirea mesei şi scrierea între plăci — despre expe- 
rimentele lui. Guldenstubbe nu mai vorbim,. ele având 
nevoe de o verificare metodică — sînt nisce mijlâce in- 
feri6re de comunicaţiune spiritistă, mijlâce cari aţiţă 
curiositatea și stîrnesc mirarea celor gură-cască, mijlce 
aşa gicend de bâlci, pînă la cari Spiritele. cele înalte nu 
se pr€ pogâră și prin cari nici mintea celor întrupaţi 
nu se-pr€ lumin€ză, nici inima lor nu se pr încăldesce, 
Mijlâcele spiritiste cele adevărat superidre sînt: 

43,796. | 10



3I. 

146 _ TPNOTISMUL ÎN SPIRITISM 
  

10. Inspiraţiunea proprii disă : 
20. Scrisdrea automatică. 

Fiică-mea, vorbind într'un loc la a treia persână despre 

sine-insăși, dice (Bourgeons d' Avril p. XXV): «...sa plume 

«trottait, trottait sur le papier. Elle avait Vinspiration 

«ardente et vive. Elle n'crivait que lorsque Linspiration 

«lui venait, Pâme pleine de son sujet, ex froie au dieu, 

«disait-elle... (...condeiul ei tropăiă, tropăiă pe hărtiă. Ea 

«avea o inspiraţiune aprinsă şi viuă. Ea scriea numai 

catunci când îi venia inspirațiunea, cu inima plină de 

«subiectul ei, pradă a geului — dicea dinsa...)» 

Locuţiunea «en proie au dieu», «pradă a geului», ei 

am căutat'o în zadar prin dicționare. Se pâte ca Littre 

s'o fi scăpat din vedere. Se pâte crăși ca fiică-mea s'0 

fi croit ea-însășt pentru a exprime cu energiă ceea ce 

înţelegea Socrat prin «demon», «0 Zaiuov», adecă un 

Spirit care, nevădut pentru ochii trupului, ne iubesce, 

ne ajută şi ne povăţuesce în lucrările n6stre. Vechii 

Greci diceaii în acest înțeles ZpYsog, «cu deul în lăuntru». 

Inspiraţiunea este trepta cea mai înnaltă a comunica- 

țiunii spiritiste, dar tocmai de aceea e cea mai puțin 
fenomenală. 

Ori-cine pâte s'o tăgăduescă. 
Cel inspirat crede adesea din inimă curată că el lucreză 

prin propriul sei genii, fără nici un prinos din afară, căci 

nu află nici o dovadă de un asemenea prinos. Chiar însă 

dacă simte şi scie bine el-însuși că opera "i se datoreză 

în mare parte unui amic din altă lume, chiar dacă o 

mărturisesce pe faţă ca Socrat, aiţii nu vor ei să'l credă, 

şii răspund ridând că și-o închipuesce, căci —încă o 
dată: — lipsesce o dovadă. Edison, forte spiritist, spune 
fără sfială că Spiritele i-aă inspirat sublimele sale inven- 
ţiuni; dar cine “] crede? 

Louis Figuier (Le lendemain de la mort, 1889 p. 196) 
are o idee de tot nouă, care merită a fi urmărită şi prin 
care se va completa o dată criticismul biografico-literar 
al lui Taine şi al lui Brandes: «<S'a băgat de samă —
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«dice el — că artiştii, scriitorii, cugetătorii, după ce perd 
<0 ființă iubită, îşi simţesc mărindu-se facultăţile lor, 
«inspiraţiunile, talentele, S'ar păr€ că aplecările intelec- 
atuale ale celui perdut vin de se adaogă la propriele lor 
«aplecări și sporesc geniul lor». 

In acestă privinţă eii unul sînt fericit de a pute da o 
probă chiar fenomenală, care la început, precum veţi 
vede, are aerul de a fi o simplă încredințare a mea, și 
apoi de o dată capătă pe neaşteptate o întărire curat 
experimentală. 

Măcar că din copilăriă îmi plăcea a învăţa multe limbi, 
o făceam însă mai cu samă pentru a pute citi în tex- 
turi originale făntânele istorice, căci nu Linguistica mă 
preocupa în specie, ci istoria, şi anume istoria într'o di- 
recţiune mai mult archeologică. 

Cele de'ntâi scrieri ale.mele: «Analise literare», «Luca 
Stroici», «Portretul lui Țepeș», «Ion cel Cumplit», «Is- 
toria toleranţei», « Archiva istorică», «Istoria critică» pri- 
mele 2 făsci6re din prima ediţiune, tot ce am scris îna-. 
inte de 1873, afară de politică și de literatură, sînt lu- 
crări istorice, 

La 9 Noembre 1872 more în Hotin tatăl mei Ale- 
xandru !), care sciea temeinic peste dece limbi și, pe 
lîngă o întinsă cultură filosofică în șc6la lui Schelling 
şi Gârres, căpătase în șcâla lui Grimm o nespusă iubire 

anume pentru Linguistică, 
Visul sei de aur era de a vede o dată un mare dic- 

ţionar sciinţific al limbei române. 
Cu trei ani înainte de morte, deja forte suferind, el 

atrăsese atenţiunea Academiei Române asupra vechilor 
dicționare manuscrise slavo-românesci, cari se găsesc în 
Rusia (Analele Acad. Rom. t. IL. p. 203, şedinţa din 2 
august 1869). | 

Prima ediţiune din a mea /sforza criică se reproducea 

1) Ia notiţa biografică publicată în Chezalerie par Yulie Hasdeu, p. 259, s'a pus 
din greştlă data «1874». Mârtea lui tată-meii a fost anunţată în Columna lui. Traian 
1973 No. 3 ( Februariă). .
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în făscidre după textul publicat mai întâiii periodic în 
Columna lui Traian. leai dară Columna iu Traian pe 
1 Decembre 1872, adecă pentru întrega lună Novembre, 
în cursul căriia murise tatăl meii; și ce văd? 

Istorta critică ajunsese atunci pină la pag. 221 ($ 32) 

după a doua ediţiune. 
Tot restul sa scris în urmă, deja după mârtea lui 

tată-mei. 
Ei bine, să'și arunce ochii ori-cine asupra /sforii 

critice, şi se va încredința că pînă la pag. 221 ea este 
pre puţin linguistică, aprâpe nici decum, mărginindu-se 
în istoria din punctul de vedere archeologic, pe când 
dela pag. 224 se începe Linguistica, din ce în ce mai 
multă Linguistică, în sfîrşit numai Linguistică. 

Apoi de o dată nu sciii ce mă împinge a părăsi cu 
desăvîrşire studiele curat istorice și a 1nă& da numai celor 
linguistice. - 

Astfel la 1875 eii deschid la Universitatea din Bucu- 
resci un curs de Filologia comparativă. De aci înainte 
pînă la Cavente den bătrăni, pînă la Fiymolozicum Mag” 
zu, Linguistica mă înghite. 

Fosta acâsta un îndemn postum dela tată-mei, al 
căruia Spirit doria să'şi realiseze planul unui mare dic- 
ţionar al limbei române? 

Ei n'o scieam de loc atunci şi nici măcar m'o bă- 
nuiam, dar totuși simțiam un ce pe care nu'l simţisem 
în timpul studielor mele istorice. 

Și aci chem martori pe profesorii I. Bianu și Lazăr 
Şaineanu, cari — interesându-se mult de mersul /ymo- 
/ogicului — de câte ori mă întrebau: cum de am găsit 
eii o etimologiă cutare saii cutare forte grea a unui cu- 
vint, le-am r&spuns sistematic, nu o dată, ci de decimi 
de ori, și acesta înainte de reposarea și chiar de bla 
fiicei mele: «nu sciă, n'am găsito eii, e cine-va ne- 
«vEdut care mă ajută», 

Pînă aci însă existența acelui «cine-va nevEdut> nu 
este dovedită, şi cu atât și mai puţin e dovedită iden- 
titatea lui cu tată-meii. Este o încredințare a mea, o
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simplă afirmaţiune. Ori-cine pote să'mi răspundă că între 
încetarea din viață a părintelui meii şi între trecerea 
mea la Linguistică este o coincidinţă, o întâmplare, un 
azard. 

Azard o asemenea schimbare a firii mele într'o altă 
fire în cursul lui Novembre 1872 între paginele 221— 
224 din /sforza critică | 

Dar iată că sosim la o probă, dobândită în nesce 
ast-fel de impregiurări, încât ori-ce minte nepărtenitâre 
va recunâsce că este o probă decisivă, mai decisivă de- 
cât chiar acelea pe cari Societatea psichică englesă din 
London și excelenta Revistă psichică a lui Dr. Dariex 
din Paris le publică despre casuri de telepatiă. 

Aveam o şedinţă spiritistă la 13 Novembre 1890, nu 
sera, nici nâptea, ci pe la 10 6re dimincţa, 

Erau faţă Dr. S. Steiner, profesorul Bonifaţiii Flo- 
rescu și profesorul Th. Speranţia, iar ca medium servia 
V. Cosmovici. Dacă nu mE 'nșşel, tocmai la acea șe- 
dință Dr. Steiner adusese pe consulul general austro-ma- 
ghiar d. cavaler de Suzzara. 

Menţionez numile proprie întregi, căci maniera lui Dr. 
Gibier de a pune numai inițialele mi se pare a fi insul- 
tătre pentru martori: un om cinstit nu se sfiesce nici o 
dată a fi dis pe nume, iar cu Gmenii necinstiţi nu trebui 
să avem a face. 

In acea ședință dară eii primesc de o dată dela tatăl 
mei următârea comunicaţiune rusesce, pe care o dai în 

fac-simile : 

Br nauecrB; NOCLBAEATO NOTOHKA CEB, TEI AOIKeRE 
NpONOIKATE CORPOBHME MOAAABCEaTO asika : Etymologicum 
magnum Romaniae. 

Adecă: 
«In calitate de ultim descendinte al familiei, tu ești 

dator a continuă tesaurul limbei moldovenesci: cEtimo: 

logicum etc.».



IPNOTISMUL ÎN SPIRITISM   152 
d
o
a
r
 

—
 

_
m
2
0
D
e
/
4
/
 

: 
(331 

22) 
. 
m
r
 

dap 
— 

„mara 
doge 

7
 

(3ber «2) 
p
a
g
 

— 
smotrreu) 

-— 
“
=



5. 

IPNOTISMUL ÎN SPIRITISM 153 
  

80. Să !uaţi pe cine-va care nu cunosce un alfabet, 

bună-6ră cel rusesc saii cel grecesc, și să vă încercaţi a 

scrie grecesce saii rusesce cu mâna lui, conducend'o 

înşi-vă. Dacă mâna e mlădi6să și se lasă uşor a fi con- 

dusă, scrisrea va înfăţişa în întregul ei trăsurile pro- 

prii conducătorului, dar o mână străină fiind tot străină, 

fiind vie prin sine'şi, şapoi mai fiind și nedeprinsă cu 

combinaţiunile grafice ale acelui alfabet, e peste putinţă 

ca pe ici pe colea vre-o liniuță să nu €să ce-va mai 

lungă, alta ce-va mai scurtă, iar literele cele complicate 

să nu se încurce. Tocmai acesta însă dovedesce că mâna 

scriitorului e condusă de alt cine-va, iar nu scrie ea-în- 

săși dela sine nesce litere învățate. 

"9%. Tatăl meii ţinea f6rte mult la genealogia, la stema 

nobilitară, la vechimea boerâscă a nemului Hasdeii, şi 

acesta nu din deșertăciune, ci numai din principiul: 

«Noblesse oblige». De aci el îmi împune a merge îna- 

inte cu Etymologicul nu ca o lucrare personală din par- 

te'mi, ci ca o datoriă «a ultimului descendinte al fami- 

Jiei>. Acestă împregiurare, la care eii unul, trăind într'un 

mijloc unde boerii—cei mai mulți —nu sînt de loc 

boeri, încetasem de ani îndelungaţi de a mă gândi, nu 

putea fi cunoscută nimănui dintre cei de faţă. 

109, Admirator al lui Zesaurus linguae graecae de 

Henricus Stephanus, tatăl mei numia tot-d'a-una un mare 

dicționar «Tesaur», și a tradus acestă idee rusesce prin 

CorpoBame, o vorbă pe care ei o uitasem. 

110, Cosmovici, Român n€oș din Moldova, a căruia 

familiă şi-a acăţat fără rost pe un -zî2 în loc de «Cosma», 

nu numai că nu scie nici un cuvint rusesce, dar nu cu- 

nâsce nici măcar cirilica românescă, pe când comuni- 

caţiunea de mai sus este scrisă într'o rusâscă literară 

perfectă, cum scriea tatăl mei. 

120. În timpul comunicaţiunii, după cum o vedeai cei 

de față, ei mă ţineam tăcut la spatele lui Cosmovici 

şi'i mutam mâna când vedeam că scrisul ajunge la mar-
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ginea hărtiei, din care causă unele silabe şi litere finale 
sînt rupte în doă, căci mâna lui medium nu înceta de 
a mișca nervos crafonul chiar în aer în clipa mutării. 

130. Însuşi Cosmovici era de tot adormit când scriea, 
cu ochii închiși, stând în pictâre, cu capul întors sus 
spre stânga dela hărtiă, primind suggestiunea în modul 
cel mai inconscient, dar o suggestiune nu dela vre-unul 
din cei întrupaţi. Dr. Steiner, care de ani întregi se 
ocupă in specie cu Îpnotismul, constatase că medium 
era în stare de catalepsiă. 

140. Când scrisul s'a oprit, noi am deșteptat pe Cos- 
movici, care se simția forte obosit, se plângea de du- 
rere de cap, avea ochii congestionaţi, şi apoi sa speriat 
el însuşi că a scris rusesce. 

Spiritul tatălui meii demonstra dară, de astă-dată prin 
fenomenul cel pipăit al scrisorii automatice, cumcă 
dînsul anume a fost acela care la 1873 mă făcuse prin 
inspiraţiune a părăsi istoria și a m& apuca de Lin- 
guistică, 

Îuspirafiunea era ce-va nedovedit ; scrisărea auloma- 
Zcă este o dovadă, şi o dovadă care, fiind dată în cele 
patru-spre-dece condițiuni de mai sus, resistă ori-cării 
restălmăciri nespititiste. 

Asemenea probe, neapărat, sînt fOrte rare. In deobşte 
limba comunicaţiunii este cunoscută lui medium, cuno- 
scută mai mult saii mai puțin, și tot-o-dată împregiu- 
tările comunicaţiunii îi pot fi mai mult sai mai puţin 
cunoscute; dar ori-cum ar fi, din dată ce medium e in- 
conscient, este o suggestiune la mijloc, și din dată ce 
acestă suggestiune nu pâte veni dela nici unul din cei 
întrupaţi, ea vine dela consciința unui agent destrupat, 
rEmânend numai a se controla individualitatea agentului, 
adecă: când iscălitura sună «Platone», să fie 6re în ade- 
văr Platone? 

Acesta este un punct fârte însemnat, pâte cel mai 
însemnat în scris6rea automatică.
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Intro di lui Allan Kardec îi vine pofta de a vorbi 

cu apostolul Pavel. 
Ce are a face apostolul Pavel cu Allan Kardec? 

Tubitu-s'aii ei vre-odată? Cunoscutu-s'aii cel puţin? 

Este vre-un temeiu de a crede într'o simpatiă reciprâcă 

Inţelegem ca un Spiiit superior să se comunice unui 

pămînten care şi-a jerfit cu rivnă şi cu patimă o parte 

a vieţei studiului operelor acelui Spirit superior. 

Spiritul lui Shakspeare, de exemplu, nu pâte să nu 

jubescă pe August Schlegel. 

Dar atunci apostolul Pavel s'ar fi îimpărţășit lui Baur, 

lui Godeau, lui Lange, lui Parson, lui Usteri, atâtor alți 

«pauliști», cari scieaii tot-o-dată şi evreesce, iar nici de- 

cum lui Allan Kardec. 
Pâte să fie cine-va fârte spiritist, şi totuşi să ridă de 

asemeni evocaţiuni; iar când nu e spiritist, atunci ele 

îl împedecă dea deveni, îl alungă, îl resping așa dicând 

dela ușă prin lipsa lor de seriositate. 

Allan Kardec evâcă dară pe apostolul Pavel și pri- 

mesce o scrisâre automatică franţuzesce, în care se spun 

în stil evangelic nesce lucruri destul de frumâse despre 

iertarea celor păcătoşi, şi apoi iscălitura: «Paul Apotre» 

(Livre des Esprits, €d. 32 p. 436). 

Comunicaţiunea este dela un Spirit; pote chiar dela. 

un Spirit superior; dar nu și iscălitura. 

Comunicaţiunea şi iscălitura sînt ambele suggerate, 

însă suggerate pe căi deosebite. 

Cum așa? 
Când un medium evâcă pe apostolul Pavel, el mai 

întâiu se gândesce conscient la apostolul Pavel, ast-fel 

că numele «apostol Pavel» este pentru dînsul o auto- 

suggestiune, făcută — ca ori-ce suggestiune —într'un 

mod conscient. După aceea, ca medium, el primesce incon- 

scient o suggestiune dela un Spirit, dela Spiritul X, 

scriind'o automaticesce întregă, şi apoi la sfîrşit, execu- 

tând inconscient propria sa suggestiune cea conscientă, 

iscălesce: «Paul Apâtre». | 

Aci nu consciinţa Spiritului celui destrupat minte, ci
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minte forte nevinovat consciinţa lui medium, care evo- 
când anume pe apostolul Pavel, s'a suggestionat el-in- 
suși prin acesta, și nu pâte să tăgăduâscă că s'a sug: 
gestionat, căci ar trebui să dică că n'a evocat pe apo- 
stolul Pavel. 

Auto-suggestiunea cea conscientă era: «voiu primi 
acum 0 comunicaţiune iscălită de apostolul Pa- 
vel». Auto-suggestiunea fiind făcută, iscălitura nu putea 
să lipsescă la locul sei obicinuit, adecă la sfîrşitul scri- 
sorii după tipicul modern, măcar că cei vechi iscăliaii 
în capul scrisorii. 

Victorien Sardou este nu numai un renumit scriitor 
dramatic, dar și un minunat medium desemnator. Într'o 
di el se gândesce conscient la Bernard Palissy, ş'apoi 
mâna"! desemneză inconscient următârea fațadă de tâtă 
frumuseţea ;
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Desemnul este dela un Spirit X; iscălitura însă resultă 
inconscient din auto-suggestiunea cea conscientă a lui 
însuși Victorien Sardou. 

Când pentru întâia dată, pe la începutul anului trecut, 
cii pusei mâna. pe cărţile lui Allan Kardec, doă lucruri 
m'ai isbit întrun mod neplăcut: 

10, Comunicaţiuni iscălite tam-nisam de Platone, de 
Sf. Augustin, de Jeanne d'Arc, de Pascal, de Napoleon, 
mai ales de regele Ludovic IX subscris tot-d'a-una «Saint 
Louis», mai în sfîrşit de o mulţime de Spirite cu cari 
Allan Kardec, pînă la probă contrară, nu avea a face 
nici în clin nici în mânecă. 

20. Ore acest om nu avusese un tată? o mamă? un 
prieten? o amică? Cum de nu i-a scris nemic nici unul 
tocmai din aceștiia? Cum de nu i-a scris nemic măcar 
celebrul pedagog Pestalozzi, dela care învățase carte şi 
care se dice că'l iubise forte mult? Părinţii lui Allan 
Kardec puteaii să fi fost 6meni inculți; ei bine, ori-cât 
de inculţi ar. fi foșt ei, iubirea omului celui ma incult, 

destul să fie iubire, vorbesce tot-d'a-una mai frumos de- 
cât gura unui geniii care nu te bagă în samă. 

Dacă se mărginia a publică comunicaţiuni dela Pesta- 
lozzi, iscălite sai neiscălite, dar în limba lui Pestalozzi, 
cu ideele lui Pestalozzi, cu particularități individuale ca. 
racteristice lui Pestalozzi, tâte acestea necunoscute lui me- 
dium prin care sa dobândit scris6rea cea automatică, 
Allan Kardec de de-mult ar fi înlăturat singura parte 
adevărat ridicolă a Spiritismului, mai corect a Karde- 

„ cismului: corespondenţa celui dentâiu venit cu tste 
ilustraţiunile istoriei universale, cu acele ilustrațiuni dela 
cari omul se aşteptă de a audi numai lucruri sublime, 
deşi în faptă — fie dis între noi —de nou&-deci și nouă 
de ori dintro sută vorbiaii și ei ca tâtă lumea. 

Incă o dată, iscălitura se datoresce tot-d'a-una sai 
aprâpe tot-d'a-una auto-suggestiunii lui medium, afară 
numai de casul când ea reproduce întocmai modul cum 
subscriea reposatul, şi atunci pe de o parte se constată 
identitatea caracterelor, iar pe de alta se cerceteză dacă
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medium cunoscea mai de'nainte de unde-va acea sub- 

scriere, sai numai în trecăt va fi avut prilej de a o 

vede, saii n'o cunoscea nici decum, — puncturi de con- 

trol în studiul ori-cărui fenomen, nestricăci6se chiar atunci 

când sînt de prisos. 
Un spiritist serios nu va căuta dară nici o dată, fie 

elînsuşi, fie printrun medium, de a primi împărtășiri 

decât numai dela ai set, mari sai mici, cum vor fi fost 

şi ei, Dacă însă vre-un alt Spirit, afară din cercul celor 

iubiți, va vre dela sine să i se comunice, atunci îi va 

da în acelaşi timp şi dovedi de identitate, dovedi nu prin 

iscălitura al-de «Paul Apâtre». Scris6rea cea rusescă a 

lui tată-meii nu este iscălită; dar rugâm pe Hartmann, 

pe Pierre Jannet, pe Lombroso, pe Preyer, pe toţi pro- 

tivnicii nemuririi individuale s'o înţelegă altfel decât prin 

Spiritism. 

Să nentrebâm acuma: inspiraţiunea dea scrie 

ce-va anume şi scris6rea automatică există ele 

şi în Ipnotism? 
Inspiraţiunea, care se deosebesce de suggestiune 

mai ales prin lipsa de caracter poruncitor, nu e străină 

Ipnotismului. Profesorul Gurney a experimentat'o într'un 

mod fârte ingenios. Punând pe un subiect în stare som- 

nambulică, el îi povestia o istoriă, apoi îl deştepta. Deș- 

teptându-se, ipnotisatul nu sciea nemic din istoria cea 

povestită, cu .desăvirşire nemic; dar dacă se apuca a 

scrie, el o scriea acea istoriă întregă, şi citind'o apoi, 

era sigur că este din capul lui. 

Mai obicinuită însă în Ipnotism este dictarea verbală, 

suggestiunea de a scrie așa și așa, care corespunde scri- 

sotii automatice din Spiritism. Ipnotisatul este atât de 

inconscient de ceea ce scrie, încât e în puterea ipnoti- 

sorului de a'l face să se compromiţă el-însuşi cu propria 

sa mână. Acestă cestiune a fost cercetată cu tot dina- 

dinsul de Dr. Ligeois în memoriul sei din 1884. Un 

singur exemplu de acolo. Dr. Licgeois ipnotiseză o dom- 

nişoră, apol îi dice: — Scii că ţi-am împrumutat 500
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franci ; să'mi faci o chitanță. — Dar, d-le, ei nu'ți da- 
torez nemic. — D.ș6ră, ţi-am dat banii chiar aice, suluri 
de câte 20 franci... Domniș6ra stă pe gânduri, caută 
să'şi aducă aminte, se incredințeză prin lucrarea sugge- 
Stiunii că așa este şi scrie chitanța. Deşteptându-se, ea 
citesce, vede că'i scris de dînsa, dar de ce și când și 
cum — habar n'are. 

In Ipnotism însă tote acestea se petrec prin sugge- 
stiune orală, nu prin suggestiunea mentală ca 
în Spiritism, şi tocmai în acâstă împregiurare se cu- 
prinde una din dovedile cele mai sdrobitâre contra anti- 
spiritiștilor, cărora n'avem decât a le dice: dacă d-vâstră. 
credeţi că e cu putință ca vre-unul din cei întrupaţi să: 
fi suggerat mental lui medium o scrisâre automa- 
tică, luaţi atunci pe cei mai vestiți ipnotisori și mag- 
netisori, și încercaţi de vor fi ei în stare printr'o sugge: 
stiune mentală, nu orală, să facă pe un ipnotisat sai 

„ magnetisat a scrie numai dece cuvinte. Dic «numai dece 
cuvinte», pe când în Spiritism scrisorile automatice sînt 
une-ori de peste dece pagine. 

Nu vor scrie. E peste putință. Nici vor. scrie, nici 
măcar nu vor desemna prin suggestiune mentală decât 
cel mult vre-o figură fârte simplă, câte-va linii informe, 
mai adesea şi acelea ghicite d'abia pe jumătate (Phan- 
tasms of the living, IL, 39—48). 

