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Ediţia franceză a acestei lucrări, apărută la Paris în anul 
trecut'1899 'sub titlul Les Principes fondamentauz de Vhistoire 

(Ernest Leroux, 6diteur) a fost prezentată la Academia ştiin- 

ţelor morale şi politice din Paris cu un raport făcut de dl. 

Emile  Boutroux membru al acelei Academii din caro oxtra- 

“gem următorul loc: 

„Intinsă şi foarte feliurită, crudiţia d-lui Xenopol pune 
publicul francez în cunoştinţa unor teorii, mat ales gormane, 
răit cunoscute la noi. Dl. Xenopol se arată în adevăr cunos- 
cător în ale filosofică după cum ce şi un maestru în istorie. 
Și teoriile d-sale care-lasă de sigur nedeslegate mat multe 
greutăţi, atacă în adincul ef chinuitoarea şi mult interesanta 
problemă a existenţei unor legi în domeniul acțiune libere. 
Opera sa e în adevăr în stare doa îmbogăţi filosofia şi a 
provoca gindirea adincită a istoricului asupra caracterului 
propriu al menirei sale“. 

„ D. Toan Bohl membru al Academiei belgiene a făcut 
acelei Academii un raport în care cetim: 

că „Principiile fundamentale suni o carte plină de idei noue, 
acăror mari merite. se pot apreţui chiar cind le expunem în 
un scurt rezumat“. Apoi urmează o foarte cuprinzătoare a- naliză a ideei de căpitenio a cărţei. 

Serierea d-lui Xenopol i-a mai fost cerută de D. Luigi 
Luzzati, fost ministru şi membru al Academiei dei Lyncei din 
Roma, spre a fi prezentată acolei Academii; prezentarea s-a 
făcut; dar raportul încă nu a apărut. 

Dintre recenziunile din. reviste şi ziare, 
acea scrisă de dl. Ernost Scillibre în Jour 
Paris, numărul din 9 Noemvrie: 1899: 

cităm-un loc din 
aal des Debats din 

„Intr-un cuvînt se va găsi rezumată, clasată şi apreciată! în aceste! pagini substanţiale, toată lucrarea spiritului francez ȘI german, asupra teoriei ştiinţelor istorice, în cursul acestor din urmă ani. Se va vedea această lucrare complectată prin o doctrină personală și prin concluzii originale, şi se va admira măestria cu care un străin, prieton al'Franţiei, mă- nueşto limba noastră în subiecte abstracte, subiecte care ade- sea ingrouiază şi încurcă, această, mănuire chiar pentru com- patrioţii noştri“, i
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Principiile Fundamentale ale Istoriei 

Inainte cuvîntare ă | 
— 

Scriind. această carte, nu am avut în 'cuget aal- 

cătui o filosofie a istoriei, nici nu am. căutat a tăl- 

cui trecutul dintr-un punt de vedere oare-care. Lu- 

„crarea noastră urmărește cu totul o altă - ţintă de- 

cât acea de a da o explicare împrejurărilor prin 

care s-a strecurat neamul omenesc. Vroim: numai 

„să cercetăm şi să întemeien. principiile pe care: se 

razimă, cunoștința trecutului, să. dovedim  caracte- 

rul cu desăvîrşire ştiinţific al acestei eunoștinţi ŞI 

să apărăm istoria în protiva :invinuirilor ce i se a- 

duc din toate părțile ; într-un cuvint, vroim. să con- 

stituim.- știința istoriei. 

Intr'adevăr, în expunerea - “trecutului omenesc, tre- 

buie deosebit practica de teorie, deosebire care se 

face şi în sfera artelor, spre pildă pentru arhitec- 

tură şi muzică, iar în acea a chestiunilor. econo-
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mice, pentru agricultură. Aceste ramuri ale activi- 
tăței omenești înfățoșază o parte practică, prin care 

ele dai naștere productelor lor şi o parte teoretică 
care cuprinde principiile ce le slujesc de temelie. 
Tot așa e și in istorie. Practica “acestei discipline 
constă în expunerea trecutului, așa cum el reie- 
să din faptele constatate ; teoria, va cerceta funda- 
mentele acestei cunoştinţi. Istoricii care ai expus 
trecuțul: popoarelor, ati făcut-istorie în chip practic, 
aplicînd în mod nieconșştiut principiile pe care se 
răzămaii cercetările lor. Ex au făcut ca şi agricul- 
torii care ati cultivat pămîntul, timp de veacuri în- 
tregi, luîndu-și îndreptare de la experiență, fâră a-și 
da samă despre adevărurile științifice pe care se 
întemeiază îndeletnicirea lor. Ei nu se deosebesc de 
arhitecţi care și ei ati ridicat vremuri. îndelung: ate 
clădiri, pe deplin în concordanţă; cu. legile cumpeni- 
rei, fără ca, aceste legi s ă le. fi fost cunoscute în chip 
teoretic, nici de muzicanți care aplicară regulele ar- 
monieă, cu mult înainte ca, principiile 
fost stabilite. | 

“Cu :timpul făcli 
deurile - pragtice, 
și cu istoria. De 

„acesteia să fi 

a științei veni să lumineze proce- 
Si tot aşa se .petrecură lucrurile 
abia - în zilele noastre a început să se cerceteze, întrun chip mai" serioz, principiile pe :care'se razimă, cunoștința trecutului și să se în- temeieze o teorie a, istoriei, o 

„ Și-cu toate acestea, — lucru ce se va părea, poate straniu la întăia privire —' nu istoricii  duseră grija principiilor disciplinei lor; căci precum ie aminte Gervinus : „istoricului în place tot atit 'de.puţin a 
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„Principiile fundamentale ale istorici 3 

;cugeta asupra chipului, săii de procedare, ca,. și-ar- 
tistului ; și totuși prea 1 firesc lueru este de a-și da samă 

„de ţinta urmărită, și nu s-ar putea sta o clipă la î în- 

doială pentru a recunoaște, că.nu se poate ajunge 

la ceva temeinic în artă nici în știință, fără a.că. 
“uta. lămuriri asupra chipului lor de a, lucrat.i 
Această neîngrijire este ;foarte dăunătoare propăși- 
Trei. istoriet, Cei mai mari. istorici practică nu-și daii 

samă de ţinta pe care o urmăresc în studiile lor. 
Nu vroim să aducem alt exemplu decit pe acel al 

vestitului Leopold Ranke care, în cele 50 de volu- 

muri de istorie pragmatică ce aii eșit din rodnica, 

lui pană, a fost adus „mai adese-oră a caracteriza în- 
deletnicirea căreia, el se devotase. Na este totuși 

cu putinţă de aflat cu limpezime ce concepție își 
facea el despre istorie, scopul ce ea l-ar urmări. și 

ce ar tinde să stabilească, după, cum o recunoaște 
unul din învățăceii săi cei mai credincioși, D. Outo- 

kar Lorenz. D-sa spune: „Se poate admite” cu sigu- 
ranţă că Ranke căuta, în dosul fenomenelor vieţer 
istorice, ceva; care aducea cu "concepțiile filosofice 
asupra, ei, Acel ce străbate adese ori din scrierile 
lui și mai în tot-deauna .prin aceleași, cuvinte : : di- 

recție. generalizătoare, înlânțuire a totului, conținut 

spiritual al fenomenelor. istorice, desvoltare. obștească 
objectivă, lucrare a ideilor, deosebire între știința 

istoriei universale şi acea a „perioadelor speciale. 

Cine nu-și aduce aminte a fi întâlnit de mii de oră 

atari rostiri sati asemenele lor, în serierile lux 

Ranke ? Dar ce vra să spună prin ele, iată o în- 

1. Grundriss der Ziistoriă, Leipzig. 1837, p. 13.
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trebare de cercetat, căci nu este de loc uşor dea 
pătrunde adevărata sa gîndire 4.2 Tot așa stait 
lucrurile cu toţi ceilalți istorici: lipsa de principii 
care să îndrepteze cercetările face cel mar mare răti 
ştiinţei. Tărîmurile pe care ea'ar trebui să le cul- 

tive sunt adese ori neingrijite ; o mulţime de între- 
bări care ar putea să fie lăsate lao parte, sunt stu- 

diate cu mare cheltuială de muncă ce ar putea 

aduce mai multe roade, dacă ar fi întrebuințată a- 
iurea. 

Mai multe glasuri cumpenitoare s-aii ridicat spre 
a deplinge această stare de anarhie, în care se gă- 
seşte istoria. Droj sen, după ce recunoaşte „că nu 
s-ar putea tăgădui partea pe care studiile istorice: 
aii luat-o în mișcarea intelectuală a vremurilor în: 
care trăim, adauge că dacă se cercetează titlurile 
lor ştiinţifice, raporturile lor cu celelalte sfere ale 
cunoștințelor omeneşti, dacă ele sunt întrebate asu- 
pra fundamentelor procedeurilor lor, asupra înche- 
gărei împreună a mijloacelor lor, asupra țintei pe: 
care 0 urmăresc, ele nu sunt în stare să deie asupra 
acestor punte, un răspuns deplin și mulţămitor. Cu 
toată seriozitatea, și adîncimea, pe care. unir din con- 
frații noștri le aii pus în studiile lor, ştiinţa, noas- 
tră nu şi-a stabilit încă teoria și sistemul ei, și pen- 
tru moment atîta numai se proclamă, că ea nu este: 
numai o știință ci încă și o artă, și poate chiar —. 
cel puţin dacă judecăm după părerea obștească, — 

* 

  

2. Leopolt von Ranke, Die Generationstehre und dev Geschichs, , 4 
Benin, orce sa. 

unterricht; 
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mai curind o artă de, cît o ştiinţăa.* D.. Oltokar 

Irena mărturiseşte de asemenea că „nu posedăm. 
astăzi nici principii fundamentale, „nică îndreptare. 
recunoscută în istorice 4, şi D. Bernheim care, în lu- 

crarea D-sale, se îndeletnicește în deosebi cu me- 

toada, istorică, este silit, să convină că: „de. și nici. 

0 altă ştiinţă nu se bucură, de favoarea de care, se 
bucură istoria, nu este — lucru straniu în vremile 

noastre —. nică o altă, știință. în care. părerile asu- 

pra miezului Și a ţintelor sale să fie așa de deose- 

bite ca într-a noastră“,5 Pot așa. susține ș şi măestrul 
filolog Herrmann „Paul, că „pănă acuma metoadele 

întrebuințate, de cătră cercetările istorice ati fost a- 

flate mat mult prin instinct, decît prin cugetare asu-. 

pra firei întimea fenomenelor“. 6 . 
O așa stare de lucruri-a avut de urmare „că îs 

toria și-a văzut: metoada și principiile formulate de 

alți cugetători de cît de istorici însuşi, şi anume de. 

naturalişti și de filosofi. . Astfeliti luâ naştere .ideea 

cea cu desăvirşire rătăcită, de a aplica, istoriei prin- 

cipiile. de, cercetare întrebuințate î în ştiinţele "naturale ; 

și sati aflat istorici care, fâră să pătrundă, lucrurile. 

cu deamăruntul, s-aii grăbit a îm brăţișa astfeliti de. 

xideri. Așa văzură lumina niște teorii istorice care, 

din fericire, sunt cu desăvirșire | neaplicabile, . căci. 

dacă ele ar putea, fi puse în practică, ar duce la 

o sigură nimicire știința trecutului, 

  

3: Die Erhedung der GG, eschichte zu. Range einer IVisenscha/ri in al său 

Grundriss der: Zisterib, Leipzig. 1875. p E 

4. Die Geseliehtscoisenscha în  dhren Vamgtricitingen und Au fsaden, Ber- 

din, 1886. p. s. ” 

„Se Geschichtsau [a ssuug und GesclicIphitosaplie, Găllingen, 1580, p. 1- 

- 6. Principien der Sprachgesehichte, Halle, 1850, p 6.
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' Tată'starea, cea tristă în care se află, în vremile noas- 

tre știința, teoretică a istoriei. Este neaparat de 'a 

relua această problemă, de: a o studia în ea însăși, 

fără a fi abătut din cale, nici de principiile filosofice, 
nică mai ales de izbinzile  ştiinţilor naturale care se 
cred. singure în stare: de a oglindi adevărul. De şi 

ne deosebim, în fond, în ceea ce priveşte concep- 
ţia științei trecutului, de mai toți acel ce s-aă: înde- 
letnieit cu ea mai înainte, părerile lor ati fost pre- 
tutindeni luate în bagare de samă, fie pentru a le 
respinge, fie pentru a le îmbrăţișa, acolo unde ele 
nu aii părut.a fi atins adevărul. In vremile noastre: 
nu se mai poate cugeta într'un chip singuratic, 
Munca științifică aluat un caracter colectiv ; desco- 
perirea adevărului nu mai este păstrată numai pen-. 
îru cîte-va naturi privilegiate; ca este: productul 
silinţei numeroșilor învăţaţi care, cu toţii împreună 
și ajutîndu-se unit pe alții, contribuie a o face să 
strălucească, înaintea, ochilor omenirei. Ştiinţa's-a, de- 
mocratizat, pentru a zice ast-feliui, ca şi toate cele- 
lalte forme ale vieţei. In timpul nostru nu se mai: 
pot scoate adevăruri numar din singura sa minte 
și a se mai întemeia numai pe propriile sale cer- 
cetări. Trebuie numai de cit cunoscut ecea, ce ati cuge- 
tat, ceea ce aii' descoperit ceilalți cercetători, în 
fie care din ramurile cunoștințelor omeneşti. Dar. 
îngrămădirea lucrărilor în fie care cîmp de 'studir 
face foarte grea; şi aproape cu neputinţă o  cunoş- 
tință deplină a, tot ce s'a, scris asupra unei materii. 

„Cu toate silinţele date, se poate tot-deauna întîmpla 
ca o gindire; scormonită de un autor, să rămînă ne-
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cunoscută. Și totuși această gîndire ar fi putut a- 

runca o lumină foarte vie asupra obiectului pe ca- 
re-l răsfrînge. Cercetătorul zilelor noastre va fi tot 

* deauna pus între Charybda și Seylla. El va sta în 
cumpănă saii de a rămînea necomplect şi de a nu 

ajunge cu deplinătate ţinta ce şi-o propune — des- 
coperirea, adevărului — saii de a se prăbuși sub 

povoara prea grea a cunoștințelor adunate de tim- 
puri. În această primejdie se poate găsi chiar și a- 

cela ce a întreprins a trata o materie ce nu este 

decît la începuturile ei; căci şi în acest caz cîm- 
pul răscolit de gîndirea omenească este așa de 

întins ! .



OAPULI 

Fenomenele coexistente și . fenomenele succesive 

Raportul fenomenelor cătră spaţiu şi timp.—Spa- 

ţiul şi timpul sunt cele două mari forme în care vin 

să se aşeze toate faptele: universului ; forme reale 

şi existente, percepute şi abstrase - din. realitate “de 

cătră mintea noastră, și nu numai nişte categorii a . 

priori ale cugetului nostru, cum le dă -Kant. Raţi- 

unea, noastră nu este de cît răsfrîngerea rațiunei u- 

niversale a lucrurilor. Spaţiul se întinde în afară de 

noi și timpul curge neatirnat de: noi. Fără această 

concepţie fundamentală, istoria nu 'ar fi. de cît o u- 

riașă fantasmagorie. | E e 

- Faptele pe care percepţia le aduce la a noastră 

cunoștință sunt, potrivit -cu aceste două mari forme, 

care învălesc universul, și ele de două soiuri: fap- 

tele coexistente care cuprind pozițiuni în spațiii și 

fapte succesive care se desvoltă în timp. a 

Nu trebue să credem că aceste : două 'soiuri de 

fapte atîrnă fie-care numai de modul săii de per- 

cepere, și că el nu stă în nici. o. legătură. cu cela-: 

lalt. Faptele coexistente nu aparțin numai spațiului, 

nici cele succesive numai timpului. Relaţia acestor 

două clase de fapte, cu formele în care ele se arată, 

este mai complicată... : De
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Mai întăi nică un fapt al universului nu poate fi 
perceput prin una singură din aceste forme și ab- 
solut fără nică o legătură cu cealaltă. Fenomenele 
de spaţiu au nevoie de un oare-care timp spre a se 
produce și acele de timp aii și ele trebuinţa de spa- 
țiii spre a se putea desfășura, căci precum zice 
Schopenhauer : „cu tot fluxul vecinic al timpului, sub- 

„ stanța adecă, materia este. permanentă, ŞI cu toată 
înțăpenirea nemișcată a spaţiului, stările materiei 
se schimbă. , 

Faptele, percepute ca existînd alăturea unele de al- 
tele, constitue faptele. coexistente. Privite în desfâșu-. 
rarea lor în decursul timpului, ele constitue faptele 
succesive: Un fapt nu poate fi coexistent saii suc- 
cesiv de cit în raport cu un altul. Coexistența şi 
succesiunea. sunt relațiuni stabilite între fapte, prin mijlocirea marilor forme ale 
Pentru. scurtare, vom însamna prin fapte coezistente, acele ce se află în relaţii de coexistenţă şi prin fapte succesive, acele ce se atlă în relaţii de succesiune. ' Raportul! de. coexistență poate fi: uşor perceput, cînd. e vorba.-de fenomene “materiale, căci materia, cere numai decît ideia “spaţiului şi nu poate fi gîn- dită fără ea. Dar se- poate oare vorbi de. fapte coe- Xistente, cînd e vorba, de fenomene . curat intelec- tuale ? Bain ie cu acest prilej aminte, că „Spiritul, de și nu. poate, da naștere unor: proposiţiuni de con- tiguitate, posedă facultăţi care i. 
susţinem că în spirit coexistă simțimintele, voinele, gindirea,. și privim aceste facultăți, nu ca despărțite prin loc, ci.ea, unite în a lor manifestarea. 2 Fap- tele coexistente intelectuale cuprind, pentru a zice ast-feliii, spaţii ideale în mintea, noastră, . Dar pen-. tru istorie, chestiunea 
PN III, 
isi goale Principe de la raison sufisante, traduction Cantacuzăne, Pa-. 

