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PREFAÞÃ

Au trecut aproape 70 de ani de când Auguste Comte a utilizat denumirile
de staticã socialã ºi dinamicã socialã. Având un astfel de precedent, titlul lucrã-
rii de faþã se justificã ºi se explicã, cu toate cã problema pe care ne-o propunem
este mult diferitã de cea dezbãtutã de ilustrul filozof.

Prin natura lor, chestiunile tratate aici atrag implicarea matematicienilor,
în aceeaºi mãsurã ca pe aceea a sociologilor. În aceste condiþii, expunerea
subiectului devine destul de dificilã. De asemenea, am fost obligaþi uneori sã
sacrificãm într-o oarecare mãsurã rigoarea expresiei în favoarea a ceea ce am
crezut cã poate fi clar pentru cititorii puþin familiarizaþi cu formulãrile ºi spiri-
tul matematic. Sperãm cã acest mic inconvenient nu va fi condamnatã de mate-
maticienii care ne vor face onoarea sã ne citeascã.

Bucureºti,
27 noiembrie 1910
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INTRODUCERE

Studiul de faþã este o încercare de aplicare a metodei ºtiinþifice în cerce-
tarea problemelor sociale. Se poate considera drept o alegere neinspiratã mo-
mentul pentru a supune legilor ºtiinþei fenomene ce pãreau definitiv eliberate de
sub acþiunea lor, moment în care spirite insurgente proclamã fie falimentul, fie
anarhia ºtiinþei.

Datã fiind libertatea de alegere ca unii sã aibã astfel de îndoieli asupra
valorii ºtiinþei, este cu atât mai natural ca admiratorii ei sã-ºi fãureascã speranþe
ca urmare a marilor descoperiri care deschid cãi atât de noi ºi de fecunde pentru
a explora ºi mai în profunzime în cunoaºterea lucrurilor.

Dintotdeauna, fenomenele sociale au reprezentat obiect pentru studii nume-
roase ºi profunde, fapt explicabil prin interesul special pe care-l suscitã proble-
mele bunãstãrii ºi progresului societãþilor umane. Cu toate acestea, studiile au
condus arareori la rezultate generale.

În continuare, ne propunem sã prezentãm o metodã capabilã sã asigure, în
opinia noastrã, introducerea, în studiul problemelor sociale, a rigorii raþiona-
mentului care poate oferi, în ceea ce numim „ºtiinþe exacte“, rezultate strãlucite.

Metoda noastrã are drept fundament faptul cã anumite principii care
guverneazã mecanica raþionalã pot fi instituite, într-un anumit fel, ºi pentru
fenomenele sociale. Rezultã astfel cã fenomenele sociale sunt dirijate de legi
analoage cu cele ce dirijeazã echilibrul ºi miºcarea materialã; ipoteza odatã
formulatã, ar trebui sã rezulte cã proprietãþile demonstrate în mecanica raþionalã
s-ar putea aplica imediat fenomenelor sociale.

Din nefericire, nu este chiar aºa. În primul rând, cauzele care guverneazã
echilibrul ºi miºcarea sunt mai numeroase în sociologie decât în mecanicã, iar
apoi studiul modului de acþiune a acestor cauze este mult diminuat în
sociologie, în raport cu mecanica. Dar, în pofida acestor dificultãþi, metoda va
permite obþinerea unor rezultate importante.

Sperãm cã lucrarea de faþã va contribui într-o anumitã mãsurã la progresul
ºtiinþei sociale, prin mijlocul de investigaþie pe care i-l pune la dispoziþie ºi care
va permite sã se aducã mai multã ordine ºi un sistem mai bine definit în
cercetãrile viitoare ºi sã se extragã mai uºor legile generale. Fiind o primã
încercare, fãrã îndoialã, va avea ºi imperfecþiuni; vor fi, în toate cazurile, pãrþi
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susceptibile de o mai mare dezvoltare ºi concluzii care nu vor fi duse pânã la
capãt. Dacã primii noºtri paºi sunt bine asiguraþi, sperãm cã lacunele începutului
vor fi treptat înlãturate.

Lucrarea va avea de suferit, de asemenea, ºi de pe urma împrejurãrilor în care
a fost scrisã, autorul sãu neputând avea nici rãgazul, nici întreaga libertate de spirit
necesarã, datoritã preocupãrilor ºi grijilor pe care i le impuneau funcþiunile dificile
pe care le îndeplinea în þara sa; dar împrejurãri deosebite l-au obligat sã se
grãbeascã mai mult decât ºi-ar fi dorit. De altminteri, lucrarea întocmitã în aceste
condiþii va avea cel puþin avantajul de a fi fost fãuritã în însuºi mediul în care a
fost conceputã ºi care a contribuit puternic la aceastã concepþie. Într-adevãr, ideea
de bazã a metodei pe care o expunem s-a inspirat din apropierile fãcute de
nenumãrate ori de cãtre autor între dezvoltarea unor fenomene sociale ºi anumite
legi ºi metode ºtiinþifice; el a fost uneori chiar în mãsurã sã verifice aceste
apropieri ale cãror consecinþe puteau deveni atât de fecunde pentru rezultate utile.
Ne grãbim sã adãugãm cã n-au lipsit nici nereuºitele, cãci va trebui sã treacã încã
mult timp pânã când, dacã nu toate fenomenele sociale, cel puþin o bunã parte
dintre ele sã poatã fi studiate dupã o metodã pur ºtiinþificã; dar putem de pe acum
sã dãm asigurãri cã, dacã din cauza lipsei unei cunoaºteri exacte ºi complete a
datelor problemei, n-am putut decât rareori sã tratãm o chestiune dupã principiile
ºtiinþifice, a trebuit totdeauna sã deplângem faptul cã, atunci când, putând-o face,
n-am fãcut-o. Dacã ideile noastre îºi obþin consacrarea din partea savanþilor ºi
dacã alte lucrãri vin sã o completeze pe a noastrã, se poate spera cã într-o zi se vor
putea substitui metode sigure în rezolvarea multor probleme care astãzi sunt prea
des la bunul plac al inspiraþiei de moment, al întâmplãrii sau al pasiunilor.

De altfel, nu trebuie sã se creadã cã principiile pe care le expunem ºi rezul-
tatele la care ajungem sunt totdeauna lucruri noi. Adesea, spiritul uman a ºtiut
sã ajungã pe alte cãi, dacã nu sã demonstreze riguros, cel puþin sã întrevadã ºi
câteodatã chiar sã formuleze destul de exact principii a cãror demonstraþie ºtiin-
þificã nu este uºoarã; bunãoarã, principiul minimei acþiuni. ªi legislaþia naþiuni-
lor civilizate cuprinde deseori principii de care matematicianul cel mai exigent
ar putea fi satisfãcut. Tot astfel, la baza demonstraþiilor noastre se vor gãsi nu-
mai adevãruri general admise ºi totdeauna uºor de pus în evidenþã, dacã se înde-
pãrteazã aparatul matematic simplu pe care uneori l-am întrebuinþat din nece-
sitãþi de demonstraþie sau de expunere.

* * *

Pentru a face o expunere completã asupra obiectului nostru, am fost uneori
obligaþi sã amintim lucruri bine cunoscute. Cititorii, cãrora aceste noþiuni le
sunt familiare, nu vor fi stânjeniþi; dar ele erau necesare pentru a permite expu-
nerea chestiunilor în mod complet.
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În ceea priveºte terminologia pe care am adoptat-o, ea este afectatã desigur
de metoda însãºi. Dar am crezut cã facem bine, menþinând aproape peste tot
termenii analogi din mecanica raþionalã, pentru a marca mai bine apropierea ºi
pentru a facilita comparaþia.

* * *

Sperãm cã aceastã lucrare, rod nu numai al raþionamentului pur, dar ºi al
observaþiei ºi al unei experienþe destul de îndelungate, va rãspunde într-o anumitã
mãsurã unei necesitãþi de care îºi dau perfect seama aceia care, mai mult sau mai
puþin implicaþi, sunt chemaþi sã se ocupe de treburile publice. Nu existã niciun sin-
gur om de stat, demn de acest nume, care sã nu fie izbit de insuficienþa mijloacelor
de care dispunem pentru a rezolva dificultãþile ivite la fiece pas în viaþa popoa-
relor. Dificultãþile provin în primul rând din însuºi caracterul complicat al proble-
melor puse, din numãrul mare de elemente ce le constituie ºi din ignoranþa
aproape completã în care ne aflãm în privinþa legilor ce guverneazã fenomenele
sociale, precum în cazul tuturor celorlalte fenomene naturale. Tocmai aceastã
ignoranþã este cauza pentru care, deseori, chiar oamenii de stat cei mai iluºtri sunt
siliþi sã conteze mai mult pe noroc ºi pe neprevãzut decât pe propria lor ºtiinþã. Tot
datoritã ei apare o multitudine de oameni plini de încredere care au totdeauna
soluþii pregãtite pentru problemele cele mai spinoase. ªi tot ea vine în avantajul
celor ce, din ignoranþã, interes sau rea-credinþã, împovãreazã viaþa publicã cu
multe contraadevãruri, întunecând încã, cel mai adesea intenþionat, chestiuni des-
tul de obscure prin ele însele. În mijlocul acestor dificultãþi, împiedicat sã studieze
liniºtit problemele pe care este chemat sã le rezolve, hãrþuit din toate pãrþile, în
lupta continuã cu eroarea ºi minciuna, omul de stat este obligat sã-ºi îndeplineas-
cã datoria atât de plinã de responsabilitãþi dificile. ªi astfel, ceea ce se cheamã
politicã nu este de multe ori decât o texturã de expediente, de meschine subtilitãþi,
de mici intrigi, de josnicii mãrunte – care, de altfel, nu sunt totdeauna chiar atât
de mãrunte –, în loc sã fie ceea ce ar trebui sã fie, o ºtiinþã foarte dificilã, clãditã
însã pe baze solide.

Va veni oare vreodatã ziua în care aceastã ºtiinþã va fi deplin constituitã? O
sperãm, iar scopul prezentei lucrãri este de a arãta posibilitatea de a atinge acest
rezultat, posibilitate pe care spiritele cele mai distinse o iau în considerare de pe
acum cu încredere. E de ajuns sã citãm urmãtoarele rânduri prin care dl Emile
Picard exprimã o asemenea speranþã1:

„Pentru un viitor mai îndepãrtat se pot prevedea probleme mai complexe. Me-
canica, dupã cum am amintit, a postulat vreme îndelungatã explicit sau imprecis un

544 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. X

1. Émile Picard, La mathématique dans ses rapports avec la Physique (în actele celui
de al IV-lea Congres internaþional al matematicienilor, þinut la Roma în 1908).
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principiu de non-ereditate. Ne mai adaptãm încã acestui principiu, cel puþin în
primã aproximaþie, în ºtiinþele despre natura nevie, deºi numeroase fenomene aratã
cã starea actualã pãstreazã urmele stãrilor trecute; de exemplu, corpurile, cum este
sulful, care au viteze diferite de transformare dintr-o formã în alta, corespunzãtor
istoriei lor anterioare. Dar ereditatea are un rol capital, în special în ºtiinþele naturii
vii, ºi nu ºtim dacã vom putea vreodatã întrebuinþa instrumentul matematic pentru
studiul mecanismului intim al fenomenelor biologice ºi dacã nu va trebui sã ne
mulþumim pentru totdeauna cu mijloace rudimentare ºi curbe de frecvenþe. Cu toa-
te acestea, nu trebuie sã reducem dinainte concepþia noastrã matematicã despre lu-
me ºi putem spera la ecuaþii funcþionale mai complicate decât cele precedente,
pentru cã vor include în plus ºi integrale luate pe intervalul cuprins între un timp
trecut foarte îndepãrtat ºi un timp actual, integrale care vor reprezenta partea ere-
ditãþii. Aceste ecuaþii funcþionale vor reuni, în condiþii infinit de complexe, carac-
terele celor douã tipuri simple studiate cu mult succes în ultimii ani, pentru care
limitele integralelor sunt constante pentru unul ºi variabile pentru celãlalt. Aceste
speranþe sunt, poate, himerice. Pe terenul miºcãtor al vieþii, unde figureazã un nu-
mãr enorm de variabile, s-ar putea sã fie imposibil de stabilit ecuaþii funcþionale
relative la anumite stãri medii, jucând acelaºi rol ca ecuaþiile diferenþiale ale fizicii
matematice actuale. Dar, dacã filozoful poate avea rezerve, pentru matematician nu
existã niciun pericol sã crediteze aceste pãreri îndrãzneþe, care îl fac sã lucreze într-
o direcþie cu certitudine fecundã. ªi, încã o datã, lumea exterioarã ne va fi dirijat în
cãutãrile noastre analitice, orientându-ne cãtre cãile ce pot fi parcurse cu folos“.
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Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:36 PM  Page 545



Capitolul I

Recapitularea unor noþiuni de matematicã1

1. Variabile ºi funcþii

Cãlãtorul care escaladeazã un munte remarcã imediat cã, cu cât înãlþimea
la care urcã e mai mare, cu atât înãlþimea coloanei de mercur din barometru
devine mai micã.

În aceastã observaþie sunt douã cantitãþi care variazã în timpul ascensiunii:
înãlþimea urcuºului ºi lungimea coloanei de mercur. Aceste cantitãþi se numesc
variabile, tocmai pentru cã valoarea lor nu este constantã pe întreaga duratã a
fenomenului observat.

Sã luãm un alt exemplu. Avem o sursã de luminã, de exemplu, o lampã. Este
uºor de observat cã, cu cât ne îndepãrtãm de lampã, cu atât scade lumina. Aici
avem din nou douã variabile: distanþa ºi cantitatea de luminã.

În aceste exemple, care se pot înmulþi la infinit, realizãm imediat cã variabilele
prezente nu se schimbã în mod arbitrar, ci într-o relaþie intimã ce leagã variaþiile
uneia cu ale celeilalte. Astfel, este uºor de demonstrat experimental cã, dacã distan-
þa devine de douã ori mai mare, cantitatea de luminã trimisã de lampã pe aceeaºi
suprafaþã planã devine de patru ori mai micã. Aceastã relaþie e generalã ºi se expri-
mã prin legea urmãtoare: „Cantitatea de luminã emisã de o sursã luminoasã asupra
unei suprafeþe plane oarecare este invers proporþionalã cu pãtratul distanþei.“

La fel se petrec lucrurile ºi cu primul fenomen pomenit. Oricine ºtie cã
existã o relaþie între înãlþimea ascensiunii ºi nivelul barometrului, astfel încât un
turist cunoaºte destul de exact înãlþimea la care a ajuns, numai prin citirea baro-
metrului.

Aceastã relaþie între variabile se exprimã spunând cã una dintre ele este
funcþie de cealaltã. Astfel se enunþã: cantitatea de luminã este funcþie de distanþã;
lungimea coloanei de mercur este funcþie de înãlþimea punctului de observaþie.
Distanþa ºi înãlþimea se numesc variabile independente, pentru cã modificãrile
lor sunt acelea care determinã variaþiile funcþiilor corespunzãtoare.

1. Acest capitol are drept unic scop facilitarea lecturii capitolelor urmãtoare pentru per-
soanele puþin familiarizate cu formulãrile matematice.
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În afarã de aceasta, în niciunul dintre fenomenele citate nimic nu impune
alegerea uneia sau alteia dintre variabile ca variabilã independentã. De aseme-
nea, am fi putut considera cantitatea de luminã ca variabilã independentã ºi sã
calculãm distanþa dupã aceastã cantitate. Alegerea variabilei independente va fi
fãcutã în fiecare caz particular, corespunzãtor ipotezelor problemei.

* * *

Exemplele citate sunt relativ simple, cãci, în fiecare din ele, au intervenit
numai douã variabile. Dar existã fenomene unde numãrul variabilelor poate fi
mai mare. Astfel, în primul dintre exemplele noastre am presupus cã temperatu-
ra este aceeaºi pe tot drumul parcurs de cãlãtor. Dar, dacã temperatura variazã,
lungimea coloanei de mercur variazã nu numai cu înãlþimea, ci ºi cu temperatu-
ra, în acest caz, lungimea coloanei este funcþie de douã variabile independente.
ªi nimic nu ne împiedicã sã admitem existenþa unor fenomene ºi mai compli-
cate, unde numãrul variabilelor independente sã fie ºi mai mare.

* * *

Atunci când legea unui fenomen este cunoscutã aºa încât sã poatã fi calcu-
latã valoarea funcþiei dupã cea a variabilei independente, aceastã lege se poate
exprima printr-o formulã sau o ecuaþie. Astfel, legea propagãrii luminii se
exprimã simplu prin ecuaþia:

y = C/x2,

în care am înfãþiºat prin x distanþa, iar prin y cantitatea de luminã. C este o constantã. 
În general, scriem:

y = f(x),

pentru a exprima cã y este funcþie de x; ºi

y = f(x, x', x'', x'''...)

pentru a spune cã y este funcþie de diverse variabile, x, x', x''

2. Determinarea funcþiilor

Dacã, printr-un mijloc oarecare, fie observaþie, experiment sau raþionament
pur, se ajunge la cunoaºterea legii unui fenomen, prin aceasta se cunoaºte însãºi
forma funcþiei f. Astfel, în exemplul de mai sus, forma

C/x2
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nu este decât traducerea legii dupã care cantitatea de luminã este invers pro-
porþionalã cu pãtratul distanþei.

Sã luãm cazul cel mai simplu, acela în care fenomenul nu depinde decât de
douã variabile ºi sã ne propunem sã-i gãsim legea. Metoda care se impune în
modul cel mai firesc spiritului este aceea de a mãsura valorile corespunzãtoare
variabilelor x ºi y prin cât mai multe experienþe, realizate în condiþii cât se poate
de variate, ºi de a încerca, apoi, sã gãsim o formulã care sã fie împlinitã de toate
aceste cupluri de valori.

Dacã, de exemplu, vrem sã regãsim legea propagãrii luminii, vom mãsura
cantitatea de luminã primitã de aceeaºi suprafaþã planã la diferite distanþe ºi
dacã aflãm cã

la distanþa 1, lumina primitã este 1;

„            2          „      „        „  1/4 = 1/22;
„            3          „      „        „  1/9 = 1/32;
„            4          „      „        „  1/16 = 1/42;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

putem obþine formula

y = 1/x2,

care este satisfãcutã de toate cuplurile de valori pe care le-a dat experienþa.
Dar, în cele mai multe cazuri, lucrurile nu sunt atât de simple; cãci, chiar

dacã se face abstracþie de numeroase cauze secundare care pot interveni ºi
oculta legea fenomenului, este foarte rarã situaþia când se poate gãsi, prin simplã
intuiþie, formula capabilã sã însumeze toate rezultatele experienþei.

Iatã un mijloc destul de general la care se poate recurge.
Fie

y = f(x)

legea care trebuie formulatã, f fiind funcþia necunoscutã a cãrei formã trebuie gãsitã.
Se demonstreazã prin calculul infinitezimal cã, în aceste cazuri foarte

frecvente, funcþia f poate fi dezvoltatã într-o serie infinitã de termeni ordonaþi
dupã puterile crescãtoare ale lui x: 

y = a + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + ...

Dacã aceastã serie e convergentã, y va fi reprezentat cu o aproximaþie cu
atât mai mare cu cât în al doilea membru se va lua un numãr mai mare de ter-
meni. Sã presupunem cã ne mulþumim, de exemplu, cu patru. Atunci vom avea:

y = a + a1 x + a2 x2 + a3 x3.

Pentru ca y sã fie în întregime definit în funcþie de x, este suficient sã se
cunoascã valorile coeficienþilor: a, a1, a2, a3. Pentru aceasta va fi suficient sã se
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facã patru experienþe, spre a gãsi patru cupluri de valori ale lui y ºi x. Aceste
valori, fiind substituite succesiv în ecuaþie, ne vor da patru ecuaþii care vor
conþine ca necunoscute numai pe a, a1, a2, a3 ºi vor servi pentru a le determina.

În acest mod, se pot calcula toþi coeficienþii doriþi ºi, în consecinþã, se
determinã y cu aproximaþia doritã.

Dacã seria astfel constituitã se dovedeºte a fi de aceeaºi formã cu o serie
care reprezintã o funcþie cunoscutã, y va fi aceastã funcþie.

Acest caz se va produce foarte rar ºi metoda este destul de dificilã; dar
posedã avantajul cã în multe cazuri, în care suntem obligaþi sã ne mulþumim cu
o aproximaþie, putem duce aceastã aproximaþie pânã la gradul dorit.

Aceastã metodã ar putea fi folositã ºi în cazul în care y ar depinde de douã
sau mai mult variabile; dar devine atunci mult mai complicatã.

3. Reprezentarea variaþiei funcþiilor prin curbe ºi suprafeþe

Când o funcþie y nu depinde decât de o singurã variabilã, se poate repre-
zenta variaþia ei printr-o curbã. Fie y o funcþie datã prin ecuaþia:

y = f(x)

Sã dãm lui x diverse valori ºi sã calculãm valorile corespunzãtoare ale lui
y. Fie (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)... perechile de valori astfel obþinute.

Luãm douã drepte perpendiculare XX' ºi Y' care se intersecteazã în punctul
O. Vom numi aceste douã drepte axe de coordonate ºi punctul O, origine a
coordonatelor. Vom conveni sã considerãm lungimile pozitive de la O cãtre X
ºi cãtre Y ºi lungimile negative de la O cãtre X' ºi Y'.
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Acestea fiind date, sã luãm pe XX', pornind de la O, lungimile x1, x2, x3 cu
semnele lor; ºi prin punctele x1, x2, x3 astfel obþinute pe XX' sã ducem x1M1,
x2M2, x3M3 paralele la YY', egale ºi de acelaºi semn, respectiv cu y1, y2, y3. Se
obþin astfel punctele M1, M2, M3.

Este evident cã aceste puncte vor fi cu atât mai apropiate unele de altele cu
cât valorile date lui x vor fi ºi ele mai apropiate.

Dacã se reunesc printr-o linie continuã punctele M1, M2, M3, se obþine o
curbã care, prin forma sa, reprezintã modul cum variazã concomitent x ºi y.

Ecuaþia

y = f(x)

se numeºte ecuaþia curbei ºi existã un raport direct între forma ºi proprietãþile
curbei, pe de o parte, ºi proprietãþile ecuaþiei, pe de alta.

Atunci când forma funcþiei nu este cunoscutã, se poate încerca gãsirea ei
prin analize geometrice, dacã se cunosc anumite valori ale lui y care corespund
unor valori date ale lui x.

Fie, de exemplu,

x = a, x = a', x = a'', x = a''',
y = b, y = b', y = b'', y = b''',

un anumit numãr de perechi de valori. Cu aceste valori luate drept coordonate,
construim punctele A, B, C, D pe care le reunim printr-o curbã continuã. Dacã,
prin forma sa, ea se apropie de o curbã cunoscutã, vom putea lua aceastã curbã
ca o reprezentare aproximativã a funcþiei necunoscute.

Aceastã metodã nu diferã în fond de cea care a fost expusã în paragraful
precedent.

* * *

În mod analog, se poate reprezenta printr-o suprafaþã o funcþie z, care de-
pinde de douã variabile independente, x ºi y.

z = f(x, y).
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Pentru aceasta, se iau trei drepte OX, OY ºi OZ care se intersecteazã în O,
astfel încât fiecare este perpendicularã pe planul celorlalte douã. Se dau valori
lui x ºi y ºi se calculeazã, prin ecuaþia precedentã, valorile corespunzãtoare ale
lui z. Cu valorile lui x ºi y luate drept coordonate se construieºte punctul P în
planul XOY; apoi, se duce din P o paralelã la OZ, de o lungime egalã cu valoa-
rea corespunzãtoare lui z, ºi se gãseºte astfel punctul M. Dacã se repetã aceastã
operaþie de un numãr mare de ori, vom avea un numãr mare de puncte M, care
vor forma o suprafaþã continuã SS'. Aceastã suprafaþã va reprezenta ecuaþia datã
ºi reciproc.

Convenim ºi aici sã considerãm ca pozitive lungimile luate pe OX, OY ºi
OZ într-un anumit sens, plecând din O, ºi ca negative lungimile luate, plecând
din O, în sens opus pe prelungirea lui OX, OY ºi OZ.

4. Interpolare ºi extrapolare

Dacã un fenomen depinde numai de douã variabile ºi dacã i se cunoaºte legea

y = f(x),

atunci, întotdeauna se poate gãsi valoarea exactã a unei variabile care corespun-
de unei valori date a celeilalte variabile. Dacã legea nu este însã cunoscutã, sun-
tem constrânºi sã apelãm la mijloace empirice.

Mijlocul cel mai des folosit constã în alcãtuirea – graþie experienþei sau obser-
vãrii directe – unor tabele de valori ale lui y care corespund unor valori cunoscute
ale lui x. Acestea sunt tabelele care dau tensiunile vaporilor de apã, pentru fiecare
grad de temperaturã, mortalitatea probabilã pentru fiecare vârstã ºi multe altele.

Dar acest sistem prezintã inconvenientul de a da numai perechile de valori
care figureazã în tabele ºi în consecinþã lasã necunoscute între ele. Pentru valo-
rile ce nu se gãsesc, suntem forþaþi sã facem o interpolare sau o extrapolare, adi-
cã sã stabilim aproximativ valoarea de care avem nevoie, pornind de la valori
dinainte cunoscute.
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Existã mai multe mijloace de a face o interpolare sau extrapolare. O vom
reaminti numai pe cea mai simplã, care este de altfel ºi cea mai cunoscutã.

Fie:

x = a    y = b''
ºi

y = b   x = a''

douã cupluri de valori cunoscute ale variabilelor noastre; ºi fie x = a', o valoare a
lui x cuprinsã între a ºi a'', pentru care se cere valoarea corespunzãtoare b' a lui y.

Se presupune cã în intervalul dintre a ºi a'' ºi dintre b ºi b'' valorile lui x
sunt proporþionale cu cele ale lui y; se poate scrie în consecinþã:

a''-a      a''-a
b''-b      b''-b

ecuaþie care permite sã calculãm pe b'. L-am interpolat, deci, pe b' între b ºi b''. 
Dacã ecuaþia

y = f(x)

era cunoscutã ºi dacã construim curba sa CC', valorile x = a, y = b ºi x = a'', y = b''
vor determina punctele M' ºi M'' pe curbã. Dacã avem x a'OP' ºi dacã ni se cere
valoarea corespunzãtoare a lui y aceastã valoare este ordonata P'M' a punctului M'
al curbei. Or, metoda interpolãrii expusã mai sus înseamnã cã între M ºi M'',
curba MM'M'' este înlocuitã prin dreapta MM'1M'' ºi valoarea b' pe care am
gãsit-o nu este ordonata P'M' a punctului M' de pe curbã, ci P'M', a punctului
M', al dreptei. Am obþinut deci o valoare aproximativã ºi este evident cã aceastã
valoare va fi cu atât mai exactã, cu cât punctele M ºi M'', între care s-a fãcut
interpolarea, sunt mai apropiate.

Sã presupunem acum cã valoarea cãutatã a a lui x nu este cuprinsã între a
ºi a'' ºi, pentru a clarifica lucrurile, sã admitem cã este mai mare decât a''. Dacã
se admite, în plus, proporþionalitatea variaþiilor lui x ºi y, vom scrie:
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a'-a''    a''-a
b'-b''    b''-b

de unde se obþine b'. Aceastã operaþie se numeºte extrapolare. În acest caz, se
vede cã, cu cât OP' va diferi mai mult de OP'', cu atât punctul M', pe care-l obþi-
nem prin calcul, va fi mai depãrtat de M', care este punctul fix. Extrapolarea nu
poate deci oferi rezultate acceptabile decât cu condiþia de a fi limitatã la un spaþiu
pe cât posibil mai restrâns apropiat de valorile cunoscute ale variabilelor.

5. Cerc osculatoriu

În general, studiul formei ºi al proprietãþilor unei curbe este un lucru destul
de dificil. Printre mijloacele folosite pentru a-l simplifica este ºi acela al curbei
osculatorii. Se numeºte astfel o curbã care, într-un punct dat, are contactul de
cel mai ridicat ordin faþã de curba datã, adicã acela care în vecinãtatea imediatã
a acestui punct se abate cel mai puþin de la curba datã. Se poate înlocui atunci,
cu un grad de aproximare destul de ridicat, pe o micã porþiune, curba datã prin
curba osculatorie. Cum avem posibilitatea de a alege aceastã curbã, nu trebuie
decât sã luãm o curbã foarte simplã, ale cãrei proprietãþi sã fie bine cunoscute.
Se alege în general drept curbã osculatorie cercul, curba cea mai bine cunos-
cutã; astfel încât pe o micã distanþã la dreapta sau la stânga punctului M putem
substitui o micã porþiune a acestui cerc în locul porþiunii corespunzãtoare din
curba CC', ceea ce ne permite sã ne explicãm mult mai uºor modul în care se
petrece în acest punct fenomenul reprezentat prin curba CC'.
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6. Asimptote; soluþii asimptotice

Curbele se împart în douã categorii: curbe finite ºi curbe cu ramuri infinite. 
Ca exemple de curbe finite se pot aminti circumferinþa ºi elipsa; în timp ce

parabola, hiperbola ºi chiar linia dreaptã sunt exemple de linii care se îndreaptã
spre infinit.

Curbele infinite sunt ºi ele de douã feluri.
În primul rând, sunt acelea care, îndreptându-se cãtre infinit, se apropie din

ce în ce mai mult de o anumitã dreaptã cu care ele tind sã se confunde, fãrã a
reuºi vreodatã; astfel încât distanþa între dreaptã ºi punctele curbei tinde cãtre
zero când ne apropiem de infinit, pe curbã. Dreapta care are aceastã proprietate
se numeºte asimptota curbei. Hiperbola e un exemplu de curbã cu asimptote,
unde: CAC' ºi C1A1C'1, sunt cele douã ramuri ale curbei, iar DD' ºi D1D'1 sunt
asimptotele sale.

Alteori, nu existã nicio dreaptã astfel încât ramura infinitã a curbei sã se
apropie indefinit de ea: aceste curbe nu au asimptote. Astfel este parabola EE'E''.

Când legea unui fenomen este reprezentatã printr-o curbã cu asimptotã, la
un moment dat curba se poate înlocui, cu o aproximaþie suficientã, prin asimptota

554 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. X

Fig. 6.

Fig. 7.

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:36 PM  Page 554



sa, de care este foarte apropiatã. Aceasta înseamnã cã se înlocuieºte legea feno-
menului printr-una care nu este decât aproximativã, dar mult mai simplã; cãci,
fiind reprezentatã printr-o linie dreaptã, este o simplã lege de proporþionalitate.

7. Aproximãri succesive

În studiul fenomenelor naturale, precum ºi în matematicile pure, se recurge
adesea la metoda aproximãrilor succesive, pentru a gãsi soluþia anumitor pro-
bleme. Iatã în ce constã ea:

Sã presupunem cã, printr-un mijloc oarecare, s-a gãsit o lege aproximativã,
chiar superficialã, a fenomenului. Ne servim de aceastã lege pentru a deduce
anumite consecinþe pe care le verificãm prin experienþã. Evident, vom gãsi un
anumit dezacord, întrucât legea care ne-a servit drept punct de plecare nu era
exactã. Dar valoarea însãºi a acestei diferenþe poate da valoarea corecþiei ce
trebuie adusã legii primitive. Legea astfel corectatã va servi ca punct de plecare
pentru o a doua operaþie asemãnãtoare celei precedente. Astfel, prin aproximãri
succesive, ne putem apropia, în mãsura doritã, de legea exactã. Vom ajunge la
un rezultat corect atunci când nu va mai exista nicio diferenþã sau când va fi
numai o diferenþã neglijabilã între rezultatul experienþei ºi acela care va fi dat
prin legea corectatã în modul arãtat.
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Capitolul II

Întrebuinþarea metodei matematice în studiul 
unor fenomene ºi probleme sociale

1. Fenomene sociale.
Un exemplu studiat cu metoda matematicã

În fiecare fenomen social se poate distinge un anumit numãr de elemente
variabile, astfel încât variaþia unuia depinde de variaþia tuturor celorlalte.

Sã luãm drept exemplu mortalitatea. Remarcãm imediat cã, în acest feno-
men, rata mortalitãþii, adicã numãrul anual al deceselor raportat la numãrul po-
pulaþiei, variazã în funcþie de numeroase circumstanþe. Acestea sunt:

1. Vârsta, cãci mortalitatea este mai mare pentru anumite vârste decât
pentru altele;

2. Vigoarea rasei;
3. Condiþiile climaterice;
4. Condiþiile de igienã;
5. Bogãþia sau sãrãcia solului, care asigurã mijloacele de existenþã a populaþiei.
6. Cauzele accidentale, cum sunt epidemiile, rãzboaiele etc.;
Iar aceastã enumerare este evident incompletã. 
Problema este cu mult mai complexã dacã se ia în considerare faptul cã va-

riaþia elementelor deja precizate mai sus poate depinde de variaþia altor ele-
mente. Astfel, e evident cã condiþiile igienice ale unei populaþii depind de gradul
ei de instrucþie; cãci, cu cât este mai instruitã, cu atât mai bine înþelege avanta-
jele igienei ºi ºtie sã-ºi îngrijeascã sãnãtatea.

Independent de complexitatea lor, elementele pe care le-am amintit, ca ºi
altele pe care poate le-am omis, sunt legate între ele astfel încât se poate ima-
gina posibilitatea de a afla valoarea unuia dintre ele dacã se cunoaºte valoarea
tuturor celorlalte. Rezultã cã, dacã s-ar reprezenta prin literele x, y, z, t... valorile
diverselor elemente, aceste valori ar fi legate între ele printr-o ecuaþie de tipul:

F(x, y, z, t, u...) = 0,

pe care o vom numi ecuaþia fenomenului.
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Aceastã ecuaþie ar fi suficientã pentru a da valoarea oricãrui element u, dacã
se cunoaºte valoarea tuturor celorlalte; cãci, dacã o stabilim în raport cu u, avem:

u = f(x, y, z, t...).

Punând în relaþie cele de mai sus ºi cele expuse în capitolul precedent, ob-
servãm cã studiul fenomenului este redus la o chestiune de analizã matematicã,
în care u este o funcþie de diverse variabile x, y, z, t...; ºi, pentru a obþine legea
fenomenului pe care îl studiem, trebuie gãsitã forma funcþiei f.

Am arãtat care este acþiunea necesarã pentru a obþine aceastã formã cu aju-
torul rezultatelor generate de experienþã ºi de observaþie. Dar aceastã deter-
minare devine extrem de dificilã atunci când, aºa cum se întâmplã în exemplul
de faþã, numãrul variabilelor este destul de mare. În acest caz, suntem obligaþi
sã recurgem la simplificãrile ºi la metodele de aproximare pe care le presupune
problema.

În chestiunea care ne preocupã, putem aplica metoda aproximãrilor suc-
cesive. Într-adevãr, între toate cauzele ce determinã rata mortalitãþii ºi pe care
le-am enumerat, se poate admite cã vârsta exercitã influenþa cea mai importantã.
În ceea ce priveºte acþiunea celorlalte, ea este mai puþin însemnatã decât cea a
vârstei, sau este pur ºi simplu accidentalã. De aceea, o vom considera ca o per-
turbare a acþiunii principale.

Sã admitem, deci, pentru moment, cã vârsta este singura variabilã de care
depinde rata mortalitãþii ºi sã reprezentãm prin x ºi y cele douã variabile. Va
trebui sã gãsim forma ecuaþiei:

y = f(x) (1)

Odatã gãsitã, aceastã ecuaþie va reprezenta, evident, numai în mod apro-
ximativ, legea mortalitãþii, fiindcã noi am neglijat atâtea condiþii ale feno-
menului. Dar putem sã comparãm rezultatele obþinute prin acest calcul cu cele
ale observaþiei, fãcând sã varieze, succesiv, condiþiile de climã, condiþiile de
igienã etc. ºi sã aducem ecuaþiei (1) toate ajustãrile necesare ca sã reprezinte în
totalitate fenomenul cu toate circumstanþele sale.

* * *

Pentru a gãsi expresia analiticã a legii mortalitãþii, redusã la început la o
relaþie simplã între vârsta x ºi rata mortalitãþii y, ne vom folosi de unul din
numeroasele tabele de mortalitate, stabilite dupã statistica deceselor la diferite
vârste. Sã-l luãm pe cel al lui Déparcieux, în care vom gãsi urmãtoarele date:
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Fie:

y = a + a1x + a2 x2 + a3 x3 + a4x4. (2)

Dacã în aceastã ecuaþie introducem succesiv valorile 

x = 1 ºi y = 4,86,
x = 14 ºi y = 0,64
. . . . . . . . . . . . . .

vom crea cinci ecuaþii care vor da valoarea a cinci coeficienþi a, a1, a2, a3 ºi a4.
În consecinþã, forma ecuaþiei va fi determinatã.

De asemenea, putem stabili punctele ale cãror coordonate sunt numerele
cuprinse în tabelul lui Déparcieux ºi le reunim printr-o linie continuã. Curba ast-
fel formatã va reprezenta grafic legea mortalitãþii. 

Vârsta Rata mortalitãþii

1
14
36
58
70

4,86
0,64
1,09
2,69
5,50
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* * *

Statistica are ca obiect studierea, pe baza observaþiilor, a legii fenomenelor
sociale. Ea creeazã tabele ale valorilor corespunzãtoare variabilelor ce carac-
terizeazã fiecare fenomen. Cu ajutorul acestor valori se încearcã apoi gãsirea,
fie a ecuaþiei care leagã variabilele între ele, fie, ceea ce-i acelaºi lucru, a curbei
ale cãrei puncte au drept coordonate perechile de valori date de tabelele statisti-
ce. Sunt adevãrate probleme de matematicã, care – odatã rezolvate – ne vor da
legile fenomenelor studiate.

2. Legea continuitãþii fenomenelor sociale

Exemplul prezentat în paragraful precedent poate fi uºor generalizat, astfel
încât putem admite cã la orice fenomen social trebuie avute în vedere una sau
mai multe relaþii între diferite cantitãþi variabile. Aceste relaþii odatã ºtiute,
legea fenomenului este cunoscutã prin însuºi acest fapt. Studiul unui fenomen
social este redus la un studiu analitic, în care observaþia ºi experienþa – în cazu-
rile foarte rare în care ar fi posibilã – intervin pentru a furniza datele numerice
ale problemei ºi mijloacele de determinare a formei funcþiilor.

Rezultã cã anumite consideraþii ºi anumite proprietãþi generale ale funcþiilor
analitice se pot aplica ºi fenomenelor sociale. Acesta este principiul continuitãþii.

Fie u o funcþie de diverse variabile x, y z, t...:

u = f(x, y, z, t...)

Se ia u ca funcþie continuã de x, y, z, t..., atunci când, fiecare dintre
cantitãþile din urmã variind extrem de puþin, u variazã, de asemenea, extrem de
puþin. De asemenea, este posibil ca x, y, z, t variind foarte puþin, u sã varieze cu
cantitãþi foarte mari sau sã existe întreruperi în seria valorilor reale ale lui u,
corespunzãtoare valorilor reale ºi continue ale variabilelor. În aceste cazuri din
urmã, se spune cã u este o funcþie discontinuã. Iatã câteva exemple. Fie funcþia

y = 1 + 2x2.

Se pot da lui x toate valorile reale posibile de la minus infinit la plus infinit
ºi pentru fiecare valoare a lui x se va gãsi o valoare realã a lui y; ºi dacã douã
valori consecutive ale lui x diferã extrem de puþin, variaþiile corespunzãtoare ale
lui y vor diferi de asemenea foarte puþin; y este deci o funcþie continuã de x.

Fie ºi

y = 1/x.

ªi aici, x variind imperceptibil de la minus infinit la plus infinit, y variazã
de asemenea în grade imperceptibile, la început de la zero pânã la minus infinit,
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apoi de la plus infinit la zero; cãci y ia valoarea -∞ când x devine nul venind
dinspre valorile negative; ºi el devine egal cu +∞ în momentul în care x devine
nul de partea valorilor pozitive. Spunem deci cã y este o funcþie discontinuã,
cãci ea devine infinitã, trecând în acelaºi timp brusc de la -∞ la +∞, în momentul
când x trece prin valoarea zero.

Fie, în final:

În acest exemplu, dacã x variazã insesizabil de la -∞ la -1 ºi de la +1 la +∞,
y variazã ºi el insesizabil de la +∞ pânã la zero; dar dacã x are o valoare cuprinsã
între -1 ºi +1, y nu mai are nicio valoare realã corespunzãtoare: ea devine ima-
ginarã. ªi aici este discontinuitate, pentru cã valorile continue ale lui y suferã o
întrerupere între cele care corespund lui x = -1 ºi x = +1.

Figura urmãtoare aratã cum se petrec lucrurile în fiecare dintre aceste cazuri.

Un fenomen oarecare, fiind reprezentat printr-o relaþie între o funcþie ºi
anume variabile de care ea depinde, va fi numit continuu atât timp cât funcþia
va fi continuã. El va fi continuu ºi atunci când funcþia fiind discontinuã feno-
menul este reprezentat numai printr-o parte continuã a funcþiei. Astfel, în
ultimele douã exemple, fenomenul se va numi continuu dacã este reprezentat
doar printr-o parte a ramurii din dreapta curbei.

În toate celelalte cazuri, fenomenul va fi discontinuu.
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Cunoscând acestea, putem enunþa legea urmãtoare: 
Toate fenomenele sociale sunt continue.
Aceastã lege foarte generalã se stabileºte prin observaþie.
Într-adevãr este un fapt al observaþiei cã nicio funcþie socialã nu ia vreodatã

o valoare infinitã între limite observabile; aceastã cauzã a discontinuitãþii nu
apare deci în sociologie. Bineînþeles, asta nu înseamnã cã unele dintre variabilele
care figureazã în ecuaþia ce reprezintã fenomenul nu sunt susceptibile de a lua în
ecuaþie valori infinite; dar valorile nu sunt niciodatã realizate în viaþa socialã.

Pe de altã parte, este un fapt observat cã, fiind date condiþiile unui fenomen
social, schimbãrile de stare ale corpului social se fac prin grade imperceptibile,
încât nu se poate trece de la o stare la alta fãrã a parcurge toate stãrile inter-
mediare. Asta înseamnã cã, dacã legea fenomenului este reprezentatã printr-o
curbã sau o parte de curbã cuprinsã între punctele A ºi B, toate punctele curbei
cuprinse între cele douã puncte vor corespunde unor faze succesive ale feno-
menului ºi nu vor avea loc niciodatã întreruperi.

Astfel, câtã vreme nu se schimbã condiþiile sale, la niciun fenomen social
nu se observã o oprire bruscã.

În consecinþã, fenomenele sociale sunt continue, atâta timp cât condiþiile în
care se produc nu se schimbã.

Sã considerãm cazul în care condiþiile fenomenului se schimbã. Aceastã
schimbare se poate produce în douã feluri: fie în mod continuu ºi prin grade
insesizabile, fie în mod brusc.

În primul caz, este evident cã nici fenomenul nu va putea varia decât con-
tinuu ºi prin grade insesizabile; cãci unei schimbãri infinit de mici a cauzei nu-i
poate corespunde decât o schimbare infinit de micã a efectului. Aºadar, se poate
spune cã legea continuitãþii existã ºi în acest caz.

Rãmâne sã luãm în calcul cazul în care condiþiile fenomenului se schimbã
brusc. În acest caz, nu se mai poate afirma cã mersul fenomenului nu suferã ºi
el o schimbare bruscã ºi cã în consecinþã nu intervine discontinuitatea. Dar tre-
buie remarcat cã, în acest caz, avem de-a face în realitate cu douã fenomene
distincte: acela care precede modificarea survenitã în condiþiile fenomenului ºi
acela care urmeazã acestei modificãri, fiind distinct de primul, întrucât cores-
punde unor condiþii diferite.

De altfel, se va vedea în capitolul V, 14 cã, ºi în cazul modificãrii bruºte a
condiþiilor unui fenomen social, schimbarea fenomenului însuºi nu are loc în
general în mod brusc, ci aproape totdeauna existã continuitate.

* * *

Exemplele care confirmã legea continuitãþii sunt foarte numeroase.
Sã luãm ca exemplu instituþia sclaviei. Originea acestei instituþii se pierde în

negura istoriei; dar este sigur cã ea nu fiinþa din prima zi a apariþiei societãþilor
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umane. A fost necesarã prezenþa unui prim om, care, prin forþa sa fizicã sau prin
inteligenþa sa, sã reuºeascã sã subordoneze voinþei sale voinþa unui alt om. Acest
prim exemplu s-a propagat treptat, astfel încât, în decursul timpului, sclavia sã se
constituie ca instituþie socialã; dar a fost necesar un lung ºir de secole pentru a
ajunge, gradual ºi fãrã dizolvarea continuitãþii, la dezvoltarea pe care a luat-o în
societãþile antice, orientalã, greacã ºi romanã.

Condiþiile în care a luat naºtere ºi s-a dezvoltat aceastã instituþie sunt variate.
Este în primul rând respectul faþã de dreptul celui mai puternic, fundament al ori-
cãrei societãþi primitive, pe care timpul a transformat-o ºi a atenuat-o fãrã a o face
sã disparã în întregime. A fost apoi ºi religia, care n-a fãcut decât sã ofere con-
sacrarea divinã pentru ceea ce dreptul celui mai puternic realizase deja. A mai fost
ºi condiþia economicã a societãþilor, care le-a obligat sã recurgã la munca scla-
vilor, în lipsã de muncitori liberi, care în societãþile moderne dau viaþã industriei.

Atâta timp cât s-au menþinut aceste condiþii, precum ºi altele proprii timpu-
rilor îndepãrtate pe care le avem în vedere, sclavia a evoluat lent ºi permanent,
luând forme diverse, dupã epoci, temperamentul mai paºnic sau mai violent al
popoarelor, frecvenþa crescutã sau scãzutã a rãzboaielor. Sclavia a fost un feno-
men continuu.

Dar au intervenit noi factori care au schimbat condiþiile anterioare. Creºti-
nismul a atacat fundamentele teoriei dreptului celui mai puternic ºi a subminat
bazele religiilor care aveau între manifestãri sclavia. Creºtinismul a schimbat
deci douã din condiþiile relevate mai sus ºi era natural ca instituþia sclaviei, de-
pendentã de ele, sã fie ºi ea afectatã. Dar introducerea creºtinismului s-a produs
în mod gradual: cãci, cu tot decretul lui Constantin, procesul, care începuse deja
de aproape trei secole, a necesitat încã mult timp pentru a dezrãdãcina vechile
credinþe religioase ºi condiþiile sociale pe care le creaserã. Avem deci aici un
exemplu pentru a doua parte a demonstraþiei noastre, aceea în care condiþiile
fenomenului se modificã treptat; ºi istoria ne spune cât de încet a descrescut
pânã aproape de dispariþie sclavia, cãci ea a supravieþuit pânã în zilele noastre
ºi urmele sale nu s-au ºters complet.

S-ar putea cita astfel numeroase exemple care demonstreazã continuitatea
fenomenelor sociale, în cazul când condiþiile nu se schimbã sau se schimbã
numai în mod continuu. Se poate spune cã legea evoluþiei nu este decât un caz
particular al acestei continuitãþi, în sensul cã fenomenele sociale, care implicã
prima din aceste legi, sunt în mod necesar continue.

Exemplele de discontinuitate sunt cu mult mai rare. Un astfel de caz este
cel al unei populaþii de agricultori ce locuieºte într-o regiune scãldatã de apele
unui fluviu care, din cauza faptului cã-ºi schimbã cursul, aduce dupã sine pãrã-
sirea ºi sãrãcirea regiunii. Viaþa populaþiei va fi profund alteratã; va trebui sã
migreze sau sã-ºi schimbe complet felul de viaþã. Se va produce deci o disconti-
nuitate în viaþa acelei populaþii, în momentul schimbãrii cursului fluviului; dar
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a existat o continuitate înainte de acest moment ºi va exista ºi dupã el. Sunt douã
fenomene distincte, cãci condiþiile lor sunt diferite; primul se petrecea într-o
regiune fertilã, al doilea într-un deºert; dar fiecare în parte este continuu.

Continuitatea este deci o lege foarte generalã ºi ea se manifestã pentru ori-
cine urmãreºte cu atenþie miºcarea evenimentelor istorice ºi sociale. Oamenii de
stat care au exercitat o acþiune durabilã asupra mersului umanitãþii au fost
convinºi de acest adevãr, chiar dacã legea nu era conceptualizatã într-o manierã
prea precisã. Dimpotrivã, ea este de cele mai multe ori necunoscutã, ceea ce nu
reprezintã nici pe departe cea mai micã dintre cauzele ce întârzie sau împiedicã
dezvoltarea normalã a societãþilor.

* * *

Sã presupunem cã un fenomen social este reprezentat printr-o ecuaþie între
douã variabile sau prin douã ecuaþii între trei variabile. Aceste ecuaþii pot fi
reprezentate printr-o curbã planã, în primul caz, ºi în general printr-o curbã stân-
gã, în al doilea.

Legea continuitãþii spune cã aceastã curbã sau partea curbei care reprezintã
fenomenul ºi pe care o vom numi partea utilã a curbei este continuã, în sensul
cã ea nu este formatã din douã sau mai multe ramuri separate unele de altele ºi
nu prezintã nici puncte izolate, nici puncte de oprire, nici puncte angulare, adicã
niciun punct în care douã ramuri ale aceleiaºi curbe sã se întâlneascã cu tan-
gente distincte, ca în figura alãturatã.

Mecanica socialã / 563

Fig. 10.

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:36 PM  Page 563



Dacã la un anumit moment condiþiile fenomenului se schimbã, dar în mod
continuu, fenomenul este reprezentat în cele douã pãrþi ale sale prin douã curbe
distincte; dar trecerea de la o curbã la alta trebuie sã aibã loc în mod continuu,
ceea ce din punct de vedere geometric înseamnã cã cele douã curbe au aceeaºi
tangentã în punctul lor de contact sau cã ele se racordeazã. Astfel sunt curbele
BB' ºi B'B'', care, în punctul de contact B', au aceeaºi tangentã TB'T'.

Dacã condiþiile fenomenului se schimbã brusc, cele douã pãrþi ale
fenomenului, cea anterioarã ºi cea ulterioarã schimbãrii, sunt reprezentate prin
douã curbe, DC ºi DE, care nu se racordeazã între ele. În acest caz, dacã avem
posibilitatea sã dirijãm desfãºurarea evenimentului, tranziþia poate fi uºuratã
introducând condiþii noi, astfel încât, între punctele D' ºi E', fenomenul, în loc
sã urmeze linia frântã D'CE', sã urmeze curba D'E' care se racordeazã în D' cu
DC ºi în E' cu EC. În acest fel se poate realiza dispariþia discontinuitãþii, care
avea loc în C, iar fenomenul devine continuu.
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Capitolul III

Modul de reprezentare a fenomenelor sociale

1. Modul de reprezentare în mecanica raþionalã

Corpurile materiale sunt considerate în mecanica raþionalã ca fiind formate
din puncte materiale, adicã din particule materiale infinit de mici.

Un punct material este în repaus atâta timp cât distanþele sale faþã de trei
puncte fixe sunt invariabile. Dacã aceste distanþe se modificã de la un moment
la altul, spunem cã punctul material dat este în miºcare.

La fel ne putem da seama de starea de repaus sau de miºcare a unui punct
material, raportându-l la un sistem de axe coordinate fixe în spaþiu. Dacã
punctul M este în repaus, coordonatele sale x, y, z sunt constante; dacã este în
miºcare, coordonatele sale variazã.

Se numeºte forþã orice cauzã care pune în miºcare un punct sau care modi-
ficã miºcarea pe care o posedã deja acest punct.

Pentru ca o forþã sã fie definitã, trebuie cunoscute: 1° punctul ei de apli-
caþie, adicã punctul material cãruia îi determinã miºcarea; 2° direcþia sa, adicã
linia dreaptã de-a lungul cãreia face sã se deplaseze punctul ei de aplicare, dacã
ar acþiona numai ea asupra lui; 3° sensul sãu, cãci se considerã cã o forþã poate
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sã facã sã înainteze punctul sãu de aplicaþie, de exemplu, de la dreapta la stânga,
sau de la stânga spre dreapta; 4° intensitatea sa.

Dacã toate aceste elemente sunt date, forþa este perfect determinatã ºi poate
fi reprezentatã printr-o dreaptã MP, care trece prin punctul de aplicaþie M, având
direcþia forþei ºi fiind dirijatã în sensul acþiunii sale indicatã printr-o sãgeatã, a
cãrei lungime este proporþionalã cu intensitatea acestei forþe. O dreaptã de tipul
MP, care este determinatã prin direcþie, sens ºi lungime, se numeºte vector.
Orice forþã poate fi reprezentatã, prin urmare, printr-un vector. Douã forþe au
intensitãþi egale când, fiind aplicate succesiv aceluiaºi punct material, în
condiþii identice ºi acþionând în intervale de timp egale, imprimã acestui punct
miºcãri identice.

Dacã douã forþe de intensitãþi egale sunt aplicate aceluiaºi punct în acelaºi
timp, pe aceeaºi linie dreaptã ºi în acelaºi sens, se considerã cã aceste forþe pot
fi înlocuite printr-o forþã unicã, care, acþionând pe aceastã linie ºi în acelaºi sens,
produce acelaºi efect ca al celor douã forþe acþionând împreunã; aceastã ultimã
forþã este de douã ori mai mare decât fiecare dintre forþele primare. Se poate
defini, în acelaºi mod, o forþã de trei, patru... ori mai mare decât alta; ºi, prin
generalizare, se pot defini douã forþe care se aflã într-un raport oarecare, comen-
surabil sau nu.

* * *

Se numeºte sistem material o reuniune de puncte materiale în numãr finit
sau infinit, care exercitã unele asupra celorlalte anumite acþiuni.

Aceste acþiuni pot fi forþe simple ; ca în cazul corpurilor cereºti care alcã-
tuiesc sistemul solar ºi care nu sunt supuse decât forþei de atracþie universalã ce
se exercitã între ele.

Alteori aceste acþiuni se pot exprima prin anumite condiþii pe care punctele
materiale trebuie sã le satisfacã. Astfel, douã sfere legate între ele printr-o barã
rigidã ºi inextensibilã formeazã un sistem material. Legãtura, realizatã material
în acest exemplu prin introducerea barei rigide, poate fi înlocuitã printr-o ecuaþie
ce exprimã faptul cã distanþa dintre centrele celor douã sfere este constantã. În
ambele cazuri, ar putea fi înlocuite, fie bara rigidã, fie ecuaþia care exprimã
invariabilitatea distanþei printr-o forþã astfel aleasã încât sã anuleze în fiecare
moment tendinþa de apropiere sau de îndepãrtare manifestatã de cele douã sfere.
Aceastã forþã va fi numitã forþã de legãturã, cãci ea înlocuieºte o legãturã. 

Dacã legãturile impuse unui sistem material sunt de asemenea naturã încât
toate distanþele reciproce între punctele materiale componente sistemului rãmân
invariabile, sistemul material se numeºte solid sau invariabil.
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2. Modul de reprezentare în sociologie

În studiul problemelor sociale se poate utiliza un sistem de reprezentare
asemãnãtor celui expus mai înainte. Vom numi societate sau corp social o
reuniune de indivizi supuºi, pe de o parte acþiunilor lor reciproce, pe de alta unor
acþiuni exterioare. Individul este elementul constitutiv al corpului social, cãci este
indivizibil. El joacã pentru corpul social acelaºi rol pe care-l joacã atomul pentru
un corp material. O societate este în mod fundamental variabilã, nu numai pentru
cã elementele sale se schimbã continuu, ci ºi fiindcã situaþia respectivã, precum ºi
raportul acestor elemente se schimbã între ele, în acord cu repercusiunile pe care
societatea le suferã de pe urma unor cauze exterioare. Ne-am putea face o idee
despre aceste variaþii, dacã am dispune de anumiþi termenii ficºi de comparaþie.
Dar, pentru a gãsi astfel de termeni, trebuie sã distingem mai întâi variabilele de
care depinde, într-un moment oarecare, starea unei societãþi.

Aceste variabile sunt în numãr foarte mare. Este suficient sã ne gândim la
nenumãratele cauze care contribuie la formarea ºi la dezvoltarea unei societãþi,
pentru a vedea complexitatea problemei. Cu toate acestea, dacã se examineazã
aceste cauze, se observã cã ele pot fi împãrþite în trei grupe, ºi anume: cauzele
de naturã economicã, cele de naturã intelectualã, cele de naturã moralã. Fãrã
pretenþia de a face o enumerare exhaustivã, care ar fi imposibilã ºi, pentru mo-
ment, inutilã, se pot da câteva exemple pentru fiecare dintre cele trei grupe.