Pină acuma cea mai bună lucrare asupra suggestiunii 
mentale este fără îndoslă cartea lui Dr. Ochorowicz; 
cea mai bună ca adunare de fapte, căci alt-fel ca teoriă 
este mai mult o încurcătură, pe care însuși autorul (ed. 
2 p. 527) o închee prin nostima mărturisire că a vorbit 
numai dâră ca să nu tacă: con fait ce qu'on peut, pour 
«ne pas avoir lair bâte devant un phenomene qui ren- 
«verse toutes les notions physiologiques>. Ca adunare 
de fapte însă, ca o condică de experimente vechi și noue, 
ce va mai bun nu se găsesce d'o-cam-dată. Ei bine, la 
Dr. Ochorowicz nu ne întimpină nici un singur cas de 
scrisGre automatică suggerată mental. In Ipnotism sati 
în Magnetism pacientul pâte să scrie numai și numai
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când îi spui din gură: scrie așa și aşa și aşa, adecă 
prin suggestiune orală, nu prin cea mentală: cugetață 
fără a fi spusă, 

Baronul du Prel a făcut în acestă privință o minunată 
încercare (Experimentalpsychologie, 11). Având la înde- 
mână o pacientă forte sensitivă, numită Lina, şi pe un 
ipnotisor puternic, Dr. de Notzing, el a operat în ur- 
mătorul chip. Dentâiu a formulat înscris într'o altă odae 
suggestiunea că Lina trebui să scrie cu crafonul roşu 
cuvintele «Bună scră» (Guten Abend) şi să iscălescă apoi 

cu craionul albastru. De aci, reintrând în salonul unde 
se aflai Lina şi Dr. de Notzing, el a dat acestuia no- 
tiţa. Ipnotisorul a citit'o tăcând și, prin concentraţiune: 
mentală, fără a vorbi, a traâsmis Linci suggestiunea. Ce: 
a făcut atunci Lina? După multă nedumerire, ea. scrise 
cu craionul roşu «Bună n6pte»> (Gute Nacht) și a iscălit 
cu craionul albastru «Lina». Prin urmare în Ipnotism, 
când adecă agentul este o fiinţă întrupată, suggestiunea 
mentală nu isbutesce să facă pe pacient a scrie nu numai 
pagine întregi fără nici o șovăire, dar nici măcar dot 
cuvinte, căci în loc de «Guten Abend» Lina a scris 
«Gute Nacht». Ea a înţeles întrun mod apropiat d'abia 
ideia celor do& cuvinte, şi eraii numai doă cuvinte în joc! 

Scrisdrea automatică prin suggestiune mentală nu este 
dară cu putință decât atunci când suggereză o fiinţă 
nepipăită. Cei pipăiţi, fie Dr. Ochorowicz, fie Dr. de 
Notzing, fie Donato, fie ori.și-cine, se vor poticni tot- 
d'a-una pe acestă cale, dobândind maximum un «Gute 
Nacht» când se aşteptă la un «Guten Abend». 

2 August 1891. 

43,796 U
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n loc de vorba latină ede gustibus non est dispu- 

tandum» Românul dice mucalit: «unuia îi place popa, 

altuia preotesa, altuia fata popei». Ar fi trebuit să mai 

adaoge: «altuia nui place nici fata popi, ci te miri 

ce'i mai place!» In sfera Spiritismului, minţile cele ade- 

vărat înalte se mulțumesc cu ceea ce le spune glasul 

sufletului lor, fără a mai căuta altă dovadă; când însă 
Av 

dovedile vin dela sine, pe dinşii îi ademenesc numai cele 

mai superidre, cele mai curat sufletesci, cele mai potri- 

vite cu propria lor fire, după cum cârda unei harpe nu 

resună singură decât atunci când se aude același ton, 

iar nu altul. Dar pre puţini sînt al-de Victor Hugo. Cei 

mai mulţi nu înțeleg, nu vor să înţelegă și nu pot în- 

ţelege tocmai dovedile cele superidre ; cată să le dai mă- 

runțişuri ca să'și bage degetul în probă, şapoi să mor- 

măe : aa! Pentru aceştiia este menit studiul de faţă. 

Charles Richet, în întroducerea sa la revista lui Dr. 

Dariex (Annales des sciences psychiques, I, 6), împarte 

tâte fenomenele spiritiste în do& mari rubrice. În prima 

rubrică el pune presimţirea, luciditatea somnambulică 

şi comunicaţiunea telepatică ; în a doua, mişcările obiec- 

telor materiale fără atingere, vedeniile sai fantomele,



91. 

MATERIALISMUL ÎN SPIRIPISM 163 

fotografiile spiritiste şi alte fenomene pe cari le :numesce 
«fisice», ca şi când cele dentâiu ar fi nefisice sait me- 
tafisice, ca şi când adecă ar pute să fie vre-un fenomen 
fără materiă. 

Noi pricepem lucrurile cu totul alt-fel. O cugetare este 
o forță tot pe atât de materială, mai mult sai mai puţin, 
pe cât de materiale sînt undele electricității. Un Spirit, 
un suflet eșit din trupul cel pămîntesc, fie el ori-cât de 
nevădut pentru ochii noștri, ori-cât de neaudit pentru 
urechi, ori-cât de nepipăit pentru mâini, este totuși o 
fiinţă fisică şi el, de vreme ce este și el ce-va mărginit. 

Singura împărţire adevErat temeinică a tuturor feno- 
menelor spiritiste ni se pare a fi: 

10. Fenomene cu suggestiune; 
2%. Fenomene fără suggestiune. 

Despre caracterul și rolul sugzgestiunii în Spiritism 
noi am vorbit pe larg întrun alt capitol, dar am fost 
departe de a îmbrăţişa acolo tâte felurile ei, ci ne-am 
restrîns cu deosebire în cele grafice: musică, desemn, 
scris6re, 

Aceste manifestațiuni sint cele mai superidre, nu nu- 
mai ca unele cari dovedesc că în împărtăşiri spiritiste 
noi avem a face cu nesce 6meni în t6tă puterea cuvîntului, 
Gmeni. căntând ca şi noi, zugrăvind ca şi noi, vorbind 
ca și noi, având o minte şi o inimă ca şi ale nostre, 
dar mai dovedesc încă ce-va, anume că o asemenea, 
suggestiune mentală e peste putinţă pentru un om 
întrupat, pină ce nu sa desmărginit mai întâtu din car- 
ne şi din 6se, pînă ce n'a devenit Spirit. 

In adevăr, noi am arătat că nici un ipnotisor sai 
magnetisor din lume, fie el ori-cât de puternic, nu e în 
stare de a suggera prin gândire fără cuvinte — băgaţi 
bine de samă: prin cugetare nerostită -—unuiip- 
notisat saii magnetisat, fie acesta ori-cât de supus, o 
scrisre lămurită, un desemn amărunţit, o musică origi- 
nală, un lung complex logic de semne convenționale. 

Am spus'o şi o mai spunem: toți Hartmannii și ţoți
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Biichnerii de adi şi de mâine, dacă şi mâine vor mai 

fi Biichneri şi Hartmanni, înzădar se vor osteni a căuta 

un agent întrupat care, fără a vorbi, numai prin sug- 

gestiune mentală, să mişce mâna unui pacient pen- 

tru a scrie măcar «frundă verde ş'o lalea», pentru a 

desemna măcar o frundă lîngă o lalea, saii pentru a 

pune pe note o melodiă pentru acest cântec, nemic de- 

cât numai atâta, și acesta nu așa cum o face un me- 

dium, nu iute şi cu capul întors în altă parte, ci uitân- 

du-se la hărtiă, mai oprindu-se, mai resgândindu-se, mai 

şovăind pină ce nemeresce. 
In experimentul baronului Du Prel, reprodus în stu- 

diul nostru trecut, o Nemţică, cării i se suggeră 

mental de a scrie «Guten Abend», scrie «Gute Nacht». 

Ore ce ar fi facut ea, dacă i se suggeră mental de a 

scrie nu în graiul seii obicinuit, nu nemţesce, dar într'o 

limbă necunoscută, buna-6ră polonesce: «dobry wieczor>? 

Invederat că n'ar pute să brodescă nici prima silabă 

saii prima literă din adjectiv! Să presupunem însă că 

ea ar fi scris pe «Guten Abend» sai chiar pe «dobry 

wieczâr» ; ei bine, aceste dot cuvinte, dibuite aşa gicenad 
pe pipăite prin suggestiune mentală ipnotică, ce ar în- 

semna ele faţă cu pagine întregi de un stil forte corect, 

faţă cu o frumâsă melodiă sai un desemn artistic, că- 

pătate prin suggestiune mentală spiritistă, mâna mișcân- 

du-se fără întrerumpere, deși medium nu scie ce face, 

scriind une-oră într'o limbă de care el n'are nici o idee? 

Ipnotisorul sai magnetisorul reuşesce cu mult mai 

bine, când suggereză mental ce-va ne-grafic, de exem- 

plu: să rădici în sus mâna dreptă saii degetul cutare, 

să faci dece pași şi apoi să te aședi pe scaunul din 

fundul odăii, să săruți pe cutare etc. Dar pînă şin a- 

cestă privinţă, care n'are nici o legătură cu condeiul 
saii cu crafonul, suggestiunea mentală cea ipnotică sai 
magnetică e fără alăturare mai slabă decât acea spiritis- 

tă. Magnetisorul saă ipnotisorul nu va put€ nici o dată 
fără vorbe, ba pste nici chiar prin vorbe, să suggereze 

cui-va ca să se vedă el pe sine însuși întrun punct
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Sre-care din spaţiii, adecă să vedă acolo fără oglindă 
propria sa figură. In fenomenologia spiritistă o asemenea 
deduplicare a persânei printr'o suggestiune mentală din 
partea unui agent nevădut s'a întâmplat nu o dată. Vom 
aduce aci un singur specimen, dar un specimen care 
plătesce cât o sută, fiind că numai un idiot se va pute 
îndoi despre realitatea fenomenului. 

Marele Goethe, premergător al Spiritismului ca și al 
Darwinismului, povestesce în cartea XI din Memoriile 
sale următorul fapt positiv din vicţa sa. După ce 
părăsesce ca student Strasburgul şi pe iubita Frederică, 
el ne spune: 

«Călăriam pe potecă spre Drusenheim, şi iată că mE cuprinde un 

presimţimînt din cele mai ciudate. Anume ei vădui, nu prin ochii 

trupului, ci prin ochii spiritului, pe mineînsumi venind înapoi spre 

mine, cu nesce haine după cum ei nu purtasem nici o dată, de o cu-. 

l6re sură-vinătă şi cu ce-va aur. Din dată ce m'am scuturat din acest 

vis, imaginea a despărut. Ceea ce e cludat, este că peste opt ani, în 

acejaşt haină cum mă vEdusem atunci și pe care acum am îmbrăcat'o 

nu prin alegere, ci numai din întâmplare, eîi am călărit în adevăr 

înapoi pe aceiași potecă spre a mai ved€ 'o dată pe Frederica. Fie 

ori-cum va fi în privința unor asemenea lucruri, fantoma cea mira- 

cul6să, în acel moment de despărțire, a fost pentru mine o liniştire...> 

Vorbind despre acest fenomen, Schopenhauer (Parerga, 

1851, 1 p. 266) constată că era o «visiune», jar nu o 

<alucinaţiune», şi că avea drept scop anume de a măn- 

găia pe Goethe: chatte eigentlich den Zweck ihn zu 

trâsten». Dar cine "1 mângâiă? Firesce, îl mângâia cine- 

va, adecă un altul. Din partea acelui alt cine-va era 

o suggestiune: «să te vegi pe tine însuţi îmbrăcat 

aşa și așa». O auto-suggestiune nu putea si fie, căci 

ar fi trebuit ca Goethe să se fi gândit mai întâiu într'un 

mod fârte conscient măcar la acea haină cu ceprazuri. 

A fost dară o suggestiune din afară, dela o ființă des- 

trupată, dela un amic nevEdut, care apoi peste opt ani 

Va suggestionat din noi pe Goethe de a imbrăca aido- 

ma o asemenea haină.
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Fenomene de acest fel se chiamă dublet, alter-ego, 
nemţesce Doppelgăngetr, şi sai întâmplat nu o dată; 
casul cel mai interesant e povestit de profesorul Stilling 
(Das geheimnissvolle Jenseits, ed. 1864 p. 173); dar 
numai în privinţa lui Goethe, fiind că e Goethe, nici 
un bârfitor nu va cuteda să cârtescă. 

Contra mea, care sint pre şi pre departe de a fi un 
Goethe, vor cârti mulţi. Acâsta totuși nu mă speriă și 
nu mă& va împedeca de a aduce aci din propria mea 
experiență un exemplu de quadruplă suggestiune 
mentală spiritistă, fără semăn mai pe sus de ori-ce 
putinci6să suggestiune mentală ipnotică saii magnetică. 

Darul meii personal de medium (nu de medium intu- 
itiv sai prin inspirațiune, despre care a se vede în ca- 
pitolul precedent, ci de medium scriitor-automatic) e 
forte restrîns, căci pe de o parte îmi vine tot-d'a-una a 
m& îndoi de mine însumi, ca apostolul Petru când um- 
bla pe apă, far pe de altă parte, pâte din aceiași causă, 
exerciţiul mediumităţii în curs de câte-va secunde mE 
obosesce peste măsură. Astfel comunicaţiunile scrise au: 
tomaticesce, pe cari le primesc eii personal, sînt tot-d'a- 
una scurte, câte dece saii cinci-spre-deci cuvinte, mai 
mult în ori-ce cas decât un <Guten Abend>. Pentru a 
le completă, şi mai cu samă pentru a le controlă, eii 
avui fericirea de a descoperi o mediumitate forte puter- 
nică la câţi-va amici, cari — pentru a se înlătura ori-ce 
motiv de ne'ncredere— nu sciii nici o dată cestiunea 
care mE preocupă, adecă nu cunosc întrebarea saii șirul 
de întrebări pe cari mi le pun eii în momentul când 
dînşii. apucă a scrie. Să adaog că, pentrua ave pururea 
o probă că cestiunea cea pusă a fost anume cutare și 
nu alta, eii o scriii de mai 'nainte, dar n'o arăt nimă- 
rui. După acestă lămurire, putem trece da-dreptul la 
fenomen. 
Ă Primul meii medium, V. Cosmovici, trebuia să plece 
în străinătate pentru a'şi isprăvi studiele. In ajun ei 
mE gândiam: fiind singur în Paris, Gre va pute el în
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93. stare cateleptică să primescă acolo comunicaţiuni dela 
fiica mea, pe cari să mi le trimiță la Bucuresci? cine 
îi va muta mâna, când va ajunge ia marginea hărtiei? 
cine va lua c6la cea scrisă, pentru ca el să pâtă scrie 
pe câla următâre? Aceste întrebări erai firesci pentru 
mine, căci, deși eii scieam în teoriă și din propria mea 
experiență că un medium își pote muta mâna singur și 
singur să'şi schimbe hărtia, totuși, pentru a" cruța lui 
Cosmovici ostencla, o făceam tot-d'a-una ei însumi, și 

acestă înlesnire devenise pentru dinsul o deprindere. 
Aveam o ședință a-casă, sera, la 6 Februariii 1891. 

Eraii față: episcopul Ghenadie Argeșiul, Th. Speranţia 
şi lon Neniţescu, acești doi din urmă doctori în filosofiă. 
Ca medium servia V. Cosmovici. Dintr'o comunicațiune 
fârte lungă, peste 60 de şiruri mărunte în copiă, totul 
scris fără întrerumpere, cu o iuţelă ne 'nchipuită, în in- 
terval de 14 minute, tragem următorul pasagiu: 

«Tu te 'ntrebi, cum va face al nostru medium la 
«Paris pentru a scrie singur ceea ce "i voiu dictă ei, 
«fără ca cine-va să'l ajute, schimbând hârtia? Ei bine, 
cel va merge Boulevard St. Michel No. 36 la 
«Coquelin şi va cere un lung ac de cusut; apoi va 
<înfige acel ac la colţul hârtiei, fixând astfel c6lele, şi 
«de aci va scri cu mâna dreptă, iar când va isprăvi o 

«c6lă atunci ei însămi o voiu smulge prin intermediul 
«lui, adecă cu mâna lui stângă. In acest chip, ca şi n 

«timpul petrecerii mele la Paris, vei ave dela mine de 
«acolo câte o scrisâre pe săptămână...» (1) 

Insemnaţi bine: aci nu este numai o suggestiune des- 

criptivă de a face în cutare mod cutare lucru, dar încă mai 

avem şi o adresă: Coguelin, Bulevard St. Michel Io. 36. 

1) Textul frances: «Tu te demandes, comment fera notre medium. â Paris „pour 

pouvoir 6crire seul sous ma dictee sans que quelqu'un Vaide ă enlever les feuilies ? 

Eh bien, il ira Boulevard St. Michel, chez Co quelin No. 36 et demandera 

une longue aiguille pour coudre; alors il mettra Vaiguille dans un coin de papier et 

fixera ainsi les feuilles; aprts, îl cerira avec sa main droite; quand les phrases &crites 

sur une feuille seront terminces, c'est moi-mâ&me, par son intermede et sa main gauche, 

que j'arracherai la feuille de papier. Ainsi tous les huit jours tu auras de mes nou- 

velles de Paris comme dans le temps d'autrefois...»
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Acestă adresă, se 'nțelege dela sine, Cosmovici și-a 

notat'o în carnet pentru a n'o uita. 

Peste câte-va săptămâni, la 25 Februariă, el plecă la 

Paris. De atunci şedinţele nâstre din Bucuresci urmeză 

înainte cu Th. Speranţia, un medium de aceiași forţă, 

şi câte o dată cu Z. Arbore, fisicesce ce-va mai slab, 

âmbii primind comunicaţiuni automaticesce în stare de 

cea mai perfectă catalepsiă, din care se deșteptă apoi 

cu încetul prin frecarea braţului drept. Ca și Cosmovici, 

ei scriă stând în picidre, cu capul rădicat sus și întors 

la stânga dela hărtiă. Cu chipul acesta, la cas de tre- 

buință fenomenele trecea printrun control multiplu: 

eii, Cosmovici, Speranţia și Arbore, astfel că o comu- 
nicațiune pe care o primiam eii singur, dacă aveam vre-o 
îndo€lă în privința”, o verificam — fără a o spune — prin 
Arbore şi Speranţia în Bucuresci și prin Cosmovici în 
Paris, adecă prin mai mulți în mai multe locuri, întocmai 
ca şi când ar fi o observaţiune astronomică, 

După plecarea lui Cosmovici, trebuia să ne așteptâm 
că la Paris, Bou/evard S7. Michel Wo. 36, el va găsi o 
prăvăliă cu ace saii o fabrică ţinută de un d. Cogue/za. 
Dar dacă o găsia, ce ar fi dis atunci un Hartmann? — 
ar fi gis că nu este o comunicaţiune spiritistă, ci că 
«consciința somnaimbulică» a lui Cosmovici sciea din 
Bucuresci că la adresa cea indicată trăesce în Paris un 
negustor de ace numit Coquelin; și s'ar găsi pe dată 
o drâe de gură-cască cari să se închine cu evlaviă de 
'naintea unui asemenea non-sens. 

Ce s'a întâmplat însă? 
Peste patru dile după plecarea lui Cosmovici, la 1 

Martie sera, într'o di de Vineri, noi aveam o şedinţă: 
eii, Arbore, şi Speranţia ca medium. Ascultaţi comuni- 
caţiunea primită : 

« Cosmovici și-a perdut capul căutând No. 36 şi pe 
«d. Coquelin! și pe când el credea că va găsi un mare 
«comerciant, iată că cel găsit nu e de loc comerciant, 
«ci mai curând un fel de mic comisionar, dar totuși
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«un d. Coquelin. Restul îl vei afla chiar dela Cosmo- 

avici...» 1) 
Peste trei dile primim dela Cosmovici o scrisore cu 

data de 2, Martie, trimisă Sâmbătă dimincţa, adecă 

trecând numai o nâpte la mijloc după şedinţa de mai 

sus, şi'n care el scrie: 

«Am fost 36 Bd. St. Michel. Ce minunel... Ajung în 

«fața casei; nu văd care să 'mi fie indicele că ar fi o 

«magazie; în fața uşei consierjului era un comisionet ; 

«întru şi întreb consierjul; îmi respunde : 
«— Nu e aici nici un Coquelin. 
«E protestez ; în fine, ce să fac? am eșit. La pOrtă 

«m& adresez la acel comisioner care ședea acolo: 

«— Domnule, nu cunosci pe Coquelin? 

a— Care anume? (ridând:) Cel dela Comedia Fran- 

«cesă sai un altul? 
- «— Fără îndo€lă, i-am răspuns, nu acela dela Comediă, 

aci un altul. 
«— Atunci sînt ei acel altul; şi cu ce vă pot servi? 

«— Să 'mi indici o magazie de unde aș pute cum- 

«păra ace. 
«— Ce fel de ace? 
«a— Ca să fixez hărtia. 
«— Cu cea mai mare plăcere. 
«Şi ambii ne-am dus peste apă...» 

Acesta s'a întâmplat lui Cosmovici la Paris tocmai 

Vineri, adecă chiar în diua în care faptul ni se comu- 

nică și nouă în Bucuresci, cu o deosebire cel mult de 

câte-va ciasuriă, 
Aci ce mâi dice alde Hartmann? La 6 Februariii, 

când fusese indicată adresa cu No. 36, «constciinţa som- 

nambulică» a lui Cosmovici nu putea vede nici o pră- 

văliă cu ace şi pe nici un Coquelin, de vreme ce nici 

prăvăliă nici Coquelin nu se afla acolo. Abia la 1 

y 

  

1) Textul frances : «Cosmovici a oubli€ sa tâte ă la recherche du No, 35 et Mr. 

Coquelin ! et croire qu'il va trouver un grand commergant, quand ă la fin celui qw'il 

a trouvE n'est pas du tout commercant ; c'est plutât un pauvre commisșionnaire ă ce 

qu'il paraît, mais toujours un Mr. Coquelin, Le reste tu le sautas par lui-mâme. .»
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Martie, adecă peste 22 de dile, punct la ra când Cos: 
movici căută ace, un d. Coquelin veni să se aşede de 
'naintea casei No. 36, fără să scie pentru ce se aştgă, 
adus fiind printro suggestiune mentală spiritistă 
pregătită deja pe la 6 Februariii. Portarul casei nu'l cu- 
noscea. P6te că altă dată nici că va fi trecut pe acolo, 
şin ori-ce cas nu avea acolo nici o trebă de făcut, de 
Gră-ce la moment a fost gata de a pleca cu Cosmovici 
după ace. 

Am spus că în casul acesta suggestiunea este qua- 
druplă: 10. Cosmovici suggestionat de a scrie la 6 Fe- 
bruarii, 20. Speranţia suggestionat de a scrie la 1 Martie; 
30. Cosmovici suggestionat de a căuta pe un Coquelin 
la 6ra cutare; 40. acel Coquelin suggestionat de al 
aștepta la aceiași Gră, tâte aceste suggestiuni îmbinate 
ast-fel încât să se adeverescă una printr'alta şi tot-d'o- 
dată, deși suggestiuni, să fie totuși mai pe sus de ori- 
ce fel de suggestiune cu putinţă dela un agent întrupat. 

Fenomenele spiritiste n'aii fost pînă. acuma de loc stu- 
diate din punctul de vedere al suggestiunii în alăturare 
cu suggestiunea cea ipnctică ; şi tocmai din acest punct 
de vedere comparativ ele trebuesc a fi studiate, căci 
Ipnotismul fiind o dată recunoscut şi înţeles, printr'iînsul, 
adecă dela cunoscut la necunoscut, urmeză a ajunge la 
recunoscere şi la înțelegere fenomenele de aceiași na- 
tură a Spiritismului. 

Dar însuși Îpnotismul n'a fost Gre cu desăvirșire tă- 
găduit si batjocorit pînă mai dă ună-di? Nu mai departe 
decât la 1885 un «laureat al Academiei de Sciinţe din 
Paris», d. Mabru, publicâ o carte de vr'o' 600 pagine, 
întitulată: «Les Magnetiseurs juges par eux-mâmes», 
în care dice că ori-ce suggestiune este o curată șarla- 
taniă ; iar cu un an mai târdiii, la 1887, un membru al 
Institutului, d. Desjardins, scriea în «Le Soleil» dela 1ş 
August că tote fenomenele Ipnotismuiui nu fac dog pa- 
rale. Intr'o asemenea stare de lucruri nu se putea cere 
dela nimenea un studii comparativ între Ipnotism și 
intre Spiritism, ambele fiind privite ca doă ixuri ; şi iată
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de ce pină astădi Spiritismul câştigă pe Gmeni de sciință 

nu prin fenomenele sale cele superidre, ci prin cele in- 

feridre, vrei să dic prin cele ne-suggestionale, la 

cari ne vine rîndul de a trece acuma. 

Aceste fenomene ne-suggestionale sînt de doă feluri: 

[. Cele subiective, adecă provenite dintr'o însușire 

personală a lui medium, fără ca să fie neapărat trebuinţă 

de a bănui în ele lucrarea Spiritelor. Astfel David Home, 

bună-6ră, în unele momente se rădică în aer fără a căd€ 

şi se băgă în foc fără a arde, acesta în mai multe riîn- 

duri şi de 'naintea a o mulţime de marturi. In privința 

focului, se pâte qice că Home îl ncutralisă în acele mo- 

mente, făcându'l nevătămător chiar pentru alți și pentru 

haine sai lucruri. Lord Lindsay ne spune că de optori 

Home îi puse pe mână cărbuni aprinşi fără ca să'l argă. 