2. Logigue, traduction Compayre, 1, p.. 189... 

spațiului 'și timpului, 

sunt inherente. Noi. 

faptelor coexistente intelectu- - 
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ale se pune alt-felii. Vom: vedea mat la vale că. 

istoria nu se îndeletniceşte de: cît cu: faptele sociale, 

adecă cu acele fapte care sunt comune la un grup: 

mai mare sau mai mic. de: oameni. 'Faptele inte- 

lectuale de acest felii sunt coexistente chiar în afară,. 

pentru “că. ele cuprind în acelaș “timp “mai mulți 

crieri deosebiți. Aşa, sunt: limbile, religiile, sistemele: 

filosofice, seoalele artistice şi literare. Vor fi deci pri- 

vite, ca fapte coexistente, toate acele fapte materiale: 

sau intelectuale care se vor. întinde pe un spaţiu. 

oare care, | o 

Dar în ce legătură se află, faptele coexistente cu: 

timpul ? Constatăm maă întâi, că fie-care fapt coe- 

xistent are nevoie de oare-care timp: pentru a fi 

perceput, din pricină că mintea noastră, nu :poate: 

percepe și mai ales rosti noţiunele decît una după. 

alta. Dar aici nu poate fi vorba de această relați- 

une subiectivă. Trebue stabilit în ce relațiune se: 

află, timpul, întrun chip obiectiv, cu faptele coexis- 

tente, adecă, în ce înţăles intervenirea timpului este 

ea trebuitoare pentru a face cu putință coexistența ? 

Sunt fapte care nu aii de loc nevoie de timp: 

pentru a exista, nici ca fapte individuale nici ca. 

fapte sociale. Ast-teliu sunt relaţiile între linii și. 

numere, raporturile între noțiuni, legile logice şi 

psicologice. Steinthal ie cu cuvînt aminte, în ce pri- 

veşte pe aceste: din urmă, că „libertatea și propă- 

şirea, lipsesc în psicologie ; de aceia, şi "timpul nu 

joacă nică un rol în concepţia - psicologică“, și D. 

  

3. A se vedea mal jos capul IX, Afaterialul istoriei, $ Fapte istorice. In; 

o lucrare ca a noastră care expune un sistem de gîndiri, se va . tatimplz a- 

dese or că ne vom întemeia pe noţiuni, a cărora înţeles nu va fi stabilit de- 

cit mat tărziu. , : ” . 

4. După Schopenhauer, Ze Alonde comme Voloute et : Riprtsentalion, tra 

duction Cantacuzine, Bucarest; 1883. 1. p. 86, numerile ar deriva din ideea. 

timpului. Noicredem cu Lange, Die Grundlegune der mathematischen Piycho- 

loşie, Duisburg, 1835, p. 35: că numerile derivă din spaţiu, ca în deobşte 

toate raporturile matematice. Laggrond, L'univers, Ja force et la vie, Paris: 

1884, p. 15, zice de asemene că „odată cu spațiul vin să se impură adevă” 

rurile numetrilor şi ale geometriel.“*
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Herrmann Paul adauge „că psicologia este o ştiinţă 
de legi care nu. se îndeletniceşte de cît: cu compa- 
rarea fenomenelor singulare, fâră a, se preocupa de 
raportul lor de timp între ele, și ca nu caută în. 
schimbarea, acestor fenomene de cît ceea ce rămîne 
tot-deauna statornic şi permanent“. 5 Pentru toate 
aceste fenomene, forma timpului nu este trebuin- 
cioasă de cît spre a lor 'percepţiune. In ele Însuși 
aceste raporturi de curată coexistență sunt neatîr- 
nate de our ce ideie de timp. 

Dar timpul poate fi amestecat mar adîne în exis- 
tența oare-căror fenomene, fără ca chiar aceasta a 
lor existență să atirne de el.. Cu alte cuvinte, s-ar 
putea, face. abstracțiune. de timp, fâră ca produce- 
rea fenomenelor să devină cu neputinţă de gîndit. 
Așa sunt numeroasele fenomene ale naturei fizice 
care cu toatele cer o măsură de timp pentru a, se 
îndeplini, fără ca totuși acest răstimp. să fie absolut 
"trebuincios producere lor. Astfeliti fulgerul, tunetul 
Și trăsnetul sunt efectele electricităței condensate în 
nouri, efect ce nu se poate manifesta de cât în timp, 
dar care. nu atîrnă de el. . Sa 
„Timpul în sfîrşit poate deveni un „element nea- 

părat manifestărer' faptelor, fâră ea, totuşi ele să în- ceteze din această pricină de a rămînea .tot fapte coexistente.. Invîrtirea pămîntului. în Jurul osiei sale ŞI revoluțiunea, sa în jurul soarelui alcătuese niște mișcări care se îndeplinesc :în. Spaţii ; dar aceste mișcări nu se pot produce fâră ea timpul trebuin- cios îndeplinirer lor să se scurgă. Este neaparat de a lămuri, limpede rolul timpului în existența acestei de pe urmă clase de fenomene. Cu toate că învăr-. tirea pămîntului în' jurul: osier sale se îndeplineşte în 24 de oare și translaţia lui în jarul soarelui în- tr-un an, nu aceste răstimpuri determină strămută- 

"5. Lazarus urid' Steinthal, Zinitende “Gedamter ziber Wolters 7 - ; : - . : ychologie i a lor Zeitschri 4 fir Vilkerpsicholagie and Sprachivissenschaft, 1, 1860, p. 10; Herrman Paul, Jrincipieu der Sprachşeschichte, Halle, 1830, p. 2. 
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rile planetei noastre. Aceste sunt productul unor 
puteri coexistente care lucrează asupra pămîntului 

într-un chip neîntrerupt și provoacă mișcările lui 

care să reproduc necontenit de la începutul vremu- 

rilor şi vor urma înainte a se reproduce și în al 

viitorului nesfârşit. Timpul întrebuințat pentru înde- 
plinirea acestor mișcări poate să nu fie ţinut în 

samă, de vreme ce ele să reproduc necontenit, și 

deci fenomenele de mișcare pe care le înfâţoșază pă- 

mâîntul, de şi aii nevoie de timp pentru a se înde- 

plini, nu sunt productul lui. Repeţirea învărtirei pă- 

mâîntului nu este o succesiune de fenomene; din 

protivă, ea nu este de cit unul și acelaș fenomen re- 

petat la nesfirşite. 'Timpul pe care pămintul îl pune: 

pentru a o îndeplini este - trebuincios manifestărei, 

și nici cum producţiunei &.. - 
Am văzut că timpul intervine într-un chip tot: 

mai însamnat în existența unor fenomene, şi cu toate: 

aceste, noi considerăm. toate aceste fenomene drept; 

coexistente şi nu drept succesive. Pricina e ca tim- 

pul mu modifică pe nici unul din aceste fenomene, Că 

toate, fie că ele să produc în spaţii întrun chip: 

simultaneii, fie unul după altul, ele rămîn cu toatele: 

neschimbate. Adevărurile matematice, deducţiile Jo- 

gice, legile psicologice, acele ale chimiei, ale fizicei 

ai fost tot-deauna aceleași. Timpul nu pune asu- 

pra lor în lucrare nici o înrîurire modificătoare ; 

ele sunt totdeauna ceea ce ati fost, și nu se poate 

găsi nică o deosebire de principiu între nişte fapte 

"care se produc în același felii alăturea unul de al- 

tul și acele care să, reproduc, iarăși întrun chip i- 

dentic, unul după altul. | aa 

Intervenirea timpului ca element modificator în e- 

xistența, fenomenelor dă "naștere fenomenelor . suc- 

cesive. Indată ce un fapt coexistent să modifică în 

cursul timpului, el dă naștere unei succesiuni. Ori 

ce fapt succesiv “a început prin “a fi coexistent ; dar 

nu ori ce fapt; coexistent dă naștere la succesiuni.
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Numai acele o. fac-care să modifică în curgerea vre- 

mei. Adevărurile matematice, legile -logicei sai ale 
psicologiei,; ânvărtirea Și revoluţiunea pămîntului, 
legile chimice, fizice. și biologice rămân vecinic ace- 
leași. Nu poate fi propășire -de cît în, cunoștința, nu 
în esența Jor. Ele au fost,.sunt și .vor fi totdeauna 
„aceleaşi ; cle existau cînd. spiritul omenesc nu le des- 
“coperise încă, și ar. exista chiar dacă -acest spirit s-ar 
stinge în; cursul veacurilor.. Această clasă. de: fapte 
coexistente nu poate da naștere la. succesiuni. .obi- 
ective. Ile pot .provoca, în spiritul..ce le percepe, o 
succesiune subiectivă, o -propășire în a lor cunoștință. 
Există o istorie .a logicei, a matematicilor, a fizice, -u 
„chimiei, a astronomiei ; cunoștințele privitoare „la a- 
ceste. deosebite clase. de, fenomene .aii propășit -în 
cursul timpului ; dar fenomenele. “ÎNSĂȘI. au râmas 
ineschimbate.. ...: ee: o 

Dar. acest univers care repetă necontenit aceleași 
„procedări,.. este. supus. lucrărei .transformiitoare a 
timpului și. îşi -schimbă formele fără :încetare. A- 
ceste schimbări începute Ja obărşia, lucrurilor, adecă 
în infinit, nu pot-fi stabilite de cît. întrun chip îi- 
potetic. pentru geneza lumilor. Pentru a găsi istoria, 
trebuie a se cobori pe pămînt, .unde ca începe ase a- 
răta întrun chip văzut, şi la neanaul omenesc, unde 
ea se desfăşură în toată -a ei măreție, . 

Pămîntul posedă istoria, sa, ' căci și el s-a transfor- 
mat cu încetul pînă să ajungă la forma, las de as- 
tăzi. Timpul a determinat această -transformare Și acţiunea forțelor transformătoare a fost pusă în lu- orare in. curgerea .lui..A trebuit să treacă milioane de ani, pentru ca radiarea pămîntului aprins cătră 
;spaţiurile . cerești, să aducă, a lui solidificare. Această 
răcire sa îndeplinit pe un spațiu, deci ca un - fapt -coexistent cu altele ; dar acest fapt s'a schimbat ne- 
contenit'.sub. lucrarea timpului. Pentru ca pămâîntuţ 
să ajungă la forma. ce. o .are astăzi, a trebuit ca 
timpul să intervină, Modificările încercate de coaja 
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pămîntului ait avut nevoie de timp pentru â se 
putea îndeplini, iar spaţiul n-a oferit de cit putinţa 
desvoltârei, întocmai precum în translația pămintu- 
lui în jurul soarelui, spațiul este agentul de căpi- 

tenie a fenomenului, pe cînd timpul nu dă acestui 
din urmă de cît putinţa de a se manifesta. Coe- 
xistența poate deci să deic naștere suceesiunei, cînd 
este supusă lucrăret continue a unel puteri -iransfor- 
matoare, în decursul timpului. 

Acţiunea întreruptă, dar repetată, a aceleiași 'puteri 
de caracter coexistent, poate iarăşi da naştere suc- 

cesiunci, cînd ca se întrupează, întrun - rezultat stator- 
nic. Repetiţia în cursul timpului nu produce -de cit 
fapte coexistente, cînd ca se pierde fâră nici-o urmă 
a lucrărei sale, cind ca nu se întrupeuză în nicr un 
rezultat. Ixemplu : învirtirea pămîntului în jurul 
osiei sale sau revoluţiunea lut în prejurul soarelui, 
urcatul și coboritul necontenit al fluxului şi refluxu- 
lui, schimbările atmosferice, Dar îndată ce repetiţia 
se întrupează întrun rezultat, indată ce dă naştere 
unei formațiuni, aceasta ie caracterul unei serii suc- 
cesive, ca una ce este rezultatul urmelor lăsate de 
faptele coexistente repetate în timp. Straturile care 
compun această formaţiune vor sămăna cu atit mar 
mult unele cu altele, cu cît formațiunea va apar- 
îinea materiei ; ele se vor deosebi tot niai mult, cu 
cît formațiunea se va apropia de domeniul spiritu- 
lui, trecînd întăr prin materia insufiețită, apoi prin 
elementul neconștiutului intelectual. In formaţiunele 
datorite vieței conştiute, caracterul succesiv se va 
rosti din ce în ce mai mult, adecă faptele care 
compun seria vor fi tot mai deosebite unele de 
altele. . e 

Astfeliii. revărsările Niluluy, fapte coexistente repc- 
tate în timp, dai naștere, prin depunerile pe care 
le lasă la gura fluviului, la formațiunea succesivă a 
Delter sale. Deosebirile care se rostese tot: mat tare 
Prin repeţirea lor între indivizii vis, conduc la for-
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maţiunea, nouelor specii. Aceleași înriuriri, repetate 
cu oare care. variațiuni, contribue a forma caracte- 
rul popoarelor, a modifica formele limbei. Repeţirea 
bătăliilor în cursul unut răsboiii, cu toate că deose- 
bite între ele, conduc la unul și acelaşi rezultat, iz-. 
binda saii înfrîngerea. | 

Cu toate că, mal ales în formaţiunele mai primi- 
tive, deosebirea faptelor coexistente repetate ar pu- 
tea fi lasată, la o parte, atîta de mică este ea, adese ori, 
nu este tot astfelii cu urmele pe care această repe- 
țire le intipărește în formaţiunele în care ele se în- 
trupează, şi care suprapunindu-se și hultuindu-se una 
pe alta, fac să reiasă această deosebire necontenit 
îngrămădită. Acţiunea uniformă și asămănătoare a 
faptelor coexistente are de rezultat de a intipări urme 
deosebite și neasămătoare în formaţiunele succesive 
la care dă, naștere a lor repeţire. Astfeliii formaţiu- 
nea speciilor animale este datorită repeţirer acelo- 
rași fenomene, cărora, sunt expuse ființele vir. A- 
ceste fenomene, de și identice saii foarte puţin deo- 
sebite, lasă întipăriri statornice în organismul aces- 
tor ființi, intipăriră care cu timpul le prefac în or- 
ganisme cu totul. deosebite. Pentru ca această trans- 
formaţiune să se poată face, este de nevoie ca deo- 
sebirea, să se rostească la, fie ce pas, de și adese orr 
într-un chip nesimţit. Adunarea acestor .transforma- 
iuni succesive produce ca 'resultat prefaceraa spe- 
cică. Dar această prefacere este datorită acţiunei a- 
proape uniforme a repeţirei aceloraşi fenomene. 
Videm deci cum repeţirea acelorași fapte coezistente 
poale da na șlere la niște formaţiuni succesive. 
Să află, însă un mare număr de fapte coexistente 

care sc sehimbă cu timpul, nu prin înriurirea re- 
petată a aceleiași acţiuni, ci prin acea a altor fapte 
cu care vin în atingere. Aici succesiunea se desface 
încă şi mai mult de coexistență; ea ie un mers 
propriii, predomnitor asupra faptelor care o com- 
pun. Fie. care-din aceste fapte va putea fi studiat:
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în relaţiile lui de coexistență; dar dacă.e pus în 
legătură cu faptele. care vin să-l modifice, și dacă, 
modificarea lui și rezultatul la, care ea ajunge al- 
cătuese obiectul cercetărilor, el va dobîndi carac- 
terul unui fapt succesiv, de oare ce contribue a 
da naștere unei serii succesive. Astfeliii sistemul în- 
vățăturilor unei ţări va înfățişa minței noastre, 

dacă îl considerăm cum este la un moment dat, un 
număr. de fapte coexistente ; dar sistemul a devenit 

"ceea ce este, în urma unei desvoltăză mai mult sau 

NS 
“y 

mai puţin lungi, și această desvoltare care s'a pre- 

lungit pină în momentul cînd ea devine obiectul 

studiului nostru, își ine cursul și după aceea; ba îl 
urmează chiar sub ochii hoştriși pe cînd îl studiem, 
căci fie care clipă a duratei modifică a lui consti- 

tuțiune. „Legile care. ocîrmuese pe. un popor, pri- 

vite întrun moment.oare care, alcătuese: obiectul u- 

nei cunoștinţi de caracter. coexistent ; dar aceste 

cyxdegi sunt productul unei lungi desvoltări anterioare 

Ş 
pe.care ele-o urmăresc și mai tărziu, Budgetul u- 

nui stat va constitui un fapt coexistent,. starea ve- 

niturilor și a cheltuelilor într-un moment dat. Dar 

dacă se studiază desvoltarea averei publice pentru 

un răstimp oare care, budoetul fie cărui an va 

constitui -un fapt succesiv. Tot aşa va fi: cu ori ce 

alt element al vieței unui popor. 'Loate constitucin 

ele însuși fapte coexistente ; dar îndată ce sunt con- 

siderate din puntul de vedere al desvoltărei, ele de- 

vin fapte succesive. | | | 

Se întîmplă une ori că desvoltarea se sleieşte și 

pare a sc opri pentru cît va timp ; apoi deodată se 

văd. instituțiunile iarăși topindu-se și reîncepind a 

curge de a lungul timpului. Astfeliii fu ocîrmuirea 

absolută a Franţiei, în rostirea ei desivărșiti sub 

Ludovic al XIV-lea și Ludovic al XV-lea, ocîrmunt ce 

părea o formă în care societatea franceză se Împle- 

irise pentru totdeauna, și care cu toate „aceste fu 

„xîpită deodată de puternicul curent al revoluției 
n 
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franceze. Catolicizmul care părea menit a domni 

asupra spiritelor la, nesfirşite, reîncepu o nouă des- 

“fășurare istorică, zguduit prin lovitura pe care 1-0 

“dădu Reforma, şi așa mai departe. 

“Coexistenţa poate deci să se schimbe în fie ce 

“moment în: succesiune; dar ca poate fi restabilită 

'din noii. oprind succesiunea, cel puţin în mintea 

noastră, și cercetînd coexistenţa pe care ca se „des- 

fâșură. S-ar putea rosti acest adevăr şi prin axioma 

următoare, formulată de D. Osvald Orth, că „istoria 

este: statistica în mişcare, pe cînd statistica este isto- 

ria care se opreşte“, numai cît să se înțăleagă 
sub terminul de statistică, descrierea deplină a stărei 

“unei societăţi.. - 
" Relaţiunea continuă a acestor două forme ale exis- 
"tenţei produce întreţesărea nedescurcată a: faptelor 
„xieței sociale ; aceasta se îmbogățește necontenit 
cu curente noue care devin din ce în ce mai greti 

“de urmărit. Dar dacă faptele coexistenţei şi acele ale 
“succesiunei sunt strînse unul cătră altul, pentru aal- 
_cătui țesătura vieţei sociale, nu este mai putin ade- 
vărat că fie care fir îşi păstrează existenţa deosebită 
“si că el poate fi deslipit de celelalte cu care se a- 
"tinge şi studiat deosebit, în toată întinderea sa, în 
lung saii în curmeziş. E adevărat că, dacă se scoate 
„numai urzala fesăturei, chipurile desemnului vor 
„pierde din a lor vioiciune ; iar dacă să ia numai bă- 
tătura, ele vor deveni cu totul confuze. Pentru ca 
„desemnul să apară în toată a lui putere, se cere ca 
urzală și bătătură să nu alcătuiască de cît un sin- 
gur tot. Nu este mai puţin adevărat că spre a în- 

„ ţălege, cum acest desemn a putut fi compus, prin în- 
_crucișarea firelor, este de trebuinţă de a despărţi ur- 
zala de bătătura şi de a studia firele neatirnat u- 
nele de altele. Fie care grupă de fire, mai mult sati 
mai puțin întinsă, ne va da explicarea unei părţi 

  

6. Versuch einer Theorie des histortscheu IVissens, Rostosk, 1879. p. 17.
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din desemnul : ce cuprinde întreaga ţăsătură: stu- 
diul bătăturei este acel al stărilor coexistente ; acel 
al urzălei este obiectul istoriei. . 