Gradul de fertilitate a solului, condiþiile de climã, uºurinþa comunicaþiilor,
bogãþiile naturale ale þãrii, aptitudinile populaþiei pentru comerþ sau pentru
industrie, vigoarea ei fizicã, securitatea relaþiilor sale, anumite norme religioase
cum sunt cele ce regleazã regimul alimentar ºi zilele libere, condiþiile mai mult
sau mai puþin normale ale dezvoltãrii capitalului, natura relaþiilor existente între
factorii care reglementeazã munca, repartiþia avuþiei la un anumit moment , rãz-
boaiele, epidemiile, alcoolismul, noile invenþii, toate cauzele care influenþeazã
creºterea populaþiei sunt, printre atâtea altele, tot atâtea influenþe care concurã
la determinarea stãrii economice a unei societãþi. 

Printre cauzele de naturã intelectualã, avem: gradul de inteligenþã ºi natura
aptitudinilor intelectuale ale populaþiei, gradul ei de instruire, numãrul ºi valoa-
rea instituþiilor sale de culturã, dezvoltarea ºtiinþelor ºi a artelor, frecvenþa apa-
riþiei oamenilor de geniu sau de talent. 

Cauzele morale cuprind: prescripþiile de naturã moralã ale religiei, princi-
piile legislaþiei civile, instituþia familiei ºi modul ei de alcãtuire, gradul de
blândeþe sau de violenþã naturalã a temperamentului naþiunii, moravurile sale
mai stricte sau mai uºoare.
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* * *

O primã observaþie, sugeratã de enumerarea acestor exemple, este aceea cã,
pentru a scurta expunerea, am fost obligaþi de mai multe ori sã recurgem la o
exprimare improprie. Astfel, când spunem cã instituþia familiei ºi modul ei de
alcãtuire este una din cauzele ce determinã starea unui corp social, n-am putut
exprima gândul nostru în întregime; cãci, dacã structura actualã a familiei este
una din cauzele imediate, pentru a studia problema în toatã amploarea ei, ar tre-
bui sã ne întoarcem pânã la cauzele originare care au condus, de-a lungul seco-
lelor, la alcãtuirea actualã a familiei. În limbaj matematic, vom spune cã starea
socialã este funcþie de starea familiei, care, la rândul ei, este funcþie de cauzele
care au determinat-o; astfel spus, starea socialã este determinatã de aceste din
urmã cauze.

În acelaºi timp, nu legislaþia imprimã caracterul specific al unei societãþi, ci
ansamblul cauzelor care au produs, treptat, legislaþia; cãci aceasta nu este decât
rezumatul ºi reprezentarea lor actualã.

Cu toate acestea, pentru scopul urmãrit de noi, va fi adesea posibil sã ne
mulþumim cu luarea în consideraþie numai a celor mai apropiate cauze; ºi pentru
a justifica imediat acest mod de a pune problema, vom spune cã nici în ºtiinþe
nu se procedeazã altfel. Astfel, când în mecanica cereascã se trateazã miºcarea
stelelor, se considerã forþa de atracþie universalã fãrã a lua în considerare
cauzele cãrora se datoreazã aceastã forþã. Este însã evident cã acest studiu nu va
fi complet decât atunci când vom putea pãtrunde pânã la acestea din urmã. De
altfel, progresul continuu al ºtiinþelor tinde sã reducã fãrã încetare numãrul cau-
zelor considerate a fi primordiale. Astfel, dupã ce miºcarea corpurilor cereºti
fusese pusã pe seama voinþei divine, apoi pe cea a vârtejurilor, azi ea este expli-
catã prin atracþia universalã, în aºteptarea descoperirii cauzei însãºi a acestei
atracþii. Este sigur cã în ziua în care existenþa eterului va fi certificatã ºi i se vor
cunoaºte proprietãþile, numeroase cauze, considerate azi cauze primare, îºi vor
gãsi explicaþia ºi vor înceta sã mai fie privite ca atare. 

În sociologie, suntem cu atât mai mult autorizaþi sã procedãm la fel ca în
celelalte ºtiinþe de observaþie cu cât, eludând complexitatea unui studiu care ar
merge pânã la cauzele îndepãrtate, suntem forþaþi sã ne mulþumim, încã pentru
mult timp, cu o aproximaþie mult mai mare decât în ºtiinþele exacte. Legile pe
care se sprijinã teoriile ºtiinþelor sunt în general legi precise ce pot fi uºor
exprimate prin formule simple; astfel este legea atracþiei universale; în timp ce,
în sociologie, vor mai trebui încã mulþi ani de studii ºi observaþii înainte de a
ajunge la desprinderea anumitor legi generale. În aºteptarea acestei schimbãri,
vom fi obligaþi sã ne mulþumim cu introducerea în studiile noastre ºi în ecuaþiile
pe care vom reuºi sã le stabilim numai a legilor empirice, care, prin statut, vor
fi în mod obligatoriu numai legi aproximative. Va fi vorba numai de a împinge
aceastã aproximaþie cât mai departe posibil. 
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* * *

Trebuie observat, în al doilea rând, cã clasificarea stabilitã mai sus nu este
absolutã, în sensul cã anumite cauze cuprinse în una din cele trei clase pot fi
influenþate de cauze ce fac parte din celelalte. Astfel, noile invenþii sunt într-a-
devãr una dintre cele mai puternice cauze ale evoluþiei economice a societãþii,
dar este evident cã ele sunt în relaþie directã cu starea de dezvoltare intelectualã
a corpului social. 

Rezultã cã cele douã variabile nu sunt independente una de cealaltã. Pentru a
ne da seama de felul cum sunt legate între ele, ar trebui sã ajungem la variabila de
care depind amândouã, adicã de inteligenþã, ºi sã stabilim modul în care ea se
produce ºi acþioneazã. Din nefericire, suntem încã departe de a poseda o asemenea
cunoaºtere, ºi abia dacã putem cunoaºte, adeseori incomplet, manifestãrile acestei
inteligenþe. Astfel stând lucrurile, ne vom mulþumi, pentru prima aproximaþie, cu
maniera în care am fãcut-o ºi în observaþia precedentã, sã considerãm cele trei
grupe care acþioneazã asupra corpului social ca fiind independente una de cealaltã.

* * *

Pentru a sesiza mai bine sensul ºi importanþa acestor consideraþii, credem cã
este util sã se punã în legãturã cu cele spuse un exemplu luat dintr-o ºtiinþã recu-
noscutã prin precizia rezultatelor sale. Sã considerãm Soarele S ºi douã planete A
ºi B. Atracþia newtonianã se exercitã între S ºi A, între S ºi B. Dar ea se exercitã,
de asemenea, între A ºi B. Numai cã, întrucât masa planetelor este cu mult mai
micã decât aceea a Soarelui, atracþia pe care fiecare din planetele A ºi B o suferã
din partea Soarelui este cu mult mai mare decât aceea a unei planete din partea
celeilalte. Dacã planeta A ar fi fost supusã numai atracþiei Soarelui S, ea ar fi
descris o elipsã, dupã anumite legi, cunoscute sub numele de legile lui Kepler. Dar
atracþia lui B perturbã aceastã miºcare ºi produce ceea ce numim perturbaþii, adicã
A, în loc sã descrie o elipsã exactã în jurul lui S, descrie o curbã care doar se
apropie de o elipsã. Acelaºi lucru ºi pentru B. Pentru a calcula aceste perturbaþii
pentru A, se divide aceastã dificultate: se presupune mai întâi cã B îºi continuã
miºcarea elipticã ca ºi cum A n-ar exista ºi, în aceastã ipotezã, se calculeazã
perturbaþia produsã de B; este perturbaþia de ordinul întâi. Dar aceastã ipotezã nu
este exactã, din moment ce B, perturbat de A, nu urmeazã exact o elipsã. Atunci,
se corecteazã primul rezultat, fãcând un al doilea calcul în care se þine seama ºi de
faptul cã B, în loc sã parcurgã o elipsã precisã, urmeazã o curbã determinatã prin
acþiunea perturbatoare a lui A. Este perturbaþia de ordinul al doilea. Demn de
remarcat e faptul cã, în sistemul solar, din cauza mãrimii masei Soarelui, diversele
perturbaþii de care am vorbit suferã o descreºtere foarte rapidã. Astfel, perturbaþia
de ordinul întâi este cu mult mai neînsemnatã decât acþiunea pe care Soarele o
exercitã direct asupra planetei; ºi perturbaþia de ordinul doi este, de asemenea,
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foarte micã în raport cu cea de ordinul întâi. Se vede, deci, cã metoda urmatã de
noi în cele ce am spus mai sus revine la cea utilizatã de mecanica cereascã; la
început þinem cont de acþiunea exercitatã asupra unui corp social de diversele cauze
care acþioneazã asupra lui, neglijând mai întâi acþiunile pe care aceste cauze le
exercitã unele asupra celorlalte; este prima aproximaþie; ºi rezervãm pentru un
studiu ulterior pe aceea în care se va þine seama ºi de acþiunile pe care aceste cauze
le exercitã unele asupra celorlalte; aceasta va fi a doua aproximaþie. Al doilea
studiu va urma probabil mult mai târziu, având în vedere marea dificultate pe care
o va ridica primul. 

* * *

Aºa stând lucrurile, sã considerãm separat grupul cauzelor de naturã eco-
nomicã ºi sã presupunem cã aceste cauze acþioneazã simultan asupra unui
individ dat. Ele vor produce asupra acestui individ o anumitã schimbare de stare
socialã semnificativã sau mai puþin relevantã; astfel, se pot compara între ele
efectele pe care cauze diferite le-ar produce asupra aceluiaºi individ, în intervale
de timp egale. Ar fi deci posibilã mãsurarea intensitãþii uneia din aceste cauze,
cãutând raportul dintre efectul produs de ea ºi cel produs de o cauzã oarecare,
luatã ca termen de comparaþie. În mod similar, dacã am considera cauzele de
naturã intelectualã ºi cele de naturã moralã, în mod separat. Este adevãrat cã
realizarea acestei mãsurãtori este mult mai uºor de conceput decât de efectuat,
cãci este foarte dificilã stabilirea criteriilor dupã care ar putea fi fãcute aseme-
nea mãsurãtori. Starea intelectualã a unui individ nu poate fi judecatã numai
dupã gradul lui de instruire; sunt încã multe altele de care trebuie sã se þinã
seama. Nu este mai puþin adevãrat faptul cã reprezentarea intensitãþii acestor
acþiuni, sub forma unor mãrimi determinate, se prezintã spiritului nostru drept
ceva perfect raþional, cu toate dificultãþile pe care le-ar putea genera realizarea
sa. Pe de altã parte, analizând doi indivizi oarecare, este evident cã putem stabili
o comparaþie între stãrile lor economice, chiar dacã prin acest cuvânt se înþelege
nu numai starea lor de bogãþie sau de sãrãcie, ci ansamblul condiþiilor care
determinã bunãstarea fizicã ºi materialã a fiecãruia dintre ei. Deci, se poate
considera ca o mãrime determinatã ceea ce am putea numi avuþia economicã a
unui individ. Acelaºi raþionament, ºi în cazul stãrii sale intelectuale ºi morale. 

Vom numi stare socialã sau situaþie socialã a unui individ starea definitã
prin ansamblul celor trei mãrimi care vor reprezenta avuþia sa economicã, avuþia
sa intelectualã ºi avuþia sa moralã. 

În acest fel, convenim, pentru totdeauna, sã reprezentãm prin x, y ºi z mãrimile
corespunzãtoare avuþiei economice, intelectuale ºi morale a unui individ. 

Sã luãm trei axe rectangulare OX, OY ºi OZ ºi sã construim punctul M ale
cãrui coordonate sunt valorile x, y ºi z referitoare la un anumit individ ºi la un
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moment dat, aºa cum au fost definite mai sus. Dacã poziþia acestui punct în
raport cu axele OX, OY, OZ este cunoscutã, vom afla, graþie acestei invenþii,
situaþia socialã a individului, cãci vom cunoaºte valorile x, y, z care carac-
terizeazã aceastã situaþie.  

Cele trei axe OX, OY, OZ definesc un spaþiu pe care-l vom numi spaþiu
social. Dacã se dau coordonatele x, y, z ale unui individ, prin aceasta se defineºte
poziþia sa în spaþiul social. 

Pentru a evita confuziile, este important ca situaþia ºi axele de coordonare
sã fie perfect definite. Vom conveni sã luãm ca sens pozitiv al axelor OX, OY
ºi OZ acela în care avuþia economicã intelectualã ºi moralã a individului este în
creºtere. Vom lua ca origine a axelor de coordonate punctul în care avuþia
economicã, intelectualã ºi moralã ar fi nule. 

* * *

Starea socialã a unui individ este în general variabilã, ca urmare a variaþiei
împrejurãrilor care pot influenþa aceastã stare. În consecinþã, punctul, care
exprimã starea, variazã ºi el, iar variaþia este continuã pentru cã fenomenele
sociale sunt continue. Deci suita poziþiilor pe care acest punct le va ocupa în
spaþiul social va forma o curbã continuã. O vom numi traiectoria sau curba
socialã a individului. Dacã aceastã curbã este cunoscutã între douã puncte, vom
avea reprezentarea vieþii sociale a individului între aceste douã puncte, ºi
reciproc. 

Un individ va fi în repaus social atâta timp cât coordonatele care reprezintã
starea sa socialã nu se schimbã; el este în miºcare socialã, dacã aceste coor-
donate se schimbã. 

Numim forþã socialã orice cauzã care poate produce o miºcare socialã sau
poate modifica o miºcare deja existentã. Orice forþã socialã poate fi reprezentatã
printr-un vector MP în spaþiul social; cãci e uºor de observat cã ea grupeazã
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toate elementele necesare pentru definirea unui vector. Într-adevãr, acest vector
va avea ca punct de aplicaþie punctul M, ce reprezintã starea socialã actualã a
individului cãruia îi este aplicatã forþa socialã; ca direcþie ºi ca sens va avea
direcþia ºi sensul în care forþa va tinde sã-ºi deplaseze punctul sãu de aplicaþie,
dacã acest punct ar fi în repaus ºi protejat de orice alte cauze ale miºcãrii. 

Este evident cã aceastã direcþie va fi paralelã cu axa OX, dacã forþa consi-
deratã nu tinde sã modifice decât starea economicã a individului; ea va fi pa-
ralelã la OY sau la OZ dacã face sã varieze numai starea intelectualã sau numai
cea moralã a individului; ºi va fi mai mult sau mai puþin înclinatã spre fiecare
dintre aceste axe, în cazul în care va face sã varieze în acelaºi timp douã sau trei
dintre aceste stãri. 

În sfârºit, ca mãrime, vectorul va fi reprezentat printr-o lungime proporþio-
nalã cu intensitatea cu care forþa socialã acþioneazã asupra individului. 

3. Observaþie asupra consideraþiilor anterioare

Modul de reprezentare a miºcãrii sociale ºi introducerea noþiunii de spaþiu
social au o importanþã specialã care ne obligã sã ne oprim încã o datã asupra
chestiunii. 

Reprezentarea pe care o propunem poate fi utilã ºi numai pentru faptul cã
face vizibile anumite fenomene al cãror studiu se dovedeºte a fi ºi mai dificil
datoritã vagului în care plutesc. 

Nu trebuie însã pierdut din vedere faptul cã întrebuinþarea celor trei coor-
donate pe care le-am ales nu reprezintã decât o primã etapã. Dupã cum am mai
spus-o, ar trebui sã fie alese drept coordonate variabilele independente de care de-
pind fenomenele sociale. Acest lucru nu va putea fi fãcut înainte ca studiul forþelor
sociale sã fi avansat suficient pentru a permite distingerea variabilelor sociale inte-
gral independente. Odatã cunoscute, valorile variabilelor vor fi reprezentate prin
lungimi trasate pe tot atâtea axe de coordonate. 

Aceste variabile vor putea fi în numãr de una, douã sau trei; dar numãrul
lor va putea fi ºi mai mare de trei. În acest caz, spaþiul social va fi un spaþiu cu
mai mult de trei dimensiuni, un hiperspaþiu. O reprezentare geometricã a acestui
spaþiu nu va mai fi posibilã ºi proprietãþile, la fel ca ºi formulele echilibrului ºi
miºcãrii sociale, pe care le vom stabili în continuare, vor trebui generalizate ºi
pentru acest spaþiu cu mai mult de trei dimensiuni. 

Pânã atunci, formulele noastre ºi proprietãþile corespunzãtoare nu vor fi
adevãrate decât la nivelul aproximaþiei primare, aceea în care neglijãm variaþia
fenomenelor sociale provenite din acþiunea reciprocã a forþelor aparþinând
fiecãruia dintre grupurile economic, intelectual ºi moral.
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* * *

În continuare, vom fi constrânºi sã cãutãm câteva exemple luate din viaþa
societãþilor, fie pentru a verifica un rezultat stabilit prin simplu raþionament, fie
pentru a susþine raþionamentul cu faptele observate. Alegerea exemplelor va fi
destul de anevoioasã. Dacã sunt luate din societãþile cele mai civilizate – care
sunt ºi cel mai bine cunoscute –, viaþa acestor societãþi fiind extrem de com-
plicatã, distingerea între efecte produse adeseori de cauze foarte diverse poate
fi dificilã. Dacã, pe de altã parte, ne referim la societãþile primitive, a cãror viaþã
este atât de simplã ºi în care relaþia dintre cauze ºi efecte este relativ uºor de
descoperit, aceste societãþi prezintã în general inconvenientul de a fi destul de
puþin cunoscute. În toate cazurile, vom evita, pe cât posibil, sã recurgem la exem-
ple contemporane; la ele existã marele risc de a deveni mai puþin obiectivi; ºi, de
altfel, suntem încã prea aproape în timp pentru a le judeca cu anvergura impusã
de subiect.
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Capitolul IV

Statica socialã

1. Echilibrul, compunerea ºi rezultanta forþelor sociale

Sã considerãm un anumit numãr de forþe sociale P, aplicate unui individ sau
unei societãþi compuse dintr-un anumit numãr de indivizi. Se spune cã aceste
forþe sunt în echilibru când, prin suprimarea lor, nu se schimbã nimic în starea
de repaus sau de miºcare socialã pe care individul sau societatea o aveau
înaintea acestei suprimãri.

Din aceastã definiþie se poate vedea cã starea de echilibru a unui sistem de
forþe sociale nu implicã starea de repaus social a individului sau a societãþii în
care se manifestã.

Se poate întâmpla însã ca, într-un sistem oarecare de forþe sociale P, sã fie
posibilã gãsirea unei forþe unice R', care, adãugatã forþelor date, sã le echilibreze.
Dacã se considerã o forþã R, egalã ºi direct opusã lui R', aceastã forþã R este capa-
bilã sã echilibreze ºi pe R'. În consecinþã, acþiunea forþei R este echivalentã cu cea
a sistemului de forþe P, întrucât fiecare este în aceeaºi mãsurã capabilã sã echili-
breze forþa R'. Se spune atunci cã forþa R este rezultanta forþelor P, iar acestea din
urmã, componentele lui R.

Se vede din definiþie cã, atunci când mai multe forþe se echilibreazã, oricare
dintre ele este egalã ºi direct opusã rezultantei tuturor celorlalte.

* * *

În mecanica raþionalã se pot demonstra urmãtoarele propoziþii: 
1. Când un anumit numãr de forþe acþioneazã asupra unui punct material

urmând aceeaºi linie dreaptã – dacã convenim ca fiind pozitive forþele care lu-
creazã într-un sens ºi negative pe cele care lucreazã în sens opus –, aceste forþe
au totdeauna o rezultantã care acþioneazã dupã aceeaºi linie dreaptã ºi a cãrei
valoare este egalã cu suma algebricã a componentelor sale. 

2. Dacã aceastã sumã este nulã, forþele date se aflã în echilibru. Dacã douã
forþe P ºi P' acþioneazã asupra aceluiaºi punct material M în direcþii diferite, ele
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au totdeauna o rezultantã care este reprezentatã în mãrime ºi în direcþie prin
diagonala MR a paralelogramului construit cu forþele P ºi P'. 

3. Dacã un sistem de mai multe forþe concurente P, P', P'', P'''... acþioneazã
asupra aceluiaºi punct material M, aceste forþe au totdeauna o rezultantã
reprezentatã în mãrime ºi direcþie prin dreapta MR care închide conturul
poligonal format din dreptele MP, PP1, P1, P2…, egale, paralele ºi direcþionate
în acelaºi sens cu forþele P, P', P''… Atunci când sunt trei forþe, poligonul poate
fi înlocuit printr-un paralelipiped. Dacã conturul poligonal se închide de la sine,
astfel încât dreapta MR este egalã cu zero, forþele sunt în echilibru.

4. Reciproc, o forþã MR poate fi totdeauna înlocuitã printr-un sistem echi-
valent de douã sau mai multe alte forþe MP, MP', MP''..., care acþioneazã dupã
dreptele date. Atunci, forþa MR a fost descompusã dupã direcþiile MP, MP'...
Aceastã descompunere se poate face doar într-un singur mod dacã numãrul
direcþiilor date MP, MP'... nu este mai mare de trei; în caz contrar, se poate face
într-o infinitate de moduri.

5. Când un sistem de forþe paralele este aplicat unui sistem invariabil de
puncte materiale, se poate reduce, în cazul general, la o rezultantã unicã ºi, în
anumite cazuri particulare, la un sistem de douã forþe egale, paralele ºi de sens
contrar MP ºi M'P' care formeazã ceea ce se numeºte un cuplu de forþe. În cazul
în care existã o rezultantã unicã, punctul sãu de aplicaþie poartã numele de centru
al forþelor paralele ºi se demonstreazã cã poziþia acestui punct nu se schimbã în
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raport cu corpul considerat atunci când direcþia forþelor se modificã, fãrã ca
raportul între mãrimile acestor forþe sau punctele lor de aplicaþie sã varieze. În
cazul greutãþii, acest centru poartã numele de centru de greutate.

6. În cazul general, forþele aplicate unui sistem invariabil se reduc la o forþã
unicã ºi la un cuplu unic. Forþa tinde sã imprime sistemului o miºcare de trans-
laþie, cuplul, o miºcare de rotaþie. Numai în cazuri particulare, forþele date se pot
reduce fie la o forþã unicã, fie la un cuplu unic. Pentru ca sistemul sã fie în echi-
libru, este necesar ºi suficient ca aceastã forþã ºi acest cuplu unic sã fie, fiecare
în parte, nule.

* * *

Am demonstrat în capitolul III, 2 cã forþele sociale pot fi reprezentate
geometric prin vectori, la fel în cazul forþelor fizice.

Este uºor sã aplicãm vectorilor exact aceleaºi raþionamente ca ºi în mecanica
raþionalã pentru a ajunge la concluzii analoage. Se poate demonstra astfel cã: 

1. Mai multe forþe sociale aplicate dupã aceeaºi direcþie aceluiaºi individ
pot fi înlocuite printr-o forþã unicã, acþionând dupã aceeaºi direcþie ºi egalã cu
suma lor algebricã. Astfel, douã forþe pur economice ºi, în consecinþã, paralele
cu axa OX, se vor adãuga una alteia dacã sunt de acelaºi sens ºi se vor scãdea,
una din cealaltã, dacã sunt de sens contrar.

2. Forþele sociale de o direcþie oarecare, ce acþioneazã asupra aceluiaºi in-
divid, se compun ºi se descompun dupã regula paralelogramului ºi parale-
lipipedului ºi a poligonului forþelor. În consecinþã, putem înlocui printr-una
singurã toate forþele sociale care acþioneazã asupra unui individ, ceea ce va
permite simplificarea studierii lor. Problema s-ar putea ºi inversa ºi, spre a
atinge un anumit scop pentru care ar fi necesarã o forþã socialã MR, am putea
înlocui aceastã forþã printr-un anumit numãr de alte forþe, mai uºor de realizat
ºi alese astfel încât rezultanta lor sã fie MR. Substituþia nu va fi posibilã decât
într-un fel, dacã MR ar fi înlocuitã doar prin douã sau trei forþe a cãror direcþie
este datã; ºi se va putea face într-o infinitate de feluri, dacã numãrul componen-
telor este mai mare de trei.
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3. În general, nimic nu ne dã dreptul sã considerãm corpul social ca inva-
riabil. Dimpotrivã, poziþia socialã a indivizilor care îl compun se modificã neîn-
cetat ºi în consecinþã se schimbã ºi forma corpului social. Cum însã aceste
modificãri nu se pot produce decât într-un timp diferit de zero, putem considera
corpul social, la un anumit moment dat, ca invariabil pentru un timp foarte scurt.
Întrucât forþele exterioare aplicate acestui corp se pot reduce în acel moment la
o forþã unicã ºi la un cuplu unic, corpul social are în fiecare moment o tendinþã
de a înainta printr-o miºcare de translaþie ºi, în acelaºi timp, de a se roti în jurul
unei axe a cãrei poziþie poate fi determinatã. Dacã corpul social ar pãstra o formã
invariabilã, aceste duble miºcãri extrem de mici ar depinde numai de forþe ce
acþioneazã asupra corpului social ºi succesiunea lor ar determina complet
miºcarea socialã; cum însã aceastã formã, la rândul ei, se modificã, miºcarea
corpului social nu depinde numai de cele douã miºcãri infinitezimale despre care
am vorbit mai sus, ci ºi de schimbarea continuã a formei corpului social.

4. Modificarea infinitezimalã a formei corpului social, la un moment dat,
va fi determinatã dacã se vor cunoaºte în acel moment forþele exterioare care
acþioneazã asupra acestuia ºi acþiunile reciproce ale indivizilor ce-l compun.

2. Centrul de greutate al unui corp social

Orice corp de formã invariabilã are un centru de greutate a cãrui poziþie rãmâne
invariabilã în raport cu corpul, dacã ºi numai dacã forma corpului nu se schimbã.

Fiind variabilã, forma unui corp social nu îndeplineºte aceastã condiþie, aºa
încât nu va fi cazul luãm în calcul centrul de greutate al unui asemenea corp. Dar
cum nicio schimbare socialã nu se poate produce în mod instantaneu, se poate
admite cã la un moment determinat ºi pentru un timp foarte scurt forma
corpului social rãmâne invariabilã ºi atunci putem încerca sã determinãm centrul
sãu de greutate pentru acel moment.

Mecanica raþionalã stabileºte formule pentru calculul poziþiei centrului de
greutate a unui corp de formã datã, când se cunoaºte mãrimea forþelor paralele
ce acþioneazã asupra fiecãruia dintre punctele materiale care-l compun. Aceste
formule vor putea fi aplicate ºi unui corp social dacã se înlocuiesc forþele
mecanice prin forþe sociale ºi punctele materiale prin indivizi.

Sã considerãm, de exemplu, un interes economic oarecare ce afecteazã
toate clasele unei societãþi ºi, pentru a preciza, sã presupunem cã este vorba de
a stabili drepturile de vamã asupra grâului. Importanþa acestor drepturi va avea
o influenþã asupra preþului pâinii, articol de primã necesitate pentru toþi indivizii
care compun societatea, fie bogaþi, fie sãraci. Dar aceastã necesitate nu afec-
teazã în mod egal pe toþi aceºti indivizi: o creºtere a preþului pâinii nu prezintã
aceeaºi importanþã pentru cel avut ºi pentru cel sãrac, cel din urmã resimþind
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aceastã creºtere ca o restrângere a mijloacelor de existenþã diferitã decât în cazul
celui dintâi. Pentru a þine seamã de aceastã diferenþã este necesar ca fiecãrui
individ sã-i fie atribuit un coeficient cu atât mai mare cu cât mijloacele de
existenþã sunt mai reduse ºi sã se multiplice prin acest coeficient forþa socialã
care reprezintã pentru fiecare individ sporirea preþului pâinii. Forþele astfel
obþinute vor fi paralele, pentru cã, fiind forþe pur economice, ele sunt toate
paralele cu axa OX; deci, se va putea cãuta centrul lor.

Sã luãm un alt exemplu. Fie un corp social compus numai din douã grupuri:
grupul agrarienilor ºi cel al industriaºilor B. Sã presupunem cã A ºi B sunt coefici-
enþi numerici, proporþionali cu importanþa economicã a fiecãruia din aceste grupuri.

Trebuie stabilite drepturile vamale. Agricultorii au interesul ca aceste drepturi
sã fie cât se poate de ridicate pentru cereale, spre a-ºi proteja propria producþie;
dimpotrivã, ei doresc ca produsele industriale sã fie cât mai puþin impuse, atât
pentru a le avea mai ieftin, cât ºi pentru a da o compensaþie în exterior. Este opusul
celor ce se întâmplã cu industriaºii, care doresc sã se apere faþã de concurenþa din
exterior ºi sã aibã pâinea ieftinã. Fie α raportul între drepturile asupra cerealelor
ºi cele asupra produselor industriale, pe care agrarienii pretind sã-l stabileascã; fie
β valoarea acestui raport cerut de industriaºi. Ponderea lui α este evident propor-
þionalã cu importanþa A a grupului care îl susþine, ºi acelaºi lucru pentru β. Dar
legiuitorul nu trebuie sã considere numai interesele pur materiale ale celor douã
grupe prezente; el are datoria sã þinã seama de toate interesele sociale care-i sunt
încredinþate, ºi care, la un anumit moment, face astfel încât centrul de greutate al
societãþii sã se apropie când de un grup, când de celãlalt. Dacã, de exemplu,
grupul B este foarte puþin numeros în raport cu A, ar risca sã fie strivit dacã s-ar
þine cont numai de importanþa sa numericã, ceea ce nu poate fi admis, în special
dacã presupunem cã acest grup reprezintã partea cea mai inteligentã, cea mai
activã sau cea mai solidã a populaþiei. Legislatorul este acela care, þinând seama
de toate circumstanþele, trebuie sã aloce fiecãrui grup un coeficient proporþional
cu importanþa sa în problema respectivã. Poziþia centrului de greutate al societãþii
în problema specialã pe care o avem în vedere va putea fi determinatã atunci prin
formulele obiºnuite ale staticii raþionale.
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Prin urmare, ecuaþia cunoscutã:

Aα BC
Bβ AC

dã valoarea raportului α/β, ce trebuie stabilit între pretenþiile celor douã grupuri
rivale.

Acest procedeu este aplicat uneori; astfel, pentru a determina amplasarea
unei gãri, inginerul cautã centrul de greutate al localitãþilor pe care trebuie sã le
deserveascã, dupã ce le-a atribuit fiecãreia câte un coeficient proporþional cu
importanþa lor din punct de vedere al traficului.

3. Principiul vitezelor virtuale

Principiul vitezelor virtuale care se demonstreazã în mecanica raþionalã
este o proprietate foarte generalã a echilibrului forþelor mecanice aplicate unui
sistem material oarecare. Iatã în ce constã el.

Fie un sistem material compus din punctele materiale A, A', A''... care sunt
supuse unor forþe P, P', P''... precum ºi anumitor condiþii dinainte impuse ºi pe
care trebuie sã le satisfacã. Astfel se pot impune condiþiile ca punctele A ºi A'
sã rãmânã la o distanþã constantã unul de celãlalt, ca A'' sã fie obligat sã rãmânã
pe o suprafaþã fixã, ca A''' sã nu se îndepãrteze de o anumitã curbã etc. Aceste
condiþii impuse sistemului se numesc legãturi.

Sã considerãm douã poziþii ale sistemului, infinit de apropiate una de
cealaltã, astfel încât fiecare sã satisfacã condiþiile impuse. Fie A ºi a cele douã
poziþii infinit de apropiate de un oarecare punct al sistemului ºi P forþa aplicatã
acestui punct. Dreapta infinit de micã Aa se numeºte viteza virtualã sau miº-
carea virtualã a punctului A.

Cuvântul virtual indicã faptul cã miºcarea Aa nu este o miºcare realã, aºa
cum ar putea-o produce forþa P în raport cu condiþiile impuse sistemului. Este o
simplã deplasare pur geometricã ce ar putea fi imprimatã punctului A, fãrã a
avea în vedere forþele P, cu singura preocupare de a fi satisfãcute legãturile
impuse sistemului.

Mecanica socialã / 579

=

Fig. 19.

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 579



În consecinþã, se presupune cã, în general, este posibil sã se imprime unui
sistem dat, având anumite legãturi, o infinitate de miºcãri virtuale. Astfel, dacã
punctele A ºi A' trebuie sã rãmânã la o distanþã constantã unul de altul, dreapta
AA' poate fi deplasatã oricum în spaþiu ºi condiþia va fi îndeplinitã atâta timp
cât lungimea acestei drepte nu va varia. În acelaºi fel, dacã se impune lui A''
condiþia de a se afla neîncetat pe o suprafaþã fixã, deplasarea lui A'' pe aceastã
suprafaþã în jurul poziþiei sale actuale va fi permisã în orice direcþie.

Se numeºte moment virtual al forþei P aplicate punctului A al sistemului
produsul P x AA1 între valoarea P a forþei ºi proiecþia ortogonalã a vitezei
virtuale Aa pe direcþia forþei P.

Principiul vitezelor virtuale se enunþã astfel:
Dacã un sistem material e supus unui sistem de forþe ºi unui anumit numãr

de legãturi ºi dacã aceste forþe se aflã în echilibru, suma algebricã a momen-
telor virtuale ale tuturor acestor forþe este nulã pentru toate miºcãrile virtuale
ale sistemului, compatibile ci legãturile ce îi sunt impuse.

Aceastã proprietate se exprimã prin ecuaþia:

∑P x AA1 = 0.

În mecanica raþionalã existã mai multe feluri de a demonstra principiul
vitezelor virtuale. Cu ajutorul modului de reprezentare admis în capitolul III ºi
cu rezervele pe care le-a formulat, este uºor de verificat cã aceste demonstraþii
se aplicã ºi forþelor sociale care acþioneazã asupra unui corp social. Putem deci
formula urmãtorul principiu:

Dacã un corp social oarecare este supus unor anumite forþe sociale ºi unui
anumit numãr de legãturi ºi dacã aceste forþe sunt în echilibru, suma algebricã
a momentelor virtuale ale tuturor acestor forþe sociale este nulã pentru toate
miºcãrile virtuale ale corpului social, compatibile cu legãturile ce îi sunt
impuse.

* * *

În mecanica raþionalã, legãturile impuse unui sistem material se exprimã în
general prin ecuaþii între coordonatele punctelor materiale care îl compun; uneori
ele se exprimã ºi prin inegalitãþi. În acest ultim caz, enunþul principiului se modi-
ficã, în sensul cã suma vitezelor virtuale trebuie sã fie nulã sau negativã, pentru
toate miºcãrile virtuale posibile într-un singur sens, considerat a fi pozitiv.

Acelaºi lucru se va petrece ºi în mecanica socialã. Condiþiile impuse unui
corp social vor putea fi uneori exprimate prin ecuaþii. Pentru un militar sau un
cãlugãr, disciplina severã cãreia i se supun impune miºcãrii lor sociale asemenea
limite încât nu se pot îndepãrta de linia care le este trasatã ºi cunoscutã dinainte;
aceastã linie va putea fi reprezentatã prin ecuaþii. În regimul castelor, dezvoltarea
socialã a individului este limitatã în anumite direcþii, uneori chiar în toate; el nu
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poate pretinde o instrucþie care sã depãºeascã o anumitã limitã, starea sa moralã
nu se poate ridica dincolo de o anumitã limitã, bogãþia sa nu se poate mãri prea
mult, nu are dreptul sã achiziþioneze pãmânt. În acest regim, individul poate fi
considerat ca fiind liber sã se miºte în interiorul unei anumite suprafeþe în afara
cãreia nu poate trece. Aceste stãri de lucruri vor fi exprimate prin inegalitãþi ºi se
va scrie cã pentru acea direcþie coordonatele individului vor fi inferioare sau cel
mult egale cu cele ale punctului suprafeþei care se aflã pe aceastã direcþie.

* * *

Principiul vitezelor virtuale pe care le-am stabilit în mecanica socialã poate
pãrea mai curând o curiozitate ºtiinþificã decât o achiziþie de oarecare utilitate
practicã pentru sociologie. Nu este sigur cã situaþia se prezintã astfel. În istoria
ºtiinþelor sunt numeroase exemplele în care principii abstracte, la prima vedere
complet inutilizabile, au devenit punctul de plecare al unor teorii ºi aplicaþii
importante. În mecanica raþionalã chiar principiul vitezelor virtuale, precum ºi
cel al lui d’Alembert au devenit pentru Lagrange baza unei ºtiinþe unitare în an-
samblu. Legile lui Ohm, atât de mult timp necunoscute, sunt azi cel mai solid
fundament al minunatelor aplicaþii ale electricitãþii etc. Nu avem motive sã
credem cã singurã sociologia va face mereu excepþie.

4. Stabilitatea echilibrului social

În mecanica raþionalã, când un sistem de forþe oarecare aplicate unui sistem
material se aflã în echilibru, se spune cã acest echilibru este stabil atunci când,
sistemul, fiind deplasat foarte puþin de poziþia sa de echilibru, tinde sã revinã la
starea iniþialã. Echilibrul este instabil când sistemul tinde sã se îndepãrteze din
ce în ce mai mult de poziþia sa de echilibru.

Fie, de exemplu, un sistem compus dintr-un singur punct material supus
exclusiv forþei greutãþii sale ºi obligat sã rãmânã pe o curbã fixã CC.

Este evident cã punctul nostru material va fi în echilibru dacã se aflã în A,
cel mai jos dintre toate punctele curbei aflate în imediata sa apropiere. Este evi-
dent cã dacã îndepãrtãm foarte puþin mobilul nostru pe curbã la dreapta sau la
stânga punctului A, greutatea sa îl va face sã coboare de-a lungul acestei curbe
ºi îl va apropia din nou de A, astfel încât, dupã câteva oscilaþii, va sta din nou în
echilibru. Acest echilibru este deci stabil. Mobilul va fi în echilibru ºi în punctul
B care se aflã mai sus decât toate punctele care îl preced sau îi urmeazã; dar,
dacã mobilul este foarte puþin deplasat pe curba sa la dreapta sau la stânga lui
B, greutatea sa îl va face sã alunece pe aceastã curbã ºi îl va îndepãrta din ce în
ce mai mult de B; acesta este un echilibru instabil.
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Sã considerãm ºi un corp solid greu care are un punct fix. Acest solid va fi
în echilibru stabil dacã centrul sãu de greutate este situat pe aceeaºi verticalã cu
punctul fix ºi dedesubtul lui; echilibrul va fi instabil dacã centrul de greutate se
aflã deasupra punctului fix.

În general, nu este atât de uºor de distins dacã starea de echilibru a unui sis-
tem este stabilã sau nu, iar formularea unei teorii matematice generale a stabili-
tãþii echilibrului ar fi foarte dificilã. 

Cu toate acestea, am reuºit sã demonstrãm câteva proprietãþi utile. Principiul
vitezelor virtuale fiind valabil pentru oricare sistem de forþe în echilibru, ecuaþia

∑P x AA1 = 0

stabilitã în paragraful anterior trebuie sã aibã loc. Or, se întâmplã adesea sã
existe o funcþie astfel încât ∑P x AA1 sã fie diferenþiala sa totalã exactã. Pe de
altã parte, se demonstreazã cã una din condiþiile pentru ca funcþia sã fie maximã
sau minimã este ca diferenþiala sa totalã sã fie nulã.

Sã presupunem cã datele problemei noastre sunt de aºa naturã încât funcþia
poate exista. Cum în starea de echilibru diferenþiala totalã ∑P x AA1 a acestei
funcþii este nulã, rezultã cã, în aceastã stare, funcþia trebuie sã fie maximã sau
minimã, dacã este îndeplinitã în plus ºi o altã condiþie matematicã anumitã. Or,
se demonstreazã cã dacã funcþia ϕ existã ºi dacã ea este maximã, echilibrul este
totdeauna stabil. Dacã funcþia este minimã, nu se mai poate afirma dacã
echilibrul este stabil sau nu: trebuie atunci sã examinãm fiecare caz particular,
pentru a ºti despre ce este vorba.

Funcþia ϕ are în mecanica raþionalã o semnificaþie precisã; ea se numeºte
funcþie de forþe ºi reprezintã totalitatea energiei consumate în miºcare ºi în
intervalele de timp considerate (v. capitolul V, 10).

* * *

Trecând la fenomenele sociale, vedem cã li se aplicã ºi lor concluziile
anterioare, întrucât aceste fenomene sunt ele însele supuse principiului vite-
zelor virtuale.
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Vom spune deci cã, pentru ca echilibrul unui sistem de forþe sociale aplicate
unei anume societãþi în condiþii date sã fie stabil, trebuie sã fie îndeplinitã o pri-
mã condiþie, aceea ca funcþia forþelor sã existe. Dacã ea existã ºi este maximã,
echilibrul este stabil. Dar acesta poate fi stabil ºi în cazurile în care funcþia
forþelor va fi minimã, numai cã aceste cazuri nu pot fi în general prevãzute, ºi
pentru stabilirea lor trebuie studiat fiecare caz în parte.

* * *

Sã încercãm sã desprindem semnificaþia acestor rezultate.
Sã remarcãm, mai întâi, faptul cã miºcarea socialã este în fiecare moment

rezultatul forþelor sociale cãrora se supune în acel moment corpul social, pre-
cum ºi al impulsului pe care-l posedã deja ºi se datoreazã miºcãrii sale ante-
rioare. Dacã forþele sociale se echilibreazã, prima din aceste douã cauze ale
miºcãrii se reduce la zero, dar cea de a doua rãmâne; astfel încât nu trebuie sã
se creadã cã existenþa echilibrului forþelor aplicate unui corp social implicã în
mod necesar starea de repaus a corpului. Aceastã stare nu ar fi decât un caz par-
ticular, anume acela în care forþele sociale s-ar echilibra. În consecinþã, condi-
þiile pe care tocmai le-am gãsit pentru stabilitatea echilibrului unui sistem de
forþe se aplicã la fel de bine unui corp social în repaus ca ºi unuia care ar poseda
o miºcare datoratã numai impulsului anterior.

Starea de repaus a unui corp social este aceea în care fiecare individ pãstreazã
o situaþie socialã constantã, deci când starea sa economicã, intelectualã ºi moralã
rãmân invariabile. Este cazul societãþilor sãlbatice. Ar putea fi ºi cazul unei
societãþi civilizate, unde fiecare individ ar fi pe de-a-ntregul mulþumit de soarta sa
ºi lipsit de orice aspiraþie ºi în care celelalte forþe sociale echilibrându-se, prin ele
însele nu ar putea sã modifice forma corpului social.

În cazul general, chiar dacã forþele sociale se echilibreazã, miºcarea socialã
are totdeauna loc în virtutea impulsului anterior, astfel încât poziþia socialã a
fiecãrui individ, ca ºi forma corpului social pot continua sã varieze.

Visul echilibrului social stabil preocupã mulþi gânditori animaþi de intenþia
de a vedea sfârºindu-se lupa oamenilor pentru dobândirea fericirii. Sã exami-
nãm problema.

Mai întâi sã lãmurim un prim punct pe care partizanii echilibrului social nu
îl precizeazã: înþeleg ei oare prin echilibru social starea de repaus a corpului
social? Sau se gândesc sã conserve miºcarea socialã datoratã impulsului anterior?

Prima ipotezã nu este admisibilã. E limpede cã o societate lipsitã de orice
miºcare socialã, redusã la o simplã viaþã vegetativã, nu este posibilã decât cu
mai multe condiþii. Trebuie, în primul rând, ca resursele de care dispune sã fie
în fiecare moment identice cu nevoile sale. Îndatã ce egalitatea va dispãrea, se
va declanºa o luptã pentru cucerirea surplusului, dacã acesta existã; iar lupta va
avea loc ºi în caz de insuficienþã, cãci fiecare va dori sã conserve ceea ce are.
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Credinþa cã prin întrebuinþarea forþei s-ar putea restrânge tendinþa naturalã
este o iluzie; ºi chiar dacã s-ar putea ajunge în acest punct, însãºi întrebuinþarea
forþei va fi o negare a stãrii de echilibru. Starea de repaus social o gãsim, într-a-
devãr, în societãþile sãlbatice, unde fiecare individ beneficiazã în timpul întregii
sale vieþi de aceleaºi drepturi, de aceleaºi obligaþii, de aceleaºi mijloace de
existenþã, de aceeaºi poziþie socialã. Dar nu putem invoca acest exemplu în
sprijinul teoriei repausului. Mai întâi, pentru cã nu se pot lua, ca modele, socie-
tãþile sãlbatice când este vorba de organizarea societãþilor civilizate. Apoi, pen-
tru cã împrejurãrile care permit sãlbaticilor sã-ºi conserve starea lor de repaus
social nu le regãsim în cazul oamenilor civilizaþi. Un trib indian trãia în mijlocul
unei savane imense, unde turme formate din mii de bizoni îi satisfãceau toate
nevoile. Odatã alcãtuitã provizia de carne ºi de piei pe întregul an, indianul nu
mai avea alte necesitãþi ºi nu exista pentru el niciun motiv care sã-l facã sã
doreascã schimbarea unei stãri sociale, singura cunoscutã ºi singura posibilã
pentru el. În plus, starea de echilibru social a tribului era destul de precarã,
având în vedere cã în fiecare moment se afla în rãzboi cu toate triburile vecine
pentru a-ºi apãra proprietatea.

De altfel, condiþia fundamentalã a menþinerii acestei stãri de repaus era ca
nicio cauzã exterioarã sã nu intervinã pentru a o tulbura. Or, importarea calului
ºi a armelor de foc a fost una dintre cauze; ea a sporit forþa de atac a indianului;
fiecare trib a putut sã-ºi lãrgeascã cercul de acþiune, ceea ce a dus la mãrirea
numãrului de conflicte cu triburile vecine ºi la creºterea numãrului omorurilor.
Echilibrul anterior era astfel distrus.

Diminuarea ºi, pânã la urmã, dispariþia turmelor de bizoni, posibilã datoritã
achiziþionãrii calului ºi a puºtii ºi, în cele din urmã, datoritã pãtrunderii civili-
zaþiei în aceste regiuni îndepãrtate, au constituit o altã cauzã a distrugerii stãrii
de repaus social a triburilor indiene; dar, de data aceasta, a fost o miºcare de
recul, mergând pânã la nimicirea totalã a vieþii sociale.

Dacã acesta a fost cazul triburilor sãlbatice cu un ansamblu foarte redus de
nevoi, cu atât mai mult este imposibilã starea de repaus social stabil pentru o
societate civilizatã.

Pe de o parte, pentru a se ajunge la aceastã stare de repaus, ar trebui sã se
reducã gradual ºi, pânã la sfârºit, sã se suprime miºcarea socialã deja existentã
în aceste societãþi; altfel spus, ar trebui suprimat progresul. Nu credem cã este
necesar sã demonstrãm imposibilitatea unei astfel de încercãri, mai ales în mo-
mentul în care intensitatea acestei miºcãri este mai mare decât oricând.

Pe de altã parte, pãmântul începe sã devinã de pe acum prea mic pentru cei
care-l locuiesc ºi va trece încã mult timp pânã când fiecare va ajunge, vrând-ne-
vrând, la locul ce i se cuvine. Sã presupunem cã, în acea epocã îndepãrtatã, când
nu va mai fi nimic de câºtigat, se va ajunge printr-un mijloc oarecare la
realizarea repausului social. Este uºor de prevãzut cã aceastã stare nu va putea
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fi stabilã cãci, fãrã a socoti alte motive, faptul singur al creºterii naturale a popu-
laþiei va crea noi cerinþe, suficiente pentru a repune societatea în miºcare.

În rezumat, starea de repaus social nu poate fi realizatã pentru societãþile
civilizate; dacã s-ar realiza, nu ar fi stabilã; mai mult, acest fapt nu este de dorit.
Argumentele pe care le-am dat nu sunt singurele, dar credem cã este inutil sã
insistãm mai mult asupra acestei chestiuni, mai ales fiindcã este greu de admis
cã gânditorii care urmeazã idealul echilibrului social l-au conceput în acest fel.

Acest caz fiind eliminat din discuþie, rãmâne sã-l discutãm pe acela în care,
miºcarea datoratã impulsului anterior conservându-se, trebuie sã stabilim
echilibrul forþelor sociale.

Aceastã problemã poate fi privitã din douã puncte de vedere diferite.
În primul rând, ne putem propune sã facem ca forþele exterioare aplicate

sistemului social considerat sã se echilibreze, astfel încât ele sã nu exercite nicio
influenþã asupra miºcãrii sistemului datorate impulsului anterior. Procedând aºa,
invariabilitatea formei corpului social nu este încã asiguratã, deoarece nimic nu
aratã cã miºcarea sistemului s-ar face în aºa fel încât forma sã rãmânã invaria-
bilã. Pentru comparaþie, sã luãm în discuþie sistemul solar. Atâta timp cât este
supus numai forþelor interioare ce se dezvoltã între diferitele corpuri compo-
nente, miºcãrile acestor corpuri fac în fiecare moment sã se schimbe dispoziþia
lor ºi, ca urmare, însãºi forma sistemului. Dacã se aplicã acestui sistem anumite
forþe exterioare, cum este atracþia stelelor fixe, aceste forþe vor schimba miº-
cãrile corpurilor ce compun sistemul. Dar, dacã aceste forþe s-ar echilibra între
ele, nu ar modifica cu nimic miºcarea exterioarã a sistemului solar care, în con-
secinþã, ar continua sã-ºi schimbe neîncetat forma.

Aceastã problemã nu preocupã însã pe susþinãtorii echilibrului social, cãci
ceea ce urmãresc ei este tocmai cãutarea mijloacelor prin care, realizându-se o
formã socialã conformã dorinþelor lor, ea sã fie menþinutã pentru totdeauna.

Al doilea punct de vedere este acela care propune stabilirea echilibrului for-
þelor sociale, atât a celor exterioare, cât ºi a celor interioare, cu condiþia ca forma
corpului social sã rãmânã invariabilã, ceea ce va modifica în general miºcarea pe
care o avea acest corp în virtutea impulsului sãu anterior.

Aceasta este problema pe care ºi-o pun susþinãtorii echilibrului social. În
teorie este totdeauna posibil, cãci totdeauna se pot determina forþele ce trebuie
adãugate unui sistem social, astfel încât ele sã fie în echilibru în condiþiile date.
Dar aceasta nu este suficient, cãci, odatã gãsitã soluþia, trebuie sã ºtim dacã
starea de echilibru pe care o defineºte este stabilã sau nu. Or, noi am stabilit deja
condiþiile în care stabilitatea este asiguratã.

Trebuie în primul rând ca funcþia forþelor, pe care le-am definit mai sus, sã
existe. În mecanica raþionalã se demonstreazã cã pentru aceasta este necesar ca
forþele sã nu fie funcþii explicite de timp, ci sã depindã numai de coordonatele
ce compun sistemul. În mecanica socialã este greu de admis cã aceastã condiþie
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va fi îndeplinitã în mod general; cãci existã forþe sociale – precum creºterea
populaþiei, rata dobânzii capitalului ºi atâtea altele – care sunt în mod explicit
funcþii de timp. Aceastã dificultate n-ar dispãrea decât în cazul în care termenii
ce-ar împiedica integrarea ar dispãrea de la sine din ecuaþie, ceea ce este extrem
de puþin probabil, sau dacã valoarea lor ar fi suficient de micã încât sã poatã fi
neglijatã. Iatã un prim motiv care face ca stabilitatea echilibrului social sã
devinã puþin probabilã.

O altã raþiune a acestei imposibilitãþi este aceea cã, deºi e asiguratã stabi-
litatea cu forþele considerate la un anumit moment, ea va dispãrea de îndatã ce
ar interveni noi forþe, ºi cum nimic nu e stabil în naturã ºi cum noi forþe pot apã-
rea în fiecare moment în jurul sau în interiorul unui corp social, stabilitatea
echilibrului este una din cele mai puþin asigurate.

Dacã sunt învinse aceste dificultãþi, stabilitatea echilibrului nu e încã sigurã
decât dacã funcþia forþelor este maximã.

Se poate deci spune cã stabilitatea echilibrului social e aproape totdeauna
imposibilã.

* * *

Problema stabilitãþii echilibrului a fãcut obiectul a douã capitole, al XIX-lea ºi
al XX-lea, din cartea Primele principii de Herbert Spencer. Sub titlul Instabilitatea
omogenului, marele filozof se strãduieºte sã demonstreze imposibilitatea stabilitãþii
echilibrului unei mase omogene ºi îºi extinde demonstraþia ºi asupra maselor
sociale. Dar raþionamentul lui lasã de dorit; el conþine inexactitãþi ºi confuzii care
îi compromit întreaga valoare. B. Brunhes (Degradarea energiei) ajunge la con-
cluzia contrarã, aceea cã stabilitatea echilibrului unei mase omogene nu numai cã
este posibilã, dar distrugerea acestui echilibru este extrem de puþin probabilã.

Discuþia precedentã aratã cã într-o anumitã mãsurã – pentru Herbert
Spencer numai în ceea ce priveºte concluziile sale – ambii pot avea dreptate, cu
condiþia sã-ºi precizeze bine toate condiþiile. Dar mãrginindu-se la studierea
omogenului, aceºti autori au restrâns substanþial generalitatea problemei. În
ceea ce priveºte o masã socialã, raþionamentul lui H. Spencer, chiar dacã ar fi
fost just, ar fi fost inutil, cãci omogenitatea unei mase sociale cere în primul
rând egalitate perfectã între toþi indivizii ce o compun, atât din punct de vedere
moral ºi economic, cât ºi din punct de vedere intelectual, ceea ce, evident, este
o imposibilitate. 

Sperãm cã argumentarea expusã mai sus este scutitã de aceste obiecþii, cãci
îmbrãþiºeazã problema în toatã generalitatea sa ºi precizeazã condiþiile în care
poate exista sau nu stabilitatea sistemului.

Putem spune totuºi cã, situându-se pe terenul restrâns al omogenitãþii,
Brunhes vede foarte bine atunci când, exprimându-se conform teoriei sale despre
degradarea energiei, caracterizeazã astfel posibilitatea stabilitãþii echilibrului
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omogenului: „Omogenul este instabil când diferenþierea este însoþitã de o degra-
dare de energie; omogenul este stabil ºi nu se produce nicio diferenþiere atunci
când aceastã diferenþiere ar comporta o restaurare de energie utilizabilã“ (p. 354).
Este tocmai enunþul, într-un limbaj diferit, al principiului demonstrat mai sus, ºi
anume: „Stabilitatea echilibrului este asiguratã în cazul în care funcþia forþelor
este maximã pentru aceastã stare de echilibru“.

Pentru a sesiza mai bine sensul acestei propoziþii sã ne întoarcem la figura 20.
Atâta timp cât mobilul alunecã pe porþiunea CA a curbei, de la C spre A, funcþia
forþelor este crescãtoare, cãci valoarea sa, în acest caz particular, este egalã cu
produsul dintre greutatea mobilului ºi distanþa parcursã în sensul greutãþii; ºi cum
aceastã distanþã se mãreºte cât timp mobilul cade, produsul creºte ºi el.

Funcþia forþelor mãsoarã cantitatea de energie dezvoltatã în timpul miºcãrii
respective; deci, se poate spune cã pe porþiunea CA a curbei cantitatea de ener-
gie dezvoltatã este în creºtere. Odatã depãºit punctul A, aceastã cantitate începe
sã se refacã, cãci mobilul îºi recupereazã posibilitatea de a cãdea din nou, iar
energia recuperatã este maximã în B. Cantitatea de energie cheltuitã este deci
maximã în A, unde echilibrul este într-adevãr stabil; ea este minimã în B, unde
acest echilibru este instabil.

* * *

În ceea ce priveºte concluzia, pe alocuri justã, pe care a tras-o H. Spencer
în demonstraþia sa pentru cazul particular avut în vedere, ea poate fi verificatã
prin exemplul urmãtor, care aratã cã aceastã demonstraþie nu este nici exactã,
nici generalã.

Sã considerãm o societate compusã dintr-un numãr nedefinit de indivizi
identici ºi între care se exercitã o atracþie invers proporþionalã cu o putere
întreagã ºi pozitivã a distanþei, atracþia fiind aceeaºi pentru o distanþã egalã,
oricare ar fi indivizii între care se exercitã. Sã plasãm aceºti indivizi la distanþe
egale unii de alþii, în aºa fel încât fiecare dintre ei sã se gãseascã în vârful unui
tetraedru regulat, cu celelalte trei vârfuri ocupate de alþi indivizi. Se va forma
astfel o suitã infinitã de tetraedre regulate egale, lipite între ele prin una din feþe.
Este evident cã sistemul astfel dispus va fi în echilibru, cãci fiecare individ va
fi în mod egal solicitat de toþi cei ce-l înconjoarã ºi în direcþii douã câte douã
direct opuse. Dar, dacã se deplaseazã cât de puþin un singur A dintre aceºti indi-
vizi din poziþia sa de echilibru pentru a se apropia, de exemplu, de vecinii sãi
din dreapta, atracþia pe care aceºtia din urmã o exercitã asupra lui va deveni mai
puternicã decât aceea a vecinilor, din stânga.