Lui Hall îi aședqâ un cărbune aprins pe cap, şi nici un 

fir de păr n'a fost părlit (Russel Wallace, Les miracles 

p. 219—222). Aceste fenomene de levitaţiune și de 

incombustibilitate, cari ne întimpină deja în Bibliă 

şi de cari sînt pline mai ales legendele Sfinţilor, sînt 

forte înteresante, dar nu se pot numi spirztiste, întru 

cât nu se vede și nu e nevoe de a se ved€ într însele 

amestecul din afară a unor ființe extra-omenesci. De 

aceea ele nu mE preocupă în studiul de faţă, precum 

nici aşa numiții medium vind ecători (mediums gucris: 

seurs), a căror apropiere saii atingere personală liniştesce 

unele dureri sai unele bâle. Asemeni fenomene, încă o 

dată, nu întră în sfera propriii gisă a Spiritismului, și tot 

atât de subiectivă, datorită numai supra-organismului 

individual, ni se pare a fi aşa disa a-doua-vedere, «la 

seconde vne», prin care unele pers6ne excepţionale, în 

unele împregiurări iarăși excepţionale, vEd ceea. ce se 

petrece atunci Ja o mare depărtare. 

Levitaţiunea dovedesce că supra-organismul e mai 

uşor decât aerul; incombustibilitatea dovedesce că 

supra-organismul nu se teme de foc; mediumitatea 

vindecătâre dovedesce o deosebită putere simpatică a
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Supra-organismului, Yar a-doua-vedere dovedesce că 
supra-organismul se bucură de o extremă agerime saii 
fineță a simţurilor, tote aceste însușiri manifestându-se 
la om în stare de întrupare numai într'un mod anormal. 
Lăsând acestea la o parte, ne vom opri mai cu stăruință 
“asupra unui alt fenomen tot atât de subiectiv, dar de 
un caracter mai spiritist, fiind-că este în legătură nu nu- 
mai cu natura supra-organismului, dar încă şi cu marea 
cestiune a mai multor existențe evolutive ale fie-cării 
individualități. Acest fenomen este ceea-ce se chiamă 
dupla personalitate. 

S'aii scris în trecăt despre mai multe casuri bi-per- 
sonale; numai unul însă a fost studiat întrun chip pe 
deplin sciinţific, şi numai acesta merită o întrâgă încre- 
dere. Este anume casul măestresce desfășurat în articlul 
al doilea din cartea lui dr. Azam: <Hypnotisme, double 
conscience et alterations de la personnalite» (Paris, 1887). 

În curs de peste 20 de ani o săracă fată din Bor- 
deaux numită Felida a trăit ca doă persâne diferite ma- 
nifestându-se într'însa pe rînd. Dela nascere și pînă la 
o vristă Gre-care ea fusese posomorită, posacă, grede la 
cap: «morose, avec la physionomie terne, un peu lourde 
d'esprit» ; de o dată, după o ameţelă, Felida deveni vide, 
isteţă, deșteptă, de o potrivă gata de a munci și a pe- 
trece: «vive, alerte d'esprit, avec la physionomie &veil- 
l&e, aussi prompte au plaisir qu'au travail». Apoi peste 
câte-va dile iarăși o ameţelă, după care Felida rede- 
venia reutăci6să şi tristă, pină la o ameţelă din noă, 
care "i rededea bunătatea şi veselia; şi tot așa înainte, 
când o persână, când cea-laltă pers6nă, cu intervaluri 
mai lungi sati mai scurte. Starea cea de ră&utate, dr. 
Azam o _ numesce prima, «condition premitre», căci 
prin ea Felida își începuse vița; pentru starea cea de 
bunătate rămâne. ast-fel epitetul de secunda, «condi- 
tion seconde». In starea primă Felida nu'şi aducea aminte 
cu desăvîrșire nemic din ceea ce făcuse în starea secundă; 
în starea secundă, din contra, ea ţinea minte cele făcute 
în t6te peridele din ambele stări. Aceste perisde îu-
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seseră de 'întâiu scurte pentru starea secundă şi lungi 

pentru cea primă, apoi cu încetul ele s'aii scurtat pentru 

starea primă și s'aă lungit pentru cea secundă, în sfirşit 

starea primă a început să- dispară, aşa că în anii din 

urmă Felida nu mai cunoscea decât starea secundă, de- 

venită pentru -ea o stare normală; tot-d'a-una veselă şi 

plăcută. 
Fisiologia pote ea 6re să găsescă cheia acestui fe- 

nomen de crâncenă luptă în acelaşi individ între doă 

personalități antagoniste, o luptă cu învingeri periodice 

dintro parte şi din cea-laltă, pînă ce —— după do&-decii 

de ani — personalitatea cea a doua isprăvesce prin a 

birui pe cea de'ntâiii, «omul noii», ajungând a goni pe 

«omul vechiii»> ? 
D. Victor Egger (Revue philosophique 1887 p. 304) 

presupune că în starea primă lucră în Felida emistera 

dreptă a creerului, iar în starea secundă emisfera stângă;, 

dar acestă explicaţiune ne-ar duce vrend-nevrând la ab- 

surda teoriă că toţi Gmenii buni cugetă prin emisfera 

dreptă şi toti Gmenii rei prin emisfera stângă. 

Din punctul de vedere al Spiritismului dupla perso- 

nalitate a Felidei ni se înfăţișeză sub adeverata sa lumină. 

Dr. Azam constată patru lucruri, cari sînt cele de că- 

peteniă : 
10. Numai în starea secundă, chiar dela începutul: 

luptei, Felida îşi aducea aminte ambele sale stări, adecă 

numai atunci ea avea O memoriă personală întregă; 

20. Fiind ipnotisată când se afla in starea primă, Fe- 

lida trecea în somnambulism la starea secundă, adecă 

se întorcea la ceea ce era pentru dinsa o stare perso: 

nală normală ; 
30. Starea secundă este aceia care la finea luptei a 

câștigat o biruinţă hotărită; 

qo. In starea secundă Felida era mult mai bună decât. 

în Starea primă, ceea ce se potrivesce cu. marea lege a 

evoluţiunii. 
Deci, numai în starea secundă Felida pâte fi privită 

ca o. personalitate actuală întregă, pe când starea, primă.
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nu fusese pentru dinsa decât un fragment, o remășiţă 
de personalitate întregă dintr'o altă vicţă anteriâră mai 
puţin perfectă. 

Casul Felidei se pote dară înţelege numai prin re- 
incarnaţiune, numai prin dot existenţe succesive, nu- 
mai ca o ciocnire între doă trepte din evoluțiunea unei 
singure individualități. 

Ne oprim aci, reamintind cititorului cele spuse deja 
despre Felida într'un alt loc, acolo unde noi am anali- 
sat «rolul real» şi «rolul ideal» al omului. 

II. Fenomene ne-suggestionale obiective. 
In capitolii de mai sus nu o dată noi am mentionat 

pe vestitul Lombroso între cei doi-trei mari vrăjmaşi 
sistematici ai Spiritismului, alătură cu Hartmann, cu Biich. 
ner, cu Preyer. Dar pe când noi scrieam, faţa. lucru- 
rilor s'a schimbat: astădi pînă și Lombroso, da, pînă 
şi d. Lombrosoa devenit Spiritist. 

În gilele de 28 Februarie şi 2 Martie s'a ţinut la 
Neapole do& şedinţe spiritiste, la cari a luat parte 
profesorul Lombroso, însoţit de mai mulţi învăţaţi : dd. 
Tamburini, Ascensi, dr. Bianchi, dr. Penta, profesorii 
Gigli, Vizioli etc. Diarele italiene, mat ales «Tribuna 
giudiziaria» dela 5 Iulie, reproduc procesele verbale au. 
tentice ale acelor ședințe, și tot-o-dată o scrisâre din 
partea lui Lombroso, prin care el declară că: «mie 
«ruşine şi'mi pare reă că am combătut pînă aci cu atâta 
«Stăruinţă faptele gise spiritice». 

Și 'n ce anume se cuprind acele fapte cari în do& 
şedinţe, nici mai mult, nici mai puţin, aii fost în stare 
de a sgudui scepticismul unui Lombroso? 

Nesce fenomene spiritiste ne -suggestionale de o natură fârte inferidră. 
Bună-6ră: 
O mesă s'a înălțat în aer; 
Bătăi în mesă din partea unui agent nevădut; Un clopoțel rădicându-se singur de pe mesă, făcând tîrcâle şi sunând d'asupra capetelor celor de faţă ;
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Scaunul, pe care şedea Lombroso, fugând de sub 

dînsul, ast-fel că profesorul trebuia să remână în pi- 

cidre; 
O mescidră umblând singură pe 'n odae; 

O tăviţă plina cu făină resturnându-se dela sine, fără 

a se împrăștia un pic de făină; 

In sfîrşit, unii asistenţi s'aii simțit pişcaţi de cine-va 

sai de ceva nevădut. 
Ca medium servia o femee, d-na Eusapia Paladino, 

pe care experimentatorii o ţineaii legată. 

lată fenomenele, cari aii încredințat pe Lombroso de- 

spre neatîrnarea Spiritismului de Magnetism și de Ip- 

notism, cu cari el se îndărătnicia pînă atunci de al a- 

mesteca la un loc. 
Din asemeni fenomene se pote însă trage vre-o în- 

cheere lumin6să? 
Negreşit că nu. 

Agentul cel nevEqut sai agenţii cari mişcai mesa, 

scaunul, clopoţelul, tăvița, ba încă și pişcaii, nu aveai 

pentru acestea trebuință de mai multă inteligență decât 

aceia a unei veveriţe? 
Dar atâta ajunge ca punct de plecare: de aci înainte 

Lombroso va urmări - fenomenele, după cum a și fă- 

găduit'o el-însuşi, şi lesne va ajunge din trâptă în 

treptă la nesce manifestaţiuni din ce în ce mai supe- 

ridre. 
Fie ex-om, fie ex-maimuţă, fie ex-veveriţă, nevădutul 

care danţă cu clopoţelul și se juca cu tăvița nu era o 

forță Grbă, ci o fiinţă lucrând întenţional. 

Fenomenele de acâstă natură nu se pote dice că sint 

omenesci, dăr în ori-ce cas ele sînt zoologice, 

şi acâsta este deja mult. 

Fără îndoclă, e un mare câştig pentru Spiritism de 

a număra în şirurile sale pe un bărbat ca d. Lombroso, 

autorul scrierilor celor fârte la modă: «L'uomo di ge- 

nio» şi <L'uomo delinquente»; dar ori-cum ar fi, noi 

nu'] felicitâm asupra mijlâcelor cari aă isbutit să'l îm- 

blândescă.



176 MATERIALISMUL ÎN SPIRITISM   

Ar dice cine-va că Spiritele 6menilor ai vrut să pe- 
depsescă sai să iea în ris pe vechiul lor dușman, ast- 
fel că nici unul din ele, fie ori-cât de inferior, nu s'a 
pogorit să aibă a face cu dinsul, trimiţendu-se drept 
apostol ca să'l convertescă un Spirit de dobitoc care să] 
pisce. : , 

Mai scii, mâine sai poi-mâine ne vom pomeni pe ne- 
așteptate că un Hartmann sai un Bichner se vor lumi- 
nă şi ci prin Spiritul unui ţînţar! 

William Crookes, Russel Wallace, Zăllner și alții în- 
cepuseră și ei prin experimente spiritiste de o ordine 
inferiGră, adecă ne-suggestionale, dar totuşi mult mai 
omenesci, dintre cari noi vom aduce aci numai doă-trei 
exemple din sute și din mii. Doritorii de multe și de 
fel de fel le pot citi în: 

R. Hare, Experimental investigation of the Spirit manifestations, 
New-York 1856 (nemţesce: Experimentelle Untersuchungen, Leipzig : 
x87.); : 

R. Dale Owen, Footfalls on the boundary of another world,: London 
1860; . 

Același, The debatable land between this world and the next, Lon- 

don 1872 (nemţesce: Das. streitige Land, Leipzig 1876); 
W. Crookes, Researches on the phaenomena of Spiritualism, London 

1874; a _ 
M. Perty, Die sichtbare und unsichtbare Welt, Leipzig 1881; 
A. Russel Wallace, On miracles and modern Spiritualism, London 

1874 (franţuzesce:: Les miracles et: le moderne spiritualisme, Paris 

1891); - 
]. Zăllner, 'Wissenschaftliche. A bhandlungen, Leipzig 1878—79; 
Aksakow, Animismus und Spiritismus, Leipzig 1890; 
Du Prei, Phaenomenologie des Spiritismus, Miinchen 1890; 
Același, Studien iiber Geheimwissenschaften, Leipzig 1890—91... 

Sînt mulţi, mulţi, fârte mulţi, cari-rînjesc cu ifos când 
e vorba de fenomene spiritiste, măcar ca ei n'a resfoit, 
ba nici ati vădut vre-o dată măcar în sbor una singură 
din aceste cărţi, cărți adevărat magistrale din punctul 
de vedere al experimentaţiunii sciinţifice, cărţi scrise nu 
de fluturaşi literari, nu de fabricanți de «fapte diverse»
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de pe'n diare, nu de proroci de pen catenele, ci de fi 
siciani, de chimiști, de astronomi, de antropologiști, de 
naturaliști de prima ordine. : 

Ce s'ar dice re despre un om, care s'ar apuca a ride 
cu haz de o ramură de cunoscinţe despre care el na 
citit nemic serios și nu scie nemic temeinic? 
S'ar dică că e un nerod. /lonni sot gu: mal y pense: 

Crookes, experimentând cu faimosul inedium Home, 
cumpără el însuși un armonic de tot noă şi! așegă în- 
trun coș ast-fel ca să rămână afară numai mânunchiul. 
Home punea o mână pe acest mânunchiii, fără a pute 

atinge partea cea instrumentală a armonicului, care era 

ascunsă în coş și pe care nică alt-fel el nar fi putut 

s'o atingă, fiind-că mâna cea-laltă și picidrele lui medium 

eraii observate şi chiar ţinute de cătră cei de față. lată 
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A
Z
 

Se 
io
d         

<A



178 “MATERIALISMUL ÎN SPIRITISM 
  

In acesta, posiţiune armonicul începea de 'ntâiu a se 

clătina, apoi resună, în sfirşit cântă una după alta mai 

multe arii, pe când mâna lui medium înţepenia în ne- 

mișcare. Cu încetul Home îşi depărta mâna dela armonic, 

şi totuși instrumentul, deși lăsat singur, nu încetă de a 
cânta mai departe. Era învederat că nu mâna lui medium 
îl stăpânia, ci'l stăpânia o altă mână, o mână nevădută, 
pe care n'o împedecă coșul. Câte o dată acâstă mână 
se tăcea chiar vădută pentru un timp 6re-care. 

Ascultaţi pe însuşi Crookes : 

- «O mică mână de o formă forte frumâsă s'a rădicat de pe mâsa su- 
«feageriei şi mia întins o flre. Ea apără în terei rînduri, dându'mi 
«prilej de a mă încredința pe deplin că este o mână tot atât de reală 
«ca şi a mea propriă. Lucrul s'a petrecut la lumină, chiar în odaea 
«mea, pe când. mânile și picidreie lui medium erai ţinute de mine...» 

Apoi mai la vale: 

«Mai de multe ori eii și alții am vădut o mână apăsând clapele ar- 
«monicului, pe când în acelaşi moment amîndouă mânile lui medium 
«eraii vEgute deosebit, şi une-orY ţinute de cet de lingă dinsul. Mânile 
«şi degetele nu mi-ai părut tot-d'a-una solide şi viue. Une-ori, cată s'o 
«spun, ele păreaii mai mult ca un nor aburos, îndesat în parte sub 
«formă de mână. Toţi cei de față nu le vedeai de o potrivă bine. De 
cexemplu, pe când se mişca o fl6re saii alt-ceva mic, unul din asistenți 
>vedea numai un abure luminos plutind în aer, altul vedea o mână 
«negurâsă, altul numai fl6rea pusă în mișcare. Eii însumi vădui, nu o 

<dată, de 'ntâiu un lucru mișcându-se, după aceea un nor luminos for- 
<mânduse d'asupra'”, şi 'n sfirșit acel nor condensându-se, luând o 
<formă și pretăcându-se într'o mână cât se pâte de perfectă. In acest 
«moment toți cet de față puteaii să vegdă acea mână. Ea nu era tot- 
«G'a-una o simplă formă, ci une-ori avea aer de a fi însufiețită și forte 
«grați6să : degetele se mişca şi carnea părea a fi pe deplin omenâscă. 
«La, încheietura mâne! saii la braţ acâstă formă devenla abur6să şi se 
«perdea. întrun nor luminos. La atingere, aceste mâni câte-o dată sînt 
«reci ca ghiaţa şi morte; câte-o-dată, din contra, ele mi-aii părut calde, 
«viue, şi strîngeaii mâna mea cu tot avintul unui vechii prieten. O dată 
«eii ami.reţinut una din aceste mâni în mâna mea, stringând'o cu ho- 
<tărîrea; ca să nu'mi pâtă scăpa. Ei bine, . fără nici o încercare saii o 
«sforțare de a se smulge. din strinsâre, acea mână încetul cu încetul 

> | A SI , 3 
«sa topit așa dlicând, și î'am pomenit că în mâna mea n'a mai ră- 
«nas nemic.,.> : Ă 

Acestea le spune un William Crookes, care pentru En- 
glesi este ceea-ce e Pasteur în Franţa. Şi după ce le
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spusese acestea la 1874, peste patru ani el descopere 

materia radiantă, o descoperire pentru care la 1880 Aca- 

demia de. Sciinţe din Paris îi decerne un mare premită 

şi o medaliă de aur. 

In privinţa «aducerii florilor», Alfred Russel Wallace, 

un naturalist de potriva lui Darwin, ne povestesce ur- 

mătorele: 

«[răsura cea :mai însemnată din mediumitatea d-șârei Nichol era 

« ducerea de flori şi de fructe în odăi închise. Pentru întâia dată vă- 

« .usem acest fenomen chiar la mine a-casă, într'o epocă când mediu- 

«mitatea â-şârei Nichol era încă puţin desvoltată, Aveam Ja mine mat 

«:nulți amici intimi. Medium venise ca să fea un cialu — eram în toiul 

<“ernei — şi a şedut la noi vro patru ciasuri într'o odae forte caldă 

a-i luminată cu gaz, înainte de a se începe fenomenele. Faptul de că- 

«peteniă este că, pe o mâsă gâlă, înw'o mică odae închisă şi întune- 

<vosă (salonul de alăturea și coridorul eraă bine luminate). ai apărut 

&u mulțime de flori, cari nu se aflat acolo cu câte-va minute înainte, 

«atunci când scădusem lumina gazului. Eraii anemon!, lalele, crisan- 

« eme, aglici de China şi maj multe feluri de ferige, 'Fâte eraii cu desă- 

« “irşire prâspete, ca şi când ar fi fost culese de pripă într'o serră. Le 

«ucoperia o gingaşă rouă, Nici o petală nu era ruptă sai vătEmată, 

auici unul din cele mat fine spice ale ferigelor nu -era desprins. Eă le- 

«am uscat pe tâte şi le păstrez de "mpreună cu o mărturiă dela toți 

«ue de faţă, cum-că ei nu s'aii. amestecat întru nemic cu scirea lor la 

«ducerea acelor flori în odae.. Am cregut atunci şi cred şi acuma că 

« -ca cu totul peste putinţă ca d-ş6ra Nichol să le fi ascuns atâta timp, 

« ă le fi păstrat aşa de bine şi, mat cu samă, să le fi acoperit peste tot 

< u un fârte irumos strat de rouă, întocmai ca acela care, când diuae 

«irte caldă, se așâdă pe un pahar plin cu apă rece. Asemeni fenomene 

« vaii întâmplat de atunci încâce sute de orf, în diferite case şin dife- 

«vite împregturări.  Câte-o-dată se artiai pe mesă mari grămedi de 

«flori, Adesea se aduceaii anume flori saii fructe pe cari le cerea cine- 

«va din cel de faţi. Un amic ai mei ceruse fldrea-s6reluj, și. o plantă 

analtă de ştse piciore a cădut pe mâsă, cu rădăcina încongiurată de 

«pământ. Unul din experimentele cele mai uimitore avuse loc la Flo- 

<cenţa, de "'naintea d-lul T, Adolphus Trollope, a d-nei Trollope, a 

a«d-şorei Blagdon şi a colonelului Harvey. Odaea a fost răscolită de 

aceşti domni; d-na Guppy (fosta d-şoră Nichol) a fost desbrăcată și 

acrăşi îmbrăcată de cătră. d-na “Troliope, fie-care bucăţică. a îmbrăcă= 

swmintef sale a fost cercetată, apoi..d-na Guppy şi bărbatul ei aii fost 

“strâns” legaţi înainte de producerea fenomenului. După vro dece mi- 

«nute toți ai strigat că mirosă. a fiori în odae. Sa aprins luminarea,
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«şi s'a vădut pe braţele d-nei Guppy și ale d-lui Trollope o mulțime 
«de narcisi cari umpleaii aerul de miros...» 

Fenomenul florilor exotice cu roua pe dînscele în 
toiul iernei, acesta mat ales este ce-va care întrece 
ori-ce închipuire ; și totuşi faptul — un fapt botanic — 
nil adeveresce ca martur ocular unul din cei mai ilu- 
stri naturaliști. 

Celebrul astronom Zăllner, .invențatorul astrophoto- 
metrului şi al colorimetrului, autorul unei cap-d'operă 
asupra Comeţilor, ceruse și căpătase dela Spirite ca ele 
să'și întipărescă urma mânilor şi a picidrelor gâle pe 
făină sai pe funingene, pe când medium ședea alăturea 
încălţat. Mai mult decât atâta; acele mâini sati piciore 
ati fost băgate în parafină și aii lăsat în ea forma lor 
întregă, ceea-ce o mână saii un picior de om întrupat 
n'ar fi fost în stare să facă, căci la retragere din para- 
fină sar fi stricat forma, pe când organele spiritiste, 
fetrăgendu-se prin evaporare, forma a rămas cu de- 
săvirşire neatinsă, întocmai ca interiorul unei cisme sai 
al unei mânuşe. 

Clopoţelul lui Lombroso, armonicul lui Crookes, flo- 
rile lui Wallace, tiparele lui Zâllner și atâtea altele pe 
cari le trecem cu vederea, sint nesce fenomene spiritiste 
fără nică o suggestiune, dar dovedind într'un chip pipăit 
materialitatea Spiritelor, a materialitate neajunsă 
în principiii pentru simţurile n6stre cele pămîntesci, însă 
putend a deveni vădută și chiar pipăită când îi vine în 
ajutor fluidul unui puternic medium special, adecă ceea- 
ce se numesce «medium ă mat&rialisations». 

Nu ne mai trebui decât un pas pentru ca, dela o ase- 
menea mână saii dela un asemenea picior, să trecem 
la o figură omenescă întregă, cu cap, cu trunchiu, 
cu braţe şi cu glezne. Ea apare, se mişcă, vor- 

01. besce, ne atinge și se lasă a fi atinsă, dar dispare apoi
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după o clipă saii după un restimp Gre-care, fără ca să 

ne fie cu putinţă de a o opri pe loc. Şi se ivesc astfel 

nu numai o singură figură, ci chiar mai multe, ca în 

aparițiunea vEdută, adeverită și reprodusă de cunoscutul 

pictor parisian James Tissot. - 
Din dată ce un Spirit se arată, el pâte fi fotografit. 

De aceea Crookes n'a avut multă greutate de a foto- 

grafi Spiritul numit Katie King: 

  
Despre acestă fantomă s'a scris atâtea şi de atâtea ori, 

încât noi ne vom restringe aci la câte-va cuvinte. „Me- 

dium era d-șâra Florenţa Cook. Putea cine-va să închidă
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ermeticesce casa, putea să stea la pindă în tâte unghe- 
ţele odăilor, putea să iea ori-ce măsură, numai d-șora 
Cook să fi fost față în stare cataleptică, și Katie King 
apărea, vorbia, glumia, dedea mâna saii braţul la cei de 
față, ba îi numărai pină și bătăile pulsului: 75 la mi- 
nută ; apoi dispărea în nemic după cum apăruse din ne- 
mic. La față ea sem&nă ca o soră cu d-şora Cook, dar 
eră mult mai naltă și mai frumbsă. Să mai adăugâm că 
în același moment s'aii vădut d-șora Cook îmbrăcată în 
negru şi Katie King îmbrăcată în alb. 

Dar rolul fotografiei în Spiritism merge mult mai 
departe. 