Rezultă din: analiza făcută de no pănă aici, încă 
un alt adevăr foarte însamnat, anume că nu se poate 
atribui coexistența în spațiu numai fenomenelor na- 
terică, pe cînd schimbările care intervin în timp n'ar 
aparținea decit fenomenelor spiritului. Acest pre- 
tins- contrast este o eroare destul de răspîndită, îm- 
-părtășită de un număr îndestul de mare de serii- 
tori eminenţi. Vom .raporta formulele unora din ci : 
Lazarus și Steinthal susțin. că „ceea, ce deosebeşte na- 
tura de spirit, este că cea dintâi trăieşte în curen- 

«tul strict mecanice și în cercul organice al unor miș- 
„cări îndreptate de legi. Aceste curente se repetă ne- 
„eontenit și nimie nou nu se produce. Spiritul din 
contra trăieşte într'o succesiune continuă de plăs- 

„muiri, din care: una se razimă pe cealaltă, dar asă- 
mănătă cu ea, înfâţoșază ceva noii, arată: o pro- 
pâșire“.? Carrau zice deasemenea că „toată seria te- 
nomenclor psihologice si desfășură în durată“.5 După 
acești autori nu s-ar afla fenomene psihologice coe- 
xistente. D. Oro Țlenne am Rhan susține de altă parte 
că „natura constă numai în lucruri corporale, pe 

cînd istoria este opera spiritului“ ?. Nu ar exista deci, 
după D-sa, o desvoltare, o istorie lato sensu a mate- 
rieă, Droysen începe .prin cuvintele următoare stu- 
„diul săi asupra naturei istoriei: „natura și istoriu 
suut concepţiunele cele mai întinse in care spiritul 
îi înfâţișază lumea fenomenelor și elle despărțeşte 
ast-felii conform cu ideile de spaţiu şi de timp*..10 
Printre autorii franceji, vom aduce pe unul din cei 
mai noi, D. Gustuve Belot care împărtășește. aceleași 

7. Finteilende Gedanken (vezi mal sus nota: 5), p. 15: 
Ş. Zitudes sur la theorie de Levolulion, Paris, 1579, p. 41- 

9. Culturgeschichie îm JLichle des Fi ur ischrittesi p.. 15. 

10. Grundriss der fiittorik, pe 2* .
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videri greşite. EI zice: „cât timp noi privim natura 

exterioară, ea ne pare natură făcută, fixă şi supusă 

unor legi permanente și nestrămutate. Cind privim 

lucrurile omeneşti, avem întipărirea că această nouă 

natură, este într'o vecinică prefacere; nor o vedem 

ca o matură ce se face, cu neputinţă de cuprins și 

de sleit în formule nemișcate“.1! Natură facută a D-lui 

Gustave Belot a devenit astfeliă, în urma unei scrii 

de transformaţiuni. Cit despre natura omenească, 

nici ea nu este în curgere necontenită ; şi ca prezintă 

o parte făcută, fixă și neschimbată. D. Georges IVin- 

ter sprijină aceiași părere, anume că „științele natu- 
re ai de obiect de a ne face să înţălegem lumea 
firească, prin cunoștința legilor ei; menirea istoriei 
este de a ne face să pricepem, prin geneza că, 'lu- 
mea spirituală şi morală“? ca, și cînd ştiinţele na- 
turale nu s-ar îndeletnici şi cu geneza naturci ma- 
teriale, iar acele ale spiritului nu ar da naştere de 
cât istoriei, şi nu și unor știinţi de legi ale fenome- 
nelor. D. Zlerrmann Paul critică cu multă dreptate 
toate aceste ider. El zice că „aceşti autori găsesc ca 
deosebire între natură și spirit, că cea dintăr sar mișca 
vecinic în cercul legilor sale, fie care din mişcările 
că păstrîndu-și caracterul săii particular şi netăcînd 
de cit a reproduce ceea ce a fost în totdeauna, pe 
cînd spiritul ar trăi întrun șir de plăzmuiri înlăn- 
ţuite unele de altele și ar arata o propășire. Această 
deosebire, urmează înainte D. Paul, în forma gene- 
rală ce-i este dată, e fără îndoială nepotrivită. Și na- 
tura, cel puţin acea de caracter organic, se mişcă 
într un șir de plăzmuiri înlănţuite unele de altele; 
și ea înfățoșază o propăşire. De altă parte, spiritul 
se mișcă și el în orbite trase de legi, reproducind 
fără încetare aceleași procedări fundamentale. Se z- 

  

11» Stuart Mill, Za Zogigue des sciznces moral:s (Logique, ch h : ? ? ZI » ch. VI ge 
tion nouvelle par Gustave Belot, Paris, 1537, p. NV ) Trada 

12. Geschichte and Politik în Pterteljahy -Z, i cf, - Politir, 1559 paza. în Prerteljahrssehrift fir Polkstotrihscha fi un 
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mestecă două antiteze deosebite care trebue să fie 
despărțite cu ingrijire ; de o parte acea care există 
între natură și spirit; de alta acea care se află în- 
tre domnia legilor şi desvoltarea, istorică“, li. 

Intr'adevăr, nu este greii de observat, că spiritul 
ca şi materia înfățișază fenomene coexistente şi că 
materia, la rindul ei, a înfățișat schimbări în timp, 
chiar dacă aceste schimbări sunt de abia simţite în 
vremile noastre. Studiul naturei materiale nu este de- 
plin, dacă nu cste făcut și din punctul de videre 
al. desvoltărei sale, precum în geologie, în paleonto- 
logie. în succesiunea, fiinţelor pe suprafaţa globului. 
Pe de altă parte, precum am însămnat-o inaă sus, 
studiul spiritului înfăţișază de asemenea un mare nu- 
măr de fapte coexistente : în psihologie, logică, ma- 
tematică, drept, economie politică, ete. D. Finneberg 
observă deci cu temeiii, că „sa obicinuit a se păstra 
terminul de istorie pentru omenirea singură ; dar a- 
ceastă restrîngere datează din timpul cînd se credea 
că trebue să se admită o prăpastie adincă între. om 
și rămășița naturei“.!*- Insă, tocmai această prăpas- 
tie a fost umplută prin studiul istorie al naturei, şi 

D. Iodl are mare dreptate cînd zice, că „putinţa de 
aplicat concepţiile moderne ale naturei la, istorie, se 
xazimă mai ales pe împrejurarea că cea dintăi a de- 
venit şi ea o teorie a desvoltărei, şi că această no- 
țiune care altă dată alcătuia puntul de despărţire a 
acestor două domenii, le leagă astăzi cao punte“ 15, 
Fenomenele naturei materiale ca şi acele ale spiri- 
tului înfățișază între ele donă feluri 'de relațiuni : 
acele de coexistență, reală în spaţiu sati ideală în 
minte, și acele care ocîrmuiesc prefacerile lor în timp. 
Potrivit cu acest adevăr netăgăduit, se găsesc autori 

13. Principien der  Spracig Igeschichie, p. 11, nota. 
14. Die phitosophischen  Grundlagen der Geschichisivissenscha/! în rcto- 

rische Zeitschrift a 1 Sybel, vol. 03, 1889, p. 22. 
15. Die Culturgeschiehbsschreibung, îhre Entenicke lung und zhr Problem, 

Halle, 1975, p- fo.
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care recunosc existența a două soiuri de științi isto- 
rice : ştiinţele istorice ale naturei și acele ale civili- 
zaţiei, adecă ale minţei 16. 

Trebue observat cu toate aceste: că pentru feno- 
menele câre să schimbă în timp, această schimbare 
este cu atita mai înceată cu cît fenomenele au un 
caracter mai material și că ea devine cu atîta mai 
repede, cu cit aceste din urmă se apropie de minte. 
Astfeliu fenomenele astronomice sunt foarte puţin 
expuse la schimbări în cursul vremilor, Ele se repetă 
totdeauna, în acelaşi chip, din timpuri mai vechi de 
cît arătarea omului pe pămint, și nu s-ar putea zice 
dacă omenirea, cît timp va exista, va putea observa 
o schimbare în constituțiunea şi starea lumilor. 
jată pentru ce istoria acestor fenomene nu există 
mai de loc. Fenomenele geologice alcâtuesc un ung 
şir de transformaţiuni ce se îndeplinesc însă cu o foar- 
te mare incetineală.!* Tot așa, e şi cu cvoluțiunea for- 
melor animale care a ajuns cu omul la apogeul ei, dar 
care în timpurile geologice a înfățișat un șir de schim- 
bări de mare însămnatate. 

De îndată ce trecem de lu, fenomenele succesive ale 
materiei la. acele ale spiritului, facultatea de trans- 
formațiune sporeşte. Formele datorite vieței necon- 
știute ale spiritului care ating mai de aproape mate- 
ria, se transformă mai încet ; așa sunt acele ale lim- 
bei, ale stărei economice și ale institațiunilor care 
crese pe acest tărim. Cu atît mar răpede se modi- 
fică formele vieţei conștiute, acele care sunt datorite 
mișcărei spiritului propriu zis. 
PN 

16. Herrmann Paul, 1. c., p. 7. 
17. După Pichot, Cosmoși aphie dlimentatre, p. 133: în 12.000 de anr steaua polară nu va may fi ce a carului mic, ci Wega sau « a Lire. — Draper, distotre die dfvetoppement întellectue! de ZZurope, Paris, 1557, |, p. 66: «Depuis l&poque tertiaire, les deux tiers de J'Europe se sont redressâs au dessus des mers: les cOtes de la Norvâge se sont exhaussces de 200 mâtres ; les Alpes de 3oo ; les Appenins de 400 mttres. — Em. Vauchez, fe Terre, Paris, 1893, Lp. 32: „si quelques points de la Terre nous semblent stables, e est que notre vie trop courte, ne nous donne pas le temps de les voir se modifier.** - | !
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Coexistenţă si succesiune — Fenomenele con- 
siderate ca coesxistente în spaţiu real sai ideal, sunt 
cu totul altele, cînd le privim din puntul de vedere 
al transformațiunelor pe care timpul le face să în- 
cerce—din punctul de vedere al succesiunei—și este 
de mare nevoie, pentru lămurita înțălegere a tot ce 
are să urmeze, de a stabili cel puţin puntele funda- 
mentale ce curacterizază această deosebire. Lucrul 
este cu atit mai de trebuință, cu cît vom avea pri- 
lejul de a ne convinge, ca ceea ce a împedecat pănă, 
acuma pe tcţi cugelătorii de a-și da.o samă lamurilă 
despre natura științey istorice, este numai amestecul ce 
s-a făcut întotdeauna între faptele coezistente și fap- 
tele succesive. Aceste două feliuri. cu totul deosebite 
de a privi fenomenele, n-aii fost nică odată despăr- 
țite cu preciziune, de unde aii izvorit incercări de a 
aplica ştiinţelor istorice, principiile care domnesc în 
acele ale coexistenței. Atare incercări trebuiaii să ră- 
mînă absolut neroditoare, fiind dată disparitatea to- 
tală a celor două concepțiuni, asămăluite fără nică 
un temeiti. Deosebirea odată bine stabilită, va arunca 
o lumină cu totul nouă asupra domeniului științei 
întregi şi va hotări și ştiinţelor istorice locul pe care 
trebuie să-l. ocupe în ierarhia cunoştinţelor omenești. 

Faptele coexistente, adică faptele întru cît sunt con- 
siderate ca, întinzîndu-se în sinul spaţiului, sunt tot- 
deauna aceleași pentru fie-care feliii deosebit de fe- 
nomene ; ele se asamănă în oră ce caz mult mai mult 
de cît se deosebesc, și aceasta, fără a lua în privire 
dacă timpul este saii nu neaparat spre a se putea 
ele imanifesta. Aceste fapte se repetă, necontenit, re- 
peţirea putîndu-sc face într-un chip simultanei, fără 
ca timpul să joace un rol apreciabil în a lor pro- 
ducțiune, saii in cursul timpului, prin mișcări tot- 
deauna identice. Noi privim toate aceste fapte drept 

coezistente, chiar în cazul cind repeţirea nu se face 
într-un chip simultancii, pe mai multe punte ale spa- 
țiului și fâră nici o legătură cu timpul, adecă atunci
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cînd ea să îndeplinește prin fapte care se urmează 
în cursul timpului. O bucată de lemn va pluti pe 
apă la Paris, la Constantinopole, la, Pekin, la anti- 
pode ; ea a plutit în același chip pe timpul loma- 
nilor, a Grecilor, a Egiptenilor și va pluti de sigur 
tot așa și în viitor. O piatră cade cu o repejune 
inițială cunoscută în secunda întăi, ȘI repejunea că- 
derei ei sporește în raport cu patratul secundelor percurse ; o altă piatră va cădea în același chip pe toată suprafața pămîntului, cu o mică deosebire că- tră poli, din pricina turtirex planetei noastre cătră îmbele ei capete. Ea a căzut și va cădea în același felii în toate epocele. "Lot așa se va întîmpla cu toate fenomenele naturei fizice. Și fapte care aparțin inteligenței vor fi supuse aceleiași regularităţi. Pre- tutindene sporirea ofertei va micșura prețul mărfu- rilor, iar acea a cererei îl va urca ; pretutindenea îm- părțirea muncei va avea de efect a produce mai bine și mai iute ; pretutindenea, și în toate timpurile desvoltărei omenești regulele silogismului sati legile psihologier vor avea aceeași valoare. Toate aceste tapte coexistente pe un spaţiu real, saii îmbinate în mintea noastră, vor fi percepute de ca, neatirnate de timpul, în care cu toate aceste este nevoită să le cu- prindă. Dar chiar pentru repețirile fenomenelor eoe- xistente care se produc unul după altul, elementul timpului, de și neapărat pentru a lor manifestare, nu este tot astfeliii pentru a lor producţiune ; căci ce însămnatate se poate oare da timpului, în învir- trea pămîntului în jurul osiei sale, sati în revoluţi- unea sa în jurul soarelui ? Repeţirea continuă a a- celuiaș fenomen, cu toate că, această repețire se pe-: trece în timp, răpește acestui din urmă ori ce înriu- rre asupra producțiunei fenomenului, în tocinai ca ȘI în cazul plutire unei despicături de lemn sati în acel al căderer unei pietre. Nu este altă deosebire între repețirea simultaneă, și repeţirea în cursul tini- pului (ne oprim cu deadinsul de a întrebuința termi- 
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nul de repeţire succesivă), de cît împrejurarea că în 
cazul d-intăi repeţirea se face întrun chip paralel iar 
în al doilea după olaltă. Să luăm un alt exem- 
plu în 'laumea, inteligenţei: Chinejir sunt un popor 
staționar care totuși trăieşte şi al căruia, viaţă se scurge 
în timp. Cu toate aceste, toate faptele intelectuale 
ale acestui popor sunt fapte coexistente, fiind că de 
mai multe veacuri ele sunt tot aceleaşi și se repetă 
aproape fără schimbare. Intr-adevăr, cum o zice prea 
bine Steinthal : „o. viaţă, oare care poate fi spirituală, 
pentru că constă într-o mișcare de elemente spiri- 
tuale; dar această viață nu va înfățișa, nimic isto- 
ric, dacă această mișcare nu arată, ca, şi existenţa 
naturei, de cît un cerc închis, o vecinică reîntoar- 
cere a acelorași fenomene, și nu valoarea necontenit 
înalțată a activităţei intelectuale“.!8 

Intrebuințăm deci terminul de coezistent într-un 
înțăles mai întins de cit acel ce ise dă îndeobiceiti.: 
EI se aplică, după noi. la toate faptele care se repetă 
necontenit fără schimbari de aprețuit, fie. că această 
repeţire se face în spaţiu într-un chip simultaneii, fie 
ca ea se petrece în timp, un fapt după altul, saii chiar 
sub îmbele forme deodată. Lucrul de căpitenie este 
ca faptele să rămînă totdeauna aceleași, ca ele să nu 
se schimbe în modul lor de producţiune sati, mai 
nimerit, ca variațiunele pe care ele pot să le înfâţo- 
șeze să nu aibă nici o însămnatate. | 

Faptele privite ca succesive, din potrivă arată pen- 
tru fie care ordin particular de fenomene, neconte- 
nite schimbări în cursul timpului. Ele nu se asa- 

mănă nici odată cu deplinătate, şi. deosebirea ce le 
desparte va fi totdeauna, elementul caracteristic. Dacă, 
această deosebire între faptele care se succedă în 
timp, nu ar exista și dacă aceleași fapte S'ar repro- 
duce fără încetare, ideea chiar de succesiune ar fi 

18. Geschichte und Prychologie. Beria, 1864, p. 32. Steinthal ar fi trebuit 
să adaugă cuvîntului natură . calificativul de coexistentă ; dar am văzut mat 
sus (nota 7) concepţia sa greşită despre dualismul între natură şi spirit. 
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înlăturată şi nu am avea în locu-i de cit repeţirea, 
deci fapte coexistente. Noţiunea de succesiune, în- 

„îr-un şir oare care de fapte, cere numai decit o con- 
tinuă deosebire, pusă în lumină tocmai prin înlăn- 
țuirea care le leagă în succesiune. Să luăm ca e- 
xemple, succesiunea bătăliilor în decursul unui răs- 
boiti, sati acea a artiștilor unei școli, saii insfirșit a- | 
cea a unor descoperiri matematice. In fie-care din 
aceste serii, faptele care o constitue sunt deosebite. 
Fie care bătălie va folosi unuia din cei dot lup- 
tători ; ea va face ca dușmanul să înainteze, sati să 
deie îndărăpt. Artiştii care alcătuiesc o şcoală vor 

„face-o să propăşască saii să decadă, după talentul fie- 
căruia, din ei și înrîuririle la care ci vor fi expusi. 

" Descoperirile ştiinţifice, pentru a constitui o serie 
istorică vor trebui numai de cît să fie deosebite ; 
altfeliii ele nu ar mai fi descoperiri nouc, ci numar 
repeţirea unor fapte anterioare. Faptele succesive ale 
uneia, și aceleiași serii vor fi deci totdeauna neasă- 
mănătoare ; dar chiar în cazul cînd ele în fățişază 
oare care analogie, ea va fi pururea de o mai mică 
însămnatate de cît elementele despărţitoare. 