Individul va ceda atunci atracþiei celei mai puternice ºi se va confunda cu
vecinii sãi din dreapta. Astfel, va da naºtere unui grup de doi sau mai mulþi
indivizi a cãror atracþie, mai puternicã, se va exercita de jur împrejur ºi va rupe
echilibrul ce exista pentru indivizii vecini. Fiecare dintre ei va ceda deci atracþiei
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grupului care va fi cea mai puternicã ºi va veni sã i se alãture, ceea ce va crea
un centru de atracþie mai puternic. În acest fel, acest centru de atracþie va deveni
din ce în ce mai puternic ºi va continua sã atragã spre el, din aproape în aproape,
toþi indivizii ce compun masa consideratã. Or aceastã masã în prima sa dispo-
ziþie era omogenã ºi în stare de echilibru. Ceea ce am spus mai înainte dovedeºte
cã acest echilibru era instabil.

Dar dacã în locul unei forþe de atracþie am fi admis cã forþa ce se exercitã
între indivizi era o forþã de repulsie invers proporþionalã cu o putere întreagã ºi
pozitivã a distanþei ºi dacã, în plus, facem ca individul A sã se apropie oricât de
puþin de vecinii sãi din dreapta, repulsia pe care aceºtia din urmã o vor exercita
asupra lui va creºte, în timp ce aceea a vecinilor din stânga va scãdea. Rezultatul
va fi ca A, cedând în faþa acþiunii celei mai puternice, în loc sã continue sã se
îndepãrteze spre dreapta ca mai înainte, va reveni cãtre stânga, tinzând sã-ºi
recapete poziþia pe care o pãrãsise. Echilibrul va fi deci stabil.

Acest exemplu foarte simplu nu poate fi considerat o demonstraþie, cãci
cazul de echilibru pe care îl are în vedere este unul foarte particular. Dar el este
suficient pentru a face sã se vadã uºor cã propoziþia lui H. Spencer referitoare
la instabilitatea omogenului care, în unele cazuri, poate fi exactã, în altele nu
se verificã.
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Capitolul V

Dinamica socialã

1. Axiome ale dinamicii raþionale

Ca toate ramurile ºtiinþelor matematice, dinamica raþionalã are ca punct de
plecare un anumit numãr de axiome din care decurg, prin simplã deducþie, toate
teoriile sale. Aceste axiome sunt considerate ca rezultat al observaþiei fenome-
nelor mecanice. Tot astfel ºi geometria se bazeazã pe câteva principii precum:
„Douã cantitãþi egale cu a treia sunt egale între ele“ ºi „Partea este mai micã
decât întregul care o conþine“, stabilite la început prin observaþie, dar care, în
urma verificãrii lor prin experienþã de o infinitate de ori, au devenit pentru noi
aproape evidente prin ele însele.

Axiomele dinamicii sunt diferite de acestea prin faptul cã verificarea lor
prin experienþã este cu mult mai dificilã ºi, în consecinþã, ele se prezintã spiri-
tului nostru ca având un caracter de evidenþã mai scãzut decât cele ale geome-
triei. Cu toate acestea, întreaga mecanicã cereascã, precum ºi alte fenomene
mecanice oferã mijloace de verificare foarte sigure ºi foarte precise care aratã o
concordanþã perfectã între rezultatele observaþiei ºi cele deduse din axiomele
luate ca punct de plecare. Astfel, suntem îndreptãþiþi sã admitem deplina exacti-
tate a acestor axiome.

Axiomele dinamicii raþionale sunt trei:
Prima e cunoscutã sub numele de principiul inerþiei. Iatã în ce constã el.
Sã considerãm un punct material în repaus care nu e solicitat de nicio altã

forþã. Se admite cã el va rãmâne în repaus cât timp nicio forþã nu va acþiona
asupra lui. ªi, într-adevãr, dacã ar trebui sã se punã în miºcare, ar trebui sã o facã
într-o anumitã direcþie, dar nu existã niciun motiv pentru a se deplasa într-o
direcþie mai curând decât în alta, din moment ce aceastã preferinþã nu ar fi
determinata de nimic.

În al doilea rând, dacã un punct material are o anumitã miºcare sub acþiunea
unor anumite forþe ºi dacã la un moment oarecare aceste forþe ar dispãrea dintr-o
datã, mobilul va continua sã se miºte la infinit cu o miºcare uniformã, adicã
parcurgând spaþii egale în timpuri egale; ºi aceastã miºcare se va face în linie
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dreaptã pe tangenta MT, dusã la curba pe care o descrisese pânã atunci, în
punctul M, unde acþiunea forþelor încetase brusc.

Pare evident cã aceastã miºcare trebuie sã fie rectilinie ºi dirijatã de-a lun-
gul tangentei în M, cãci aceastã tangentã este prelungirea elementului rectiliniu
infinitezimal al curbei pe care mobilul a parcurs-o la sfârºit, ºi nu existã nicio
raþiune de a admite cã mobilul va trebui sã se îndepãrteze de la aceastã dreaptã
mai curând într-o direcþie decât în alta.

Este dificil sã admitem cã aceastã miºcare va trebui sã se prelungeascã la
infinit în mod uniform. Aceastã parte a axiomei nu poate fi verificatã prin ob-
servaþie directã, cãci nu avem mijlocul de a observa nici lungimi, nici durate
infinite; dar suntem îndreptãþiþi sã admitem exactitatea acestei pãrþi a axiomei
dat fiind faptul cã cã consecinþele ei se verificã perfect în mecanica cereascã ºi
în alte discipline.

A doua axiomã este cea a miºcãrilor relative ºi se enunþã astfel:
Fie un sistem de puncte materiale M, M', M''..., care se deplaseazã în spaþiu,

astfel încât drumurile parcurse de toate aceste puncte în acelaºi timp ºi în acelaºi
moment sã fie egale ºi paralele; este ceea ce se numeºte o miºcare de translaþie.
Rezultã cã figura formatã de aceste puncte va rãmâne invariabilã în timpul
miºcãrii, cãci distanþele respective dintre ele nu se vor schimba ºi punctele nu
se vor deplasa unele în raport cu celelalte. Dacã aplicãm unui singur M dintre
aceste puncte o forþã P pe care nu o aplicãm celorlalte, figura sistemului va fi
modificatã, cãci punctele M', M''..., cãrora nu le este aplicatã forþa P, îºi vor
continua miºcarea anterioarã fãrã vreo modificare, în timp ce, sub acþiunea
forþei P, punctul M va avea o miºcare proprie în raport cu celelalte puncte ale
sistemului. Principiul miºcãrilor relative spune cã aceastã miºcare a punctului
M în raport cu punctele M', M''... este aceeaºi cu miºcarea pe care ar fi avut-o
sub acþiunea forþei P dacã ar fi plecat dintr-o stare de repaus.

Sã considerãm, de exemplu, un vapor în repaus ºi o bilã aºezatã pe puntea
vaporului. Dacã aceastã bilã este acoperitã cu cretã ºi dacã îi imprimãm o miºcare
pe punte, aplicându-i o loviturã de anumitã forþã ºi într-o direcþie stabilitã, ea va
lãsa pe aceastã punte o anumitã urmã. Dacã vaporul se pune în miºcare ºi repetãm
experienþa exact în aceleaºi condiþii, linia pe care bila o va trasa pe punte va fi
aceeaºi ca prima datã ºi cele douã miºcãri vor avea loc dupã aceeaºi lege.
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A treia ºi ultima axiomã este numitã axioma acþiunii ºi reacþiunii ºi se
enunþã spunând cã dacã un punct material A exercitã o acþiune oarecare asupra
unui alt punct material B, punctul B exercitã la rândul sãu asupra lui A o
acþiune egalã ºi direct opusã primei.

Dacã, de exemplu, A este un magnet ºi B o bucatã de fier, va avea loc o atracþie
între A ºi B. Dacã A este fix, B se va apropia de A cu o forþã ce poate fi mãsuratã
prin diverse mijloace. Dacã B este fix, A este cel ce se va apropia de B ºi se poate
verifica faptul cã forþa cu care se apropie este egalã cu cea mãsuratã anterior.

Acestea sunt cele trei principii din care rezultã, prin deducþie, toate teoriile al
cãror ansamblu formeazã dinamica raþionalã. Dacã pentru unele dintre enunþurile
lor reflecþia este suficientã pentru a le face clare, niciunul nu poate fi însã verificat
prin experienþe directe ºi cu o rigoare absolutã. Pentru toate, singura verificare
posibilã este aceea prin care se comparã rezultatele teoriei cu cele ale experienþei.
Cum în toate cazurile în care a putut fi fãcutã aceastã comparaþie în condiþii îndea-
juns de exacte acordul a fost întotdeauna recunoscut, avem dreptul sã considerãm
dinamica raþionalã ca o ºtiinþã exactã ºi stabilitã pe baze sigure.

2. Axiome ale dinamicii sociale

Vom încerca sã arãtãm cã pentru fenomenele sociale se pot enunþa principii
analoage celor care guverneazã fenomenele mecanice.

Principiul inerþiei. Sã considerãm un individ în stare de repaus social. Aceas-
ta înseamnã cã poziþia sa socialã nu se schimbã nici din punct de vedere eco-
nomic, nici intelectual ºi nici moral; în consecinþã, el nu este supus niciunei forþe
sociale, oricât de micã ar fi ea; cãci, prin definiþie, o forþã socialã este o cauzã ce
produce o miºcare socialã, ºi cum aceastã miºcare nu existã prin ipotezã, nu existã
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nici forþã. Atunci, aflându-se deja în stare de repaus ºi nefiind supus niciunei forþe,
individul va rãmâne în mod nedefinit în repaus; cãci, dacã ar ieºi din aceastã stare,
ar trebui în mod necesar sã ia o direcþie oarecare determinatã; ºi nu existã vreun
motiv ca el sã prefere o direcþie alteia.

Concluzia pare în contradicþie custarea de fapt. În dinamica raþionalã se
poate admite acest lucru, deoarece materia este prin ea însãºi inertã ºi nu poate
ieºi din repaus decât graþie unei acþiuni din afarã. Lucrurile nu stau la fel în ceea
ce-l priveºte pe om. Frigul, care îl obligã sã caute un adãpost ºi mijloace de a se
acoperi, necesitatea de a trãi în societate, care îi impune o anumitã moralã, toate
sunt forþe sociale care provin din cauze exterioare individului. Dar foamea, care
îl sileºte sã-ºi punã deoparte surplusul de hranã pentru momentele de penurie, ºi
inteligenþa sa sunt primii factori ai progresului sãu economic ºi intelectual. În
felul acesta, un individ abandonat singur pe o insulã pustie va ºti sã profite de
resursele sale, graþie energiei ºi inteligenþei, ceea ce înseamnã cã este prin el
însuºi capabil de a face sã varieze poziþia sa socialã.

Aceastã dificultate poate fi uºor înlãturatã dacã se considerã inteligenþa drept
o simplã forþã socialã ce acþioneazã asupra individului exact în acelaºi mod ca
oricare altã forþã socialã. În aceastã concepþie, individul propriu-zis nu este decât
elementul inert, pus în miºcare socialã prin forþe sociale, în rândul cãrora trebuie
inseratã ºi propria sa inteligenþã ºi voinþã. În acest fel, concluzia anterioarã nu mai
are în ea nimic inexact; cãci repausul social al individului se va menþine cât timp
nu va interveni nicio forþã socialã, deci nici inteligenþa ºi nici voinþa sa.

Acest mod de a concepe lucrurile nu diferã în fond de ceea ce se face în
mecanica raþionalã. Sã considerãm un magnet pus în prezenþa unei bucãþi de fier
moale. Dacã bucata de fier este fixã ºi magnetul liber, acesta din urmã se va de-
plasa pentru a se apropia de primul. Miºcarea nu este datoratã decât magnetis-
mului care rezidã în magnet ºi care reprezintã singura cauzã a fenomenului;
cãci, dacã locul magnetului este luat de o a doua bucatã de fier moale, miºcarea
nu se va mai produce. Spunem totuºi cã miºcarea magnetului este produsã de
atracþia fierului pentru cã lucrurile se petrec ca ºi cum aceastã atracþie ar exista
în mod real. Separãm deci în gândire magnetul de proprietatea sa de a atrage
fierul ºi atribuim unei cauze exterioare miºcarea sa, când, în realitate, cauza ei
este proprietatea magnetului.

Nu procedãm altfel nici atunci când considerãm individul ca fiind distinct
de forþele sociale a cãror sursã socialã este tocmai el.

Dificultatea fiind înlãturatã, sã continuãm studiul problemei care ne preocu-
pã ºi sã presupunem cã individul, în loc sã se afle în repaus social, are o miºcare
sub acþiunea anumitor forþe sociale care la un moment dat dispar.

Pentru simplificare, sã considerãm cã forþele care determinã miºcarea sunt
forþe exclusiv economice ºi, în consecinþã, paralele la axa OX, ºi cã miºcarea pe
care o posedã individul este, la rândul ei, paralelã cu OY.
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Vom admite cã, dacã acþiunea forþelor înceteazã brusc, individul va conti-
nua, începând din acel moment, sã aibã o miºcare socialã uniformã, totdeauna
paralelã cu OX.

Aceastã propoziþie pare destul de temerarã ºi dificil de admis raþional. Vom
remarca însã cã lucrurile nu stau altfel nici în mecanica raþionalã atunci când, în
legãturã cu principiul inerþiei, cel ce se iniþiazã trebuie sã se obiºnuiascã cu
ideea cã Cessante causa, non cessat effectus ºi cã o miºcare provocatã de o
cauzã care a încetat de mult sã acþioneze trebuie sã se producã la infinit.

Numai dupã mult timp gândirea se obiºnuieºte cu aceastã idee, iar îndoie-
lile înceteazã sau se diminueazã abia dupã o verificare repetatã a rezultatelor la
care conduce aceastã teorie. Nu îndoiala pe care o va înlãtura aceastã propoziþie
va fi raþiunea suficientã pentru îndepãrtarea ei. Dacã aºa ar fi stat lucrurile în
momentul în care un Galilei sau un Newton puneau bazele dinamicii raþionale,
azi aceastã ºtiinþã n-ar fi existat ºi spiritul uman ar fi fost privat de una din cele
mai revoluþionare cuceriri ale sale.

Admitem, aºadar, propoziþia formulatã mai sus în mod provizoriu ºi sub
rezerva ca urmãrile sale sã fie verificate mai târziu. Nu vrem sã ascundem, cu
toate acestea, cã verificarea va fi mai grea ºi va dura un timp mai îndelungat de-
cât cea care, prin descoperirea atracþiei universale, a confirmat excepþional  axi-
omele mecanicii raþionale. În sociologie, cel puþin pentru moment, nu dispunem
de niciun fel de fenomene care sã dea posibilitate de a descoperi o lege atât de
simplã ºi generalã cum este cea a atracþiei newtoniene; dar nu putem prevedea
ce ne rezervã viitorul.

Examinând mai îndeaproape cazul care ne preocupã, vom regãsi aceleaºi
raþiuni care i-au condus pe fondatorii dinamicii raþionale la formularea princi-
piului inerþiei materiei. În primul rând, este într-adevãr evident faptul cã, în mo-
mentul în care forþele înceteazã subit sã acþioneze, miºcarea socialã a individului
nu înceteazã imediat, ci se continuã încã un anumit timp, mai scurt sau mai
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îndelungat; cãci, în mecanica socialã, ca ºi în mecanica raþionalã, nu existã efect
care sã se producã instantaneu.

De asemenea, este uºor de admis cã aceastã miºcare va continua un timp cu
atât mai îndelungat cu cât obstacolele care se opun continuãrii sale sunt mai
puþin numeroase ºi mai slabe. Suntem înclinaþi sã admitem cã, dacã ar fi posibil
sã facem sã disparã în întregime obstacolele, miºcarea ar putea continua la in-
finit. Facem aici aceeaºi inducþie precum cea sugeratã de exemplul bilei sferice
ce se rostogoleºte pe o masã orizontalã cu atât mai departe cu cât masa este mai
bine lustruitã ºi rezistenþa aerului mai micã.

În sociologie, o astfel de verificare este cu atât mai dificilã cu cât durata
vieþii este limitatã, cãci enunþul acestui principiu presupune cã, miºcarea fiind
infinitã, lungimea vieþii trebuie sã fie ºi ea infinitã.

Putem admite cã, dacã în momentul în care forþele au încetat sã acþioneze,
miºcarea individului era paralelã cu axa OX, ea va continua sã se producã pa-
ralel la aceastã axã; întrucât nu existã nicio cauzã care sã tindã sã scoatã indivi-
dul de pe aceastã dreaptã într-o direcþie mai mult decât în alta, nu va exista nicio
raþiune ca el sã pãrãseascã aceastã linie dreaptã. Înseamnã cã miºcarea datã,
fiind pur economicã, nu va putea cãpãta un caracter intelectual sau moral cât
timp nu va interveni nicio cauzã intelectualã sau moralã.

Un raþionament asemãnãtor ne va arãta cã, dacã forþele ºi miºcarea ar fi fost
paralele la OY sau OZ, dupã dispariþia acestor forþe, miºcarea ar fi continuat, cu
o vitezã constantã, paralel la OY sau OZ.

Sã considerãm acum cazul general în care forþa are o direcþie oarecare
MM'. Ea poate fi descompusã în trei componente MA, MB ºi MC, respectiv
paralele la axele de coordonate, ºi putem aplica cele spuse mai înainte fiecãreia
dintre ele. Va rezulta de aici cã individul ar fi obligat, dupã dispariþia forþei, sã
posede trei miºcãri uniforme ºi rectilinii, paralele respectiv la OX, OY ºi OZ.
Aceste trei miºcãri se vor compune într-una singurã, uniformã ºi rectilinie, dupã
regula paralelipipedului de compunere.

În rezumat, principiul inerþiei pentru fenomenele sociologice poate fi for-
mulat dupã cum urmeazã:

Dacã un individ se aflã în stare de repaus social ºi nu este solicitat de nicio
forþã socialã, el va rãmâne indefinit în repaus; dacã un individ are o anumitã
miºcare datoratã unor anumite forþe sociale ºi aceste forþe înceteazã dintr-
odatã sã acþioneze, individul va continua sã aibã o miºcare socialã rectilinie ºi
uniformã, care se va continua indefinit atâta timp cât nu vor interveni noi forþe
sociale ºi va fi dirijatã pe tangente la traiectoria urmatã de individ, dusã prin
punctul unde se gãsea el în momentul când forþele au încetat sã acþioneze.

Principiul miºcãrilor relative. Fie un grup de indivizi M, M', M'', M'''...,
ocupând diverse poziþii sociale, care, sub acþiunea anumitor forþe sociale
comune, au toþi miºcãri paralele la OX în aºa fel încât toþi indivizii sã posede în
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fiecare moment viteze de aceeaºi mãrime, direcþie ºi sens. Miºcarea grupului este
atunci o miºcare de translaþie, astfel încât, în forma sa, rãmâne invariabilã.
Aceastã miºcare, fiind paralelã la OX, va fi pur economicã.

Sã presupunem acum cã, în condiþiile în care indivizilor M', M'', M'''...
rãmân aceleaºi, aplicãm numai individului M o forþã economicã P, deci paralelã
la OX, pe care nu o aplicãm celorlalþi indivizi ai grupului. Evident, forma gru-
pului va fi modificatã, cãci individul M, solicitat de forþa P ce nu acþioneazã asu-
pra celorlalþi, va cãpãta un avans asupra lor; aceasta este miºcarea relativã faþã
de ei. Ea reprezintã miºcarea survenitã în schimbarea economicã a lui M, în
raport cu cea a lui M', M''... ºi produsã de noua forþã P.

Vom admite cã aceastã miºcare relativã este identicã cu miºcarea absolutã
pe care ar fi cãpãtat-o individul M dacã, plecând din starea de repaus, ar fi fost
supus unei singure forþe P.

Acesta este tocmai enunþul principiului miºcãrilor relative aplicat fenome-
nelor sociologice ºi pentru cazul particular în care forþele ºi miºcãrile sunt ex-
clusiv economice. Dar enunþul ar fi rãmas acelaºi ºi dacã am fi avut de-a face
cu forþe ºi miºcãri exclusiv intelectuale sau exclusiv morale.

Dacã luãm în considerare miºcãri ºi forþe oarecare, le putem înlocui prin
componentele lor paralele la axele de coordonate ºi concluziile vor fi aceleaºi,
astfel încât enunþul precedent poate fi considerat ca fiind general.

Pentru a face mai clar acest enunþ printr-un exemplu, sã presupunem cã un
grup de muncitori, lucrând împreunã ºi ducând exact aceeaºi viaþã, se ocupã cu
exploatarea unei mine de aur ºi toþi câºtigã acelaºi salariu sau descoperã aceeaºi
cantitate de aur pe lunã. Dacã unul dintre ei descoperã pentru sine un filon mai
bogat decât celelalte, el va deveni mai bogat decât camarazii sãi; ºi acest surplus
de bogãþie va fi acelaºi ca ºi în cazul în care nu ar fi posedat absolut nimic în
momentul descoperirii filonului sãu.

În acest exemplu, enunþul principiului este evident exact, dar poate cã
aceastã evidenþã va fi mai micã în alte exemple. Mai mult, principiul miºcãrilor
relative, ca ºi cel al inerþiei, nu trebuie sã fie considerat decât ca o axiomã a cãrei
exactitate rãmâne de dovedit prin acordul între teorie ºi observaþie.

Principiul egalitãþii acþiunii ºi reacþiunii. Dacã un individ A executã o ac-
þiune oarecare asupra individului B, acesta din urmã exercitã, la rându-i, asu-
pra lui A o acþiune egalã ºi contrarã primei acþiuni.

Pentru ca acest enunþ sã aibã sens, este necesar sã dãm mai întâi o definiþie.
Vom spune cã doi indivizi A ºi B sunt identici atunci când, fiind plasaþi în

condiþii absolut identice, exercitã acþiuni egale, în timpuri egale. Vom spune, de
asemenea, cã acþiunea individului A este de n ori mai mare decât cea a lui B,
dacã acþiunea lui A este aceeaºi cu cea a n indivizi identici cu B, acþionând în
acelaºi timp, pe aceeaºi dreaptã ºi în acelaºi sens.
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Se deduce de aici definiþia raportului m/n al acþiunilor a doi indivizi.
Sã considerãm acum doi indivizi identici A ºi B, puºi unul alãturi de celãlalt,

ºi sã presupunem cã A este capabil sã exercite o acþiune oarecare asupra lui B. Prin
definiþie, B va fi ºi el capabil sã exercite o acþiune egalã asupra lui A. Aceste douã
acþiuni vor fi contrare, cãci, dacã acþiunea lui A tinde sã-l apropie pe B de A, cea
a lui B va tinde sã-l apropie pe A de B, în virtutea aceleiaºi definiþii. La fel ºi dacã
aceste acþiuni ar tinde sã-i îndepãrteze pe indivizii A ºi B, unul de celãlalt.

Deci, pentru acest caz simplu, principiul enunþat nu conþine nimic care sã
fie contrar raþiunii.

Fie acum doi indivizi A ºi B ale cãror acþiuni se aflã între ele în raportul m/n.
Înseamnã cã acþiunea lui A ar putea fi înlocuitã prin aceea a m indivizi C, identici
între ei, iar cea a lui B prin acþiunea a n dintre aceiaºi indivizi C. Sã presupunem
cã, pentru chestiunea care ne preocupã, îl înlocuim pe A cu m indivizi C ºi pe B
cu n dintre aceiaºi indivizi ºi numim p acþiunea ce se exercitã între un individ C
care aparþine grupului A ºi un alt individ C din grupul B. Grupul B, fiind compus
din n indivizi C, va suferi de n ori acþiunea p; ºi cum aceste acþiuni se exercitã pe
aceeaºi dreaptã ºi în acelaºi sens, ele vor putea fi înlocuite printr-una singurã de
valoare np, acþionând pe aceeaºi dreaptã. Astfel este ºi acþiunea care se exercitã
între individul C, pe care l-am ales din grupul A ºi grupul B, în ansamblu. Dar
grupul A conþine m indivizi C; ºi cum fiecare dintre ei suferã aceeaºi acþiune np
din partea grupului B, acþiunea totalã exercitatã de acest din urmã grup asupra lui
A în ansamblul sãu va fi de m ori mai mare, deci: mnp.

La acelaºi rezultat am ajunge ºi dacã am cerceta, într-un mod similar,
acþiunea grupului A asupra lui B.

Aºadar, putem considera principiul ca stabilit pentru cazul general.
Istoria abundã în exemple de astfel de acþiuni ºi reacþiuni între indivizi ºi

grupuri de indivizi. Se poate spune cã, în cele mai multe cazuri, personalitatea
fiecãrui individ nu este decât rezultatul acþiunii societãþii din care face parte; ºi,
la rândul sãu, aceastã societate suferã efectul acþiunilor pe care indivizii le
exercitã asupra mediului înconjurãtor, fiecare în funcþie de personalitatea sa.
Aceastã acþiune va fi simþitã slab atunci când va veni din partea unei persona-
litãþi slabe, cãci ea se va repartiza într-o masã considerabilã, în care fiecare in-
divid o va resimþi prea puþin; nu acelaºi lucru se petrece cu o personalitate
puternicã, de felul lui Cezar, Napoleon, Guttenberg sau Stephenson.

Acelaºi fenomen se petrece ºi cu naþiunile ce vin în contact. Poporul roman
imprimã lumii antice amprenta puternicii sale civilizaþii; dar, la rândul sãu, suferã
influenþa celor învinºi în asemenea mãsurã încât cãtre sfârºitul sãu ne putem
întreba dacã numele de Imperiu Roman se mai potriveºte edificiului social ridicat
de romani. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru chinezi ºi numeroºii lor cuceritori,
pentru spanioli ºi mauri, pentru turci ºi nenumãratele naþionalitãþi pe care le-au
subjugat puterii lor. De fiecare datã, efectul suferit de toate elementele naþiunii
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considerate este cu atât mai mare cu cât personalitatea acestei naþiuni este mai
slabã, fie din punct de vedere al numãrului, fie din cel al energiei, al civilizaþiei
sau al oricãrui alt factor. Efectul este mai puþin sensibil asupra elementelor na-
þiunii celei mai puternice. Cauza acestei diferenþe este cã aceeaºi acþiune totalã
se repartizeazã, în primul caz, asupra unei mase sociale considerabil mai mari
decât în cel de al doilea.

* * *

Cele trei principii pe care le-am stabilit anterior au o importanþã capitalã pen-
tru suita demonstraþiei; de aceea, trebuie sã insistãm în continuare asupra semni-
ficaþiei lor.

Raþionamentul a intervenit în cea mai mare parte a discuþiei precedente; cu
toate acestea, nu trebuie sã ne iluzionãm ºi sã considerãm aceste principii ca
fiind demonstrate suficient numai cu ajutorul unui simplu raþionament. Într-ade-
vãr, nu o datã am fãcut ipoteze pentru a cãror stabilire definitivã nu a fost sufi-
cientã numai forþa raþionamentului; încercãm chiar anumite dificultãþi în a
admite unele dintre ele. Din aceastã cauzã, cele trei principii precedente nu pot
fi considerate decât ca axiome pe care numai o observaþie prelungitã ºi raþionalã
le va putea scoate în afara oricãrei îndoieli, întrucât în sociologie experimentul
este imposibil.

Se poate observa cã nimic în enunþul acestor axiome nu ºocheazã ºi nu pare
o imposibilitate; ºi dacã pentru început se încearcã o anumitã neîncredere faþã
de asemenea enunþuri, formulate într-o ºtiinþã consideratã în general ca fiind
sustrasã oricãrei legi precise, nu trebuie uitat cã în secolul al XVII-lea situaþia
dinamicii raþionale era aceeaºi; axiomele sale erau puse atunci la îndoialã, aºa
cum sunt puse azi cele ale mecanicii sociale; ºi este indubitabil cã, fãrã revolu-
þionara verificare a mecanicii cereºti, ele s-ar afla încã în bunã mãsurã în aceeaºi
situaþie; dar ezitãrile câtorva savanþi ai timpului ºi opoziþia scolasticilor nu au
împiedicat constituirea ºtiinþei.

3. Dinamica socialã a individului; definiþii

Ceea ce am spus mai înainte aratã cã între dinamica socialã ºi dinamica
raþionalã existã o simetrie perfectã; pentru cã nu numai forþele sociale sunt repre-
zentate la fel ca forþele mecanice, dar ºi axiomele de bazã din dinamica raþionalã
se regãsesc în sociologie.

Rezultã cã toatã seria raþionamentelor, demonstraþiilor ºi proprietãþilor care,
pornind de la cele trei axiome mecanice, constituie dinamica raþionalã, va putea
fi stabilitã exact în acelaºi fel în ceea ce priveºte fenomenele miºcãrii sociale.
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Vom expune în continuare proprietãþile care au o anumitã utilitate pentru
ºtiinþa socialã, fãrã a ne opri la demonstraþii care nu ar fi decât reproducerea celor
fãcute în mecanica raþionalã.

* * *

Echilibrul presupune o stare permanentã sau care trebuie sã fie permanentã,
dacã nicio cauzã nu intervine pentru a o face sã înceteze; iatã de ce, timpul nu
figureazã în formulele echilibrului, cãci, dacã ar figura, starea sistemului ar varia
cu timpul ºi n-ar mai fi o stare permanentã.

Nu acelaºi lucru se întâmplã în dinamicã, deoarece aici, pentru ca o miºcare
sã fie perfect cunoscutã, trebuie ca poziþia mobilului sã fie cunoscutã în fiecare
moment, fapt care cere ca timpul sã figureze în formulele miºcãrii. Aceasta este
diferenþa esenþialã dintre staticã ºi dinamicã.

Miºcarea socialã a unui individ se va numi uniformã, atunci când lungimea
arcului descris de individ în unitatea de timp este constantã. Se numeºte vitezã
a miºcãrii uniforme spaþiul parcurs în unitatea de timp sau, ceea ce înseamnã
acelaºi lucru, raportul între spaþiul parcurs ºi timpul folosit pentru a-l parcurge.

Dacã se mãsoarã spaþiul parcurs pe traiectorie, plecând din punctul fix O,
ºi dacã A era poziþia mobilului în momentul în care a început mãsurarea tim-
pului, adicã la originea timpului, dacã a este viteza ºi b = OA, valoarea iniþialã
a lui x pentru t = O, atunci miºcarea uniformã e reprezentatã prin ecuaþia

x = at + b,

care dã poziþia mobilului pentru toate valorile lui t. Ea se numeºte ecuaþia miºcãrii.
În virtutea principiului inerþiei, miºcarea uniformã ºi rectilinie este aceea pe

care ar poseda-o un individ care, dupã ce a suferit câtva timp acþiunea anumitor
forþe sociale, ar vedea aceste forþe încetându-ºi subit acþiunea, astfel încât indivi-
dul n-ar mai fi supus niciunei alte cauze a miºcãrii decât impulsului dobândit.

* * *

Orice miºcare care nu e uniformã se numeºte miºcare variatã. Într-o astfel de
miºcare, spaþiul parcurs într-o unitate de timp nemaifiind constant, definiþia pe
care am dat-o vitezei nu ar mai avea niciun sens. Se completeazã în felul urmãtor:
viteza mobilului la un moment dat este limita în acest moment a raportului
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dintre spaþiul parcurs ºi timpul întrebuinþat pentru a-l parcurge, atunci când
acest timp tinde spre zero. Aceastã definiþie se exprimã prin formula 

v = dx/dt

în care dx este derivata spaþiului x în raport cu timpul dt.
Se poate integra aceastã ecuaþie, adicã se poate cãuta funcþia primitivã x a

cãrei derivatã este v. Avem atunci:

x = ƒvdt + b.

Aceasta este ecuaþia finitã a miºcãrii.
Între diferitele tipuri de miºcare variatã, trebuie sã distingem miºcarea rec-

tilinie, în care viteza variazã proporþional cu timpul, adicã creºte sau scade cu o
cantitate constantã în unitatea de timp. Dacã a este aceastã cantitate ºi b valoa-
rea iniþialã a lui v, ecuaþia

v = at + b

va da expresia generalã a lui v în miºcarea consideratã. Aceastã miºcare se va
numi uniform variatã.

Cantitatea constantã a cu care variazã v în unitatea de timp se numeºte
acceleraþia miºcãrii uniform variate respective.

Dacã se integreazã ecuaþia precedentã, rezultã cã ecuaþia finitã a miºcãrii
rectilinii uniform variate este:

x = at2/2 + bt + c,

în care c este o nouã constantã.
Se va demonstra, ca ºi în mecanica raþionalã, cã dacã un individ este supus

unei forþe sociale constante ca mãrime ºi direcþie ºi care acþioneazã în aceeaºi
direcþie cu impulsul anterior al individului, miºcarea imprimatã de aceastã forþã
individului va fi uniform variatã.

Pentru a da un exemplu simplu, sã presupunem un individ pe care o întâm-
plare fericitã l-a fãcut dintr-o datã proprietarul unul imobil al cãrui venit, dupã
ce a acoperit toate nevoile sale, îi permite sã realizeze în fiecare an o economie
constantã a. Aceastã întâmplare reprezintã impulsul iniþial în virtutea cãruia
situaþia economicã a individului se amelioreazã constant datoritã economiilor
constante pe care le realizeazã; este pentru el o miºcare economicã uniformã a
cãrei vitezã constantã este a.

Sã presupunem acum cã în loc sã-ºi strângã simplu economiile a în fiecare
an, le plaseazã cu dobândã simplã. Se va crea astfel o nouã sursã de îmbogãþire
care, în loc sã acþioneze o singurã datã pentru totdeauna, aºa cum este evenimentul
iniþial, va acþiona constant ºi întotdeauna în acelaºi sens. Consecinþa: dacã în
primul an economiile proprietarului nostru se compun doar din venitul a adus de
proprietatea sa, în cel de-al doilea an, creºterea bogãþiei va cuprinde partea a
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datoratã proprietãþii ºi venitul r din economiile primului an; în al treilea an, ea se
va compune din a ºi din dobânzile 2r ale veniturilor 2a din primii doi ani º.a.m.d.
Expresia generalã a creºterii averii sale pentru al t-lea an va fi 

v = a + (t – 1) r = a – r + rt.

Cum aceastã expresie a vitezei v creºte proporþional cu timpul t, miºcarea
economicã produsã de cauza constantã consideratã este uniform variatã.

* * *

Definiþia acceleraþiei, aºa cum a fost datã mai sus, nu mai are niciun sens
pentru o miºcare variatã oarecare, dacã variaþia vitezei în unitatea de timp nu ar
mai fi constantã. Se generalizeazã aceastã definiþie, spunând cã acceleraþia
într-un moment dat al unei miºcãri variate oarecare este limita raportului dintre
creºterea vitezei ºi a timpului, atunci când aceastã creºtere devine extrem de
micã. Este, deci, derivata vitezei prin raport cu timpul.

4. Unitãþi de mãsurã; masa individului

În discuþiile precedente am luat în discuþie trei mãrimi: timpul, lungimile ºi
forþele.

Noþiunea de timp nu are nevoie sã fie definitã ºi, pentru a o mãsura, se poa-
te lua ca unitate orice interval de timp bine determinat, cum sunt secunda, ora ºi
anul. Dar, cum, în general, acþiunea forþelor sociale se face  simþitã într-un timp
destul de lung, vom prefera sã luãm ca unitate de mãsurã, conform anumitor
circumstanþe, ziua, anul ºi câteodatã chiar secolul.

Ca lungimi, am luat în calcul coordonatele care reprezintã mãrimea miºcãrii
sociale în cele trei direcþii: economicã, intelectualã ºi moralã. Cum aceste trei feluri
de mãrimi nu sunt de aceeaºi naturã, este necesar sã alegem o unitate de mãsurã
distinctã pentru fiecare dintre ele. Astfel, s-ar putea aprecia mãrimea lui x dupã
valoarea unei funcþii care depinde în acelaºi timp de bogãþia individului, de starea
sa fizicã ºi de toate celelalte circumstanþe care concurã la bunãstarea sa economicã.
Pentru y, sunt de luat în consideraþie instrucþia, gradul de inteligenþã, aptitudinea
artisticã ºi ºtiinþificã etc. Pentru z, criteriile ar fi: moralitatea individului în viaþa
privatã ºi publicã, respectul legilor, simþul sãu religios, iar pentru o societate, starea
criminalitãþii, numãrul ºi importanþa instituþiilor de binefacere. Chestiunea nu este
uºoarã ºi va rãmâne mult loc pentru convenþii. Dar aceste convenþii odatã stabilite,
în urma studiului ºi a observaþiilor îndelungi ºi stãruitoare, se va ajunge la gãsirea
unor mijloace de comparaþie sigure ºi precise între mãrimile care ne preocupã.

Acelaºi lucru se va întâmpla ºi cu forþele sociale. Vom fi obligaþi sã luãm o
unitate de mãsurã diferitã pentru fiecare dintre cele trei categorii de forþe cu care
lucrãm, procedând la fel ca în cazul lungimilor.
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* * *

Alãturi de cele trei feluri de mãrimi considerate, intervine în studiul miº-
cãrii ºi masa.

Se observã cã dacã se aplicã succesiv ºi în acelaºi timp aceeaºi forþã me-
canicã la douã puncte materiale diferite, miºcãrile comunicate acestor puncte nu
sunt aceleaºi. Lucrurile se petrec ca ºi cum aceste puncte materiale ar opune re-
zistenþe diferite miºcãrii pe care tinde sã le-o imprime forþa. Se spune atunci cã
aceste douã puncte nu au aceeaºi masã ºi se dã definiþia maselor egale ºi a celor
care se aflã într-un raport determinat.

În dinamica raþionalã, masa fiecãrui punct material astfel definitã este o
cantitate constantã.

Putem observa acelaºi lucru ºi în mecanica socialã. Se constatã cã, dacã o
aceeaºi forþã acþioneazã succesiv în acelaºi interval de timp asupra a doi indi-
vizi, ea nu le imprimã aceeaºi miºcare socialã. Vom spune cã aceºti doi indivizi
nu au aceeaºi masã ºi, cu cât efectul produs de forþã va fi mai mare, cu atât va
fi mai micã masa. Vom spune, dimpotrivã, cã masele lor sunt egale, dacã aceste
miºcãri sunt identice ºi vom obþine de aici uºor definiþia maselor care sunt între
ele într-un raport oarecare.

Aici apare o dificultate.
Am spus cã, în dinamica raþionalã, masa punctelor materiale este o cantitate

constantã. Aceasta înseamnã cã dacã k este raportul maselor a douã puncte
materiale într-un anumit moment ºi pentru o anumitã forþã, acest raport va avea
totdeauna aceeaºi valoare, oricare ar fi forþele care ar acþiona asupra celor douã
puncte ºi oricare ar fi momentul în care se face observaþia.

Nu la fel se întâmplã în dinamica socialã.
Într-adevãr, este uºor de remarcat cã, adeseori, dacã un individ A suferã mai

intens acþiunea unei forþe P decât individul B, atunci B va suferi cu mai multã
intensitate decât A acþiunea unei alte forþe P', altfel spus, masa lui A a fost mai
micã decât cea a lui B pentru forþa P – ºi mai mare pentru P'. Astfel, un artist este
mai sensibil decât un comerciant la o solicitare de naturã intelectualã; masa sa este
mai micã; când este vorba însã de o forþã economicã, se întâmplã contrariul. Deci
masa individului nu este aceeaºi pentru toate forþele care acþioneazã asupra lui.

Mai mult, ea nu este în general constantã nici mãcar pentru aceeaºi forþã; cãci
acelaºi individ suferã cu mai multã intensitate acþiunea acestei forþe într-un mo-
ment dat decât în altul; masa sa, în funcþie de aceastã forþã, a variat cu intervalul
considerat. Astfel, un tânãr încearcã mai puternic decât un om bãtrân efectul ins-
tinctelor sale; un om odihnit face mai uºor o activitate intelectualã decât atunci
când e obosit. Este ca ºi cum masa individului ar fi afectatã de un coeficient
funcþie de timp.

Aceastã dificultate se poate înlãtura în modul urmãtor: Din definiþia datã
masei individului rezultã în primul rând cã forþele sunt proporþionale cu masele
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cãrora le imprimã miºcãri identice. Într-adevãr, dacã se iau douã forþe P ºi P' de
aceeaºi mãrime, direcþie ºi sens, ce acþioneazã asupra a doi indivizi, imprimându-
le miºcãri identice, masele m ºi m' ale acestor indivizi sunt egale prin definiþie.
Dacã acum reunim pe de o parte cele douã forþe P pentru a forma una singurã 2P
ºi, pe de alta, cele douã mase m ºi m' într-una singurã, 2m, miºcarea nu s-a
schimbat. Deci, dacã se dedubleazã forþa în acelaºi timp cu masa, miºcarea
rãmâne aceeaºi. Acelaºi lucru s-ar produce ºi dacã forþa ºi masa ar fi multiplicate
prin oricare alt numãr k în afarã de 2. Deci, propoziþia este demonstratã.

Sã considerãm acum un individ a cãrui masã sã fie m în raport cu o unitate
de masã aleasã odatã pentru totdeauna ºi pentru o anumitã forþã P; ºi fie m' masa
aceluiaºi individ pentru o altã forþã P'. Dacã, în al doilea caz, multiplicãm în
acelaºi timp masa m' ºi forþa P' prin acelaºi coeficient m/m', ceea ce este permis
în virtutea propoziþiei demonstrate, masa devine m ºi forþa m/m' x P'; altfel spus,
individul de masã m se va comporta sub acþiunea forþei m/m' x P' exact în acelaºi
fel ca individul de masã m' sub acþiunea forþei P.

Sã presupunem acum cã masa individului variazã, de la un moment la altul,
în raport cu aceeaºi forþã P. Astfel, masa sa conþine un factor care este funcþie
de timp ºi care poate fi pusã sub forma mf(t). Dacã o împãrþim cu f(t), masa
devine m ºi forþa, P/f(t). Din nou am putut deci sã reducem masa la o valoare
constantã, afectând forþa cu un coeficient convenabil.

În cele ce urmeazã va fi deci totdeauna posibil sã considerãm masa indivi-
dului ca o cantitate constantã, afectând cu un coeficient corespunzãtor fiecare
din forþele care îi sunt aplicate.

Noþiunea de masã fiind astfel precizatã, este nevoie sã alegem o unitate de
mãsurã corespunzãtoare. Dar unitãþile de timp, lungime ºi forþã fiind stabilite,
alegerea unitãþii de masã nu mai este arbitrarã; cãci aceasta va trebui sã fie în
mod necesar masa care, sub acþiunea unitãþii de forþã în unitatea de timp, va pri-
mi o acceleraþie egalã cu unitatea de lungime. Unitatea de masã nu va putea fi
stabilitã decât prin experienþã.

5. Ecuaþia miºcãrii sociale a individului

Odatã stabilite, noþiunile precedente permit sã se gãseascã ecuaþiile miº-
cãrii sociale ale individului. Demonstraþiile vor fi identice cu cele din dinamica
raþionalã.

Fie, în primul rând, cazul în care forþa este constantã ca direcþie ºi în care
impulsul iniþial al individului este îndreptat pe direcþia forþei. Miºcarea va fi
atunci rectilinie, cãci toate cauzele acþionând pe aceeaºi dreaptã, nu existã nicio
raþiune ca mobilul sã se îndepãrteze de aceasta într-un sens sau în altul.
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Sã luãm pe aceastã dreaptã AB un punct fix A drept origine a coor-
donatelor; fie C poziþia mobilului în originea timpului, adicã în momentul din
care începe mãsurarea timpului; M poziþia mobilului la momentul t, a = AC,
x = AM. Ecuaþia miºcãrii este:

unde m este masa individului ºi P forþa socialã care acþioneazã asupra lui sau
constanta acestor forþe, dacã existã mai multe. Din ipotezã, P este dirijat pe
dreapta AM. Ecuaþia miºcãrii este astfel datã în forma sa diferenþialã cãci d2x/dt2

este a doua derivatã a spaþiului parcurs prin raport cu timpul, care se obþine prin
considerarea creºterilor infinit de mici ale lui x ºi t.

Pentru a folosi aceastã ecuaþie, trebuie sã o integrãm, adicã sã o înlocuim
printr-o altã ecuaþie echivalentã, dar care nu conþine decât cantitãþi finite. Aceastã
integrare este în general o operaþie foarte dificilã ºi ea este încã mai dificilã când
este vorba de miºcarea curbilinie a unui punct ºi în special de miºcarea generalã
a unui sistem de puncte. Este probabil cã în mecanica socialã aceste dificultãþi
vor fi încã mai mari, cãci totul ne face sã credem cã expresia analiticã a forþelor
P va fi complicatã. Dacã integrarea poate fi fãcutã, ecuaþia va avea forma

x = f(t),

care va fi ecuaþia finitã a miºcãrii. Se scoate de aici viteza v, care este prima
derivatã a lui x prin raport cu timpul.

Dacã forþa care acþioneazã asupra individului are o direcþie variabilã sau
dacã aceastã direcþie nu coincide cu cea a impulsului iniþial, traiectoria socialã
a individului va fi o curbã ºi miºcarea va fi curbilinie.
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Ea va fi reprezentatã atunci prin ecuaþiile urmãtoare:

în care x, y, z reprezintã coordonatele variabile ale individului prin raport cu
axele alese, iar X, Y, Z proiecþiile pe OX, OY, OZ ale forþei P.

Odatã integrate, aceste ecuaþii dau soluþia completã a problemei miºcãrii
sociale a unui individ. Ele dau legea miºcãrii individului M, adicã poziþia sa
socialã la un moment dat, când se cunoaºte ecuaþia forþei sociale care îl solicitã
ºi condiþiile sale iniþiale; ºi reciproc, se poate obþine expresia forþei P capabilã
sã producã o miºcare socialã datã.

6. Consideraþii asupra problemei miºcãrii sociale

Dat fiind faptul cã formarea, la fel ca ºi integrarea ecuaþiilor miºcãrii sociale,
este foarte dificilã, niciunul din mijloacele care pot facilita studiul unei probleme
sociale nu este de dispreþuit. Între altele, comparaþia cu problemele analoage de
mecanicã poate da câteodatã indicaþii preþioase asupra aspectului general, dacã
nu chiar asupra detaliilor unui fenomen social. Vom da câteva exemple.

Cãderea unui corp greu este un fenomen relativ simplu, dacã printre forþele
care o determinã nu se ia în considerare decât atracþia pãmântului asupra
corpului respectiv. Miºcarea este atunci uniform variatã ºi este atât de simplã,
încât câteva experienþe, destul de puþin precise, ale lui Galilei au fost suficiente
pentru a-i stabili legile.

Dar nu este aceeaºi situaþie, dacã problema se ia în considerare mai îndea-
proape ºi dacã se introduc anumite elemente mai puþin vãdite care însã nu sunt nule.

Dacã am gãsit cã miºcarea corpului care cade este uniform variatã, aceasta
se întâmplã pentru cã am admis cã forþa care determinã aceastã cãdere este
constantã. Dar aceasta nu este adevãrat decât cu condiþia ca înãlþimea cãderii sã
nu fie prea mare; dacã nu e astfel, atracþia pãmântului, variind în raport invers
cu pãtratul distanþei, va înceta sã poatã fi consideratã constantã, îndatã ce
distanþa parcursã de mobil în cãderea sa va fi puþin mai mare în raport lungimea
razei terestre. Din moment ce corpul cade de la o înãlþime mare, suntem obligaþi
sã luãm în considerare variaþia atracþiei terestre, ºi atunci legea miºcãrii devine
cu mult mai complicatã.
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Mai trebuie sã þinem seama ºi de rezistenþa aerului pe care, la început, am
neglijat-o. Aceastã rezistenþã nu este nulã ºi se exercitã urmând o lege care nu e
tocmai simplã. Dacã luãm în considerare ºi aceasta, legea cãderii corpului de-
vine încã mai complicatã.

Acelaºi lucru se întâmplã în cazul pendulului. Dacã se presupune cã miºcarea
sa are loc în vid, se va demonstra cã aceastã miºcare se compune dintr-o suitã
indefinitã de oscilaþii de aceeaºi amplitudine la dreapta ºi la stânga verticalei
punctului de suspensie ºi simultane. Dar, dacã se þine seama de rezistenþa aerului,
aceste oscilaþii, deºi rãmân izocrone, se micºoreazã progresiv.

Miºcarea corpurilor cereºti este de o complexitate în aparenþã de nedes-
curcat; dar problema devine destul de simplã ºi clarã dacã se introduce o clasi-
ficare în dificultãþile pe care le ridicã aceastã chestiune.

Ne propunem sã studiem, de exemplu, miºcarea Pãmântului. Problema
completã trebuie sã þinã seama de atracþia exercitatã asupra ei de Soare, Lunã,
toate planetele ºi toþi sateliþii sistemului solar, fãrã a mai socoti pe cea a stelelor
fixe, care sunt prea îndepãrtate pentru ca acþiunea lor sã fie simþitã. Trebuie sã
se þinã seama de asemenea de atracþia pe care toate aceste corpuri o exercitã
unele asupra altora; cãci aceste atracþii fac sã se schimbe locul lor în spaþiu ºi,
în consecinþã, atracþia exercitatã de ele asupra Pãmântului.

Dacã se abordeazã problema în toatã complexitatea sa, soluþia devine aproa-
pe imposibilã. Dar, se observã cã diversele atracþii cu care avem de-a face nu au
toate aceeaºi importanþã. Atracþia Soarelui asupra Pãmântului este, fãrã îndoialã,
cea mai mare; cea a Lunii este cea de-a doua ca mãrime; cea a planetelor este încã
ºi mai micã, iar cea a sateliþilor este aproape insesizabilã. Influenþa atracþiei reci-
proce a tuturor acestor corpuri între ele este, de asemenea, nesemnificativã. Calea
de urmat este deci indicatã prin aceastã constatare. Noi þinem seama, în primul
rând, de atracþia Soarelui ºi gãsim cã, în aceastã ipotezã, Pãmântul trebuie sã aibã
miºcarea elipticã pe care Kepler a definit-o. Introducem apoi ecuaþia Lunii ºi
calculãm perturbaþiile pe care ea le aduce miºcãrii calculate. Vor urma cele care
sunt produse de planete º.a.m.d.

În toate aceste exemple, metoda urmatã a fost aceeaºi. Ne-am oprit pentru
început la cauza principalã a fenomenului ºi am completat ºi corectat apoi rezul-
tatul obþinut, indicându-se, succesiv ºi în ordinea lor de importanþã, forþele cele
mai puþin demne de a fi luate în considerare. Dar, dacã de la început mijloacele
de observaþie ar fi fost perfecte, ºi dacã Galilei ºi Kepler ar fi încercat sã gãseas-
cã legea care dã naºtere miºcãrilor reale, þinând seama în mod exact de rezul-
tatele observaþiei, este neîndoielnic cã nu s-ar fi reuºit niciodatã; complicarea
supremã a acestor miºcãri ar fi împiedicat-o.

În acest caz, mascând perturbaþiile, lipsa de precizie a observaþiilor a fãcut
sã reiasã caracterele principale ale miºcãrii ºi a fãcut posibilã descoperirea legii.

Iatã un exemplu diferit.
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Un proiectil greu, lansat în vid, cu o vitezã iniþialã oblicã, ar trebui sã descrie
o parabolã cu axa verticalã, dar artileriºtii ºtiu cã nu aceasta este traiectoria realã
a unui proiectil. Pentru cã rezistenþa aerului este destul de puternicã pentru a
modifica în mod substanþial aceastã traiectorie. Cum problema prezintã un mare
interes practic, s-a cãutat experimental legea rezistenþei mediilor la miºcarea
corpurilor. Nu s-a ajuns la descoperirea ei, dar s-a gãsit cã pentru nevoile
practicii, se poate admite cã aceastã rezistenþã este proporþionalã cu pãtratul vi-
tezei mobilului, dacã aceastã vitezã nu este prea mare, cu cubul vitezei, dacã ea
este mai mare º.a.m.d. Este evident o lege empiricã, dar pentru moment ea este
suficientã.

ªtiinþa sociologicã este incontestabil mai puþin avansatã sub aspectul teoriei
decât mecanica raþionalã. Ea nu dispune de nicio lege bine stabilitã, de felul legii
newtoniene; experimentul îi este interzis ºi observarea se reduce pentru ea la
învãþãmintele istoriei, care sunt departe de a fi suficiente. Pentru toate aceste
motive, aºteptând ziua în care aceste dificultãþi vor fi depãºite, va trebui ca
sociologia sã se resemneze, sã treacã prin stagiul parcurs de ºtiinþa miºcãrii
fizice, sã se mulþumeascã ºi ea pentru câtva timp cu expresii similare pentru for-
þele sociale, pânã în ziua în care va fi capabilã sã foloseascã calculul, aproxi-
maþiile succesive.

7. Proprietãþile generale ale miºcãrii sociale a individului

Se demonstreazã în dinamica raþionalã anumite proprietãþi care vor fi stabilite,
în acelaºi fel, în dinamica socialã. 

Ecuaþia

mv – mv0 = ƒt
to Pdt

se numeºte ecuaþia cantitãþii de miºcare.
Produsul mv al masei cu viteza individului este cantitatea de miºcare; Pdt,

produsul forþei prin elementul timpului este impulsul elementar al forþei ºi
integrala ƒt

to Pdt, efectuatã între momentele t0 ºi t, este impulsul total al forþei în
acest interval de timp. Ecuaþia exprimã deci faptul cã creºterea cantitãþii de
miºcare a unui individ în într-un interval de timp este egalã cu impulsul total în
acelaºi interval al forþei care acþioneazã asupra lui ºi care îi determinã
miºcarea; se va obþine astfel ecuaþia:

mv2 – mv0
2 = 2 ƒt

to Pdp

Produsul mv2 al masei prin pãtratul vitezei este forþa vie sau energia indivi-
dului respectiv; produsul Pdp al forþei P prin proiecþia dp pe direcþia forþei arcului
infinit mic ds parcurs de individ în miºcarea sa socialã, este lucrul elementar al
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forþei; integrala ƒt
to Pdp efectuatã între momentele în care vitezele erau v0 ºi v ºi

arcele parcurse s0 ºi s este lucrul mecanic total al forþei, în acelaºi interval.
Teorema forþelor vii se va enunþa astfel: creºterea forþei vii sau a energiei

unui individ în timpul unei miºcãri sociale este egalã cu dublul lucrului total al
forþei care acþioneazã asupra lui în timpul acestui interval.

Lucrul poate fi pozitiv sau negativ. În acest ultim caz, forþa se numeºte re-
zistentã ºi creºterea forþei vii devine de asemenea negativã. Prin urmare, o forþã
rezistentã diminueazã forþa vie sau energia unui individ.

Dacã mai multe forþe acþioneazã în acelaºi timp asupra individului, lucrul
total dezvoltat este egal cu suma algebricã a cantitãþii lor de lucru dezvoltate de
fiecare dintre ele sau cu diferenþa sumei lor cantitãþilor de lucru pozitiv ºi
negativ. Dacã aceasta din urmã este mai mare, va avea loc o scãdere de energie.
Dacã integrala

ƒt
to Pdp

este zero, avem

mv = mv2 – mv0
2

În consecinþã, energia individului rãmâne constantã atâta timp cât nicio forþã
socialã nu acþioneazã asupra lui sau cât timp suma cantitãþilor de lucru a forþelor
care acþioneazã asupra lui este nulã. În acest caz, v este constant, adicã miºcarea
este uniformã. Acest rezultat nu poate fi considerat ca o demonstraþie a principiului
inerþiei, nefiind decât consecinþa unei formule la baza cãreia stã acest principiu.

8. Ecuaþia miºcãrii unui corp social.
Principiul lui d’Alembert

Un corp social este o reuniune de indivizi care ascultã de acþiunile lor reci-
proce la fel ca ºi de anumite condiþii pe care le-am numit legãturi ºi care se ex-
primã uneori prin ecuaþii, alteori prin inegalitãþi. Aceºti indivizi sunt în acelaºi
timp subiecte ale unor forþe sociale exterioare, adicã pe care nu le emanã indi-
vizii înºiºi ce compun corpul social.

Dacã nu existã legãturi, indivizii se miºcã liberi, sub influenþa exclusivã a
forþelor sociale interioare ºi exterioare care îi solicitã.