De 'ntâiii, ca teoriă, să ascultâm pe Ernesto Volpi 
(Compte rendu du Congres Spirite, 1890, p. 317, 324): 

<În cartea sa despre efectele chimice ale luminei, profesorul Vogel 
«povestesce o anecdotă fotografică de cea mai înaltă însemnătate. Sînt 
cacuni câţi-va ani, la Berlin, se scotea portretul fotografic al unei 

<dâmne, care nu avea pe obraz nici un semn deosebit. Judecaţi dară 
«despre mirarea fotografului, când pe negativ obrazul a apărut împe- 
«strițat cu o mulțime de pete, deși pe obrazul dâmnei acele pete nu 
«se vedeaii de loc. A-doua di acea dâmnă s'a îmholnăvit de vărsat, și 
«atunci tâte acele pete ai devenit vEdute pentru ochii tuturora, Koto- 
«grafia dară surprinsese mal de "nainte rudimentele vărsatului, pe cari 
<ochiul nu le surprindea încă. Aces fapt dovedesce întrun chip ne- 
<îndoios că: 10, Placa sensibilă pâte să fie impresionată prin obiecte 
«pe cari nu le vede ochiul; 20, Placa sensibilă, mulţumită acurateței 
«sale de a reproduce obiectele. nu înregistrâză nicY o dată decât ceea 
«ce există în realitate... Se scie că retina, organul vădului, primesce 
«impresiunea vibraţiunilor eterice, pe cari i le aduce sensaţiunea cu- 
«lorilor; dar acestă sensaţiune încet6ză dincolo de roșu la o extremitate 
«a spectrului solar şi dincolo de violet la cea-laltă extremitate, Ondu- 
«laţiunile eterice mai jos de trei trilh6ne pe secundă şi cele mat sus 
«de 790 trilliâne pe secundă nu pot impresiona setina nâstră, Experi- 
«mentul cu dâmna dela Berlin ni-a dovedit, prin urmare, că placa sen- 
esibilă pâte primi impresiuni mai pe jos și mai pe sus de acele vibra- 
«<ţiuni, Deci sciinţificesce fotografia, spiritistă nu e peste putință...» 

Adecă: e sciinţificesce cu putinţă ca fotografia să re- 
producă chipul unui Spirit, nu numai când îl v&d ochii 
noştri, dar și atunci când pentru ochii noștri el rămâne 
nevădut.
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Aci stă problema totografiei spiritiste, 

Acâstă problemă era să fie cât p'aci compromisă pen- 

tru tot-d'auna prin mult trâmbiţatul scandal cu fotogra- 

ful spiritist Buguct; un scandal, pe care nu 1 putea 

trece cu vederea, căci tocmai casul lui Buguet, studia 

fără părtenire cu dosarul judiciar în mână, demonstreză 

realitatea fotografiei spiritiste. 

Un medium — noi am mai spus'o — trebui să întru- 

nâscă doă condițiuni: 10 o deosebită însușire fisică, ce- 

va ca ipnotisabilitatea în somnambulism ; 20 voința Spi- 

ritelor de a se împărtăşi anume prin mijlocul lui. De aci 

urmeză că un medium pâte să perdă acest dar crăși în 

dot feluri: 10. saii prin perderea însușşirii fisice neaptrate; 

20. saiă prin perderea simpatiei din partea Spiritelor. Un me- 

dium, care perde mediumitatea prin ori-care din aceste dot 

împregiurări, simte o firescă ispită de a ascunde fali- 

mentul, de a înlocui facultatea cea perdută prin vre-un 

meșteșug înşelător, printr'o şa rlataniă, mai ales dacă 

exerciţiul mediumităţii îi aducea folâse. Apoi şarlatania 

se descopere ca tot-d'a-una. Spiritiștii sînt mai interesaţi 

decât ori-cine de a o demască cât mai curând, căcă nu- 

mai ei sint victime ale şarlatanului. Şarlatania se des- 

copere, da; însă nu trebui să uitâm că șarlatanul de 

astădi pote să fi fost mai 'nainte un adevărat medium. 

Astfel a fost casul lui Buguet. 

Avem de 'naintea ochilor întregul dosar al acestui 

fotograf, un volum de 256 pagine, întitulat: «Proces des 

Spirites dit par M-me P. G. Leymarie» (Paris, 1875). 

Procesul s'a judecat de 'naintea poliţiei corecţionale 

dela Seina, sub preşedința unui d. Millet. Buguet era 

acusat de ministeriul public de a fi înşelat pe clienţii 

sei prin nesce portrete fotografice false, cu desăvirşire 

nespiritiste. L.ui Buguet i se promisese nu se scie ce pe 

sub mână — acesta o vedi cusut cu aţă albă din totali- 

tatea dosarului — i se promisese nu se scie ce pe sub 

mână, dacă va ajuta la osândirea redactorului Reviszei 

Spirite din Paris, geclarându'! de complice al seii în
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şarlataniă, A compromite cu ori-ce preţ Revista Spirilă, 
acesta era scopul cel fârte învederat al poliţiei, adecă 
al autorităţii civile, din dosul cărita se -ascundeaii agenții 
Papei, cari tocmai atunci — precum a ar&tat'o chiar de 
'naintea tribunalului avocatul L.achaud — tunaii și fulge- 
rai contra Spiritismului. 

Dar fată o minune, mai minune decât chiar foto- 
grafia spiritistă ! 

Toţi aceia, cărora Buguet le făcuse portrete de Spi- 
rite înainte de a deveni șarlatan, adecă pe când era 
încă medium în deplinătatea cuvîntului, ai strigat pe 
față în gura mare că acele portrete represintă în adevăr 
pe nâmurile lor cele r&posate. Cu alte cuvinte, Buguet 
le spune: «eii vam înșelat», iar dinşii îi respund: «nu». 

«— Nu, nu ne-ai înşelat, ci ai fost un adevărat me- 
dium», — t-aii respuns ducele de Leuchtenberg, princi- 
pele de Wittgenstein, contele de Bullet, contele de Me- 
dina Pomar, contesa de Caithness, marchisa de Rosales, 
colonelul Devoluet, architectul Ernest Bosc, colonelul 
Galateri, inginerul Boyard etc. etc. 
Vom reproduce aci numai trei interogatorie, în cari 

președintele Millet s'a isbit nu de nesce burtă-verde, ci 
de bărbați cu mult mai învățați decât dînsul. 

De 'ntâiii interogatoriul chimistului engles Maxwell: 

«Preşedintele: Prin Bertall, prin Leymarie sai prin alt cine-va, nu 
«v'aţi ocupat 6re cu fotografia spiritistă? 

«Maxwell: Fusei rugat de a veni la un experiment. Sînt chimist 
«şi fotograf destul de cunoscut, şi se credea că, dacă va fi vre-o înşe- 
«lăciune la mijloc, eii neapărat o voiii descoperi. ME grăbii a mă duce 
«la întălnire, cu siguranța că nu voii pute fi înşelat; dar mE 'ntorsei 
«de acolo dicându 'mi că nu înțeleg de loc, în ce chip Buguet ajunge 
«la resultatul pe care '] dobândesce. 

sPreşedintele: Acuma însă cunsceţi modul seii de a procede? 
«Maxwell; Am urmărit fdte operațiunile luă ; am vădut cum collo- 

<diona și punea - tablele în pervaz, luai căi însumi pervazul cu mânile 
«mele și "Î duse? la camera obscură». 

Aşa vorbia un chimist, fotograf el însuşi. 
Iată r&spunsul astronomului Tremeschini:
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<D. Buguet s'a pus în- atitudinea unui om care se închină. Apoi 

«placa a fost scâsă, şi noi am vădut pe ea la mijloc între d, Nus şi 

«între mine o a frria figură. 

Tremeschini închee: «Buguet e fără îndoială un me- 

dium». 

In sfirşit, tată interogatoriul colonelului de artileriă 

'Carr€, un ofițer superior fârte învăţat, care nu sa mul- 

umit a adeveri mediumitatea lui Buguet, dar a pus tot- 

o-dată în câfă sciința preşedintelui Millet: 

«Carre: Se pote ca Buguet să fi ajuns a înşela, dar esfe sigur că 

e] fusese medium un timp dre-care, | 

«Preşedintele: Dar se scie că sârele pâte să aibă o acţiune numai 

«asupra corpurilor, Dacă d-ta vei deveni nevădut, cum 6re va pute 

«cine-va să te fotografieze ? 
. 

«Carr: fiindcă d-ta invocă sciința, apol dăm voe afi observa ur- 

<mătârele. Când dia faci să trâcă lumină prin prismă, capefi spectrul 

«solar; alăturea sînt mesce rade invisibile; unele din ele se constată nu 

«mal prin căldura pe care o produc, aljele sînt vage chimice. Ele există, 

«măcar că dia nu le vei și nu poli Brin ochii d-ale săți dal sama 

«de ele. Ragele sărelui se descompun ast-fel că acopir spectrul, însă ală- 

a«turea sînt vade calorifice, adetă ceva nevădut pentru dia, dar simțit 

«prin termometru saă prin instrumente de o sensibilitate extremă...» 

Inţelegând puterea acestei argumentaţiuni, preşedin- 

tele Millet întrerupe pe colonel, dicându'i cu supărare : 

aAci noi nu putem face discuţiuni -sciinţifice. Aședă-te, d-le !». 

In Buguet dară noi trebui să deosebim cu stăruință 

trei fase succesive: de 'ntâiii, un adevărat medium, fârte 

puternic pentru obţinerea fotografiei spiritiste, dar sle:- 

indu'şi forțele prin lăcomia de a'căştiga pr€ mult sa 

pr€ iute; al doilea, mai tărdii, un șarlatan care, per- 

dându'şi mediumitatea, se încercă a o înlocui prin mij- 

lâce meșteşugite, şi isprăvesce prin a fi demascat; în 

fine, al treilea, o un€ltă polițienescă pentru a compro- 

mite Spiritismul, contra căruia în acelaşi moment ar- 

chiepiscopul de Tulusa asvirlia o furi6să epistolă pasto- 

rală, căci — de! — Spiritele nu se împăcaii cu Papa. 

Cu chipul acesta, preşedintele Millct, acela căruia nui 

plăceaii «discuţiunile sciinţifice», a rămas unde a rămas, 

iar fotografia spiritistă a mers înainte.
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Cel de 'ntâtu medium-fotograf a fost Americanul Mumler 
dela New-York pe la 1869. :Anchete succesive, făcute 
de cătră fotografii Slee, Guiney şi Silva, departe dea 
descoperi din parte'i vre-o umbră de înşelătoriă, n'a pu- 

-tut ajunge la alt-ceva decât a mărturisi reălitatea. faptu- 
lui. Arestat şi dat în judecată, Mumler a fost aquitat. 
Trei experți aă jurat pentru dînsul. O mulţime de 
Smeni forte distinși sai grăbit a recunâsce că'i dato- 
rEză nesce adeverate portrete fotografice spiritiste ale 
amicilor saii rudelor din lumea ceea-laltă, 

In urmă, încercări mai mult saii mai puțin reuşite aik 
fost făcute în Anglia de John Beatie, Dr. Thomson, R. 

- Williams, Traill Taylor, și mai ales de opticianul Thomas 
Slater. 

Astădi fotograful spiritist cel mai renumit este capi- 
tanul Volpi dela Vercelli în Italia. 

Fotografia spiritistă se obţine nu numai sera într'o 
cameră luminată cu magnesium, dar și pe 'ntunerec 
printr'o lumină pe care o r&spândesc înseși Spiritele, ca în 
apariţiunea vedută de pictorul Tissot cu cele două fantome... 

Când pînă și aparatul fotografic reproduce formele 
reposaţilor, ce fac re protivnicii Spiritismului? Unii 
nai vEdut şi n'a audit; alţii se mulțumesc a tăgădui, 
şi pace; o samă aii găsit însă un mijloc mai isteţ: aşa 
un Gre-care dr. Eduard Jankowski (Psychische Studien, 
XII, 15) susţine fârte serios că în fenomenul fotografiei 
spiritiste placa sensibilă nu reproduce o formă reală, ci 
numai o idee care se află în acel moment în creerul 
lui medium, adecă medium gândindu-se la o figură, apa- 

ratul fotografiază leit acea figură numai gândită. Ş'apoi 
dr. Jankowski exclamă: «de ce re un creer, în 6re- 
«cari împregiurări, să nu pâtă face ceea ce fac radele 
«sGrelui?> Ca să nu credeţi că eii glumesc, saii că nu 
traduc bine, ascultați însuși textul nemţesc: < Warum 
«sollte nicht in gewissen Făllen ein Gehirn dasselbe 
«wirken, was die Sonnenstrahlen?> FE păcat că dr. Jan- 
kowski nu este el-însuși un medium, căci i-ar fi de ajuns
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să se gândescă numai la un catâr, şi pe dată ar şi că- 

peta portretul dobitocului, mai ales dacă s'ar pune de'na- 

intea aparatului pentru a înlesni «fotografia ideei> | 

Acest minunat dr. Jankowski şi-a găsit tovarăși în 

Franţa printre aşa porocliţii «occultişti». La congresul spi- 

ritist din Paris dela 1889, d. Donald Mac-Nab aduse o 

fotografiă represintând o fantomă, de fată, — fantomă, 

dicea el — pe care dinsul şi alți șese ai veduto, aii 

pipăit'o şi ai fotografit'o, pe când medium zăcea alături 

în letargiă. «Acea apariţiune materialisată — adaogă d. 

«Papus (Science occulte p. 881) — nu era alt-ceva de- 

«cât o reproducere materială a unui desemn vechiii de 

«mai mulţi secoli și care atrăsese forte mult atenţiunea 

«lui medium înainte de adormire. Deci, unele materia- 

«lisaţiuni ar pute să fie produse numai de ideea lui 

«medium, objectivată prin amestec cu Gre-cari forţe pu- 

«ţin cunoscute ale naturei...» 

Dr. Jankowski pe de 'ntregul, ba încă cu vârf! 

D. Papus nu bagă în samă un singur lucru fârte sim- 

plu şi— în calitate de occultist — nu'l bagă în samă toc- 

mai pentru că e forte simplu. Desemnul care impresio- 

nase pe medium, fie vechii, fie noi, era portret al unei 

fete sati un studii de pe natură. Apariţiunea dară, pe care 

d. Mac-Nab o pipăise, nu matialisă nici ideea lui me- 

dium, nică pe acel desemn, ci era însuşi Spiritul acelei 

fiinţe care servise drept model pentru pictor. Admirând 

portretul, medium făcuse prin însăşi acesta o evocaţiune 

a originalului, iată totul. Dacă ar fi privit cu aceiași 

răpire la o Madonă d'ale lui Rafaele, pâte că l-ar fi apă- 

rut în acelaşi mod Fornarina, adecă €răși modelul. 

Să presupunem că desemnul cel admirat de medium 

represintă o ciorchină de strugure. Ideea despre un stru- 

gure este o idee întocmai ca şi ideea despre o fată. 

După teoria occultistă, ideea unui medium despre stru- 

gure «prin amestec cu Gre-cari forțe puţin cunoscute 

ale naturei» pote să se materialiseze, devenind un stru- 

105. gure pipăit. In acest chip un medium, gândindu-se ina-
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inte de adormire la biftec, ar pute să procure d-lui Mac- 
Nab şi celor şâse amici prilejul de a mânca o idee! 

Ei bine, ori-ce ar face dr. Jankowski și d. Papus, nici 
o dată fotografia spiritistă nu le va da un catâr sai un 
strugure printr'o idee, adecă printr'o suggestiune men. 
tală din partea lui medium. Placa sensibilă nu pste fi 
alucinată, nici ipnotisată, ci reproduce numai realitatea, 
și anume o realitate materială. 

VEdut sai nevădut, audit sai neaudit, pipăit sa nepi- 
păit, Spiritul este şi el o materiă, adecă este ce.va și 
este materiă tot-o-dată, matematicesce x-t-, ba încă o 
materiă moleculară, de vreme ce el nu e decâto 
treptă evolutivă din om și nu înceteză de a fi în îm: 
părtășire cu omul. 

In fotografia spiritistă fantoma apare une:orif cu un 
obiect în mână, bună-6ră cu o flâre, pe care ochiul no- 
stru n'o vede, dar totuși o resfrânge placa sensibilă, iar 
prin urmare acea flâre sai ori-ce va fi este şi ea o ma- 
teriă, nici de cum o idee a lui medium sai a altuia 
dintre cei de faţă, a lui dr. Jankowski sati a d-lui Mac: 
Nab. După cum Spiritul pote să facă pe sine însuși pi- 
păit pentru noi, tot așa el face pipăită şi acea fldre, 
care însă — întru cât nu este o materiă pămiîntescă — dispare şi dinsa de-o-dată cu Spiritul, ca și draperiile 
saii hainele cu cari îl surprinde placa sensibilă. A deveni 
o formă pămintescă simțită, fie ori-cât de puternic flui- 
dul cel împrumutat dela medium, nu este însă ușor pen- 
tru Spirite, şi de aceea, atât în fotografia spiritistă pre- cum şi 'n apariţiunile cele obiective ale fantomelor, acolo unde nu încape nici o suggestiune, se observă mai ade- sea că sînt părți cari lipsesc saii nu sînt isprăvite, de pildă un bust fără picidre saă un trunchiii cu d'abia un început de braţe. Aceiași causă produce mâinile fără corp ca în experimentele de mai sus ale lui Crookes, una din manifestaţiunile cele mai obicinuite. Dar pe cât timp acea formă este accesibilă pentru organele sai pentru instrumentele nâstre, fie chip, fie haină, fie fl6re, 
fie orice, ea pote să lase pe pămînt urme trainice, 

n
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urme cari remân după retragerea apariţiunii: în acestă 

privință fotografia spiritistă nu se deosebesce de podo- 

metria sati chirometria cea obţinută de Zâliner. 

  

Oră-cine a putut observa, că eii am întrat în studiul 

fenomenelor spiritiste ne-suggestionale cu o nemulţumire 

Gre-care, aş pute să dic: cu d'assila. Lucrul va fi lesne 

de înţeles prin următârea parabolă. Mi sa întămplat -a 

învăţa unele limbi fără. a fi învăţat mai întâiu grama- 

tica lor, bună-6ră italienesce. Mă apucasem d'a-dreptul 

de autori, ajutându-mă cu. fondul meii anterior de cu- 

noscinţe generale şi cu dicţionarul. Incetul cu încetul, 

biruind multe pedeci, ajunsel a înţelege bine chiar -pe 

poeţi, citind din doscă în doscă pe Tasso, pe Ariosto, 

ba pînă şi pe Petrarca. Când citesc, fie-care formă gra- 

maticală îmi e pe deplin înțelesă în fie-care frasă, 

adecă îmi e pe deplin înţelesă totalitatea frasei fără 

a mă opri câtu-şi de puţin asupra formei gramaticale. 

Frumseţea saii adâncimea cugetării în acea frasă îmi în- 

căldesce inima saii îmi avintă mintea. Când scieam deja. 

italienesce din literatură, îmi veni nu sciă cum într'o di 

ca să învă gramatica italiană. Am luat'o în mână, am 

mormăit ofticâsele pagine despre substantiv și despre 

articol, nemic pentru inimă, nemic pentru minte, căscare 

peste căscare. Ce să faci? când reușesce cine-vă a pri- 

cepe pe Dante, nu "i mai vine a se întârce la ele- 

mente, căci pentru dinsul tâte elementele sînt deja cu: 

prinse în sub-înţelegere. Cei mai mulţi însă încep câine- 

câinesce prin substantiv, şi apoi tirîş-grăpiş, unul dintr'o 

sută, se urcă treptat pină la Dante. Numai pentru haâ- 

tirul lor, nici decum pentru propria mea plăcere, am 

cercetat şi eii în studiul de față tăviţa cea cu făină a 

lui Lombroso şi cele-lalte tenomene inferiâre ale Spiri- 

tismului, deși cele superidre, voiu să dic cele suggestio- 

nale, scrisâre, musică, desemn, inspiraţiune, sint singu- 

rele cari mă pot mişca pe mine. 

S'a dis adesea că cei mai celebri mediumi: Home,
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Slade, Eglinton, Florența Cook etc., aii fost Gmeni cu 
o inteligență forte mărginită. Așa este, şi așa se pâte 
dice, fără nici o cruţare, despre toţi mediumii prin cari 
se dobândesc fenomene spiritiste de felul celor urmărite 
de cătră Lombroso, Crookes, Russel Wallace, Ză'lner 
și atâţia alții. Dar tocmai acestă împregiurare dove- 
desce și ea inferioritatea unor asemenea fenomene. Nu. 
mai nesce Spirite pr€ de jos se viră printre plăci pen: 
tru a sgăria acolo o -nemica; numai nesce Spirite pre 
de jos ai păstrat încă din trecutul lor destule ingrediente 
curat pămîntesci pentru a put deveni pipăite;. numai 
nesce Spirite pre de jos, prin urmare, simpatiseză cu 
alde Home şi al-de Florenţa Cook. 

Dar 6re tot așa sînt medivmii cei-lalţi, aceia prin cari 
se manifestă fenomenele cele superibre și pe cari ne- 
mine nu "i numesce mediumi, deşi tocmai dinșii sînt 
fruntaşi af mediumității? Un Victorien Sardou, care de: 
semneză de minune automaticesce, nu e în stare totuși 
de a face să joce Singur un armonic, ba nici măcar să 
vină uri Spirit pentru a ciupi pe Lombroso, necum să 
aducă din spaţiă o fantomă. Profesorul Alaux, doctor 
în Litere, poet şi filosof, (1) avusese o fiică... a avut şi 
el o fiică! Sburând dintre 6meni, ea nu încetă de a | 
iubi... n'a încetat nici dinsa de a 'şi iubi pe tata! Ei 
bine, d. Alaux ne povestesce astădi, într'una din revis- 
tele parisiene cele mai răspândite (Nouvelle Revue, 15 
Mars 1891 p. 359), că acea fiică, acea Juliă... nu, Julia 
lui se chiămă «Blanche»... ne povestesce că ea cores- 
punde cu' dinsul prin scris6re automatică. Medium cu 
cralonul în mână, d. Alaux nu se va bizui să îndemne 
pe un Spirit a 'şi băga piciorul şi a lăsa urma în pa- 
rafină, pe când o face fără multă anevoință o nulitate 
intelectuală numită Slade, «medium ă effets physiques», 

  

1), lată lista scrierilor d-lui Alaus: es Zeudresses humain2s,  poesies, 1867; La religion progressive, €tudes de philosophie sociale, 1871; Analyse mtta physigue 1872; Piudes esthttigues, 1873; De fa mrtlajhysigiue considârăe comme science, 179; Un fils du sticle, pome, 1882; /listoire de la philosophie, 1832 :.La langue et Ta lit. ferature frângaise du XV ax XVII sidcles, 1884, etc. . -
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simpatic unor Spirite tot atât de nulităţi intelectuale ca 

şi dinsul. 
In scurt, dacă este adevărat că fenomenele  spiritiste 

cele inferiâre vin dela Spirite inferidre prin mediumi in: 

ferioră, e nu mai puţin adevărat că dela Spirite superi: 

Gre trebui să ne așteptâm la fenomene superidre prin: 

tr'o mediumitate de asemenea superidră. Spune'mi cu 

cine ai a face, şi eii ţi-oiu spune cine eşti. 

După cum la o sută de 6meni, 50 sînt ipnotisabili 

de cătră un Donato, tot așa se pote dice că dintr'o 

100 d'abia vre-o 50 nu sînt mediuvmi, adecă nu sînt ip- 

notisabili de cătră Spirite, toţi cei lalţi fiind mediumi 

cu scirea lor saii fără scire; însă între medium și medium, 

ca şi între Spirit şi Spirit, deosebirea e mare, une-ori 

aceiaşi ca între un idiot şi un genii. 

Felurile mediumităţii sînt nenumărate, şi rar se în- 

tâmplă ca un medium să se bucure de mai multe tot- 

odată. Socrat, apostolul Paul, Jeanna d'Arc, Sweden: 

Dorg, începuseră numai prin mediumitatea auditivă: ei 

audiaii Spirite. Isus, acestă aureolă a omenirii, întrunia 

singur la culme tote mediumităţile, întrebuințând însă 

pe unele din cele inferidre numai întru cât se cerea 

pentru întărirea celor superidre, după cum se întrebuin- 

ţeză contrabasul într'o orchestră. Pină şi sub raportul 

fenomenelor celor inferidre, bună-6ră al aşa numitului 

«apport», este un abis între Isus şi între cel mai pu- 

ternic medium. D-ș6ra Nichol făcea să apară nu se scie 

de unde grămedi de flori pentru petrecerea câtor-va 

boieri Englesi; Isus făcea să se ivescă cinci mii de 

pâini pentru a potoli fomea celor săraci, veniţi a as- 

culta adevărul. În printipiii e acelaşi fenomen; în apli- 

caţiune, nici o asemEnare. Zambilele d-şârei Nichol sînt 

o poesiă, dar poesiă omencscă; grâul cel dospit al lui 

Isus este o proză, dar proză dumnegeescă. 