Totdeauna s'a făcut o deosebire între aceste două, 
feliuri de fenomene; darea a fost mărginită după 
noi, la un punt de vedere prea răstrîns, ŞI el trebue 
lărgit, dacă vroim să ne dâm pe deplin samă de a- cea deosebire. Logicienii opun de obiceiti coexistența, 
cauzalităței, şi recunosc astfeliti acestei din urmă un caracter succesiv, pentru că cauzalitatea sar manifesta toldeauna în timp. Chestiunea, producţiunei cauzei în timp nu este cu toate aceste nesupusă îndoielei. De aceia și vidlem tocmai pe cugetătorii care o susţin cu mai multă putere, siliți: de a, face oare câreros tringeri, sati chiar de a se contrazice în această pri- vire. Astfeliui Stuart dul recunoaşte că „une orlun efect poate începe simultaneii cu cauza lui » ȘI Scho- penhauer admite undeva că, „egalitatea laturilor este



  

  

Fenomenele coexistente şi fenomenele succesive 27 

cauza egalităţei unghiurilor“, fapte care nu se ur- 
mează nici de cît în timp, pe cînd aiurea el sus- 
ține toemai din protivă, și la întrebarea ce-și: pune 
dacă egalitatea, unghiurilor este cauza aceleia a la- 
turilor, el răspunde printr-un na absolut, fiind că, 
zice el, „nu e vorba aici de nică o schimbare în timp, 

prin urmare de nici un efect care ar trebui să aibă 

o.cauzăt.? Noi credem că relaţiunea de cauză la e-: 

feet; nu trebue numai de cît să se urmeze în cursul 

timpului, şi că există cauze simultanee cu efectele lur. 
O ast-feliă de relaţiune se recunoaşte dintr-un elt 

criterium,:anume din a ei nerăsturnare. Avem un ra- 
port de cauză la efect, neatirnat de intervenirea tim- 
pului, de cîte ori acest raport nu poate fi răstur- 
nat, așa că aceea ce era cauză se devină efect și vice- 

versa. Ca, exemplu, să aducem cazul reprodus mai 
sus al adevărului geometric al egalităței unghiuri- 
lor care corespunde cu acea a laturilor. Nici unul 

din aceste două adevăruri nu. este cauza, celuilalt, 

nu din: pricina, aratată de Schopenhauer, că nu ar fi 

vorba de nică o schimbare în timp, dară din aceea 

că raportul între. aceste. două adevăruri poate fi pe 

deplin răsturnat, fie care din ele putînd fi privit ca 

rezultanta, celuilalt. Din protivă, gravitaţiunea este 

fără îndoială cauza revoluțiunei pământului sai cel 

puţin unul din elementele acestei cauze, nu pentru 

că ar preceda-o în timp,ceea ce nu este, dară fiind că 

relaţiunea, între aceste două fenomene nu se poate 
pică într-un chip resturna. 

Cauza nu lucrează deci tot deauna în timp. După 

cum o defineşte : Mil]: „ea nu este de cit împreunarea, 

hotărîtă de fenomene care' realizîndu-se, un alt fe- 

nomen începe sati iea naștere numai de cît. Nu e de 

nici o samă, dacă efectul cade împreună în timp cu 

  

19. Mill, Zogrgres I, p. 186 — Schopenhauer, Quadrule "principe de la rai: 

on su/|isante, p. 35 comparat cu Le donde comme volonte et comme reprd- 

senlalion, În p. 125- Ă
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ultima din aceste condițiuni sati o urmează îndată ; 
în ori ce caz el nu-i merge înainte&.20 

Dar chiar cînd s-ar admite că arlucra cauzalita- 
tea în timp, este oare aceasta un temeită pentru a 
considera ca fenomene succesive toate acele care 
sunt explicate prin cauze nerăsturnabile şi a nu se ad- 
imite drept coexistente de cît „fenomenele sineronice 
ale legilor numerilor şi ale celor ale spaţiului, cu alts 
cuvinte acele de întindere şi de figură, cum 6 sus- 
ține Stuart Mill, sati trebue sprijinit cu Bain că 
pcoexistența nu ar fi de cît contiguitatea în spaţiii 
și inherența în acelaș subiect ?*.22 Noi nu credem 
că trebue restrinsă numai la aceste cazuri noțiu- 
nea de coexistenţă.: Imprejurarea că explicaţia unui 
fenomen se găsește într-un alt fenomen prin un ra- 
port nerăsturnabil, nu e îndestulătoare, după noi, spre 
a da naștere unci succesiuni ; mat întăt fiind că, după 
cum am văzut-o, nerăsturnabilitatea nu este numai 
decit condiționată prin timp, apoi fiind că, chiaratuncă 
cind cauza se manifestează în timp, ea slujeşte la 
explicarea în timp a singuruluă fenomen cu care ea 
este pusă în legătură, fără ca totuși să se stabilească, 
prin aceasta, o relaţie de succesiune între fenomenul 
explicat și alte fenomene. De aceia nu ne putem în- „paca cu părerea lui A/4l care. priveşte ca „0 uni- tormitate. de succesiune, legea că un corp mișcat în jurul unui centru de forţă descrie arii proporţionale 
cu timpul“.* Ideia de uniformitate de succesiune este cu neputinţă de conceput, succesiunea nefiind nici odată alcătuită din uniformități, ci tot deauna din deosebiri. Legea citată de Mill nu constitue de cit vecinica reproducere a aceleiași mișcări, deci o repe- jire coezistentă, care să. îndeplinește în timp. Tot așa e cu' aplicarea pe care Mill o face cu această lege la 

  

20. Zogigue, trad, Peysse, 1, p. 386. 21. Zâidem, p. 365. PS 22. Zoşigue, trad. Compayrâ, 1, p. 153. 23. Zoşigue, 1, p. 363.
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revoluțiunea pămintului în jurul soarelui, eroare pe 
care am însămnat-o mai sus. Din aceiași pricină nu 
putem. admite calificarea de uniformităţi de succe- 
siune dată de Mill legilor psihologice, precum lege 
asociaţiunei ideilor, sati celei a memoriei." Incuviin- 
ţăm din protivă feliul de a videa a D-lui Zerrman Paul 
și allui Steinthal care concep psihologia ca o ştiinţă, 
de legi, cu totul neatîrnată de elementul timpului, 
precum am văzut-o în locurile din aceşti autori re- 
produse mai sus (p. 12). 

Pentru noi succesiunea nu există de cât acolo und 
fenomenele să urmăresc în cursul timpului într-un 
chip neasămănător. E 

Această, deosebire stabilită de not intre faptele coezis- 
tente care se asamăna împreună și nu pot de cit sase 
repete, și faptele succesive care, pentru a exista, trebue 
sa fie neasămănătoare, constitue piatra de unghii, a tu- 
turor desvoltărilor ce ati să se întilnească. ma! la vale. 

Urmările pe care le vom trage din această deo- 
sebire vor fi din cele mai însămnate. Nu va fi fără 
folos de a le enumera chiar de pe acumă: 

|. Deosebirea enunțată ne va sluji a stabili că is- 
toria nu este o ştiinţă particulară, ci un mod de con- 
cepţie a lumei, modul succesiv, în opoziţie cu mo- 
dul coexistent. Ea va întări adevărul că este absolut 
neîndreptăţit de a stabili o deosebire fundamentală 
între regnul naturci și acel al spiritului, fâră a lua 
în același timp în privire o alta tot atît de însăm- 
nată: acea între faptele coexistente şi faptele suc- 
cesive ale acestor două regnuri. | 

II. Ea ne va călăuzi în determinarea caracterului 
științific al istoriei, pentru care nu se pot.cere ace- 
leași condițiuni ca pentru științele faptelor coexis- 
tente. 

III. Ea ne va face să ințălegem adevăratul sens 
"ce trebue alipit de noțiunea evoluţiunei care nu ar 

24. Zogigue des sciences morales, trad. Belot, Paris: 1897, p. 40.
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exista,- dacă faptele nu ar face de cit să se repete 
necontenit. - | 

IV. Ea va pune în deplină lumină temeiul pen- 
tru care faptele istoriei nu pot fi supuse unor legi a- 
naloage cu acele care ocîrmuesce faptele coexistente, 
și pentru ce ele constitue regularităţi de un cu totul 
alt caracter care sunt tot deauna unice și nici odată 
“universale, ca legile coexistenței. | 

V. Urmarea neaparată a neputinței de a formula 
legi generale de producțiune a faptelor succesive. va 
fi neputinţa, tot atît de absolută, dea prevedea fap- 
tele viitoare : ele insăși, și istoria saii sociologia dina- 
mică va trebui să se mulțumească cu întrevederea 
direcțiunei pe care aceste fapte, necunoscute în ele în- 
săși, o vor lua în viitor. 
VI.. In sfirșit ea ne va sluji pentru a stabili ade- 

"vărata, metoadă, particulară, istoriei, pe care ne vom 
“încerca s-o determinăm. 

Ni să pare că numai enunțarea urmărilor care de- 
curg din deosebirea, stabilită între faptele coexistente 
și faptele succesive pune însămnătatea, ei în deplină, 
lumină. Demonstrarea principiilor formulate de noi 
va alcătui obiectul acestui studiu. 

„Stiinţele istorice. — Din. ecea ce am expus pînă 
aici urmează că este cu totul nepotrivit de a face 
din istorie o știință particulară, în feliul fizieci, chi- “mici, biologici, sai: psihologiei, precum o fac toate clasiticările ştiinţelor. Asttelii Bentham 25 și Ampere 25 pun istoria în clasa ştiinţelor etnologice, împreună cu arheologia și cu cronologia, din care ei fac o știință, „a parte. Auguste Comte şi Herbert Spencer carac- „terizază istoria ca o ştiinţă asemenea cu fizioloeia. Schopenhauer o aşază pintre științele de motive, pa- ralel cu etica, psihologia, Jurisprudența.?? Lazarus și 

23. De digntute ct ausmento scientiarum. lib. 31, 26. Fissaz sur da Phitosophie des sciences, 22 7 Ze donde comme Volontă, LU, p. 158 

cap. 1. 
Paris, 1$34.
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Steinthal împărţesc ştiinţele naturale în .deseriptive, . 

precum botanica, mineralogia, astronomia şi geolo- 
gia, și în raţionale, precum fizica, chimia, fiziologia, 
matematicele(!). Alăturea cu aceste clase ale. științelor 

naturale, ci pun altele, ale ştiinţelor. spiritului. Prin- 

tre aceste din urmă, istoria ar corespunde, după ei, 

ştiinţelor naturale descriptive, și pentru a-i găsi o 

ştiinţă rațională corespunzătoare, trebue creată una 

nouă : psihologia popoarelor (Vulkerpsyehologie).*” 

Toate aceste clasificări sunt eronate în ceea ce 

priveşte locul pe care cele îl daii istoriei. Această din 

urmă nu constitue o știință specială, coordonată al- 

tora, ci un mod general de concepţie a fenomene- 

Jor, atît ale naturei cit și ale spiritului, și anume a 

fenomenelor care devin, şi nu a tenomenilor care sunt. 

Ştiinţa universală se va împărți deci în două ra- 

muri: cea, d-intăi va cuprinde științele fenomenelor 

asupra cărora timpul nu pune în lucrare nică un 

soii de înriurire : fenomenele coezistente ; a doua, şti- 

inţele care vor avea de obiect fenomenele supuse în- 

riurirei transformătoare a timpului: fenomenele .suc- 

cesive. Vom însămna ştiinţele de intăia categorie cu 

terminul de știință teoretice saii cu D. [lerrmann Paul: 

științi de legi, păstrînd pentru categoria a doua numele 

de științi îstorice.?” o 

Această împărţire trebue să fe combinată cu o alta, 

privitoare la, izvorul din care iesă faptele, atit coexis- 

tente cât şi succesive : materia şi spiritul. De și între 

materia vie și spiritul în deobştie este o trecere aproape 

nesimțită, fiind însă vorba de cea . mai înaltă ros- 

tire a spiritului, acel cu care omul e  inzăstrat, a- 

cest spirit este cu totul deosebit de: materia vie pe 

care el să hultuește. Această combinare a două îm- 

părţiri, cu două ramuri, dă ca, rezultat patru grupe 

de ştiinţi, din care două de caracter teoretic, pentru 

  

  

28 Finleitende Gedunken diber Volkerbswehotoşie (citat mat sus nota 5) p.19. 

„20. Prineipten der Sorachgesehtchie, p. 13 n Geselstvissenseha en und . 

Geschichiszvisseu schaflen'". 
-
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coexistenți, şi două de caracter istoric, pentru suc- 
cesiune : 

| a) Ale materică : fizica, chimia, as- 
Șliinţi teoretice tronomia, biologia, cte. , 

3 b) Ale spirituluă : psihologia, logi- 
ca, economia politică, dreptul, 
sociologia statică, etc. 

(fen. coexistente) 

Da c) Ale materiei: geologia, paleon- 
Știință istorice tologia, teoria descendenţel. 
(fen. succesive) | d) Afe spirituluă : istoria, în toate 

ale ci ramificări. 
Marea, clasă a, științelor istorice poate fi sub-îm- Părțită încă dintr'un alt punt de vedere. Vom avea mai întăi științele care se rapoartă la, însuși feno- menele .ce se desvoltă și se transformă cu timpul. Așa geologia, expune istoriu pămîntului, paleonto- ogla pe acea a organizmelor acum dispărute, teo- ria descendenţei arată succesiunea fiinţelor pe supra- taţa globului, istoria politică, transformaţiunele inter- venite în viaţa, statelor ; acea a literaturei va expune | schimbările pe care aceste forme ale activităţei ome- neștă le vor încerca în cursul veacurilor, Această, grupă de Cunoștinți succesive va constitui clasa științelor îstorice meale, . 

  

A doua clasă de științi despre faptele succesive expune desvoltarea cunoșlințelor referitoare la oare care domenii de fapte care ele însăși rămîn neschim- „bate ȘI nu se prefac cu timpul, cel puțin în raport Cu, existența noastră, pămîntească. In acest caz, obi- „eetul cunoștinței fiind Îix, ecea ce poate să se mo- difice, este numai modul cum mintea, își da samă, cum ea înțălege faptele. Astfoliii fenomenele astro- „Domice nu sai schimbat de la. trezirea conștiinței omenești ; modul insă de a le înțălege și dea le tăl- UA propășit necontenit ; există, deci o istorie a şti- "inței astronomice. “lot așa, e cu fizica, mineralogia,
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chimia, botanica, ete., a căror fond nu s'a schimbat. 

de cind omul a început alua cunoștință de el, pe 

cind ideile noastre privitoare la fenomenele studiate 

de aceste ramuri de studii, maă întăi sai îmbo- 

gățit fâră încetare, apoi s-aii prefăcut de a totu- 

lur tot, printr-o propășire mai mult saii mai puţin 

repede. Se va afla deci o istorie a științei fizice, a ştiin- 

ţei chimice, o istorie a botanicei, a zoologiei, a fi- 

ziologiei. Dar ştiinţele istorice reale vor putea la rin- 

dul lor să fie tratate istoriceşte (ca și științele ce se 

rapoartă la faptele coexistente) adică relativ la schim- 

barea ideilor noastre asupra naturei fenomenelor. Se 

poate astfeliti expune o istorie a teoriilor geologice 

şi paleontologice, o istorie a ideilor asupra teoriei 

descendenţei, în sfărșit, o istorie a concepţiunelor is- 

torice %. Această clasă de științi istorice care expun 

succesiunea ideilor noastre despre fenomene, ar putea 

fi numită, în opoziţie cu clasa ştiinţelor istorice reale, 

științi istorice ideale. | | 

Noi credem că o clasificaţie raţională a științelor 

ar trebui să se întemeieze pe deosebirea fundamen- 

“tală stabilită de noi, între ştiinţele teoretice (sai de 

legi) și ştiinţele îstorice care se subîmpart la rîndul 

lor, în ştiinți teoretice și în științi istorice ale materiei 

şi ale spiritului. Științele istorice se mai subîmpart 

în, ştiinţi istorice reale și în științi istorice ideale. Dară 

noi nu am atins această chestiune de clasificare, 

„decît pentru a dovedi susținerea, noastră, că istoria 

nu ar constitui o ştiinţă particulară și unică, ci u- 

nul din cele douz moduri de concepţiuni ale lumei, 

modul succesiv în fața modului coexistent. 

Lipsa. acestei concepțiuni | adevărate a istoriei a 

împedecat în tot deauna de a-și da pe deplin samă 

  

30. Aşa D. Robert Flint a expus, Într-un volum, Borza filosofiei istorică în 

Franţia (traducere franceză, Paris 18378) şi într-un altul, Ziforza filosofiei îs- 

zoriză în Germania Utrad. tranc. Paris, 1878) şi D. Wepelea scris un volum 

asupra florici istoriografiei, Geschichte der deubschen istoriografie Miinchen 

und Leipzig, 1885. * 
3
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“de rolul. ce ea este chemată “a juca în sistemul cu- 
noştințelor omenești. Tot deauna s-a văzut că do. 
meniul istoriei esie foarte întins ; că el cuprinde mai 
“toate ramurile de cunoştinți (care pot fi tratate din 
„două punte de videre: acel al coexistenței şi acel al 
succesiunei). Dar nu s-a luat sama, că această întin- 
dere a 'isturiei vine de la chipul de a privi fenome- 
mele ; că deci ea nu constitue o ştiinţă specială, ci 
un caracter comun la o întreagă clasă de știnţi”!. 
Fenomenele universului, întinzîndu-se pe un spaţiu 
şi desfășurîndu-se în timp, modul ler de percepţi- 
une nu poate să se subtragă de la acest duulism 
care își are temeiul său de a, fi în constituţia însuși 

"a universului, nu zicem cu Sant, a minţei noastre, 
fiind că noi credem, precum am spus-o mai sus, că 
rațiunea omenească nu este de cît răsfrîngerea, raţi- 
unei universale (p. 9). 
„Istoria se indeletnicește cu toate lucrurile care de- 

Yin ceea ce sunt, prin cursul timpului ; ea atinge toate 
„fenomenele universului, acele de natură materială 
ca și acele. de caracter intelectual. In zilele noastre, 
acest chip de a privi lucrurile a luat o întindere ex- 
traordinară, și istoria intervine în explicarea a o mul- 
țime de fapte care fără ea ar rămînea nedeplină; a- 
ceste. sunt faptele care se desvoltă, în timp. Dar nu- 
mai la aceste trebue restrinsă maxima lui Comte: 
„ca O concepțiune nu poate fi înțăleasă de cît prin istoria ei“. Nu trebue să dăm. acestei maxime în- 

_țălesul prea obştese pe care Comte pare a-i atribui, 
căci explicaţiunea, istorică nu ar sluji de sigur la ni- 

  

XD. Bernheim in Zehrăuch der geschichilichen Plethode, Leipzig. 1894, Peene oncepe istoria tot ca o ştiinţă particulară. El zice : Vicleicht frapgt er n er sic „den gewaltigen Umfang unserer Wissenschaft verge- 
Ș i ist, mit erschrokenem Zweifel: ist es denn mâşlich das alles zu be- Mi pi pana das tberhaupt als Aufgabe einer IPisseuscha 1 bezeichnet a auf wăre zu antworten ; Es giebt auch sonst wenige Wissen- en die von einem Einzelnen beherrscht werden kânnen, etc“. Adevă- ratul vrespuns nu este acel dat d i i 3 

Ă 
e D.. Bernheim, .Ci înțeleg erea istorielr a al . Cc doile mod de concepție a lumel, acel succesiv. a. Pi
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mic în concepţiunea adevărurilor matematice, saii în, 
„acea a legilor fizice, chimice, biologice, logice, saii 
psihologice. De aceea, şi în zilele noastre, toate noţi- 
unele care afundă radăcinele lor în timp, sunt supuse 
la cercetări istorice. In afară de obiectele de studiu 
ale istoriei propriu zise, nică o teorie nu este expusă, 
nică o lege nu este motivată, nici un proces nu este 
pledat, fâră o. întroducere istorică care arată cum 
concepțiunea a luat naștere, cum ea s- -a întrodus, fie 
în lumea faptelor, fie în acea a ideilor. 