Miºcarea unui corp social rezultã din miºcarea pe care o ia fiecare dintre indivi-
zii care îl compun în urma efectului forþelor ºi legãturilor cãrora le este subordonat.

Se poate întâmpla ca miºcarea socialã astfel produsã sã fie de un asemenea
tip încât distanþele dintre indivizii care o compun sã rãmânã constante un timp
mai mult sau mai puþin lung. Forma corpului social rãmâne atunci invariabilã în
aceastã perioadã; el se comportã ca un corp solid.
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Acest caz este extrem de rar ºi aproape imposibil în sociologie. În cazul
general, forma corpului social se modificã fãrã încetare ºi comparaþia care îi
convine cel mai bine este cea cu o masã fluidã, agitatã continuu de miºcãri mai
mult sau mai puþin violente.

* * *

Miºcarea socialã, precum miºcarea mecanicã, corespunde unui principiu
foarte general numit principiul lui d’Alembert, care serveºte pentru formularea
ecuaþiilor miºcãrii unui sistem social în cazul cel mai general.

Fie M unul din indivizii care compun sistemul social considerat ºi P rezul-
tanta forþelor sociale interioare sau exterioare sistemului care acþioneazã asupra
lui. Acest individ, sub acþiunea forþei P ºi a legãturilor sistemului, va primi o
anumitã miºcare socialã. Dar este posibil sã gãsim o forþã Q astfel încât ea sã
imprime aceeaºi miºcare acestui individ presupus în întregime liber. Rezultanta R
a forþei P ºi a lui -Q, egalã ºi direct opusã lui Q, se numeºte forþa pierdutã de M.

Principiul lui d’Alembert se enunþã astfel: Toate forþele pierdute ale unui
corp social în miºcare se echilibreazã în virtutea legãturilor care îi sunt impuse.

Fie

L1(t, x, y, z, x'...) = 0 
L2(t, x, y, z, x'...) = 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lk(t, x, y, z, x'...) = 0 

legãturile impuse sistemului, unde t reprezintã timpul ºi x, y, z, x'... coordonatele
sociale ale indivizilor care compun sistemul. Ecuaþiile miºcãrii sistemului sunt
de forma:
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X, Y, Z sunt componentele forþei P care acþioneazã asupra individului de
masa m ºi de coordonatele x, y, z; ∂L1/∂x, ∂L1/∂y, ... sunt derivatele parþiale ale
funcþiilor L1, L2, ... prin raport cu coordonatele; λ1, λ2,... sunt factori ce se
eliminã prin calcul.

* * *

În toate problemele dinamicii raþionale, ecuaþiile miºcãrii definesc funcþii
continue, în sensul cã valoarea funcþiei la un anumit moment rezultã din stãrile
acestei funcþii la momentele anterioarei ºi determinã valorile sale ulterioare.
Cum ecuaþiile miºcãrii sociale sunt de aceeaºi formã cu cele ale dinamicii
raþionale, noi putem sã conchidem cã miºcarea socialã este ºi ea o miºcare
continuã, ceea ce confirmã o propoziþie deja enunþatã.

9. Proprietãþi generale ale miºcãrii sistemelor sociale

Integrarea ecuaþiilor de miºcare socialã va prezenta desigur dificultãþi cel
puþin atât de mari precum cele ale dinamicii raþionale. Astfel, nu se poate enunþa
decât un numãr mic de propoziþii generale a cãror formulare sã nu impunã inte-
grarea prealabilã a ecuaþiilor ºi nici cunoaºterea expresiei analitice a forþelor. Ne
vom mulþumi sã menþionãm numai pe cele care pot prezenta o oarecare utilitate
în problema care ne preocupã.

Prima este cea cunoscutã sub numele de principiul miºcãrii centrului de
greutate al sistemului. Aceasta are loc în cazul în care sistemul este liber ºi de
formã invariabilã, atunci când legãturile sistemului sunt exprimate prin ecuaþii
care nu conþin decât distanþele dintre punctele sistemului. Primul caz nu se
prezintã decât foarte rar în sociologie ºi numai pentru mici intervale de timp; al
doilea nu este nici el mai frecvent, cãci relaþiile care existã între indivizii ce
compun un corp social nu depind în general numai de distanþele lor sociale, ci
sunt totodatã funcþii de climã, de condiþii locale, de întinderea ºi fertilitatea
solului etc. Acest principiu nu va avea deci decât o aplicaþie foarte restrânsã în
sociologie. Enunþul sãu este urmãtorul: În cazurile în care este valabil prin-
cipiul miºcãrii centrului de greutate, acest centru se miºcã precum un simplu

Mecanica socialã / 609

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 609



punct în care forþele aplicate sistemului ar fi transportate paralel cu ele însele
ºi ar avea o masã egalã cu masa totalã a sistemului.

În cazul în care principiul miºcãrii centrului de greutate este aplicabil, dacã
forþele sociale sunt nule sau se echilibreazã în sistemul solid ceea ce s-ar întâm-
pla în cazul particular în care sistemul nu ar fi supus decât acþiunilor ºi reacþiu-
nilor indivizilor componenþi egali ºi direct opuºi doi câte doi, centrul de greutate
al sistemului este imobil sau prezintã o miºcare rectilinie ºi uniformã.

Cea de a doua propoziþie este cea a cantitãþilor de miºcare aplicate siste-
melor sociale. Aceastã propoziþie este cuprinsã în ecuaþia 

∑mv – ∑mv0 = ∑ ƒt
to Pdt,

care exprimã: creºterea sumei cantitãþilor de miºcare a unui corp social de-a
lungul unui interval de timp este egalã cu suma impulsurilor totale, în acelaºi
interval, a tuturor forþelor care acþioneazã asupra lui.

Aceastã ecuaþie foarte importantã dã raþiunea pentru care în orice acþiune
socialã de o importanþã deosebitã ºi realizatã într-un timp dat, dacã masele puse
în miºcare sunt mici, trebuie ca vitezele lor sã fie mari, ºi reciproc; ºi, de
asemenea, dacã forþele sunt mici, timpul de acþiune trebuie sã fie lung, ºi reciproc.

A treia propoziþie generalã este aceea a principiului forþelor vii. Ea este
exprimatã prin ecuaþia

∑mv2 – ∑mv0
2 = 2∑ ƒt

so Pdp.

În aceastã ecuaþie, la fel ca în cea precedentã, literele au aceeaºi semnifi-
caþie ca în teoremele respective aplicate unui singur individ. Semnul ∑ sem-
nificã faptul cã trebuie fãcutã suma algebricã a cantitãþilor aflate la dreapta sa
pentru tot intervalul considerat. Ultima ecuaþie se enunþã astfel: suma creºte-
rilor forþei vii a tuturor indivizilor care compun un corp social într-un interval
de timp dat este egalã cu dublul sumei cantitãþilor de lucru dezvoltate de toate
forþele sociale aplicate sistemului pentru acelaºi interval.

Aceastã proprietate nu are loc decât cu condiþia ca ecuaþiile de legãturã ale
sistemului sã nu conþinã timpul în mod explicit. Or, trebuie sã remarcãm cã, în
general, indivizii care formeazã un corp social nu sunt supuºi decât influenþelor
lor reciproce ºi forþelor care acþioneazã asupra sistemului ºi mai mult unor
legãturi care sunt reprezentate prin legi, obiceiuri ºi necesitãþi sociale al cãror
caracter este mai mult sau mai puþin permanent. Deci principiul forþelor vii va
fi destul de des aplicabil, cel puþin pentru intervale de timp nu prea mari.

* * *

Vom arãta, cu ajutorul unui exemplu, modul în care pot fi folosite aceste
principii. 

Insula Paºtelui este o stâncã vulcanicã cu o suprafaþã de 118 km2, a cãrei
populaþie actualã nu depãºeºte 600 de locuitori ºi care nu ar putea în niciun caz
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sã hrãneascã mai mult de patru-cinci mii. În plus, ea este izolatã în mijlocul
Oceanului Pacific la mai mult de 3.300 km de coasta cea mai apropiatã a
Americii, la fel ca ºi de oricare insulã sau arhipelag de oarecare importanþã. În
aceastã insulã se vede un numãr mare de stânci de bazalt sculptate în formã de
statui uriaºe, de 6-7 metri înãlþime, realizate destul de primitiv, dar care dove-
desc o ºtiinþã a observaþiei incontestabilã ºi în special mijloace de execuþie cu
mult superioare celor de care ar putea dispune o populaþie de câteva sute de
indivizi. Se gãsesc, de asemenea, vestigii de drumuri ºi hieroglife.

Prezenþa monumentelor, în aceastã insulã pierdutã, este dovada evidentã a
existenþei unei civilizaþii destul de avansate, astãzi dispãrutã. Trebuie sã admi-
tem cã poporul care le-a executat a avut nevoie de secole întregi pentru a atinge
aceastã performanþã; grecii au avut nevoie poate de mii de ani pentru ca, ple-
când de la starea sãlbaticã, sã poatã ajunge sã sculpteze micile lor statui arhaice
de la Louvre, care nu sunt de altfel decât imitaþii ale artei egiptene. Dar trebuie
sã mai admitem cã acest popor necunoscut a fost incomparabil mai numeros
decât mâna de oameni care locuieºte astãzi pe insulã.

Într-adevãr, ecuaþia cantitãþilor de miºcare aratã cã, cu cât forþele sociale puse
în miºcare pentru a realiza un anumit lucru social sunt mai mici, cu atât timpul
întrebuinþat este mai lung, ºi reciproc. ªi pentru cã întinderea insulei nu admite
posibilitatea unor forþe sociale considerabile, trebuie sã admitem cã timpul
necesar pentru ca execuþia statuilor Insulei Paºtelui sã fie posibilã a trebuit sã fie
cu mult mai lung decât cel necesar populaþiilor numeroase ale Siriei, Egiptului ºi
Europei, spre a executa lucrãri similare. Este motivul pentru care niciodatã o
civilizaþie nu a fost rodul muncii unui mic numãr de indivizi; ea reprezintã o sumã
atât de mare de observaþii ºi experienþe acumulate, iar indivizii capabili sã facã sã
creascã avuþia comunã sunt atât de rari, încât numai lungi perioade de timp ºi
grupuri numeroase pot furniza elementele unei civilizaþii.

Trebuie, în sfârºit, sã observãm cã execuþia materialã a unor asemenea
monumente presupune existenþa unor unelte cu un anumit grad de forþã ºi de
perfecþionare, cãci absenþa lor ar cere un numãr cu atât mai mare de muncitori.
Dar metalele lipsesc în Insula Paºtelui ºi, de altfel, în momentul primelor expediþii
europene, populaþiile polineziene se aflau încã în epoca de piatrã. Artiºtii Insulei
Paºtelui nu au putut deci dispune, pentru a realiza coloºii lor, decât de unelte de
piatrã, ale cãror urme, de altfel, s-au gãsit. Meritul lor este cu atât mai mare, dar
aceasta dovedeºte, în acelaºi timp, cã poporul cãruia ei aparþineau era un popor
numeros. Or, cum insula este foarte micã, sunt posibile numai douã ipoteze.

Prima este aceea cã o colonie aparþinând unui popor civilizat a venit sã se
instaleze în insulã. Este dificil sã o admitem din cauza enormelor distanþe ce
separã insula de orice alt pãmânt care ar putea fi luat cât de cât în considerare.
Continentul american este cel mai apropiat ºi locul unde înflorise civilizaþia
peruvianã se aflã la mai mult de 3.300 km distanþã. De altfel, peruvienii nu au
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fost un popor de navigatori ºi, chiar dacã ar fi fost, este imposibil sã admitem
cã ar fi putut încerca o asemenea expediþie cu simple bãrci cu rame, ce ar fi
necesitat mai multe luni de navigaþie; expediþia întreagã ar fi fost distrusã pe
drum de obosealã, foame ºi sete. Ipoteza este de necrezut. O expediþie, plecatã
din America, ar fi trebuit sã aibã un noroc extraordinar pentru a putea descoperi
un simplu punct pierdut în mijlocul imensitãþii oceanului, vizibil de-abia pe o
razã de 80 km ºi a cãrui existenþã nu putea fi presupusã prin nimic.

Nu rãmâne decât sã considerãm cã a doua ipotezã este singura plauzibilã: cea
cã Insula Paºtelui nu este decât o epavã a unui continent sau cel puþin a unui grup
de insule destul de considerabil, locuit altãdatã de o populaþie numeroasã ºi civili-
zatã, pe care într-o epocã ºi din cauze necunoscute o teribilã catastrofã ar fi fãcut-o
sã disparã. Geologia este ºtiinþa care poate stabili valoarea acestei ipoteze.

10. Principiul conservãrii energiei

Ecuaþia forþelor vii poate fi pusã sub forma 

Dacã socotim timpul, plecând din momentul fix ºi bine determinat t0, can-
titatea ∑mv2

0 este constantã, cãci ea reprezintã suma forþelor vii pe care sistemul
a avut-o în momentul iniþial. Pe de altã parte, noi am dat expresiei ƒt

so Pdp
numele de lucru total sau energie totalã dezvoltatã de forþele P în timpul miº-
cãrii considerate.

Ecuaþia aratã cã, dacã suma forþelor vii a sistemului rãmâne constantã,
energia totalã va rãmâne de asemenea constantã.

Energia totalã a unui sistem în miºcare, la un moment oarecare t, se compu-
ne din douã pãrþi.

Prima este aceea pe care sistemul o posedã deja în momentul t0, începând
de la care se considerã miºcarea. Aceastã parte este datoritã cauzelor care pro-
duseserã miºcarea sistemului înainte de momentul t0 ºi care a dat ceea ce noi am
numit impulsul iniþial avut de sistem în momentul t0. Aceastã energie iniþialã
este reprezentatã în ecuaþie prin ∑mv2.

A doua parte a energiei pe care sistemul a posedat-o în momentul t este cea pe
care au dezvoltat-o forþele P ce au acþionat asupra lui din momentul t0 pânã la t.

Sã presupunem acum cã în tot intervalul de la t0 la t forþele P au fost nule
sau se aflã în echilibru. Integrala ƒt

so Pdp este atunci nulã ºi ecuaþia forþelor vii
se reduce la

∑mv2 = ∑mv2
0
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Aceasta înseamnã cã suma forþelor vii ale sistemului rãmâne constantã în
timpul miºcãrii respective; ºi cum, potrivit ecuaþiei precedente, suma forþelor vii
este egalã prin intermediul unei constante cu energia totalã a sistemului, ultima
ecuaþie înseamnã totodatã cã energia totalã a sistemului rãmâne constantã în
timpul miºcãrii considerate ºi egalã cu valoarea pe care o avea la începutul
acestei miºcãri.

Aceastã propoziþie este cunoscutã sub numele de principiul conservãrii
energiei.

Exactitatea acestui principiu, îndelung admis, fãrã a fi pus la îndoialã, a fost
repusã în discuþie în urma descoperirii radiumului ºi a celorlalte metale radioac-
tive. Aceste metale dezvoltã enorme cantitãþi de energie fãrã intervenþia vreunei
forþe vizibile, ceea ce ar dovedi cã suma energiei existente în lume poate fi
mãritã prin aceastã nouã cauzã. Pe de altã parte, se citeazã cazul în care energia
dispare fãrã urmã ºi fãrã a putea fi înlocuitã printr-o cantitate egalã de energie
sau altã manifestare echivalentã. Ajunge sã citãm cãldura unui corp încãlzit care
se pierde prin radiaþie în spaþiul infinit, dupã ce a traversat atmosfera fãrã sã fi
produs ceva sesizabil.

Nu gãsim întemeiate aceste obiecþii.
O formulã matematicã nu exprimã decât o relaþie între cantitãþile pe care le-am

luat în considerare ºi dacã putem folosi acest termen, le-am pus în acþiune atunci
când am stabilit aceastã formulã. Dacã îi lãrgim sfera de aplicaþie ºi dacã vrem sã o
folosim în cazuri pentru care nu a fost destinatã, ea riscã sã dezamãgeascã.

Pentru a stabili formula forþelor vii, se considerã un sistem bine determinat
ºi finit cãruia îi sunt aplicate forþe bine determinate ºi acþionând în condiþii pre-
cise ºi cunoscute. Din momentul în care câmpul se lãrgeºte, trebuie sã exa-
minãm în ce condiþii mai poate fi menþinutã formula.

Sã considerãm un corp greu care cade prin simpla acþiune a greutãþii sale.
Stabilim formula forþelor vii care ne permite sã calculãm cantitatea de energie
la un moment oarecare. Dar, dacã acest corp loveºte un þãruº fixat în pãmânt,
numai o micã parte din energia disponibilã în acel moment serveºte pentru a
înfige þãruºul, în timp ce cea mai mare parte a ei dispare.

Dacã ne menþinem în limitele iniþiale ale problemei, când nu ne refeream
decât la corpul aflat în cãdere, se constatã o pierdere de energie pe care formula
nu o acoperã întrucât ea a fost stabilitã doar pentru acel aspect al fenomenului
ce privea cãderea corpului. Dacã introducem þãruºul în cadrul problemei noas-
tre, formula stabilitã pentru acest caz nou va fi mai exactã decât cea precedentã
pentru cã ea va þine seama de energia cheltuitã pentru a înfige þãruºul. Dar, ca
ea sã fie absolut exactã, trebuie sã avem în vedere ºi pãmântul, cãci o bunã parte
din energia corpului care cãdea a fost întrebuinþatã pentru a produce trepidaþiile
ºi schimbãrile de poziþie ale moleculelor masivului terestru pânã la o distanþã
destul de mare.
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Cãldura pe care Pãmântul o pierde prin radiaþie în spaþiu reprezintã energie
pierdutã. Dacã scriem ecuaþia forþei vii pentru Pãmântul întreg ºi pentru toate
forþele atât interioare cât ºi exterioare care acþioneazã asupra lui, ecuaþia ne va
spune cã, în asemenea condiþii, cantitatea de energie este constantã; dar acest
rezultat nu va fi exact, cãci el nu þine seama de cãldura primitã prin radiaþie ºi
de energia pe care este capabilã sã o producã. Nu ar fi la fel dacã am urmãri
aceastã cãldurã de-a lungul eterului ºi, cunoscând tipul de energie pe care este
capabilã sã o dezvolte, am încadra-o în formula noastrã.

Or, noi nu putem afirma cã aceastã energie nu existã. Nu ºtim nimic asupra
constituþiei intime a eterului; nu ºtim dacã el nu este cumva decât materia într-o
stare de rarefiere cã depãºeºte imaginaþia sau dacã nu constituie un mediu
deosebit. Dar ºtim cã oricare ar fi constituþia sa, el transmite energia la distanþe
incalculabile. El este acela care transportã la noi energia Soarelui, cãldura sa,
lumina sa ºi radiaþiile sale electrice ºi magnetice; prin intermediul lui ne vine
lumina de la stelele plasate la limita extremã a universului vizibil; tot el este,
probabil, acel agent misterios cãruia i se datoreazã propagarea, dacã nu chiar
producerea însãºi a atracþiei universale. Dacã, aºadar, cãldura radiatã în spaþiu
diminueazã energia Pãmântului, aceastã energie nu este pierdutã; eterul o preia
spre a o transmite altor corpuri cereºti ºi, pânã sã ajungã acolo, energia serveºte
la producerea vibraþiilor de eter, care nici ele nu pot avea loc fãrã o cauzã
determinantã.

Dacã, pe de o parte, trebuie sã luãm în considerare energia care se pierde, pe
de altã parte, existã energie care ia naºtere sub ochii noºtri, produsã de corpurile
radioactive. Dar aºa cum este iraþional sã admitem fãrã examen distrugerea ener-
giei, e dificil de admis creaþia; ºi este firesc sã acceptãm cã energia degajatã de
radium nu este decât o formã diferitã de cea cãreia îi este datoratã coeziunea ºi
celelalte forþe moleculare.

Vãzutã din acest punct de vedere, problema se schimbã ºi principiul conser-
vãrii energiei, lãrgit ºi bine înþeles, nu mai pare incompatibil cu noile descope-
riri ale ºtiinþei.

În toate cazurile, principiile mecanicii raþionale rãmân exacte ºi utile în limi-
tele problemelor curente ºi ale gradului de aproximaþie cu care au fost demonstrate.

* * *

Consideraþiile precedente sunt aplicabile de asemenea principiului forþelor
vii, aºa cum l-am stabilit pentru fenomenele sociologice. Conservarea energiei
unui corp se produce cu condiþia de a nu omite niciuna din formele sub care
aceastã energie poate fi cheltuitã sau produsã.

Cantitatea de energie de care dispune un corp social la un moment dat scade
în general datoritã acþiunii ºi reacþiunii reciproce a indivizilor care îl compun;
cãci, în virtutea celei de a treia axiome a dinamicii raþionale, aceste acþiuni ºi
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reacþiuni sunt douã câte douã egale ºi direct opuse, astfel încât energiile pe care
ele le dezvoltã se compenseazã douã câte douã. Dar aceastã cantitate de energie
se micºoreazã când este întrebuinþatã pentru a produce un lucru de care corpul
social nu profitã. Dacã, de exemplu, energia unui anumit numãr de indivizi era
întrebuinþatã pentru a înfige þãruºi în pãmânt ºi dacã aceºti þãruºi rãmân neutilizaþi,
cantitatea de energie a corpului social din care fac parte aceºti indivizi a scãzut cu
atât mai mult cu cât acest lucru a fost fãcut cu pierdere. Nu acelaºi lucru s-ar fi
întâmplat dacã þãruºii ar fi folosiþi la construirea unui pod, pentru cã acest pod ar
fi servit la uºurarea comunicaþiilor ºi energia cheltuitã sub o formã ar fi fost
recuperatã sub alta. Ar avea loc chiar o creºtere a energiei, dacã podul serveºte la
punerea în valoare a anumitor forþe noi, inactive pânã atunci, cum ar fi exploatarea
unei pãduri sau a unei mine.

În general, cantitatea de energie a societãþilor moderne este în creºtere.
Crearea noilor resurse, întrebuinþarea mai judicioasã ºi într-o proporþie din ce în
ce mai mare a forþelor naturale, noile invenþii, respectul din ce în ce mai mare
pentru viaþa ºi drepturile omului sunt tot atâtea cauze ale acestei creºteri. Creºterea
populaþiei este o altã cauzã, cãci fiecare nou individ înseamnã viaþã, adicã forma
cea mai economicã de energie socialã. Dimpotrivã, se produce o scãdere de ener-
gie în anumite societãþi ale cãror forþe sunt deja uzate prin marele consum de
energie fãcut în luptele pentru conservarea individualitãþii lor în acþiuni ale cãror
beneficii, din punctul de vedere al utilizãrii energiei, au fost mult mai mici decât
pierderile, sau prin marele consum de energie cheltuitã în eforturi lipsite de utili-
tate. Necesitatea pentru aceste societãþi de a cheltui mai multã energie decât
rezerva de care dispun pentru a face faþã exigenþelor actuale este o cauzã de epui-
zare care, dacã nu e înlãturatã prin crearea unor noi resurse de energie, va duce la
dispariþia lor inevitabilã.

11. Principiul minimei acþiuni

Principiul minimei acþiuni intervine în aceleaºi cazuri ca ºi cel al forþelor
vii. Enunþul sãu este urmãtorul:

Într-un interval dat, suma tuturor integralelor produselor de forþa vie a fie-
cãrui individ care compune corpul social prin elementul timp este un minim.

Acest enunþ înseamnã cã între toate miºcãrile imaginabile care le poate
parcurge un corp social, de la una din poziþiile sale la alta, satisfãcând ecuaþiile
de legãturã ce sunt impuse, miºcarea efectivã pe care o ia, sub acþiunea forþelor
ce-i sunt aplicate, este cea care face minimã expresia

∑ƒt
to mv2dt.

Or, mv2 este forþa vie a elementului m; produsul mv2dt reprezintã deci forþa vie
dezvoltatã de acest element în timpul infinit de mic dt.
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Integrala ƒt
to mv2dt este forþa vie totalã dezvoltatã de acelaºi element de-a

lungul intervalului t0 la t ºi ∑ƒt
to mv2dt este suma acestor forþe vii dezvoltate de

toate elementele sistemului în acelaºi timp. Principiul minimei acþiuni exprimã
deci faptul cã, din toate miºcãrile posibile ale unui sistem social între douã
puncte oarecare, þinând seama de legãturile sale, miºcarea sa efectivã este aceea
care dã naºtere celei mai mici cheltuieli de forþã vie într-un timp dat. Altfel spus,
fiecare corp social supus unor anumite forþe sociale ºi unor anumite legãturi ia
miºcarea care cere cel mai mic consum posibil de forþã vie.

Acest principiu rãmâne adevãrat oricare ar fi intervalul de la t la t0, cu con-
diþia ca în acest timp nici forþele, nici legãturile aplicate sistemului social consi-
derat sã nu se schimbe.

De fapt, în fenomenele sociale au loc schimbãri continue; dar fiecare din
aceste schimbãri cere un timp mai lung sau mai scurt pentru a se produce. Dacã
împãrþim intervalul t – t0 într-un mare numãr de pãrþi, putem admite cã în fiecare
dintre acestea forþele ºi legãturile rãmân invariabile, deci principiul minimei
acþiuni are loc pentru fiecare dintre ele; deci, el este, de asemenea, adevãrat
pentru intervalul total t – t0.

* * *

Aºteptând ca ºtiinþa sã fie suficient de dezvoltatã pentru a permite utilizarea
calculului principiului minimei acþiuni, la fel ca ºi cele care îl preced, nu are
decât o importanþã teoreticã ºi filozoficã; dar aceastã importanþã este conside-
rabilã. El aratã cã, în evoluþia societãþilor umane, existã o lege care le obligã sã
urmeze în fiecare moment miºcarea ce necesitã cel mai mic consum posibil de
energie. Ea se poate formula în alt mod, spunând cã fiecare societate se miºcã
în fiecare moment în direcþia unde întâlneºte rezistenþa minimã.

Sã citãm câteva exemple.
Omul primitiv, lipsit de orice armã ºi de orice unealtã, a trebuit sã se mulþu-

meascã, pentru a se hrãni, cu fructe ºi rãdãcini. Cu toatã forma dentiþiei sale ºi
necesitãþile organismului sãu, forþa duºmanilor sãi naturali era prea mare pentru
a risca sã-i înfrunte.

Nu acelaºi lucru s-a petrecut atunci când a inventat primele arme. Astfel,
i-a fost mai uºor sã lupte contra animalelor sãlbatice decât sã sufere de foame.
A devenit astfel vânãtor.

Mai târziu, când a reuºit sã domesticeascã boul ºi oaia, a devenit pãstor pen-
tru cã viaþa pãstoreascã era mai puþin obositoare, mai puþin expusã la pericole ºi
mai bogatã în mijloace de existenþã decât cea de vânãtor.

Omul a devenit, în fine, agricultor, cãci aceastã viaþã stabilã, liniºtitã, uºoa-
rã ºi abundentã cerea o mai micã cheltuialã de energie, într-un timp dat, decât
viaþa trudnicã de pãstor.

Niciodatã o societate obligatã sã aleagã între douã cãi nu o va urma pe cea
care necesitã cel mai mare consum de energie. Înconjuraþi de mare, grecii antici
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au fost navigatori, comercianþi ºi colonizatori. Ar fi putut în egalã mãsurã sã-ºi
cultive vãile, sã încerce sã se extindã la nord cãtre Tesalia, Macedonia ºi Epir,
deposedând de teritoriu triburile barbare care le ocupau, ºi sã devinã un popor
de pãstori sau agricultori. Au preferat viaþa maritimã care, incontestabil, preze-
nta cele mai puþine dificultãþi.

În zilele noastre chiar se observã cã expansiunea popoarelor care dispun de un
exces de energie se îndreaptã în mod exclusiv cãtre pãrþile în care se întâlneºte cea
mai micã rezistenþã. Faimosul Drang nach Osten al rasei germanice ar fi putut
deveni o realitate într-un timp în care naþionalitãþile Orientului european,
dezagregate ºi înapoiate, ar fi prezentat o mult mai micã rezistenþã decât popoarele
occidentale; chiar Rusia din timpul Elisabetei ºi a Ecaterinei a II-a a început sã
devinã þinta emigraþiei germane. Acest curent este frânat astãzi ºi el ia direcþia mai
uºoarã cãtre Anatolia, Africa ºi marele Ocean; dar acest din urmã drum va fi închis
ºi el în ziua în care trezirea rasei galbene ar opune prea mari dificultãþi.

Fenomenul invadãrii oraºelor de cãtre locuitorii satelor, în þãrile industriale,
acela al suprasolicitãrii funcþiilor publice acolo unde celelalte cariere lipsesc sau
sunt prea supuse întâmplãrii nu sunt decât tot consecinþe ale legii minimei acþiuni.

Trebuie sã luãm în considerare asemenea fapte, dovedite de observaþie ºi
deduse în acelaºi timp din principiul minimei acþiuni, ca o confirmare a acestui
principiu ºi a celor trei axiome a cãror consecinþã este.

12. Cantitãþile constante în miºcarea socialã

Ecuaþiile miºcãrii sociale, la fel ca ºi cele ale miºcãrii mecanice, se prezintã sub
formã diferenþialã. Integrarea lor ar fi o operaþie extrem de dificilã ºi suntem în-
dreptãþiþi sã credem cã ziua în care va putea fi efectuatã este încã foarte îndepãrtatã.

Cu toate acestea, a fost posibil sã se demonstreze un anumit numãr de pro-
prietãþi, rezultând din aceste ecuaþii, fãrã sã fie necesarã integrarea lor. Astfel
sunt proprietãþile privitoare la miºcarea centrului de greutate, cantitatea de
miºcare, forþele vii, la fel ca ºi principiul minimei acþiuni.

O nouã proprietate foarte importantã a acestor ecuaþii este urmãtoarea:
În orice miºcare socialã existã totdeauna un anumit numãr de funcþii ce

rãmân constante cu toate variaþiile pe care timpul, coordonatele ºi forþele le
suferã în cursul acestei miºcãri.

Într-adevãr, se demonstreazã în calculul integral cã integrarea unei ecuaþii
diferenþiale de ordinul k introduce k constante arbitrare ºi cã integrarea unui
sistem de mai multe ecuaþii diferenþiale introduce de asemenea un numãr de
constante arbitrare egal cu suma ordinelor ecuaþiilor de integrat.

Valorile acestor constante arbitrare sunt determinate potrivit condiþiilor
iniþiale ale problemei. În cazul miºcãrii, aceste condiþii iniþiale depind de poziþia
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pe care o ocupau ºi de viteza pe care o aveau la un anumit moment punctele ce
constituie sistemul.

Ecuaþiile miºcãrii sociale sunt toate ecuaþii diferenþiale de al doilea ordin ºi
dacã n este numãrul indivizilor care compun corpul social considerat, numãrul
lor este de 3n. Deci integrarea acestor ecuaþii va introduce 6n constante arbitrare.

Calculul integral dã mijlocul de a forma 6n ecuaþii, a cãror soluþie permite
sã se obþinã valoarea acestor 6n constante, în funcþie de timpul, coordonatele ºi
componentele vitezelor. Deci, funcþiile care exprimau valorile acestor constante
rãmân constante în cursul miºcãrii.

Principiul forþelor vii oferã un exemplu simplu. Ecuaþia care exprimã
aceastã proprietate este:

∑mv2 – ∑mv20 = 2∑ƒt
so Pdp.

Expresia ∑ƒt
so Pdp reprezintã suma de integrale definite de forma ƒt

so Pdp,
luatã între momentele t0 ºi t.

Dacã numim I ºi I0 valorile uneia din aceste integrale la momentul t ºi t0,
valoarea integralei definitã ƒt

so Pdp este I – I0 .
Putem scrie deci ecuaþia forþelor vii sub forma:

∑mv2 – ∑mv2
0 = 2∑I – 2∑I0

sau
∑mv2 – 2∑I = 2∑mv2

0 – 2∑I0

În aceste ecuaþii ∑mv2
0 ºi ∑I0 sunt cantitãþi constante, cãci ele reprezintã

suma forþelor vii ºi suma cantitãþilor de lucru ale sistemului în momentul deter-
minat t0 de la care considerãm miºcarea datã. Ultima ecuaþie aratã deci cã de-a
lungul întregii durate a miºcãrii respective funcþia 

∑mv2 – 2∑I

rãmâne constantã.
Existã o teoremã, demonstratã de Poisson, care, fiind date douã constante

de integrare a unui sistem de ecuaþii diferenþiale, permite sã se gãseascã altele,
fãrã a face noi integrãri; dar numãrul constantelor ce se pot descoperi prin
aceastã metodã este în general destul de limitat.

Oricum, existenþa funcþiilor care rãmân invariabile într-un fenomen unde
suntem obiºnuiþi sã nu vedem decât schimbãri este un fapt a cãrui importanþã
filozoficã nu va scãpa nimãnui.
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13. Observaþie asupra integrãrii ecuaþiilor miºcãrii sociale

Ecuaþiile diferenþiale ale miºcãrii sociale pe care le-am precizat mai sus sunt
atât de complicate încât, cu rare excepþii, ele nu ar avea decât o utilitate practicã
foarte restrânsã. Dar problema socialã se prezintã în condiþii speciale, care permit
sã se mãreascã, într-o anumitã mãsurã, posibilitatea utilizãrii acestor formule.

Orice corp social este format din anumite grupe de indivizi pe care simi-
litudinea condiþiei lor sociale le apropie ºi le face solidare pânã la un anumit
punct. Astfel, þãranii au interese, o mentalitate, un grad de instrucþie, aspiraþii,
simpatii ºi antipatii care le sunt mai comune sau mai strãine. Aceastã împrejurare
este cauza faptului cã acþiunea unei forme sociale exterioare se exercitã asupra
indivizilor care compun grupul þãranilor într-un mod egal; spre deosebire de
situaþia în care acest grup ar fi compus din indivizi aparþinând unor categorii
distincte cum sunt, de exemplu, þãranii ºi muncitorii. Vom exprima aceastã ob-
servaþie spunând cã, sub acþiunea unei forþe sociale, figura formatã de grupul de
þãrani considerat separat tinde sã conserve forma sa mai bine decât figura formatã
de grupele de þãrani ºi muncitori. Rezultã cã, într-un interval de timp destul de
scurt pentru ca forma fiecãreia dintre grupele ce compun corpul social sã nu se
schimbe substanþial, acest corp va putea fi considerat ca fiind format din mai
multe grupe de formã invariabilã. Or, statica socialã (cap. IV, 1) aratã cã toate
forþele aplicate unui grup social de formã invariabilã se compun într-o rezultantã
ºi un cuplu unice.

Într-un timp t destul de scurt orice corp social poate fi considerat, aºadar,
ca fiind format dintr-un anumit numãr de grupe de formã invariabilã, dintre care
fiecare este supus unei singure forþe sociale ºi unui singur cuplu de forþe sociale. 

Aceastã observaþie este foarte importantã pentru cã schimbarea formei gru-
pelor sociale are loc destul de lent pentru a permite considerarea evoluþiei unui
corp social ca o succesiune de figuri formatã din grupe de forme invariabile.
Vom putea sã reducem, pentru fiecare din fazele care compun aceastã succe-
siune, toate forþele aplicate sistemului la un numãr de forþe ºi de cupluri egale
cu cel al grupelor care compun corpul social. Simplificarea ce va rezulta de aici
va fi importantã, putând astfel considera un numãr foarte restrâns de grupe în
locul unui numãr foarte mare de indivizi.

* * *

Fie, deci, A, B, C... grupele care constituie corpul social considerat mo-
mentan invariabile de-a lungul intervalului de timp t. Figura formatã de grupele
A, B, C, ... se schimbã în intervalul t. Dar aceastã schimbare are loc în mod
continuu. Dacã vom diviza, prin urmare, timpul t într-o infinitate de pãrþi infinit
de mici, schimbarea formei sistemului A, B, C,... într-una dintre aceste pãrþi de
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timp va fi infinit de micã; altfel spus, corpul social format de sistemul A, B, C...
va putea fi considerat ca invariabil într-un timp infinit de mic. Or, se demons-
treazã în mecanica raþionalã cã miºcarea infinitezimalã a unui solid se compune
dintr-o translaþie infinit de micã însoþitã de o rotaþie infinit de micã. Deci, orice
miºcare socialã poate fi consideratã ca fiind formatã dintr-o succesiune continuã
de translaþii ºi de rotaþii infinit de mici.

Aceastã proprietate are o importanþã considerabilã, cãci formulele meca-
nicii raþionale fac cunoscutã în fiecare moment miºcarea infinitezimalã de
translaþie a unui solid, la fel ca ºi viteza sa de rotaþie instantanee ºi poziþia axei
de rotaþie. Vom putea deci prevede, pentru un termen foarte scurt, schimbarea de
poziþie pe care corpul social o va suferi la un moment dat sub influenþa forþelor
sociale care sunt aplicate în acel moment.

14. Difuziunea maselor sociale

Sã vãrsãm, într-un vas gol, o cantitate de acid carbonic pânã la o anumitã
înãlþime, deasupra având un strat de aer. Va exista, în primul rând, un plan de
separaþie între cele douã straturi, dar dupã un anumit timp se observã cã pânã la
o anumitã distanþã a acestui plan, deasupra ºi dedesubtul sãu, cele douã gaze
sunt amestecate, ceea ce dovedeºte cã acidul carbonic, deºi mai greu, se ridicã
în pãtura de aer ºi reciproc. Se constatã cã proporþia în amestecul de gaz astfel
deplasat variazã cu timpul ºi cu distanþa la planul de separaþie, dupã formula

t = kd2,

unde t este timpul, d distanþa ºi k un coeficient numeric care variazã cu natura
gazelor în chestiune. Aceastã formulã dã timpul necesar pentru a obþine acelaºi
grad de concentraþie în acid carbonic la distanþa datã de planul de separaþie.

Acest fenomen este cunoscut în fizicã sub numele de difuziunea gazelor. El
este studiat experimental, procedeele mecanicii raþionale, în stadiul actual al
ºtiinþei, fiind insuficiente pentru o cercetare analiticã. Cu toate acestea, am crezut
necesar sã-l reamintim aici, din cauza analogiei sale cu un fenomen social bine
cunoscut ºi care din cauza acestei asemãnãri ar putea fi numit difuziune socialã.

Sã considerãm douã mase sociale distincte ºi juxtapuse. Dupã un anumit
timp se observã, întotdeauna, un amestec care se produce în apropierea supra-
feþei de separaþie. Proporþia în care elementul nou pãtrunde în cel vechi într-un
punct dat depinde de timpul ºi de distanþa faþã de suprafaþa de separaþie.

Exemple pentru acest fenomen sunt nemeroase.
Dacã masele considerate sunt douã popoare separate printr-o frontierã, prin

diferenþe de limbã, legi ºi obiceiuri, se formeazã întotdeauna, de-a lungul
frontierei, la dreapta ºi la stânga ei, o zonã în care toate caracterele unui popor
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sunt influenþate de cele ale poporului vecin: în limbã se infiltreazã elemente
strãine, se stabilesc legãturi de simpatie sau de rudenie, diferenþele de obiceiuri
se atenueazã. Aceste efecte sunt cu atât mai clare cu cât distanþa de la frontierã
este mai micã ºi cu cât durata contactului a fost mai îndelungatã.

Acelaºi lucru se întâmplã ºi în cazul în care, în urma unei cuceriri, se creeazã
într-o þarã o clasã privilegiatã. Masa supusã reuºeºte întotdeauna sã treacã barie-
rele reþelei de prohibiþie cu care a încercat sã se înconjoare masa cuceritoare; ea
ajunge în locurile inaccesibile, face sã cadã una dupã alta barierele ce i se opun;
au loc cãsãtorii, se stabilesc relaþii personale. Pe de altã parte, energia ºi spiritul
exclusivist al cuceritorilor se uzeazã cu timpul, astfel încât un ultim efort venit la
timp este adesea suficient pentru a face sã disparã ultimele urme ale vechiului
antagonism. Aceasta este istoria nobilimii franceze, a cuceririi manciuriene în
China, a spartanilor în Laconia; ºi dacã în India instituþia castelor dureazã încã,
numai Dumnezeu ºtie cu ce preþ este menþinutã de cei interesaþi.

Difuziunea socialã este un fenomen complex ºi ne îndoim cã simpla lege
empiricã a difuziunii gazelor ar fi suficientã pentru a o explica. În fizicã, singurele
elemente de care este nevoie sã se þinã seama sunt densitãþile ºi uneori compoziþia
chimicã a gazelor puse în contact. În sociologie, fenomenul este de asemenea
complex. Trebuie sã þinem seama de importanþa grupului social cãruia îi aparþin
elementele ce difuzeazã; cu cât aceastã importanþã este mai mare ºi cu cât forþa de
atracþie a grupului este mai mare, cu atât mai puþin elementele sale se pot dispersa
uºor într-o masã strãinã. Dacã cele douã grupe puse în contact sunt de importanþã
inegalã, elementele grupului celui mai slab vor fi mai difuzibile decât celelalte.
Trebuie sã ne gândim la un coeficient de difuziune invers proporþional cu o putere
pozitivã a masei grupului cãruia îi aparþine elementul considerat.

Descoperirea anumitor legi ale difuziunii sociale pare dificilã, dar nu este
imposibilã.

15. ªocul

Am spus cã, pentru a produce un efect sensibil oarecare, forþele sociale nece-
sitã un timp diferit de zero; nu existã forþe sociale în mod real instantanee. Cu
toate acestea, vom da acest nume forþelor care, acþionând într-un timp foarte scurt,
dar cu mare intensitate, sunt capabile sã producã un efect apreciabil.

În mecanica raþionalã se citeazã drept exemple de forþe instantanee: exploziile,
ºocurile. În mecanica socialã avem: rãzboaiele între naþiuni ºi rãzboaiele civile,
grevele, care nu sunt decât una din formele rãzboiului civil, revoluþiile, epidemiile,
catastrofele datorate invaziilor, inundaþiilor, cutremurelor sau foametei.

Orice corp social care primeºte un ºoc suportã o anumitã deformaþie în veci-
nãtatea punctului în care ºocul a avut loc, deformaþie ce se datoreazã modificãrii
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bruºte a distanþelor sociale între indivizii care se aflã fie în punctul de ºoc, fie la
o anumitã distanþã de acest punct. Într-adevãr, orice forþã socialã, instantanee sau
nu, care acþioneazã asupra unui punct al masei sociale, are drept efect producerea
unei schimbãri în situaþia socialã a indivizilor, ceea ce modificã configuraþia cor-
pului social în punctul considerat. Dacã forþa este instantanee, aceastã deformaþie
are loc în mod brusc.

Dar corpul social astfel deformat are totdeauna o tendinþã mai mult sau mai
puþin marcatã de a reveni la forma sa anterioarã, tendinþã care este efectul for-
þelor interioare ce asigurã coeziunea mai micã sau mai mare a corpului. Vom da
acestei tendinþe numele de elasticitate. Vom spune cã o masã socialã este perfect
elasticã dacã dupã ºoc ea îºi recapãtã exact forma avutã înainte ºi vom spune cã
ea va fi în întregime lipsitã de elasticitate dacã în urma ºocului masa nu mani-
festã nicio tendinþã de a-ºi relua forma anterioarã.

Nicio masã socialã nu este perfect elasticã, tot astfel cum nu este nici în
întregime lipsitã de elasticitate. Aceºtia sunt doi termeni extremi ai unei serii între
care se aºazã societãþile reale mai mult sau mai puþin apropiate de o extremitate
sau de cealaltã, dupã cum au o tendinþã mai mult sau mai puþin marcatã de a reveni
la forma lor primitivã. Dacã o societate primeºte un ºoc al cãrui efect depãºeºte
limita sa de elasticitate, deformaþia produsã prin ºoc rãmâne permanentã ºi
societatea nu mai revine la forma sa primitivã; aceastã formã socialã este distrusã
sau mãcar profund alteratã.

Rãzboaiele punice au fost cauza distrugerii societãþii cartagineze; revoluþia
francezã nu a rãsturnat societatea francezã, dar i-a schimbat forma; în fine, rãz-
boiul ruso-japonez nu a modificat decât pentru moment forma socialã a masei
ruseºti; ºocul nu fusese suficient de puternic pentru a depãºi limita de elas-
ticitate determinatã de mãrimea masei, de tenacitatea obiceiurilor sale ºi de forþa
de rezistenþã a elementelor conservatoare ale vechii stãri de lucruri.

Cu cât o societate e mai puternic constituitã, cu cât legãturile cãrora îi este
supusã sunt mai numeroase ºi mai puternice, cu atât mai puþinã elasticitate pre-
zintã, cãci libertatea miºcãrii fiecãrei pãrþi a masei este cu atât mai limitatã cu cât
sistemul se apropie mai mult de ceea ce se numeºte în mecanica raþionalã un sistem
cu legãturi complete. De aceea, pericolul de distrugere este mai de temut pentru o
societate organizatã, expusã unui ºoc care depãºeºte forþa sa de rezistenþã decât
pentru alta ale cãrei legãturi sunt mai slabe. Societatea romanã nu s-a transformat,
dar ea a dispãrut ca societate în momentul în care forþa atacurilor a depãºit forþa sa
de rezistenþã; ºi este de temut ca acelaºi lucru sã se petreacã pentru societatea
chinezã dacã ea nu se va transforma treptat, înainte ca ºocurile exterioare sã ajungã
sã-i întreacã forþa de rezistenþã. Dimpotrivã, felahii din Egipt, care de la cucerirea
Cambisei au decãzut încetul cu încetul în starea de simplã adunare de indivizi ale
cãror unice legãturi au fost pentru mult timp cerinþele nenumãraþilor lor cuceritori,
pe care le suportau în comun, parcurg netulburaþi secolele revenind, în mod regulat,
dupã trecerea fiecãrei tulburãri, la vechea lor stare.
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Se poate demonstra, la fel ca în dinamica raþionalã, cã, într-o masã socialã,
ºocul produce totdeauna o pierdere de forþã vie. Or, forþa vie sau energia este
singura ºi veritabila bogãþie a oricãrei societãþi. Ea este aceea care reprezintã
forþa de expansiune ºi de progres în direcþia economicã, intelectualã ºi moralã,
la fel ca ºi forþa de rezistenþã împotriva primejdiei. Scãderea cantitãþii de energie
sub orice formã, ar putea reprezenta pentru o societate o sãrãcire ºi o slãbire.
Rãzboaiele externe sau civile, indiferent de numele lor comoþiile sociale, catas-
trofele de orice ordin ºi în general tot ceea ce poate da naºtere brusc fie unei
opriri, fie unei schimbãri de direcþie a unei miºcãri sociale, fie unei deplasãri
într-un timp foarte scurt a elementelor corpului social, unele în raport cu cele-
lalte, toate acestea acþioneazã ca un ºoc ºi sunt cauza unei pierderi de energii
sociale; din acest motiv ele trebuie evitate prin toate mijloacele.

Dacã acþiunea omului faþã de catastrofele naturale, precum inundaþiile sau
epidemiile, este foarte restrânsã, nu acelaºi lucru se petrece în cazul ºocurilor
datorate cauzelor sociale. Exploziile de acest fel nu sunt niciodatã spontane; ele
provin, întotdeauna, din cauze al cãror efect se acumuleazã de-a lungul unui
timp mai îndelungat sau mai scurt, spre a izbucni irezistibil în momentul în care
au devenit suficient de puternice pentru a sfãrâma obstacolele. Or, aceste cauze
pot fi cunoscute ºi studiate dinainte ºi este datoria oamenilor de stat sã urmãreas-
cã evenimentele ºi sã le prevadã urmãrile; sã neutralizeze cauzele de explozie pe
mãsura apariþiei lor. Simpla opoziþie împotriva curentului este în general mijlo-
cul cel mai puþin abil ºi cel mai puþin sigur; el face oficiul unui dig ce rezistã cu-
rentului pânã în momentul în care masa acumulatã în spatele sãu îl rãstoarnã ºi
trece pe deasupra lui.

Trebuie sã remarcãm cu toate acestea cã ºocul poate declanºa, uneori, o
forþã care era inactivã pânã în acel moment ºi care sã ducã la producerea unei
forþe vii ce compenseazã, chiar cu un anumit avantaj, pierderea cauzatã de ºoc.
Astfel, revoluþia din 1789 pentru Franþa, rãzboiul din 1870 pentru Germania,
acela din 1859 pentru Italia au reprezentat prilejuri de puternice expansiuni ale
forþelor naþionale; dar trebuie sã recunoaºtem, în acelaºi timp, cã acest mijloc
este periculos ºi plin de rãspundere, cãci nu e uºor sã prevedem efectele unei
comoþii, nici sã-i restrângem mersul ºi consecinþele.

16. Periodicitatea fenomenelor sociale

Modul în care studiem în aceastã lucrare problema miºcãrii sociale ne
permite sã abordãm chestiunea atât de tulburãtoare a periodicitãþii fenomenelor
sociale.

Existã oare fenomene sociale periodice? Vom vedea oare într-un viitor mai
apropiat sau mai îndepãrtat repetarea evenimentelor care au loc în zilele noastre
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sau care au avut loc în trecut? Iatã întrebarea pe care ºi-o pun cu neliniºte cei
care sperã sã gãseascã în soluþionarea ei un mijloc de a prevedea viitorul, mai
sigur ºi mai comod decât cel al studiului ºi al reflecþiei.

În dinamica raþionalã, exemplele de miºcãri periodice sunt numeroase ºi cum
ecuaþiile miºcãrilor sociale au aceeaºi formã cu ecuaþiile miºcãrilor mecanice, este
clar cã integrarea lor ar putea duce de asemenea la o miºcare periodicã, în cazul
anumitor probleme sociale.

În principiu, aºadar, miºcarea socialã periodicã este posibilã. Dar dacã se
examineazã problema mai îndeaproape, se observã cã probabilitatea unei astfel
de miºcãri este extrem de micã, cu excepþia unui singur caz.

În primul rând, o miºcare poate fi periodicã în cazul în care cauza care o pro-
duce acþioneazã în mod periodic. Dar nu se cunosc forþe sociale cu adevãrat
periodice, în afara celor care sunt în legãturã cu miºcãrile astronomice, adicã cu
succesiunea zilelor ºi a nopþilor, precum ºi cea a anotimpurilor. Or, se ºtie cã feno-
menele sociale care se aflã într-o dependenþã directã de aceste fenomene astro-
nomice sunt periodice; sunt ocupaþii de zi ºi de noapte, operaþii agricole º.a.m.d.

Dacã miºcarea este periodicã, deºi cauza care o produce nu este, aceastã
periodicitate nu va putea dura decât atâta timp cât toate condiþiile miºcãrii vor
rãmâne exact la fel ca în momentul introducerii lor în ecuaþia de miºcare, cel
puþin pe toatã durata unei perioade; cãci este evident cã, dacã forþele se modificã
sau dacã intervin noi rezistenþe ºi dacã efectul acestor noi circumstanþe este
comparabil ca mãrime cu cel al forþelor luate în considerare iniþial, aspectul
miºcãrii deja calculate va fi mascat ºi periodicitatea nu mai apare.

Acelaºi lucru se întâmplã ºi dacã, intervenind cauze noi, o nouã miºcare pe-
riodicã, a cãrei duratã va fi diferitã, se va adãuga celei dintâi, cãci atunci perioa-
dele vor fi cu mult mai greu de recunoscut.

Or, nimic nu este mai schimbãtor decât condiþiile unui corp social. Nu nu-
mai indivizii care îl compun sunt în permanenþã înlocuiþi prin alþii, dar în fiecare
moment iau naºtere noi forþe sociale, cele vechi variazã sau dispar, condiþiile
care constituiau legãturile sistemului se modificã continuu. Este deci imposibil
sã admitem cã, dacã la un moment dat miºcarea analiticã a unui corp social era
periodicã, condiþiile care iau naºtere se vor menþine absolut aceleaºi pentru o
perioadã întreagã. Miºcarea socialã periodicã este deci aproape imposibilã
într-un timp destul de lung pentru a putea fi observatã.

Cu toate acestea, pot exista cazuri în care anumite aparenþe ale unei aseme-
nea miºcãri sã fie destul de clare.

Sã luãm ca exemplu miºcarea compusã a pendulului. Se ºtie cã dacã un
corp greu este mobil, astfel încât centrul sãu de greutate rãmâne pe o curbã fixã,
ºi dacã acest centru se îndepãrteazã foarte puþin de poziþia sa medie, miºcarea
sa constã într-o serie indefinitã de oscilaþii la dreapta ºi la stânga de aceastã
poziþie mijlocie, iar durata tuturor acestor oscilaþii este aceeaºi; aceasta este
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tocmai o miºcare periodicã. Ea este determinatã de greutatea corpului, care este
o forþã de mãrime ºi de direcþie constantã ºi de obligaþia impusã centrului de
greutate de a rãmâne pe curba fixã. Sã considerãm acum un corp social având o
miºcare produsã de anumite forþe ºi de anumite condiþii care îi sunt impuse. Fie
C curba pe care o descrie centrul de greutate al sistemului în aceastã miºcare.
Sã presupunem cã aplicãm acestui sistem o nouã forþã socialã constantã în
mãrime ºi direcþie. Dacã aceastã nouã forþã este suficient de mare pentru ca
efectul sãu sã fie sensibil în raport cu miºcarea anterioarã, centrul de greutate va
lua pe curba C o miºcare aproximativ pendularã.

Aceste condiþii le gãsim aproape realizate într-o societate care, posedând în
prealabil o anumitã miºcare, este însufleþitã, într-un anumit moment, de un
curent de idei sau de un grup de noi necesitãþi ce o vor solicita într-o direcþie
constantã. Va avea loc o miºcare pendularã ºi, cu toatã dificultatea de a o des-
coperi în complexitatea fenomenului, ea se va dezvãlui prin ceea ce se numeºte
„acþiune ºi reacþiune“, care în momentul intervenþiei ideilor sau a noilor
necesitãþi vor împinge societãþile când într-un sens, când în sensul opus, pânã
când noua miºcare se topeºte ºi dispare în miºcarea generalã a sistemului.

17. Observaþii asupra teoriei

Teoriile precedente ridicã o gravã problemã, aceea a liberului arbitru al omului.
Un corp social, supus unor forþe sociale ºi unor legãturi date, trebuie sã sa-

tisfacã ecuaþii care sunt suficiente pentru a determina în întregime miºcarea sa
socialã. Pe de altã parte, ecuaþiile miºcãrii nu comportã nicicând indeterminãri,
nici soluþii multiple, astfel încât un corp social plasat în condiþii determinate în
ceea ce priveºte forþele ºi legãturile sale nu poate avea decât o singurã miºcare
bine determinatã.

Rezultã cã în fenomenul miºcãrii sociale acþiunea omului ar fi nulã, întrucât
fenomenul nu ar reprezenta decât consecinþa fatalã a ecuaþiilor miºcãrii ºi nu
trebuie mult ca aceastã concluzie sã fie luatã drept demonstraþie matematicã a
nonexistenþei liberului arbitru uman.

Aceastã concluzie ar fi falsã, cãci ea desconsiderã bazele argumentãrii noas-
tre. Într-adevãr, printre forþele sociale pe care le introducem în ecuaþia noastrã
admitem ºi elementul uman, asupra cãruia vom reveni în capitolul VI, 6. Voinþa
ºi inteligenþa umanã figureazã deci în ecuaþiile miºcãrii, astfel încât ele îºi au
locul lor în determinismul social.

Cu toate acestea, dacã am procedat astfel, nu am prejudiciat cu nimic
problema liberului arbitru, cãci nu am fãcut nicio ipotezã asupra naturii, originii
ºi modului de acþiune a inteligenþei sau a voinþei. Deci nu ne abatem cu nimic
de la ceea ce se face în mecanica raþionalã, unde se introduce atracþia universalã
în ecuaþie fãrã vreo preocupare cu privire la cauzele ei prime.
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Mecanica socialã nu rezolvã deci chestiunea liberului arbitru ºi nu trebuie
sã atribuim formulelor ºi raþionamentelor sale o semnificaþie pe care ele nu
pretind sã o aibã.

Nu este mai puþin adevãrat însã cã problema astfel pusã dã naºtere unor
observaþii care meritã sã fie expuse.

În primul rând, teoria demonstreazã cã acþiunea umanã este departe de a fi
singurul factor determinant al fenomenelor sociale, ea nu este decât o parte ºi
probabil partea cea mai puþin importantã. Acest adevãr este de multã vreme
incontestabil.

Pe de altã parte, nu poate fi vorba de liberul arbitru atunci când, având posi-
bilitatea sã schimbe mersul unui fenomen, omul ar vedea cã aceasta ar fi o eroare.
Dacã s-ar folosi în aceste împrejurãri de liberul sãu arbitru, el nu ar da dovadã
cã este raþional, ci, dimpotrivã, cã este nebun sau capricios. Nu socotim deci cã
numele de liber arbitru convine pentru asemenea acte.