Fotografia spiritistă și fantomele cele pipăite sînt mai 

cu samă menite a învederă ierarchia curat mate- 

rială între Spirite. Numai Spiritele cele apropiate prin 

materia lor de materia cea pămîntescă isbutesc mai
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lesne a fi atinse de simţurile nâstre saii surprinse de in- 
strumentele actuale cele mai perfecţionate. Dacă n'ar fi 
așa, atunci în loc de atâtea fotografii spiritiste d'ale 
fiinţelor celor mai de rînd, noi am căpăta o fotografiă 
spiritistă a unui Aristotele sati Cicerone. Dacă n'ar fi 
aşa, atunci ne-ar apare nu fantoma cea anodină a unei 

Katie King, ci sublima figură a Şarlotei Corday sai a 
unei Georges Sand... 

zo Octobre 1892. 

i



VI. 

EXCELSIOR! 

And from the sky, serene and far, 

A voice fell like a falling star: 
Excelsior ! 

(Şi din cerul cel senin şi depărtat 

cădu un gias asemenea unui meteur: 

mai sus!) 

Longfellow 

18. Dată și partea aceia prin care isprăvesce șirul celor 

d şese cercetări ale mele, menite a respunde la nesce în- 

trebări în adevăr de a fi saă a nu fi: 

Ce e viaţa? 
Ce e mârtea? 
Ce e omul? 

M'am întrebat pe mineîusumi şi mi-am respuns mie- 

„însumi pentru mine-însumi; dar am respuns d'a-dreptul 

prin însăși firea lucrurilor, prin experimentele cele mai 

lămurite, cele mai ne 'ndoidse, ale mele și ale altora 

mai buni decât mine, fără Buddha, fără Zobar, fără 

Agrippa saii Paracelsus, fără încurcături de cifre şi de 

semne cabalistice sai franc-masonice, fără nici un fel 

de occultism, de care Dumnedeii să mE ferescă pe 

viitor după cum m'a ferit pînă astăgi. 

M'am Întrebat pe mine-însumi şi mi-am răspuns mie- 

însumi pentru mine-iasumi; dar am respuns așa ca so 

potă audi şi alții, de nu toţi, încai acei puţintei pe cari 

43,796. 
13



109. 

194 _ EXCELSIOR   

îi trage inima să asculte din când în când, la îndelete, ; 
câte ce-va mai pe sus de scârbâsele flecuri ale traiului | 
dlnic. 

In capitolul trecut noi am arătat că tâte fenomenele i 
spiritiste se împărțesc în do ramure: 

I. Fenomene spiritiste suggestionale; 
II. Fenomene spiritiste ne-suggestionale. 
Cele suggestionale sînt numai obiective, nu și subiec- 

tive, Ori-ce cas de auto suggestiune, fenomen fârte rar 
în genere, se întemeiază pe voinţa personală conscientă 
a aceluia ce şi-o face, iar prin urmare pornesce din creerul 
lui, din sub-organism, pe când fenomenologia spiritistă nu 
se începe decât acolo unde se ivesce supra-organismul, 
adecă inconsciența personală. Când ei, printr'o gândire 
stăruitâre, îmi închipuesc că sînt bolnav de choleră, fă- 
cându'mi astfel o auto-suggestiune, și apoi mă şi îm- 
bolnăvesc în faptă, acâsta este o lucrare ipnotică obici- 
nuită, nemwic spiritist. Fenomenele spiritiste suggestionale 
nu sînt dară nici o dată subiective, ci numai şi numai 
obiective, venind din afară printr'o suggestiune dela 
agenţi destrupaţi. 

Fenomenele spiritiste cele ne-suggestionale se sub- 
împărțesc în: 

a) Fenomene ne-suggestionale subiective; 
d) Fenomene ne-suggestionale obiective. 
Cele subiective, deși nu se datoreză înriuririi din afară 

din partea unor ființe destrupate, totuşi pot fi mai mult 
sai mai puţin forte prețiose prin lumina pe care ele 
o aruncă peste însăși firea cea acoperită a supra-orga- 
nismului individual, adecă peste eul cel vremelnicesce 
înlănţuit în trup, de unde une-ori, prin sguduirea lanţu- 
rilor, el îşi vădesce momentan neatârnarea sa de orga- 
nele cele trupesci, 

Tote fenomenele spiritiste, tote pînă la unul, se orân- 
duesc dară pe trei trepte, din cari cea de jos cuprinde 
pe cele ne-suggestionale subiective, cea de mijloc pe cele 

A
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ne-suggestionale obiective, iar cea de sus pe cele sug- 

gestionale. Dacă Spiritismul ar fi putut să fie cercetat 

mai de de-mult din punctul de vedere al acestei clasifi- 

caţiuni curat sciinţifice, care se radimă pe criteriul cel 

necunoscut altă-dată al suggestiunii, astă-gi n'ar mai 

fi nici o ne'nţelegere asupra fenomenelor celor mai de 

căpeteniă, căci în ori-care fenomen e lesne a deosebi, 

dacă €l este sati dacă nu este suggestional, și e forte 

lesne a se încredința apoi, dacă suggestiunea este ipno- 

tică, adecă intra-omenâscă, saii dacă este spiritistă, adecă 

extra-omenescă. Ca dovadă despre acesta, vom lua unul 

din casurile cele mai grele de înţeles, despre care toc- 

mai de aceea noi n'am vorbit deloc pînă acuma: pro- 

feţia. 
Profeţia e cu totul alt ce-va decât a-doua-vedere 

sati ceea ce se chiamă franțuzesce cintersigne». Swe- 

denborg, la depărtare de 400 kilometri, a vădut din 

Gothemburg incendiul care isbucnise la Stockholm. De- 

spre acest fel de fenomene, învEţatul belgian d. Jules 

Destree pregătesce acum o interesantă monografii. A.- 

doua-vedere nu e de loc profeţiă, ci o facultate per- 

sonală prin care supra-organismul omului vede cele ce 

se petrec frte departe, câte-o-dată peste ţeri şi mări, 

dar se petrec chiar atunci, în acelaşi moment, nu în 

viitor, iar prin urmare cele ce sînt deja, nu cele ce nu 

sint încă. 
Se nasce întrebarea: re în ce chip pâte cine-va să 

scie nesce lucruri nepetrecute, nesce lucruri fără fiinţă, 

nesce lucruri cari se vor întâmpla mâine saii poi-mâne, 

peste un an sai peste un şir de ani? 

Lăsâm la o parte pe prorocii cei vechi bărbătesci şi 

femeesci din sînul feluritelor popore; lăsâm la o parte 

tot ce este legendar, tot ce pâte fi bănuit, tăgăduit sai 

reii tălmăcit: ne vom mărgini strîns asupra unui singur 

fapt, dar un fapt așa dicend clinicesce urmărit şi ade- 

verit de cătră o ilustraţiune medicală contim- 

porană. 
Dr. Licbeault, în opera sa de tot nouă « Therapeutique
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suggestive» (Paris, 1891, p. 282), înregistreză un cas 
din propria'i practică medicală, pe care "1 reproduce a- 
poi dr. Dariex (Ann. d. sc. psychiques No. 2), însoţin- 
dul de cuvintele: «se scie, pînă la ce punct d. Li€- 
«beault este un observator scrupulos şi metodic». Se 
mai scie, vom adăoga noi, că acest dr. Licbeault e pri- 
vit ca părinte al așa numitei șcâle medicale dela Nancy. 
Nu ne vorbesce dară un dr. Iks saii un dr. Ygrec, un 
dr. Neminea, ci ne vorbesce un mare Cine-va. 

Iată casul: 

La 7 lanvariii 1886, la 4 6re post-meridiane, a venit să mă consulte 
«d. S. de Ch... pentru o stare nervosă fără gravitate. D. de Ch,., se 
«tot gândesce la un proces şi la următ6rea întâmplare. În 1879, ia 
<26 Decemhbre, preumblându-se în Paris pe o stradă, el vădu scris pe 
«o pânrtă: D-na Lenormand necromantă. Impins de o curiositate neso- 
acotită, el întră în acea casă şi este condus într'o sală destul de po- 
«somorită. Acolo el așteptă pe d-na Lenormand, care, fiind însciințată 
«pe dată, a venit săl vEgdă şi Va aședat lingă o mâsă, apol fpsa a 
aeșit, Sa întors, a stat în fața lui, îi s'a uitat la palma mânei şi t-a 
dis: Ve? perde pe tatăl d-tale punct peste un an; după aceea ui servi 
apufin timp în armată (el era atunci de 19 ani); ze vel însura finăr, 
zei av do? copii şi vel muri la vîrsta de 26 ani, 

«Acestă ufmit6re profeţiă, pe care d. de Ch... a povestit'o prieteni- 
«lor şi la alți câţi-va din ai sei, de 'ntâtu el n'o luă la serios; dar 
acând fază/ seăă a murit ia 27 Decembre 7880 după o scurtă b9Ă şi 
punct peste un an după scena cu necromanta, acestă nenorocire a cam 
«sguduit: scepticismul tînărului. Apoi el Zevize soldat, numai șipte luni ; 
«apoi peste puţin se însâră şi îi se nasc doi cozii; apoi se apropiă vri- 
«sta de 26 ani..; atunci, cuprins de grâză, el cregdu. că matare încă nu- 
«mai câte-va dile de trăit, In acâstă stare dînsul veni la mine ca să 

:mă& întrebe, dacă nu cum-va este vre-un mijloc de a înlătura sârta ce 
«1 aşteptă, căci — gicea el -- primele patru evenimente din profețiă. 
„fiind îndeplinite, al cincilea cată să se întâmple într'un mod fatal, 

«Chiar în acea di şi'n dilele următâre eti mă încercai de a pune pe 
<d. de Ch... în stare de somnambulism pentru ca să pocii risipi ne- 
«grele sale gândiri despre apropierea morţii, o mârte pe care el îşi 
«închipuia că trehui să'l răpâscă anume la 4 Februariii, diua aniversară 
«a nascerii sale, deşi d-na Lenormand nwi spusese nemic lămurit în 
-«acestă privință. Mi-a fost peste putinţă de a'l adormi câtu-și de puţin, 
«atât de tare era sbuciumat. Totuşi, de vreme ce era urgent de a'i ne- 

*mici credința că peste puţin o să moră, credinţă primejdiosă, căci 
«S'aii vEgut adesea prevederi de acest soiii îndeplinindu-se prin puterea 
<auto-suggestiunii, așa dară eii am alergat la un alt mijloc, şi anume
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«f-am propus să consultâm pe unul din somnambulii mei, un bătrân 

«de vro şâpte-deci de ani, numit prorocul, fiind-că, adormit de mine, 

«el prevestise fără greş epoca precisă când se va vindeca de nisce 

«reumatismuri articulare de patru ani, precum şi epoca vindecării fii- 

«cet sale, căriia el îi suggerase de a nu maj fi bolnavă la a oră fixa- 

«6 de mat 'nainte. D. de Ch... primi cu grăbire propunerea, şi ma 

«lipsit de a veni exact la întâlnire. Pus în raport eu somnambulul, ei 

«incepi din capul locului prin întrebarea : când voii muri et? Som- 

«nambulul experimentat, bănuind tulburarea tintrului, se gândi mult şi 

«răspunse: vei muri... vei muri... peste patru-deci şi unul de ani. Efec- 

«tul acestor cuvinte a fost minunat. Pe dată d. de Ch. a redevenit 

«vesel, cu inima deschisă şi plin de speranţă ; Yar când a trecut apoi 

«4 Februariii, diua cea temută, el s'a credut scăpat...» 

Cum s'a isprăvit însă? 
Dr. Li€beault urmeză: 

«Ei nu mă mat gândiam de Joc la acestea, când, pe la începutul lui 

«Octobre, primii un bilet care mă însciința că nenorocitul mei client 

«a murit la 30 Septembre 1885, în virsta, de 26 ani împliniţi, înainte 

«de a împlini 27, după cum i-o predisese d-na Lenorrnand...> 

Şi care să fi fost bela bietulvi d. de Ch..? 

«Medicul trimiţându'l la băile dela Contrexeville pentru ca să se 

«caute acolo de calculi biliară, el a cădut la pat prin rumperea unei 

«besici de fiere, rumpere care a adus o peritonită.» 

Nu scim şi nu avem nevoe de a sci întru cât pote 

fi de seri6să chiromanţia sai vrăjirea după palma mâ- 

nei, cu care se ocupă mult secta Occultiştilor, dar nu 

și Spiritiştii ; în ori-ce cas, pentru d-na Lenormand ac€- 

stă chiromanţiă nu era decât un mijloc de a impune: 

“ceva cum este, bună-6ră, uniforma pentru magistrați. 

Haina cea mult aurită a unui inembru dela Curtea de 

Casaţiune, de ar fi şi mai poleită, totuși mare a face 

cu dreptatea ; însă e bună şi ea în felul sei, căci prin- 

tr'însa judecătorul pare a fi mai măreț: un ifos, nemic 

mai mult. În loc de a se uita în palmă, d-na Lenor- 

mand ar fi putut să stringă nasul clientului saii săi pi- 

păe virful limbei, era tot una. De altmintrelea acestă 

vestită vrăjitore. nici nuşi da ea-insăşi titlul de chiro-
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mantă, ci pe acela de «necromantă>, «nccromancien- 
ne>, adecă evocatâre a morţilor. Era un medium 
spiritist, și un medium f6rte puternic, 

Cumcă căutarea în palmă a fost din partea d-nei Le- 
normand o simplă farsă, dovadă. este că în liniele pal- 
mei d-lui de Ch..., chiar dacă s'ar fi putut descifra msr- 
tea lui, nu putea să se descifreze tot acolo şi mârtea 
tatălui seii saii cine mai scie a cui: de ar fi o palmă 
cât Parisul de mare, zigzagurile ei încă n'ar ajunge pen- 
tru statistica mortalităţii universale. 

Ce făcea d-na Lenormand? 
Inainte de a se fi uitat în palmă, dînsa eșise din o- 

dae: «cette dame sortit, revint, se mit en face de lui, 
«puis regardant la face palmaire de l'une de ses mains, 
«lui dit...» Cu alte cuvinte, vrăjitârea aflase cele cinci 
puncturi ale profeţiei în intervalul când nu era în odae. 
Le aflase dela cine? 

Mediumitatea cea spiritistă a d-nei Lenormand este 
invederată, Rămâne necunoscut, dacă dinsa era medium 
auditor, medium văgător, medium scriitor saii alt-tel, 
dar medium era, primind asupra viitorului suggestiuni 
dela mai multe Spirite saii dela un singur Spirit 6re- 
care. 

După ce am constatat o suggestiune curat spiritistă 
saii necromantică în casul d-nei Lenormand, să ne în- 
trebâm acuma: profeția ei, primită d'a-dreptul dela Spi- 
rite, nu va fi devenit cum-va la rîndul sei o suggestiune 
curat omenscă saii ipnotică asupra d-lui de Ch...? Acestă 
întrebare însemneză: un Spirit Gre-care a putut să spu- 
nă prin d-na Lenormand o glumă; clientul dâmnei Le. 
normand, dându-i un deplin cregEămînt, adecă fiind sug- 
gestionat de cătră dinsa, gluma s'a transformat apoi 
într'o profeţiă împlinită. | 

Ei bine, o asemenea tălmăcire nu încape, căci: 
pe de o parte, o suggestiune asupra d-lui de Ch... 

n'ar fi putut aduce mârtea bătrânului seu tată, care nu 
era suggestionat ; 

pe de altă parte, chiar să fi fost suggestionat tînărul,
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totuşi, acea suggestiune s'a dejucat în urmă prin contra- 

suggestiunea din partea somnambulului, care isbuti să în- 

credințeze pe d. de Ch... că va mai trăi 41 de ani; 

în fine, nenorocitul murind de peritonită, ar trebui să 

ni se dovedescă mai întâiu de tâte, că printr'o sugges- 

tiune pote să se rumpă la cine-va o beşică de fiere. 

Din cele de mai sus resultă dară trei fapte: 

10 Fenomenele spiritiste suggestionale se deosebesc 

ușor de cele ne-suggestionale şi de cele ne-spiritiste în 

genere; 
20 Profeţia este un fenomen suggestional spiritist, nică 

de cum ipnotic; 
30 Spiritele prevăd unele întâmplări din viitor, pe 

cati omul cel întrupat nu e în stare să le prevedă. 

Dar 6re ce pote să prevegă un om întrupat? 

Ei prevăd că mâine, poi-mâne, peste un an, peste dece 

vecuri, în fie-care di are să fie o dimincţă şi o scră; o 

prevăd, fiind-că acesta este o programă a mișcării 

planetare. 
Eii prevăd că în anul viitor, la aniversarea nascerii 

împăratului cutare, se vor audi tunuri, musice, chiote, 

fel de fel de tărăboiuri; o prevăd, fiind-că acesta, este 

o programă a comediei oficiale în tote împărăţiile. 

Eă prevăd ca Vineria viitâre prietenii mei A, B, 

şi D vor veni la mine sera între rele 8 şi 9; o pre- 

văd, fiind-că acesta este programa întâlnirilor nostre. 

Mai pâte fi pentru om întrupat un alt nem de pre- 

vedere : 
Ei prevăd că, schimbându-se guvernul de astădi, d. 

Cucoş-de-vînt va trece la guvernul de mâine, acesta fiind 

o consecinţă a caracterului acestui domn. 

Eu prevăd că, la cas de r&sboiu între Rusia și Germa- 

nia, Polonii vor simpatisă pururea cu duşmanii lui 

Muravieft, acâsta fiind o consecinţă a istoriei polone. 

Omul întrupat prevede dară numai ceea ce se află 

intro programă cunoscută mai de 'nainte, sai ceea 

ce alcătuesce e consecinţă a unei stări de lucruri de



200 EXCELSIOR 

asemenea cunoscute mai de 'nainte, adecă &răși făcend 
parte dintr'o programă. 

Negreșit, din: 80, din 90, din rod de ori, profeția 
mea nu se va împlini una singură dată, programa fiind 
împedecată prin vre-o întâmplare Gre-care; însă nu mai 
puţin este o profețiă, întru cât se împlinesce aprope 
tot-d'a-una. 

Cam tot pe atâta pâte să prevedă și un Spirit, de 
vreme ce Spiritul nu e decât o tr&ptă evolutivă dintr'un 
om întrupat, la încă mai adesea o evoluţiune dintr'un 
om întrupat forte ordinar. Deosebirea este numai că un 
Spirit, fie cel mai de jos, nu e oprit prin organele tru- 
pesci de a vede sai de a audi acolo unde omul întru- 
pat, fie el cel mai de sus, nu vede şi nu aude; daro 
programă în ori-ce cas trebui să fie. 

In profeția d-nei Lenormand elementul cel mai însem- 
nat este prevederea momentului morţii: tatăl va muri 
la 27 Decembre 1880; fiiul trebui să moră împlinind 
vrista de 26 ani. Cele-lalte elemente ale profeției : serviciul 
militar, însurătârea și doi copii, înfăţișeză mai puţină 
însemnătate, căci ele privesc numai pe o singură per- 
s6nă, ş'apoi sint nesce lucruri întâmplătâre celor mai 
mulți dintre noi, mai toţi datori a trece prin oștire, o 
mare parte însurându-se, și din cei însurați maioritatea 
având câte doi copii, astfel că pentru a face nesce ase- 
imenea prevestiri nu era nevoe de necromanţiă. Să ob- 
servâm că d-na Lenormand n'a lămurit nici sexul copii- 
lor, nici anul însurătorii. In privința morții însă este o 
profeţiă, profeţiă în tâtă întinderea cuvîntului, adecă ce- 
va luat dintr'o lămurită programă, pe care d-na Lenor- 
mand nu putea s'o afle decât printr'o împărtăşire spiritistă. 

Revista lui Dr. Dariex (No. 4, p. 231, sqq) publică 
o altă profeţiă de aceiaşi specie, dobândită în nisce îm. 
pregiurări tot atât de sciinţifice, dar anume prin învir- 
tirea mesei, fără nici o căutare în palmă: mârtea unui 
d. Varisla 8 Octobre 1890, nici cu o di mai mult, nici 
cu o di mai puţin, deși medicii asigurati că dinsul nu 
va pute să ajungă nici pînă la Septembre.
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Când se vor aduna întrun mod metodic tâte casurile 
de acest soiii —sint mii şi mii — se va dovedi atunci 

pe deplin, cum-.că omul când vine pe pămint, adecă un 

suflet când se întrupeză, îi este hotărit mai de 'nainte 

numărul anilor cât va ave să trăcscă, şi acea hotarîre, 

care pentru dînsul devine inconscientă în intervalul vie- 

ţei pămîntesci, lesne o cunosc Spiritele cele destrupate, 

marturi la luarea saii la darea hotăririi: o cunosc tot 

așa de lesne după cum cundscem noi prin afiş ordinea. 

unui spectacol dela teatru saii dela circ; iar cunoscând'o 

acele Spirite o comunică une-ori printrun medium. 

O asemenea programă este ea al€să de bună-voe de 

cătră însuşi sufletul care urmeză a se întrupa? îi este 

ea impusă de cătră alt cine-va? pote ea să fie scurtată 

saii prelungită? cuprinde ea numai anul morţii saii încă 

mai multz ja/âne biografice ? pînă la ce punct restringe 

ea lucrarea liberului arbitrii personal? Tâte acestea și 

altele sint nesce întrebări de a doua mână, întrebări pe 

cari noi nu le vom atinge de astă-dată, mărginindu-ne 

a încheia că: ori-ce profeţiă despre mârtea cui-va, fie 

prin d-na Lenormană, fie prin prorocul Daniil sai prin 

oracolul dela Delfi, este resultatul numai și numai al 

unei suggestiuni spiritiste. 
Pentru tînărul d. de Ch... era un chin nesuferit de 

a'şi cunâsce de mai 'nainte anul morţii, şi un nesuferit 

chin ar fi pentru cei mai mulţi 6meni, chiar pentru cei 

bătrâni, întru cât îi legă cu pămîntul deprinderea de a 

trăi, numerâse simpatii, şi mai ales necredinţa în vicța 

viitâre saii temerea de ceea ce'i aşteptă în acea vicţă. 

Numai un Spirit inferior, acela, dela care se inspiră d-na 

Lenormand, putea să pricinuescă fără milă un asemenea 

nesuferit chin, nici o dată un Spirit superior. Se vede 

însă că în lumea celor destrupaţi, ca şin lumea pămâîn- 

tescă, flecăria caracteriseză pe cei mulți mici, pe când 

cei puţini mari se ţin tot-d'a-una în reservă, cântărind 

urmările vorbei. Şi fără profeția d-nei Lenormand d. de 

Ch... ar fi murit tot la 30 Septembre 1885, întocmai 

după programă, punct la Gra prevădută în afișul cel
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din lumea Spiritelor, dar arfi murit fără a 'Ichinui frica 
de apropiarea cesului morţii. . 

In ori-ce cas, darul de profeţiă, fie ea nesocotită ca 
în exemplul d-nei Lenormand, fie cumpătată după cum 
eraii în deobște prevestirile oraculilor din vechime, do- 
vedesce marea importanţă a suggestiunii spiritiste. 

Se aude adesea următorul quasi-argument contra Spi- 
ritismului: nici un medium nu ne comunică vre-o dată 
ce-va care și fără medium să nu pâtă fi cunoscut omu- 
lui. Dec! diua morţii unei ființe este tocmai ce-va, pe 
care omul nu pâte s'o cunâscă prin nici un fel de di- 
buire, chibsuclă saii isteţime, nu numai în stare normală, 
dar nici în cea somnambulică. Am vădut mai sus — 
împregiurare fârte caracteristică — am vădut că som- 
nambulul lui dr. Licbeault prevestia bietului d. de Ch... 
41 ani de vicţă. 

Dar în principiii este chiar absurd de a cere dela 
Spirite să ne spună nesce lucruri pe cari nici o minte 
omenescă întrun moment dat nu pâte să le cunâscă, 
fiind-că o asemenea comunicaţiune ar rămân€ ne'nţelesă 
și ni sar păr€ a fi o galimatiă, întocmai ca și când un 
Spirit ne-ar ţine discursuri într'o limbă după planeta 
Jupiter. 

Omenirea progreseză cu siguranţă, dar progreseză 
incet, pas la pas, tără salturi, căci așa este legea evo- 
luţiunii universale. Un lucru care peste o sută de ani 
se va pricepe fârte ușor printr'o desfășurare treptată, ar 
fi privit astădi de cătră toţi ca un non-sens, după cum 
ca un non-sens ar fi fost privită în secolul trecut o de- 
scriere a unui drum de fer sai a unui telegraf. 

De câte ori vre-un Spirit s'a pripit de a face unui 
om nesce împărtăşiri de acestă natură, sciți 6re ce s'a 
intâmplat? 

Voiii povesti un cas autentic. 
Fotografia, de'ntâfu sub forma de daguerreotipiă, a 

fost descoperită d'abia- la 1839 de cătră Francesii Da- 
guerre şi Niepce. Un Spirit însă destăinuise forte pe 
larg întregul procedeii fotografic, cu 80 de ani înainte,



EXCELSIOR 208 
  

unui alt Frances, lui Tiphaine de la Roche din Nor- 

mandia, care '] descrie într'o carte întitulată Gzp/anze, 
tipărită la Cherbourg în 1760. Observaţi: 1760. Ne- 
minea atunci n'a vrut să bage în samă acea cărtecică, 

toți cei cu minte strigând întrun glas că autorul e ne: 

bun.*) La ce dară a servit destăinuirea cea prâtimpuriă ? 