Semnul cel mai caracteristic al veacului ce se sfîr- 
șeşte este această direcțiune dată spiritului, este a- 
ceastă tendinţă, de a stretăia faptele şi ideile de a 
lungul, în sensul succesiunei lor. 

Inainte de a, intra în studiul elementelor care con- 
curg a da naştere succesiunei istorice, trebue hotărit 
o chestiune care trece înaintea tuturor celorlalte, a- 
cea care se rapoartă la caracterul ştiinţific al istoriei, 
caracter care i-a fost adese ori tăgăduit.



CAPUL II 
— 

“Caracterul științific al istorieă 

„ Intimpinări contra caracterului ştiinţific al is- 
toriei. — Este greii de a-şi da samă de eroarea în 
care aii căzut toți cugetătorii, amestecînd modul de 
manifestare al faptelor coexistente cu acel al fapte- 
lor succesive. Pentru cei mai mulţi dintre cr, cele 
dintâi par singure a exista, și el necunosc saii tree su 
tăcere pe cele de al doilea. Ast-feliii Sfuart Mill nu 
admite altă explicare de cît acea care dă cauza u- 
nui fenomen sub forma unei legi de coexistenţă. El 
zice într-adevăr, „că un fapt particular este explicat. 
cînd i se arată cauza, adecă când se stabilește legea 

de cauzațiune din care face parte acel fapt, ca un 
caz“ 1. Bain definește știința drept cunoştinţa celui 
mai înalt grad de generalizare. Faptele succesive 
ale istoriei, neputînd fi supuse acestei operaţiuni, Bain 
le lasă mai cu totul afară din cercetările sale asu- 

  

1. Zcgigue, trad. Peysse, 1, p. 551.
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pra logicei ştiinţelor 2. Schopenhauer, plecînd de la 
acelaşi principiu, tăgădueşte chiar cu deadinsul is- 
toriei caracterul de "ştiinţă. „Ii lipsește, zice el, ca- 
racterul fundamental al oră cărei ştiinţi, anume sub- 
ordonarea faptelor cunoscute, în locul căreia ea nu 
poate da de cît coordonarea lor. In istorie deci nu 
se află un sistem, precum se află în ori ce altă ști- 
înţă. Ea este o cunoștintă și nu o știință; căci ni- 
căirea ca nu cunoaşte particularul prin general ; ea 
este silită să apuce deadreptul faptul individual. 

: Științele, fiind sisteme de noţiuni generale, nu tra- 
tcază de cît de genuri; istoria tot-deauna de lucruri 
individuale“?. Insfîrșit D. Seigrobos, într-o lucrare de 
tot nouă, emite îndoieli asupra caracterului ştiinţi- 
fie al disciplinei care alcătuește obiectul îndeletni- 
cirilor sale. El spune, „că în expunerea lui, preci- 
ziunea a fost mai greii de-ajuns. Istoria este o ști- 
inţă încă atît de rudimentară, dacă chiar fără ba- 
taie. de joc ea poate fi numită o știință, că ea nu-și 
are încă vocabularul ei tehnic“ ?. 

Inainte de a demonstra falșitatea principiului 
pus de. cătră marele pesimist german și împărtășit 
de atiţia alți cugetători, că știința nu ar fi de cît o 
sistemă de noţiuni generale, să, începem prin a. ob-. 
serva, că Schopenhauer nu-şi dădea samă de impu- 
tarea pe care o făcea istoriei ; căci altfeliii, care ar 
fi înțălesul susţinerei sale, că istoria nu ar putea da 
subordonarea faptelor, ci numai coordonarea, lor ? 
Dacă istoria, ne ar da coordonarea faptelor, aceasta ar 
conținea de la sine şi subordonarea or, de oare ce 
coordonarea mai multor noțiuni nu poate să ice fi- 
inţă, de cît întru cît aceste noțiuni sunt subordonate 
unci noțiuni mai generale. Dar istoria nu se înde- 

  

2. Zogigue, trad. Compayr& Il, p. 326. 

3. Ze dlonde comme volonlă et representation, trad. Cantacuzcne, II, 

p. 004. . , , 

4. JMistoire politigue de I Europe contemporaine, Paris, 1597 p. X.
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letniceşte nici cu coordonarea, nici cu subordona- 
rea, faptelor; ea expune succesiunea lor, ceea ce este 

- cu totul altă ceva, după cum vom vedea-o în curînd. 
Alţi cugetători cred din protivă că istoria ar pu- 

tea, fi constituită ca știință, prin mijlocirea genera- 
lităţilor, şi că dacă aceasta nu s-a făcut pănă acuma, 
vina este a acelora ce s-aii îndeletnicit cu ea, iar nu 
a materiei însăși. A 

Condorcet își pusese întrebarea, încă din veacul 
trecut: „dacă omul poate prezice cu.o deplină si- 
Suranţă, fenomenele ale căror legi le cunoaşte, pen- 
tru ce ar privi el ca. o întreprindere chimerică, a- 
ceea de a schiţa, cu o apropiere oare care de adevăr, 
tabloul soartei viitoare a neamului omenesc, după 
rezultatele istoriei sale“ *? Dacă, însă Condorect nu 
vorbește de cît de apropiere de adevăr, Auguste Comte 
este mult mai pozitiv, cînd zice că „fenomenele so- 
ciale sunt numai decît supuse unor adevărate legi 
naturale, primitoare de o regulată prevedere ştiinţi- 
fică“ €. Invăţăcelul lui Comte, istoricul englez Zlenry 
Thomas Buciile, fără a pomeni prin nici un cuvînt 
de silințele făcute în aceași direețiune de strălucitul 
săi înainte-mergător, își propune de a ridica, el cel întăi, istoria la rangul de știință. EI zice că „se 
admite în deobștie nevoia, generalizărei în toate ee- 
lelalte câmpuri însămnate de studir, și se fac acuma, 
silinți nobile spre a eși din faptele particulare, în 
scopul de a descoperi legile ce ocirmuese aceste 
fapte. Dar istoricii sunt așa de departe de a urma, 
acest exemplu, că printre ei o ideic stranie pare a predomni, ideia că tot ce ei ati de făcut este de a povesti evenementele, cărora, cind e prilej, pot să le mai deie viaţă prin cugetări morale saii politice . ce pot fi folositoare.“ Buckle este deci de părere „că, 

  

5. Esguuisse dun adteau Histori, ue du progrăs de Fes vit humatiu, Pari 1794, Nouvelle Edition, 1866, p. 37 ua ? E ş it 6. Phitosophie positive, 1336, 1V, 1, p. 317.
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istoria înfâţoşază acea, privilește plină de încurcătură 
şi de anarhie care este firească unui siibiect a că- 
vuia, legi sunt necunoscute și a căruia, temelie nici nu 
este încă pusă“. În urma acestor consideraţii, Buckle 
își propune „de a îndeplini pentru istoria omului, 
ceva echivalent saii cel puţin analog cu ceea.ce a. 
tost făcut de alți cercetători pentru “ deosebitele ra- 

„muri ale științelor naturale“. D. Bourdeau spune și 
d-sa, că „istoria nu va fi primită a trece între ști. 

inți, de cîtcînd vafi fâcut, ca și ele, dovada că este 
in stare a se întemeia pe "legii. D. Benjamin Kidd 
constată, că „cu tot progresul îndeplinit în-vremele 
din urmă în Germania şi în Anglia, generalizările. 
în chip de legi lipsese mai cu totul în cunoştinţele, 
istorice“. .D. Lavollce dă, de asemenea, drept menire: 
istoriei, „dea se ridica de la particular la general, 
de la fenomen, la legea universală. Filosofia is- 
toriei desface din țesătura istoriei ceea ce este stă- 
ruitor de ceea ce este trecător, ce este necesar dece 

e întîmplător, ceea ce este pretutindene de cea ce 
se intîmplă une-ori, într-un cuvînt legea sub feno- 
men“10, Și aceiaşi ideie, fără termenul de lege, ne- 
întrebuințat încă pe vremile sale, se găsește încă, în 
“VPilhelm de Humboldt care şi el zice, „că expoziţiu- 
nea. istorică este descoperirea, necesarului şi înlătu-. 
rarea, întimplătorului“!:. D. Lacombe însfirșit sprijine 
„aceleași păreri. El susține „că nu s-ar putea, încerca 
constituirea istorică-știinţe de cît impuţinînd numă- 

rul grămezei urieşe de fenomene adunate în minte 
ŞI legîndu- le împreună, iar această legătură nu poate 
fi decito generalizare științifică. Ştiinţa constă după 

“d-sa în două operaţii: stabilirea asămănărilor și 
cercetarea cauzelor. Ca exemplu izbitor al tărâmului 

  

7. Ilistoire de la civitisation en Angleterre, trad. Baillot, Paris, 18605, 1, p. 8, 11. 
3. ZZlistotre et les historiens, Paris, p. 328. 

9. Zăolulion sociale, trad. Ls Monnier, Paris, 1896, p. 27. 

10, Za Alorale dans Ihistoire, Paris, 1892, p. 303 şi 370: 

„ Gesammelte Perie, I, p. 8. ,
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pe care d-sa înțălege să așăze istoria, ne „aduce a- 

sămănarea căderei corpurilor care nu devine un a- 

devăr, de cît cînd se descopere legătura care o u- 
lipește de un fenomen mai general, atracţiunea u- 
niversală. „Din contra zice d-sa, a şti că cutare corp, 
turnul unei catedrale, a căzut, sfârămînd mat multe 
case, aceasta nu e știință, ci numai o noţiune, o 
cunoştinţă a realităţei“. Incheiere : „trebue a se reforma 
istoria, sati ea. nu va ajunge nici odată a constitui 
o ştiinţă“. De aceea și D. Lacombe propune de « 
înlătura din istorie, pe cît se poate, studiul cvenemen- 

telor și de a se ținea numai de acel al așăzeminte- 
lor, ea unele ce sunt mai în stare a fi supuse unor 
generalizări știinţifice:?. | a 

Credem că toți acești autori greşese calea, po te- 
meiii că ei amestecă faptele coexistente cu acele de 
caracter succesiv, Istoria într-adevăr nu caută legile 
generale de producţinne a mai multor fapte simul- 
tanee, ci succesiunea pe o singură, linie a, faptelor care 
se înlănțuiesc în cursul: timpului. Cum e însă cu 
putință să se generalizeze fapte care se urmează, 
care se desvoltă unele în urma celorlalte ? O gene- 
ralizaţiune de fapte, în tocmai ca și una de repre- 
zentări, cere asămănarea elementelor întrunite în- 
tr-o noțiune comună. Dar cum să se găsască 
această asămiănare între niște fapte succesive care 
constitue desvoltarea, progresul, și care prin urmare 
nu pot râămînea aceleași ? A vroi ca științele istorice 
să reducă explicările lor la niște legi, de feliul a- 
celora, care ocîrmuese faptele  coexistente, vrea să 
zică a necunoaşte pe deplin caracterul acestor ști- 
inți care nu ati de scop de a stabilirelațiuni de a-. 
sămănare şi de coexistență, ci relaţiuni de deosebire 
ȘI de succesiune. NE 3 
“ Intimpinările formulate într-acest chip contra ca- | 

  

12. De lhistoire considerte comme science, Paris, 1895, Prefaţă şi Cap, 1.
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racterului ştiinţific al istoriei, sunt tot atît de puțin. 
intemeiete, pe cît e și mijlocul propus, generaliza- 
rea, pentru a ridica această disciplină la rangul de 
știință. | Ci 

Definiţie greşită a ştiinţei. — Cum se procede 

spre a se tăgădui istoriei caracterul unei știinţi ? Se 
formulează definiţia cunoștinței ştiințifice,. după ele- 

mentele înfăţoșate numai de o parte a cunoștințe- 
lor omenești, științele așa numite naturale, și apoi 

se tăgăduește istoriei caracterul ştiinţific, pentru că nu 
intră in prea răstrînsă definiţie că s-a găsit cu cale 
a se da termenului de știință — chip de procedare 
de sigur foarte puţin logic. D. Dilthey zice deci cu 

mare cuvînt, „că pozitiviştii formulează noțiunea de 

ştiinţă după concepţiunele trezite în minte prin în- 

deleinicirea cu ştiinţele naturale, și hotărese apoi, 

după această formulă, disciplinile intelectuale cărora 

se poate încuviința rangul și numele de ştiinţă. Așa 

s-ati găsit autori care, plecînd de la o noţiune ar- 

bitrară a cunoștinței, aii tăgăduit, cu o mărginită 

mâîndrie, istoriei, ast-feliii cum a fost tratată de scri- 

itori măestri, caracterul unei știință“ 15. 

Definiţia cea mai obicinuită a ştiinţei este acea 
formulată de cugetătorii citați mai sus, că adecă ști- 

ința constă într-un sistem de adevăruri generale sati, 

mai bine zis, universale)“. 
Intăiul element al acestei definiţii este exact. Ști- 

ința urmărește descoperirea, şi stabilirea, adevărului. 

Acesta este singurul ei scop, singurul ei temeiii de 

a fi. Toţi cugetătorii tuturor timpurilor sunt într-un 

gînd asupra acestui punt. La întrebarea ce este 

  

13. Finleitung în den Geistesiutssenschaflen, Berlin, 1883, 1, p: 6. 

14. Pentru adevărurile abstracte ale științelor, întrebuințăm mat bine ter- 

menul de zniversal de cit acel de general. Acest din urmă este pastrat pen- 

tru noţiuni mal cuprinzătoare de cît cele singulare, dar care nu posedă to- 

tașI un caracter universal. De aceea vom. vorbi de adevăruri sau de zofiuriz 

individuale de și de caracter general. După terminologie adoptată de nol, si: 

gularul este cpus generalu'uă, tar individualu!, universalului.
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adevărul, nu se poate da un răspuns mat mulță- 
mitor, de cit că adevărul este corespondenţa cu rea- 
litatea şi cu raţiunea 35, 

Dar cunoștința "adevărului, prin el însuși, -nu a- 
junge spre a constitui stiința. Practica vieţer învaţă 
pe om o mulţime de: adevăruri, fâră ca această co- 
respondență cu faptele sati cu raţiunea să consti- 
tue ceea ce s-a învoit a se numi știință. Dacă deci 
ori-ce știință tinde a poseda adevărul, nu se pot în- 
toarce termenii şi spune că ori ce adevăr posedat 
de mintea omenească constitue o cunoștință științi- 
fică. Știința cere deci un a! doilea element, pentru 
a exista. Am văzut mai sus, că definiţia adusă acolo: 
pune acest element în putinţa universalizărer. 

Să cercetăm dacă într-adevăr acesta este elomen- 
tul cel noii care, aduus câtră adevir, constitue ştiinţa ; 
căci dacă această definiţie este exactă, dacă știința 
nu poate exista fără adevăruri universale, atunci is- 
toria' care nu se alcătueşte de cît din adevăruri de 
caracter individual, chiar cînd ele aii' o formă gene- 
rală, nu mai poate intra in noțiunea de știință, și 
autorii care i tăgăduesc acest caracter, aii dreptate. 

Dar înainte de a intra în această desbatere, tre- 
bue început prin a stabili că istoria nu trătează de 
cât despre adevăruri individuale, părere care ar pu- 
țea. sămăna neîntemeietă la prima, vedere. Să înce- 
pem prin a aduce citeva autorităţi în sprijinul ei. 

D. Bernheim zice că, „istoria nu se ocupă de cit 
de cunoștința unui singur obiect,. care poate fi saii 
un fenomen singular, o personalitate, un grup de 
evenemente, un stat sati un popor, o epocă întreagă 
— toate aceste obiecte ale cercetărei sale nu consti- 
tue, în sinul desvoltărei generale, de cît elemente in- 
dividuale“!6, D. Gabriel. Tarde priveşte de asemenea 

  

+15. Bain, Zoşigare, trad. C mpayre [, p. 3, nu adauge definiţiunei adevăru= lui Şi- corespondenţa cu rațiunea. i 10. Lehrbuch der geschichilichen dlehtode, p- 8.
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„faptele istorice ca esenţial individuale“ "1. D. Carol . 
Menger adauge, că „ceea ce deosebeşte științele so-. 
ciale istorice de ştiinţele teoretice de același feliii este 
contrastul între cunoștința individualului și a gene- 
ralului (mai bine universalului) în . fenomenele vie- 
ţei omenești“ *5, observaţie pe atît de dreaptă pe cit 
şi de adîncă care stabilește adevărata deosebire în- 
tre ştiinţele spiritului, asămănătoare aceleia care e- 
xistă între științele materiei, din care unele şi altele 
pot fi sati de natură teoretică, saii de natură istorică. 
Căci într-adevăr, în ce se daosebeşte bună oară, fe- 
nomenul social universal (pentru omenire) al divi- 
ziunei muncei sati acel al ofertei şi al cererei, de 

fenomenul natural, universal și el,al refracțiunei lu- 
minei ? Ştiinţele istorice din protivă șianume nu nu- . 
mai acele ale spiritului ci şi acele ale materiei, se 
îndeletnicesc numai cu relațiuni individuale, adecă 

cu de acele stabilite între fapte singulare saii gene- 
rale care nu se produc de cîto singură dată în cur- 

sul timpului. Lazarus susține de asemenea că pis- 
toria nu se îndeletniceşte nici odată cu generalităţi 

(universale), ci numar cu fapte concrete, individuale *. 