În sfârºit, calculul probabilitãþilor aratã cã, chiar în actele în care voinþa
omului pare sã se exercite în modul cel mai liber, cum este, de exemplu, scoa-
terea unor numere dintr-un sac, fenomenele sunt supuse unor legi fixe, în între-
gime sustrase voinþei umane.

În rezumat, liberul nostru arbitru îºi recunoaºte limitele în mai multe direc-
þii; dar este tot ceea ce putem spune în aceastã privinþã, întrucât în studiul nostru
nu-ºi pot avea locul raþiuni de ordin metafizic.

* * *

Ecuaþia cantitãþilor de miºcare 

∑mv – ∑mv0 = ∑ƒt
to Pdp

poate fi pusã sub forma

∑mv = ∑mv0 + ∑ƒt
to Pdp.

în care ∑mv este suma cantitãþilor de miºcare în momentul t ºi ∑ƒt
to Pdp suma

impulsurilor totale ale forþelor.
Cantitatea ∑mv0 este constantã, cãci ea reprezintã suma cantitãþilor de miº-

care pe care corpul social o posedã în momentul t0 în care a început miºcarea
consideratã.

Cantitatea ∑mv este o sumã de produse ale maselor prin viteze.
Pentru o valoare determinatã a lui ∑mv, dacã masele cresc, vitezele se vor

micºora, ºi reciproc. Deci, pentru a obþine o sumã datã de impulsuri totale ale
forþelor aplicate sistemului, cu cât masele puse în miºcare vor fi mai mari, cu
atât vitezele necesare vor fi mai mici; dimpotrivã, cu viteze mari va fi suficient
sã dispunem de mase mici.
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O observaþie analoagã poate fi fãcutã în ce priveºte cel de al doilea mem-
bru. Pentru o valoare datã lui ∑mv, dacã facem sã creascã forþele, timpul va
scãdea; dacã miºcarea dureazã mult timp forþele necesare vor fi mai mici.

Este tocmai demonstraþia cunoscutelor aforisme care ne aratã cã „ceea ce
se câºtigã în forþã se pierde în timp ºi reciproc; ceea ce se câºtigã în masã se
pierde în vitezã ºi reciproc“.

Se poate observa cã, cu cât masele puse în miºcare sunt mai mari, cu atât
forþele necesare trebuie sã fie mai mari pentru un timp dat ºi, dacã forþele sunt
limitate, timpul necesar pentru a produce o miºcare datã trebuie sã fie cu atât
mai lung cu cât masele sunt mai mari. În acelaºi fel, dacã vrem sã sporim
vitezele imprimate unor mase date, trebuie sã sporim fie forþele, fie timpul.

Se pot trage concluzii analoage din ecuaþia forþelor vii

∑mv2 = ∑mv2
0 + 2∑ƒt

so Pdp.

în care ∑mv2 este suma forþelor vii ºi ∑ƒt
so Pdp suma cantitãþilor de lucru total

al forþelor sau energia dezvoltatã de aceste forþe ºi anume: pentru o cantitate
datã de energie, dacã masele cresc, vitezele vor scãdea, ºi reciproc; pentru o
sumã datã de forþe vii, dacã facem sã creascã forþele, spaþiile pe care trebuie sã
le parcurgã punctele sistemului pentru a realiza aceastã sumã a forþelor vii vor
scãdea, ºi reciproc; cantitatea de energie dezvoltatã de o masã socialã în miºcare
este cu atât mai mare cu cât masa pusã în miºcare este mai mare ºi cu cât viteza
acestei mase este ºi ea mai mare; pentru o masã socialã pusã în miºcare, forþele
necesare pentru a realiza vitezele date sunt cu atât mai mari cu cât masele sunt
mai mari; ºi dacã masa este aceea care ne este datã, forþele vor creºte odatã cu
vitezele pe care dorim sã le imprimãm acestor mase.

Toate aceste propoziþii vor putea fi enunþate aprioric, cãci logica este sufi-
cientã pentru a le întrevedea; dar ecuaþiile indicã relaþia exactã ce existã între
mãrimile în cauzã, iar acordul între inducþie ºi rezultatele date de ecuaþii poate
fi invocat ca o dovadã cã axiomele care servesc drept punct de plecare pentru
demonstrarea acestor ecuaþii au fost exacte.

Nu lipsesc exemplele ce confirmã ºi fac mai de înþeles sensul acestor enunþuri.
Dat fiind faptul cã masa unui corp social este prin definiþie o mãrime cu atât

mai mare cu cât rezistenþa la miºcare a acestui corp este mai mare, un popor va
avea o masã cu atât mai mare cu cât va fi mai numeros; masa sa creºte ºi ea pro-
porþional cu lipsa de energie naturalã, inteligenþã, sens moral sau culturã inte-
lectualã. Va fi deci cu atât mai greu de imprimat o miºcare socialã unui popor
ce se gãseºte în aceste condiþii; va trebui sã cheltuim mai multã forþã ºi mai mult
timp ºi vom realiza o forþã mai micã decât dacã am fi avut de-a face cu un popor
mai puþin numeros ºi aflat la un nivel de dezvoltare mai înalt. Masa poporului
rus, pe care eforturile lui Petru cel Mare ºi douã secole de contact din ce în ce
mai direct cu civilizaþia occidentalã au afectat-o atât de puþin, constituie o dova-
dã evidentã.
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Un popor foarte puþin numeros poate da naºtere unei dezvoltãri de energii
considerabile, dacã este capabil sã le dezvolte prin el însuºi sau sã declanºeze
forþe sociale considerabile. Micul popor al grecilor antici a avut un mare rol în
formarea civilizaþiei occidentale antice, pe de o parte, datoritã calitãþilor sale
proprii de inteligenþã ºi de energie, pe de altã parte, datoritã contactului sãu cu
poporul roman, pe care a ºtiut sã-l punã în serviciul civilizaþiei.

Mongolii, normanzii ºi-au datorat succesele ºi marea sumã de energie pe care
au desfãºurat-o unor cauze diferite: calitãþilor lor militare, impetuozitãþii lor, dar
ºi unor cauze pur militare, anume uºurinþei de a se deplasa ºi rapiditãþii miºcãrilor.
Calul pentru mongoli, barca ºi cãile maritime larg deschise pentru normanzi au
reprezentat forþe ce au compensat puternic numãrul lor mic ºi au fãcut posibile
fapte cum sunt cucerirea Chinei de cãtre o armatã de 33.000 de oameni, precum
ºi supunerea Europei întregi la plata unui tribut în folosul unui grup de barbari.

18. Consideraþii asupra legilor

Modul de a trata fenomenele sociale pe care l-am expus mai înainte su-
gereazã observaþii în ce priveºte legile pe care le promulgã oamenii în scopul de
a reglementa ºi de a uºura viaþa societãþilor.

Principiul fundamental al oricãrei legi trebuie sã fie acela de a tinde la reali-
zarea celei mai mari sume posibile de bine social pentru membrii societãþii res-
pective.

Binele social pentru un individ constã în a-ºi conserva ºi a-ºi mãri pe cât
posibil avuþia sa economicã, intelectualã ºi moralã; exprimându-ne în limbajul
întrebuinþat în aceastã lucrare, vom spune cã binele social necesitã creºterea
pozitivã a coordonatelor sociale ale fiecãrui individ.

O lege trebuie sã aibã drept scop determinarea sau facilitarea miºcãrii so-
ciale în asemenea mod încât, pentru toþi indivizii care compun societatea, una
sau mai multe din aceste coordonate sã aibã în fiecare moment o valoare mai
mare decât în momentele anterioare, fãrã ca valoarea vreuneia dintre ele sã
scadã. O lege idealã ar fi aceea care ar determina o miºcare de translaþie a cor-
pului social în întregime, în sensul celor trei coordonate posibile, astfel încât toþi
membrii societãþii sã aibã parte egalã la beneficiile acestei legi.

Dar, cum fiecare lege poate îmbrãþiºa numai o singurã parte mai mult sau
mai puþin restrânsã a nevoilor sociale, ea nu va putea avea ca obiect decât rea-
lizarea binelui în sfera acþiunii sale.

Principiul general fiind astfel pus, nevoile practicii cer ca pentru fiecare
lege particularã sã se precizeze obiectul special pe care îl are în vedere ºi modul
în care trebuie sã-l realizeze; este principiul special al acestei legi. Acesta nu
poate fi decât o consecinþã a principiului general enunþat mai sus ºi aplicat la un
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caz particular. El nu poate fi în niciun caz în contradicþie cu acest principiu
general, cãci atunci legea s-ar îndrepta împotriva propriului sãu scop ºi ar fi o
lege dãunãtoare. Astfel, orice lege care ar avea ca efect diminuarea uneia sau a
mai multor coordonate ale corpului social sau ale unei pãrþi a acestui corp nu ar
îndeplini condiþiile definiþiei sale.

În practica obiºnuitã a vieþii sociale, legile se îndepãrteazã adesea de la
limitele pe care le-am definit ºi ele nu ajung niciodatã sã realizeze în mod
absolut tipul de lege ideal, cãci acest tip, ca orice definiþie pur teoreticã, nu este
decât un scop de care ne putem apropia indefinit fãrã a-l atinge vreodatã: este
un punct asimptotic.

Legile pot fi clasificate în mai multe categorii, dupã gradul lor de îndepãrtare
de legea tip. Existã legi care nu acþioneazã decât în direcþia pozitivã a celor douã
coordonate sau a uneia singure; altele care se mulþumesc sã se opunã micºorãrii
acestor coordonate; altele, deºi favorizeazã progresul social al corpului întreg, nu
duc la participarea egalã a tuturor pãrþilor acestui corp. Mergând mai departe pe
aceastã cale, avem legi care încearcã sã creeze avantaje unora în detrimentul
celorlalþi. În sfârºit, vom cita, doar pentru a le aminti ºi pentru a completa seria,
legile al cãror efect ar fi de a diminua poziþia socialã a corpului social întreg, cãci
este imposibil sã admitem cã un corp social poate sã-ºi dea asemenea legi.

Nu avem nimic de spus despre ultima dintre aceste categorii ºi foarte puþin
despre primele douã care, în imposibilitatea de a atinge complet scopul suprem al
oricãrei legi, se mulþumesc sã-l realizeze numai în parte. Este cazul cel mai general.

Nu acelaºi lucru se petrece cu categoria urmãtoare.
Este fãrã îndoialã extrem de dificil ca efectele unei legi sã se facã simþite

într-o manierã absolut egalã pentru toþi membrii corpului social. Interesele, apti-
tudinile, nevoile, calitãþile ºi defectele variazã atât de mult de la un individ la altul
încât este imposibil de a da chiar ºi o definiþie a acestei egalitãþi în tratament. Sar-
cina legiuitorului este cu atât mai dificilã cu cât, lipsit de un mijloc sigur ºi exact
de a þine seama în mod just de diversele interese existente, necesitatea de a gãsi o
formulã ce atenueazã cât mai mult conflictele ºi neînþelegerile va rãmâne numai
la latitudinea pãtrunderii ºi spiritului sãu de justeþe. Rolul sãu nu este uºor, cãci
cei interesaþi ºtiu foarte rar sã aprecieze lucrurile în mod obiectiv ºi tocmai legiui-
torul este acela care are datoria sã o facã pentru toatã lumea.

Chestiunea devine încã ºi mai dificilã când în anumite privinþe legea merge
în sens contrar definiþiei sale, impunând o anumitã diminuare a coordonatelor
unei pãrþi a corpului social. Aceastã eventualitate ºocheazã ºi pare nefireascã, dat
fiind scopul suprem al oricãrei legi; dar împrejurãrile vieþii sociale sunt atât de
variate încât din nefericire putem fi forþaþi, în unele momente, sã facem anumite
sacrificii într-o direcþie pentru a salva interese mult mai importante în alta. Sã
presupunem, de exemplu, cã o clasã restrânsã de cetãþeni a reuºit sã-ºi creeze un
privilegiu, atribuindu-ºi în exclusivitate dreptul la învãþãturã, astfel încât partea
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cea mai numeroasã a societãþii sã fie condamnatã la ignoranþã. ªtiind cã igno-
ranþa este cel mai mare rãu, sarcina legiuitorului este sã distrugã monopolul
clasei privilegiate. Fãcând astfel, el acþioneazã în interesul corpului social, cãci
suma avantajelor care vor rezulta pentru el dintr-o asemenea dispoziþie este cu
mult mai mare decât aceea a avantajelor abolite ale pãrþii lezate.

Acelaºi lucru ºi în cazul în care un individ sau un grup de indivizi a reuºit
sã acapareze toate mijloacele de existenþã ale unei societãþi, de felul proprietãþii
asupra pãmântului, capitalului mobiliar sau producþiei totale de cereale. În
asemenea cazuri forþele publice au datoria absolutã sã restabileascã echilibrul,
mergând pânã la exproprierea forþatã. Acaparatorii vor fi revoltaþi, evident, cãci
vor fi mai sãraci; dar societatea întreagã va câºtiga în forþã ºi în bunãstare.

Exemplele citate presupun cazuri extreme, în care rãspunsul ce trebuie dat nu
este îndoielnic. Dar lucrurile nu totdeauna se petrec astfel ºi cel mai adesea este
foarte greu sã ne dãm seama dacã avantajele realizate printr-o asemenea lege com-
penseazã sau nu atingerea adusã unor situaþii stabilite. Considerarea centrului de
greutate al sistemului social permite sã gãsim o soluþie a acestei dificultãþi.

Fie A corpul social ºi C centrul sãu de greutate determinat în felul arãtat mai
înainte (cap. IV, 2), adicã þinând cont de masa fiecãrui individ, la fel ca ºi de
coeficientul sãu de importanþã în problema pe care o avem în vedere.

Legea pe care ne propunem sã o stabilim trebuie sã fie consideratã ca dând
naºtere unui sistem de forþe sociale P, P'..., care, acþionând asupra diverselor
pãrþi ale corpului social, le va imprima diverse miºcãri. Va rezulta de aici o
anumitã miºcare α a centrului de greutate.

Din punctul de vedere al interesului general al corpului social, legea va fi
justificatã dacã miºcarea pe care o imprimã centrului de greutate al corpului
social este dirijatã astfel încât una, douã sau trei dintre coordonatele acestui cen-
tru tind sã creascã, celelalte rãmânând constante; ea va fi indiferentã dacã
centrul de greutate rãmâne imobil; ea va fi dãunãtoare dacã acest centru tinde sã
se miºte în sensul coordonatelor negative, chiar dacã una sau douã dintre aceste
coordonate ar rãmâne invariabile.

Aplicarea acestei reguli nu va da naºtere unor incertitudini decât în cazul în
care una sau douã dintre coordonatele centrului de greutate tinzând sã creascã
în sens pozitiv, celelalte vor tinde sã scadã. De exemplu, interzicerea absolutã a
alcoolului ar fi o mãsurã evident favorabilã din punctul de vedere al progresului
intelectual ºi moral al populaþiei; ea ar determina o miºcare a centrului de
greutate al societãþii în sensul axelor pozitive OY ºi OZ. Dar, în acelaºi timp, ar
scãdea veniturile statului, ceea ce ar face sã sufere o mare parte din interesele
economice ale þãrii; deci, centrul de greutate are de asemenea o miºcare în
sensul negativ al lui OX.
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În asemenea cazuri, perspicacitatea legiuitorului va fi singura care decide
în ce parte înclinã interesul general.

Trebuie remarcat ºi cã în enunþul precedent nu am avut în vedere decât miº-
carea centrului de greutate al corpului social, or miºcarea generalã a acestui
corp se compune din aceastã miºcare a centrului de greutate ºi în acelaºi timp
dintr-o rotaþie în jurul acestui centru. Rotaþia are ca efect readucerea anumitor
pãrþi ale corpului spre coordonatele negative, în timp ce altele înainteazã cãtre
coordonatele pozitive. Înseamnã cã în cazul general orice lege este cauza unei
anumite schimbãri în poziþiile sociale respective ale diverselor pãrþi ale socie-
tãþii. Legea va fi cu atât mai bunã cu cât miºcarea de rotaþie pe care o produce
va fi mai slabã, în afara cazului în care aceastã miºcare ar fi tocmai unul din
scopurile legii.

* * *

Viaþa unei societãþi este complexã; ea cuprinde un mare numãr de fenomene
diverse care determinã tot atâtea categorii de necesitãþi sociale. S-a simþit nevoia
ca pentru fiecare dintre aceste categorii sã se formuleze un principiu director;
astfel este principiul libertãþii personale, cel al proprietãþii, cel al familiei.

Toate aceste principii speciale nu trebuie sã fie considerate decât ca aplicaþii
ale cazurilor particulare ale principiilor fundamentale pe care le-am enunþat la
începutul acestui paragraf. Deci, în nici un caz, ele nu pot fi incompatibile cu
acestea ºi, dacã la un moment dat aºa s-ar întâmpla, aceasta ar fi dovada cã
principiul particular este greºit, fie pentru cã enunþul iniþial a fost defectuos, fie
pentru cã variind împrejurãrile nu mai corespund noii stãri de lucruri.

Sã luãm, ca exemplu, principiul libertãþii individuale. Enunþul sãu absolut ar
fi: „Fiecare posedã deplina libertate a acþiunilor sale“, dar foarte repede s-a
observat cã în aceste condiþii existenþa oricãrei societãþi ar fi imposibilã ºi atunci
au început sã i se punã restricþii: nu avem dreptul sã ucidem, nu avem dreptul sã
furãm, nici sã ne aruncãm copiii în stradã, nici sã le refuzãm educaþia, nici sã ne
defãimãm aproapele, nici sã umblãm absolut goi în public, nici sã ne distrãm în
chip iraþional. ªi seria ar putea fi continuatã: nu avem dreptul sã mergem prea
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repede cu maºina, nici sã aruncãm ceva dintr-un avion º.a.m.d. Toate aceste
restricþii succesive dovedesc cã numele de principiu nu convine în cazul care ne
preocupã, cãci un principiu este o regulã absolutã ºi imuabilã ce se enunþã pur ºi
simplu pentru cã nu admite excepþie. Acelaºi lucru pentru principiul proprietãþii,
care, dupã cum mãrturiseºte codul civil, este încã departe de a fi absolut ºi în jurul
cãruia condiþiile în schimbare rapidã ale vieþii moderne ridicã zilnic noi restricþii.

Aceste principii secundare trebuie, prin urmare, sã varieze potrivit împre-
jurãrilor, astfel încât sã fie fãrã încetare perfect compatibile cu principiul funda-
mental; iar, dacã se produce o incompatibilitate, principiul secundar este acela
ce va trebui sacrificat.

De-a lungul secolelor ºi pentru a-ºi asigura fericirea, oamenii au întemeiat
diverse instituþii. Încetul cu încetul aceste instituþii au ajuns sã-ºi facã uitatã ori-
ginea ºi s-au impus respectului superstiþios al anumitor teoreticieni ºi oamenilor
obiºnuiþi sã-ºi formeze convingeri mai mult dupã formule gata fãcute decât
dupã interesul superior al fericirii umane care fusese raþiunea creãrii acestora ºi
scopul suprem al oricãrei instituþii sociale. Dar nimic nu se opune principiului
absolut ºi fundamental al oricãrei legi.

Pentru a ne preciza cât mai bine ideea, vom spune cã dacã dreptul de proprie-
tate, de exemplu, ar deveni într-o zi un pericol sau impediment pentru progresul
uman nu va trebui sã întârziem în a-l desfiinþa: între o simplã formulã ºi o datorie,
nu existã loc pentru ezitãri.

Din fericire nu este cazul, iar aforismul lui Proudhon continuã sã rãmânã
un paradox, aºa cum era ºi acum ºaizeci de ani. Marile instituþii sociale sunt
departe de a fi epuizat serviciile pe care le pot aduce binelui social, cu condiþia
ca ele sã evolueze fãrã încetare, odatã cu necesitãþile pe care sunt chemate sã le
satisfacã ºi de a nu pierde niciodatã contactul cu principiul fundamental, sursa
ºi raþiunea lor de existenþã.

* * *

Putem împãrþi legile în trei clase, dupã elementele care servesc la stabilirea lor.
Vom aºeza în prima clasã cazul când, dupã observarea unui anumit numãr

de fapte, trebuie sã gãsim o formulã care le exprimã pe toate. Este cazul pe care
l-am discutat deja (capitolul I, 3).

Legea nu face atunci decât sã exprime o medie, iar procedeele analitice
obiºnuite sunt suficiente pentru a o formula.
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Al doilea este cel în care trebuie sã exprimãm desfãºurarea unui fenomen
între douã puncte, A ºi B, plasate la o anumitã distanþã unul faþã de celãlalt,
atunci când nu posedãm date decât pentru partea fenomenului care precede pe
A ºi pentru cea care urmeazã lui B. În acest caz, dacã se exprimã legea acestor
pãrþi ale fenomenului fie prin formule, fie prin pãrþi ale curbei CA ºi BC' nu
avem decât sã prelungim aceastã formulã sau aceastã curbã pentru partea din
spaþiul social cuprins între A ºi B. Aceastã operaþie este cea pe care am numit-o
interpolare (cap. I, 4).

Dacã aceste observaþii pentru pãrþile CA ºi BC lipsesc ºi dacã nu posedãm
date decât pentru punctele A ºi B, suntem nevoiþi sã exprimãm legea prin
dreapta AB.

Al treilea caz este cel în care legea fenomenului nu este cunoscutã pentru
partea care îl precede pe A. Este suficient atunci sã prelungim formula sau curba
de la A la B; avem o extrapolare.

Se înþelege cã în al doilea caz legea va fi cu atât mai exactã cu cât pãrþile
CA ºi B C' vor fi mai mari, iar distanþa AB, mai micã. Rezultã cã, o mare parte
a fenomenului fiind cunoscutã, trebuie sã se gãseascã doar calea de urmat
pentru a cunoaºte ºi o parte mai micã a lui.

În cazul extrapolãrii, rezultatul va fi cu atât mai puþin sigur cu cât operaþia
va trebui sã fie fãcutã pentru o distanþã mai mare. Într-adevãr, se înþelege cã
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dacã partea CA a fost determinatã cu o anumitã eroare, prelungind aceastã parte
cãtre B, aceastã eroare va deveni cu atât mai clarã cu cât ne vom îndepãrta mai
mult de partea studiatã.

Nu este suficient ca scopul unei legi sã fie cunoscut; trebuie sã facem toto-
datã în aºa fel încât legea sã-ºi atingã scopul în modul cel mai economic posibil;
altfel spus, trebuie sã realizãm maximum de lucru util cu minimum de cheltuialã
de forþã ºi de timp.

Masele, forþele ºi legãturile corpului social fiind date, potrivit principiului
minimei acþiuni, miºcarea socialã va avea loc cu minimum de consum de ener-
gie într-un timp dat. Dacã ecuaþiile acestei miºcãri ar putea fi scrise ºi integrate,
ar fi suficient deci ca legea cerutã sã exprime rezultatul acestei integrãri. Dar,
cum în stadiul actual al problemei nu putem integra ecuaþiile miºcãrii, va trebui
sã ne mulþumim sã facem în aºa fel încât legea sã evite orice cauzã a pierderii
de energie ºi de timp. Ea va trebui sã evite ºocurile de orice naturã, pentru cã de
aici rezultã pierderi de forþã vie. Dacã legea îºi propune sã imprime o schimbare
de direcþie miºcãrii corpului social, ea trebuie sã o facã evitând contraloviturile
care echivaleazã cu ºocuri, trecând corpul social treptat de la o stare la alta prin
racordarea tangenþialã a fiecãrei miºcãri de cea anterioarã. Pentru a nu complica
problema în mod inutil, va trebui sã ordonãm dificultãþile dupã gradul lor de
importanþã ºi sã subordonãm pe cele mai mici celor mai mari. Vom cãuta soluþia
acestora din urmã ºi vom introduce modificãrile cerute de primele ºi considerate
drept simple perturbaþii.

Dar toate aceste indicaþii teoretice nu vor fi de niciun ajutor, dacã obser-
vaþia atentã a faptelor ºi utilizarea raþionalã a rezultatelor experienþei nu pun la
dispoziþia legiuitorului mijlocul cel mai sigur ºi cel mai eficient pentru a se
orienta în labirintul fenomenelor sociale a cãror complexitate este în alt fel mai
accentuatã decât cea a miºcãrilor pur mecanice. Observaþia ºi experienþa, în
mãsura în care aceasta din urmã va fi posibilã, vor permite sã stabilim, dupã gra-
dul lor de importanþã, o clasificare a forþelor sociale care joacã un rol în pro-
blemã, ºi tot ele sunt acelea care vor furniza informaþii preþioase asupra aspec-
tului general al fenomenului, uneori chiar date precise.

Mai trebuie ca legea sã fie clarã, precisã, simplã, lipsitã de subtilitãþi inutile
care nu fac decât sã se piardã din vedere ideile principale; trebuie ca principiile
sã fie bine reliefate, punând pe al doilea plan ideile de importanþã secundarã.
Numai în acest fel se va atenua, dacã nu se poate evita total, flagelul pe care îl
reprezintã cei ce dau mereu explicaþii ºi interpretãri, de fapt duºmani ai oricãrei
aplicaþii exacte ºi sincere a legii. Dar nu vom insista asupra acestei probleme.

Una din principalele preocupãri ale legiuitorului trebuie sã fie creºterea
forþelor sociale pe care înþelege sã le punã în acþiune pentru a asigura eficienþa
legii sale. O eroare destul de frecventã constã în a crede cã o lege odatã votatã
va produce, prin însuºi acest fapt, efectele urmãrite. O lege nu este decât un
instrument care nu acþioneazã decât acolo unde o forþã o pune în miºcare.
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Cea mai bunã asigurare a succesului unei legi este ca sã rãspundã unei ne-
cesitãþi general resimþite ºi sã fie admisã de cea mai mare parte a societãþii, cãci
atunci fiecare membru al societãþii devine un colaborator sigur. Dar legiuitorul
are datoria sã evite apelul la pasiuni rele ºi la instincte josnice; cãci fãrã a socoti
cã însãºi situaþia îi impune obligaþia de a se afla deasupra pasiunilor ºi slãbiciu-
nilor obiºnuite, numai sentimentele cele mai nobile ºi cele mai înalte reprezintã
o forþã socialã foarte solidã ºi cu efecte extrem de durabile. Legile urii, ale
nedreptãþii ºi ignoranþei sunt trecãtoare ºi vor continua sã fie trecãtoare, pro-
gresul uman, în ceea ce are el mai mãreþ, se va datora întotdeauna mai ales naturii
umane în ceea ce are ea mai bun. Nu se fac lucruri mari cu mijloace mãrunte ºi
mai ales nu cu mijloace meschine.

Mecanica socialã / 635

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 635



Capitolul VI

Forþele sociale

Scopul acestui capitol este examinarea unor forþe sociale considerate drept
cauze ale miºcãrii sociale.

Pentru a fi complet, acest studiu ar trebui sã dea legea fiecãreia din aceste for-
þe, formulatã analitic, aºa cum se face, de exemplu, pentru legea atracþiei universale.
Dar suntem încã departe de acest deziderat. Va trebui sã ne mulþumim cu gruparea
anumitor fapte, cu enunþarea anumitor idei, în bunã parte cunoscute deja, în scopul
de a reuni elementele problemei ºi de a ne da seama de toate dificultãþile pe care le
prezintã. De-abia pentru unele dintre formulele de care ne vom ocupa, se va putea
întrevedea, pentru moment, posibilitatea unei exprimãri analitice. În rest, chiar cele
câteva forþe de care ne vom ocupa sunt date mai mult ca exemple, cãci, în stadiul
actual al problemei, nici nu putem spera la o enumerare completã.

1. Consideraþii generale

Dupã felul cum au fost definite, forþele sociale trebuie sã fie considerate
mãrimi matematice susceptibile de a varia cu timpul ºi cu starea socialã a
indivizilor ce compun corpul social; ele sunt funcþii de timp ºi de coordonate x,
y, z a punctelor lor de aplicaþie

P = f(t, x, y, z, x', y'...).

Pentru a introduce forþele P în studiul ºi în formulele noastre, va trebui sã
determinãm în prealabil forma funcþiei f.

Dar, în aceastã privinþã, totul rãmâne încã de fãcut, cãci ignoranþa noastrã
este aproape completã. Existã într-adevãr studii foarte aprofundate; dar ele nu
dau expresia forþelor sub forma precisã necesarã pentru un studiu ca al nostru.
Va trebui deci sã cãutãm modalitatea de elaborare a acestei forme cu ajutorul
uneia din metodele ale cãror principii le-am expus la începutul acestei lucrãri.

În cazul cel mai general, forþele P se vor prezenta ca funcþii de toate varia-
bilele t, x, y, z, x'..., ceea ce va fi foarte complicat. Cazul cel mai avantajos este

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 636



acela în care P va fi o funcþie simplã de t, cãci atunci integralele vor fi foarte
simple. Dar chiar în cazul general vom putea sã punem adeseori pe P sub forma

P = f(t) + f1(x) + f2(y) + f3(z) +...,

ceea ce va fi o simplificare importantã, având în vedere cã este mai uºor sã gã-
sim forma funcþiilor unei singure variabile decât cea a mai multor variabile.

Dacã printre funcþiile de ordinul doi observãm cã unele au valoare micã în
raport cu a celorlalte, atunci ele pot fi neglijate cu totul, în primã aproximare,
cu condiþia sã þinem seama de ele în cea de a doua aproximare.

2. Diferenþe între societãþile umane ºi societãþile animale

Tendinþa de a trãi în societate este departe de a fi specificã rasei umane. Un
foarte mare numãr de rase animale o posedã de asemenea într-un grad atât de
dezvoltat, încât atrage chiar ºi atenþia celor cu un spirit de observaþie mai scãzut.
Furnicile, termitele, albinele, viespile, castorii, pãsãrile, antilopele etc. dovedesc
un spirit de asociere ºi un spirit al organizãrii sociale ce ne provoacã uimirea ºi
admiraþia.

Necesitatea de asociere este naturalã pentru indivizii care, prea slabi pentru
a înfrunta singuri dificultãþile ºi pericolele vieþii, resimt nevoia de a-ºi uni for-
þele cu cele ale altor indivizi din specia lor.

Dar, chiar ºi fãrã acest scop pur utilitar, se pare cã spiritul de asociere este
o necesitate organicã pentru un mare numãr de specii animale. Astfel, antilopele
se reunesc în cete de mai multe zeci de mii de indivizi, ºi aceastã reunire nu pare
a avea vreun scop de apãrare reciprocã, întrucât la primul atac al leului, ceata
întreagã se risipeºte fãrã a încerca nici cea mai micã rezistenþã, abandonând
tovarãºul cãzut în ghearele duºmanului.

Pentru omul primitiv, asocierea a fost o necesitate impusã în primul rând de
nevoia de apãrare. Într-adevãr, în raport cu înãlþimea sa, omul primitiv a fost
unul din animalele cele mai puþin dotate din punctul de vedere al mijloacelor de
apãrare. El nu avea nici gheare, nici colþi, nici venin cu care sunt înarmate alte
specii animale; ºi trebuie remarcat cã el le-a fost inferior ºi din punctul de ve-
dere al forþei musculare.

Într-adevãr, membrele sale superioare formeazã pârghii al cãror braþ, cu-
prins între punctul de aplicaþie ºi punctul de inserþie al muºchilor motori, este
prea scurt în raport cu lungimea totalã a antebraþului, ceea ce este o dispunere
dezavantajoasã din punctul de vedere al folosirii forþei musculare. Câtã dife-
renþã faþã de puternica organizare a maxilarului leului sau lupului, de exemplu!
Câtã diferenþã, de asemenea, în raport cu forþa unei furnici care este capabilã sã
ridice cu mandibulele sale o greutate mult mai mare decât cea a propriului sãu
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corp! Înþelegem deci pericolul continuu la care era expus un animal atât de puþin
înarmat ºi prea voluminos pentru a se putea ascunde în iarbã sau în frunziºul
ierburilor, prea puþin abil pentru a se sustrage prin fugã urmãririi animalelor de
talie mare din acea vreme.

În al doilea rând, intervine necesitatea de a asigura subzistenþa individului
ºi a familiei sale. Îndatoririle omului faþã de progenitura sa sunt de mai lungã
duratã ºi mai greu de îndeplinit decât cele pe care le au celelalte specii animale,
cãci copilul sãu este incapabil sã se întreþinã singur ºi sã-ºi apere securitatea un
timp mai îndelungat, în raport cu durata vieþii, decât puii animalelor.

Dar privite numai din aceste puncte de vedere, societãþile umane primitive nu
ar diferi cu nimic de societãþile animale al cãror punct de plecare era de asemenea
nevoia de a asigura apãrarea ºi subzistenþa comunitãþii. În privinþa gradului de inte-
ligenþã, diferenþa nu este nici ea suficientã pentru a le caracteriza, cãci dezvoltarea
intelectualã a primilor oameni a fost desigur atât de rudimentarã încât ea nu ar fi
fost suficientã pentru a asigura superioritatea primelor organizaþii umane. Dacã se
comparã inteligenþa unui om civilizat cu aceea a unui animal, oricât de inteligent
ar fi acesta, diferenþa este atât de mare încât suntem în mod firesc înclinaþi sã
credem cã aceste douã fiinþe sunt separate printr-o prãpastie imensã. Dar pentru ca
aceastã comparaþie sã fie justã ºi concludentã, trebuie fãcutã între inteligenþa uma-
nã cea mai puþin dezvoltatã ºi cea a animalului cel mai inteligent, ºi în acest caz se
observã cã avantajul nu mai este atât de mare în favoarea celui dintâi. O cercetare
cât de cât atentã dovedeºte cã un câine observã, raþioneazã, calculeazã ºi combinã
acþiunile sale în vederea unui scop, aºa cum ar face ºi omul, în timp ce sãlbaticii
australieni sau papuaºii – cel puþin dupã cum spun cãlãtorii – sunt adesea incapabili
sã-ºi dea seama de lucrurile cele mai simple.

Existã deci o continuitate perfectã din punctul de vedere al dezvoltãrii inte-
lectuale între primele societãþi umane ºi societãþile animale, numai cã, în timp
ce acestea din urmã au staþionat, primele s-au perfecþionat continuu ºi tocmai
aceastã perfectibilitate, dupã cum am spus, este ceea ce caracterizeazã într-adevãr
societãþile umane ºi le deosebeºte net de societãþile animale.

Care este cauza acestei perfectibilitãþi?
Ea ar putea fi atribuitã superioritãþii inteligenþei omului faþã de cea a ani-

malului. Dar am vãzut cã în epoca omului terþiar ºi chiar cuaternar nu putea fi
vorba de o asemenea superioritate. Pe de altã parte, facultatea inteligenþei nu este
de esenþã diferitã pentru om ºi pentru animal; iar dacã cea a omului este suscep-
tibilã sã sporeascã, sã se lãrgeascã ºi sã devinã mai profundã, acelaºi lucru se în-
tâmplã ºi cu cea a animalului; împrejurãrile favorabile, educaþia ºi acumularea de
experienþã pot mãri inteligenþa unui animal tot atât de bine ca ºi pe cea a omului.
Este sigur cã inteligenþa câinelui domestic este cu mult mai dezvoltatã decât era cea
a strãmoºului sãu sãlbatic sau decât este cea a lupului; pentru cã, trãind de secole
în societatea omului, inteligenþa sa s-a ascuþit în contact cu a acestuia din urmã. De
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altfel, nu se mai contestã astãzi cã activitatea animalelor, departe de a fi pe de-a-
ntregul imuabilã, se poate acomoda, într-o mãsurã destul de sensibilã, condiþiilor;
ºi observaþia lui Emin Paºa, care afirma cã cetele de maimuþe se orienteazã în adân-
curile pãdurilor africane cu ajutorul luminii torþelor pe care ºi le fabricau din ramuri
aprinse, aratã cã nu existã decât o diferenþã de grad între posibilitatea de dezvoltare
a inteligenþei la om ºi la animal.

Observaþi cã, societãþile umane au putut obþine un avans atât de mare în
raport cu societãþile animale, de care se distingeau atât de puþin la început, se
datoreazã faptului cã omul a trebuit sã aibã la dispoziþie anumite mijloace de care
animalele au fost lipsite. Aceste mijloace sunt doar douã: conformaþia mâinii ºi
limbajul.

Mâna cu degetul mare opozabil este cel mai important instrument cu care
natura a putut dota o fiinþã vie. Ea permite înzecirea forþei musculare de care
dispune omul, prin uºurinþa cu care aceastã forþã poate fi transformatã într-o
infinitate de feluri ºi întrebuinþatã în direcþia impusã de voinþã. Dacã mâna i-ar
fi lipsit, omul s-ar fi aflat în imposibilitate absolutã de a realiza toate aceste in-
venþii, toate aceste munci, aceste transformãri ale materiei, ce i-au permis sã-ºi
subjuge natura ºi sã realizeze progresele materiale al cãror ansamblu constituie
cea mai mare parte a civilizaþiei. Fãrã mânã în aceastã conformaþie, omul ar fi
fost redus la rolul unui simplu animal, desigur inteligent, dar pus în imposibilita-
tea de a profita de indicaþiile inteligenþei sale. De câte ori nu asistãm la eforturile
neputincioase pe care un câine le face pentru a deschide o uºã, pentru a coborî un
obiect mai greu, pentru a pune la loc un obiect deplasat! Nici forþa ºi nici inte-
ligenþa nu sunt cele care îi lipsesc pentru a realiza aceste acþiuni, ci organul
specific. Aceasta ar fi fost ºi situaþia omului dacã nu ar fi avut mâini.

Mâna i-a permis omului sã utilizeze prima armã, piatra aruncatã împotriva
duºmanului sãu. Dar curând omul a observat cã piatra producea rãni cu mult mai
grave dacã era ascuþitã ºi a reuºit sã dea pietrei un tãiº, pe care aceasta nu-l avu-
sese. Cuþitul a fost prima invenþie a omului ºi poate cea importantã, cãci el nu a
fost numai armã, dar ºi un instrument de muncã de prim ordin, care a servit pentru
realizarea altor progrese. Ne putem întreba ce ar fi devenit societãþile umane civi-
lizate, dacã ar fi lipsit cuþitul, cu infinitele sale transformãri. Acelaºi lucru s-ar
putea spune despre roabã ºi despre foc, care sunt invenþii tot atât de minunate ºi
care împreunã cu cuþitul formeazã aproape unicul fond material al oricãrei
civilizaþii primitive.

Este inutil sã mai insistãm sã dovedim cã primul element ºi cel indispen-
sabil pentru progresul societãþilor umane a fost mâna, ca instrument al muncii.

Al doilea element ºi tot atât de necesar a fost limbajul. Într-adevãr, orice
progres social este efectul mai mult sau mai puþin imediat al observaþiei ºi al
experienþei care permit cunoaºterea forþelor naturii ºi întrebuinþarea lor spre mai
binele umanitãþii. Dar omul primitiv nu observa ºi nu experimenta în maniera
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savanþilor noºtri. Inteligenþa sa lipsitã de ascuþime nu era impresionatã de feno-
menele ce se petreceau în apropierea sa decât dupã mult timp, iar viaþa unui om
putea sã se scurgã în întregime înainte ca el sã fi fost în stare sã tragã oarecare
concluzii din observaþiile sale. Pentru a ajunge la fabricarea primului cuþit din
silex, cât de mult timp a trebuit sã treacã înainte ca omul sã se fi gândit sã între-
buinþeze piatra brutã ca proiectil, sã remarce apoi cã ea îi face un serviciu mai
mare dacã are tãiº ºi pe urmã sã descopere cã silexul cioplit are un tãiº mai
puternic decât orice altã piatrã ºi, în sfârºit, sã poatã produce el însuºi acest tãiº.
Este neîndoielnic faptul cã pentru a parcurge toate acestea i-au fost necesare
multe secole ºi durata vieþii unui singur om ar fi fost insuficientã. A trebuit ca
experienþa acumulatã de unul sã fie transmisã altuia care, la rândul sãu, sã o
treacã unui al treilea, adãugând-o pe a sa proprie, ºi aºa mai departe, pânã când
toatã aceastã experienþã, acumulatã de-a lungul secolelor, a devenit suficientã
pentru a produce primul cuþit.

Este evident cã toate acestea ar fi fost imposibile fãrã un mijloc de comu-
nicare satisfãcãtor, care a permis transmiterea observaþiei ºi experienþei de la un
om la altul. Acest mijloc a fost limbajul.

Dacã prin limbaj se înþelege orice mijloc de comunicare a gândirii, se poate
spune cã existã multe feluri de limbaj ºi cã multe animale posedã asemenea
mijloace de comunicare. Un limbaj este ºi vibraþia antenelor prin care o furnicã
face cunoscutã alteia necesitatea unei anumite munci, vreun accident întâmplat în
muºuroi sau vreun loc unde se aflã un depozit de alimente. Câinele care îºi trage
stãpânul de poala hainei cãtre lada cu provizii, de unde îºi cere partea sa, între-
buinþeazã un limbaj. Calul care îºi muºcã tovarãºul de muncã, pentru a-l face sã-ºi
ia partea sa de lucru, îi vorbeºte ºi el într-un anumit limbaj. Mai sunt, de ase-
menea, diverse tipuri de limbaje ale sunetelor: fluieratul, cântatul, vorbitul. Dacã
se admite cã nu existã efect fãrã cauzã ºi cã este greu de crezut ca un animal sã
emitã un sunet fãrã vreun motiv sau fãrã vreun scop, se poate presupune cã diver-
sele sunete emise de animale exprimã întotdeauna o anumitã impresie, dacã nu
chiar un anumit gând. Dar, fãrã a merge atât de departe, este incontestabil cã unele
animale emit anumite sunete  pentru a exprima sentimente determinate. Se pot
distinge cu uºurinþã cel puþin 15 cuvinte diferite în limbajul vrãbiilor, strigãte de
furie sau de durere, de alarmã, chemarea femelei de cãtre mascul sau a masculului
de cãtre femelã º.a.m.d. Acelaºi lucru se întâmplã ºi la gãinã ºi la câine. Toatã
lumea cunoaºte strigãtul de chemare a rândunicii care se gãseºte în pericol, strigãt
care aduce în ajutorul sãu sute de alte rândunici. ªi aceste exemple pot fi
nesfârºite.

Limbajul este deci departe de a fi o facultate specialã a omului. Nu se poate
spune nici chiar cã numãrul cuvintelor întrebuinþate de om trebuie sã fie în mod
necesar cel mai mare, cãci sunt cãlãtori care afirmã cã anumite triburi din Noua
Guinee ºi din Insulele Solomon nu posedã mai mult de 20 de cuvinte în limbajul
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lor. Se ºtie, de asemenea, cã un copil provenit din pãrinþi mai puþin culþi nu cu-
noaºte, la vârsta de 7 ani, mai mult de 200 sau 300 de cuvinte. Dimpotrivã, este
de ajuns sã ascultãm cu atenþie conversaþia unor rândunele pentru a ne da seama
câtã bogãþie ºi câtã varietate de sunete bine determinate cuprinde limbajul
acestor pãsãri.

Bogãþia limbajului este în raport direct cu capitalul de idei pe care trebuie
sã îl exprime ºi nu este de mirare cã sãlbaticul din Noua Guinee, la fel cu vrã-
biile ºi câinele, se mulþumeºte cu vreo 20 de cuvinte, cãci ideile pe care le are de
exprimat nu cer mai multe.

Pentru a ne da seama de importanþa limbajului unei societãþi foarte primi-
tive, umane sau animale, trebuie sã judecãm din punctul de vedere al persona-
litãþii celor ce întrebuinþeazã acest limbaj ºi nu din punctul de vedere al omului
civilizat, cãci, pentru a înþelege un limbaj, trebuie de la început sã putem
înþelege ideile pe care este chemat sã le exprime.

Un caracter special al limbajului uman se socoteºte ºi faptul cã el este
articulat.

Dar mai întâi existã limbaje umane care nu sunt articulate. Astfel este lim-
bajul fluierat, folosit de locuitorii din insulele Canare. Mai existã, apoi, limbajul
de semne, folosit încã de anumite triburi ale Americii sau Australiei. Sunt dife-
rite limbaje capabile sã exprime gânduri diferite foarte variate ºi care servesc în
mod curent chiar între triburi diferite ce nu posedã vreun alt limbaj comun. Nu
se poate spune, prin urmare, cã omul întrebuinþeazã numai limbajul articulat.

De altfel, este necesar sã ºtim dacã prin limbajul articulat se înþelege ceva
destul de bine precizat. Se ºtie cã, de obicei, când un om puþin cultivat aude pen-
tru prima oarã vorbindu-se o limbã strãinã, mai ales o limbã a cãrei pronunþare nu
este destul de accentuatã, el nu distinge niciun sunet precis, nu sesizeazã nicio
silabã pentru el, aceasta rãmâne o limbã nearticulatã. Din acest punct de vedere
engleza este mai puþin articulatã decât germana ºi aceasta mai puþin decât ma-
ghiara. La fel, nici scrisul nostru nu este capabil sã reproducã anumite sunete ale
limbii hotentoþilor, pe care filologii o reprezintã mai mult ca o suitã de strigãte ne-
articulate ºi de plescãiri de limbã decât ca limbaj uman; pentru ei, limbajul hoten-
toþilor nu este articulat.

Aceastã observaþie ne permite sã întrebãm dacã suntem îndreptãþiþi sã spunem
cã limbajul animalelor este în mod necesar un limbaj nearticulat pentru simplul
motiv cã nu-i sesizãm articulaþiile. Când ascultãm câtva timp ºi în mod susþinut ciri-
pitul unei rândunici avem impresia cã auzim sunete perfect distincte ºi bine
caracterizate, care desigur nu ar putea fi reproduse de literele alfabetului nostru, dar
se întrevede foarte bine posibilitatea separãrii cântecului acestei pãsãri în sunete ele-
mentare analoage vocalelor ºi consoanelor ce compun limbajul uman. Se cunosc, de
asemenea, încercãrile doctorului Garner, al cãror rezultat nu-l ºtim încã, de a analiza
limbajul maimuþelor cu ajutorul fonografului ºi de a-i separa elementele.
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* * *

Dacã, aºadar, conformaþia mâinii ºi limbajul au fost condiþiile fundamen-
tale pentru dezvoltarea societãþii umane, ne putem întreba care au fost raþiunile
pentru care nu s-a întâmplat la fel ºi în cazul societãþilor animale.

Prima este cã aceste douã condiþii nu se gãsesc în general reunite la una ºi
aceeaºi societate animalã. Pãsãrile, câinele posedã într-adevãr un limbaj care, la
câteva specii, este destul de avansat, dar mâna le lipseºte. Elefantul posedã trom-
pa care îi aduce aceleaºi servicii ca mâna, dar fãrã a mai socoti cã o singurã mânã
nu poate înlocui douã, elefantul nici nu posedã vreun limbaj. Numai maimuþele
sunt acelea care, fiind dotate cu mâini ca ºi oamenii, par sã aibã, totodatã, un lim-
baj. ªi, cu toate acestea, societãþile lor nu par a realiza vreun progres.

Dar, înainte de toate, aceastã afirmaþie nu trebuie acceptatã decât cu rezer-
ve. Transformãrile societãþilor primitive se fac foarte încet ºi observaþiile pe
care le deþinem asupra acestor societãþi simiene nu dateazã de prea mult timp
pentru a ne permite sã credem cu certitudine în completa imobilitate a acestor
societãþi. ªi apoi, observaþii precum cele ale lui Emin Paºa ne dau, mai curând,
convingerea contrarã.

Pe de altã parte, trebuie sã remarcãm cã maimuþele superioare, cele a cãror
inteligenþã mai dezvoltatã ar permite mai uºor constituirea societãþilor perfecti-
bile, trãiesc mai curând solitare; pe când celelalte, în climatul favorabil ºi în
regiunile bogate în alimente pe care le locuiesc, nu resimt necesitatea de a-ºi
ameliora starea. De altfel, acelaºi lucru e valabil ºi pentru societãþile umane,
cãci în aceleaºi regiuni ele nu par sã evolueze cu mult mai mult decât cele ale
maimuþelor, nici sã le fie cu mult superioare.

Dar mai este o cauzã care împiedicã progresul societãþilor animale: chiar
când existã, limbajul animalelor nu este susceptibil de perfecþionare. Or, aceasta
este o condiþie esenþialã pentru ca limbajul sã poatã servi drept instrument de
perfecþionare a societãþii, cãci el trebuie sã fie în stare a se mula fãrã încetare
dupã noile stãri prin care trece societatea, în funcþie de progresele sale.

Pentru animale, se pare cã limbajul este limitat în dezvoltare ºi de condiþii
organice. Este adevãrat cã, în stare domesticitã, câinele a învãþat sã latre, ceea
ce strãmoºii sãi nu ºtiau sã facã. Dar el nu poate sã latre decât în 15 sau 20 de
feluri diferite ºi nu poate sã adauge repertoriului sãu nici mãcar un singur fel
nou de a lãtra pentru a exprima un sentiment sau o necesitate nouã; ºi, cu toate
acestea, nu existã câine care sã nu fie adeseori foarte nefericit cã nu poate ex-
prima ceea ce simte ºi care sã nu se forþeze sã gãseascã mijlocul de a o face.
Aceste eforturi continue ar fi trebuit sã producã deja în organul vocal al câinelui
modificãrile necesare, iar dacã nu s-au produs, aceasta se datoreazã faptului cã
organul însuºi nu este susceptibil de a o realiza.

Sã mai analizãm ºi vrabia, al cãrei limbaj cuprinde, de asemenea, de la 15
pânã la 20 de cuvinte diferite. Remarcãm cã aceste cuvinte sunt absolut aceleaºi
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pentru toate vrãbiile de pe pãmânt, ceea ce dovedeºte cã dacã limbajul a evoluat
în trecut, aceastã evoluþie a fost opritã pentru întreaga specie de cãtre confor-
maþia organicã a gâtului pãsãrii, din momentul în care s-a atins limita posibi-
litãþii de perfecþionare a acestui organ. Observaþia ar putea fi generalizatã pentru
cea mai mare parte a speciilor animale al cãror limbaj nu variazã de la o regiune
la alta. Dacã, cu toate acestea, anumite diferenþe ar exista pentru o specie
oarecare, aceasta ar fi dovada faptului cã pentru acea specie evoluþia limbajului
nu a ajuns încã peste tot la limita posibilitãþii sale de perfecþionare.

Valoarea acestei observaþii nu este diminuatã prin faptul cã trei sau patru specii
de pãsãri pot fi dresate sã pronunþe cuvinte omeneºti. Aceasta ar dovedi cã organul
vocal al pãsãrilor ar fi susceptibil de a se adapta la un limbaj mai perfecþionat decât
limbajul lor obiºnuit. Dar pentru a admite aceastã concluzie, ar trebui sã stabilim
dacã asemenea perfecþionare ar putea sã se producã ºi în condiþiile normale ale
vieþii pãsãrii ºi nu numai în cele ale unei educaþii forþate. ªi, chiar în acest caz,
specia nu ar putea sã obþinã un mare folos din limbajul sãu uman, pentru cã, lipsit
de un instrument de muncã, cum este mâna, ar lipsi condiþia primã a progresului
ºi, în consecinþã, necesitatea utilizãrii unui limbaj perfecþionat.

* * *

Ceea ce am spus mai înainte aratã diferenþa profundã dintre limbajul uman ºi
cel al diverselor specii animale. În timp ce acesta din urmã este aproape total lipsit
de posibilitatea de a se dezvolta, primul este susceptibil de progres aproape infinit.
ªi dacã anumiþi cãlãtori afirmã cã au descoperit în Noua Guinee populaþii a cãror
limbã nu numãrã mai mult de 20 de cuvinte, se gãsesc altele, în aceleaºi insule, al
cãror limbaj este de o asemenea bogãþie ºi complexitate încât provoacã disperarea
filologilor. Cât este de mare distanþa parcursã între idioma barbarã ºi sãracã a
omului de Neanderthal ºi limba lui Homer sau cea a lui Dante! Cât de bine pot
exprima acestea din urmã idei ºi sentimente care sunt imposibil de tradus într-o
limbã primitivã! ªi ce dovadã elocventã cã un limbaj perfecþionat este indis-
pensabil atât pentru formarea cât ºi pentru viaþa unei societãþi perfecþionate! Chiar
ºi limba lui Homer, a lui Virgiliu ºi Dante pare înapoiatã pentru starea societãþii
contemporane, cãci ea nu mai poate exprima nici stãrile noi care nu existau acum
trei sau chiar acum ºase secole, nici ideile, sentimentele ºi starea de spirit de
astãzi, care nu seamãnã deloc cu cele din timpurile trecute. Limba a evoluat în
acelaºi timp cu societatea, a cãrei evoluþie a fost posibilã prin cea a limbajului.
Între ele existã o legãturã indisolubilã.

* * *

În rezumat, conformaþia mâinii ºi limbajul sunt cei doi factori care au fãcut
posibil ºi au favorizat înainte de toate progresul societãþilor umane. Dupã defini-
þia pe care am dat-o, ele sunt adevãrate forþe sociale pentru cã reprezintã cauzele
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de prim ordin ce au determinat miºcarea socialã sau variaþia stãrii economice,
intelectuale ºi morale a corpului social. Eforturile noastre trebuie sã tindã cãtre
gãsirea unei legi fie ea ºi empiricã, în privinþa modului de acþiune a acestor forþe.
Dar însuºi enunþul problemei ajunge pentru a arãta în ce mãsurã suntem îndrep-
tãþiþi de a repeta cele spuse mai sus: realizarea acestui deziderat este mai uºor de
conceput decât de efectuat.

3. Inteligenþa

S-ar pãrea cã în cele spuse nu am acordat inteligenþei locul ce i se cuvine ca
factor al constituirii societãþilor umane.

Este imposibil sã nu ne dãm seama de rolul foarte mare pe care inteligenþa
l-a avut în acest fenomen social. În cele de mai sus ne-am strãduit însã sã sta-
bilim cã acest rol nu fusese unic ºi cã în constituirea primelor societãþi ºi în
dezvoltarea lor ulterioarã alþi factori decât inteligenþa au intervenit cu o parte de
acþiune cel puþin egalã.

Prin conformaþia sa cerebralã, specia umanã dispune de un organ de o per-
fecþiune mai mare decât celelalte specii animale. Este deci natural ca, în condiþii
egale, inteligenþa omului sã se dezvolte mai bine ºi mai repede decât cea a ani-
malului, dar asta nu înseamnã cã ea este apanajul exclusiv al omului; noi cre-
dem, dimpotrivã, cã aceastã facultate este distribuitã, e drept, foarte inegal, ºi
unui mare numãr de specii animale, poate chiar tuturor. Nu putem refuza fur-
nicii ºi albinei inteligenþa, când vrem sã o acordãm unui fugian care nu ºtie nici
mãcar sã-ºi sape o groapã în pãmânt spre a se adãposti de frig.

Inteligenþa este o facultate esenþialmente perfectibilã. La aceastã perfec-
þiune pot contribui o mulþime de condiþii, dar în primul rând posibilitatea exerci-
tãrii ei. Primii oameni aveau un grad de inteligenþã care, foarte probabil, nu
diferea decât foarte puþin de cel al anumitor specii animale; ºi, dacã condiþiile
lor de viaþã ar fi continuat sã rãmânã aceleaºi ca ºi ale animalelor, inteligenþa
lor, cu tot organul superior de care dispuneau, nu s-ar fi putut dezvolta aºa cum
s-a întâmplat. Poziþia mâinii ºi limbajul au permis omului sã-ºi dezvolte
inteligenþa mai repede decât animalul, cãci ea a putut sã exerseze mai mult ºi
mai bine decât cea a animalului, graþie acestor doi auxiliari.

Nu ar fi deci just sã atribuim progresul societãþilor umane exclusiv inteli-
genþei; el este rezultatul celor trei factori care au acþionat împreunã ºi care s-au
dezvoltat ºi perfecþionat treptat unii prin intermediul celorlalþi.

Dar dacã, la începuturi, importanþa acestor factori era contrabalansatã mai
mult sau mai puþin, cu cât se ridica nivelul, cu atât creºtea rolul inteligenþei,
astfel încât astãzi ea este forþa socialã cea mai puternicã.