Să dicem că, într'un depărtat viitor, se va descoperi 

mijlocul de a fabrică o harpă helio-aethero-pho:- 

nică— un nume mai sonor decât «telefonul» — o harpă 

pentru care aerul va fi înlocuit prin eter, ar în loc de 

cârde se vor întrebuința radele luminei, producând prin 

vibraţiunile lor o armoniă cerâscă. Ori-cine sar bizui a 

desvolta acestă teoriă astădi, va fi trimis cu tot dreptul 

în căutarea unui medic. Isus gicea: «daţi Kesarului ceea 

ce e al Kesarului şi lui Dumnedeii ce este al lui Dum- 

nedeii». Viitorului să'i lăsâm sarcina viitorului. 

Să nu cerem dela Spirite ca ele să ne desvăluescă 

nesce taine nepotrivite cu trepta evolutivă pe care se 

află astădi omenirea; dar ca să ne ajute în munca 

(2) Tată textual povestirea lui Tiphaine de la Roche (Revue Spirite 1833 p. 322): 

«Fu sais, que les rayons de lumitre reficchis des differents corps font tableau et pei- 

«gnent les corps sur toutes les surfaces polies, sur la râtine de P'oeil par exemple, sur 

«leau, sur les glaces. Les esprits €l&mentaires ont cherch€ ă fixer ces images passa- 

«gres ; ils ont compos€ une matitre trăs subtile, tres prompte ă se dessâcher et ă se 

«durcir, au moyen de laquelle un tableau est fait en un clin G'eeil. [ls enduisent de 

«cette matitre une piece de toile et la presentent aux objets qui'ils veulent peindre 

«Le premier effet de la toile est celui du miroir; on y voit tous les corps voisins et 

«6loigns dont la lumitre peut apporter l'image. Mais ce qwune glace ne saurait faire, 

«la toile, au moyen de son enduit visqueux, retient les simulacres.. Le miroir nous 

«rend fidtlement les objets, mais n'en garde aucun. Nos toiles ne les rendent pas 

«moins fidălement, mais les gardent tous. Cette impression des images. est Vaffaire du 

«premier instant, la toile les regoit. On Pâte sur le champ, on la place dans un en- 

„droit obscur. Une heure aprts, l'enduit est dessâche et vous avez un tableau, d'au- 

«tant plus precieux qu'aucun art ne peut en imiter. la vErit€, et que le temps ne peut 

«en aucune manitre l'endommager. Nous prenons dans leur source la plus pure, dans 

«le corps de la lumiere, les couleurs que les peintres tirent de differents materiaux 

«que le temps ne manque jamais d'altârer. La precision du dessin, ia varicte de tex- 

«pression, les touches plus ou moins fortes, les variations des nuances, les săgles de la 

«perspective, nous abandonnons tout cela â la nature qui, avec cette marche sâre qui 

«jamais ne se dementit, trace sur nos toiles des images qui en imposent aux yeux, et 

“font douter ă la raison si ce qu'on appelle realite ne sont pas d'autres esptces de 

«fantâmes qui en imposent aux yeux, ă Vouie, au toucher, ă tous les sens ă la fois. 

«]/esprit €lementaire entra ensuite dans quelquez dâtails physiques: premiărement, 

«sur la nature du corps gluant qui intercepte et garde les rayons; secondement, sur 

«les difficultes de le prâparer et e l'employer; troisiemement, sur le jeu de la lumi- 

«te et de ce corps desstch€; trois problemes que je propose aux physiciens de nos 

Zjours et que j'abandonne ă leur sagacite.». . , -
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n6stră cinstită şi stăruitore de a merge înainte, acâsta 
— da. 

Restul studiului de faţă este consacrat anume istoriei 

unui astfel de ajutor, ajutor mulțămită căruia un giu- 
vaer architectonic sa construit exclusiv printr'un şir de 
suggestiuni spiritiste. 

Sub titlul: «Un mormiînt poemă» (Revista-nouă 1891 
p. 411—1$), d. lonnescu-Gion descrie măiestresce micul 
templu clădit în cimitirul Şerban-vodă d'asupra remăși- 
țelor pămîntesci ale fiicei mele. Acea descriere, iato. 

«Totalitatea construcțiunii, unică în felul ef, simboliseză doă sfere: 

<d'asupra, pe pămînt, sfera materială cu ocupaţiunile și preocupaţiunile 
«ei; în lăuntru, sub pămînt, sfera ideală cu aspiraţiunile ei spre infinit; 

«sai, cu alte cuvinte, materia e expusă din capul locului vederii trecă- 

«torilor, pe când idealul e ascuns şi trebui să'l cauţi, 
«Sus, stâlpii grilagiului sînt suluri marmoree de vechi manuscrise, 

«legate între dînsele cu grilagiul în urdâla de fer, al căruia albul vir- 
«ginal se mărită cu verdele azuriii şi cu galbenul de aur, spre a forma 

«porumbeii ce se privesc pentru a se săruta, şi corânele sprijinite pe 
«arma nebiruită a timpului nostru: condeiul. Lanţuri legate în noduri 
<«gordiane atârnă de stâlpii de fer at întrărit; de pe virful acestor 

«stâlpi se avîntă flacări în sus, tot mat sus — exrce/rior 7...2 

Ne întrerupem aci, căci ne opresce acest excelsior, 
pe care nu'l băgarăm de samă la prima citire a articlu- 

5. lui d-lui Ionnescu-Gion şi pe care'l observâm tocmai 
acuma, după ce acelaşi cuvînt din propriul nostru în- 
demn, cu totul neatârnat, noi lam pus drept titlu al 
studiului de față şi după ce i-am ales sai i-am nemerit 
un epigraf din marele poet american. Faţă cu «mor- 
mîntui-poemă» dela Șerban-vodă e peste putinţă, se 
vede, a nu simţi ori-și-cine în baierele inimei, fie-care 
prin sine-însuși, un nebiruit avînt cîn sus, tot mai sus 
— excelsior!» 

Dar să urmâm înainte cu perspectiva pe care ni-o 
desfășură d. Ionnescu-Gion: 

«In faţa întrării, dominând totul, și cu culbrea galbenă blajină do- 
«molind vioiciunea celor-lalte culori, se 'nalță un tron-bibligtecă de o 
«formă particulară, susținut de dot col6ne încoronate cu frunge de 
«ederă, simbolul încurcăturilor acestei lumi. Totul e dintr'o singură bu-
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acată de pâiră, naltă aprâpe de trei metri: un monolit «de Albesci. Pe 

«fcontispiciii inscripţiunea în litere de aur: Mai şegdi puțin! Ascultă, 

«privitorule, apropiă-te ; totul e atât de vesel şi de senin, și radele s6- 

«relui se sbeguie printraceste culori atât de iubitor, încât îți simţi 

«inima că se înmâie. Vino! Jos sînt rafturile bibhotecei: pe cotorul 

«volumelor colorate se citesc titlurile cărţilor şi numile scritorilor cari 

«sînt, în reslăţirea vecurilor, fala spiritului omenesc, proba vădită că 

«avem în poi scânteia Dumnedeirii: Evanghelia, cărţile Orientului stră- 

«vechiii, Platon, Victor Hugo, Dante, Milton, Petrarca, Darwin, Mic- 

«kiewicz, Goethe, Schiller, Shakspeare, Spinoza, Kant, — condeiul, 

cicrăși şi 'ntruna şi merei condeiul !— călimara, volumele  d-şorei Lu- 

«lia Hasdeii şi portretul ei. În interiorul tronului, un câsornic de bronz, 

sîncastrat în granit, a stat la 1 şi jumătate, când viâţa de aci sa oprit 

«pentru corpul lulei Hasdeii. 

«Şegi pe tron, obositule de munca vieței saii de frămîntările durerii ; 

«odihnesce-te şi, pentru că puterea, ca şi lumina, vine de sus, ridică ți 

«uchii... De ce'i pleci cu grăbire? Ce ţi încruntă privirea? Ce'ţi sbâr- 

«cesce fruntea ?... A! sciii! un cap de mort de marmoră albă, încastrat 

în cerul tronului, cu o mare gură deschisă, adânc scobită în lăuntru, 

«ast-fel că se pole băga pumnul. Şapoi, de ce te sperii, copile al pă- 

«mântulul şi al morţii? Ze sâze de la zie a jailli de la mort. Retnal- 

«ţă-ţi privirile spre capul de mort, şi citesce geniala inscripţiune care, 

«ca un şirâg de mărgele, încongiură capul de morti: Zăsafi rîndunica 

«să'și facă culbul. Săi şi cuegelă, privitorule ; odihnesce-te în pacea 

«mormântului; fii liniscit, mârtea ţi-e d'asupra capului. Acâsta”i vi6ţa 

«viuă, căci mârtea îl e temeiul!... 

«Acest tron-bibliotecă, ori-cât de întreg la prima vedere, nu este încă 

<isprăvit; am vEdut la d. sculptor Storck -modelul după care lucrarea 

«se va termina şi se va aşeda pînă la 1 Maiii. D'asupra monumentului 

avor fi doi sfinxi din peuă de Câmpulung, jar pe aceşti simboli al 

«enigmei se va înălța un glob pămintesc de marmoră albă de 70 cen- 

«timetri în diametru, cu cele cinci continente colorate, fără alte indi- 

acațiunt decât numai trei petricele strălucitore la puncturile unde sînt : 

« Paris—Roma— Bucuresci. 

«Acest măreț glob compleieză pe deplin ideia materialismului pă- 

«mâîntese, pe care!l represintă întrega parte exteri6ră. 

«Şi acum vino, prietene, să ne coborim în mormînt: să lăsâm rîndu- 

«nica să-şi facă cuibul în gura de mort, far noi să călcâm cele dece 

"«wepte de marmură, ale scării pentru a pătrunde jos, de unde spiritul 

«se 'nalţă dus pe aripele credinței : . 

«Dar mat întâiii, un cuvînt despre acâstă scară. Făcută din fer văp- 

«sit negru, cu trepte acoperite cu marmură albă, ea este un font-levis 

«din, timpul Cavalerismului. Cele cinci trepte de sus sînt fixe; cele cinci 

«de jos se pot rădica pe balamale, acăţându-se cu lanțuri de o arcadă, 

ast-fel că spaţiul de dedesuptul scării rămâne liber, când va fi să se 

«așede o rămăşiţă mortuară întrunul din cele dot cosciuge de fer, aşe- 

«gate acolo de pe acuma. 

«Trecem Înainte.
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«La intrare, pe frontispiciii, citim cuvintele înțelepciunii senine: 

TRECETORI, PRIVIȚI D'ASUPRA 
CUGETĂTORI, CĂUTAŢI ÎN LĂUNTRU 

MORTEA DĂ VIEŢĂ 

<Cobâră ! Etă-ne jos. Pentru ce respiraţiunea nu ţi se 'ngrede? Pen- 
«tru ce nu simţi că ie 'nvălue şi te ap6să acel aer năbușitor al altor 
«necropole? De ce privirile-ți se plimbă liniscite şi scânteiătâre de 
<vi€ţă împregiurul teii? Dâmne !. pentru că dela întrare at simţit că ni- 
«mic din cele ce te încongidră nu"! lugubru ca vița mortă sai mortea | 
«fără de vi€ţă. Nu ești în mormint, ești într'un templu făcut întreg 
<din marmură de Carrara, într'unul dintr'acele fempia serena ale înţe- 
«lepciunii, așa cum le pricepeaii spiritele mari ale vremurilor bătrâne. 

«În fund o oglindă, care se aşterne pe întreg păretele boltei, prelun- 
«gesce privirile irreăl în infinit. De-asupra'i un compas, măsura, deci 
«armonia în economia prestabilită a Imensului- Tot. De o parte și de 
«alta, Ja colţurile de jos ale oglindef, pe marmura altarului, două vi: 
«tralie, din dosul cărora licuresc două candele în majestatea liniscită a 
«templului și iluminâză doi îngeri pe sticlă, — chipul frumos și privirea 

«scânteietore în arcanele sciinței a Feci6rei, în onârea căreia templul 
«se "'nalţă. . 

«Inscripţiunea de pe acâstă marmură, — o mâsă de altar — glăsu- 
<esce astfel: 

| CU VOIA LUI DUMNEDEU 
S'A SĂVÎRȘIT ACEST TEMPLU SPIRITIST ÎNTOCMAI 
DUPĂ PLANUL DAT CU TOTE AMĂNUNTELE DE 

JULIA HASDEU 

EXECUTOR FIIND B. P., HASDEU 
DUPĂ INDEMNUL CĂRUIA AU LUCRAT 

SCULPTURA Î. GEORGESCU 
MARMURĂ ŞI MOSAIC FRAŢII AXERIO 

FERĂRIĂ A. O. CZIPSER 
VITRALIU ZIEGLER ŞI SCHMIDT 

BRONZ PH. SCHWEICKERT 
MDCCCXC 

CU VOIA LUI DUMNEDEU. 

«Inferior şi exterior, acest lemplut sa construit fără nică un archi- 
<fect, fără nici un inginer, fără nică un antreprenor: totul s'a executat 
<Zreptat, în curs de un an, după desewmnauri și modeluri în carton date 
«de Tatăl zeposatei, 

«Jos, lîngă altar, la colţuri, lipite de altar și de păreţi! de marmoră 
«ai boltei, doă postamente pentru busturi viitâre, de o cam dată pen- 
atru două frumose vase albastre de Stvres cu flori artificiale ; în faţa 

„ «altarului, în centrul templului, bustul Juliei Hasdeii, din soclul căruia 
«plecă într'o parte şi alta dot uscidre de fer şi oţel, cari separă altarul 
< le spaţiul cel-lalt al bolţei şi cari represintă doi sort cu rade de aur
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«şi argint, încongiurat fie-care de câte 24 stele de argint pe fond azu- 

«sii. Din dosul soclului este gravat versul din poesia reposatei <PE- 

<rarque ă Laure>: 

Que homme aime le beau partout, en toutes choses; 

GQu'il Vaime dans les fleurs de juia ă peine €closes, 

Dans les bois, dans les eaux et dans le grand ciel bleu; 

Dans toute action pure et droite €levant: l'âme, 

Dans un coeur innocent, dans une noble femme: 

A la fin, îl trouvera Dieu! 

«In spaţiul anterior al templului, la drâpta întrând, mescidra de - 

«lucru a poetei, pe care stă un registru acoperit pînă acum de sute de 

«iscălituri ale dilnicilor pelegrini, operele ei, şi drept scaune, unul ici, 

«şi alte trei în alte părţi, nisce cuburi de Domino, ale căror punctie 

cnegru pe marmură albă masivă își aii simbolica. lor semnificare ca şi 

«fie-care punct în acest templu, căci aice, ca şi sus, nu e un singur 

«lucru care să nu'ți vorbescă ce-va și despre ce-va dintr'astă lume sai 

«din lumea cea mare şi eternă a Spiritelor. 

«utre cele patru col6ne de oţei dintr'o parte şi patru din cea-laltă, 

«cari sprijini bolta şi'i dă o tăriă care va înfrunta timpul, lanţuri au- 

«cite şi nikelate, de unde atârnă decimi de corone, 

«Sub scară, am spus deja că sint doă cosciuge. De lături, pe păre- 

«tele din stânga, săpat în marmură și poleit, sub o stea octogonă cu 

« fondul albastru, următorul Credo spiritist : 

C] LEGEA RELIGIOSĂ: 
CREDE... 

A CREDE ÎN DUMNEBEU. 
CREDE ÎN NEMURIREA SUFLETULUI 

CREDE ÎN DARUL COMUNICĂRII CU CEI DUŞI. 

(| LEGEA MORALĂ : 

- TUBESCE ŞI AJUTĂ... 

AA LUBESCE ŞI AJUTĂ NEMUL. 

IUBESCE ȘI AJUTĂ PE CINE TE AJUTA ŞI TE 

IUBESCE. 

TUBESCE ŞI AJUTĂ FĂRĂ A PRECUGETA LA 
FOLOSUL. TEU. 

«Pe păretele din dr&pta, continuarea inscripțiunii din stânga : 

(] LEGEA SOCIALĂ: 

. NU NECINSTI... 

A NU NECINSTI PE TINE ÎNSUŢI, CA SĂ TE 
CINSTESCĂ ALŢII. 

NU NECINSTI PE ALŢII, CA SĂ TE CINSTESCI PE 

: TINE ÎNSUŢI. _ 

NU NECINSTI MUNCA, CĂCI MUNCA E VIEŢĂ.
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[3 LEGEA FILOSOFICĂ : 
CÂND-—ATUNCI... 

A CÂND FAPTUL ŢII, ATUNCI ADEVERUL SCI. 
C ÂND NU VREI SĂ CRESI, ATUNCI NU POŢI SĂ VENI 
CÂND CAUŢI 1 OVADĂ, ATUNCI GĂSESCI TĂGADĂ. 

«Şi acum, cugetătorule, după ce ai citit și vei cugeta la adâncimea 
«acestor adevăruri, ridică'ți privirile pentru a'ţi explica, de ce lumina 
«este atât de veselă, de viă și de amabilă într'acestă criptă, în care 

«poesia pare a încăldi inima și a însenina sufletul. 
«Plafondul de un albastru admirabil și ferestrele luminătorului de sus 

" «cu îngerii trandafirii, -precum şi oglinda din firida plafondului, îţi vor 
«explica lumina Îînveselitâre a mormintului şi acea simţire de quietudine 
«prietin6să ce ţi-a coprins inima. In luminător, pe păreţii laterali, por- 
«tretele de familii ale Iuliei Hasdeii, fie-care în câte o stea de bronz: 

«pe drâpta, fiind spre altar: Fuia Fasaeii (1869-1888), Bogdan 
«tatăl (1838— ), Julia mama (1840 — ), Tadeii străbunul (1169 — 1835), 
« Nicolae unchiul (840—1860); 

«pe stânga, făcând față celor din drepia: A/exondru bunicul (1811 — 
«1874), Valeria străbuna (1790— 1860), Elisa bunica (1824 —1848), 
« Boleslas moşul (1812 1886). 

«În acefaşi firidă, având stele-portrete de mat sus de doă laturi, chiar 
<în fâța bustului Juliei Hasdeii, se află, ca şi când ar fi în aer, un al 
«doilea altar, un mic altar superior, cu trei busturt din terracotta deo 

«execuţiune remarcabilă : Christ având la drâpta pe Shakespeare 
«şi la stânga pe Victor Hugo; din dosul acestor busturi este o o- 
«glindă şi o altă oglindă în laturea opusă a firidei, astfel că ambele 

«oglinde reflectându-se şi refleciând tot-odată pe îngeri! dela ferâstră, 
«produc efectul feeric al unui infinit paradisiac, 

«Ne'ntârcem un moment la altarul cel mare, sub care zac rămăşiţele 
«pămîntesci ale Juliei Hasdeii, D'asupra lui plafondul e compus dir, 
«dot table de marmură albă represintând o carte deschisă, pe cele doă 
«pagini ale căriia, îndoite la margine peste unghiurile ocupate de can- 
«dele, stă scris cu aur în opt patraturi albastre numele lui Dumnegieii : 
«grecesce, latinesce, arabesce, evreesce, chinesesce, cu ieroglifi, cu cu- 

«neiforme și cu devanagari. 
«Şi pretutindeni, și sus, şi jos, pe altar, atârnate de lanţuri, la pici6- 

«rele tronului-bibliotecă, aruncate pe pămînt, flori şi iarăşi flori, Ma- 

<zibus date lilia plenis, par a ice busturile din firidă: Christ, Shakes- 
«peare și Victor Hugo. Flori şi iarăşi flori, cer şi fluturii cu aripele 
«destinse. aninați pe buzele arcadelor, şese la altarul inferior şi opt la 
«cel superior, 

«Poesiă și simbolism, — în totul o neturburată şi placidă veseliă, 
«ceva care mulțămesce pe cugetător, pe artist, pe trecător, şi le covâr- 

=șesce unica dorinţă ce'i stăpînesce în cimitire, dorința păcii senine, şi. 
«deci sborul de nimeni jicnit spre sferele ideale. i 

«Te aședi pe unul intr'acele cuburi închinate Domnului: «Domino». 
<L.asă?ţi ochii să îmbrăţişeze tte părțile templului; se vor plimba cu
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«iubire „prin tâte colţurile lui, dar la urmă se vor pironi tâte asupra 

«chipurilor iluminate de candelele ascunse al altarului, Ți se va păr€ 
acă îngerii se 'nalță din ce în ce mai sus şi că privirile lor scânteie 
«de candârea viriginităţii. Păreri iubite, cari te fac să credi că acei în- 

<geri sînt, cum dicea Dante, : 

n sees «e. UBa COSA Venuta 
«Dal cielo in terra a miracol rhostrare. 

«In adevăr, acest mormînt fără păreche represintă în mod plastic o 

«poemă în dot cânturi :: d'asupra, pămîntul cu globul seii și cu vanită- 

aţile sale de adi pe mâine; în fund, cerul cu stele și îngerii întrun in- 

«finit de lumină. 

«Şi aşa e Mormintul-Poemă, care fărmecător va rămâne tot-d'a-una, 

«și când radele sârelui de vară îl vor face să scânteie într'o mare de 

«aur, şi când lumina estompată a qilelor de i&rnă va catifela vioiciunea 

«culorilor!» 

Cu articlul lui Gion în mână, d. Î. Socolescu, unul 

din architecţii noştri laureați şi director al Analelor ar- 

chitecturei, sa abătut, cu vr-o şese luni mai tărdiii, pe 

la templul Juliei Hasdeii, și mi-a adresat în acâstă pri- 

vinţă o lungă scris6re, din care extragem următârele : 

«Femeiul orf-căril concepţiuni de artă este poesiă, simbolism şi Irak. 

«niciă eternă, adecă: poesiă în gândire, simbolism şi trainiciă eternă 

«în întruparea acelei gândiri. Și unde re aceste pietre unghiulare ar 

«fi putut să 'şi găsescă mat cu prisosinţă locul lor, decât întrun templu 

al spiritului, al nemuririi? . . . 

«In primul templu spiritist eram sigur că. voiii afla întrupate idealul 

«pacii senine şi a) sborului nejicnit al minţii, precum şi simbolul pă- 

«mintesc al eternității, spiritului şi materiei, Cu acâstă preocupaţiune, 

«păşii peste pragul locaşului. de vecinică hodină, unde dilnic răsună sus- 

«pinele şi jalea celor ce vin să dea pămîntului ceea ce pămîntului: e 

ascris să fie dat; şi cu un curagiu deosebit, stirnit de curiositatea lu- 

«crului noii, mersei fără abatere spre locul căutat, ca şi cum aş fi fost 

«un obicinuit. Când sosii în dreptul templului dorit, fără voe exclamai : 

«acesta este! acesta trebue să fie! Dacă fără veste m'aţi fi în- 

«trebat: de ce? n'aș fi putut răspunde de cât: pentru că e numai Zoe 

astă, simbolism Şi trăiniciă eternă. 

«De aci impresiunile de tot felul începură a 'mi curge în minte, cu 

«atât mat îmbelşugate şi mai intense cu câ, fixat cu ochii corpului şi 

sal .minţii pe acest templu, începui să analisez, năzuind a pătrunde mi- 

«sterele concepţiunii. 
<A încerca. să descriii impresiunea poatică ce acest templu produce 

«asupra ori-cărui visitator, ar fi să repet cu palide note armonica de- 

43:795. 14



210 FXOELSIOR 
  

«scriere a impresiunilor lui Gion după visita sa de la 20 Februarie 

«1891, descriere plină de cel mat scrupulos şi mișcător adevăr. 

«Dar dacă poesia își reversă cu atâta abundanţă ragele sale în to- 

atalitatea acestui templu, dacă la privirea și analisa lut mintea plecă 

«din sferele pămîntesci spre a se întălni cu spiritul celui ce f-a dar 

eacest dar divin, — simbolismul, misteriosul representant al marilor gân- 

adiri, îşi fea întrupare în cele mal mici detalii ale mormîntului: 

«poemă. 
«Nemic în acest templu nu este necugetat, fără rol, fără legătură cu 

«vreuna din legile cele de temelii ale lumii fisice şi morale. 

«Totul apoi este întocmit cu o trainiciă aşa, de vădită că, privind cu 

ade-a măruntul corpul acestui monument, gândul peirii lui prin forța 

adistrugătâre a timpului pare un fapt ce nu se va întâmpla nici o dată. 

«Şi nu pare ast-fel prin mărimea sa, ci prin pătrunderea şi judecata 

«drâptă cu care materia e alesă și țesută spre a'l formă. 

«Dacă acest monument war fi posedat decât calităţile unei concep: 

<țiuni poetice, întrupată în formă neperitâre, încă templul ar fi avut 

«dreptul să facă, admiraţia ori-cărui trecător sati examinator special, El 

«posedă însă, mai pe d'asupra, simbolul unor legi mari de temeiu În 

coatură. 
| 

«Ochiul observator descopere immediat, examinând templui, că totul 

«este întemeiat pe proprietăţile numerelor 3 şi 4 cu multiplii lor, adecă: 

«fie gândire exprimată, fie elemente de construcţiune, musică, credui 

«spiritist, versuri etc., tâte sînt în numer de trei şi 4 saii multiplii lor. 

