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Genial poet, scriitor, filozof; om politic, Goethe a fost şi un renumit naturalist. Nimeni

nu-1 poate înţelege în toată profunzimea sa dacă nu cunoaşte activitatea lui în domeniul

ştiinţelor naturale. L-au pasionat foarte mult unele discipline biologice şi geologice ca: botanica,

zoologia, anatomia, mineralogia şi geologia. împletind cât mai armonios posibil inteligenţa cu

munca perseverentă şi pasionată, Goethe reuşeşte să formuleze idei noi în biologie, care îl

situează printre renumiţii naturalişti ai secolului al XIX
lea

.

Cel mai mult a fost atras de botanică, ştiinţă căreia j.a consacrat mulţi ani de studiu. A

studiat cu mult interes Şi pasiune opera
botanică a lui Linné, devenind un mare colecţionar şi

observator al plantelor. A studiat algele şi ciupercile, muşchii şi lichenii, iar în expediţia
efectuată în M-ţu Alpi a observat cu atenţie arţarul de munte, lariţa şi alte plante din zona

montană. La Verona a fost atras de frumoasele exemplare de Capparis, iar la Grădina botanică

din Padova, de un frumos palmier în formă de evantai. Aflându-se în Italia, neobositul poet a

făcut o călătorie şi în Sicilia, unde a găsit alte numeroaseplante interesante.

Nici un istoric nu poate omite unica incursiune în botanică a lui Goethe, nici nu

poate evita conţinutul eseurilor lui despre metamorfozele plantelor, eseuri despre teoria

botanică a unui amator care nu a descoperit lucruri noi despre plante, dar care se întâmpla

să fie unul dintre cei mai inteligenţi oameni ai timpului lui, un artist de un geniu suprem,

întrebarea fundamentală este dacă Goethe a avut o influenţă semnificativă în botanică.

"Die Metamorphose der Pflanzen" (Metamorfoza plantelor) (1790), intitulată iniţial

"încercare de a explica metamorfoza plantelor", fenomen cunoscut şi uşor de observat,

reprezintă efortul lui Goethe de a contribui la îmbogăţirea botanicii cu o teorie despre

dezvoltarea plantelor, cu referire specială la morfologia lor. Reprezintă rezultatul

simplelor observaţii asupra plantelor cu flori şi a unor experienţe efectuate de el în seră,

într-o singură vară, care arată că ciclul de dezvoltare al plantelor anuale, de la germinare

până la fructificare, poate fi prelungit sau scurtat, sau poate fi alterat prin schimbarea

condiţiilor externe.

Explicând obiectul cercetărilor lui, Goethe arată că "înrudirea dintre diversele părţi

exterioare ale plantei: frunze, caliciu, corolă, staminé, (pistil), care se dezvoltă succesiv şi

totodată
una din alta, este un fenomen cunoscut de cercetători de multă vreme şi acest

proces prin care unul Şi acelaşi organ se modifică multiplu, a fost numit metamorfoza

plantei".

în literatura ştiinţifică, termenul începe să fie utilizat în secolul al XVII
lea

,
fiind folosit

chiar de Linné. în "Philosophia botanica", acesta face afirmaţia în capitolul "Metamorfoza

plantei", că "principiul florilor şi al frunzei este identic", dar ideea nu este dezvoltată mai

departe. Se pare că această idee a lui Linné a influenţat mult concepţia lui Goethe.

Explicaţia metamorfozei se rezumă, ca esenţă, la faptul că toate organele laterale
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ale plantei, organe apendiculare, nu sunt altceva decât modificări ale unuia şi aceluiaşi

element morfologic, pe care Goethe îl consideră ca fiind f r u n z a. Concepţia sa este

apropiată de cea a lui WolfTşi apoi Brown care şi-au exprimat idei similare cu mulţi ani

înainte, vorbind despre piesele florale ca despre frunze modificate.

Goethe şi-a dat seama că termenul "frunză modificată", utilizat de Wolff, duce în

eroare deoarece nici o frunză actuală nu se poate spune că devine, de exemplu, o petală;

realitatea este că un proces iniţial comun poate fi modificat, astfel încât să conducă spre

rezultate finale diferite. Se impunea un alt termen pentru a desemna realitatea

morfologică: dacă toate organele plantelor cu şi fără flori sunt definite printr-un singur

termen, numit frunză, atunci - spunea Goethe - "este evident că avem într-adevăr nevoie

de un termen general cu care să desemnăm acest organ, care capătă atât de multe forme şi

prin înţelesurile căruia noi putem compara toate formele pe care le îmbracă"

(Metamorphose, 120). De aceea, el propune termenul de p h y 1 1 o m.