Schopenhauer care constată aceiași însușire a istoriei, 

o ţine de răii din această pricină, precum am vă- 
“zut-o în locul adus rnaă sus (p. 37). Mergînd încă, 

mai departe, D. Lacombe nu se teme de a susţinea, 

că „individualul nu este în stare a deveni o cauză“*%; 

care afirmare, dacă ar fi întemeietă, ar înlătura în 

cea mai mare a ei parte, cauzalitatea din istorie. 

Caracterul istoriei, de a, lega tot-deauna între ele 

fapte individuale, există chiar în cazul cînd ea ge- 

neralizază faptele, după cum a luat-o in samă d. 

  

+17, Zogigue sociale, Paris, 1894, p. 27. 

15. Uretersuchungen diber di dlethod: în den Soctakuissenschaflen, pr 6, 

nota 3. . 

19. fer die Jdeen în der Geschichte în Zeitschrift fiir Pălzerpsythologie: 
und Sprachnoissenschafi, Lil, 1505: p: 407- 

20 [histoire considerte comme science, p. 12.
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„ Bernheim în 'locul adus mai sus, bună oară cînd se 
studiază faptele şi cauzele mărirei și ale decăderei lo- 
manilor, acele ale marci revoluţiuni franceze, ale sta- 
bilirei regimului feodal, ale cruciatelor, ale emanci- 
părei comunelor, ale Reformei, ale întindere! puterei 
„arabe, etc. etc.; toate aceste chestiuni posedă, în 
-ceea ce privește fenomenele și cauzele lor, un carac- 
ter general; dar aceste generalizări limitate ale isto- 
viei sunt cu totul deosebite de generalizarile univer- 
-sale ale fizicei, chimiei, fiziologiei și ale sociologiei 
statice (economie politică, drept, etnografic, ete.). A- 
-ceste din urmă posedă mai întăi un caracter uni- 
versal în privirea spaţiului 21, cel puţin pentru pă- 

„mânt și pentru neamul omenesc, și sunt absolut fără 
hotare în timp. Faptele istorice din protivă nu aii 
valoare decît pentru o parte anumită a omenirei, 

“și nu există de cît pentru un timp oare-care. Ile 
sunt deci circumscrise și ca, spațiu şi ca timp. Fap- 
tele istorice generale. sunt cu totul deosebite de a- 

«cele de caracter universal ale naturei, precum pre- 
:siunea licvidelor, acea a gazurilor, tensiunea aburi- 
lor; căderea corpurilor, fapte care se întilnese pe 
suprafaţa - întreagă a pămintului, ȘI care se subtrag 
„absolut de Ia, uzi ce acţiune a timpului. 

Generalităţile istoriei nu sunt deci de cât niște ge- 
neralități mărginite, prin urmare tot adevăruri în- 
dividuale. Cum o spune foarte bine Lazarus: „În 
istorie, singularul este opus totalităţei ; în ştiinţă, ge- 
neralului (universalului)“22, Istoria, ne legînd între ele -de cît noţiuni individuale, nu poate încăpea în de- 
“finiția științei, dacă această, definiție. a fost bine dată, ca un sistem de noțiuni generale, adecă universale, 

  

  

  

21. Vom vedea la Capitolul VIII, $ Zegile de cauzațiune, că sunt adevăruri "individuale și în științele. teoretice ale naturei, lucru la care nu se gîndese -ce loc 'acel care Surțin că ştiinţele sunt niște sisteme de adevăruri universale. 22. Cier die îdeen în aer Geschichte, (mal sus, nota 19: p- 405: „In der Geschichte ist der Gegensatz gegen das Einzelne die Gesammtheit ; in der "MVissenschafi ist es das Allgemeine.r: .
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Să cercetăm însă acuma această definiţie, spre a 
videa dacă ea corespunde cu adevărul. Ne vom con- 
vinge că ea, este pe de oparte prea largă și pe de alta. 
prea îngustă: | | 

Ea este întăi prea largă, căci cuprinde şi adevă-- 
vurile practice care sunt cu totul deosebite de cele ştiin-. 
țifice. Există anume un număr însămnat de adevă-- 

_vuri, învăţate din experienţa vieţei, și care posedă un: 
caracter de tot universal. Toţi oamenii cunosc regu- 
laritatea, schimbărei anotimpurilor, acea a zilei si a. 
'nopţei, după deosebitele regiuni ale globului ; agri- 
cultorii cunosc condiţiile în care vegetația poate să. 
so desvolte ; pietrarii chipul cum trebue să urmeze 
pentru a ridica, trainice clădiri ; ferarii modul cum. 
se poate lucra ferul, și așa mai departe. Toţi acești in- 
diviză pun în lucrare, în fie ce clipă, adevăruri uni- 
versale care le-ati fost învăţate prin experienţă; dar: 
aceste adevăruri, oră. cit ar fi ele de universale, nu 
posedă, de loc un caracter științific. Ele constitue cu-- 
noştinți practice care sunt tocmai opusul cunoștin- 
ţelor ştiinţifice. Definiţia, ştiinţei ca un sistem de adevă-- 
ruri universale este deci prea largă, de oare ce cu- 
prinde și pe acele de caracter practice care nu con-: 
stitue ştiinţa. e 

Dar această definiţie este în același timp și prea. 

îngustă, pentru că exclude din conţinutul ei o clasă 

întreagă de ştiinţi, și anume de științi de ale natu-- 

rcă, pe care cu toate aceste ea ar trebui să le cu-- 

“prindă în totalitatea lor, 'de vreme ce a fost dată. 

toemai spre a caracteriza aceste ştiinți. Această, de- 

finiţie nu poate acoperi și științele istorice ale na- 

turei, adecă acele care se îndeletnicese cu desvol-. 

tarea er; căci aceste ştiinți înfățoșază şi ele relaţi-- 

uni individuale. Fenomenele desvoltărei naturei nu 

se produc și ele de cît o singură dată în cursul vea- 

curilor, şi nu se mai repetă nici cînd. Formațiunile 

geologice -pot poseda un caracter universal pe glo-- 

bul nostru; cauzele care le produc, deasemene. Le-- 

gătura între aceste cauze universale și efectele lor,.
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iarăși. universale, are tot-deauna un caracter indivi- 

dual: cauză .și efect nu se produc de cito singură dată 
în decursul timpului. Stîncele eruptive, gneisul, mica, 
cărbunele de pămînt, crida şi toate celelalte for- 
-maţiuii geologice, plintele și animalele dispărute, nu 
s-au produs de cit o singură dată în istoria pămiîn- 
tului și nu se vor mai reproduce în veci. Pentru 
fapiele succesive, chiar în cazul cînd este vorba de cauze 

și de fenomene universale în privirea spațiului, legătura 
care se stabilește între cauză și efect rămîne totdeauna 
“individuală, în privirea timpului. Singura deosebire ca- 
"re există între faptele succesive ale materiei și acele 
ale spiritului stă în înprejurarea, că cele dintâi pot 
(i universale în privirea spaţiului (pămîntese) şi să 
aibă drept cauze fenomene şi ele uuiversale în pri- 
virea spaţiului, pe cînd faptele succesive ale spiri- 
tului. sunt totdeauna restrînse ca întindere. In pri- 
virea însă a, modului de inlănțuire, aceste două, clase 
de fenomene se asamănă pe deplin. Relațiunea de 
cauză şi efect este tot-deauna înclividuală, ea na se pro- 
duce de cît o singura data în cursul veacurilor. lată, 
pentru ce nu este exact de aopune cu totul istoria 
“pămîntului, celei a omenirei, și dea zice cu D. Oito- 
jar Lorenz, că „nu s-ar putea trata, istoria, statelor 
ca acea a scoarţei pămîntului, fiind că cea dintătar 
atîrna de hotărîri individuale, pe cînd fenomenele 
naturei ar asculta de legi de o valoare generală (u- 
miversală)“ **. J'enomenele geologice ascultă într-ade- 
văr de cauze universale ; dar modul de acțiune a a- 
cestor cauze, conexiunea între. cauze şi efecte se 
tace absolut în același chip ca şi între faptele suc- 
'cesive ale spiritului; ea, lucrează tot-deauna în chip 
individual, adecă nu se produce de cit o singură dată 
şi nici cînd nu se mai repetă. 

Spiritul poate deci concepe trei feliuri de înde- 
pliniri ale fenomenelor universului : | 

  

E 23. 2 ie Aufgaden dar Geschichtsmissenscha 1, p. 138.
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I. Acel al legilor de coexistență ale faptelor fi- 
zice sai intelectuale care dati naştere la fenomene 
universale în spațiu (universul sati "păinintul) sati în 
sinul neamului omenesc, și care nu sunt supuse acţiu- 
nei timpului. 

I].. Acel al seriilor de succesiune ale materiei 
care înfățoşază fapte și cauze universale în spaţiul 
pămiîntesc, "dar. individuale în timp. 

UI. In sfirșit acel al faptelor succesive intelectuale 
care, chiar cînd îmbracă o formă generală, posedă, în 
totdeauna un caracter individual, fiind totdeauna 
restrinse în spațiu ca şi în timp... o. 

Dacă vroim să aplicăm. acuma definiţia ştiinţei, 
ca sistem de adevăruri universale, acestor trei clase . 
de fenomene, percepute de spirit, vom găsi că ea 
nu se potriveşte pe deplin decit cu grupul cel din- 

„tăi, acel al faptelor coexistente ale materiei și ale 
spiritului. Ea nu poate fi aplicată la cunoştinţa fap- 
telor succesive ale spiritului care nu constati decît 
din noţiuni individuale (de caracter general). Dar 
ea nu se poate întinde nică la cunoștința faptelor suc- 
cesive materiale care suntlegate între ele tot prin o caat- 
zalitate individuală. 

Definiţia ştiinţei, ca, sistem de adevăruri universale, 
este deci şi prea îngustă, întru cît ea exclude din 
al săii conţinut o parte din ştiinţele naturale ele în- 
săși, acele care tratează despre desvoltarea naturei. 
Această definiție, fiind. același timp şi prea largă și 
prea ingustă, nu este deci aceea care convine noţi- 

unei de ştiinţă. 

Să încercăm a găsi adevăratul caracter al Cunoş- 
tinței științifice. 

Adevărata natură a ştiinţei. — Noi credem că 
„ceea ce deosebeşte un adevăr ştiinţific de un adevăr 

practic nu este de loc universalitatea lui, ci împre- 
jurarea că, cel întăi e dovedit, pe cînd cel al .doilea 
nu. Bain a zis-o cu temeiii, că „omul neștiutor este
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expus a afirma, fără a lua grijă de a adeveri afir- 
mările lui. Din protivă, omul de ştiinţă, nu numai 
că se va, folosi de procedeurile obștești de desco- 
perire, dar va întrebuința un sistem special de in- 
strumente, o împreunare de mijloace, pentru a ve- 
rifica ale sale cunoștinți“ 2. Ştiinţa nu tinde laal- 
tă, ceva, de cît la stabilirea unor adevăruri nediscu- 
tabile, și unadevăr nu dobîndeşte acest caracter, de- 
cît în măsura cu care s-a făcut dovada existenței lul. 
Iată pentru ce se admit în știinţi și adevăruri pro- 
babile, adecă ipoteze, nişte adevăruri ce nu sunt do- 
vedite -pe deplin, dar laacăror dovedire se sperează 
că se va putea ajunge. Un adevăr practic este acela 
ce e. primit în urma rezultatelor sale, dar acăruia 
“existență nu este dovedită. Un astfeliii de adevăr 
este crezut, dar nu demonstrat. Astfeliii aritmetica prac- 
tică învaţă regule pentru socotitul numerelor ; aceste 
regule sunt primite ca adevărate, fără ca spiritul 
să-și deie' samă de argumentele pe care ele să înte- 
meiază, Aritmetica rațională, științifică, dă temeiu- 

rile pe care să razimă aceste regule, aduce dovada 
exactităţei, demonstră adevărul lor. 'Verminul de ști- 
înță (în limba germană YVissenschajt, în cea engleză 
Knowledge) arată condiţia anumită a acestei forme 

„a cunoștinței, şi D. Adolf Rhomberg spune cu drept 
cuvînt că „ceea ce este probabil poate fi crezut ; nu 
se poate ști de cît ceea ce este sigur“ 2, 

- Spre a putea dovedi, este de nevoiea recurge la 
„o lucrare particulară, și ea cunoștinței știinţilice ; tre- 
bue izolate elementele, din care se alcătueşte un fe- 
nomen. „lie care ştiinţă experimentală, zice D. Herv- 
mann Puul, se ridică la o exactitate cu atîta mai 
mare, cu cît îi stă prin putință de a considera, în 
fenomenele cu care se îndeletnicește, acţiunea, facto- 

„rilor !singulari, într-un chip izolat. In aceasta stă. 

  

24. Zogigue, trad. Compayră, 1, p. 33. 
Ss: Die Erhebunş der. Geschichte zum Range einer Vissenscha/t, Wien, 

1583, p. 12, !
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deosebirea, specitic 
noștința poporană€ 
ție a cunoștinței 
ințelor, şi: nu nu: 
de care vorbeşte 
dovada unei ope 
deauna, descomp 
alcătuesc. 

Se înțălege că! 
admită ca dovedi 
ința nu poate fi 
la o epocă oare 
idei să fie neînde 
văratul miez al Ii 
plă une ori, că c 
dit, să, se 'găsască 
lemeii care era adr 
ca să vină Coper 
să zică, că ori ce 
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ă a cunoștinței științifice, de cu- 
« 26, Noi credem că această condi- 
tiinţifice este comună, tuturor ști- 
ai celor de caracter experimental, 

D. Paul. Astfelii în matematici, 
rații, a unei teoreme, se obţine tot 
unînd adevărul in elementele ce-l 

şi ştiinţa poate să se înşăle, şi să: 
ite adevăruri care nu o sunt. Ști- 
onstituită decît cu ideile existente 
bare, și se -poate ca suma acestor 
stulătoare, spre a pătrunde în ade- 
acrurilor. lată pentru ce se 'întim- 
pea ce se credea adevărat și. dove- 
ereșit; bună oară, sistemul lui Pto- 
mis ca un adevăr științific, înainte 
hie să-l răstoarne. Aceasta nu:vra 
adevăr ar fi expus a fi răspins! 

mai tărziii ; căcă, în acest caz, nimic nu ar fi sigur 
şi cunoștința ştiinţifică ar lipsi cu totul, ne fiind nici 
odată stăpînă pe |adevăr. Există din protivă o: mul- 
țime de adevăruri pe deplin dovedite, şi care nu vor 
putea fi nici odati răsturnate, prin descoperirile vii- 
toare ; așa e sistemul solar, astteliii. precum a fost: 
stabilit, prin lucri 

Nu trebue amd 
lui explicare. Este 
adevăr nu este cu 
cît cînd .acest d 
suficientă. Dar tre 
existența unui ade 
voreşte din cunoş 
pe deplin sigur d 
și Cogito ergo si 
cel mai izbitor. E 

  

26. Principtenu der Spre 

rile astronomilor moderni. 
stecată dovada unui adevăr cu a 
drept că cunoștința deplină a unui 
desăvârşire pătrunsă de spirit, de- 

lin urmă posedă şi rațiunea lui 
'bue deosebită convingerea despre 
văr, de mulţumirea minţel care iz- 
ința cauzei. Spiritul poate să, fie 

e un lucru, fără a-l putea explica 
m al lui Descartes este exemplul 
pe deplin sigur că se gîndeşte și 

rhgeschăchtz, Halle, 1880, p. 19.  
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prin urmare că se există; dar nu se cunoaște cauza 
„gindirel, nici acea.a existenţei. Se pot oare tăgădui 
adevărurile că oare care minerale cristalizază în oare 
care forme geometrice, că corpurile chimice se com- 
bină între ele în: proporţiuni matematiceşte hotărite, 
că aliajurile sunt mai vîrtoase de cît compozanţii 
lor, că telefonul transmite sunete multiple printr-un 
singur şir de vibrațiuni, etc. ete., — Și totuș, expli- 
carea tuturor acestor adevăruri, a căror existență este 
pe deplin dovedită, nua fost încă aflată şi adese ori 
nică chiar încereată,. . 

Dacă elementul care trebue să se adaugă la ade- 
Yâr, spre a constitui știința, este dovada, se vede 
îndată, cum. cîmpul ştiințeiie o mult mar mare în- 
tindere,. de vreme ce un adevăr — fie e] universal 
în totul ca în fenomenele coexistente, saii universal 
numai în parte ca în fenomenele succesive ale ma- teriei, saii chiar individual, de caracter 'singular saii 
general, ca în domeniul istoriei — îndată ce cl este do- vedit, acel. adevăr capătă un caracter ştiinţific. 
„Dacă deci s-ar putea tăgădui istoriei caracterul de știință, aceasta nu s-ar. putea, face, decît în cazul cînd ea nu ar fi în. stare să-și dovedească adevăru- rile. care o constitue, căci precum o zice D. Rhom- „derg: „cit timp istoricul nu va putea stabili de cit probabilitatea, și nu certitudinea, ca naturalistul și matematecul, istoria nu va constitui: o știință 27, „ Trebue. încă observat că, sub termenul de adevăr, nu se pot înțălege de cît concepţiuni curat intelec- tale, iar nu intipăriri primite prin simţuri care pot fi temelia pe care se ridică adevărurile, dar nu con- stitue prin ele însăși adevăruri propriii zise. Aceste percepțiuni intuitive nu ati de loc nevoia de a fi demonstrate, ȘI nu constitue deci nici adevăruri prac- sei nici adevăruri Ştiinţifice, ci elementele pe care Yazimă unele și altele, Nu este deci exact, cum DI 

27. Die Erhebung der Geschichte zum Range einer IPissenschaft, Ps...
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o face D. Lacombe; de a opune noțiunea sai cunoș- 
tinţa realităţe, cunoștinței științifice sati universale *, 
Adevărul ştiinţific nu este deosebit de cunoștința rea- 
litâţei, de oare ce în multe cazuri el se razimă pe 
eu (inducţiunea). Opusul cunoștinței ştiinţifice, sati 
dovedite, e cunoştinţa practică, saii poporană care nu 
caută după dovezi. SE 

Istoria spiritului omenese va fi deci o ştiinţă, dacă 
ea va putea dovedi: existența adevărurilor generale 
saii chiar singulare din care ea se alcătueşte. 

Să cercetăm acest punt fundamental. 

Stabilirea faptelor istorice. — Dacă intimpina- 
rea ridicată în protiva caracterului ştiinţific al isto- 
riei, din pricina, .lipsei de adevăruri universale de 
care ea ar suferi, nu poate nici într-un chip să pună 
în îndoială acest caracter, altfeliii stati lucrurile cu 
o altă întimpinare ce a fost adusă şi ea în protiva 
acestei discipline ; puţina siguranță a faptelor ce ea 
pretinde a constata. Dacă această din urmă impu- 
tare ar fi întemeietă, istoria nu'ar putea nică odată. 
năzui la titlul de ştiinţă, știința ne fiind- altă ceva 
de cît adevărul înzăstrat cu dovezi, adevărul de- 
monstrat. Dacă însă faptele istorice sunt tot deauna | 
supuse controversei, atunci ea nu este în stare de 
a le dovedi într-un chip neîndoelnie, și deci ea nu 
poate fi clasată pintre cunoştinţele ştiinţifice. 