Din punctul de vedere al acþiunii sale asupra progresului social trebuie sã
distingem inteligenþa medie a societãþii considerate ºi inteligenþã maximã.
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Prima este cea care defineºte caracterul intelectual al societãþii; ea determinã
genul ºi gradul de rapiditate a evoluþiei acestei societãþi; dupã ea se judecã gradul
de dezvoltare intelectualã, cãci ar fi cu totul artificial sã o judecãm pe aceasta dupã
câteva genii izolate, care adeseori sunt produsul unor împrejurãri absolut parti-
culare ºi în primul rând al propriei lor conformaþii cerebrale. Inteligenþa maximã,
la un moment dat ºi pentru o societate datã, este reprezentatã de indivizi cu
inteligenþã superioarã care lãrgesc câmpul intelectual mediu al acestei societãþi ºi-i
ridicã nivelul. Savanþii sunt cei ce fac sã progreseze ºtiinþa, artiºtii aceia a cãror
operã exercitã o influenþã determinantã asupra spiritului uman, gânditorii fac sã se
nascã idei noi. Acþiunea unor asemenea indivizi asupra mersului societãþii este
evidentã, dar ea se exercitã în alt mod decât cea a inteligenþei medii a mulþimii.
Aceasta din urmã creºte desigur prin experienþa ºi reflecþia tuturor, acumulate fãrã
încetare; dar acest progres se realizeazã în mod lent ºi continuu; în timp ce apariþia
geniilor poate determina o ridicare subitã sau cel puþin într-un timp relativ scurt a
stãrii intelectuale medii a societãþii ºi a celorlalte condiþii ale sale. Astfel, este
posibil ca evoluþia naturalã sã fi dus în mod gradual gândirea germanã la înãlþimea
la care s-a ridicat ea brusc prin apariþia lui Kant; dar este sigur cã apariþia acestui
geniu a scutit spiritul german de mai multe secole de lucrare lentã. La fel ºi în cazul
lui Guttenberg, a cãrui invenþie a fãcut mai mult în cincizeci de ani pentru
rãspândirea ideilor decât legiuni de copiºti ºi zeci de secole de muncã înaintea lui.

Cu toate rezultatele la care a ajuns calculul probabilitãþilor în ce priveºte
probabilitatea apariþiei anumitor fenomene echiprobabile, se pare cã nu va putea
fi gãsitã vreo lege care sã dea probabilitatea apariþiei oamenilor de geniu ºi a
marilor inventatori; încã ºi mai puþin, sã se poatã prevedea importanþa influenþei
operelor lor asupra progresului uman.

Nu acelaºi lucru se întâmplã cu ceea ce am numit inteligenþa medie. Dacã
starea intelectualã a unei societãþi face progrese continue, aceasta se datoreazã
faptului cã ea adaugã în fiecare zi fondului intelectual, pe care-1 posedã deja,
achiziþii noi, pe care le realizeazã graþie aceluiaºi fond intelectual. Pare firesc sã
admitem cã existã o anumitã proporþionalitate între importanþa acestor achiziþii
într-un timp dat ºi importanþa fondului intelectual cãruia i se datoreazã. Dacã
reprezentãm prin A valoarea fondului intelectual al unei societãþi la un moment
dat ºi dacã numim a creºterea pe care unitatea A o suferã în unitatea de timp, se
stabileºte uºor cã dupã un timp t valoarea lui A devine

A (1 + a)t,

ceea ce se exprimã spunând cã A creºte în progresie geometricã.
Am putea deci admite, cu o anumitã aproximaþie, cã fondul intelectual al

unei societãþi creºte în progresie geometricã, în raport cu timpul.
Întâlnim, de asemenea, în cursul istoriei cazuri în care fondul intelectual

scade. Consideraþiile precedente pot fi aplicate ºi în aceste cazuri, cu diferenþa
cã creºterea a devine atunci negativã.
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Pentru ca expresia precedentã sã prezinte un grad de aproximaþie cât de cât
admisibil, este necesar ca timpul t la care se aplicã sã nu fie prea mare ºi ca în
acest timp societatea sã nu suporte nici vreo zguduire intelectualã care sã facã
sã varieze într-o manierã mai mult sau mai puþin bruscã fondul sãu intelectual;
acesta ar fi cazul unei mari invenþii, cum ar fi scrisul, telegraful, telefonia, nici
influenþa vreunei catastrofe care ar distruge toatã avuþia intelectualã a corpului
social considerat sau o parte a ei.

De altfel, putem observa uºor cã expresia precedentã nu poate fi reprezentarea
exactã a legii creºterii fondului intelectual al unei societãþi, cãci ea tinde sã devinã
infinitã când timpul creºte indefinit, ceea ce nu ar avea sens, cãci nu se poate
concepe un fond intelectual infinit de mare. Deci, încã o datã, expresia pe care
tocmai am stabilit-o nu ar putea conveni decât pentru perioade de timp limitate.

Dar, în afarã de aceste restricþii, pentru anumite societãþi trebuie sã se þinã
seama de un fapt care devine vizibil de îndatã ce se considerã mai îndeaproape
faptele istorice. Dezvoltarea unei societãþi, dupã ce a urmat un anumit timp o
ascensiune regulatã, suferã un impuls care îi accelereazã sau întârzie miºcarea.
În urma acestui impuls, miºcarea continuã în cursul unei noi perioade pânã când
un nou impuls nu-i modificã iarãºi rapiditatea º.a.m.d.

Cel mai bun exemplu ni-l oferã societatea europeanã occidentalã. Perioada
din jurul anului 400 poate fi consideratã ca punct de plecare al stãrii de lucruri
create prin dislocarea Imperiului Roman ºi prin marele val al invaziilor barbare.
Este începutul nopþii îndelungate a Evului Mediu. Dar ea este ºi începutul cons-
tituirii noii societãþi, bazate pe ruinele celei vechi, graþie împrospãtãrii cu sânge
nou din mediul barbar.

Noua societate se dezvoltã lent, cu ajutorul elementelor de care dispune ºi
în mijlocul zãngãnitului continuu de arme, ce reprezenta starea normalã a acelor
vremuri.

Urmeazã Carol cel Mare ºi cu el o nouã stare de lucruri, superioarã celei
precedente, întrucât o organizare regulatã pune puþinã ordine în haosul existent.

Societatea îºi continua viaþa în noile condiþii, plecând de la starea creatã de
Carol cel Mare superioarã celei ce se încheiase. A urmat o nouã perioadã de
dezvoltare lentã.

În secolul al XIII-lea, principalele cruciade s-au sfârºit prin cãderea Cons-
tantinopolului; un curent de idei noi a invadat lumea occidentalã; Anglia pune
bazele regimului constituþional, se înfiinþeazã Universitatea din Paris, cea din
Bologna exista de mai înainte, ia naºtere arta goticã. Toma de Aquino, Albert cel
Mare, Raymundus Lullus ºi alþii cultivã ºtiinþele; puþin mai târziu, Dante îºi scrie
poemul. Aceasta este a doua etapã care face din nou sã creascã nivelul social,
oferind un nou punct de plecare pentru mersul înainte al societãþii.

O altã etapã a avut loc în momentul Renaºterii, al cãrei impuls s-a resimþit
pânã în secolul al XIX-lea, ºi care a deschis pentru spiritul uman cãi noi în toate
direcþiile.
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Miºcarea socialã europeanã în aceste cincisprezece secole din urmã poate
fi vãzutã ca urmând o traiectorie compusã din patru ramuri de curbe ascendente
racordate succesiv între ele prin ramuri mai scurte, cu o ascensiune mult mai
rapidã, reprezentând miºcarea socialã în decursul etapelor: Carol cel Mare,
secolul al XIII-ea, Renaºterea.

Este remarcabil faptul cã perioadele de timp care separã aceste etape succe-
sive cuprind toate în jur de 400 de ani, ceea ce evident este o simplã coincidenþã.
Or, dacã, cu rezervele pe care le-am formulat, se poate admite cã între douã etape
succesive fondul intelectual al societãþii a crescut în progresie geometricã, nu mai
putem admite cã aceeaºi progresie poate servi pentru toate perioadele considerate,
din cauza discontinuitãþii reprezentate de etapele care le separã. Trebuie sã gãsim,
prin urmare, o reprezentare mai generalã care sã convinã acestui caz special.

Sã considerãm o serie de termeni în progresie geometricã:

A, Aq, Aq2, Aq3, Aq4...

Sã grupãm, de exemplu, aceºti termeni câte patru; apoi sã multiplicãm ter-
menii primului grup prin 1, pe cei din al doilea grup prin r, pe cei din al treilea
prin r2 º.a.m.d. Vom forma seria urmãtoare pe care am putea-o numi o progresie
dublu geometricã:

A, Aq, Aq2, Aq3, Arq4, Arq5, Arq6, Arq7, Ar2q8 ...

Sã presupunem cã din aceºti termeni A reprezintã, ca mai sus, valoarea
fondului intelectual al societãþii noastre în primul secol socotit începând cu anul
400 ºi q coeficientul 1 + a, unde a înseamnã totdeauna, ca mai sus, creºterea pe
care unitatea A o suferã într-un secol. În ceea ce priveºte pe r, el este un coe-
ficient a cãrui semnificaþie o vom stabili în cele ce urmeazã.

În acest caz, primii patru termeni ai seriei noastre devin:

A, A(1 + a), A(1 + a)2, A (1 + a)3

ºi reprezintã starea intelectualã a societãþii în timp de cincisprezece secole
consecutive începând cu anul 400.

La sfârºitul acestui al patrulea secol, vine pe neaºteptate epoca lui Carol cel
Mare, care face sã creascã brusc valoarea fondului intelectual A(1 + a)3 existent
la înscãunarea sa. Putem sã reprezentãm aceastã creºtere multiplicând acest din
urmã termen prin

r = 1 + b,

unde b înseamnã creºterea pe secol, pe care aceastã primã etapã o imprimã
unitãþii termenului A(1 + a)3; astfel încât termenul devine în urma creºterii:

A(1 + a)3 (1 + b).
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În perioada care urmeazã, acest termen suferã, în cursul fiecãrui secol,
aceleaºi creºteri ca în timpul primei perioade, astfel încât starea intelectualã ar
fi reprezentatã de-a lungul acestor patru secole prin termenii:

A(1 + a)4 (1 + b), A(1 + a)5 (1 + b), A(1 + a)6 (1 + b), A(1 + a)(1 + b). 

Ajunºi în cea de a doua etapã, va trebui din nou sã multiplicãm prin 1 + b
º.a.m.d.

Dupã aceasta va fi uºor sã scriem formula generalã a termenilor progresiei.
Este evident cã aceastã concepþie e supusã multor rezerve ºi nu poate avea

pretenþia sã reprezinte decât într-o manierã cu totul aproximativã mersul general
al fenomenului. Dar ea este utilã pentru a da o imagine intuitivã ºi pentru a
introduce o anumitã jalonare.

De altfel, chiar dacã acest mod de reprezentare este admis pentru perioada
istoricã pe care am considerat-o, el nu mai poate conveni altora. Astfel, pentru
istoria civilizaþiei europene, înainte de începutul Evului Mediu, se observã o
miºcare ascendentã începând cu epoca lui Homer ºi Hesiod pânã la cea a lui
Pericle, urmatã de o cãdere uºoarã pânã la cea a lui August, dupã care are loc o
adevãratã ruinã. Dar este destul de interesant sã constatãm cã pentru aceste
perioade durata se menþine în jurul a 400 de ani. În rest, se înþelege de la sine
cã nimic nu ne permite sã o considerãm drept consecinþã a unei legi.

În privinþa viitorului, se pare cã secolul XX va însemna pentru omenire o
etapã încã mai importantã decât secolul al XIX-lea, ceea ce va întrerupe conti-
nuitatea perioadelor de 400 de ani ºi nu va permite extinderea la perioadele
ulterioare a progresiei dublu geometrice stabilite mai sus.

4. Acþiunea cauzelor fizice

Dupã cele examinate mai sus, cauzele fizice sunt probabil acelea a cãror
influenþã asupra miºcãrii sociale este cea mai importantã.

Toatã lumea cunoaºte influenþa climatului ºi nu vom insista asupra ei. Remar-
cãm numai cã climatul temperat pare sã fie cel care favorizeazã mai mult progre-
sul social. Climatul prea rece creeazã prea multe dificultãþi iniþiativei omului, în
timp ce climatul cald nu oferã destule; cãci, pentru ca geniul inventiv al omului,
energia ºi iniþiativa sa sã se dezvolte, trebuie ca ele sã se exercite împotriva unor
dificultãþi ce trebuie înfrânte; or, în regiunile tropicale, viaþa este prea uºoarã
pentru ca aceste condiþii sã fie îndeplinite.

În epoca cuaternarã a avut loc în Europa o perioadã glaciarã, de lungã
duratã, în timpul cãreia clima a fost la fel de rece precum cea din nordul Norve-
giei. Este sigur cã, urmând perioadei temperate de mai înainte, aceastã perioadã
a tulburat profund viaþa societãþilor umane instalate în aceste regiuni. Este
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posibil ca ele sã fi fost pe de-a-ntregul distruse sau forþate sã emigreze în masã
în cãutarea unei patrii mai îndurãtoare ºi înlocuite prin populaþii mai pregãtite
pentru noile condiþii de existenþã. ªi într-un caz ºi în celãlalt, miºcarea socialã
a fost cel mai puþin frânatã ºi probabil umanitatea a fost forþatã sã-ºi reînceapã
civilizaþia dupã ce a pierdut fructul unei munci de mai multe secole.

Pe de altã parte, o miºcare contrarã trebuia sã se fi produs în momentul
încetãrii perioadei glaciare.

Este probabil cã aceste schimbãri ale climei, într-un sens ºi în celãlalt, sã fi
avut loc foarte încet; în acest caz societãþile au putut sã se adapteze gradual la
noile condiþii de existenþã. Nu este mai puþin adevãrat cã mersul civilizaþiei
acestor vremuri îndepãrtate a trebuit sã sufere cel puþin o schimbare de direcþie,
dacã nu chiar o oprire sau încetinire, în urma acestei cauze pur fizice.

În general, starea unei societãþi depinde de condiþiile în mijlocul cãrora ea
a luat naºtere ºi orice modificare a acestor condiþii îºi gãseºte ecou în miºcarea
societãþii. Ne putem pune întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu viaþa popoarelor
Europei centrale în cazul în care toþi gheþarii Alpilor ar fi dispãrut. Consecinþele
ar fi fost simþite pânã în regiunile Rinului de jos, ale Provencei ºi ale Dunãrii de
jos. Regimul fluviilor ar fi fost rãsturnat, la fel ºi cel al anotimpurilor; un climat
excesiv ºi uscat ar fi luat locul celui care domneºte acum; ca atare, toatã agri-
cultura ar fi trebuit sã-ºi schimbe procedeele, ceea ce, fãrã a mai vorbi de alte
cauze, ar fi forþat populaþiile sã-ºi modifice profund felul lor de viaþã.

S-a putut constata de nenumãrate ori cã viaþa societãþilor s-a modificat chiar
urmare a unor schimbãri mai puþin radicale ºi mai puþin durabile ale climatului.
Astfel, emigrarea irlandezã a fost mai importantã în jurul lui 1850 ºi 1880, din
cauza recoltelor slabe pricinuite de ploile persistente din aceºti ani. Dimpotrivã,
Far West-ul a primit un val de emigranþi, în special în 1880, pentru cã anul ploios
a fost favorabil unei producþii bogate; în timp ce 15% dintre aceºti emigranþi s-au
întors acasã între 1890–1900, când timpul secetos a fãcut sã scadã producþia.

Observãm cã un singur an de secetã sau de ploi excesive a putut sã aducã
perturbãri în viaþa celor douã continente.

Se pare cã schimbãri ale climei, chiar profunde ºi durabile, se produc în fie-
care moment, când într-un punct al suprafeþei Pãmântului, când în altul. În secolul
al X-lea, Groenlanda nu era o þarã atât de pustie cum este astãzi, cãci altfel
exploratorii care au descoperit-o nu i-ar fi dat numele frumos de þarã verde; astãzi
ea este în întregime acoperitã cu o pãturã continuã de gheaþã groasã. Iatã deci o
schimbare profundã intervenitã din timpuri istorice, care a fãcut imposibilã viaþa
în aceste þinuturi pentru alte populaþii decât cele ale eschimoºilor.

În prima jumãtate a Evului Mediu, Islanda era o þarã bogatã, populatã de o
civilizaþie foarte avansatã. ªi nu invazia gheþarilor a transformat-o în þara aridã
ºi pustie de astãzi, ci teribila erupþie vulcanicã din secolul al XVIII-lea, care a
acoperit cu lavã cea mai mare ºi mai bunã parte a þãrii. Iatã un centru de civili-
zaþie dispãrut pentru totdeauna, ca urmare a unui simplu fenomen geologic.
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Fenomene geologice sunt ºi schimbãrile cursului fluviilor; ºi în regiunea
pãrãsitã, în care seceta ºi sãrãcia iau locul abundenþei ºi în cea în care apele vin
sã distrugã tot ce exista în loc sã aducã bogãþie.

Amu-Daria, anticul Oxus, care mãrginea bogata Bactrianã, se revãrsa odi-
nioarã în Marea Caspicã; în 1575 ºi-a abandonat albia ºi a ajuns sã se verse în
lacul Arai. Regiunea altãdatã scãldatã de acest fluviu s-a uscat, iar populaþia
sãrãcitã ºi disperatã a devenit nomadã.

Hoang-Ho a avut aceeaºi soartã; din anul 600 î.e.n. ºi-a schimbat cursul de
25 de ori. În 1209 ºi în 1852 a pãrãsit în întregime jumãtatea inferioarã a albiei
sale; acum câþiva ani s-a schimbat din nou ºi s-a vorbit atunci de ºapte milioane
de victime. Din fericire, China este destul de bogatã în oameni ºi destul de
prolificã pentru a umple acest gol, dar aceasta nu este mai puþin o dovadã a
faptului cã o forþã socialã, cum este acþiunea unui fluviu mare, poate aduce
perturbãri în miºcarea socialã a unei þãri întregi.

La fel ca ºi Hoang-Ho, Tarimul curge în terenuri care se dezagregã foarte
uºor, ceea ce duce la schimbarea continuã a cursului sãu. Marele lac Lob-Noor,
unde se vãrsa altãdatã, nu mai este decât o baltã imensã, cuib de malarie,
incapabilã de a hrãni numeroasa populaþie a pescarilor ºi agricultorilor care
locuia pe malurile sale. Astfel, ea este obligatã sã se deplaseze continuu urmând
capriciile fluviului. Aºezãri mari au fost întemeiate ºi abandonate succesiv în
secolele al III-lea, al VII-lea ºi al XII-lea. Nu este imposibil ca aceasta sã fi fost
una din cauzele marii miºcãri care a agitat popoarele asiatice în Evul Mediu ºi
ale cãror efecte au fost resimþite pânã în Europa.

Regimul apelor în Asia a suferit o crizã, observatã de cãtre savanþi, ºi care
se traduce prin ceea ce se numeºte „secãtuirea Asiei“; fenomenul este plin de
ameninþãri pentru viitor, cãci în ziua în care aceastã „fabricã de naþiuni“ nu va
mai putea sã-ºi hrãneascã sutele de milioane de oameni care o locuiesc va trebui
ca o nouã erã de invazii ºi catastrofe sã se deschidã pentru civilizaþia europeanã.

De altfel, asemenea fenomene se manifestã aproape peste tot, deºi nu tot-
deauna în proporþii atât de mari; aceasta, deoarece cauze în aparenþã neînsem-
nate pot determina schimbãri considerabile în regimul apelor ºi prin aceasta în
viaþa populaþiilor vecine. Dacã, de exemplu, un strat de apã este aºezat pe o
pãturã impermeabilã ce acoperã alte straturi permeabile, va fi suficient un
cutremur care sã producã o spãrturã a pãturii superioare pentru ca pânza de apã
sã se piardã. Aceasta este probabil una din cauzele pentru care au dispãrut râuri
ºi se gãsesc regiuni întregi uscate, acolo unde altãdatã domnea bogãþia ºi bunã-
starea. În Algeria s-au descoperit, sub nisip, ruine de cetãþi bogate ºi populate.
În România, se vãd în jurul Bucureºtilor resturile unui râu mai vechi, Mostiºtea,
din care nu a rãmas decât albia secatã, jalonatã ici-colo pe o lungime de câteva
zeci de kilometri de mici porþiuni de apã care comunicã cu o pânzã subteranã.
Foarte probabil, nivelul acesteia a scãzut, dintr-o cauzã necunoscutã, cu vreo
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zece metri, ceea ce a fost suficient sã disparã râul aproape în întregime; cãci este
suficientã o scãdere de numai câþiva metri în nivelul unei pânze de apã, pentru
ca o întreagã regiune sã fie atinsã de uscãciune.

Uneori, nivelul stratului de apã este supus la schimbãri a cãror raþiune nici nu
o putem bãnui, dar care reprezintã o cauzã de profundã perturbare în existenþa
locuitorilor de pe malurile râurilor. Barth ºi alþi cãlãtori, care au vizitat Sudanul
cãtre mijlocul secolului trecut, descriu Ciadul ca un lac foarte mare, de 40 de ori
mai întins decât lacul Geneva, cu ape limpezi, hrãnind o populaþie numeroasã de
pescari ºi înconjurat de multe sate foarte populate. Acum este aproape în
întregime secat sau transformat într-o mocirlã cu stufãriº. Se pare cã era în aceeaºi
stare ºi cãtre 1820, în timp ce, spre 1860, înãlþimea apelor atinsese un maxim. Se
pune întrebarea ce va deveni populaþia care, prin dispariþia lacului, îºi pierde
mijloacele de existenþã?

* * *

Din aceste exemple se vede influenþa decisivã pe care fenomenele fizice o pot
exercita asupra vieþii societãþilor umane. Dar dacã în aceste câteva exemple omul
se gãsea neputincios ºi dezarmat în faþa marilor forþe ale naturii împotriva cãrora
nu putea nimic, existã alte pericole pe care ºi le creeazã el însuºi din lipsã de
prevedere ºi care vor face foarte precarã existenþa societãþilor viitoare. Dacã rezer-
vele inepuizabile de fier pot satisface o exploatare oricât de intensã, multe alte
surse de prosperitate ale societãþii moderne sunt ameninþate cu o viitoare dispa-
riþie, ca urmare a lipsei de clarviziune în exploatarea lor. Acum ºaizeci de ani,
pãduri imense acopereau Far-West-ul american; astãzi nu a mai rãmas nici urmã
din ele, au fost nimicite prin foc când nu s-a putut face altfel. Cetele de bizoni,
care reprezentau rezerva alimentarã a întregii populaþii indiene ºi care erau atât de
numeroase încât împiedicau ore întregi trecerea trenurilor, au dispãrut complet;
n-au rãmas nici mãcar exemplare pentru muzeu. Acelaºi lucru pentru cetele de
antilope din Africa de Sud; ºi tot astfel va fi, în curând, pentru balene, foci ºi
elefanþi. În ceea ce priveºte combustibilul mineral, i se cunoaºte situaþia.

Se înþelege de la sine ce influenþã decisivã va avea aceastã eventualitate asu-
pra existenþei societãþilor viitoare, dacã ea se va realiza. Comunitãþi bogate vor
cãdea în mizerie sau vor dispãrea complet, la fel cum au dispãrut pânã acum,
aproape în întregime, triburile indiene; în orice caz, condiþiile lor de existenþã vor
suferi modificãri radicale, fãrã a socoti cã întreaga societate civilizatã se va resimþi
profund de pe urma acestora. Iatã deci forþele sociale de care trebuie sã þinem
seama în studiul problemelor sociologice.

Este adevãrat cã pentru a umple golurile fãcute astfel se conteazã pe necu-
noscut ºi pe neprevãzut, se sperã în descoperirea unor noi depozite de cãrbune,
noi surse de petrol. Dar nu trebuie sã pierdem din vedere cã în fiecare zi noi
popoare îºi fac intrarea în viaþa civilizatã, îºi lãrgesc necesitãþile ºi sporesc

Mecanica socialã / 651

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 651



cererea. Dacã echilibrul nu este restabilit într-un fel oarecare, se poate prevedea
cã urmaºii noºtri vor avea destule dificultãþi.

Ce-i drept, se poate conta, cu destulã speranþã, pe descoperirea unor noi
mijloace mai economice de utilizare a marilor forþe naturale: gravitaþia, vântul,
mareele, cãderile de apã, curentul râurilor; dar în ce priveºte materia vie, pâinea,
carnea sau lemnul, numai natura le va putea produce.

5. Viaþa ca forþã socialã

Elementul oricãrei societãþi este individul, o fiinþã vie. Viaþa trebuie deci sã fie
consideratã drept forþa cãreia îi revine rolul cel mai important în miºcarea socialã.

Spre a putea introduce viaþa în cercetarea noastrã, nu ajunge sã cunoaºtem
numai efectele sale fiziologice ºi psihice, ci ºi secretul însuºi al producerii sale.

Sã luãm, ca termen de comparaþie, electricitatea. Observarea ºi experimen-
tarea au descoperit deja legile multor fenomene electrice; dar natura electrici-
tãþii nu a fost cunoscutã decât în ziua în care Hertz a dovedit cã ea nu este decât
manifestarea unei miºcãri ondulatorii; în acea zi, s-au putut stabili formulele
acestei miºcãri ºi s-a dedus pe cale pur raþionalã explicaþia tuturor fenomenelor
electrice cunoscute, fãcându-se previziuni cu privire la altele, necunoscute încã.

Acelaºi lucru pentru atracþia universalã. Înainte de Kepler, miºcãrile corpurilor
cereºti nu erau cunoscute decât în mod empiric, astfel încât nu se putea prevedea
poziþia unui corp decât prin comparaþie cu miºcãrile sale anterioare. Descoperirea
legilor lui Kepler a însemnat deja un progres, cãci cu ajutorul lor se putea stabili cu
precizie miºcarea unei planete în ipoteza cã ea singurã se învârteºte în jurul Soa-
relui; dar aceste legi nu þineau seama de acþiunile reciproce dintre diversele planete
ºi dintre sateliþii lor ºi, în consecinþã, neglijau în întregime perturbaþiile ce trebuiau
luate în calcul spre a putea stabili, cu precizie matematicã, poziþia astrelor. Newton
a rezolvat definitiv problema; cãci, dând legea analiticã exactã a atracþiei, el a redus
chestiunea miºcãrilor cereºti la o simplã problemã de calcul ºi astfel a fãcut
posibilã precizia extremã cu care se cunosc fenomenele astronomice pânã în epoci
foarte îndepãrtate, în trecut sau în viitor.

Fenomenul vieþii este astãzi tot atât de puþin cunoscut ca ºi constituirea siste-
mului solar, acum trei secole, ºi a electricitãþii, acum patruzeci de ani. Constatãm
multe fenomene de miºcare, voinþã, inteligenþã la animale, de asimilaþie la toate
fiinþele vii, dar nu ºtim care este forþa care produce toate aceste fenomene, la fel
cum nu se ºtia cã atracþia universalã proporþionalã cu pãtratul distanþei produce
miºcãrile cereºti ºi cã o miºcare ondulatorie produce fenomenele electrice. Cu-
noaºterea vieþii este încã ºi mai puþin avansatã, cãci înainte de Newton aveam
legile lui Kepler, înaintea lui Hertz pe cele ale lui Ohm, care într-o anumitã
mãsurã dãdeau expresii precise pentru anumite fenomene astronomice ºi electrice,
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în timp ce în domeniul fenomenelor vieþii nu avem nimic asemãnãtor. Nu dispu-
nem decât de o masã de fapte din care nu se degajã nicio lege precisã.

Vom putea oare sã emitem cel puþin o ipotezã oarecare asupra acestei pro-
bleme arzãtoare? Dacã se considerã cã, din cele douã forme de manifestare a
vieþii, fenomenele psihologice ne sunt aproape în întregime necunoscute, în ceea
ce priveºte mecanismul lor, se pare cã nu a sosit încã momentul sã se formuleze
o ipotezã, cel mult am putea face unele supoziþii.

Remarcãm, în primul rând, cã lumina, cãldura ºi electricitatea sunt forme
diverse ale miºcãrii ondulatorii a eterului. Nu se ºtie încã nimic despre cauza
care produce atracþia universalã, dar o ipotezã mai veche o considera ca rezultat
al modului inegal în care ondulaþiile de eter acþioneazã asupra diverselor feþe ale
unei mase materiale în prezenþa altei mase materiale; ºi aceasta ar fi deci efectul
miºcãrii ondulatorii a eterului.

Viaþa ºi-ar avea oare ºi ea originea în aceeaºi miºcare ondulatorie? Acum
zece ani o atare supoziþie ar fi fost în întregime lipsitã de consistenþã. Dar
descoperirea radiului ºi a proprietãþilor sale a deschis pentru ºtiinþã orizonturi
noi ºi atât de vaste încât este permis sã avem speranþe acolo unde altãdatã nu se
întrevedea nimic.

Radiul emite particule materiale infinit de mici cu o vitezã care este com-
parabilã cu cea a luminii; în urma acestei emisiuni, masa radiului scade astfel
încât un gram din acest metal dispare în întregime într-un timp ce se evalueazã
la o mie de ani; altfel spus, radiul se dematerializeazã sau materia care îl com-
pune se disociazã. Aceastã disociere a materiei are loc simultan cu o producere
colosalã de energie. Curie evalua la 100 calorii grame/orã cãldura degajatã de
un gram de radiu, ceea ce în o mie de ani, durata vieþii acestei cantitãþi de metal,
ar însemna 876 milioane de calorii.

În momentul descoperirii radiului, aceastã proprietate a materiei nu era încã
bãnuitã. De atunci s-a recunoscut cã radiul nu este singurul care o posedã, ci ºi
multe alte metale; sunt savanþi care cred cã ea este o proprietate generalã a
materiei, dar în grade diferite, astfel încât devine aproape insesizabilã în cele
mai multe cazuri.

S-a mai constatat cã disocierea metalelor radioactive este însoþitã de feno-
mene luminoase, calorice ºi electrice.

De aici nu mai este de fãcut decât un pas pânã la a presupune cã lumina,
cãldura ºi electricitatea nu ar fi decât rezultatul unei miºcãri ondulatorii a
eterului, produse prin disocierea materiei.

Dacã toate aceste deducþii sunt exacte, ne putem întreba dacã viaþa nu ar fi
ºi ea efectul unei miºcãri ondulatorii a eterului, produse de disocierea materiei
organice ºi în special a materiei nervoase.

Fãrã îndoialã aceastã idee este mai puþin decât o ipotezã, este o simplã
supoziþie din moment ce ea nu se sprijinã decât pe analogii ºi pe un foarte mic
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numãr de fapte observate, neîndoielnice; totuºi, asemenea fapte nu ne lipsesc în
întregime. Astfel sunt anumite cazuri bine stabilite de telepatie, care fãrã voie ne
fac sã ne gândim la propagarea undelor hertziene prin telegrafia fãrã fir. La fel este
ºi producerea slabului curent electric care însoþeºte contracþia unui muºchi. În
sfârºit, la fel este ºi cazul peºtelui-torpilã, o adevãratã butelie de Leyda, la care
producerea organicã de electricitate dovedeºte într-o manierã evidentã corelaþia ce
existã între viaþã ºi electricitate; ºi chiar dacã se admit vederile lui Brunhes asupra
degradãrii energiei, ea dovedeºte în acelaºi timp cã viaþa ar fi datoratã unei specii
de energie superioare a cãrei manifestare este electricitatea; cãci, dupã Brunhes,
transformarea energiei nu s-ar face decât prin trecerea unei forme superioare
într-o formã inferioarã.

Mai este un argument care ne ajutã sã dãm mai multã consistenþã acestei
presupoziþii. Este sigur cã viaþa nu exista, cã ea nu putea sã existe în epoca în
care Pãmântul nu era decât o masã vâscoasã la o temperaturã extrem de ridicatã.
Ea nu a putut exista decât dupã rãcirea ei. Deci, dacã se admite cã forþa nu poate
sã se creeze din nimic, trebuie sã admitem de asemenea cã forþa care a produs
viaþa nu a putut fi decât o rezultantã a forþelor ce acþionau în acel moment. Or,
toate aceste forþe – chiar atracþia universalã, dupã explicaþia menþionatã mai sus
– dau naºtere unor miºcãri ondulatorii. Existã o raþiune pentru presupunerea cã
forþa vitalã, rezultanta lor, trebuie sã fie manifestarea unei miºcãri ondulatorii.

E uºor de vãzut ce importanþã ar putea avea pentru explicarea fenomenelor
de viaþã în general ºi a celor care intereseazã cercetarea noastrã în mod special,
aceastã explicaþie asupra cauzei care produce viaþã, dacã ea ar fi demonstratã
într-o manierã satisfãcãtoare. Se pare cã anumite cercetãri experimentale asupra
acestei chestiuni nu ar fi cu totul imposibile, cel puþin din punct de vedere teoretic.

Ne putem gândi, în primul rând, la interferenþã.
Se ºtie cã dacã douã vibraþii se propagã de-a lungul aceleiaºi linii drepte ºi

dacã lungimile lor de undã sunt egale, intensitãþile se adaugã, dacã ele coincid;
ele se anuleazã complet, dacã una dintre vibraþii se aflã în întârziere faþã de cele-
lalte cu o jumãtate de lungime de undã.

Dacã lungimea de undã nu este aceeaºi pentru cele douã vibraþii, fenomenul
este mai complicat ºi devine complet insesizabil dacã diferenþa între lungimile
de undã devine prea mare. Astfel, vibraþiile foarte scurte ale razelor luminoase,
a cãror lungime de undã nu depãºeºte câteva zeci de miimi de milimetri, nu pot
avea influenþe sensibile asupra celor ale electricitãþii pentru care aceeaºi
lungime poate atinge mai mulþi metri.

Cu toate acestea, fenomenul mai poate deveni sensibil dacã lungimile de undã
sunt de acelaºi ordin de mãrime ºi dacã ele se aflã într-un raport foarte simplu.

Dacã, prin urmare, viaþa se datoreazã, în mod real, unei miºcãri ondulatorii,
dacã lungimea de undã a acestei miºcãri este de acelaºi ordin de mãrime cu cea
a luminii sau cu cea a electricitãþii ºi dacã raportul între aceste lungimi de undã
este foarte simplu, aceste miºcãri vor putea interfera între ele.
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Condiþiile sunt prea numeroase pentru a fi uºor realizabile, dar ceea ce va fi
mai ales dificil de realizat este de a face perfect paralele o razã luminoasã ºi o razã
de miºcare vitalã, miºcare al cãrei mod de propagare este în întregime necunoscut.

Ne putem gândi la o specie de coheror de genul celei care, acþionând sub
efectul undelor herþiene, a fãcut posibilã invenþia telegrafiei fãrã fir.

În sfârºit, Maxwell ºi Bartoli au demonstrat, fiecare separat, cã lumina
exercitã o presiune pe suprafaþa asupra cãreia cade; Lordul Rayleigh a demons-
trat cã aceastã proprietate aparþine oricãrei miºcãri ondulatorii; iar Lebedev a
reuºit, prin experienþe de o precizie extremã, sã stabileascã valoarea acestei
presiuni, care pentru lumina Soarelui la maximul sãu pe Pãmânt este de 0,25
miligrame pe metru pãtrat, exact aceea la care ajunsese Maxwell, cu 37 de ani
înainte, pe cale teoreticã.

Dacã viaþa este consecinþa unei miºcãri ondulatorii, ar trebui ca aceastã
miºcare sã fie ºi ea capabilã sã producã o presiune pe o suprafaþã datã.

Din nefericire, forþele cu care ar trebui realizatã aceastã experienþã sunt atât
de mici încât este greu sã sperãm cã ele vor putea da rezultate apreciabile cu
mijloacele noastre actuale. Pentru a ne da seama de aceastã dificultate, este
suficient sã ne gândim cã un centru de acþiune atât de puternic ca Soarele nu
poate produce decât o presiune de un sfert de miligram pe metru pãtrat; ce pre-
siune ar putea produce forþa vitalã a unui animal, oricât de puternic ar fi el?

Cu toate acestea, meritã sã reflectãm asupra problemei ºi ne este îngãduit
sã sperãm cã ingeniozitatea savanþilor va ºti sã-i dea un rãspuns.

6. Acþiunea individului în miºcarea socialã

Cum miºcarea socialã nu se datoreazã numai cauzelor exterioare corpului
social considerat, ci ºi acþiunilor reciproce ale indivizilor ce o compun, este
necesar sã ne ocupãm de aceste din urmã acþiuni.

Un individ reacþioneazã întotdeauna asupra celorlalþi indivizi care compun
corpul social din care face parte. El ocupã un loc pe care l-ar putea ocupa un
altul, dacã primul nu ar exista; el opune deci o rezistenþã mai mult sau mai puþin
aparentã faþã de tendinþa pe care alþi indivizi ar avea-o de a pune stãpânire pe
acest loc. Pentru a trãi, el atrage asupra lui o parte din forþele ce acþioneazã asu-
pra corpului social sau ce se exercitã între elementele sale. Aceste acþiuni di-
verse nu se comportã altfel decât acelea pe care matematicianul le constatã între
diversele puncte materiale ce compun un sistem material oarecare.

Acþiunea unui individ în masa socialã se face simþitã în jurul lui la o distan-
þã mai micã sau mai mare, adicã se exercitã asupra unui numãr de alþi indivizi.
Întinderea acþiunii caracterizeazã personalitatea mai puternicã sau mai slabã a
individului sau ceea ce vom numi factorul sãu personal.
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Acest factor este complex, cãci el depinde de multe elemente; gradul de
avuþie sau sãrãcie a individului, relaþiile sale personale, inteligenþa sa, gradul
sãu de instrucþie, forþa voinþei sale contribuie toate la determinarea factorului
personal, fiindcã fiecare din aceste elemente – precum ºi altele – pot influenþa
asupra mãririi sau restrângerii cercului de acþiune al individului, precum ºi
asupra intensitãþii acestei acþiuni.

Dacã am încerca sã dãm o expresie analiticã factorului personal, ar trebui
sã-l reprezentãm ca o funcþie a acestor elemente

p = f(a, b, c, d, ...),

iar problema nu ar fi deloc uºoarã; ea va fi însã cu mult simplificatã, dacã vom
scrie aceastã ecuaþie sub forma:

p = f1(a) + f2(b) + f3(c) +...,

ceea ce duce la concluzia cã se face abstracþie în prima aproximare de acþiunile
reciproce ale elementelor a, b, c,... Va trebui sã vedem pânã la ce punct este
admisibilã aceastã ipotezã.

Voinþa, în mod general, trebuie consideratã elementul principal al factorului
personal. Într-adevãr, inteligenþa, gradul de instrucþie sunt calitãþi pe care indi-
vidul le poate avea fãrã ca ele sã-i determine prin ele însele acþiunea în afarã.
Au existat mari erudiþi dotaþi cu o inteligenþã superioarã care, trãind retraºi, au
trecut prin viaþa socialã fãrã a lãsa urme ºi fãrã a fi exercitat în jurul lor o influ-
enþã importantã. Nu acelaºi lucru se întâmplã în cazul voinþei, facultate esenþial
activã al cãrei nume nu mai are vreo semnificaþie, dacã nu se exercitã în afarã;
or, ea nu poate sã se exercite decât învingând anumite obstacole ce pot fi obsta-
cole naturale sau voinþa altor indivizi; tocmai din aceastã luptã rezultã acþiunea
pe care individul o exercitã în societate.

Dacã voinþa este puternicã ºi luminatã de o inteligenþã superioarã, care se
sprijinã pe o instrucþie solidã, factorul personal al individului se augmenteazã. În
acest fel, oameni lipsiþi de avuþie ºi de alte mijloace exterioare de acþiune au putut
exercita o mare influenþã asupra mersului evenimentelor. Graþie acestor calitãþi,
un mic locotenent de artilerie, fiul unei familii sãrace dintr-o insulã necunoscutã
ºi în acea epocã aproape barbarã a putut sã domine un timp anumit evenimentele
ºi sã exercite o influenþã cu nimic comparabilã asupra desfãºurãrii istoriei, în
spaþiu ºi în timp. Tot datoritã voinþei sale de fier ºi inteligenþei, Ignaþiu de Loyola,
mic nobil necunoscut, dintr-o provincie neînsemnatã a Spaniei, a putut constitui
acea grupare a lui Iisus, care, de la început, a exercitat o foarte puternicã influenþã
asupra bisericii ºi prin aceasta asupra societãþii catolice în general. Se pot judeca
în chip diferit acþiunile acestor oameni, dar nu este locul s-o facem aici.

Dar nu trebuie sã credem cã importanþa locului pe care un individ îl ocupã în
dezvoltarea vieþii sociale se mãsoarã numai prin mãrimea factorului sãu personal.
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Dimpotrivã, împrejurãrile mediului înconjurãtor pot determina schimbarea consi-
derabilã a acþiunii acestor factori. Acelaºi lucru se petrece în sistemele materiale
în care efectele forþelor produse de un punct material pot fi mãrite sau anulate, în
întregime sau în parte, prin efectul altor forþe. Se spune, adeseori, cã, cu cincizeci
de ani mai devreme, Napoleon ar fi devenit cel mult un bun locotenent-colonel.
Dimpotrivã, istoria furnizeazã numeroase exemple de indivizi al cãror factor
personal era puþin important, dar care, împinºi ºi favorizaþi de împrejurãri, au
reuºit aibã o situaþie remarcabilã, chiar ºi numai trecãtoare, în viaþa socialã. Alte-
ori, chiar importanþa istoricã a unui individ þine în mod precis de lipsa sa de perso-
nalitate. Dacã, în loc de a fi fost omul insignifiant pe care-1 ºtim, Ludovic al
XVI-lea ar fi avut o personalitate comparabilã cu cea a lui Napoleon, de exemplu,
este foarte probabil cã proclamarea drepturilor omului, cu toate consecinþele sale,
ar fi întârziat cine ºtie cât timp. Dacã Ion fãrã de Þarã ar fi avut energia necesarã
pentru a domina evenimentele în loc sã se lase dominat de ele, câte libertãþi engle-
ze, care au avut o atât de puternicã influenþã asupra dezvoltãrii tuturor societãþilor
moderne, nu ar fi suferit întârzieri ºi restricþii?

Toate aceste observaþii nu fac decât sã confirme analogia care existã între
alcãtuirea corpului social, aºa cum am prezentat-o în capitolul III, ºi cea a cor-
purilor materiale, aºa cum este prezentatã în mecanica raþionalã.

* * *

Voinþa, element principal al factorului personal, nu depinde numai de raþio-
namentul pur; însã ea nu este nici în întregime liberã; în primul caz, luarea
deciziei ar fi întotdeauna impusã de evenimente ºi rareori, numai în cazurile în
care, situaþia ar comporta mai multe soluþii la fel de posibile, s-ar oferi putinþa
alegerii libere. În al doilea caz, actul de voinþã ar fi actul unui descreierat; nu
este cazul sã ne preocupãm de aceasta.

În luptã cu dificultãþile, omul se poate mulþumi sã caute, prin simpla forþã a
raþionamentului, soluþia pe care problema o comportã. Dacã aceastã soluþie este
unicã ºi este acceptatã ca atare, omul nu face un act de voinþã, ci pur ºi simplu un
act raþional. Dacã problema comportã mai multe soluþii egal posibile, omul alege
una; el face atunci un act de voinþã; el pune în balanþã un factor nou, voinþa sa,
ceea ce face sã înceteze posibilitatea egalã a soluþiilor gãsite, în favoarea uneia
dintre ele, devenind atunci singura posibilã.

Dar, în general, omul nu se mulþumeºte cu acest rol limitat; chiar în cazurile
în care nu existã decât o singurã soluþie, el face sã intervinã voinþa sa. O face
pentru cã, prin introducerea acestui factor nou, pretinde sã modifice condiþiile
problemei. Deseori, îºi aduce soluþia gata pregãtitã pe care vrea sã o impunã. Pro-
blema se inverseazã atunci, cãci în loc de a cãuta prin deliberare care este soluþia
fireascã în condiþiile în care problema a fost pusã, trebuie sã se caute, dimpotrivã,
care este forþa socialã ce trebuie introdusã pentru ca soluþia impusã de om sã
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devinã singura posibilã. Dacã aceastã cercetare nu este fãcutã, sau dacã ea este
prost fãcutã, riscãm sã întreprindem un lucru deasupra forþelor noastre ºi sã
ajungem la un rezultat cu totul diferit de cel urmãrit.

Teoretic, aceastã cãutare nu este imposibilã, dar ea depinde în primul rând
de determinarea precisã a forþelor sociale, astfel încât sã poatã fi introduse în
formule cu expresiile lor analitice. Atâta timp cât aceastã determinare nu va fi
fãcutã trebuie sã aplicãm ceea ce inginerii numesc un coeficient de siguranþã,
ca sã fim siguri de realizarea rezultatului pe care-l avem în vedere.

Ajungem astfel la concluzia cã, în cãutarea unei soluþii, libertatea de voinþã
este limitatã de raþiune. Ea mai este supusã ºi altor obstacole, cãci se ºtie cã
formarea voinþei într-un caz determinat depinde ºi de împrejurãrile exterioare, de
starea psihicã ºi fiziologicã a individului, deci de starea sistemului sãu nervos ºi a
inimii. Toatã lumea poate observa cã în deciziile luate de un cardiac se reflectã
boala sa. Ele sunt precipitate ºi impregnate de violenþã, în timp ce una din primele
condiþii ale deciziilor curajoase este ca inima sã fie întru totul sãnãtoasã ºi
viguroasã. Un om cu o inimã bolnavã va putea comite acte de curaj nebunesc, dar
nu va fi un erou. Un individ poate avea momente de scãdere a voinþei dacã
organismul sãu trece printr-o crizã care îi jeneazã sau îi slãbeºte miºcãrile inimii;
ºi se ºtie cã supãrarea, durerea moralã, nesiguranþa au ºi ele acelaºi efect. Este o
observaþie curentã pe care fiecare o poate face.

Se vede deci cât de complicatã este problema determinãrii factorului personal.

7. Forþa capitalului

Capitalul constituie o forþã socialã pe care nimeni nu o ignorã ºi cãreia nimeni
nu-i contestã puterea, cãci toatã lumea îi resimte efectele. Este o forþã ce se
manifestã într-o formã sau alta, peste tot ºi în toate timpurile, atât în societãþile
sãlbatice, cât ºi în cele mai civilizate. Este o forþã universalã, care îºi are originea
în instinctul cel mai obiºnuit al oricãrei specii vii, instinctul de conservare. De
aceea, în viaþa socialã, mobilurile de naturã economicã sunt cele care au cea mai
mare influenþã. Cât de mare este forþa de care dispun marii deþinãtori de
capitaluri... De ei depinde, în mare parte, repartiþia bunãstãrii ºi a mizeriei. Cel
bogat poate rãspândi binele sau poate semãna mizeria în jurul sãu, însuºindu-ºi
sau confiscând mijloacele de existenþã ale unei mulþimi de oameni. Or, capitalul
ar trebui sã fie, prin esenþa sa, binefãcãtor; ºi dacã asemenea rezultate nu sunt
posibile, aceasta se datoreazã existenþei unor deficienþe de organizare.

Nu vom examina problema în generalitatea sa. Aceastã discuþie este purtatã
de savanþi, pentru care ea a format obiectul unor preocupãri constante. În ceea ce
ne priveºte, observaþiile simple pe care le-am putea prezenta nu vor avea sufici-
entã autoritate pentru a prevala faþã de o stare de lucruri, care este tot atât de veche
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ca societatea umanã însãºi. Ne vom permite doar sã insistãm asupra unui singur
punct, care a atras deja atenþia, cãci observaþia pe care o sugerãm se impune
oricãrei persoane oricât de puþin ar fi familiarizatã cu discursul matematicii.

* * *

Capitalul este muncã acumulatã; aceasta este definiþia ºi justificarea sa.
Trebuie sã completãm aceastã definiþie pentru a o pune mai bine în acord cu
faptele: „Capitalul este muncã inteligentã acumulatã“. El poate fi comparat cu
ºtiinþa, care este ºi ea inteligenþã acumulatã. Dar existã o diferenþã între ele:
ºtiinþa gãseºte o sursã de alimentare de o bogãþie infinitã în studiul naturii, în
timp ce capitalul este limitat prin resursele pe care le poate oferi Pãmântul pe
care îl locuim ºi care sunt departe de a fi infinite. Astfel, am putut admite cã
fondul intelectual al umanitãþii creºte în progresie geometricã. Aceastã lege, aºa
dupã cum am remarcat, va conduce, dupã un timp infinit de lung, la o valoare
infinit de mare a acestui fond intelectual. Aceastã consecinþã nu este deloc
absurdã, dacã avem în vedere cã masa de fapte ce pot cãdea în raza cunoaºterii
noastre este infinitã. Ea este inadmisibilã dacã se considerã puterea de înþele-
gere a spiritului uman care nu poate fi conceputã ca infinitã. Dar, dacã se admite
cã raþia progresiei este destul de micã, legea ar putea conveni cu o aproximaþie
suficientã, pentru o duratã destul de lungã, cuprinzând mai multe secole.

Nu acelaºi lucru se întâmplã în cazul capitalului. Ipoteza cã un capital consi-
derat ca muncã acumulatã ar putea creºte dincolo de orice limitã este de douã ori
absurdã: în primul rând, pentru cã resursele pe care Pãmântul le oferã sunt limitate
ºi nu se poate admite cã s-ar putea forma un capital infinit cu resurse finite; ºi, în
sfârºit, pentru cã forþa de muncã a omului, oricât de viguros ºi inteligent ar fi el,
este limitatã.

Aºadar, dacã vom constata cã organizarea noastrã actualã admite creºterea
capitalului la infinit ºi mai departe cã aceastã creºtere este atât de rapidã încât
duce la imposibilitatea ca într-un timp foarte scurt ºi cu totul insuficient de a
permite o schimbare radicalã în condiþiile economice ale producþiei muncii ºi în
dezvoltarea resurselor naturale, concluzia ce se impune este cã legea care
regleazã creºterea capitalului este absurdã ºi inadmisibilã.

Or, singurele douã mijloace care permit creºterea foarte rapidã a capitalului
sunt speculaþia ºi legea dobânzii compuse. În ce priveºte munca, oricât de
intensã ºi inteligentã ar fi ea, nu suportã comparaþia.

Speculaþia este o operaþie pur intelectualã în care munca propriu-zisã nu
intervine în niciun fel; noi înþelegem prin aceasta munca oferind noi produse sau
care face sã creascã valoarea produselor deja existente. Speculaþia nu-ºi reali-
zeazã beneficiile decât prin jocul pur artificial al legii cererii ºi ofertei. Spunem
artificial, cãci nici cererea, nici oferta nu pot varia decât în mãsura în care canti-
tatea sau calitatea obiectului destinat vânzãrii variazã; or nici calitatea, nici
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cantitatea grâului, fierului, pielii nu pot varia în interval de 24 de ore în propor-
þiile în care speculaþia face sã oscileze preþurile. Aceasta permite oamenilor abili
sã-ºi multiplice de sute de ori capitalul pe seama celor care sunt în afara com-
binaþiilor lor; dar mijloacele întrebuinþate care nu au nimic comun cu ºtiinþa ex-
plicã cum se poate ajunge în acest caz la rezultatul absurd al creºterii infinite a
capitalului; aceasta se întâmplã deoarece capitalul acumulat în acest fel nu
reprezintã muncã.

* * *

Legea dobânzii compuse este poate singura lege socialã de oarecare
importanþã formulatã într-o manierã atât de precisã încât ea poate fi exprimatã
prin ecuaþia:

B = A(1 + r)t, 

unde A este capitalul primitiv, r beneficiul unitãþii de capital în unitatea de timp
ºi B ceea ce devine valoarea capitalului A dupã timpul t.

Principiul acestei formule este echitabil pentru creditorul care are dreptul la
o recompensã pentru serviciul prestat, împrumutându-ºi banii. Dar formula este
absurdã cãci dacã B creºte împreunã cu t, el creºte atât de repede încât depãºeºte
curând orice limitã admisibilã. Pentru a da o idee asupra acestui lucru, vom arãta
cã, dupã aceastã formulã, o sumã de un franc plasatã cu dobânzi compuse de 5%,
acumulate dupã fiecare semestru timp de 1.346 de ani, va ajunge la o valoare
egalã cu cea a unei sfere masive de aur pur de un volum egal cu Pãmântul. La
capãtul a 2.000 de ani, o sferã în aur cu raza egalã cu de douã ori distanþa de la
Pãmânt la Soare nu ar mai fi suficientã pentru a plãti acest împrumut de un franc.

Ajunge sã enunþãm asemenea rezultate pentru a arãta cã, sub o aparenþã de
echitate, s-a introdus în ecuaþia dobânzii compuse un anume principiu inadmisibil.
ªi într-adevãr aceastã formulã nu dã decât un mijloc automat de a creºte capitalul
considerat ca simplã abstracþie. Or, capitalul nu poate desconsidera legile vieþii,
fiindcã nici el nu este decât un produs al muncii ºi al inteligenþei, ele însele
manifestãri ale vieþii. Prima raþiune pentru care formula precedentã este absurdã
constã în aceea cã ea nu þine seama nici de limitele muncii, nici de cele ale inte-
ligenþei, nici de limitele resurselor; nu este decât o simplã formulã abstractã care
nu reprezintã nimic real. Dar societãþile umane nu sunt fãcute pentru a satisface
formule abstracte; iar când aceste formule nu sunt în acord cu adevãratul scop al
oricãrei societãþi, acela de a asigura fiecãruia partea ce-i revine proporþional cu
munca ºi inteligenþa sa, trebuie sã se renunþe la ele fãrã ezitare.

A doua cauzã pentru care formula dobânzii compuse conduce la rezultate
absurde este cã ea admite cã beneficiul este proporþional cu capitalul ºi cu timpul.
Dovadã cã nu aºa stau lucrurile este faptul cã rata dobânzii variazã permanent
diminuându-se continuu. Dobânda legalã era de cel puþin 12% în Antichitate, de
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6% în timpurile lui Ludovic al XIV-lea. Suntem tulburaþi când ne gândim la
greutãþile pe care le-ar impune unei þãri un împrumut pe termen de 60 de ani cu
asemenea dobânzi, când se ºtie cã un împrumut cu 5% multiplicã de 20 de ori
capitalul împrumutat în decursul acestui timp. Dacã rata dobânzii scade, aceasta
se întâmplã pentru cã valoarea banilor scade ºi ea; diminuarea e neîndoielnicã ºi
cauzele sale sunt bine cunoscute. Formula nu ar fi deci admisibilã decât pentru
intervale de timp destul de scurte, pentru ca în aceastã perioadã rata sã nu varieze;
or se ºtie cu ce rapiditate scade aceastã ratã. De asemenea, ºi þãrile care au realizat
cândva împrumuturi pe termen lung sunt obligate sã procedeze din vreme în
vreme la conversiuni, pentru a uºura cât de cât sarcinile ce le strivesc, dar
creditorii încearcã sã se opunã impunându-le pentru noile împrumuturi o clauzã
ce împiedicã conversiunea cel puþin pentru un anumit timp.

Dacã principiul cã orice serviciu fãcut meritã o recompensã este echitabil, nu
este mai puþin echitabil sã spunem cã niciun serviciu prestat, oricât de mare ar fi
el, nu poate pretinde o recompensã infinitã. S-a înfierat cu numele de camãtã orice
recompensã pentru bani împrumutaþi, care depãºeºte o anumitã limitã. Creditorul
care cere 20 de franci dobândã pentru 100 de franci împrumutaþi pe un an este
pedepsit ca fiind cãmãtar; dar dacã acelaºi creditor pentru suma de 100 de franci
pe care a împrumutat-o astãzi cere 1.934 franci dupã 60 de ani, se apreciazã cã
acesta este dreptul sãu. Or, beneficiul pe care-l realizeazã atunci din banii sãi este
de 31 de franci, 67 centime pe an ºi, cu toate acestea, acest beneficiu nu mai este
calificat drept camãtã.

ªtim prea bine cã pentru a justifica aceastã flagrantã contradicþie ºi absurdi-
tatea evidentã a formulei, se rãspunde prin aceea cã dobânzile se adaugã mereu
capitalului împrumutat la început ºi produc noi dobânzi, în aºa fel încât în cele din
urmã nu mai avem de-a face cu cei 100 de franci de la început, ci cu aceºti 100 de
franci la care se adaugã toate dobânzile corespunzãtoare. Acest argument este
înºelãtor, cãci dacã se poate admite cã cei 100 de franci împrumutaþi la început
reprezentau fructul muncii ºi inteligenþei creditorului, nu mai este acelaºi lucru
pentru cei 5 franci pe care aceºti 100 de franci i-au produs în timpul primului an.
Aceºti 5 franci sunt produsul nu numai al forþei acumulate în cei 100 de franci,
dar ºi ai muncii ºi inteligenþei debitorului. Dacã aceºti 5 franci produc un bene-
ficiu, în anul urmãtor este just ca acest beneficiu sã aparþinã debitorului cel puþin
în bunã parte; iar partea care ar trebui sã-i revinã debitorului, trebuie sã creascã
continuu de-a lungul urmãtorilor ani, cãci munca ºi inteligenþa sa se acumuleazã
continuu, în timp ce munca ºi inteligenþa pe care creditorul le-a depus pentru a
forma aceºti 100 de franci rãmâne aceeaºi pe tot timpul împrumutului.