Goethe recunoştea omologia dintre cotiledoane, frunze normale (propriu-zise) şi piesele

florale; este impresionat de schimbarea regulată a organelor succesive în timpul ontogenezei şi

de producerea ocazională a formelor anormale, aparent intermediare între frunze şi piesele

florale, fapte care au dat un suport adiţional ideii de omologie morfologică.

"Dacă planta produce frunze, flori sau fructe, este vorba întotdeauna numai de

aceleaşi organe, care în diverse determinări şi adesea în forme modificate, îndeplinesc

cerinţele (necesităţile) naturii. Acelaşi organ care pe tulpină se extinde ca frunză şi

presupune o formă foarte complicată este contractat la un loc în caliciu, extins apoi în

petale, contractat din nou în organele sexuale, numai pentru a se extinde pe sine pentru
ultima oară ca fruct" (Metamorphose, 115).

Fiecare nod tulpina! poartă frunze şi, în procesul dezvoltării plantei din sămânţă,

are loc o modificare a frunzelor de la un nod la altul: imediat deasupra cotiledoanelor se

formează frunzele tulpinale (caulinare) care, deseori în procesul creşterii se complică, iar

mai departe se formează piesele florale (caliciu, corolă, staminé, pistil) şi, în sfârşit

fructul. Floarea se formează datorită apropierii nodurilor şi transformării frunzelor în

piese ale acesteia.

Toate frunzele, diferite ca formă şi funcţie, au o trăsătură comună: ele se formează la

noduri ca apendici laterali. Astfel, toate frunzele sunt identice din punct de vedere al locului "în

planul sau tipul plantei". în limbaj contemporan, frunzele, după Goethe, sunt organe omoloage

care se succed de-a lungul axei principale a organismului vegetal, ceea ce se numeşte omologie
în serie. Aşadar, prima dovadă a identităţii tuturor frunzelor este locul în sistemul organism, în

cazul dat - aşezarea ]0r în serie, la noduri.

A doua dovadă, dezvoltată de Goethe mai detaliat, se referă la asemănarea empirică
între diferite "frunze", la prima vedere foarte puţin asemănătoare; de exemplu, frunza

adevărată şi stamina. El caută formele de trecere de la un tip de frunze spre altele; de

exemplu, formele de trecere de la elementele caliciului la cele ale corolei sau de la corolă

spre staminé; florile involte, la care majoritatea staminelor sunt transformate în petale,
reprezintă exemple de forme intermediare între staminé şi petale. Tot ca dovezi, Goethe

aduce în prim plan anomaliile sau monstruozităţile.
Un exemplu îl constituie trandafirul "germinat" la care, din centrul florii continuă

dezvoltarea tulpinii foliate, pe care sunt aşezate elemente dispersate ale florii. în mod

excepţional, în această situaţie nodurile nu sunt apropiate ci separate de internoduri, ca la

o tulpină normală. "Caliciul şi corola sunt dispuse în jurul axei şi sunt bine dezvoltate, iar

organele de reproducere mascule şi femele nu sunt dispuse în ordine firească. în locul lor
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continuă creşterea tulpinii, de culoare roşie-verzuie, pe care se dezvoltă petale mai mici,
de culoare mai închisă, de aspect gofrat, unele având şi rudimente de pistile. Tulpina

creşte mai departe, apar pe ea spinii, iar aceste petale se transformă treptat în frunze mici,

roşii-verzui. Se formează o serie normală de noduri, din care pornesc muguri încă

nedezvoltaţi".

Un alt exemplu îl reprezintă garofiţa "germinată", la care de la marginea corolei se

dezvoltă alte patru flori.

Variabilitatea mutaţională nu era cunoscută de Goethe dar el se apropie într-o

măsură oarecare de aceasta, prin cercetările lui asupra anomaliilor, numite de el

monstruozităţi.