Să, cercetăm această de a doua întîmpinare—sin- 
gura serioază — în protiva caracterului științific al 
istoriei, începînd prin a reproduce chipul cum o for- 
mulează, filosoful german Schopenhauer. El zice că 
„în ştiinți, ceea ce este sigur e particularul și indi- 
vidualul, pentru că se naște din percepţiunea, ne- 
mijlocită, pe cînd adevărurile generale sunt abstrase 
de pe ele, şi pot mai cu uşurinţă să fi admis ceva 
din greșală. In istorie staii lucrurile tocmai pe dos: 

” 

  

2S De i'histoire consid/rce comite science, p. 2.



52 Caracterul ştiinţific al istoriei 

aică e mai sigur ceea ce e mai ganeral, bună oară 
perioadele de timp, succesiunele regilor, revoluţiu- 
nele, -războaele și tratatele de pace; din protivă a- 
măruntul întîmplărilor și a lor înlănțuire sunt mar 
nehotărîte şi o devin cu atît mai mult cu cît se spe- 
cifică. mai tare, De aceea istoria este cu atit mai in: 
teresantă, cu cît e mar specială; dar ea dovine în a- 
celași timp mai puţin vrednică, de credinţă şi se a- 
propie în toate privirile de roman“. Aiurea Scho- 
“penhauer adauge „că în istorie este tot deauna mai 
mult falș de cîvadevări %. Istoricii constată și er a- 
ceiași înprejurare, cu toate că nu fac din ca o im- 
putare istoriei. D. Lavisse zice că „generalul în is- 
torie este mai sigur de cît particularul, ori cît de 
paradoxală s-ar părea această susținere. Este mai 
ușor de a nu se înșăla asupra unei țări întregi, de- 
cât asupra, unei persoane. Vederea care se pierde în 
huceag, îmbrăţoșază întinderile ; orizoanele cele mai 
cuprinzătoare sunt cele mai curate“ %, D. Bernheim 
observă şi el că „trăsăturile principale ale evene:nen- 
telor sunt statornicite într-un chip neindoelnic şi ră- 
min câștigate pentru știință 5, 

Această deosebire între ştiinţele istorice şi acele 
teoretice, cât priveşte stabilirea adevărului faptelor ce 

„le alcătuesc, este firească și neaparată. Ea, este ur- 
marea deosebirei dintre aceste fapte însăși: acele 
coexistente și acele succesive. In științele teoretice, 
legile, adecă faptele generale, nu pot fi extrase din cele singulare, decît cînd aceste din urmă sunt pe de- plin și preciz stabilite. Legile adecă faptele generale 
ale coexistenței sunt esența faptelor singulare, esență 
care nu poate fi pătrunsă, decît dacă faptele singu- 
lare, din care e scoasă, sunt pe deplin cunoscute. In succesiune, faptele mai intinse există și pot fi con- 

  

29. Le Afonde connie doloutt, IL, p. 66 et 1, p. 392. 30. Vue gindrale de histoire Politigite de IEurope, Paris, 1594: p. VI. 31. Zehrbuch dr geschichhlichen „Methode, p. 136, ” 
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statate, neatîrnat de elementele mai amărunte. care 
slujesc spre a le da. naştere. Faptele cele mari ale 
istorici sunt rezultatul faptelor mail mici care se leagă 
unele de altele, și un rezultat poate fi tot deauna con- 
statat, cu toate că nu se cunonște ceea ce l-a produs. 

Astfeliui legea presiunei licvidelor n-a putut fi stabi- 
Jită, decît măsurînd cu precizie un număr oare care 
de cazuri de presiune speciale; din care s-a indus 
taptul general, legea. Din protivă, se poate foarte bine 
constata despărțenia lui Henrical VIII-lea, de şi nu 
se poate ști în chip preciz, dacă răsgîndirea, regelui 
in privirea căsătoriei ce-l unea cu rudenia sa, Ca- 
terina de Aragon, luase naștere în mintea, lui înain- 
tea iubirei sale pentru Ana de Boleyn, şi numai în 
urma morţei de a rîndul a copiilor săi, sati după ce 
cl 'cunoscuse acea frumuseță. de la curtea sa. Sta- 
bilirea și înlănţuirea faptelor mari ale istorică nu a- 

tîrnă de stabilirea şi înlănţuirea. evenementelor mai 

mici care le dă 'naștere, şi nu este neaparat de 

cunoscut amăruntul, pentru a dobîndi vederile g- 

merale. Astfeliii, s-ar” putea prea bine stabili 6xis- 
tenţa. și succesiunea, răsboaelor celui d-intăiii imperiu 

francez, precum şi rezultatul la care ele conduseră, cu 

toute că nu s-ar cunoaşte şirul exact alfaptelor care 

„dădu naştere fie căruia, din ele în deosebi. Dărăpănarea 
imperiului roman, întemeierea statelor barbare, pre- 

domnirea acelui al Francilor și supunerea celorlalte 

organisme politice autorităţei sale, înlocuirea fami- 

Jiei Merovingienilor prin acea a Carolingienilor, lup- 

1ele între urmașii lui Carol cel Mare, descompune- 

rea. statului săii în mai multe regate, etc., sunt tot 

atitea fapte netăgăduite care constitue marea serie 
istorică a desvoltărei Apusului, și această, serie ar sta 

în picioare, chiar cînd seriile compozante care dai 

naştere acestor fapte nu ar fi cunoscute, saii ar fi- 

„0 numai în parte. -Propășirea cunoștințelor istorice 
tinde a face să pătrundă lumina în. stabilirea și în- 
lânţuirea amărunţimelor, adecă a seriilor compozante
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care, prin rezultatele lor, dati naştere seriilor mat cu- 
prinzătoare. Dar, o spunâm încă o dată, această cu- 
noștintă a amărunțimilor nu este d condiţie de exis- 
tență pentru știința istorică. Ea nu este decit O con- 
diție de desăvărşire a ci, pe cînd științele teoretice 
nu-și pot întemeia concepţiunele lor generale, de- 
cît pe cunoștința deplină a amărunțimilor,. 

L 

Dar este netăgăduit că faptele istorier sunt mai greii de stabilit decît acele de natură coexistentă. 
Firea cunoștinței istorice dă samă de această, greutate. Faptele pe care -se întemeiază, cunoștința trecutului nu sunt de natură intuitivă, ca acele pe care se ra- zimă, ştiinţele teoretice — și aceasta, pentru întreg do- meniul științelor istorice, împreună cu acele ale na- turei materiale. Faptele trecute nu mat există ca acţiuni ; ele trebuc reconstituite prin mijlocirea rămă- şiților existenţei lor. Acostâ rămășiți sunt singure per- cepute într-un chip intuitiv ; de exemplu : aflarea de scoici pe vîrful munților, cărbunele de Pămînt în adîncimile globului, așăzarea şi stratiâcarea rocelor, pentru geologie ; întipăririle lăsate în roce de deo- sebitele organisme, scheletele de animale în stare fosilă, pentru paleontologie ; concordanța, între or- ganismele trăitoare, confirmaţiă, prin ramășițele lăsate în straturile pămînteştă, succesiunea arătărei fiinţelor organizate, pentru desvoltarea, tormelor vii; instru- mentele primitive, Kjskkenmiddingurile, rămășițele de locuinţi lacustre, pentru omul preistoric ; așăză- mintelu: popoarelor sălbatice de astăzi, urmele lăsate de cătră limbi și îndeobștie de viaţa, societăţilor primi- tive în civilizaţia noastră, de azi, pentru partea necon- ştiută, a istorici; în sfîrșit inscripţiile, monumentele ŞI deosebitele documente scrise, pentru istoria pro- „ Pr zisă — iată singurele elemente pe care spiritul | poate să le perceapă într-un chip intuitiv și cars tre- bue să-i slujască la reconstituirea faptelor trecute.  
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Aceste din urmă nu pot fi ele însăși stabilite de cît 
prin mijlocul inferenţei, adică a inducțiunei indivi- 

duale*. „Cunoştinţa, noastră intuitivă, zice foarte bine 
Bain, este mărginită la timpul de faţă, și, prin ur- 

mare, cunoştinţa trecutului şi a viitorului nu poate 
fi de cît mijlocităt 5%. Dară din faptul că o cunos- 

tință nu poate fi dobîndită de cîtîntr-un chip oare care, 

urmează că trebue să ne lepădăm de ea, şi să spunem că 

tot ce nu se cunoaște pe calea intuitivă se găseşte 

în afară de condiţiile ştiinţei ?- Schopenhauer pare chiar 

a imputa istoriei propria ei esență, căci el zice că 

„toate ştiinţele, fără excepţie, vorbese de ceea st se 

află tot deauna, pe cînd istoria povesteşte ccea ce 

a fost o singură dată şi nu va mai fi nici cînd“. 

Insă nu numai istoria omenirci. se găsește - în acest 

caz, ci încă şi acea a pămîntului și acea a organiz- 

melor, şi Schopenhauer nu spune dacă el tăgădueşte 

caracterul știinţifie și disciplinelor acestor din urmă. 

Cum se poate oare pretinde să se arunce afară din 

domeniul cunoștinței întregul trecut, și să ţărmurim 

ştiinţa nu mar la momentul de fâță, ? Cum să circum- 

scriem această cunoștință numai la elementul spa- 

iului, şi se lăsăm la o parte pe acel al duratei ?. Spi- 

ritul nu poate face altfeliii de cât a-şi îndrepta cu- 

riozitatea, lui firească, care îl împinge a cerceta to- 

tul, și asupra desvoltărei universului, în timp. Această 

din urmă dobîndire de cunoştinţă nu se poate face de 

cît într-un chip anumit. Ea trebue să se mulță- 

mească de a fi mijlocită. Oare însamnă aceasta că 

o altfeliti de: cunoștință nu poate nică odată să a- 

jungă la adevăr? Dacă ar fi aşa, atunci oră şi ce şti-” 

ință, ar fi cu neputinţă, căci și generalitățile coexis- 

tentei sunt productul unor operaţiuni logice — in- 

ducţiunea şi deducţiunea — și aii și ele un caracter 

mijlocit. Ceea ce este nemijlocit, e intuițiunea rea- 

  

32. Asupra inferenţei, baza metoadet istorice, a se vedea cel de pe urmă 

capitol: Afetoada în istorie. . : 
33. Zogigue, | p. 47:
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a o constitui în ea, însăși. Este adevărat că, în științele „coexistenței, numai adevărurile culese de pe fapte ani un caracter mijlocit, pe cînd în istorie adevăruri și fapte ati acest caracter, de oare ee faptele însăși tre- bue reconstituite din rămășiţile ce ele ne ati lasat. Ști- inţele istorice vor stabili faptele ce le slujese de teme- lie cu mai multă oreutate de cit ştiinţele teoretice ; dar atita tot. Ele pot să ajungă la adevăr tot ași de bine ca și aceste din urmă. 

lităţei, intuițiune care slujește științel ca temelie, fiiră 

Inţălegerea fenomenelor istorice. — Precum am observat-o mai sus, spiritul nu este pe deplin sa- tisfăcut, decit atunci. cînd e] poate uni explicarea a- devărurilor, deci arătarea cauzelor lor, cu statornici- rea lor sigură, prin mijlocirea, dovezilor. Numar în a- acest caz se poate vorbi de ştiinţă deplină, dincolo de care inteligența omenească nu poate năzui 'la ni- mic -mai mult. Fără îndoială, că tot mairămîne ceva necunoscut : anume raţiunea de pe urmă, cauza fi- nală a lucrurilor, Dar această, cunoștință, cel puţin cum ne învață, experienţa, veacurilor, nu pare a pu- tea fi- ajunsă de spiritul omenesc, și cl trebue să se mulțămească de a prinde cel Puțin raţiunea sufici- entă cea may apropietă a fenomenelor. Cunoştinţa deplină a unuj fenomen este deci dobîndită, ome- 
litatea, lui, și cînd îi cunoaștem rațiunea suficientă, pînă la hotarele puse de cauzele finale. D. AMenger zice cu cuvînt că „scopul cercetărilor științifice nu "este numai cunoștința, ci încă ȘI înţălegerea feno- menelor. Noi cunoaștem fenomenele, cînd dobîndim 2 mintea noastră icoana lor intelectuală ; le înţă- legem atunci, cînd posedăm cauzele manifestărci lor ȘI a feliului lor de af Particular, adică cauza e- Xistenţei lor Și a feliului lor de a existat %, Honse- PN 
34. Untersuchungee iider die Methode în den <Socialvissenscha fier, p. 14.  
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grives rostește aceeași idcie, cînd zice că „noi nu pu- 
tem, îndată ce vroim a cunoaşte lucrurile, să nu ne 
întrebăm. cine le-a, făcut. Cunoştinţa noastră nu este 
deplină, dacă cunoaştem numai miezul lor; trebue 
să cunoaștem încă ceca ce le face să fie“%., Stuart 
Aiil pune de asemene explicarea, fenomenelor în des- 
coperirea cauzelor lor%. Aceeaşi ideie este formu- 
lată de Schopenhauer, cînd zice că „întrebarea pen- 
tru ce este izvorul întregei ştiinți, căci nimic nu este 
tără temei de a fi“, şi aiurea el adauge că „miezul 
științei constă în înlănțuirea cunoştinţelor pe baza 
întrebărei pentru ce, înlănțuire ce ar deosebi știința, 
de simplă înşirare a cunoștințelor“ %. D. Funk- Bren- 
tuno spune şi D-sa că „gindirea nu propășește de 
cît prin descoperirea cauzelor“ %. Lazarus și Stein- 
thal stabilese o deosebire între științele curat des- 
criptive şi științele explicative ale fenomenelor. Ei 
susțin că „numai cînd descricrea astrelor devine me- 
canica cerească, cînd geografia și geologia ajung la 
geognosie, cînd zoologia și botanica se înalță, la fi- 
ziologie sati la doctrina evoluţiunei, numai atunci 
se poate vorbi de adevăratele ştiinți“ %, D. Arnold Gu- 
vot dă ca rațiune acestei deosebiri, că „a descrie fără 
a te urca la cauze sati a te cobori la urmări, este 

a face tot atît de puţin ştiinţă, ca, şi cînd ai po- 
vesti, curat şi fără adaus, un fapt la care a fost mar- 
tur“ 40, D. Lilienjeld dă ca ţintă științei în deobștie 
„descoperirea raportului cauzal al fenomenelor“ “, 
și D. Dilthey socotește că „treaba științelor naturale 
este analiza inlănţuirei cauzale a lumei -materialet?. 

  

35. Za causalil/ eiciente, Paris, 1893, p. 43 

36. Zogigue, | p. 313. - , , Ă 

37. Quadrugte racine de lu raison sufisante, p. 6 şi 241. 

. 38. La cfoitisation et ses lois, Paris, 1870, p. 141. - 
39. Uber die Jdeen în der Geschichte in Zeitschri/t fiir Wolkerpsycholoşie 

und Sprachiissenschaf/b JI], 1865, p: 410. 

40. Geographie physigue comparte, Paris, 1888, p. 26. | Ă 
41. Gedanken iiber die Sociahvissenschafi der Zukun/4, 2-ter Theil, Dic so- 

cialen Gesetze, Mitau, 1875: p. 87- , 
42. Finleitung în den Geristeswissenschaflen, Berlin, 1883, p. 19



58 Caracterul ştiinţific al istoriei 

Tot aşa și D. Boutrouz zice că „Ştiinţa s-ar fi născut 
în ziua, cînd omul a conceput existența unor cauze 
şi. efecte firești, adică a: unor raporturi neschimbate 
între lucrurile date; în ziua în care, în loc dea 
întreba care e puterea supra-firească care produce 
fenomenele, fie care pentru el, şi pentru ce ea le 
produce, el a întrebat care este fenomenul natu- 
re de care atîrna acel ce trebue explicati 45, Această 
idee, că ştiinţa în deobștie, și ştiinţele naturale în 
deosebi, aii de scop stabilirea, cauzelor, este primită 
mai de toată lumea. Noi o regăsim în tot dome- 
niul ştiinţei și la reprezentanţii tuturor părților ci. 
Bună oră, Hugo Schuhardt, vorbind de legile graiului, 
zice că „rigoarea nu poate fi căutată în stabilirea 
unor legi mai riguroase, ci în observaţia riguroasă 
a legei fără de care nu există, știință și care pe de 
altă parte este îndestulătoare prin ea însuși pentru 
ori ce știință, legea cauzalităței“ îi, Pănă, Şi în serie- 
rile socialiștilor găsim același chip de a vedea; „Care 
este miezul științei în adevaratul înțăles al cuvîn- 
tului, se întreabă D. Krause ? Cunoștinţa cauzei şi A - a . Ă a efectului, şi orînduirea întregului material al ex- 
perienţei în jurul acestor două punturi unghiulare, 
în ştiinţele naturei ca și în acelea, ale minţei ome- 
nești 4%, .- | | 

Dacă deosebirea, stabilită de D. Carol Menger în- tre cunoștința, şi înțălegerea fenomenelor este unul 
din adevărurile cele mai de samă, cînd vra cineva să dobîndească o ideie deplină de noţiunea de şti- ință, nu:se poate de loc sprijini părerea că această din urmă să nu iee ființă de cît prin cunoștința cau- 
zelor, cum o susțin toți autorii pe care i-am enu- merat și care nu sunt de cît o parte din acei care înpărtășesc acest chip greșit de concepere a științei. 

  

43. De la contingence des lcis de lu nature, Paris, 1695, p. 22. 44. Ver die Lautgesetse, Berlin, 1585, p. 32. 45 Die Entwickelung der Geschichtsaufassung dis auf Darl Marx, Ber. lin, 1895, p. 40. : ” ' 
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Această eroare este tot atîta de răspîndită ca și ca- 
racterizarea ştiinţelor cugetărei ca ştiinți ale succesi-- 
unei. A 

Știința nu este într-adevăr deplină de cit atunci 
cînd poate da şi cauzele fenomenelor, şi multe cer- 
cetări sunt îndreptate în această parte; dar cunoș- 
tinţa ştiinţifică în deobştie, și mai cu deosebire acea. 
care se referă la natura materială, nu atîrnă numai 
decît de această împrejurare. Științele naturale nu 
se îndeletnicese de obiceiti cu cauzele fenomenelor ; 
ele studiază numai cum se petrec lucrurile, fâră a se 
întreba şi pentru ce ele se petrec astfeliii. Se află. 
chiar învaţaţi precum Claude Bernard și filosofi ca, 
Auguste Comie. care vroese să restringă cunoştinţa. 
ştiinţifică la modul cum se petrec lucrurile, fâră a 
adăugi și explicarea pentru ce. Dacă astronomia a a- 
juns, mulțămită lui Newton, a explica revoluțiunea. 
planetelor în jurul soarelui prin cauza gravitaţiunei, 
fizica, chimia, biologia sunt încă departe de a fi 

găsit explicarea, fenomenelor, pe care ele de altfeliii. . 
le cunosc foarte bine și le formulează într-un chip: 

general, prin legă. | Să 
Autorii pe care i-am citat se înşală; deci, cînd u- 

tribue tuturor ştiinţilor menirea de a-şi explica fe-- 
nomenele pe care le înregistrează. Dacă această con- 
diţie ar fi neapărată pentru existența. științelor, pu- 
ţinora, dintre ele li s-a cuveni acest nume. 