«Şi de ce 6re acestă preferinţă? Să fie efectul unet simple întâm- 

«plări? Nici decum. Armonia, stabilitatea, eternitatea, ai avut şi ai 

«în univers drept simbol numerele trei saii patru, 

«Ast-fel găsim: 

«In ordinea fisică, 3 culori de temeiu (galben, roșu şi albastru), 4 

«anotimpuri întrun an, 4 vînturi dominante, 4 puncturi cardinale, elc, 

«li ordinea morală, Divinitatea — cea mai înaltă din cugetări — în- 

_«chipuită ca o treime nedespărţită şi represintată printr'un t riunghiu; 

„aideia de univers concepută sub forma unirii a 3 sati 4 elemente: apă: 

«focul, pămîntul şi aerul; Crist având 12 apostoli (3X4), din cari nu 

«mai 4 evangheliști, etc, 

<E curios, cum în tâte timpurile aceste base simbolice 3 şi 4 aii fost 

«socotite ca inevitabile în ori-ce întrupare de mare gândire, Egiptenii, 

«pentru ca să rădice un monument represintând nestrămutarea eternă a 

«divinității, inventară forma cea mai simplă şi mat genială: piramida, 

«a căriia basă este pătrată, iar fețele triunghiulare. Şi de ce 

«ati ales ei pătratul şi triunghiul, dacă nu pentru că acestea represintă, 

«graficesce, temeiul formaţiunii şi existenței figurelor: ideia de supra- 

<iață se nasce prin triunghiii, iar întinderea unei suprafeţe. e o în- 

«sumare de patrate, unități de măsură, In o construcţiune rațională, 

«dentru ca organele să formeze o sistemă invariabilă trebui ca țesă- 

«tura lot să fie în formă triunghiulară, Pentru ca un corp să şegă 
<în equilibriit pe basa sa, sa dovedit că trebui ca verticala, centrului 

cseii de gravitate să nu se apropie de margine cu mai mult dea treia
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«parte din largul basei sale. Şi am put& merge departe cu enumera- 

„rea acestor exemple, spre a dovedi că legile mari ale lumii fisice şi mo- 

crale îşi ai în Mormâîntul-poemă o înfrățire, o sintesă a lor... , 

«O descriere — cu figure — voiu face în Analele architecture, unde 

«voiii explica în mod amărunţit întreg corpul acestui monument, în 

«care — încă o dată — poesia, simbolismul şi eterna trainiciă sînt 

«întrupate sub forma primului templu spiritist>. 

In urma d-lui Socolescu, un alt distins architect, d. 

Frederic Hartmann — ferâscă-vE cerul de a'l confunda 

cu inconscientul Hartmann! — sa oferit elînsuși, 

cu amabilitatea și desinteresarea unui adeverat: om de 

sciință, de a compune un album de desemnuri architec- 

tonice după interiorul și exteriorul templului, căci cele 

două desemnuri publicate în Revista Nouă lăsaă mult 

de dorit şi eraii făcute de un necunoscător în ale archi- 

tectutrei. 
i 

D. lonnescu-Gion descrisese «Mormîntul-Poemă> în Fe- 

bruariii, când nu numai globul pămintesc cu cele cinci 

puncturi luminâse: Bucuresci, Roma, Paris, Londra, și 

San-Francisco, din cari ultimele doă s'aii adaos în urmă, 

nu era aşedat pe «tron-bibliotecă», dar încă: 

10, Pe lingă cele patru scaune cubice de marmură 

albă şi marmură negră, cari sînt închinate lui Dumne- 

deii: Domino, lipsiaii trei scaune triangulare de fer ma- 

siv aurit şi cu marmură negră, fie-care pe câte trei pi- 

cidre, adecă tripoduri, gimodss ale oraculilor din an- 

ticitate, scaune închinate Spiritelor şi purtând în un- 

ghiurile lor, ca simbol de comunicaţiune, câte o scri- 

s6re pecetluită, iar la: mijloc în triunghiu numele «Has- 

deu> cu fie-care literă din trei semne, ast-fel că cei 

ne-iniţiaţi nu pot descifra trigrama, nesciind de unde 

să încâpă și privind ca enigmă lucrul cel mai simplu: 

„
"
/
 

LI
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Cele patru PDomzzo şi cele trei zrzfoduri alcătuesc la 
un loc numărul de șepte scaune. 

20. De ambele laturi ale scării «pontilevis» lipsiaii 
doă lungi oglindi în tâtă înălţimea păreților, față 'n faţă 
cu oglinda cea lată din fund d'asupra altarului celui 
mare, aşa că și aci, ca şi prin cele dot oglindi mici ale 
«luminătorului», se produce efectul infinitului. Pe fie-care 
oglindă se vede sburând câte un înger cu aripi azurii 
diafane și cu o scris6re în mână, zugrăvit de d. Bădu- 
lescu, talentatul elev al lui Mirea, ambii îngeri resfrân- 
gendu-se și mai plastici în oglinda cea-laltă, 

30. Pe muri lipsiaii un scarabeii sacru și mai multe 
buchete de flori, depinse pe marmură de cătră pictorul 
Paraschivescu (Juan Alpar), mai ales trei buchete din 
maci şi zorele pe fațada eltarului celui mare spre apus, 
d'asupra uşciGrei prin care se pot vede mâștele r&po- 
satei, 

40. Pe aceiași fațadă a altarului spre răsărit lipsiaii 
notele musicale, sculptate cu. negru pe linie de aur în 
formă de un fel de liră culcată pe câstă, cu inscripţiunea : 

REQUIEM. 
MELODIA POSTUMĂ DE JULIA HASDEU 

ARANGIATĂ PENTRU QUATUOR 
DE G. STEPHĂNESCU. 

50. In mescidra cea de stejar lipsia aristonul, care 
j6că aceiaşi melodiă și despre care a se vede mai jos. 

60. La întrare în templu, rădemându-se pe prima şi 
pe a doua arcadă dedesuptul altarului celui mic, căruia 
îi slujesce drept temeliă, stă înfiptă în tavan «cheia de 
boltă», «clef de votite»>, un mare pătrat de marmură 
albă, purtând o cruce, smaltată ca o catifea albastră, și 
pe dînsa cu aur oul primordial și numele lui Dumnedei 
grecesce și latinesce în următârea monogramă:
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70. Un bloc de pttră de Petroşiţa, făcut în formă de 
canap€ şi văpsit d'asupra ca și când ar fi acoperit cu nesce 
scârțe românesci, pus afară de cea-laltă parte a aleu- 
lui care duce spre templu, drept în faţa întrării. 

80%. O lucrare nu este încă isprăvită nici astădi. Pe 
bordura de marmură care încinge d'asupra din trei părţi 
mâsa altarului celui mare, bordură albă pe partea din 
fund și negră pe ambele laturi, urmeză a fi aședate 26 
busturi de terracotta, nalt: fie-care de 23 —30 centimetri, 
Aceste bustură sînt: în fund cei 12 apostoli; la stânga: 
Jeanna d'Arc, Sita Teresa, Sr. Stefan Protomartirul, 
Corneille, Beethoven, Swedenborg și Alfred de Musset; 
la drepta: Leibnitz, Descartes, Pascal, Michel Angelo, 
Cervantes, Moliere și Andre Chenier; adecă în fund 
12 (=3X4), iar pe laturi câte 7(==3-+4). 

90. Afară de Georgescu, Axerio, Ziegler, Czipser şi 
Schweickert, înscriși pe mesa altarului celui mare; afară 
de pictorii Paraschivescu și Bădulescu; aii mai luat 
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parte la diferite lucrări : sculptorul Storck (sfinxii, glo- 

bul, dominourile, melodia), sculptorul Ernesto Franzoni 

(cele trei marmure cu numele lui Dumnedeii), ferarul 

Goldstein (portiţele şi tripodurile), petrarul De Cecchi 

(tron-biblioteca), petrarul Marinescu (canap€ de petră), 

bronzarul Bernescu (fluturii), și alţi câţi-va, fie-care deose- 

bit, întocmai după desemnurile sai modelurile date de mine. 

Și totuși eii personal nu mă pricep de loc în archi- 

tectură, de loc în sculptură, de loc în ferăriă, de loc în 

vre-una din feluritele ramure tecnice la cari trebuia ne- 

apărat să alerg. Nu mă pricep de loc, o spun verde 

şi o pot mărturisi toți aceia cari mă cunosc pe mine de 

trei-deci de ani încoce. 

Nici un plan primitiv general n'a existat măcar într'o 

schiță ori-cât de elementară ; și când eii comandam ce-va 

astă-di, nu scieam, ba nici nu bănuiam câtu-şi de puţin 

ceea ce va fi să comandez mai departe mâine sai peste 
câte-va dile, necum peste mai multe luni, căci fie-care 
comandă îmi fusese dictată în deosebi de cătră o fiinţă 
nevădută, într'un mod incânscient pentru mine, fie prin scri- 
sâre forte laconică, fie printr'o figură rudimentară, de 
pildă «cheia de boltă» de mai sus așa: 
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Cum-că un plan primitiv general există, nu în ca: 
pul mei, ci in mintea acelora cari mă suggestionaii pe 
mine, acesta se învedereză prin economia totală a con- 
strucțiunii, dar mai ales prin unele puncturi cu desăvir- 
şire peste putinţă fără un asemenea plan, dintre cari 
voii pomeni aci un singur punct, fârte-forte semnifi- 
cativ. 

Din capul locului, la aşedarea păreţilor de marmură, 
primisem suggestiunea de a face ast-fel ca deschidătura 
ferestrei să nu fie dreptă, ci un fel de pălniă, adecă mai 
largă sus, unde este în nivelul cimitirului, și mai îngu- 

stă jos, unde este în nivelul bolţii. 
Acestă disposiţiune mi se părea cu totul nepotrivită, 

car m'am supus. 
„ Taraşi din capul locului, la aședarea arcadelor de oțel, 
primisem suggestiunea de a pune o arcadă sub a treia 

parte a ferestrei dinspre întrare, iar nu la mijlocul fe- 
restrei, după cum cerea simetria. 

Am făcut'o' și acesta, deși lucrul era fârte nepo- 

trivit, 

Din cele dot nepotriveli, ce ese Gre la urma urme- 

lor? 

Peste mai multe luni primesc suggestiunea de a 

uni arcada s-7 în direcţiunea întrării cu marginea tava- 

nului c-d:
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apoi de a pune pe acâstă placă trei busturi de terra- 
cotta: unul mai mare-—Crist, şi do mai mici, Shake- 
speare şi Victor Hugo, privind câte trei de sus asupra 
bustului pus în faţă al fiicei mele; în sfîrşit, de a a- 
şeda pe păreţii a şi c-d ai ferestrei oglindi para- 
lele. 

Atuncea numai ei am putut înțelege potrivela celor 
doă nepotriveli: aşedarea cea nepotrivită a arcadei s-r 
avusese în prevedere întocmirea micului altar superior 7 
cu cele trei busturi, iar deschidătura cea nepotrivită a 
ferestrei ex entonnoir, din dată ce s'aii pus oglindile 
cele paralele, a făcut că ori-cine trece prin aleul cimi- 
tirului, când se apropiă de templu, vede din afară din 
punctul 4 cele trei busturi resfrinte în punctul 7 al o- 
glindei a-& într'o perspectivă de infinit, pe când la în- 
trare în templu cele trei busturi nu se zăresc în oglin- 
da a-ă, ci se v&d numai dacă stă cine-va şi se uită in 

122, Sus de sub punctul &, punctul unde se află bustul Juliei 
Hasdeii, pus cu faţa spre altarul superior.
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Cele dot nepotriveli fârte potrivite fuseseră prevădute 
în planul general primitiv al templului, dar despre acel 
plan general primitiv pe mine unul nu mă tăia capul. 

Spiritul care mă suggestionă asupra templului a fost 
tot-d'a-una fiica-mea; numai o dată — în privinţa celor 
doi îngeri de pe oglindi—reposatul meii frate Nicolae, 
pictor, mort la 1860 in vristă de 10 ani, un adevărat 
înger el-însuşi prin frumusețea chipului şi prin frumuse- 
ţea sufletului. Dar unele suggestiuni ai fost făcute nu 
numai mie d'a-dreptul, ci tot-o-dată dictate automati- 
cesce prin mediumitatea altora; şi acestea anume fiind 
tocmai cele mai însemnate din punctul de vedere al 
convicţiunii, fiind adecă dobândite așa cum cere con- 
trolul sciinţific, asupra lor cu tot dinadinsul mă voiu 
opri acuma. 

I. Istoria unei stele. Fie-mea îmi dictase dea aședa 
pe cei doi păreţi fără oglindi dela ferestră, păreteie de- 
spre apus și păretele despre răsărit, 9 stele de bronz, 
fie-care stea combinată din câte 3 stele hexag6ne supra- 
puse închipuind împreună 18 rade, după următârea figură 
drept model: 

  

fie-care stea menită a cuprinde la punctul s câte un portret, şi anume portretele cele menţionate de Gion.
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Mergând cu modelul la bronzarul Krause, lesne ne-am 

înţeles asupra lucrării; dar ei n'am poruncit 9 stele, ci 

numai 8, şi iată de ce: 

10. mi se părea mai simetric de a pune câte 4 stele 

pe fie-care părete, iar nu 4 de a parte şi ş de cea 

laltă; 

20. ei nu voiam să “Ed între portrete pe acela al 

bunicei mele Valeria, fiind-că... fiind-că... eă nu iubesc 

pe Evrci (şi cine Gre îi iubesce?), iar bunica mea Va- 

leria a fost Evreică. 

Acesta se petrecea la 18 Octobre 1890. La 24 Oc- 

tobre avui o şedinţă cu medium Cosmovici, care nu sciea 

cu desăvirșire nemic despre stele, nici despre portrete, 

nici despre originea bunicei mele. Cu totul pe neaştep- 

tate primesc printr însul urimătârea comunicaţiune : «les 

«etoiles ne sont pas completes; il faut neuf, trois fois 

«la trinite; c'est une Juive qu'il ne faut pas oublier 

«(Stelele nu sint complete; cată să fie nouă, de trei ori 

«trei; aceia pe care nu trebui s'o uiţi, este o Evreică)». 

Cuvintul Tzuive scris cu cursiva, Ce e asta ? întrebâ cu 

mirare Cosmovici, când lam deşteptat din catalepsiă şi 

am descifrat impreună comunicațiunea. 

M& repedii immediat la bronzarul Krause şi am po: 

runcit o stea suplementară pentru bunica mea Valeria; 

dar în mine însu-mi nu eram împăcat, cugetând necon- 

tenit: care să fie pricina acestei stăruințe pentru «Evrei- 

ca» ? Fiica mea n'o cunoscuse, şin timpul traiului pă- 

mintesc nică nu sciea măcar că străbunica ei fusese 

«Juive», căci eă n'o spuneam nimărui; cunoscuse însă 

bine pe bunica mea cealaltă, bunica după mumă, O 

Moldovencă născută Morţun, călugăriță la monastirea 

Paserea. De ce dară îmi împunea cu ori-ce preț pe ne- 

cunoscuta «Evreică», și nu pe cunoscuta «călugăriţă», 

şi nu numai călugăriţă, ci chiar «schimnică» ? Aceste cuge- 

tări mă sbuciumaii mereiă. Totuşi nu voiam să cer dela fie- 
A 

194 mea nici o lămurire căi însumi, aşteptând ca ea să'mi respun- 

'dă la nedomirirea cea mentală printrun alt medium, ast- 

fel ca să pociu fi pe deplin sigur că înconscientul meii perso-
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nal, gogoriţa lui Hartmann, nu va fi amestecat întru nemic în respunsul pe care “i voiu căpăta. 
Dorita lămurire n'a întârdiat de a'mi veni prin Cos- movici în şedinţa din 31 Octobre, anume: «Stcua a 9-a ceste o sfintă prin faptele cele nobile pe cari le-a îm- <plinit în trecerea sa pe pămint (La neuvieme est une «sainte par les actions nobles qu'elle a remplies dans «son passage lă-bas)». 
Numai atunci mi-am adus a-minte multe, multe. Mi- am adus a-minte, cât de tare mă tubia în copilăria mea acea Fvreică. Mi-am adus a-minte bine-facerile pe cari dinsa, trâind tot-d'a-una la țeră, le împrăștiea, cu mâna largă și fără a se fali, printre săteni și printre vecini. Mi-am adus a-minte că, de câte ori țEranii se resculaii împotriva stăpânilor şi de câte ori hoţii bântuiaii moşiele de pe'npregiur, curtea boierescă a Fvrezcei remânea tot. d'a-una sigură și liniştită, deși n'o păzia O strajă de Arnăuţi. Mi-am adus a-minte că, remasă văduvă bogată şi frumâsă după mârtea buniculni mei Tadei,! nici o dată nu sa atins de dinsa o umbră de calomniă. Mi. am adus a-minte, în sfîrşit, că acest bunic ai mei, ale căruia opere manuscripte în limba polonă se află depuse în parte la Academia Română, înalță într'un volum în- treg, în versuri pline de entuziasm, caracterul, inteligența și virtuțile acelei Burekce. !) Tâte astea eii le uitasem, 

  

1) lată un fragment dintro frumâsă lungă poesiă întitulată «Do moiey zo0ny» din 1816: 

. î. |. . . . . . . . . . . . . . 
Pan Los6w naszych zrobil te przemiane, 
Bad: Imie Jego zawsze uwielbiane ! 
On to mnie z pieluch do pracy przykowal, On mnie nauka poit z oswieceniem, 
On moie serce nad stal zahartowal 
By niezmieknialo pod twardym zdarzeniem, On byt mym strâzem i przewodca zawây Bym w r6znych swiata Stanach szukat prawâdy.
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adecă uitasem că printre Evrei s'aii născut une-ori fi- 
gure sublime, născute anume printre Evrei pentru a lu- 
mina cu atât mai strălucit, cu cât lumina venia mai din 

intunerec. 

Z Nim ogladalem ludy w cwierci swiata; 
“fam sie poznalem z woyna i z przymierzem; 
Tam gdzie narody smierc kulami zmiata, 
Tam mi On bywal tarcza i puklerzem ; 
A gdym padi, albo by! lupem polowu, 
On mnie podnosit lub uwolnil znowu. 

Po cierniu przygod wiodac mlode nogi, 

Gazie niegdzie wskazat kwiat sliczny nadziei, 

Uezac by potym wedrowac bez trwogi 

W niepewny wieku meskiego kolei: 

Jego przewâdstwem i skinieniem reki 

Znalaztem twoie i twây duszy wdzieki. 

Naymilszy kwiat ten w iycia mego drodze 

Zerwalem. I)zieki, niesmiertelny Boze! 

Bo cho& mnie pozniey uderzales srodze, 

Kwiatek ten kwitnal swiezy iako roze, 

1 w zmiennym losu moiego obrocie 

Ani w milosci ani zawiedi w cnocie. 

Owszem mnie w smutku cieszyl dobroczynnie, 

W uciskach rzezwil, îi w kazdym ostatku 

Przykrego losu, igraiac niewinnie, 

Bylem z nim szczcsny wW nayezulszym przypadku. 

Wyznac godzisie. co wdziecznosc isst szczera : 

Tys ten cudowny kwiat, moia Walera |... 

A te maluchne roskoszne chiopieta? 

Ktârym na tiwarzach blyszezy oyca cecha! 

Zawsze niewinnot€ z nivmi igra swieta, 

W ich ustach wiernos€ mamy sie usmiecha: 

Brykaycie lube, ukochane dziatki, 

Wyscie swiadectwem cnoty waszey matki! 

Nie saz to cuda Boski€y Pana woli? 

Dziwnieysza iednak ze mnie, pâzne plemie, 

Prowadzac droga pracy,. nedz, niedoli, 

Przywiodt nakouniec do pradziadow ziermnie,,, 
î. .. .. .. .. . . . . ..
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In acestă istoriă a unei stele a fost o duplă sug- 
gestiune spiritistă: asupra mea și asupra lui Cosrnovici, 
cea a doua controlând pe cea de 'ntâiu, şi controlând'o 
întrun chip mai pe sus de ori-ce îndodlă, de ori-ce câr- 
tire, de ori-ce /a7rfmannis. 

Control pentru sciință, un control întocmai ca re- 
activit în chimiă, da; pentru inima mea însă, inima con- 
trolată de sine însăşi, bunica Valeria a fost o stea per- 
dută pe pămiînt şi apoi regăsită d'o-dată printr'o neaș- 
teptată destăinuire de sus: fzcelszor ! 

II. Istoria unor railuri. Una din primele com: 
mande” pentru templu a fost aşedarea a opt colone de 

(Acestă metamorfosă, a făcut'o stăpânul ursitelor omenesci, fie numele Lui puru 
rea adorat! — El este, care din faşă m'a ferecat la muncă; El m'a adăpat și ma 
luminat prin sciinţă ; El mi-a călit inima mai tare decât oţelul, ca nu cum-vă să se 
înmâie sub isbirea cea virtâsă; EL m'a priveghiat şi m'a povăţuit tot-d'a-una, pentru 
ca în diferite stări lumesci să caut numai adevărul. — Cu Dînsul am vădut nemurile 
dintr'o pătrime a lumii, făcui cunoscință cu răsboiul şi cu pacea ; şi unde mârtea 
mâtură popâre prin glânţe, acolo EI îmi era scnt și pavăză, iar când cădeam rănit 
sai prins în robiă, El mă ridica sai mă scotea din lanţuri, —Ducându-mi tinerele pi- 
<idre printre mărăcinele întîmplărilor, EL îmi arăta din când în gând câte o mândră 
fiâre a speranţei, mulţumită căriia colindai mai departe, fără tulburare, pe poteca cea 
nesigură a vristei bărbătesci; sub conducerea Lui şi prin semnul mânei Sale, am ne: 
merit ale tale şi ale sufletului teii frumuseți. — Acestă flâre, cea mai dragă pe calea 
vieţei mele, am cules'o și mulţumescu-ţi, o Dumnedai al nemuririi! căci deşi în urmă 
m'ai lovit cu asprime, dar acea: fi6re mu mai încetâ de a înflori ca trandafirul şi nici 
o dată, în rotirea cea schimbătâre a sorții mele, ea nu m'a amăgit nici în dragoste, 
nici în vixtute.— Din contra, îmi era mângăerea cea bine-făcătore în întristare, mă 
îmbărbăta în gână, şi prin jocul ci inocent, ori-cât de crud îmi era traiul, mă sim- 
țiam fericit la culme cu dînsa; recunoscinţa cea sinceră mă silesce a o spune pe 
faţă : acea flore miraculdsă eşti tu, Valeria mea ! — Dar aceşti mititei mândri băe- 

ţani 2 pe feţele cărora lucesce tiparul tatălui lor! tot-d'a-una sfinta nevinovaţiă se jocă 
cu dînșii, pe buzele lor zîmbesce credinţa maternă... săltaţi, dragi și mult-iubiţi co- 
pilași ! sînteţi o mărturiă o virtuţii mumei vâstre. — Nu 7s 6re acestea minuni d'ale 
voinţei Dumnedeesci ? dar minunea cea mai mare este că voința Dumnedecscă pe 
mine, odraslă întârgiată, ducându-mă pe calea muncei, a nevoilor, a suferinţei, m'a adus 
în sfîrşit în ţera strămoşilor...) 

(MSS. întitulat: Zadeusza Jlysdeu Pisma roane, 2o Bassarabiy, dot 
cowarty, în biblioteca Academiei Române, p. 4. O notiţă biografică 

despre Tadeii Hasdeu vedi în Ye /lasdeu, Chevalerie, p. 233—254 
şi în Revista-nouă, 1889, p. 241--247). 
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fer, legate prin cele patru arcade de oţel pe cari se 

radimă bolta. Comanda a fost executată de ferarul Czip- 

ser, care a făcut arcadele prin încovoiarea unor șine 

dela drumul de fer. După ce lucrul era gata, fiica mea 

imi suggerâ de a examina şinele. Ce vEdui? Cele trei 

şine din interiorul templului pârtă t6te pe ambele la. 

turi, ca semn de fabrică, data 1869, iar arcada exteridră, 

aceia dela întrarea în templu, are numai ea și numai pe 

laturea spre uşă data: 1870. Fiica mea se născuse la 

finea anului 7869 în ajunul anului 7870. Ferarul, fără 

amestecul meii şi întrun mod cu desăvirșire inconscient 

„pentru dînsul, fusese spiriticesce suggestionat de a alege 

anume acele şine şi de a le aședa anume în acea ordine. 

Dacă aş fi gis eii s'o facă, ferarul mi-ar fi cerut, pâte, 

un preţ îndoit sai întreit, sub cuvânt că nu se găsesc 

asemenea şine, cari în adevăr dateză de pe la inceputul 

căilor ferate în România. 

Aci crăși, ca şi în casul cu bunica Valeria, a fost o 

suggestiune duplă, controlându-se una pe alta: una 

asupra lui Czipser pentru a pune acele şine, cea-ialtă 

asupra mea pentru a verifica pe oţel minunatul ac. de 

nascere. 