"Deşi în lumea plantelor e considerat normal, ceva sănătos, fiziologic pur,
anormalul nu trebuie considerat bolnav sau patologic. Natura creează normalul dacă ea

prescrie o lege mulţimii de indivizi, îi determină şi îi condiţionează, iar atunci apar ca

anormale acele fenomene la care ceva particular primează şi acestea apar întâmplător.
Insă, aşa cum şi una şi alta sunt înrudite, atât normalul cât şi anormalul trăind laolaltă,

atunci apare
această oscilaţie între normal şi anormal. Dar aşa cum formarea şi

transformarea alternează permanent, se pare că anormalul devine normal şi normalul

anormal. Toate florile involte noi le considerăm anormale dar merită atenţie căci ele sunt

mai frumoase Ş> mult mai plăcut mirositoare. Natura încalcă astfel hotarele pe care singură

şi le-a trasat, însă prin aceasta ea atinge o nouă perfecţiune, de aceea vom proceda corect

dacă
nu ne vom grăbi cu aprecieri negative."

Aceste cugetări şi altele asemenea, precum Şi folosirea anomaliilor în lucrările sale,

îl plasează pe Goethe printre cercetătorii interesaţi de tératologie.
Goethe încearcă să

provoace metamorfoze pe cale artificială, pr in diferite

experimente de nutriţie asupra
dezvoltării plantelor. Studiază în serie influenţa

întunericului asupra plantelor, obţinând lăstari etiolaţi, care la lumină se înverzesc,

încearcă să explice cum influenţează diferite culori ale spectrului dezvoltarea plantelor,
înlocuind sticla de la sere cu sticlă colorată. Deşi aceste experienţe nu au dat rezultate

semnificative, ele demonstrează că Goethe tindea să cerceteze pe cale experimentală

modificarea formei şi alte fenomene în dezvoltarea plantelor, din punct de vedere

fiziologic, să explice cauzele acestor fenomene.

Încercarea de a da o explicaţie fiziologică metamorfozei este naivă. Pentru a explica
de ce se modifică frunzele de la un nod la altul, şi mai ales piesele florale, Goethe

consideră că seva plantei se filtrează de la un nod la altul pentru ca spre vârf să devină mai

pură şi mai fluidă, de aceea şi frunzele de la vârf au o structură mai fină, de exemplu

petalele şi staminele în comparaţie cu cotiledoanele.

In ceea ce priveşte fiziologia metamorfozei, aceasta indică legile conform cărora se

organizează plantele: legea naturii interioare sau legea timpului, care reprezintă ereditatea

în sens limitat; legea condiţiilor de mediu, care se referă la variabil itatea plantelor

determinată de modificări sub influenţa factorilor de mediu.

"Variabilitatea formei, a cărei direcţie specifică o urmăresc de mult, m-a condus la

concepţia că formele plantelor care ne înconjoară nu au fost determinate şi stabilite de la

început, ci mai degrabă au fost dobândite, pe lângă o permanenţă generică şi specifică, o

mobilitate şi flexibilitate favorabile, astfel încât în nenumăratele condiţii ce le afectează pe toată

suprafaţa pământului, ele sunt capabile să se adapteze şi să se transforme în consecinţă."

Concepţia lui Goethe despre morfologie este inductivă, materialistă, bazată
pe

procesele de dezvoltare a plantei. Relaţia dintre forma matură şi procesul prin care aceasta
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se realizează, între morfologie şi ontogenie, a fost ideea centrală a gândirii sale. El citează

aprobativ sublinierea lui Wolff că "dezvoltarea organică trebuie să fie observată cu

acurateţe (din punct de vedere microscopic) şi astfel istoria părţii mature trebuie să

preceadă orice descriere a ei".

Dar conceptul său fundamental despre "legile transformării", prin care natura

produce "cele mai variate forme prin modificarea unui singur organ" (Metamorphose, 3),

merge
mai departe decât recunoaşterea unei trăsături intrinseci a ontogeniei; producerea

formelor variate prin modificare era corelată de Goethe cu transformarea organismelor vii

în cursul descendenţei, o transformare pe care el o privea "ca pe ceva foarte probabil, dacă

nu necesar." Cu alte cuvinte părerea despre modificare sau "metamorfoză" includea

modificarea de-a lungul evoluţiei şi astfel făcea legătura între morfologia comparată şi

fi logen ie.

Goethe salută triumful "metamorfozelor fiziologice", ceea ce implică separarea şi

transformarea întregului în familii->genuri->specii->indivizi, şi completează: "Această

activitate a naturii merge mai departe către infinit; ea nu se poate nici odihni, nici rămâne

neschimbată, deşi nu orice lucru produs de ea poate fi conservat sau menţinut. Avem cele

mai precise urme ale creaturilor organice care nu s-au putut imortaliza prin reproducere.
Pe de altă parte, constant se pot dezvolta din seminţe plante diferite ce prezintă permanent

abateri privind raportul părţilor componente".
"Cât de importante sunt toate aceste consideraţii, ne vom convinge în final când,

încă o dată, vom revoca separarea familiilor care arată cât de apropiate sunt formarea şi

malformarea. Cine ne poate învinui dacă considerăm orhideele drept monstruozităţi ale

liliaceelor ?"