Aceste consideraþii permit sã se stabileascã o formulã ce þine seama într-un
mod echitabil de drepturile debitorului ca ºi de cele ale creditorului.

Sã presupunem cã un franc ar constitui capitalul întrebuinþat ºi r dobânda
acestui capital la sfârºitul primului an.
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În cel de al doilea an vom avea de considerat douã capitaluri juxtapuse:
capitalul de un franc, datorat exclusiv muncii ºi inteligenþei creditorului, ºi
capitalul r a cãrui existenþã este datoratã în parte capitalului primitiv ºi în parte
muncii ºi inteligenþei debitorului. Dobânda produsã de primul trebuie deci sã
aparþinã în întregime creditorului, cea produsã de al doilea trebuie sã revinã
debitorului, mãcar parþial.

Pe de altã parte, trebuie sã se þinã seama cã rata dobânzii scade gradual, ceea
ce face ca, dacã în primul an rata a fost de r la 1, în al doilea an va trebui sã fie de
ar la 1, a fiind un coeficient pozitiv mai mic decât 1. În al doilea an rata va fi de
a2r º.a.m.d.

Continuând astfel calculul, din aproape în aproape, s-ar putea stabili o for-
mulã generalã care sã dea valoarea capitalului sporit prin dobânzile ce aparþin cre-
ditorului, dupã ce am þinut seama ºi de diminuarea gradualã a ratei dobânzii ºi de
partea dobânzilor ce trebuie sã revinã debitorului ca platã a muncii ºi inteligenþei
sale în fructificarea capitalului. Aceastã formulã va fi destul de complicatã.

O altã formulã, urmãrind acelaºi scop, poate fi mai repede stabilitã, pe o
cale diferitã.

Capitalul total care existã în lume, la un moment dat, este susceptibil de
creºtere: modul de a lucra pãmântul se perfecþioneazã continuu, se redau noi
terenuri agriculturii, se descoperã noi mine, industria face sã creascã valoarea unei
cantitãþi din ce în ce mai mari de materie primã, þãrile nou descoperite aruncã în
consum produsele lor, marile invenþii pun fãrã încetare noi forþe la dispoziþia omu-
lui. ªi, cu toate acestea, existã o limitã ce nu va putea fi depãºitã: limita impusã
de întinderea globului pe care-l locuim, prin bogãþia sa în minerale ºi forþa sa de
producþie, la fel ca ºi prin nevoile omului, deloc infinite.

Sã presupunem cã se cunoºtea valoarea actualã A a întregului capital de pe
Pãmânt, valoarea maximã B pe care acest capital ar putea s-o atingã, la fel ca ºi
momentul t în care acest eveniment ar avea loc. Formula dobânzii compuse

B = A(1 + r)t

va da rata r a creºterii medii a capitalului general în aceastã ipotezã. Chiar dacã
s-ar aplica aceastã ratã, formula nu ar fi adevãratã decât pânã la momentul t, cãci
acest moment odatã atins capitalul nu ar mai avea posibilitatea de a creºte º.a.m.d.

Valoarea lui r gãsitã astfel va fi desigur mult inferioarã ratei obiºnuite a
banilor de astãzi. Pentru a ne forma o imagine vom face urmãtoare presupunere:
capitalul total actual ar fi susceptibil de a creºte pânã la o valoare de 1.000 de ori
mai mare, ceea ce pare excesiv ºi, cu toate acestea, valoarea ar putea fi atinsã
numai într-o mie de ani, ceea ce, evident, nu este suficient. În pofida acestor douã
ipoteze care, ambele, tind sã facã sã creascã valoarea lui r, aceastã valoare va fi
abia de 7‰ pe an.

La prima vedere, ar pãrea just ca rata banilor sã nu depãºeascã valoarea
astfel gãsitã; cãci altfel vom recãdea în pericolul ca formulele sã ne ducã la o
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valoare a capitalului total mai mare decât maximul posibil. ªi, cu toate acestea,
nu putem sã ne gândim la o asemenea soluþie. În primul rând, pentru cã o mã-
surã atât de radicalã impusã fãrã nicio tranziþie ar provoca o asemenea tulburare
în relaþiile economice mondiale, încât ar echivala cu un dezastru enorm; în
sfârºit, pentru cã o scãdere atât de bruscã a ratei dobânzii nu ar fi justã. Într-a-
devãr, aceastã ratã trebuie sã fie în raport cu posibilitatea de a produce capitalul.
Or, aceastã posibilitate variazã de la un moment la altul. Ea a fost foarte mare
în secolul trecut, dupã descoperirea maºinii cu aburi, a cãilor ferate, a telegra-
fului, a minelor de aur din California ºi Australia; ea va scãdea gradual pe mã-
surã ce forþele de producþie ale Pãmântului ºi celelalte elemente ce concurã la
fructificarea capitalului se vor apropia de limitã. Rata banilor trebuie sã urmeze
aceste variaþii.

Formula dobânzii trebuie sã îndeplineascã aceste douã condiþii: rata trebuie
sã fie variabila ºi sã scadã proporþional cu timpul considerat; valoarea capita-
lului datã de formulã nu trebuie sã depãºeascã o anumitã valoare prestabilitã,
chiar dacã timpul devine foarte mare.

Aceste douã condiþii sunt satisfãcute de formula 

B = A(1 + r/t)t, 

care nu diferã de formula cunoscutã a dobânzii compuse decât prin înlocuirea
lui r prin r/t. Într-adevãr, se vede cã în aceastã formulã rata este cu atât mai micã
cu cât t este mai mare; aceasta este prima condiþie. Se demonstreazã, apoi mate-
matic cã al doilea membru al acestei ecuaþii creºte continuu cu t; cu toate aces-
tea, valoarea nu depãºeºte orice limitã, cãci atunci când t devine infinit, valoarea
celui de al doilea membru devine

Aer, 

unde e este un numãr constant incomensurabil pe care-l putem calcula cu apro-
ximarea doritã. Valoarea sa apropiatã este 2,7182818. Formula precedentã, odatã
adoptatã, dã valoarea lui r pentru valorile date ale lui t ºi ale raportului B/A.

Sã ne propunem, de exemplu, problema urmãtoare: sã gãsim rata la care
trebuie fãcut un împrumut cu condiþia ca, în decurs de o sutã de ani, capitalul sã
creascã de cinci ori.

Avem:

B/A = 5,   t = 100,

ºi formula ne dã:

r = 1,6232.
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* * *

Discuþia precedentã va ridica numeroase obiecþii. Ar trebui sã ne surprindã
contrariul, cãci nu te poþi atinge nepedepsit de obiceiuri atât de vechi ºi de pro-
fund înrãdãcinate încât sfideazã însãºi raþiunea. Dar cifrele au ºi ele forþa ºi
elocvenþa lor.

Incontestabil capitalul reprezintã o forþã socialã de prim rang, fãrã de care
punerea în valoare a altor forþe sociale ar deveni dificilã sau chiar pe de-a-ntre-
gul imposibilã. Toate atacurile îndreptate împotriva existenþei capitalului sunt
contrare evidenþei ºi bunului-simþ ºi este de neconceput ca partizanii muncii sã
cearã distrugerea capitalului, care reprezintã ºi el muncã ºi inteligenþã acumulatã.

Dar, pe de altã parte, nu se poate contesta cã, în ceea ce priveºte formarea
capitalului, societatea modernã este sclava unei formule abstracte care, stabilitã
cândva pentru intervale de timp foarte scurte – împrumuturile pe termen lung
nu erau în obiceiurile anticilor – a fost extinsã, printr-o extrapolare forþatã ºi
contra naturii lucrurilor, la intervale de timp foarte lungi.

Creºterea excesivã a dobânzilor capitalului este duºmanul liberei dezvoltãri
a muncii; cãci bogãþia nu poate avea o creºtere atât de rapidã cum este creºterea
convenþionalã a dobânzilor, iar diferenþa nu poate fi acoperitã decât în dauna
muncii. Astfel, un stat împrumutã 100 de milioane ºi efectueazã lucrãri de utili-
tate publicã pentru aceastã sumã. Dar se obligã în acelaºi timp sã ramburseze în
60 de ani o sumã de 317 milioane. Dacã produsul ameliorãrilor realizate cu cele
100 de milioane nu se ridicã la 217 milioane, diferenþa nu poate fi acoperitã
decât prin impozite pe care populaþia le plãteºte prin munca sa. Dacã serviciile
prestate de capital sunt plãtite mai scump decât valoreazã ele, capitalul poate
deveni dãunãtor pentru muncã, în loc de a-i veni în ajutor.

Un alt pericol al organizãrii actuale este acumularea excesivã a capitalului
în mâini puþine. Întrucât capitalul este un element indispensabil al prosperitãþii
ºi cum toþi oamenii au dreptul sã aspire la aceastã prosperitate, trebuie sã fie
accesibil tuturor în mod egal, în raport cu munca ºi inteligenþa lor. Acest drept
este de acelaºi ordin ca dreptul pe care fiecare îl are de a putea sã-ºi procure
totdeauna pâinea pentru a se hrãni, lâna pentru a se îmbrãca ºi locuinþa pentru a
se adãposti. Cel sau cei care ar încerca sã acapareze pâinea, lâna sau locuinþele
ar acþiona împotriva interesului general ºi existã legi, iar acolo unde nu existã
trebuie tãcute, pentru a împiedica, sub sancþiunea pedepsei, astfel de tentative.

Acelaºi lucru, ºi în cazul capitalului. Trebuie sã se împiedice acapararea sa,
iar legile ce s-ar da în acest scop ar fi tot atât de necesare ºi de justificate ca ºi cele
care ar împiedica acapararea pâinii. Nu li s-ar putea opune libertatea tranzacþiilor.
Orice lege reprezintã o limitare a libertãþii; este vorba numai de a nu pronunþa
aceastã limitare decât cu bunã ºtiinþã ºi numai în mãsura exactã a necesitãþilor.
Anumite coduri civile conþin deja dispoziþii dupã care dobânzile simple ale unui
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capital, prin acumulare, nu pot depãºi o anumitã limitã. De ce o lege analoagã nu
ar putea impune o limitã, oricât de permisivã, ºi creºterii capitalului? De ce pro-
tecþia legii nu ar trebui sã fie retrasã operaþiilor de speculaþie care nu contribuie cu
nimic la creºterea forþei de producþie a capitalului ºi care nu sunt decât mijloace
artificiale de a produce acumularea bogãþiei în afara legii?

Dacã se menþine organizarea socialã actualã, se poate calcula aproape mate-
matic ziua în care tot capitalul pãmântului ar fi reunit în mâinile câtorva. Din
fericire, existã ºi împrejurãri ce se opun în mod natural acestui proces, aºa cum
într-un organism sãnãtos acþioneazã la nivelul individului forþe care îl apãrã
împotriva invaziei organismelor dãunãtoare. Dar eficacitatea acestor condiþii favo-
rabile scade în fiecare zi. Dovada este cifra fantasticã la care au ajuns câteva averi
din zilele noastre, ceea ce ar fi fost absolut imposibil acum câteva zeci de ani. Dacã
vreodatã va sosi ziua în care acest fenomen va pune oamenii în faþa alternativei, fie
de a muri de foame din respect pentru formulele stabilite, fie de a se debarasa
energic de ele, ei nu vor ezita niciun moment asupra a ceea ce au de fãcut.

O þarã este cu atât mai bogatã cu cât avuþia publicã este repartizatã unui numãr
mai mare de oameni. Nimic nu dã o impresie de mizerie atât de mare ca existenþa
unui mic numãr de oamenii foarte bogaþi planând deasupra unei mase de sãraci.
Imperiul Roman a sucombat mai degrabã de mizerie decât în urma loviturilor date
de barbari; provinciile erau sãrãcite, ogoarele pãrãginite, monumentele în ruinã,
industria ºi comerþul reunite în mâinile sclavilor câtorva case bogate; ºi în tot acest
timp se formau avuþii colosale; prin ce mijloace ºi în ce mãsurã contribuiau ele la
realizarea binelui general ne-o spune îndeajuns poemul lui Trimalcion.

Fie ca Dumnezeul Bunului Simþ sã scape de o asemenea soartã societãþile
moderne!

8. Consideraþii generale

Studiul forþelor sociale ºi a modului lor de acþiune constituie partea cea mai
însemnatã a ºtiinþei sociale ºi nu este scopul acestei lucrãri de a se preocupa mai
îndeaproape de ele. Ceea ce am spus a avut drept obiectiv principal de a da o idee
asupra aspectului sub care se va prezenta acest studiu privit prin prisma punctului
de vedere pe care ne-am situat. De aceea, nu vom insista mai mult ºi nu ne vom
opri asupra anumitor forþe sociale de prim ordin, cum sunt religia, ºi multe altele.

Pentru a încheia acest capitol vom prezenta câteva observaþii generale
asupra celor expuse mai înainte.

În general, cuvântul forþã trezeºte în minte ideea unei acþiuni mai mult sau
mai puþin direct sensibile. Noi înþelegem prin aceasta forþele materiale, cele ce
produc miºcarea materiei, precum ºi forþele sociale, aºa cum le-am definit. ªi cu
toate acestea, în cele mai multe cazuri, nu aºa stau lucrurile.
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Sã luãm de exemplu atracþia, cea mai bine cunoscutã dintre toate forþele
naturii, cea care regizeazã universul întreg ºi în acelaºi timp cea a cãrei acþiune
se manifestã prin efectele cele mai puternice, pentru cã face sã se miºte corpuri
imense cu viteze ce depãºesc închipuirea. Totuºi, intensitatea atracþiei exercitatã
între douã mase de câte 1 kg fiecare, plasate la distanþã de un metru una de
cealaltã, este de-abia la 7 milionimi de miligram; aceastã cifrã este cel puþin de
o mie de ori mai micã decât cea mai micã greutate pe care o pot deosebi apara-
tele noastre de cântãrire cele mai sensibile.

Am spus, de asemenea, cã se evalueazã de-abia la un sfert de miligram pe
metru pãtrat forþa presiunii luminii solare asupra Pãmântului; cu toate acestea,
aceastã forþã atât de micã este aceea care reprezintã foarte probabil cauza unui
fenomen considerabil, acela al cozii cometelor ºi poate ºi a altor fenomene încã
neexplicate.

Urcarea sevei în vasele organismelor vegetale este datoratã capilaritãþii ºi
vidului produs în acestea prin evaporarea din frunze. Aceste forþe sunt desigur
atât de mici încât nu ar putea fi exprimate decât prin fracþiuni infinitezimale ale
unui miligram pentru fiecare vegetalã; cu toate acestea, ele sunt cele ce dau
naºtere fenomenului vegetaþiei; fãrã ele viaþa ar dispãrea în întregime de pe
suprafaþa pãmântului.

Aceste exemple pot fi multiplicate: forþa ce transportã semnalele telegrafice
de-a lungul unui fir metalic de o lungime de mai multe mii de kilometri, cea care
face sã vibreze placa telefonului sau corzile vocale ale unui orator, cea care este
suficientã pentru a excita nervul ce contractã muºchii, cea care prin variaþia pe
care o imprimã fluxului sanguin purtat cãtre cap este probabil cauza producerii
gândirii unui om de geniu, toate sunt forþe care dacã ar putea fi exprimate prin
numere, prin micimea lor, ar sfida imaginaþia cea mai puternicã.

În toate aceste exemple, cu toatã micimea forþei întrebuinþate, efectul poate
fi considerabil, fie el pur mecanic ca în primele, fie de naturã socialã ca în ulti-
mele, cãci forþa mecanicã infinitezimalã care a permis unui orator sã pronunþe
un discurs sau care a transmis o anumitã telegramã poate dezlãnþui evenimente
cu urmãri incalculabile.

Aceastã constatare lasã sã se vadã cã amploarea efectului unei forþe meca-
nice sau sociale nu este în raport numai cu mãrimea forþei, ci depinde ºi de alte
împrejurãri.

Conform demonstraþiei, cantitatea de miºcare dezvoltatã de o forþã asupra unei
mase date este cu atât mai mare cu cât ea acþioneazã într-un timp mai îndelungat.
Rezultã cã o forþã micã ce acþioneazã mult timp poate da naºtere unei cantitãþi de
miºcare tot atât de mare ca o forþã considerabilã, într-un timp foarte scurt.

Dar forþele mici pot avea efecte importante ºi într-un alt mod.
Sã luãm un corp greu aºezat pe o masã orizontalã perfect lustruitã. Acest

corp va rãmâne imobil atâta timp cât nu va fi supus la alte forþe decât greutatea
sa ºi rezistenþa mesei care îl împiedicã sã cadã.
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Dar sã aplicãm asupra acestui corp o forþã orizontalã, oricât de micã; el se
va pune în miºcare în sensul acestei forþe, cãci masa fiind perfect lustruitã, nu
existã frecare ºi, în consecinþã, nu existã nicio cauzã ce anuleazã efectul forþei
orizontale. Dacã aceastã forþã este foarte micã, miºcarea orizontalã a corpului
va fi foarte înceatã. Cu toate acestea, existã un moment în care corpul va ajunge
la marginea mesei ºi atunci va cãdea vertical, iar aceastã cãdere va putea da
naºtere unor efecte mecanice majore: ea poate sfãrâma un obstacol, poate înfige
un þãruº în pãmânt, poate declanºa miºcarea unei maºini cu abur cu mii de cai
putere. Toate aceste efecte vor putea avea loc în foarte scurt timp, dacã corpul
greu era aºezat iniþial foarte aproape de marginea mesei.

Iatã deci un caz în care o forþã foarte micã a putut conduce la efecte mari
într-un timp foarte scurt. Se vede însã bine cã în acest caz nu forþa micã pe care
am aplicat-o corpului greu este aceea care a produs acest efect puternic, ci greu-
tatea corpului. Forþa foarte micã nu a fãcut decât sã permitã atracþiei terestre
sã-ºi exercite acþiunea, îndepãrtând rezistenþa mesei care i se opunea; ea nu a
fãcut decât sã declanºeze aceastã atracþie.

Fenomenele de declanºare a unor forþe mari de cãtre altele mici se întâlnesc
adeseori în mecanica corpurilor materiale ºi sunt probabil încã ºi mai frecvente
în mecanica socialã. Evenimente care la o primã examinare ar pãrea nefireºti
devin astfel perfect explicabile.

Istoria este plinã de exemple de miºcãri populare care au izbucnit brusc, ca
niºte adevãrate explozii datorate cel mai adesea unor cauze în aparenþã nesem-
nificative. Revoluþia de la Masaniello nu ar fi fost decât rezultatul supãrãrii unei
femei bãtrâne care vindea smochine; cãderea Burbonilor în Franþa, al campaniei
de presã împotriva ordonanþelor din iulie; cea a lui Iacob al II-lea din Anglia,
insolenþei ºi cruzimii unuia dintre consilierii sãi. Dar, în realitate, în fiecare din
aceste cazuri, adevãrata forþã care a acþionat a fost cea a unui întreg popor a cãrui
energie nu aºtepta decât o ocazie pentru a rãsturna obstacolele ce se opuneau de
mult expansiunii sale într-o anumitã direcþie. Printr-o comparaþie foarte justã, se
spune cã în aceste ocazii incidentul care a fost punctul de plecare al eveni-
mentelor nu a fost decât „scânteia care a aprins pulberea“.

Modul în care Japonia ºi-a fãcut intrarea în lumea civilizatã nu poate fi atri-
buit numai revoluþiei de la 1867 ºi inteligenþei superioare a unor suverani ºi a
câtorva miniºtri care nu s-au temut sã introducã în þara lor inovaþiile civilizaþiei
occidentale. Acestea nu sunt decât incidente, graþie cãrora forþe imense de ener-
gie ºi inteligenþã ale poporului japonez au putut sã se manifeste.

Acþiunea unui individ asupra mersului unei societãþi ar trebui sã fie întot-
deauna aproape nulã cãci, oricât de puternicã ar fi personalitatea sa, este evident
cã ea va rãmâne incapabilã sã împingã numai prin propria sa forþã o societate
întreagã într-o anumitã direcþie. Dacã se întâmplã contrariul, dacã atâþia indivizi
au exercitat într-adevãr o influenþã adeseori decisivã asupra evenimentelor,
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aceasta se întâmplã fiindcã, întotdeauna ºi fãrã excepþie, aceºti indivizi, fie
spontan, fie premeditat, au putut declanºa anumite forþe sociale sau le-au putut
orienta într-o anumitã direcþie. În mecanica socialã, ca ºi în mecanica raþionalã,
nu este posibil sã se creeze forþã, nici sã se determine o forþã sã producã un efect
ce nu se aflã în raport cu mãrimea sa ºi cu timpul în decursul cãruia acþioneazã.

Dacã Mahomed a putut sã punã în miºcare lumea, aceasta se datoreazã fap-
tului cã doctrina sa, adaptatã exact calitãþilor ºi defectelor poporului arab, a
putut pune în miºcare forþele vii ale acestuia. Dacã aceasta s-ar fi adresat unui
popor cu totul diferit, aºa cum sunt, de pildã, chinezii, ea ar fi dispãrut de mult,
fãrã urme.

Dacã vom încerca vreodatã sã facem pentru forþele sociale ceea ce s-a fãcut
pentru forþele fizice ºi sã stabilim ºi pentru ele principiul echivalenþei forþelor,
va trebui sã þinem seama de aceste observaþii ºi sã dãm locul cuvenit fiecãreia
dintre forþele ce intrã în joc în fiecare dintre cazuri.
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Capitolul VII

Privire generalã asupra civilizaþiei

Opiniile pe care le-am expus în lucrare sugereazã câteva reflecþii asupra mer-
sului civilizaþiei, dintre care unele constituie confirmãri ale teoriei; de aceea, cre-
dem cã este necesar sã ne oprim puþin asupra lor.

1. Caractere generale ale stãrii civilizate

Sensul atribuit cuvântului civilizaþie este foarte relativ. O anume societate e
consideratã civilizatã în comparaþie cu alta; ea poate trece drept barbarã în
momentul în care se schimbã termenul de comparaþie. De aceea, ar fi dificil sã se
dea o definiþie pentru starea de civilizaþie absolutã. O asemenea stare, ca orice
absolut, nu va fi niciodatã realizabilã; ºi, chiar dacã ar fi, ea ar înceta sã fie absolutã
prin însuºi faptul de a fi fost atinsã, cãci aspiraþiile omului nu sunt limitate ºi, din
momentul în care a atins binele, el cautã ceva mai bun. Ca ºi fericirea, civilizaþia
absolutã este un scop care se îndepãrteazã mereu de cel ce-l urmãreºte.

Ostwald a dat aceastã definiþie: „Civilizaþia constã în arta de a se servi de
energia brutã a naturii“1. Este insuficientã, cãci nu ia în considerare decât o
singurã latura a problemei. Ar rezulta cã ciclopii moderni din Pittsburg ar fi mai
civilizaþi decât florentinii din secolul al XVI-lea. Problema trebuie privitã din-
tr-un pun de vedere general.

Am determinat starea socialã a unei societãþi prin starea sa economicã,
intelectualã ºi moralã. Nu ar fi deci suficient sã definim civilizaþia prin conside-
rarea unei singure asemenea stãri. Un popor oarecare va fi mai civilizat decât
altul din punct de vedere moral, prin moravurile sale mai pure, mai blânde ºi
mai stilate, dar i-ar putea fi inferior în ceea ce priveºte starea sa economicã sau
intelectualã.

1. Citat de B. Brunhes, Degradarea energiei, p. 196.
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Se poate reprezenta prin vector fiecare dintre aceste stãri economice, inte-
lectuale ºi morale ale unui corp social.

Fie corpul P compus din elementele M, M',... coordonatele x ale acestor ele-
mente fiind proporþionale cu avuþia economicã a fiecãruia dintre ele. Dacã îi
reprezentãm prin vectori paraleli la OX ºi egali cu aceste coordonate, ºi dacã se
face compunerea acestor vectori, vom gãsi un vector rezultant CA paralel cu OX
ºi aplicat în centrul de greutate C al corpului. Se mai poate spune cã vectorul
reprezintã ponderea economicã a corpului social.

Vom gãsi de asemenea vectorii CA' ºi CA'', de asemenea paraleli la OY ºi OZ,
care vor reprezenta ponderea intelectualã ºi ponderea moralã ale aceluiaºi corp.

Vectorul CR, rezultând din aceºti vectori ºi redus la unitatea de masã, repre-
zintã, prin mãrimea ºi direcþia sa, starea de civilizaþie a corpului social.

Vedem cã pentru a compara starea de civilizaþie a douã popoare trebuie sã
þinem seama de lungimea vectorilor, precum ºi de unghiurile α, β ºi γ pe care le
fac cu axele de coordonate ºi care determinã direcþia acestor vectori.

Acestea fiind spuse, se poate defini civilizaþia integralã sau completã a unui
corp social ca o stare în care vectorul rezultant face unghiuri egale cu axele de
coordonate, ceea ce înseamnã cã corpul social se bucurã de o egalã dezvoltare din
punct de vedere economic, intelectual ºi moral. Într-adevãr, trebuie sã considerãm
drept starea cea mai de dorit a unei societãþi aceea în care dezvoltarea sa are loc,
în cele trei direcþii, în modul cel mai armonios posibil.

O civilizaþie integralã este cu atât mai avansatã cu cât vectorul sau rezul-
tanta este mai mare. Dacã lungimea acestui vector ar fi fost susceptibilã de a
atinge o valoare maximã, s-ar putea da numele de civilizaþie absolutã civilizaþiei
integrale astfel definite. Dar nimic nu ne indicã faptul cã acest maxim ar exista;
dimpotrivã, creºterea vectorului rezultant nu pare sã fie limitatã decât prin epui-
zarea energiei speciei umane. Nu este deci cazul sã ne ocupãm de o civilizaþie
absolutã; dar putem aspira la dezvoltarea unei civilizaþii integrale ºi putem
merge pe aceastã cale oricât de departe.
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* * *

Definiþia precedentã nu este completã; ea nu ia în calcul decât ponderea
totalã economicã, intelectualã ºi moralã a societãþii considerate, ceea ce nu este
suficient pentru a da adevãrata mãsurã a ceea ce trebuie sã înþelegem prin
civilizaþia sa. Într-adevãr, nu ajunge ca suma bunãstãrii economice, intelectuale
ºi morale a unei societãþi sã fie mare; mai este necesar ca ea sã fie repartizatã
cât se poate de armonios în masa socialã, cãci este greu sã numim bogatã sau
cultã o societate în care avuþiile colosale ale câtorva indivizi se ridicã deasupra
unei mulþimi de înfometaþi sau în care pãtura subþire de intelectuali mascheazã
ºi ascunde masa de jos care zace în ignoranþã. Dacã vreun ideal trebuie urmãrit,
el trebuie cãutat numai în aceastã direcþie; cãci se poate concepe foarte bine o
stare socialã în care indivizii sã-ºi aibã partea lor suficientã din toate foloasele
civilizaþiei; ºi, dacã atingerea unui asemenea ideal pare dificilã, este totuºi per-
mis sã se facã mereu eforturi pentru a ne apropia de el, cât mai mult cu putinþã.
Starea astfel definitã reprezintã într-o oarecare mãsurã civilizaþia interioarã în
opoziþie cu civilizaþia exterioarã, reprezentatã prin mãrimea ºi direcþia vec-
torului rezultant al ponderilor sociale ale masei considerate.

* * *

Este încã departe momentul în care se va cãdea de acord asupra formei
sociale care ar realiza în mod perfect starea de civilizaþie interioarã. Se predicã
egalitatea absolutã, dar ea este evident imposibil de realizat; mai mult, am de-
monstrat (capitolul IV, 9) chiar cã, dacã ar exista, ea nu ar reprezenta, în general,
o stare socialã stabilã.

Nu este suficient sã spunem cã pentru ca o societate sã fie perfect civilizatã
condiþia este ca toþi membrii sãi sã fie absolut fericiþi. Cuvântul fericire este un
termen vag, care nu desemneazã decât o stare sufleteascã esenþialmente varia-
bilã nu numai de la un individ la altul, dar chiar ºi de la un moment la altul
pentru acelaºi individ. Altãdatã, bãºtinaºii Polineziei erau fericiþi atâta timp cât
adãpostul lor se afla în perfectã stare ºi proviziile de nuci de cocos erau
asigurate; fericirea lor a încetat în ziua în care ºi-au dat seama cã ar putea fi mai
fericiþi, posedând tutun sau rachiu.

Mai degrabã ar trebui sã spunem cã civilizaþia trebuie sã aibã drept scop
diminuarea sumei suferinþelor societãþii umane. Suferinþa este ceva real ºi, din
nefericire, mai stabil decât ceea ce se numeºte fericire. De când existã, umani-
tatea nu a fãcut decât sã lupte într-un mod mai mult sau mai puþin conºtient, dar
fãrã încetare, pentru a micºora relele de pe urma cãrora suferã ºi pentru a dobân-
di o parte mai mare din bucuriile vieþii. Ea meritã cu atât mai mult numele de
civilizatã cu cât reuºeºte mai bine acest lucru. Orice eveniment care are drept
efect creºterea sumei suferinþelor sau chiar se opune scãderii sale, înseamnã o
miºcare de reîntoarcere la barbarie.
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Dar nu este suficient sã se emitã principii; de aceea sociologii ºi oamenii de
ºtiinþã se strãduiesc sã defineascã din ce în ce mai clar obiectul eforturilor lor. Se
ºtie astãzi ceea ce niciodatã nu ar fi trebuit sã fie ignorat, anume cã fiecare om
are dreptul la un minimum de bunãstare care cuprinde: libertate ºi securitate per-
sonalã, hranã sãnãtoasã ºi îndestulãtoare, locuinþã igienicã, îmbrãcãminte. Dacã
aceste condiþii nu sunt împlinite, limita de suferinþã suportabilã riscã sã fie depã-
ºitã, ceea ce creeazã pericolul unor comoþii care ameninþã existenþa corpului social
ºi care, în orice caz, reprezintã pentru el cauze ale pierderii de energie. De aceea,
societãþile în care acest minim nu este asigurat sunt prost aºezate, prost echili-
brate ºi cu atât mai mult îndepãrtate de starea de civilizaþie integralã.

2. Civilizaþiile trecute

Civilizaþia umanã are origini foarte vechi. Sunt aproape 7.000 de ani de când
Menes dãduse societãþii egiptene forma pe care a pãstrat-o, în linii mari, aproape
35 de secole, iar Hammurabi, în regiunea Eufratului de jos, fusese legiuitor,
aproape cam în aceeaºi epocã, cu câteva secole diferenþã.

Dar nu este corect sã socotim vechimea civilizaþiei numai dupã data primilor
legislatori cunoscuþi. Nu se poate admite cã societãþile pentru care Menes ºi
Hammurabi dãduserã legi ar fi fost încã sãlbatice, cãci nu se parcurge fãrã tran-
ziþie ºi prin simpla putere a unei legislaþii numai de la starea sãlbaticã la o stare
atât de avansatã pe care o presupun înseºi aceste legi. Menes nu a putut decât sã
dea o organizare nouã ºi mai bunã, potrivitã progreselor deja realizate în timpul
sãu, unor elemente sociale care preexistau. Nu el este acela care a inventat religia
egipteanã, nici principiul proprietãþii, nici pe cel al familiei sau al autoritãþii, cãci,
în timpurile primei dinastii, toate acestea existau deja. De altfel, ultimele cercetãri,
care pretind cã au scos la luminã chiar mormântul lui Menes, au descoperit în
acelaºi timp vestigii indiscutabile ale unor civilizaþii foarte vechi care au precedat
cu multe secole civilizaþia egipteanã ºi se crede chiar, pe baza acestor urme, cã
rasa care i-a dat naºtere ºi-a luat elementele dintr-o altã civilizaþie încã mai veche,
venind din Asia.

Aceste descoperiri nu trebuie sã ne surprindã, cãci observaþia ºi raþiona-
mentul sunt în acord în a dovedi cã dezvoltarea civilizaþiei urmeazã un curs acce-
lerat ºi cã este necesar un timp mai lung pentru a strãbate primele etape decât
urmãtoarele. Dar civilizaþiei egiptene i-au fost necesare treizeci ºi cinci de secole
pentru ca, plecând din punctul în care se gãsea ea în timpul lui Menes, sã atingã
culmea în timpurile celei de a 12-a dinastii ºi sã decadã apoi pânã la sfârºit; trebuie
sã admitem cã au fost necesare sute de ani ca strãmoºii sãlbatici, care îºi disputau
cu fiarele sãlbatice hrana în pãdurile ºi deserturile Asiei, sã fi ajuns la formarea
societãþii relativ avansate, din care Menes a construit edificiul social egiptean.
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Este indiscutabil cã distanþa este încã ºi mai mare între pitecantropi sau chiar omul
primitiv de Neanderthal ºi primul om care a cunoscut zorile civilizaþiei, decât
dintre acesta ºi reprezentantul cel mai ilustru al civilizaþiei contemporane.

Dupã un drum atât de lung ºi atât de greu de parcurs, trebuie sã ne întrebãm
mai întâi dacã mersul umanitãþii a fost continuu ascendent. Rãspunsul este uºor
de dat ºi este negativ. Civilizaþia speciei umane cuprinde un foarte mare numãr
de civilizaþii parþiale, care, toate, dupã ce au luat naºtere în diverse centre, au
evoluat separat ºi, dupã perioade de progres mai important sau mai modest, au
cunoscut decadenþa ºi au sfârºit prin a dispãrea sau a se pierde în lãuntrul altor
civilizaþii.

Decadenþa sau dispariþia unei civilizaþii nu antreneazã dupã sine totdeauna
distrugerea oricãrui progres pe care îl realizase. Civilizaþia modernã îºi împlântã
rãdãcinile în civilizaþiile asiriene, elamite, babiloniene ºi egiptene, dispãrute de
foarte mult timp, precum ºi în cea a grecilor care au cules ºi au sporit zestrea
Orientului pentru a o transmite romanilor, care, la rândul lor, ne-au lãsat-o
moºtenire. Rasele kimricã ºi celticã, câteva mii de ani înaintea erei noastre, ocu-
pau Europa, de la stepele Donului pânã în Spania ºi s-au topit în rasele germanice
ºi latine, aducându-le contribuþia civilizaþiei lor mai mult sau mai puþin avansate.
Civilizaþiile contemporane ale lumii musulmane, deºi mai puþin strãlucitoare, mai
puþin profunde decât cea a arabilor, nu sunt mai puþin continuarea lor. Chiar ºi
civilizaþiile închise, cum sunt cele ale chinezilor, exercitã în jurul lor o influenþã
irezistibilã, a cãrei întindere se aflã în raport cu intensitatea lor. Dacã deci civili-
zaþia chinezã ar dispãrea într-o zi, ceea ce, de altminteri, nu pare sã se întâmple în
curând, s-ar pãstra încã mult timp urmele ei în Japonia, în Indochina ºi în Asia
Centralã. Civilizaþii ale cãror nume au fost chiar uitate, cum sunt cele ale sume-
rienilor ºi ale accadienilor, ajung din nou la luminã ºi apar drept precursoare ale
altor civilizaþii care le-au urmat. În ceea ce priveºte Islamul, el aduce umanitãþii
preþioase servicii, pãtrunzând lent, dar sigur, în populaþiile Africii, inaccesibile
pânã atunci, prin situaþia lor geograficã ºi prin mentalitatea lor proprie, altor in-
fluenþe civilizatoare, ºi smulgându-le terorii unui regim social, pe care, cel al
Dahomey-ului l-a ilustrat îndeajuns. Este adevãrat cã aceste servicii sunt compen-
sate într-o mãsurã foarte largã prin vânãtoarea de sclavi pe care negustorii misio-
nari o practicã, drept rãsplatã pentru greutãþile avute.

Un exemplu instructiv este ºi acela al vechilor sciþi, care sunt departe de a fi
meritat numele de civilizaþi, dar care au fãcut civilizaþiei un serviciu însemnat, dacã
într-adevãr ei au inventat arta cãlãriei, cum pare sã rezulte din anumite izvoare.

Cum orice civilizaþie reprezintã energie socialã acumulatã, exemplele pre-
cedente dovedesc cã, dacã decadenþa unei civilizaþii se produce prin pierderea
unei pãrþi a acestei energii, aceastã pierdere nu este întotdeauna totalã ºi deseori
chiar vestigiile unei civilizaþii dispãrute pot constitui cauza declanºãrii unor noi
forþe sociale, în alt punct, dând naºtere unei noi civilizaþii.
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Dimpotrivã, nu lipsesc exemplele de civilizaþii care au dispãrut pentru tot-
deauna ºi fãrã sã fi lãsat urme vizibile în cele ce le-au urmat.

Nu vom vorbi de ruinele descoperite acum ºaizeci de ani de suedezul An-
derson, în Africa de Sud, la marginile deºertului Calahari ºi regãsite acum câ-
teva luni de un alt cãlãtor. Se pare cã aceste ruine prezintã caracterele indiscu-
tabile ale construcþiilor feniciene ºi, în acest caz, ele nu ar reprezenta decât ur-
mele unei civilizaþii necunoscute înflorite în aceste regiuni, ci pur ºi simplu
dovada cã vechea þarã a Ophir-ului, frecventatã de fenicieni, nu ar fi fost decât
Transvaal-ul ºi Rhodesia actualã.

America ne oferã exemplul civilizaþiilor atât de avansate ale Mexicului, Pe-
rului ºi ale Americii Centrale, unde cuceritorii europeni au putut admira temple,
drumuri, apeducte, palate, ºcoli ºi biblioteci, aºa cum bãtrâna Europã nu poseda
prea multe; toate acestea au fost distruse de invazie ºi ruinele lãsate de aceastã
catastrofã le-au acoperit pe cele ale civilizaþiei, cu mult mai vechi, ale cãror
singure urme sunt puehlos-urile ºi mound-urile.

Dacã orgoliul nostru ne-ar face sã credem cã nu am avea nimic de învãþat de
la aceste vechi civilizaþii, nu e mai puþin adevãrat cã soarta populaþiilor americane,
decãzute în atât de puþin timp în stare de sãlbãticie ºi în cea mai cruntã mizerie,
dovedeºte cã, din punctul de vedere al genului uman, în general, orice distrugere
de civilizaþie înseamnã o distrugere de energie acumulatã ºi de bunãstare.

Polinezia pare sã fi fost ºi ea sediul unei civilizaþii remarcabile. Se gãsesc
în insulele Caroline ruine a cãror importanþã nu este în raport cu întinderea
arhipelagului ºi cu instituþiile sociale pe care le aveau resturile vechii populaþii
ale acestor insule, care mai existau cãtre 1830, reprezentând dovada unei stãri
sociale destul de avansate.

Dar mãrturia cea mai sigurã a acestor civilizaþii dispãrute o constituie
monumentele din insula Paºtelui, despre care am vorbit în capitolul V, 9.

3. Despre unele cauze ce se opun dezvoltãrii civilizaþiei

Enumerarea de mai înainte aratã cã actuala civilizaþie s-a ridicat pe ruine.
Creaþia umanã pare sã fie condamnatã la reluare perpetuã ºi nimic nu ne asigurã
cã noul edificiu va fi mai bine aºezat ºi mai durabil decât cel vechi.

Raþiunea acestui adevãr este cã orice civilizaþie pretinde sã creeze o stare
socialã diferitã de cea care ar fi rezultatul unui simplu joc al cauzelor naturale,
altele decât intervenþia omului. Civilizaþia este fructul unei bãtãlii neîncetate ºi
în orice bãtãlie înfrângerea e posibilã, la fel ca ºi victoria.

Instabilitatea stãrii de civilizaþie se datoreazã în special faptului cã în foarte
puþine cazuri cauzele naturale împotriva cãrora se luptã îºi pãstreazã întot-
deauna aceeaºi energie, cum ar fi gradul de fertilitate a pãmântului, climatul,
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intemperiile, nevoile vieþii animale. Dimpotrivã, nimic nu este mai variabil ca
suma energiei intelectuale ºi în special morale care formeazã aproape unica ar-
mã a omului împotriva forþelor duºmane ºi chiar împotriva propriei sale naturi.
Astfel se explicã, de altminteri, cã marile catastrofe fac sã scadã nivelul moral
ºi intelectual al unui popor; sã reamintim eclipsele care au urmat subjugãrii
Greciei ºi invaziile barbare; ºi nu aceasta este cauza unicã a variaþiei energiei
morale ºi intelectuale.

Or, unul din principalele obiective ale civilizaþiei este în mod cert modifi-
carea naturii intelectuale ºi morale a omului într-un sens ce pare cel mai potrivit
pentru a-i asigura maximum de bunãstare în cele trei direcþii, economicã, inte-
lectualã ºi moralã. Aceastã modificare trebuie sã fie generalã ºi permanentã, sub
sancþiunea ca genul uman sã fie obligat sã reînceapã, în fiecare moment, o
muncã de Sisif. Un asemenea rezultat nu poate fi decât fructul unor eforturi
mult prelungite, astfel încât ereditatea sã aibã timp sã transforme în calitãþi orga-
nice ceea ce la început nu era decât produs trecãtor al educaþiei.

Problema este de a ºti, dupã atâtea civilizaþii distruse ºi dispãrute, în ce
mãsurã a fost atins acest scop. Trebuie sã recunoaºtem cã rezultatul examenului
nu este prea încurajator.

Incontestabil, umanitatea îºi dã seama în general cã prima condiþie a fericirii
sale este îndulcirea moravurilor, ºi o bunã parte din forþele sale este dirijatã în
acest sens. Legislaþiile popoarelor civilizate sau ale celor ce aspirã la aceastã
stare se strãduiesc, toate, sã tempereze violenþa naturalã a omului ºi sã-i formeze
noþiunile de justiþie, milã ºi indulgenþã, pe care omul primitiv, ca ºi majoritatea
animalelor, nu le cunoºtea. Dacã, cu timpul, aceste noþiuni iau o formã din ce în
ce mai bunã, trebuie sã recunoaºtem cã legislaþii extrem de vechi au creat prin-
cipii pe care un legiuitor modern nu le-ar dezavua ºi cã religii de felul budismului
ºi creºtinismului nu ar putea fi depãºite sub raportul moralei lor elevate. Pe de
altã parte, este incontestabil cã sentimentele violente în relaþiile dintre oameni
tind sã devinã din ce în ce mai slabe.

Din pãcate, trebuie sã recunoaºtem ºi faptul cã scopul principal al civilizaþiei,
care este acela de a face sã disparã, complet ºi definitiv, orice urmã de barbarie
originarã, nu a fost atins decât parþial ºi aici este probabil pericolul cel mai serios
pentru stabilitatea edificiului atât de greu înãlþat al civilizaþiei contemporane.

Asprimea cu care este dusã lupta pentru viaþã nu este mai micã în zilele
noastre decât în trecut; forma luptei s-a schimbat, dar ardoarea este aceeaºi ca în
timpurile pe care nimeni nu ar voi sã le vadã reîntorcându-se. Dar lupta pentru
existenþã este o condiþie inexorabilã a vieþii înseºi ºi de aceea înseamnã un rezultat
mare cã s-a ajuns, cât de cât, la egalizarea ºanselor luptãtorilor ºi la diminuarea
violenþei ºocurilor. Un pericol este cã numeroasele straturi ale civilizaþiei nu au
fãcut decât sã acopere cu un vãl strãlucitor fondul naturii umane, fãrã a ajunge la
transformarea ei definitivã. Avem un sentiment de adevãratã descurajare la
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constatarea faptului cã timpul a avut prea puþinã influenþã în modificarea carac-
terului primar violent al omului. Fãrã îndoialã, manifestãrile exterioare ale acestei
violenþe sunt astãzi mai puþin frecvente ºi în special mai puþin vizibile decât în
timpul îndepãrtat al strãmoºilor care cutreierau pãdurile din Auvergne; dar câte
precauþii, câte greutãþi pentru a face imposibile aceste manifestãri! Suntem tentaþi
sã ne întrebãm care ar fi situaþia societãþilor noastre moderne, dacã le-am priva de
aparatul complicat ºi costisitor al jandarmilor, judecãtorilor ºi soldaþilor. Este
suficient sã ne gândim la scenele ce nu lipsesc niciodatã în timpul miºcãrilor
populare, ori de câte ori sabia legii ºi agentul de poliþie nu mai. Tocmai acest rest
de barbarie ascunsã sau încãtuºatã, dar nu distrusã de civilizaþie, care este veri-
tabila cauzã a rãzboaielor, a atentatelor la libertate ºi la dreptul de proprietate, a
dispreþului faþã de lege, uneori brutal, alteori ºiret sau ipocrit, luând forma ºicanei.
Aceste influenþe ancestrale fac ca un copil sã chinuiascã un animal sau un tovarãº
mai slab pentru a se distra ºi ca pãrinþii sãi sã se delecteze la vânãtoare sau la
corride, unde privesc, în extaz voluptos, suferinþa ºi vãrsarea de sânge. Sub acest
raport, omul secolului al XX-lea nu este cu mult superior vechilor spectatori ai
Coliseului, care se bucurau vãzând cum sufereau ºi cum mureau gladiatorii. Avem
azi legea linºãrii, strivirea popoarelor mici de cãtre cele mari, grevele cu excesele
lor, rãzboiul „la cuþite“ al luptelor politice, iar, pânã mai ieri, aveam ºi luptele reli-
gioase, care duceau la masacrarea oamenilor în numele principiului dragostei faþã
de aproape. Peste tot ºi întotdeauna iese la ivealã necesitatea de a urî pe cineva sau
ceva în aºa mãsurã încât se pot aºeza în Pantheon indivizii foarte rari ce fac
excepþie.

Este uºor de înþeles în ce mãsurã civilizaþia clãditã pe o asemenea bazã este
fragilã. ªi într-adevãr suntem izbiþi de uºurinþa cu care se distrug în foarte puþin
timp civilizaþii ce au necesitat secole pentru a fi întemeiate. Ajunge un rãzboi
pierdut pentru ca Ninive sã disparã ºi bandele de curzi sãlbatici ºi prãdalnici sã
ia locul asirienilor, sculptori puternici ºi constructori de palate somptuoase.

Un deceniu sau douã sunt suficiente pentru a distruge civilizaþia americanã.
ªi, în sfârºit, exemplu ilustru între toate, cât de repede a urmat înfloririi civilizaþiei
romane cea mai profundã decandenþã! Traian ridicã monumente nepieritoare ºi
Septimiu Sever acoperea încã Palatinul cu fastuoasele sale palate. Cu un secol mai
târziu, arcul lui Constantin, monedele sale, toate aceste monumente dãdeau deja
mãsura cãderii înfricoºãtoare, suferite într-un interval atât de scurt de imperiul a
cãrui soliditate pãrea sã sfideze asalturile timpului, încercarea de restaurare a
templului lui Saturn, care trebuia sã fi avut loc desigur înainte de Constantin, aratã
la ce grad de decãdere ajunsese gustul artistic, precum ºi mizeria care înlocuise
marea bogãþie trecutã a imperiului. A fost de ajuns valul invaziilor ºi câþiva ani
pentru ca decãderea sã înlocuiascã opulenþa ºi înflorirea literelor ºi artei.

Este adevãrat cã se pot cita, de asemenea, exemple contrare. În ultimul se-
col, graþie în special dezvoltãrii extraordinare a mijloacelor de comunicaþie,
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s-au fãcut adevãrate minuni, ducând în câþiva ani la pãtrunderea civilizaþiei în
regiuni încã sãlbatice. În Noua Zeelandã, unde acum o jumãtate de secol se mai
practica canibalismul, parlamentele guverneazã un regim constituþional foarte
avansat. Plantatorii englezi exploateazã insulele Fidji, patria clasicã a cani-
balismului; se însãmânþeazã cafea ºi trestie de zahãr la Ombay, la micã distanþã
de bogatele aºezãri din Batavia ºi Singapore, pe locul satelor de canibali care în
1830 mâncau încã echipajele naufragiate pe coastele lor. Dar toate aceste
exemple dovedesc acelaºi lucru: distanþa micã de separaþie între civilizaþiile
barbare ºi lipsa de soliditate în ceea ce priveºte prosperitatea materialã, progre-
sul ºtiinþific ºi artistic. Numai transformarea naturii intime a omului prin elibe-
rarea lui totale de resturile de sãlbãticie primitivã va putea pune bazele unui
edificiu durabil, cu condiþia ca aceastã transformare sã fie definitivã, încât ere-
ditatea însãºi sã preia sarcina de a-i asigura perenitatea.

Cât timp aceastã þintã nu va fi atinsã, cu toate aparenþele sale strãlucitoare,
civilizaþia modernã va fi tot atât de puþin asiguratã pe termen lung ca ºi cele care
au precedat-o. Or, ceea ce se petrece sub ochii noºtri, starea de surescitare a
societãþii, nenumãratele conflicte în care violenþa ºi abuzul de forþã au întot-
deauna ultimul cuvânt, ca ºi în cele mai frumoase momente ale vremurilor bar-
bare, toate aceste semne nu ne liniºtesc asupra viitorului acestei civilizaþii.

* * *

Dacã violenþa naturii umane, prea puþin dominatã de civilizaþie, constituie
pericolul cel mai serios pentru existenþa sa, mai sunt ºi alte laturi slabe care nu
trebuie omise.

În primul rând, este vorba de proasta întrebuinþare a rezervei de energie,
atitudine de care dau dovadã societãþile moderne. Bugetele de rãzboi în timp de
pace absorb mai mult de 11 miliarde pe an, sumã care ar fi suficientã pentru
traiul populaþiei unui mare imperiu; aceastã cheltuialã iresponsabilã nu are drept
unic scop decât pregãtirea momentului în care rãzboiul însuºi va genera ruine ºi
nenorociri. Se apreciazã cã numai rãzboiul din 1870 a costat cele douã pãrþi mai
mult de 14 miliarde, fãrã a socoti vieþile omeneºti sacrificate ºi sutele de mii de
infirmi; se presupune cã se va putea face ºi mai mult, mulþumitã noilor invenþii
care vor permite sã se extermine într-un timp fulgerãtor întreaga populaþie a
oraºelor, inclusiv bãtrânii, femeile ºi copiii.

Când nu se poate face rãzboiul de masã, se face în detaliu; se fac revoluþii, rãs-
coale sau greve, care, dacã fac rãu autorilor lor, le dau cel puþin satisfacþia de a face
acelaºi lucru ºi adversarilor pe care, atunci când nu existã, îi inventeazã. Întreþinem
ura ºi discordia între oamenii care ar trãi liniºtiþi ºi fericiþi dacã am vrea sã nu le
alimentãm neîncetat acea parte a sufletului pe care ar fi mai bine sã nu o trezim.

Toate acestea reprezintã o risipã colosalã de energie socialã, a cãrei între-
buinþare judicioasã, în loc sã serveascã la semãnarea doliului, ruinei ºi urii, ar
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putea servi la mãrirea domeniului economic, intelectual ºi moral al umanitãþii –
scopul oricãrei civilizaþii. Atâta timp cât se va lucra la împiedicarea acestei creº-
teri ºi la demolarea în fiecare zi a ceea ce s-a construit în ajun, atâta timp cât
plaga pauperismului va roade societatea, în timp ce miliardele vor zbura în vânt,
nu vom avea dreptul sã vorbim în numele civilizaþiei.

Un duºman al progresului social este ºi abuzul de convenþii ºi de formule,
care reprezintã una din formele rutinei. Sub acoperirea formulelor, se ajunge
adesea la consecinþe care constituie o negare a celui mai elementar bun-simþ.

Libertatea cuvântului este un mãreþ principiu, cãci ea este consfinþirea
unuia ºi mai înãlþãtor, acela al libertãþii de gândire. Dacã însã cuvântul este în-
trebuinþat pentru aþâþarea urii între cetãþeni, atunci, în mod evident, el va fi în
opoziþie cu orice principiu de ordine.

Acest abuz de formule ºi de convenþii a fãcut sã disparã noþiunea dreptului
în haosul procedurii, ceea ce se exprimã prin dictonul: „forma înghite fondul“ –
o adevãratã monstruozitate. Or, dacã noþiunea de justiþie trebuie sã fie consi-
deratã cel mai nobil dintre scopurile pe care civilizaþia trebuie sã le realizeze,
este evident cã asemenea aforisme nu sunt fãcute pentru a dovedi cã am fi
aproape de a le atinge.

Este inutil sã continuãm aceste exemple, existând deja numeroase scrieri
celebre.

* * *

Cele spuse aratã cã civilizaþia actualã, cu toatã intensitatea ºi strãlucirea sa, nu
este încã aproape de realizarea stãrii pe care am definit-o sub numele de civilizaþie
integralã. Cu toate acestea, este incontestabil cã societatea contemporanã se
apropie cu mult mai mult de aceasta decât toate cele care au precedat-o.

Fãrã a ne opri asupra civilizaþiilor puþin sau deloc cunoscute, este uºor sã
ne dãm seama în ce mãsurã perioadele cele mai strãlucitoare ale istoriei
societãþilor umane au laturi întunecate.

Desigur, societãþile asiriene ºi babiloniene nu pot fi luate drept ideal; tem-
plele minunate, palatele somptuoase, Mesopotamia admirabil fertilizatã nu pot
face sã se uite regimul extrem de sângeros care a terorizat Asia de-a lungul seco-
lelor. Egiptul îºi face un merit, pe bunã dreptate, din moravurile sale relativ
blânde, arta sa, legile sale înþelepte, morala ºi filozofia înaltã a preoþilor sãi; dar
nu se vede ce parte avea din toate aceste binefaceri marea masã a poporului, care,
dupã ce ºi-a petrecut în mizerie întreaga viaþã ºi a pierit cu miile, pentru a
construi piramide ºi temple nepieritoare, nu avea nici mãcar mijloacele de a-ºi
asigura viaþa eternã, îmbãlsãmându-se cu arome scumpe. Incomparabila strãlu-
cire a literelor, artelor ºi filozofiei grecilor nu a împiedicat nesfârºitele rãzboaie
interne, existenþa sclaviei ºi a ilotismului, egoismul ºi îngustimea politicii
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spartane, condamnarea lui Socrate ºi þintuirea lui Cleon pe vârful unei stânci; în
ceea ce priveºte civilizaþia romanã, gloria lui Cicero ºi a lui Virgiliu, bine-
facerile pãcii romane nu ar putea acoperi plãgile pauperismului, ale sclaviei, ale
corupþiei celor puternici ºi ale cruzimii tuturor. Renaºterea oferã spectacolul
moravurilor sale uºoare, al rãzboiului tuturor contra tuturor ºi al scandalurilor
care au fãcut necesarã Reforma, încununatã de cumplitele rãzboaie religioase;
în ce priveºte le grand siécle al lui Ludovic al XIV-lea, ajunge sã recitim câteva
pagini din La Bruyere pentru a ºti cum stãm în privinþa bazei pe care se ridica
aceastã mãreþie.

Societatea contemporanã suferã, fãrã îndoialã, ºi ea de numeroase rele ºi nu
ne-am sfiit sã arãtãm unele din ele. Nu putem face sã disparã într-un secol stãri
de lucruri, dintre care cele mai multe þin de însãºi natura oamenilor ºi de tradiþii
de câteva ori milenare. Dar, ceea ce constituie gloria civilizaþiei noastre ºi o dis-
tinge de cele ce au precedat-o este cã bunãstarea economicã, intelectualã ºi mo-
ralã a celor sãraci ºi dezmoºteniþi ocupã primul loc în preocupãrile sale ºi, cu
toate exploziile inevitabile de violenþã, ea se strãduieºte fãrã încetare sã facã sã
disparã resturile anticei barbarii.

Aceste eforturi sunt departe de a fi încoronate întotdeauna cu succes. Dar,
dacã idealul civilizaþiei integrale pare încã atât de îndepãrtat pentru majoritatea
popoarelor, existã din fericire ºi altele al cãror exemplu ne poate încuraja.
Printre acestea, vom aºeza, în primul rând, popoarele scandinave.

Trãind într-un climat atât de aspru, pe un pãmânt destul de sãrac, acoperit în
cea mai mare parte de pãduri, lacuri, mlaºtini sau nisipuri, având de luptat îm-
potriva iernilor lungi ºi aspre, precum ºi împotriva marilor distanþe, aceste po-
poare au transformat þara lor într-o adevãratã grãdinã care satisface din plin nu
numai toate trebuinþele lor, dar ºi pe cele ale vecinilor. Þãranii lor obþin maximum
de randament din loturile de pãmânt nisipos sau mlãºtinos; s-au priceput sã creeze
cea mai admirabilã organizaþie de cooperaþie care existã, produsele lor alimen-
teazã Anglia ºi alte þãri. Ele sunt probabil singurele state în care pauperismul este
aproape necunoscut; au gãsit ºi aplicã mijloace sigure ºi eficace pentru înfrânarea
alcoolismului. De aceea, nu existã alte þãri în care bunãstarea materialã sã fie
generalã.