Prin cele patru șine, trei cu 1869 aşedate în partea 

cea paridisiacă a templului, şi numai una cu 1870 lingă 

uşă, lulia Hasdei ne spune fără cuvinte: în 1869 mai 

eram în cer, cătră 1870 mE pogorii pe pămiat, la 1888 

„.. Ezcelstor ! 

III. Istoria unor fluturi. Piedestalul cu bustul 

fiicei mele fusese aședat din capul locului în centrul 

templului, la punctul &-c, tocmai sub a doua arcadă, 

adecă între col&nele de fer a-d, având drept în faţă în- 

trega lumină dela ferestra I:
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Cu chipul acesta, ori-cine putea circulă împregiuru- 
bustului în spaţiul cuprins între colnele z-g pînă la al 
tarul zz. ă 

Tocmai în ajunul anului noii 1891 eii primii personal 
o suggestiune dela fiica mea, ca să leg puncturile a-b 
şi c-d prin câte o portiţă de fer cu stele pe azur, şi să 
poruncesc 12 fluturi de bronz colorați. | 

Fără zăbavă portiţele aii fost comandate ferarului 
Goldstein, iar fluturii bronzarului Bernescu. 

La 3 Ianuariii, iarăşi personal, mi-a fost arătate locu- 
rile pentru aședarea fluturilor, anume 6 pe arcada dintre 
col6nele z-g, unde din causa portiţelor nemine nu mai pu: 
tea străbate pînă la dînșii, şi cei-lalți 6 pe marginea supe- 
riră a păreţilor 7-s dela ferâstră, câte 3 de fie-care la- 
ture, unde prin înălțime ei sînt de asemenea aptraţi de 
atingere. 

A doua di, la 4 Ianuariii, îmi veni iarăși personal 
comunicaţiunea suplementară de a grava între fluturii 
cei dela ferestră, pe marginea cea superidră a păreţilor 
7-s, înscripţiunea: wugai îx T7âv xeurăv, care are un
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înțeles îndoit: «fluturii es din omidi> și «sufletele es din 
viermi.» 

În acest interval de timp Cosmovici lipsia din Bucu- 
resci, fiind dus la Moldova. Abia la 6 Ianuariii dimin€ța 
el se întârse, şi scraa și venit la mine. Nu sciea și nu 
putea să scie nemic, absolut nemic, nici despre portiţe, nici 
despre fluturi, cu atâta şi mai puţin despre înscripţiunea 
grecescă, pe care eă încă n'o comandasem, Ei bine, iată 
comunicaţiunea automaticesce primită prin Cosmovici în a- 
cea seră: «Je te remercie de la commande que tu viens de 
«faire. Oui, les 1puXai sont necessaires, et c'est adorable 
«de les voir voltiger comme dans l'espace infini; se- 
«cundo, il fallait pour les vrais croyants de separer par 
«un grillage Vautel!. (Îţi mulțumesc pentru ceea ce ai 
«comandat acuma. Da, psichele eraii necesare, şi e 
«adorabil de a'i privi fălfâind ca întrun spaţii infinit. 
«Al douilea, pentru adevărații credincioși, era de tre- 

«buință a îngrădi altarul).» 

Închipuescă'şi ori-cine uimirea lui Cosmovici, mai 

ales faţă cu vorba grecescă cea băgată în textul iran- 

ces! 
Acestă intercalare, iarăşi un control experimental ca 

şi în casurile de mai sus, era menită anume a mă în- 

credinţa pe mine, tot-d'a-una pornit a me îndoi, cum 

că înscripțiunea way 2 1v xepariv îmi fusese spi- 

riticesce suggerată, iar nu datorită propriului meii incon- 

scient. 
Din omidă — fluture, din vierme — suflet, tot-da- 

una FExcelszor ! 

IV. Istoria tablelor legii. Dela iaceputul con- 

strucţiuniă, în dată după aședarea păreţilor de marmură, 

fie-mea îmi comunicase personal de a lega cele patru 

colâne de fer de fie-care parte prin lanţuri de bronz, 

aurite și argintate, pentru acăţarea corânelor, adecă: 

47.796. 15
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126. In acest mod bucata a de fiecare parte, cea mai 

“mare şi acoperită cu cea mai frumâsă marmură de Car- 

rara, bucata pusă tocmai la întrarea în templu, r&ămâ- 
nea g6lă, fără nici o ornamentaţiune. 

Ori de câte ori întrebai pe fiică mea în astă privinţă, A 

mi se respundea laconic: «plus tard (mai târdiii).> 

Ai trecut astfel mai multe luni pînă la o Decembre 
1890, când, într'o şedinţă la care aii fost faţă Cosmo: 
vici, dr. S. Steiner, Bonifaciii Florescu, G. Stephanescu 
și C. Ghionis, ni sa prevestit că la 18 Decembre se 
vor dicta «les articles de notre croyance (articolii credinţei 
«nâstre)» şi că acei articoli vor trebui sculptați în lăuntrul 

templului: «sculptes dans linterieur du temple», dar 
-fără a se spune d'o-cam-dată în ce loc anume. 

Sculptarea inscripţiunii pe cei doi păreți remași fără 
ornamentaţiune a fost indicată numai în acea ședință 

“dela 18 Decembre, la care aă luat parte dd. Speranţia, 
R. Novianu, 1. Bianu, G lonnescu-Gion, C. Ghionis, Z. 
Arbure, G. Stephanescu, şi Cosmovici ca medium. 

Legile ai fost dictate franţuzesce : 

Croire en Dieu.!) 
Croire ă Pimmortalite de l'âme, 
Croire au don sacr6 des communications supsrieures, 

:) In tâte comunicaţiunile cuvîntul «Dieu» e scris tot-d'a-una cu litere mult mai 
mari decât ale celor-lalte cuvinte. Intr'o comunicaţiune dela fratele mei Nicolae, 
pînă şi cuvîntul «adieu» este scris: „adieu.*
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Aimer et aider sa famille. 
Aimer et aider ceux qui taiment et t'aident, 
Aimer et aider sans €goisme ceux qui sont pres de ton cceur. 

Respecter sa propre personne. 
Respecter tous, mâme les înf6rieurs, 
Work îs life: respenter le travail, 

Fait qui est, c'est la v6rit€. 
Douter, c'est Linfcriorit€. 
Chercher la preuve, c'est trouver la nEgation. 

Redacţiunea românescă a legilor de mai sus, precum 
şi forma în care ele să fie sculptate, cu împărţirea pe 
doă lespedi, cu srele în frunte, cu pătraturi și tre- 
unghiuri, cu titlurile mari și mici, tote acestea mi-aii 
fost dictate apoi personal, fără marturi, în curs de mai 
multe dile, ast-fel că, fiind sustrase controlului din par- 
tea altora, eii le trec aci cu vederea. În ori-ce cas, sar- 
cina mea propriă n'a fost decât a traduce, pe când ori- 
ginalul s'a dobândit printr'un alt medium, scriind auto- 
maticesce în stare de catalepsiă de 'naintea a șepte per- 
s6ne, afară de mine. 

Voiu mai adăuga că 'n acel original sînt trei feluri 

de caractere grafice : pe lingă slova fiicei mele, cu altă 

slovă e scrisă maxima englesescă «Work is life (munca 

e viță)», şi €răşi cu altă slovă sînt scrise cele trei pre- 

cepte filosofice dela sfirşit: <Fait qui est, etc.». 

In acea ședință dela 18 Decembre, nu numai s'a um- 

plut golul celor doi păreţi meniţi din capul locului pen- 

tru sculptarea. inscripțiunii celei fundamentale, a unei 

inscripţiuni rostind tâte datoriile impuse omului şi cu 

putinţă pentru om, dar în acelaşi timp ni s'a spus atunci 

pentru ce anume nu s'a ales o altă di: <Si nous avons 

«choisi la date de XVIII X»'* c'est parce qu'aujourd - 

«hui le plus pur des &tres de lă-bas a regula lumiere , 

«il est Jesus. (Dacă noi am ales data de 18 Decembre, 

«causa este că astădi a primit lumina ființa cea mai cu- 
«rată de pe pămînt: acesta este Iisus)».
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Se scie că riturile și sectele creştine nu se înţeleg 
asupra dilei nascerii Mântuitorului. 

Obicinuit ea se serbeză la 25 Decembre. 

Data de 78 a fost ce-va cu desăvirșire neprevădut 
pentru noi toţi, cari cundscem numai calendarul ortodox. 

Sfintul Epifaniii pune nascerea lui Crist la 6 Ianuariiă, 
sfintul Clement Alexandrinul la 19 Aprile, alți părinți 
ai Bisericei în alte dile (Martigny, Antiquites chrâtiennes 
p. 271), dar nici unul—întru cât sciti ei — nici unul la 
18 PDecembre. 

Fie însă 18 Decembre, fie 25, fie ori-şi-care diua cea 
“bine-cuvîntată a «ființei celei mai curate de pe pămint», 
acea di anume a fost al6să pentru a da cele patru legi, 
prin cari se l6gă întrun singur mănuchiii: 

religiunea, 
morala, 

socialismul, 
filosofia. 
Excelsior | 

V. Requiem. O lipsă mai puţin simțită decât cele 
dot lespegi de marmură lăsate gâle pină la 18 Decem- 
bre 1890, dar totuși o lipsă, se băgă de samă pe fa- 
ţada altarului celui mare, care este tot-odată un sar- 
cofag. 

Acestă faţadă se află între cele doă piedestalură pre- 
gătite pentru busturile viitâre ale părinţilor Juliei Hasdei. 

O jumătate a fațadei, spre apus, este ocupată de us- 
ci6ra prin care, deschidendu-se, se pâte vede coșciugul 
şi d'asupra căriia sînt cele trei buchete zugrăvite de 
Paraschivescu; cea-laltă jumătate, spre resărit, nu avea 
nimic, 

In Aprile 1891 o comunicaţiune personală mă însciin- 
țeză că acestă parte a fațadei este păstrată pentru o 
melodiă, dar că dictarea ei mie sai lui Speranţia ar fi
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fârte anevoi6să, de vreme ce mânile nostre, a mea mai 
cu samă, sînt grele de condus automaticesce chiar pen- 
tru scrisdre obicinuită, necum pentru nesce semne mu- 
sicale, cu cari noi amindoi, instrumente imperfecte, sîn- 
tem cu desăvirşire nedeprinşi. 

Am scris atunci la Paris lui Cosmovici, care cunbsce 
musica şi are o mână fârte mlădiosă, rugândul de a 
lua o f6iă de hărtiă liniată pentru note şi de a evoca 
dinsul din parte'mi pe fiica-mea pentru obținerea melo- 
diei promise. | 

In interval o nouă comunicaţiune personală ma asi- 
gurat că dorinţa mea se va îndeplini în curând, dar că 
acea melodiă va trebui arangiată apoi pentru piano şi 

pentru vidră nu de alt cine-va decât d. G. Stephanescu, 
— cunoscutul profesor de canto la Conservatoriul de 
musică din Bucuresci. 

Cosmovici nu sciea nemic despre acestă sarcină impusă 

d-lui Stephanescu, și nici despre locul unde va fi gra- 

vată musica în templu, adecă despre întinderea curat 
materială care urmeză a fi dată melodiei. 

Ei însumi mă& îndofam fârte mult că o melodiă, fie 

ea ori-cât de scurtă, va pute să încapă pe un spaţii 

atât de restrins. | 
La 10 lunie primesc din Paris o comunicaţiune prin 

Cosmovici, în care fiica mea îmi făgăduesce melodia, 

dar mă previne că «acordurile vor trebui făcute de Ste- 

«phanescu (ă lui je m'adresse pour les accords), întă- 

rind ast-fel — iarăşi control experimental — întărind ceea 

ce'mi comunicase personal de mai 'nainte şi ceea ce nu 

sciea Cosmovici. Apoi peste câte-va dile a şi sosit din 

Paris acea melodiă, scrisă de cătră Cosmovici automa- 

ticesce. ată-o chiar în fac-simile după original:
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Azard saii suggestiune, nu sciii, dar sciii că în acelaşi 

moment întraii În odaea mea d. G. Stephanescu, pe care 

nul vădusem de de-mult, și curierul postal, care 'mi 

aducea plicul cu musica, menit a fi încredinţat d-lui G. 

Stephanescu. 
Pentru templu, melodia sa arangiat în quartet: dog 

vidre, alto şi violoncel; arangiarea pentru piano, pe care 

cunoscătorii o pot alătura cu originalul de mai sus, 

adecă cu lucrarea cea de tot spiritistă, iat-o: 
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Una singură dată: mi-a făcut plăcerea de a veni la 

mine în trecerea sa prin Bucuresci d. Dr. Burada, dis- 

tinsul pianist şi compostor ; acesta a tost anume în 

diua în care mi sa adus dela d. Storck modelul pe 

hârtiă de forma cum va fi sculptată musica în templu, 

sera la 21 ulii. Afară de d. Dr. Burada, erai faţă 

d-nii G. Stephanescu, Arbore, şi Speranţia ca medium. 

In acea ședință fie-mea ne-a împărtășit în privința me- 

lodiei sale următârele dot lucruri:
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I. Pentru a produce deplinul efect, ea trebui repetată 
de mai multe ori în şir; 
„2. Pentru ca acest efect să pâtă fi obținut de cătră 

ori-cine chiar fără musicanţi, notele să se pună pe un 
fel de ariston, care să se aşede în templu. 

Acâsta s'a dictat în acea şedinţă din 21 ulii 5. 
A doua gli, eii primii o comunicaţiune personală, că me- 

lodia trebue repetată anume de 9 ori, după cum este 
şi compusă pe 9 tacte sati măsuri. 

Comandând aristonu! la d. Leopold Stern (Str. Re- 
gală), mi s'a descris apoi și chiar sa desemnat, cu cele 
mai mici amărunte, parte prin mine însumi, parte prin 
Speranţia, chipul fârte ingenios de a întroduce «la boite 
ă musique» în mescira dela templu, d'asupra unui ser- 
tar unde sînt întinse 9 cârde de guitară, cari produc 
dela sine un fel de acompaniment. 

Şi eii, și Speranţia, lipsiţi de ori-ce cunoscințe musi- 
cale, ne minunam amîndoi primind automaticesce aceste 
împărtășiri, şi ne minunam şi mai mult când vedeam 
mai târdiii resultatul lor cel adevărat minunat. 

La 17 Septembre, diua aniversară a morții fiicel mele, 
sublimul Requiem, trimis de dinsa din lumea ceia-laltă, 
a fost executat chiar în templu de o orchestră condusă 
de violoncelistul C. Dimitrescu, şi apoi de-o altă or. 
chestră sub conducerea d-lui Anton Kneisel, Era o ar- 
moniă cerâscă în tâtă puterea cuvîntului! «Ascultând 
acestă musică, mi se părea că par'că sbâră îngerii> mi-a 

  

3) lată însuşi textul frances : «Je dois te remercier bzaucoup pour Varrangement -de la musique, et en mâme temps remercier Mr. Stephanesco pour son application «ct son zele; il â tres bien rcussi. C'est sâr Que vous autres, et surtout Mr, Stepha- “nesco, vous vous âtes beaucoup demande, pourquoi la musique a Pai: de p'âtre pas «finie. Eh bien, en voilă la cause : ce morceauest combine en vue d'âtre repete, re- “pete et r&pât€ plusieurs fois. Jai eu Wide de te faire commander quclque chose & “QUoI personne n'a pensă, j'ai eu l'idce de faire commander une de ces machines “tournantes compostes d'un cylindre dent€ ot seront copides toutes ces notes; ces ma- *chines sont connues sous le nom de musique de table, comme celle quc ma mere a dans une chaise. [| sera pas dificile de communiquer le morceau "a une de ces fabriques, et la fabrique va confectionner beaucoup de ces machines “que les gens de nore Croyance vont acheter. Je vais aprăs tindiquer la place oi icette machine doit tre placce dans le temple, etc». Să se observa că despre scaunul cel cu musica, pe care eă îl Cumperasem în Elveţia la Schaftouse şi care este la ne- Vasia mea, nu sciea nimenea dintre cei presinţi la ședință.
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180. spus a doua di colegul mei Dr. Vitzu, care — în însu- 
şirea sa de fisiologist şi vivisector — p6te numai atunci 
va fi fost silit vrend-nevrend să se gândâscă la îngeri: 
Ezcelsior | 

VI. Albumul. D. lonnescu-Gion a scris cu multă 
inimă, sai mai bine dicând a făcut să se înțelegă pe 

deplin dui6sa întipărire pe care o lasă « mormîntul-poemă» 

a Juliei Hasgeii asupra tuturor trecătorilor. Templul se 

închide numai n6ptea și când timpul e urit; de altmin- 

trelea e deschis tot-d'a-una, şi nu e di dela Dumnedei 

în care să nu se pogâre în acest luminos sub-pămint 

decimi de ființe din tâte straturile societăţii. Numai 

unii din ei iscălesc în albumul depus pe mescidră, și 

totuși în curs de un an Laii acoperit peste 4000 de is- 

călitură, din cari o samă sînt : însoţite de improvisațiuni 

în proză şi'n versuri, românesce, franțuzesce, nemţesce, 

italienesce, pînă şi grecesce saii serbesce. Ceea ce ma 

mişcat pe mine mai cu deosebire, a fost impresiunea 

produsă asupra poeţilor şi asupra clerului. 

E frumâsă, bună-6ră, următârea poesiă. scrisă de un 

vechiii militar, care mânuesce de o potrivă bine sabia 

şi condeiul: 
Părinţi! este a vâstră prin legături de sânge, 
Saveţi dreptate vecinic cu lacrimi a o plânge, 
Dar ca virtuţi, talente, ca fala-astui popor, 
E dreptul nostru-a plânge, e dreptul tuturor. 
Voi aţi zidit fâptura înaltă prin cultură, 
Noi am întins d'asupră'i un cer fără de ncri, 
Deci între voi şi ţâră s'a pus o legătură, 

- Ce face c'aste lacrimi să fie 'n veci surori. 

Colonel! G. Boteanu. 

29 Septembre 1891. 

Dar în aceste versuri atât de însufleţite resună numai 

patriotismul, nu şi aspirațiunea spre ideal, ca în urmă- 

t6rea bucată: 
: Ai urit bu, Yudio 2 

Te-ai dus: cunosc durerea ce 'n inimă ne lasă 
Plecarea nevoită a celor ce-am iubit ; 
Te-ai dus, dar tâte 'n lume, chiar glia ce te-apasă, 
Şoptesc durerii mute : -Nu piere ce-a trăit, 

G. O. Gârbea.
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D. Ghibănescu, cunoscut sub pseudonimul de « Gheorghe 

din Bărlad», a scris într'o singură şi aceiaşi qi dot ! 

poesii, în cari ori-cine lesne va recunâsce dot mișcări 

psichice diferite: cea d'intâiu, o mișcare pessimistă, atât 

de adânc altoită din nefericire în tineretul nostru româ- 

nesc și cu care d-sa venise d'a-casă; în cea-laltă, scrisă 

mai jos, cătră o remăşiţă de pessimism se adaoge o miş- 

care aprope optimistă, o mișcare cătră o vicţă supra- 

pămîntescă, o mișcare datorită deja templului. Iată-le 

pe amindoă: 

De-ai fi fost o creatură — care, 6se fără spirit, 
Aj fi moştenit pămîntul, deci de ani pe el trăind; 
Insă vai! dac'ai fost geniii, cum căquși sub ghiara morţii! 
Ca şi-o fire-abia născendă sub al tâmnei rece vînt! 

Muritor ce vii adesea în locaşul de odihnă, 
'Te opresce! aibi curajul de scobâră *n ăst mormînt 
Să privesci, tu ce-ai credinţă în a cerului dreptate, 
Cum el face câte-o dată nedreptate pe pămînt! | 

Cerşitoră, bătrâni de-un secol, gârboviţi pe-a lor toege, 
'Mai trăesc spre' suferință, frigul, fomea îndurând, 
Pe când cei ce ait menirea să înalțe-o naţiune, 
Cum apar pe scena lumii, sînt bătuţi de-al morţii vînt! 

Gh. din Bărlad. 
23 August 7897. 

Pină aci pessimismul cel sc/open/auerie de a-casă; 
dar iată de o dată, după o şedere de câte-va clipe sub 
azurul cel luminos al templului, însuși templul i se pare 
acuma poetului tot încă prâ-întunecos şi, privind la flu- 
tură, la stele, la îngeri, la perspectiva infinitului, Gheorghe 
din Be&rlad nu se mai «scobdră», ci se avintă fără sfială 
sus-sus cătră «frăția» cea din cer: 

Cei ce vin să mai regrete 
In ăst rece-scump mormânt, 
Nu scii că n'ai fost menită 
Să trăesci p'acest pămînt. 
Căci abia venişi, şi 'ndată 
Din cer îngeri, fraţii tei, 
Ai vădut că le eşti soră 
Şi venind te-au dus cu ei! 

Gh. din Bărlad. 
23 August 7897. 

Aceiaşi luptă între a/uatul vechii şi aluatul noi, între 
«trist> și «voios», ne apare în următGrea bucată de un 
poet necunoscut noă; i
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Yuliei Hasder. 

Păreri de rei şi lacrimi aicea sînt deşerte! 
In faţa morţii triste cuvînțu'i de prisos! 
Pe Julia mai bine, rugaţi ca să vE Terte, 
Voi toţi ce-aduceţi jale în somnul ei vo os! 

Dim. Bodescu. 

6 Octobre 15892. 

Dar şi mai drag pentru mine a fost cuvintul unor 

sacerdoţi, «dispensatores mysteriorum Dei», colxov0uoe 

uvorugiov eo,» căci Spiritismul isvoresce din însăşi 

măduva învăţăturei lui Crist, şi biserica resăritenă, cu 

deosebire biserica nâstră românescă cea pururea cetă- 

țnă și democratică, o pâte înțelege acesta mai lesne 

decât autocratismul cel feudal şi cosmopolit al bisericei 

Apusului. 

Iată ce aii scris doi archierei: 

«Mare mulţămire și multă mângâere sufetescă mi-a inspirat credinţa 

«nemurirei, esprimată prin acest monument. Biserica nu pâie fi decât 

«recunocătore d-lui Hasdei», 

«i Innocent M. Ploeştenu, Vicar Mir.» 

2 ÎNoembdrie 1991. 

«Sfinte sunt cuvintele Apostolului Pavel, care a dis :7,Semănă-se în 

estricăciune, scula-se-va în nestricăciune; semănă-se corp material, 

<scula-se-va în corp spirital. 

«Arhiereu Dositheiii Perieţenv.> 

Aşa dic şi eii: sfinte sînt cuvintele Apostolului Pavel. 

Excelsior | 
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Şi după ce am scris, m& 'ntreb acuma: re eii sint 
autorul? 

Spiritualiştii de altă dată, mergând — cu Berkeley în 
frunte — pe calea meditațiunii, ajungea la urma urme- 
lor a nu mai sci, dacă lumea și el-inşii într'însa sînt în 
adevăr o făptură, saii numai o nălucire. Spiritistul de 
astădi nu este un ideolog, ci un fisician,; el nu medi- 
teză, ci experimenteză;, el scie că scie, dar adesea 
nu e sigur de personalitatea sciinţei sale, căci ceea ce 
face şi ceea ce spune dînsul pâte să nu fie decât o sug: 
gestiune din afară. 

In capul cărţii mele se citesce: Sic cogito cașa 
cuget eii». 

Acest titlu, care se pare tot ce pâte fimai personal, 
ei bine—nici el nu este al mei, nu vine dela mine, 
nu s'a zămislit în creerul mei, nu; acest titlu mi-a fost 

d'a-dreptul suggerat spiriticesce şi—ce-va mai mult: fără 
nici un amestec al persânei mele, el mi-a fost suggerat 
anume cu ajutorul mânei unui alt medium. 

In şedinţa din 22 Martie, ei primii prin Speranţiă, 
scriind automaticesce în stare cataleptică, o lungă co- 
mmunicaţiune în care fie-mea vorbesce, între altele, de- 
spre studiele mele asupra Spiritismului: «Tonul lor 
«trebui să fie impunător și convins, un fel de Sic cogifo, 
«adecă: cine pote să se convingă, cu atât mai bine 
«pentru el, cine nu— cu atâta mai rei. Se 'nţelege că
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«acesta nu te scutesce de datoria de a scrie cu tâtă 
«claritatea putinci6să...:; apoi mai la vale adaoge; «Cât 
privesce pe al teii Sic cogzzo, să scii că el va fi cuvin- 
tul final şi tot-o-dată titlul operei întregi...» 1) 

Aşa dară mă 'ntreb încă o dată: sînt eii Gre autorul 
acestei cărți, după ce nu este al meii nici măcar Sze 
cogito ? 

  

1) Iată însuși textul frances al acestei comunicaţiuni : «Le ton doit Etre imposant 

«et convaincu, une sorte de Sic cogito, c'est-ă-dire ! ceux qui peuvent se convaincre, 

«tant mieux pour €ux, pour les autres tant pis. Bien entendu que cela ne peut pas te 

«dispenser de donner le plus de clart€ ă ton article... Quantă ton Sic cogrto, tu dois 

*savoir que c'est le mot de la fin, ct en mâme temps il sera le titre de tout ton 

«ouvrage,..2
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