Cu siguranţă un botanist contemporan i-ar reproşa lui Goethe această presupunere,

deoarece este absurdă. Ipoteza că o familie se poate naşte ca o anomalie a altei familii este

absolut ştiinţifică, deşi în aceea vreme, filogenia plantelor nu se cunoştea. în ansamblu,

Goethe încearcă în acest caz să aplice ideea metamorfozei într-un sens nou, în sensul

evoluţiei

Poate fi tratat conceptul lui Goethe ca o variabilitate filogenetică, prin aceasta

considerându-l evoluţionist? Haeckel l-a considerat pe Goethe precursorul lui Darwin,

aducând ca argumente câteva citate din opera acestuia, cel mai semnificativ fiind cel legat
de transformarea crinilor în orhidee. Ceea ce poate fi recunoscut, într-adevăr, ca argument
al concepţiilor sale evoluţioniste este atitudinea precaută a lui Goethe faţă de această

problemă şi recunoaşterea evoluţiei în limite înguste, doar în limitele speciei.
La apariţia ei, lucrarea "Metamorfoza plantelor" nu a avut succes, fiind respinsă de

majoritatea specialiştilor, puţini cercetători apreciind-o în timpul vieţii lui Goethe. Iniţial,

a fost recunoscută în afara hotarelor Germaniei, în Elveţia şi Franţa (prima traducere în

limba franceză s-a făcut în 1829 la Geneva).

După moartea lui Goethe, botanistul August Samt Hilaire, care a scris o prefaţă la

traducerea în limba franceză, afirma că: "greşeala l ui Goethe constă doar în faptul că

opera sa a apărut cu aproape 100 de ani mai devreme, când încă nu se născuseră botanişti

capabili s-o studieze şi să o înţeleagă", fo secolul al XIX
lea

şi apoi al XX
lea

apar o serie de

lucrări care dau o apreciere corectă cărţii, jar autorii lor Humboldt, Essemback, Eger,

Sprengel, Hansen, Lacon, Schonewille, Arber, Tahtadjean, Eckhardt, au aprecieri pozitive.
Influenţa lui Goethe în botanică a fost pusă la început în balanţă, considerată apoi

pozitivă, pentru ca în final să fie general admisă. El a considerat "natura fol iară" a pieselor
florale ca esenţa doctrinei sale Şi de aceea a fost combătut de contemporanii săi. Oricare ar
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fi limitele şi perfecţionările care se pot considera, astăzi, afirmaţiei că piesele florale sunt

frunze modificate, ele au fost prezentate şi publicate ca o stare de fapte ce reprezintă Un

concept iluminat, clarificator şi util.

Un mare progres s-a realizat în distingerea formei şi funcţiei diferitelor părţi ale

tlorii. Sublinierea lui Goethe că ele nu sunt organe originale ci părţi omoloage, a

reprezentat o
valoroasă contribuţie şi Un stimul pentru viitoarele analize ale naturii florale;

în acelaşi timp a deschis ochii botaniştilor asupra semnificaţiei morfologiei comparate,

arătşnd perspectivele deschise ca şi necesitatea ca aceasta să se bazeze pe investigaţii

detaliate în cursul dezvoltării şi n u doar pe forma adultă. Părerea lui Goethe despre

dezvoltarea organismului vegetal constituie un definit concept "genetic" al speciilor, care

constă în acceptarea "transformării
un ei plante în altă plantă". Este evident că e l a jucat un

rol, poate modest, în întărirea avansării gândirii evoluţioniste.
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THE NATURALIST GOETHE'S NOTION ON

METAMORPHOSE THEORY

The work "Die Metamorphose der Pflanzen" (1790) was Goethe's attempt to

provide a theory of plant morphology.

Our paper briefly presents Goethe's conception about metamorphosis of plants,

emphasizing the evidences which support his doctrine: morphological homology, serial

homology, abnormalities (monstrosities), metamorphose physiology are considered as

linked not only with ontogeny but with phylogeny too, thus they are described in the

evolution sense.
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Coperta lucrării "Metamorfoza plantelor"
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Trandafir "germinat". Desen din arhiva lui Goethe