Tot aici ºi instrucþiunea popularã este cea mai solidã ºi mai rãspânditã, astfel
încât aceste þãri sunt singurele în care analfabeþii au dispãrut cu totul. Cât priveºte
latura moralã, toþi cei care au vizitat aceste regiuni sunt cuprinºi de admiraþie
pentru calitãþile de profundã onestitate, calm ºi amabilitate ale populaþiei.

Aceste popoare prezintã, deci, exemplul expansiunii complete ºi intense în
cele trei direcþii, economicã, intelectualã ºi moralã, expansiune care nu e
parþialã, ci priveºte populaþia întreagã pânã în pãturile sale cele mai profunde.
Acestea sunt, fãrã îndoialã, trãsãturi ale ceea ce am numit civilizaþie integralã ºi
aceste þãri mici le realizeazã cel mai bine.
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Dacã aceastã concluzie poate surprinde pânã într-un anumit punct pe cei ce
sunt obiºnuiþi sã judece valoarea unei civilizaþii numai dupã pãrþile sale strãlu-
citoare, noi socotim cã însuºi exemplul acestor þãri, calmul ºi fericirea pe care le
asigurã locuitorilor lor, demonstreazã justeþea punctului nostru de vedere.

De altfel, evenimentele recente au dovedit în ce mãsurã civilizaþia astfel
înþeleasã este superioarã. Suedia ºi Norvegia au trecut în aceºti din urmã ani
prin douã crize mari: greva generalã ºi separarea politicã a celor douã state. Lu-
mea întreagã a urmãrit cu uimire ºi admiraþie felul cum s-au desfãºurat aceste
evenimente, care oriunde în altã parte ar fi dat naºtere desigur la excese ºi con-
flicte sângeroase. A fost un spectacol admirabil de convingere ºi energie cu care
fiecare parte ºi-a apãrat ceea ce credea cã reprezintã dreptul sãu, dar în acelaºi
timp ºi de calm, înþelepciune ºi dominare a pasiunilor proprii de care au dat
dovadã toþi, în aceste împrejurãri periculoase. S-a oferit o dovadã strãlucitoare
cã transformarea sufletului omenesc în sensul dispariþiei definitive a înclinaþiei
naturale spre violenþã, despre care am spus cã e scopul suprem al civilizaþiei, nu
este un cuvânt zadarnic. Acest fapt singur ar fi de ajuns pentru a asigura acestor
þãri locul de onoare printre naþiunile civilizate.

De altfel, popoarelor scandinave nu le lipsesc nici acele manifestãri înalte
ale spiritului uman, care, dupã concepþii general admise, nu pot lipsi niciunei
civilizaþii avansate. Naþiuni care se mândresc cu un geniu universal ca Sveden-
borg, cu gânditori, savanþi, artiºti ºi exploratori ca Ibsen, Björnson, Linné, Abel,
Thorwaldsem, Grieg, Nordenskjöld, Nansen, Sven Hedin ocupã desigur un loc
de cinste în miºcarea intelectualã a lumii.

Cu aceastã paginã reconfortantã încheiem lucrarea de faþã.
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NOTE

1. Victor Alexandre Puiseux (1820–1883), matematician ºi astronom francez. Profesor
de mecanicã cereascã la Sorbonna. Membru al Academiei Franceze, secþiunea geometrie. 

2. Charles Auguste Briot (1817–1882), matematician ºi fizician francez. Profesor de fizicã
matematicã la Facultatea de ºtiinþe din Paris. A publicat împreunã cu Bouquet lucrãri despre
funcþiile eliptice ºi funcþiile abeliene. Lucrãri: Essai sur la théorie mathématique de la lu-
mière ºi Théorie mécanique de la chaleur.

3. Benjamin Baillaud (1848–1934), astronom francez. Director al Observatorului din
Toulouse ºi al celui din Paris. Decan al Facultãþii de ºtiinþe din Toulouse. Preºedinte fonda-
tor al Uniunii Astronomice Internaþionale.

4. A la mémoire de mon père et de ma mère; – à Mr. N. Cretzulesco, témoignage de
reconnaissance (fr.), În memoria tatãlui meu ºi a mamei mele; domnului N. Creþulescu în
semn de apreciere

5. Dorobanþul, ziar editat la Bucureºti, 15 nov. 1877 – 31 mai 1878, editor Carol Göbl.
6. Românul, cotidian fondat de C.A. Rosetti la 9 august 1857. A apãrut pânã la 9 iunie

1864, ºi apoi între 14 februarie 1866 – 1891. A fost organul de presã al Partidului Liberal pânã
în data de 10 iulie 1884. 

7. Pierre-Simon, Marchiz de Laplace (1749–1827), astronom, matematician ºi fizician
francez. Ministru de Interne în Consulatul lui Napoléon I. A formulat ipoteza conform cãreia
sistemul solar a apãrut dintr-o nebuloasã în miºcare. O idee similarã a fost enunþatã de I. Kant
în 1755, necunoscutã de Laplace. Numele sãu este înscris pe Turnul Eiffel. Lucrãri: Exposi-
tion du système du monde, Mécanique céleste (5 vol.), Théorie analytique des probabilités,
Essai philosophique sur les probabilités.

8. Joseph-Louis Lagrange (în italianã Giuseppe Lodovico Lagrangia) (1736–1813),
matematician ºi astronom de origine italianã. A fondat în 1758 Academia de ªtiinþe din
Torino. Conducãtorul secþiei de matematicã a Academiei din Berlin. Numele sãu este înscris
pe Turnul Eiffel. Lucrãri: Réflexions sur la résolution algébrique, Mécanique Analytique,
Théorie des fonctions analytiques, Leçons sur le calcul des fonctions.

9. Siméon Denis Poisson (1781–1840), matematician ºi fizician francez. Studii asupra
seriilor ºi integralelor definite. Studii asupra integralelor Fourier. Cercetãri în domeniul
calculului variaþiilor, electricitãþii ºi magnetismului. Numele sãu este înscris pe Turnul
Eiffel. Lucrãri: Nouvelle théorie de l’action capillaire, Théorie mathématique de la chaleur,
Recherches sur la probabilité des jugements en matières criminelles et matière civile, Traité
de Mécanique (2 vol.).

10. François Félix Tisserand (1845–1896), astronom francez. Profesor de astronomie
matematicã la Sorbona. Directorul Observatorului din Toulouse ºi al celui din Paris.
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11. Carl Gustav Jacob Jacobi (1804–1851), matematician german. Lucrãri: Comnien-
latio de transformatione integralis duplicis indefiniti in formam simpliciorem, Canon arith-
meticus, Opuscula mathematica.

12. Bulletin des Sciences Mathématiques, revistã fondatã în 1870 de cãtre Gaston
Darboux (1842–1917), matematician francez. În prezent este editatã de Elsevier.

13. Jules Henri Poincaré (1854–1912), matematician ºi fizician francez. A avut contri-
buþii importante în astronomie, geodezie, mecanica cuanticã ºi filosofie. Primul laureat al
Royal Society din Anglia. Preºedinte al Societãþii matematice din Franþa ºi preºedinte al Socie-
tãþii franceze de fizicã. La 1 octombrie 1904 a fost numit profesor de astronomie generalã la
L’École polytechnique. La Facultatea de ªtiinþe din Paris a þinut cursul de mecanicã cereascã.
Lucrãri: La Science et l’Hypothèse, La Valeur de la Science, Science et Méthode, Les méthodes
nouvelles de mécanique céleste

14. Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811–1877), astronom ºi matematician francez.
Specialist în mecanica cereascã. Membru al secþiunii de astronomie al Academiei de ªtiinþe.
Director al Observatorului din Paris. Deputat ºi senator. A descoperit planeta Neptun. Royal
Astronomical Society i-a decernat medalia de onoare în 1876. Numele sãu este înscris pe
Turnul Eiffel.

15. Roberto Marcolongo (1862–1943), matematician ºi fizician italian. Profesor de
mecanicã raþionalã la Universitatea din Messina ºi Universitatea din Napoli. Autor al unuia
dintre primele tratate cu privire la relativitatea generalã ºi specialã. Lucrãri: Meccanica ra-
zionale, Teoria matematica dello equilibrio dei corpi elastici, Analyse vectorielle générale:
Transformations linéaires (împreunã cu Cesare Burali-Forti).

16. Traian Lalescu (1882–1929), matematician. Membru al Academiei Române. Profe-
sor universitar la Bucureºti. A înfiinþat ªcoala Politehnicã din Timiºoara ºi a fost primul ei
rector. Contribuþii în multiple domenii ale matematicii. Este unul din fondatorii teoriei ecua-
þiilor. Lucrãri: Introducere la teoria ecuaþiilor integrale, Le problème ethnographique du Ba-
nat, Calculul algebric, Tratat de geometrie analiticã.

17. Este vorba de volumul omagial Lui Spiru Haret – „Ale tale dintru ale tale“, Bucureºti:
Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl“, 1911, editat cu prilejul împlinirii vârstei de ºaizeci de ani. 

18. În 16 mai 1914 Gheorghe Þiþeica þine Discursul de recepþiune la Academie, „Din
viaþa ºi activitatea lui Spiru Haret“.

19. Joseph Liouville (1809–1882), matematician francez. A publicat lucrãri despre
teoria numerelor, geometrie diferenþialã, topologie diferenþialã, fizicã matematicã ºi astrono-
mie. O teoremã din cadrul analizei complexe îi poartã numele. Lucrãri: Sur le développe-
ment des fonctions ou parties de fonctions en séries de sinus et de cosinus, dont on fait usage
dans un grand nombre de questions de Mécanique et de Physique. Suivi de Sur la figure
d’une masse fluide homogène en équilibre, et douée d’un mouvement de rotation.

20. Constantin Stãtescu (1878–?), fizician. Profesor universitar la Facultatea de ºtiinþe,
Universitatea Bucureºti. 

21. ªtefan Fãlcoianu (1835–1905), general, matematician, istoric ºi politician. Membru
titular ºi vicepreºedinte al Academiei Române. Senator. Profesor la ªcoala Militarã de Ofiþeri.
Ministru de Rãzboi (1884–1886). A înfiinþat, la 8 august 1889, ªcoala Superioarã de Rãzboi. 

22. Constantin Olãnescu (1845–1928), inginer. Politician. Ministrul Lucrãrilor Publice.
A avut o contribuþie importantã în organizarea învãþãmântului superior tehnic.

23. Petrache Poenaru (1799–1875), inginer ºi matematician. Membru al Academiei Ro-
mâne. Fondatorul colegiilor naþionale din Bucureºti ºi Craiova. Inventatorul tocului rezervor.
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24. Nicolae Cucu Starostescu (1851–?), inginer. Director al Lucrãrilor Oraºului în
cadrul Primãriei Capitalei. Lucrãri: Cãile ferate de interes local, Asupra canalizaþiunei ora-
ºului Bucureºti, Nou sistem pentru alimentarea oraºelor cu apã.

25. William Oughtred (1574–1660), matematician englez. I se atribuie crearea, în 1622,
a riglei de calcul. A introdus semnul „×“ pentru operaþia de înmulþire ºi prescurtãrile „sin“, „cos“
pentru funcþiile trigonometrice sinus ºi cosinus. 

26. Ioan Ianov (1834–1903), scriitor. Avocat. Deputat. Membru al Societãþii Junimea.
A compus cântecul „Von Kalikenberg“, o satirã la adresa lui Strussberg, concesionarul cãilor
ferate din România.

27. Convorbiri literare, revistã culturalã care se înfiinþeazã la Iaºi la 1 martie 1867 de
cãtre societatea „Junimea“. Apare bilunar, iar din anul 1872 lunar. Redactor-ºef a fost Iacob
Negruzzi pânã la 1 ianuarie 1895. Din 1 aprilie 1885, redacþia se mutã la Bucureºti. Din anul
1896 pânã în anul 1899 revista este condusã de un comitet. Apoi, este condusã de un
director: Ion Bogdan (1902–1906), Simion Mehedinþi (1907–1921), Al. Tzigara-Samurcaº
(1921–1939), I.E. Torouþiu (1939–1944). Din anul 1895 revista este interzisã în Transil-
vania. Din mai 1970 apare la Iaºi ca revistã a Uniunii Scriitorilor din România.

28. „Eu sunt von Kalikenberg, Tocmai din Berlin alerg, Cu înaltã protecþie, Pentru mare
concesiune.“

29. Lascãr Catargiu (1823–1899), om politic. Membru al Locotenenþei domneºti insta-
uratã dupã abdicarea lui Al.I. Cuza la 11 februarie 1866. Preºedinte al Partidului Conservator
(1880–1899), prim-ministru (11 mai – 15 iulie 1866, martie 1871 – 4 aprilie 1876, martie
1889 – nov. 1890, nov. 1891 – oct. 1895). 

30. I.Em. Florescu (1819–1893), general ºi om politic. Pregãtirea militarã în Franþa. Unio-
nist. Ministru de Rãzboi de mai multe ori în timpul domniei lui Al.I. Cuza. Dupã 1866 ministru
de Rãzboi. Prim-ministru (ad-interim 4–26 sept. 1876, 21 febr. – 26 nov. 1891). A contribuit la
formarea armatei române moderne. Pentru cã guvernul Lascãr Catargi din care el a fãcut parte
a fost dat în judecatã, Florescu a fost împiedicat sã participe la Rãzboiul de independenþã.

31. Manolache Costake Epureanu (1824–1880), om de stat. A luat parte la miºcãrile naþio-
nale din anii 1848 ºi 1857 din Moldova, minstru-prezident în anul 1860, preºedintele Camerei
Constituante din anul 1866, înaintea cãruia depune jurãmântul principele Carol. Minstru de
Justiþie 1872–1873 în cabinetul Lascãr Catargi, ministru-prezident alãturi de I.C. Brãtianu în
cabinetul liberal de la 1876, dar demisioneazã dupã trei luni ºi reintrã în Partidul Conservator.

32. Ion C. Brãtianu (1821–1891), om de stat. Fondator al Partidului Naþional-Liberal.
Participant la revoluþia de la 1848 din Þara Româneascã. A fãcut parte din grupul care a com-
plotat împotriva lui Cuza. De mai multe ori ministru. Prim-ministru (1876–1888).

33. Dimitrie A. Sturdza (1833–1914), istoric ºi om politic român. Secretar al Divanului
ad-hoc din Moldova. Secretar particular al domnitorului Al.I. Cuza, apoi opozant al acestuia.
Ministru în mai multe cabinete liberale. Prim-ministru (oct. 1895 – nov. 1896, martie 1897
– aprilie 1899, febr. 1901 – dec. 1904, martie 1907 – dec. 1908). Membru al Academiei
Române. Preºedinte ºi Secretar al Academiei. Fondator al Partidului Naþional Liberal,
preºedinte al PNL. Deputat ºi senator. Scrieri: Banca Naþionalã ºi reforma monetarã, Acte
ºi documente relative la renascerea României (11 vol.), Chestiunea naþionalã, Bibliografie
a numismaticii române.

34. Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815–1898), om de stat german. Ca prim-
ministru al Prusiei (1862–1890) este artizanul unificãrii Germaniei. În 1867, a devenit cance-
lar al Confederaþiei Germane de Nord. A proiectat Imperiul German în 1871, devenind primul
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sãu cancelar. A fost demis în 1890. În plan extern a impus doctrina numitã Realpolitik.
Datoritã modului autoritar în care conducea statul a fost etichetat „Cancelarul de Fier“.

35. Emil Costinescu (1844–1921), finanþist ºi om politic. Unul dintre fondatorii ºi directorii
Bãncii Naþionale a României. Deputat liberal. De mai multe ori ministru în guverne liberale.

36. Ferice care în versuri e dotat d-acel mister / Sã treacã din grav în dulce, din plãcut
în mai sever. Versurile sunt din L’Art Poétique de Nicolas Boileau-Despréaux în traducerea
lui Ion Heliade-Rãdulescu.

37. Joseph Louis François Bertrand (1822–1900), matematician ºi economist francez.
Membru al Academiei de ªtiinþe din Franþa. Membru al Academiei Regale de ªtiinþe din
Suedia. Lucrãri: Traité de calcul différentiel et de calcul intégral, Rapport sur les progrès les
plus récents de l’analyse mathématique, Traité d’arithmétique, Thermodynamique.

38. Probabil greºealã de transcriere. Corect este Le Verrier. Vezi nota 14.
39. Edmond Halley (1656–1742), astronom ºi matematician englez. El a descoperit

metoda de mãsurare a distanþei dintre douã stele. A calculat orbita cometei, denumitã apoi
Cometa Halley. Aceastã cometã este vizibilã pe cer la fiecare 76 de ani.

40. Richard Dunthorne (1711–1775), astronom englez. Lucrãri: Practical Astronomy of
the Moon, On the motion of the Moon, On the acceleration of the Moon, Concerning comets.

41. Christian Mayer (1719–1783), preot iezuit, astronom, filosof ceh. A studiat stelele
binare. Un crater de pe Lunã îi poartã numele. Lucrãri: Pantometrum Pacechianum, seu
instrumentum novum pro elicienda ex una statione distantia loci inaccessi, Basis Palatina,
Expositio de transitu Veneris, Nouvelle méthode pour lever en peu de temps et à peu de frais
une carte générale et exacte de toute la Russie.

42. George Airy Biddell (1801–1892), astronom ºi matematician englez. Astronom
Regal. A instituit pentru localitatea Greenwich locul de primul meridian. I s-a reproºat cã,
datoritã lui, Marea Britanie a pierdut prioritatea în descoperirea planetei Neptun. Un crater de
pe Lunã ºi un crater de pe Marte îi poartã numele. Lucrãri: Mathematical Tracts on Physical
Astronomy, On the Lunar Theory, The Figure of the Earth, Precession and Nutation, and
Calculus of Variations, to which, in the second edition of 1828, were added tracts on the
Planetary Theory and the Undulatory Theory of Light, Experiments on Iron-built Ships, insti-
tuted for the purpose of discovering a correction for the deviation of the Compass produced-
by the Iron of the Ships, On the Algebraic and Numerical Theory of Errors of Observations
and the Combination of Observations.

43. Peter Andreas Hansen (1795–1874), astronom danez. Director al Observatorului de
la Seeberg, Gotha. Contribuþii în astronomia gravitaþionalã. A primit Medalia de Aur de la
Royal Astronomical Society din Anglia.

44. Charles Bossut (1730–1814), matematician francez. Lucrãri: Traité théorique et
expérimental d’hydrodynamique, Traité élémentaire de méchanique statique, Cours de
mathématiques, Histoire générale des mathématiques.

45. Hiparh sau Hipparchus (cca. 190 î.Hr. – cca. 120 î.Hr.), astronom, geograf ºi mate-
matician grec. Este considerat întemeietor al trigonometriei. 

46. Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781–1864), astronom ºi matematician italian. A
elaborat tabele lunare bazate pe legea gravitaþiei universale. Fondator al Observatorului astro-
nomic din Torino. Lucrãri: Théorie du mouvement de la lune.

47. Marie-Charles-Théodore de Damoiseau de Montfort (1768–1846), astronom fran-
cez. Director adjunct al Observatorului din Lisabona. În 1825, devine membru al Academiei
de ªtiinþe din Franþa. A fost ales membru al Royal Society din Anglia în 1832. Lucrãri: Éphé-
mérides nauticas, ou Diario astronomico para 1799 [-1805] calculado no Observatorio real
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da marinha (8 vol.), Memoria relativa aos eclipses do sol visiveis em Lisboa, desde 1800 até
1900 inclusivamente, Tables de la lune, formées par la seule théorie de l’attraction et
suivant la division de la circonférence en 400 degrés, Tables de la lune, formées par la seule
théorie de l’attraction et suivant la division de la circonférence en 360 degrés, Tables
écliptiques des satellites de Jupiter, d’après la théorie de leurs attractions mutuelles et les
constantes déduites des observations.

48. John Couch Adams (1819–1892), matematician ºi astronom englez. Pornind de la
neregularitãþile observate în miºcarea planetei Uranus, a dedus prin calcul matematic exis-
tenþa planetei Neptun, independent de Le Verrier, în 1845. Adams nu a publicat descoperirea
sa, care va fi confirmatã în anul 1846 de cãtre astronomul german Johann Gottfried Galle.
Un crater de pe Lunã îi poartã numele.

49. Charles-Eugène Delaunay (1816–1872), astronom ºi matematician francez. Pro-
fesor de mecanicã fizicã. Director al Observatorului din Paris. A primit medalia de aur de la
Royal Astronomical Society. Numele sãu este înscris pe Turnul Eiffel. Lucrãri: Cours élé-
mentaire de mécanique théorique et appliquée, Traité de mécanique rationnelle, La Théorie
du mouvement de la lune (2 vol.), Cours élémentaire d’astronomie.

50. John William Lubbock, 3rd Baronet (1803–1865), bancher, matematician ºi astro-
nom englez. Studii asupra mareelor. Membru în Royal Astronomical Society. 

51. Arthur Cayley (1821–1895), matematician englez. A fost unul din fondatorii ºcolii
britanice moderne de matematicã. Noþiunile matematice care îi poartã numele ocupã o listã
impresionantã.

52. Haret se referã la teza sa de doctorat Sur l’invariabilité des grands axes des orbites
planétaires susþinutã în 30 ianuarie 1878.

53. Acest memoriu a fost citit de S. Haret în ºedinþa din 19 martie 1892 a Academiei
Române.

54. Gaspard-Clair-François-Marie Riche, baron de Prony (1755–1839), inginer hidra-
ulic ºi enciclopedist francez. S-a implicat în crearea ªcolii politehnice din Paris. Numele sãu
este înscris pe Turnul Eiffel. Lucrãri: Exposition d’un méthode pour construire les équations
déterminées qui se rapportent aux sections coniques, à l’usage des ponts et chaussées,
Description hydrographique et historique des marais Pontins, Mécanique philosophique, ou
analyse des diverses parties de la science de l’équilibre et du mouvement, Leçons de
mécanique analytique données à l’école royale polytechnique.

55. Pierre-Louis-Georges Dubuat (1734–1809), inginer hidraulic francez. Lucrãri:
Principes d’hydraulique. 

56. Antoine Chézy (1718–1798), inginer ºi hidrolog francez. A realizat primele nivelãri
ale canalului Bourgogne în 1752. A condus operaþiunile de construcþie a podurilor Trilport
ºi Neuilly sur la Marne ºi a finalizat construcþia podului Concorde din Paris. 

57. Johann Albert Eytelwein (1764–1848), inginer ºi arhitect german. Profesor univer-
sitar. Lucrãri: Praktische Anweisung zur Konstruktion der Faschinenwerke an Flüssen und
Strömen, Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst, Handbuch der Mechanik fester Körper
und der Hydraulik, Handbuch der Statik fester Körper, Handbuch der Hydrostatik. Verglei-
chung der in den königlich preußischen Staaten eingeführten Maße und Gewichte.

58. Reinhard Woltman (1957–1837), inginer hidraulic german.
59. Franz Ernst Theodor Funk, inginer hidraulic al regatului Westphalen.
60. Christiaan Brunings (1736–1805), inginer hidraulic olandez. A avut funcþii în ad-

ministraþia apelor din Olanda.
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61. Giorgio Bidone (1781–1839), inginer ºi matematician italian. Profesor de hidrau-
licã. Lucrãri: Experiences sur le remou et sur la propagation des ondes.

62. Teodoro Bonati (1724–1820), inginer hidraulic italian.
63. Henry Philibert Gaspard Darcy (1803–1858), inginer hidraulic francez. A realizat

aducþiunea apei potabile în oraºul Dijon. Lucrãri: Les fontaines publiques de la ville de Dijon :
exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les ques-
tions de distribution d’eau, Recherches expérimentales relatives au mouvement de l’eau
dans les tuyaux.

64. Henry Émile Bazin (1829–1917), inginer hidraulic francez. Director al Departa-
mentului Ape al oraºului Dijon.

65. Pierre Boileau (1811–1891), matematician francez.
66. Andrew Atkinson Humphreys (1810–1883), inginer ºi ofiþer american. A fost inginer

ºef al U.S. Army.
67. ardue, dificil.
68. Antoine Deparcieux (1703–1768), matematician francez. Lucrãri: Traité de trigo-

nométrie rectiligne et sphérique, Nouveau traité de trigonométrie, avec table des sinus et
logarithmes, Traité complet de gnomonique, Essai sur les probabilités de la durée de la vie
humaine, contenant des Tables de mortalité qui ont longtemps servi de base aux placements
viagers, Mémoire sur la courbure des ondes.

69. Spiridon Popescu (1864–1933), scriitor. A colaborat la revistele Avântul, Viaþa
româneascã, Adevãrul literar ºi artistic. Director al învãþãmântului primar din Ministerul
Instrucþiunii Publice. Senator. Deputat. Profesor de matematicã la liceul „Gh. Lazãr“. Scri-
eri: Scrisori cãtre vãrul meu, Moº Gheorghe la expoziþie, Rãtãcirea de la Stoborani. 

70. Prin afirmaþia cã Haret ar fi la fel ca toþi politicienii români cheltuind din avutul
autohton al þãrii, C. Rãdulescu-Motru dovedeºte partizanat politic, el fiind în 1911 membru
în Partidul Conservator-Democrat condus de Take Ionescu. Filosoful spera, în eventualitatea
accederii la guvernare a PCD, sã devinã ministrul Instrucþiunii Publice.

71. Charles Émile Picard (1856–1941), matematician francez. Membru al Academiei
Franceze. Lucrãri: Application de la théorie des complexes linéaires à l’étude des surfaces
et des courbes gauches, Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes,
La science mathématique et son état actuel, La théorie de la relativité et ses applications à
l’astronomie.

72. Constantin Rãdulescu-Motru (1868–1957), filosof. Profesor la Universitatea Bucu-
reºti. Preºedinte al Academiei Române (1938–1941). A înfiinþat ºi a condus Noua Revistã
Românã ºi Ideea Europeanã, Revista de filosofie. Senator ºi deputat. Lucrãri: Cultura ro-
mânã ºi politicianismul, Puterea sufleteascã, Elemente de metafizicã, Personalismul ener-
getic, Vocaþia. Factor hotãrâtor în cultura popoarelor, Timp ºi destin, Etnicul românesc.

73. Vilfredo Pareto (1848–1923), sociolog ºi economist italian. Profesor de economie
politicã la Universitatea Lausanne. Contribuþii în studiul distribuirii veniturilor ºi analiza alege-
rilor individuale. A elaborat conceptul de eficacitate. Lucrãri: Cours d’économie politique, Les
systèmes socialistes, Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale,
Trattato di sociologia generale, Fatti e teorie, Transformazione della democrazia.

74. Maffeo Pantaleoni (1857–1924), economist ºi politolog italian. Profesor de econo-
mie politicã la universitãþile din Napoli, Pavia ºi Roma. Ministru de Finanþe în guvernul lui
Gabriele D’Annunzio care administra statul independent Fiume (astãzi Rijeka, în Croaþia),
separat de Italia pânã în 1921. Lucrãri: Contributions to the Theory of the Distribution of
Public Expenditure, An attempt to analyze the concepts of “Strong“ and “Weak“ in their
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economic connexion, Una visione cinematografica del progresso della scienza economica,
Note in Margine della Guerra, Politica.

75. Herbert Spencer (1820–1903), filosof ºi sociolog englez. Întemeietor al pozitivis-
mului. Contribuþii la dezvoltarea evoluþionismului. Lucrãri: Statica socialã, Fundamentele
sociologiei, Individul contra statului.

76. Antoine Augustin Cournot (1801–1877), matematician francez. A formulat printre
primii legea cererii ºi a ofertei. Lucrãri: Recherches sur les principes mathématiques de la
théorie des richesses, Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul infinitésimal,
Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philo-
sophique, Considérations sur la marche des idées et des évènements dans les temps modernes.

77. Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796–1874), matematician, astronom, ºi statis-
tician belgian. Fondator al Observatorului Regal din Belgia. Lucrãri: Recherches sur la popu-
lation, les naissances, les décès, les prisons, les dépôts de mendicité, etc., dans le royaume des
Pays-Bas, Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale (2
vol.), Sur la statistique morale et les principes qui doivent en former la base, Anthropométrie,
ou Mesure des différentes facultés de l’homme.

78. William Stanley Jevons (1835–1882), economist ºi logician englez. Este considerat
co-fondator, împreunã cu Léon Walras ºi Carl Menger, al ªcolii neoclasice ºi al „revoluþiei
marginaliste“. Lucrãri: The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the
Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal Mine, Theory of Political Economy, Money
and the Mechanism of Exchange.

79. Léon Walras (1834–1910), economist francez. Profesor la Lausanne. Lucrãri: Théo-
rie critique de l’impôt, La Bourse et le crédit, Recherche de l’idéal social, Éléments d’éco-
nomie politique pure, ou théorie de la richesse sociale.

80. Bertrand Arthur William Russell (1872–1970), matematician, logician ºi filosof
englez. Profesor la Universitatea Cambridge. A militat împotriva rãzboiului. A primit Premiul
Nobel pentru literaturã. Lucrãri: German Social Democracy, Principia Mathematica (3 vol. în
colaborare cu Alfred North Whitehead), The Problems of Philosophy, The Analysis of Mind,
Sceptical Essays, Marriage and Morals.

81. Rerum cognoscere nexus (lat.), cunoaºterea lucrurilor prin cauzã.
82. Titus Lucretius Carus (cca. 99 î.Hr. – cca. 55 î.Hr.), poet ºi filosof latin. A dezvoltat

concepþia atomistã a lui Epicur. Singura sa lucrare cunoscutã este poemul filosofic De Rerum
Natura. 

83. Devenind tot mai obiectivã ºi extinzându-ne cunoaºterea asupra realului, ªtiinþa avan-
seazã puþin câte puþin graþie corecþiilor ºi adãugirilor progresive. Ce se va întâmpla cu aceste
aproximãri succesive? Plecãm de la premisa, datã fiind credinþa noastrã în ªtiinþã, cã aceste
aproximãri succesive sunt convergente ºi cã ne apropiem fãrã încetare de un numãr mic de
adevãruri din ce în ce mai cuprinzãtoare, sintezã a mai multe adevãruri parþiale descoperite.

84. Frederic al II-lea, cel Mare (1712–1786, rege al Prusiei (1740–1786). Provine din
dinastia de Hohenzollern.

85. Leonhard Euler (1707–1783), matematician ºi fizician elveþian. ªeful Comisiei de
matematicã a Academiei Imperiale de ªtiinþe din Sankt Petersburg, Rusia. La propunerea lui
Frederic cel Mare al Prusiei a lucrat la Academia din Berlin. Lucrãri: Introductio in analysin
infinitorum, Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, sive
solutio problematis isoperimetrici latissimo sensu accepti, Opera Omnia.

86. Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783), matematician, filosof ºi enciclopedist fran-
cez. Împreunã cu Denis Diderot a coordonat l’Encyclopédie. Are cercetãri semnificative
asupra ecuaþiilor diferenþiale. Lucrãri: Mémoire sur le calcul intégral, Traité de dynamique,
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Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides, Recherches sur la précession des équ-
inoxes et sur la mutation de l’axe de la terre, Essai sur les éléments de philosophie.

87. Immanuel Kant (1724–1804), filosof german. Profesor la Universitatea din Königs-
berg. Lucrãri: Kritik der reinen Vernunft, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik,
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Kritik der praktischen Vernunft,
Kritik der Urteilskraft, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.

88. Galileo Galilei (1564–1642), fizician, matematician, astronom ºi filosof italian. A
susþinut heliocentrismul. Printre realizãrile sale se numãrã îmbunãtãþirea telescoapelor ºi
observaþiile astronomice. Lucrãri: Le Operazioni del compasso geometrico et militare di
Galileo-Galilei, nobil Fiorentino, Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua et che
in quella si muovono, Storia e dimonstrazioni intorno alle macchie solari et loro accidenti,
Il Saggiatore nel quale con bilancia esquisita et giusta si ponderano le cose contenute nella
libra astronomica et filosofica di Lotario Sarsi, etc., Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo, Discorsi e Dimonstrazioni matematiche intorno a due scienze attenanti alla
mecanica ed i movimenti locali.

89. Serghei Iulievici Witte (1849–1915), om politic rus. Conte. Ministru de Finanþe sub
împãraþii Rusiei Alexandru III ºi Nicolae II. A fost preºedinte al Consiliului de Miniºtri al
Imperiului Rus. A organizat procesul de industrializare a Rusiei. Este autor al Manifestului
din octombrie 1905, precursorul primei Constituþii a Imperiului.

90. Friedrich Wilhelm Ostwald (1853–1932), chimist germano-lituanian. Laureat al
Premiului Nobel pentru chimie (1909) pentru studiile despre echilibru chimic ºi viteza de
reacþie. Director al Institutului de fizicã-chimie din Leipzig. Este considerat unul din fondatorii
chimiei fizice. C. Rãdulescu-Motru a elaborat doctrina asupra personalismului energetic por-
nind de la teza lui Ostvald despre structura energeticã a universului. Lucrãri: Grundriss der
allgemeinen Chemie, Process of manufacturing nitric acid. Patent, Energetische Grundlagen
der Kulturwissenschaft, Grundriss der allgemeinen Chemie.

91. Gazeta Matematicã, revistã de matematicã din România, prima de acest gen apãrutã
în limba românã. A fost fondatã de zece ingineri români: Ion Ionescu-Bizeþ, Vasile Cristescu,
Victor Balaban, Mihail Roco ºi Ion Zottu, cãrora li s-au alãturat Emanoil Davidescu, Mau-
riciu Kinbaum, Nicolae Niculescu, Tancred Constantinescu ºi Andrei Ioachimescu. Revista
a fost finanþatã de fondatori, fiecare contribuind cu câte douãzeci de lei aur. Primul numãr a
apãrut la data de 15 septembrie 1895.

92. Leonardo da Vinci (1452–1519), pictor, sculptor, arhitect ºi om de ºtiinþã italian.
Lucrãri: Trattato della Pittura, De Ludo geometrico, Trattato delli uccelli.

93. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1398–1468), inventator german.
A inventat tehnologia tiparului.

94. Ion Ionescu-Bizeþ (1870–1946), inginer ºi matematician. Membru corespondent al
Academiei Române. Profesor la ªcoala politehnicã din Bucureºti. A condus lucrãrile de
construcþie a podului peste Borcea (Dunãre). A elaborat proiectul pentru ªantierul naval de
la Turnu-Severin. A executat harta hidrograficã a bazinului Dunãrii. A fost unul dintre înte-
meietorii revistei Gazeta matematicã.

95. Claude-Henri de Rouvroy, conte de Saint-Simon (1760–1825), economist ºi filosof
francez. Lucrãri: Lettre d’un habitant de Genève à ses contemporains, L’industrie, Le politique,
L’organisateur, Du système industriel, Catéchisme des industriels, Nouveau christianisme.

96. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (1798–1857), sociolog ºi filosof
francez. Fondator al sociologiei. Creator al curentului pozitivist în filosofie. Lucrãri: Plan de
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travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, Cours de philosophie positive,
Système de politique positive (4 vol.).

97. Léon Winiarski (1865–1915), sociolog ºi economist polonez. Profesor de sociologie
la Universitatea din Geneva. A aplicat matematica la studiul sociologiei. A abordat societã-
þile umane prin legile termodinamicii. Lucrãri: Essai sur la Mécanique Sociale, L’enseigne-
ment de l’economie politique pure et de la mecanique sociale en Suisse.

98. Paul Painlevé (1863–1933), matematician ºi politician francez. Profesor la Fa-
cultatea de ªtiinþe din Paris ºi la ªcoala Politehnicã. Membru al Ligii drepturilor omului.
Ministru de mai multe ori. Prim-ministru al celei de-a treia Republici: 12 septembrie – 13
noiembrie 1917 ºi 17 aprilie – 22 noiembrie 1925.

99. Jean-Marie Guyau (1854–1888), filosof ºi poet francez. Datoritã sistemului sãu de
gândire a fost considerat „Nietzsche francez“. Lucrãri: Essai sur la morale littéraire, Mémoire
sur la morale utilitaire depuis Epicure jusqu’à l’ecole anglaise, Première année de lecture
courante, Morale d’Epicure, Morale anglaise contemporaine, Vers d’un philosophe,
Problèmes de l’esthétique contemporaine, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction

100. Nu cunoaºtem continuarea analizei lui G.D. Scraba despre Mecanica socialã a lui
S. Haret.

101. G.D. Scraba (1868–1940), sociolog. Profesor. Deputat. Director în Ministerul Justi-
þiei. Membru în Comisiunea internaþionalã de filosofie ºi sociologie. Perspectiva sa sociologicã
se axeazã pe cercetarea determinismului valoric din societate, care întregeºte determinismul
socio-economic. Lucrãri: Condiþiunile de trai ale sãteanului, Vasile Conta, Viaþa popoarelor,
Sociologie, I.H. Rãdulescu.

102. Expresia completã este Si tacuisses, philosophus mansisses (lat.), Dacã tãceai,
filosof rãmâneai.

103. Dimitrie Pompeiu (1873–1954), matematician. Profesor la universitãþile din Iaºi,
Bucureºti ºi Cluj. Membru al Academiei Române.

104. Ernest Gaston Joseph Solvay (1838–1922), chimist, industriaº ºi filantrop belgian. A
descoperit procedeul de fabricare a sodei. Este fondatorul întreprinderii chimice ºi farmaceutice
Solvay SA ºi al l’École de commerce Solvay din cadrul Universitãþii libere din Bruxelles. 

105. Probabil o transcriere greºitã a numelui Emil Triandafil (1866–1919), ziarist. Re-
dactor la multe cotidiene: Epoca, Conservatorul, Acþiunea Românã, Ordinea, Universul,
Viitorul. Lucrãri: Puterea calomniei (piesã de teatru), Luminã nouã (piesã de teatru), Ro-
mânii în ghiarele bolºevicilor.

106. Hippolyte Adolphe Taine (1828–1893), filosof ºi istoric francez. Membru al Aca-
demiei Franceze. Profesor la École nationale supérieure des beaux-arts ºi la École spéciale
militaire de Saint-Cyr. Lucrãri: La Fontaine et ses fables, Histoire de la littérature anglaise
(5 vol.), Philosophie de l’art, Les origines de la France contemporaine. 

107. Sebastian ªerbescu (1892–?), jurist ºi jurnalist. Doctor în ºtiinþe juridice la Paris.
A întemeiat ºi a condus agenþia telegraficã de presã „Orient-Radio“ (Rador). A publicat în
Noua Revistã Românã. Lucrãri: La Roumanie et la guerre, La condition civile de l’ennemi
en France, La dévolution des biens des personnes morales disparues.

108. Bernard Brunhes (1867–1910), geofizician francez. Lucrãri: Cours élémentaire
d’électricité, Lois expérimentales et principes généraux, Introduction à l’électrotechnique,
Leçons professées à l’Institut industriel du Nord de la France, La dégradation de l’énergie.

109. Ernest Lebon (1846–1922), matematician francez. Lucrãri: Henri Poincaré, Gas-
ton Darboux.
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110. Gustave Le Bon (1841–1931), sociolog francez. Este considerat a fi creatorul dis-
ciplinei psihologiei sociale. Lucrãri: L’Homme et les sociétés, Lois psychologiques de l’évo-
lution des peuples, Psychologie des Foules, Les opinions et les croyances.

111. Bãnuim cã în realitate este Ferdinand Tönnies (1855–1936), sociolog ºi filosof
german, autor al lucrãrii Gemeinschaft und Gesellschaft.

112. Haret transcrie numele lui Gutenberg, dupã ortografia francezã Gutemberg. 
113. George Stephenson (1781–1848), inginer britanic. Este considerat inventatorul

cãilor ferate. 
114. Johannes Kepler (1571–1630), matematician, astronom ºi naturalist german. A

formulat legile miºcãrii planetelor (Legile lui Kepler). Este considerat precursor al calculului
integral.

115. Haret se referã la statuile greceºti de la muzeul Luvru din Paris.
116. Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), economist ºi sociolog francez. Teoretician

al socialismului. Pãrintele anarhismului. Îi aparþine expresia: „Proprietatea e furt!“. Lucrãri:
Qu’est-ce que la propriété ? Ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement,
Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère, Idée générale de la
révolution au XIXe siècle.

117. Dante Alighieri (1265–1321), poet italian. Lucrãri: Vita Nuova, Divina Comedie,
Il Convivio, De vulgari eloquentia, De Monarchia.

118. Homer, poet grec. A trãit în Antichitate. Lucrãri: Iliada, Odiseea.
119. Publius Vergilius Maro (70–19 î.Hr.), poet latin. Lucrãri: Bucolicele, Georgicele,

Eneida. 
120. Carol cel Mare (Charlemagne) (742/748–814), rege al francilor din 768 pânã la

moarte. Fondator al Imperiului Carolingian. A cucerit o mare parte a vestului ºi centrului
Europei. A fost încoronat Imperator Augustus de papa Leon al III-lea pe 25 decembrie 800. 

121. Thomas d’Aquino (1225–1274), cãlugãr dominican, teolog, filosof, doctor al
Bisericii. Lucrãri: Summa contra Gentiles, Summa theologiae, De substantiis separatis.

122. Albertus Magnus (Albrecht von Bollstädt) (1195–1280), filosof creºtin, cãlugãr
dominican. Profesor al lui Toma din Aquino ºi al lui Pedro Hispano, viitor papã Ioan al
XXI-lea. Lucrãri: De animalibus, De Anima, De causis et processu universitatis.

123. Ramon Llull (1232–1315), filosof, alchimist, poet, teolog de limbã catalanã.
Lucrãri: Ars generalis ultima, Tractatus novus de astronomia, Arbor scientiae, Liber de
Lumine, Ars notatoria, Introductoria Artis demonstrativae.

124. Hesiod (aprox. sec. al VIII-lea î.Hr.), poet epic grec. Lucrãri: Munci ºi zile, Teogonia.
125. Pericle (cca. 495–429 î.Hr.), general, orator ºi om de stat atenian. Conducãtor al

Atenei. A iniþiat numeroase reforme democratice. A construit Partenonul, noul Erehteion. 
126. Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), fizician german. Profesor de fizicã la Uni-

versitatea Tehnicã din Karlsruhe ºi la Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität din Bonn.
A descoperit existenþa undelor electromagnetice, care au stat la baza dezvoltãrii telegrafiei
fãrã cablu ºi a radioului. Unitatea frecvenþei poartã numele Hertz.

127. James Clerk Maxwell (1831–1879), fizician ºi matematician scoþian. Autorul al
unui set de ecuaþii care descriu legile de bazã ale electrotehnicii. Lucrãri: On the Theory of
Compound Colours, and the Relations of the Colours of the Spectrum, A dynamical theory
of the electromagnetic field, A Treatise on Electricity and Magnetism.

128. Adolfo Bartoli (1851–1896), fizician italian. A elaborat conceptul de presiunea
radiaþiei, denumitã apoi presiunea „Maxwell-Bartoli“.
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129. John William Strutt, lord Rayleigh (1842–1919), fizician englez. Profesor universitar
la Cambridge ºi Londra. Laureat al Premiului Nobel pentru fizicã în 1904. Lucrãri: The Theory
of Sound (2 vol.), The Becquerel rays and the properties of radium, Scientific papers (6 vol.).

130. Piotr Nikolaïevitch Lebedev (1866–1912), fizician rus. Profesor la Universitatea
de Stat din Moscova. A descoperit presiunea radiaþiei, care a constituit prima confirmare
cantitativã a teoriei lui Maxwell asupra electromagnetismului.

131. Ignace de Loyola (1491–1556), cavaler spaniol. Principalul fondator ºi primul
superior general al Societãþii lui Isus. A luptat împotriva Reformei protestante a lui Martin
Luther ºi a promovat Contrareforma. A fost canonizat ca Sfânt pe 12 martie 1622. Lucrãri:
Ejercicios espirituales.

132. Louis XVI, nãscut Louis Auguste de France (1754–1793), rege al Franþei. A murit
ghilotinat în Piaþa Revoluþiei din Paris. 

133. Jean-Sans-Terre (John, King of England) (1167–1216), rege al Angliei (1199–1216).
Poreclit „fãrã (de) þarã“ (Lackland). Sub presiunea aristocraþiei engleze, a semnat Magna
Charta Libertatum, fundamentul democraþiei engleze.

134. Louis XIV (1638–1715), rege al Franþei ºi al Navarei. A condus Franþa vreme de
72 de ani – cea mai lungã domnie din istoria europeanã. A urcat pe tron în 1643, dar a condus
personal guvernul din 1661 pânã la moartea sa.

135. Tommaso Aniello d’Amalfi, cunoscut ca Masaniello (1620–1647), revoluþionar na-
politan. Protagonist al revoltei populaþiei napolitane din 7-16 iulie 1647, împotriva creºterii
impozitelor impusã de viceregele spaniol.

136. James II of England (1633–1701), rege al Angliei, Scoþiei ºi Irlandei, din 6 februa-
rie 1685 pânã pe 11 decembrie 1688. A fost ultimul monarh catolic al celor trei regate. A fost
obligat sã abdice în 1688. Restul vieþii l-a trãit în Franþa sub protecþia vãrului ºi aliatului sãu
regele Ludovic al XIV-lea.

137. Marcus Ulpius Nerva Traianus (53–117), împãrat roman (98–117). În timpul dom-
niei sale, imperiul roman a atins întinderea teritorialã maximã. A cucerit Dacia în anul 106
ºi a primit titlul de Dacicus Maximus.

138. Lucius Septimius Severus (146–211), împãrat roman (193–211). Transformã
Mesopotamia în provincie romanã.

139. Arcul lui Constantin, arc de triumf în Roma, situat între Colosseum ºi Palatin. A
fost construit pentru sãrbãtorirea victoriei lui Constantin de la Ponte Milvio împotriva lui
Maxentius la 28 octombrie 313. A fost inaugurat în anul 315.

140. Socrate (cca. 470–399 î.Hr.), filosof din Grecia Anticã. A formulat principiul
filosofic „Cunoaºte-te pe tine însuþi“, cea dintâi cerinþã pe care o porunceºte raþiunea.

141. Cleon, om politic atenian. Lider ale democraþiei ateniene, dupã moartea lui Pericle. 
142. Marcus Tullius Cicero (106–43 î.Hr.), om politic, orator ºi scriitor roman. Lucrãri:

De Inventione, De Optimo Genere Oratorum, Topica, De Oratore, De Fato, Paradoxa
Stoicorum, De Partitione Oratoria, De Natura Deorum, Academica, Cato Maior de Senec-
tute, Laelius de Amicitia.

143. Jean de La Bruyère (1645–1696), scriitor francez. Lucrãri: Les Caractères ou les
Mœurs de ce siècle.

144. Emanuel Swedenborg (1688–1772), savant, teolog ºi filosof suedez. Lucrãri: Arcana
Caelestia, Œconomia regni animalis, De cultu et Amore Dei.

145. Henrik Ibsen (1828–1906), dramaturg norvegian. Lucrãri: Peer Gynt, Rosmers-
holm, Hedda Gabler.
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146. Bjørnstjerne Martinus Bjørnson (1832–1910), scriitor ºi om politic norvegian.
Laureat al Premiului Nobel pentru literaturã în 1903. Lucrãri: Synnøve Solbakken, Arne,
Sigurd Slembe.

147. Carl von Linné (1707–1778), botanist, zoolog ºi medic suedez. Întemeietor al
taxonomiei. Lucrãri: Systema naturae, Species plantarum.

148. Abel, Niels Henrik Abel (1802–1829), matematician norvegian. 
149. Bertel Thorvaldsen (1770–1844), sculptor danez. 
150. Edvard Hagerup Grieg (1843–1907), compozitor ºi pianist norvegian. 
151. Adolf Erik Freiherr von Nordenskiöld (1832–1901), geolog finlandez. Explorator

al Regiunii Polare. Membru al Parlamentului suedez. Membru al Academiei Suedeze.
152. Fridtjof Nansen (1861–1930), explorator norvegian. Om politic. În 1922, a primit

Premiul Nobel pentru pace. A traversat calota glacialã a Groenlandei.
153. Sven Anders von Hedin (1865–1952), explorator, geograf ºi geopolitician suedez.

A efectuat patru expediþii în Asia Centralã. A descoperit Transhimalaia. 
154. Aurel Vlaicu (1882–1913), inginer ºi inventator. Pionier al aviaþiei române ºi mon-

diale. Constructor al unui avion care a zburat fãrã modificãri.
155. Louis Blériot (1872–1936), aviator francez. A fost primul care a traversat cu

avionul Canalul Mânecii în 25 iulie 1909. 
156. Giovanni Domenico Cassini (1625–1712), astronom ºi inginer italian.
157. Giacomo Filippo Maraldi (1665–1729), matematician ºi astronom franco-italian.

În 1705, a elaborat un catalog al poziþiilor stelelor. A determinat perioada de rotaþie a planetei
Marte ( 24 h 40 min). 

158. George Washington Hough (1836–1909), astronom american. Profesor de
astronomie la Universitatea din Chicago. A descoperit 627 de stele duble. A studiat siste-
matic planeta Jupiter. 

159. detritus, material granulat rezultat din sfãrâmarea rocilor.
160. Grigore Antipa (1867–1944), biolog ºi oceanolog. Profesor universitar. Membru

al Academiei Române. Este întemeietorul Muzeului Naþional de Istorie Naturalã din
Bucureºti, care îi poartã numele.

161. Carl Friedrich Gauss, (1777–1855), matematician, fizician ºi astronom german.
Director al Observatorului din Göttingen. Lucrãri: Disquisitiones Arithmeticae, Theoria
motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium, Methodus nova
integralium valores per approximationem inveniendi.

162. George Howard Darwin (1845–1912), astronom ºi matematician englez. Fiul lui
Charles Darwin. Lucrãri: The tides and kindred phenomena in the solar system, Problems
connected with the tides of a viscous spheroid, Scientific papers (5 vol.).

163. Lazarus Immanuel Fuchs (1833–1902), matematician german.
164. Felix Christian Klein (1849–1925), matematician german. Contribuþii în teoria

grupurilor, analiza complexã, geometria non-euclidianã. 
165. Paul Émile Appell (1855–1930), matematician francez. Profesor ºi decan al

Facultãþii de ºtiinþe din Paris. Rector al Academiei din Paris. Membru al Academiei de ªtiinþe. 
166. Sophus Lie (1842–1899), matematician norvegian. Creator al algebrei Lie.
167. Ivar Fredholm (1866–1927), matematician suedez. Profesor la Universitatea din

Stockholm.
168. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859), matematician german.

Profesor la Universitatea din Göttingen.
169. Simon Newcomb (1835–1909), astronom, matematician ºi economist american. 
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170. Johan August Hugo Gyldén (1841–1896), astronom finlando-suedez. Director al
Observatorului din Stockholm. Un crater de pe Lunã îi poartã numele. 

171. Anders Lindstedt (1854–1939), matematician ºi astronom suedez. Este cunoscut
pentru metoda Lindstedt-Poincaré.

172. Étienne Léopold Trouvelot (1827–1895), astronom ºi entomolog amator francez.
173. Gustave-Adolphe Hirn (1815–1890), fizician, astronom ºi matematician francez.

Contribuþii la dezvoltarea termodinamicii. Lucrãri: Mémoire sur les anneaux de Saturne.
174. Hervé Auguste Étienne Albans Faye (1814–1902), astronom francez. Lucrãri: Sur

l’origine du monde, théories cosmogoniques des anciens et des modernes, Sur les tempêtes,
théories et discussions nouvelles, Nouvelle étude sur les tempêtes, cyclones, trombes ou
tornados.

175. Joseph Norman Lockyer (1836–1920), astronom britanic. Este creditat împreunã
cu Jules Janssen pentru descoperirea heliului. În 1869 a fondat revista Nature, una din cele
mai reputate reviste ºtiinþifice din lume. Astãzi revista este publicatã de grupul de presã
britanic Nature Publishing Group.

176. Svante August Arrhenius (1859–1927), chimist suedez. Premiul Nobel pentru chi-
mie în 1903. A fãcut cercetãri în domeniul ionizãrii electroliþilor ºi în astronomie (teoria
cozii cometelor – 1900). Este unul din fondatorii chimiei fizice.

177. Lazare Nicolas Marguerite Carnot ( 1753–1823), matematician, fizician, general
ºi om politic francez. Membru al Convenþiei Naþionale. Numele sãu este înscris pe Turnul
Eiffel. Lucrãri: Essai sur les machines en général, Métaphysique du calcul infinitésimal,
Géométrie de position, Est-il avantageux au Roi de France qu’il y ait des places fortes sur
les frontières de ses États ?, De la défense des places fortes, Ouvrage composé pour l’ins-
truction des élèves du Corps du Génie.

178. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821–1894), medic, fizician ºi acus-
tician german. A elaborat teorii asupra vederii cromatice. În fizicã, este cunoscut pentru
teoriile lui privind conservarea forþei, lucrãrile din electrodinamicã, termodinamicã chimicã. 

179. Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928), matematician ºi fizician olandez. Profesor
de fizicã matematicã la Universitatea din Leiden, laureat al Premiului Nobel pentru fizicã în
anul 1902 împreunã cu Pieter Zeeman, pentru studiile lor privind influenþa magnetismului
asupra unor fenomene de radiaþie (efectul Zeeman). 

180. Pieter Zeeman (1865–1943), fizician olandez. Laureat al Premiului Nobel pentru
fizicã în anul 1902 împreunã cu Hendrik Lorentz. 

181. Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923), fizician german. Profesor de fizicã la
Strasbourg (1876–1879), Giessen (1879–1888), Würzburg (1888–1900) ºi Geneva. A des-
coperit razele X. I-a fost acordat primul Premiu Nobel pentru fizicã în 1901. 

182. Augustin Jean Fresnel (1788–1827), fizician francez. Fondator al opticii moderne.
Propune o explicaþie a tuturor fenomenelor optice în cadrul teoriei ondulatorie a luminii.
Numele sãu este înscris pe Turnul Eiffel.

183. André-Marie Ampère (1775–1836), matematician ºi fizician francez. Inventatorul
primului telegraf electric. În 1827 a elaborat teoria electromagnetismului. Numele sãu a fost dat
unitãþii internaþionale a curentului electric: amperul. Numele sãu este înscris pe Turnul Eiffel.

184. Gabriel Lamé (1795–1870), matematician francez. Numele sãu este înscris pe
Turnul Eiffel.

185. Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), matematician ºi fizician francez. Nu-
mele sãu este înscris pe Turnul Eiffel.

186. Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866), matematician german.
187. die erste Autorität von dieser Zeit (germanã), prima autoritate a acestui timp.

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 693



Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 694



CUPRINS

Notã redacþionalã /  5
Precuvântare /  9
Introducere /  11

1. Sur l’invariabilité des grands axes des orbites planétaires. 1878 /  13
2. Despre mãsura capacitãþii buþilor. 1878 /  65
3. Cercetãri asupra pãrþii financiare a proiectului de rãscumpãrare a 

cãilor ferate. 1880 /  137
4. Despre acceleraþiunea secularã a miºcãrii medii a Lunii. 1880 /  171
5. Moriºcã cu indicaþiuni electrice, indicator electric ºi sistemul de 

suspensiune al moriºcei – pentru a mãsura iuþeala unui curent lichid 
într-un punct oarecare. 1882 /  181

6. Consideraþiuni relative la studiul experimental al miºcãrii apei în canale 
descoperite ºi la constituþiunea intimã a fluidelor. 1883 /  207

7. Adaos la relaþiunea dlui N. Coculescu  despre observarea eclipsei totale de 
Soare de la 4 aprilie 1893 /  219

8. Teorema ariilor în miºcarea sistemelor materiale. 1894 /  223
9. Notã asupra poporaþiunii României. 1903 /  229
10. Observaþiuni ºtiinþifice. 1905 /  235
11. Raport despre cartea „Contribuþii la munca pentru ridicarea poporului“ de 

Sp. Popescu, prezentatã la Academie pentru premiu. 1905 /  241
12. Mécanique sociale. 1910 /  249
13. Despre mecanica socialã. 1911 /  491
14. Meteorul de la 29 noiembrie 1911 /  509
15. Raport despre aeroplanul Vlaicu, prezentat Academiei pentru premiu. 1912 /  513
16. Pata cea mare roºie de pe planeta Jupiter. 1912 /  519
17. Henri Poincaré. 1912 /  525

Anexã – Mecanica socialã /  539
Note /  681

Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 695



Opere_vol_X_partea_III.qxd  1/27/2011  2:37 PM  Page 696