O ştiintă există prin singura putință de a constata: 
şi de a, demonstra adevărul, adecă de a aduce spiri- 
tului cunoștința sigură a realităței. Explicarea pare 
un lux, pe care unele științi pot să și-l dee, sau care. 

nu poate fi ajuns de cît pentru oare care fenomene ; 

dar nu se poate face din ea condiția neapărată a 

ori cărei cunoștinţi științifice. Să aducem cîteva e- 
xemple : Telefonul și fonograful sunt obiecte de cu- 
noșştinţă fizică din cele mai lămurite. Condiţiile func- 
ţionărei lor sunt pe deplin cunoscute. Teoria, adecă 
explicarea lor este însă departe de a fi dată. Nus-a
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explicat cum o singură serie de vibraţiuni, precum este acea transmisă, de telefon sasi înscrisă de fo- nograf, poate reproduce mai multe sunete de odată, precum ascultarea unei orchestre care întovărășeste glasuri, şi în mijlocul căreia se mal aud și aplausele privitorilor î, 'Tot așa e cu 0 gramadă nenumărată de alte fenomene, a căror explicare n-a putut fi gă- sită, şi cele mai de multe ori nici n-a fost încercată, Astfelii sunt cauzele cristalizărei deosebite a mine- ralelor, acele care ar explica afinitățile chimice, cauza căldurei vecinice a, soarelui, acea pentru care apa creşte în volum cînd îngheaţă, acea a 'mișcărei îndărăpta sateliților lui Uranus și Neptun, acea care ar da samă despre vărtoşia aliajelor, mai mare de cît acea a me: talelor ce le compun, etc. etc. 
Științele coexistenței se mulțămesc, cele mar a- dese ori, să înregistreze adevărurile din domeniul lor Și să le demonstreze prin dovezi nctăgăduite ; ele daă minţei, asupra acestor adevăruri, cunoștința de- plină și întreagă; cât despre explicare, ca, este dată numai cît întîmplător și numai pentru unele din fe- nomene. Nu se poate pretinde, drept condiţie nca- parată, a existenţei ştiinţelor teoretice, explicarea cau- zală a faptelor, Ținta de căpetenie urmărită de ele este de a descoperi chipul obștesc de manifestare a fenomenelor ; cât despre taina, nașterei lor, aceste ştiinți nu se îngrijesc numai de cît. In acest sens tre- bue îndreptată sprijinirea prea absolută a autori- lor citați max sus, că științele în deobştie ar avea, -de_seop explicarea cauzală a fenomenelor, Dar chiar în cazul cînd științele coexistenței ar explica fenomenele, a căror mod de manifestară ele DI 

46 D. Wiliam Henri Preece în Cartea sa asupra /e/e/onului (Traducerea lui Floren, Paris, 1890, p. 8) întrevede aceasta greutate. fără însă a și da da ea pe deplin samă. EI spune: „la forme des ondes sonores est tres com- pliquce et c'est chose znerzez/lzuse qu'elles puisse &tre reproduite par le 1€l6- phone“. Mat Jos, p. 39, acest fizician adauge: „Bret, les actions st TEactions "en jeu dans le tel€phaue sont moins simples qwan ne le pensait d'aboră, et “le theorie de cet admirable instrument -est loin d'âtre fixce definitivement“. 
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îl cunosc, cauzele cărora aceste fenomene sunt atri- 
buite ating foarte de aproape aceea ce nu se poate 
cunoaşte, cauzele de pe urmă, ale căror înţălegere stă 
mai presus de priceperea noastră. Intr-adevăr, min- 
tea care admite gravitaţiunea, dilatațiunea sau con- 
densațiunea drept cauze lămuritoare ale fenomenelor, 
nu poate da nici o explicare acestor cauze însâși. 
De aceea științele care nu au nevoie de cunoştinţa 
cauzelor, precum optica, ştiinţa fenomenelor electrice, 
chimia, sunt acele ce propășese în chipul cel mai 
surprinzător. Ele se mulțămesc a înregistra mo- 
dul îndeplinire! fenomenelor ; cât despre cauze, ele 
le înlocuesc cele mai adese ori prin ipoteze, sai nici 
nu se mai gîndesc la ele. Aceste ştiinți cunosc doară 
că, in această privire, se vor lovi în curînd de ne- 
cunoscut, de taina existenţei, taină care crește în 
proporţie cu sporirea sumei adevărurilor dobîndite 
asupra modului de manifestare a fenomenelor. Este 
înviderat că cu cît vom cunoaşte mai mult modul 
cum fenomenele se manifestează, cu cit numărul fe- 
nomenelor cunoscute se va adăugi, cu atîta mai grea, 
va deveni taina care ascunde cauzele producătoare. 
Ştiinţele teoretice care par menite a repurta mari iz- 
bînză în cîmpul manifestărei fenomenelor, sunt mult 
mai puţin roditoare cînd vroesc că dee samă des- 
pre cauzele care le dau naştere. D. Bruneticre gre- 
șeşte deci, cînd dă de vină ştiinţei câ nu a lucrat 
spre a lumina taina ce ne încunjură “., Aceasta în- 
samnă a cere de la ştiinţă ceva cu care ea nu se în- 
deletniceşte de cit într-un chip indirect și fără mare 
sorţi de izbîndă. 

Dacă însă ştiinţele faptelor coexistente nu prea pot 
pătrunde în cauzele fenomenelor, cu totul altfeliu 
stati. lucrurile cu acele ale faptelor succesive care ai! 
tocmai drept atribut de căpitenie, descoperirea cau- 
zelor. Faptele succesive sunt, în elementul lor obştesc. 

47. Revue des deux AMondes, 1893.
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unele cauza productivă a celorlalte ; fie-care din ele 
este efectul unui antecedent ȘI cauza. unui consec- 
"Vent. Sirul cauzalităţei este mult mai întins; în- 
lănțuirea,. de cauze și de efecte poate fi urmărită pînă 
la originea neamului omenesc, și prin urmare pînă 
la acea a lumei, saii cel puţin a vieţei. Urcîndu-se 
la nesfirșit, cauza de pe urmă poate fi lăsată la o 
parte, și explicarea cauzală a fenomenelor poate fi 
privită ca deplină și desăvîrșită. Se aducem cîteva 
exemple, pentru a pune mai bine în lumină deose- 
birea rolului jucat de cauzalitate, în faptele coexistente 
și în acele de caracter succesiv. | 

* Dacă se întreabă care cste cauza rouci, se vaob- 
ținea ca răspuns, că ea provine din condensarea, a- 
burilor de apă,. conţinuți în atmosferă, cînd ei se 
„ating cu corpurile răcite de nopțile senine. O a doua 
întrebare, pentru ce corpurile se răcese în nopţile 
senine, va capata drept răspuns, că pămîntul radiază 
căldura absorbită, în timpul zilei :cătră spaţiurile ce- reși. O a treia întrebare, care este la rîndul ci cauza 
acestei radieri, va 'conduce la al treilea răspuns, că temperaturile au tendința de ase echilibra ; dar a- cest răspuns va fi cel de pe urmă, și nu se poate trece dincolo de el. Tot așa ar sta lucrurile în ști- ințele teoretice intelectuale. Să luăm ca exemplu le- „gea (fenomen general) ofertei şi a cererei. Pentru ce sporirea ofertei face Oare se scadă preţurile ? Pen- tru că ea provoacă o concurenţă, între vînzătoră care, vroind să se desfacă de mărfurile lor, le oferă pe pre- țuri tot mai joase. Pentru ce oferă el mărfurile pe prețuri reduse ? Pentru că știi că vor afla mai u- “or cumpărători. Pentru ce se cumpără mai curînd lucrurile may eftine ? Pentru că se pot procura mai multe desfătări, Şi în sfârșit care este cauza tendin- țel omului a-și face viața, mai ușoară şi mai feri- cită ? Ultimul Tăspuns, peste care nu se mai poate trece, este că așa o cere interesul conservărei indi- viduale. Științele faptelor coexistente fizice și inte- 
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lectuale istovesc foarte curînd conexiunea, cauzală a 
fenomenelor, şi spiritul se opreşte înaintea marelui 
punt de întrebare ce se găseşte la fundul tuturor 
concepțiilor omeneşti.: În domeniul coezistenței, necu- 
noscutul încunjură de foarte aproape cunoscibilul. 

Cu totul altfeliii staii lucrurile în științele succe- 
siunci. Să ne întrebăm bună-oară cum se face. ca Re- 
gele Carol 1 din dinastia Hohenzollernilor să dom- 
nească în Romănia? Vom găsi cauza acestui fapt 
în cererea unei dinastii străine, formulată cînd cu 
reorganizarea principatelor romîne, în urma trata- 
tului de Paris din 1856. Pentru ce divanurile ad-hoc 
„rostiră o ast-felii de dorinţă ? Se va găsi cauza; în 
nestatornicia domniilor indigene care făcea, țărei un 
răi nespus, prin necontenita schimbare a capului sta- 
tului. Cauza acestei nestatornicii va fi găsită, la rîn- 
dul ei, în sistemul electiv-ereditar de urmare la tro- 
nurile romîne, sistem care dădea fie cărei odrasle 
a familici domnitoare, mai tărzii chiar unor străini, 
dreptul de a parveni la tron, dacă erai aleși de bo- 
ieri. Cum se explică acuma întroducerea acestui sis- 
tem de urmare la tron în ţările romîne ? Prin fap- 
tul că aceste ţăriau fost organizate în state, printr-o 
emigraţiune a Romiînilor din regatul Ungariei, unde 
atare sistem predomnia în acele timpuri. Dar cum 
se face ca, principatele Moldovei şi a Munteniei să fi 
fost întemeite prin niște emigranţi din regatul un- 
guresc ? Pricina e că Romînii fiind de altă: rasă .și 
de altă religiune de cît stăpînii lor, nu mai puteaii 
suferi prigonirile cu care erai impovorați. Dar cum 
se explică înprejurarea că Rominii locuiati în rega- 
tul unguresc ? lăspunsul va fi că Romanii cucerise 
Dacia, asupra căreia Ungurii veniră mai tărziu să 
împlînte a lor stăpînire. Cum ajunsese însă Roma- 
ni! pînă la Dunărea? Aici se pune un noii șir de 
întrebări și de răspunsuri care vor ţinti la întinde- 
rea puterei romane, la originele Romei, la imigrarea 
Liatinilor în Italia, la despărţirea popoarelor de rasă
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arică, la leagănul Arilor, la, monogeneza saii la plu- 
rigeneza, neamului omenesc, la originea lui, Și așa 
înainte pînă la originele vieţei, adică la nesfirșite. 

Tot așa ar fi cu ori ce fapt omenesc de caracter 
general, precum răsboiul de o Sută'da ani care se urcă 
și el, prin rivalitatea raselor latină și anglo-saxonă, la 

“cucerirea Galici de cătră Romani, deci la întinderea 
acestor din urmă; absolutismul lui Ludovic XIV 
prin care se reurcă la feodalismu și la tradiţia sta- 
tului roman, decă iarăși la întinderea Romanilor; Re- 
voluţia franceză care își are cauza în acest absolu- 
tismu, și așa mai departe. 

Pentru faptele de obiîrşie individuală saii datorite 
întîmplărei, cauzalitatea se oprește, pentru elemen- 
tul personal sati neaşteptat, la personalitatea sati la 
împrejurarea care a dat naștere faptului de care e 
vorba. 'Trebue însă să luăm aminte că ori ce fapt 
individual, ne devenind istorie de cât prin legătura 
sa cu faptele mai generale, explicarea însuși a fap- 
telor individuale se urcă, prin partea lor generală, tot 
la: nesfirșit. Așa, expediţia, lui Napoleon I în Rusia 
nu poate fi înţăleasă nici fără personalitatea lui, nici 
fără, frigul cel aspru din 1812; dar aceste elemente 
nu ar explica prin ele însăși nimic, fără fondul re- voluţiei franceze pe care ele se desfac. Prin această 
parte, expediţia lui Napoleon în Rusia se urcă la originele societăţilor. Intr-un cuvint, ori ce explicare 
cauzală istorică se urcă, la infinit”. Intrebarea, după 
cauza finală poate deci fi lasată la o parte, întru cât ca este repurtată la infinit, și explicarea cauzală poate, 
în istorie, fi privită ca deplină Și desăvîrșită. 

Cauzalitatea în istorie mai are încă un alt carac- 
ler, pentru înțălegerea căruia, trebue să ne referim la 
împărţirea făcută mai sus, privitoare la izvorul de 
care decurg faptele universului (p. 31). 2 

48. Pentru întrebarea însămnată a cauzalităţii vezi Cap. 1 și Cap. VIII $ Legile de cauzaţiune. Pentru natura faptelor individuale ale istoriei, vezi Cap. IX.
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Științele spiritului, atît acele de caracter coexistent 
cit și acele de caracter succesiv, se deosebesc de știe 
inţele materiei în deobştie, prin înprejurarea că per- 
copțiunea fenomenelor din sfera, lor este mar adîncă și mal înțăleasă. Faptele studiate de științele - spiri= 
tului, aparținînd însuși organului de petcepţiune a a- 
cestor fapte, e ușor de înțăles că, relaţiunele întte 
faptele intelectuale să fie mar: limpede: pătrunse de- 
cît relațiunele între fenomenele exterioare. Pe cînd 
spiritul nu apucă, fenomenele materie], atit acele coe- 
xistente cît și acele succesive, decit prin partea lot 
de dinafară, faptele spiritului, coexistente Și sucec- 
sive, vor fi percepute de acest din urmă într-un chip 
îndoit, prin îmbele lor fețe, cea din afară, ȘI ceă; 
din lăuntru. „Legile fizice, ie aminte D. Fouille, sunt 
mai radicale decît legile fizice, pentru că ele se ra- 
poartă la apetițiune, iar apetiţiunea, este, pentru fi- 

“ losof, un temeiu mai adînc explicativ de cît forsriu- 
lele mecanicei ; este o deschidere asupra lăuntrului fie 
inelor şi nu numay cît asupra părței lor de dinafară, 
şi D. Gabriel Tarde îndeplinește gthdirea, lit Fouill6g, 
cind zice că „în imaterie socială sunt date la îndă- 
mînă, printr-un. privilegiu ' excepțional, cauzele ade- 
vărate, actele individuale din care faptele sunt fâ- 
cute, ceea ce este cu totul ascuns privirilor noastre, 
în ori ce altă materie“ 5, Aşa, bunăoară, cind se a- 
tribue formarea rouei răcirei corpurilor, în urma, ra= 
dierei. căldurei, explicarea, cu toate că e generală, 
lasă mult de dorit, în ceea ce privește îrițălegerea 
deplină a fenomenului. Spiritul nu pătrunde cauza 
lui directă.: Cind, din protivă, se află cauza răsboae- 
lor ruso-turce, în tendința Rușilorde a pune mina pe 
strîmtorile Mărei Negre, explicarea faptelor fiind dată 
printr-un simţimînt omenesc, a căruia putere sunteni 
în stara.a o apreţui pe deplin ea este atît, de complectă 

  

"49. P'volutionisme des îd/zs forces, Paris, 1890, p. X. 
50. Les lois de Limilation, Paris, 1890, p. 2,
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pe cît se poate, şi nu se încape ca mintea omenească 
să ceară mal mult. :  . 

Dacă deci eonsiderăm grupurile de ştiinţi stabilite 
mai sus (p. 32), sub raportul apucărei posesiunei 
fenomenelor lor de cătră minte, vom găsi: 

|. Că ştiinţele fenomenelor coezistente ale materieă 
sunt mai în stare să stabilească conformitatea cu rea- 
litatea.; dar că stabilirea cauzelor lor se opreşte foarte 
aproape și nu pătrunde de a dreptul în a lor miez. 
„ÎI. Că științele fenomenelor  coezcistente ale spiritului 
stabilesc potrivirea cu realitatea într-un chip mai tot 
atît de sigur ca, și acele ale faptelor coexistenteale 
materiei ; că explicarea cauzală a fenomenelor lor 
este iarăși mărginită ca întindere, dar fiind pătrunsă 
de adreptul de minte, este:adîncă şi limpede. 

JI, Ca științele fenomenelor succesive ale materieă 
sunt mai puţin în stare a reconstitui faptele reale; 
cîmpul cauzalităţei, de şi este foarte întins, înțăle- 
gerea, este restrînsă la exteriorul fenomenelor. 

IV. Ca însfîrșit științele fenomenelor succesive ale 
spiritului stabilesc cu. mai multă greutate conformi- 
tatea cu realitatea ; dar că domeniul cauzalităţei este 
toarte întins și că această cauzalitate este direct per- 
cepută de inteligență. | 
„Acolo. unde, în științele teoretice ca, şi în acele 
Istorice, vine să se adaugă, cătră cunoștința sigură a 
realităței, explicaţiunea cauzală a fenomenelor, spi- 
ritul omenesc. a dobîndit cel mar înalt grad de stă- 
pînire intelectuală pe aceste fenomene, și el nu poate 
să năzuiască mai departe, căci ar fi să vree să de- 
pășşască hotarele însamnate lui de natură. Aşa, bună- 
cari, în fenomenul fizie coexistent al căderei cor- burilor, Șinnța a ajuns ultimile sale hotare, cînd, cătră formula matematică a modalităţei căderei, ca a adaus explicarea cauzală prin puterea gravitațiunei. 
Tot așa și în ştiinţile istorice, spre pildă cu faptul 
cruciatelor. Acest evenement este stabilit, în totalita- tea lui, într-un chip neîndoelnie, ȘI cauzele lui sunt 
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de asemenea pe deplin lămurite. Spiritul nu mai poate 
pretinde altă ceva, afară doară de a face să pătrundă 
aceeași certitudine, în privirea faptelor și a cauze- 
lor, şi în amăruntul evenementelor. In trăsăturile lor 

- obşteşti, cunoştinţa ştiinţifică a acestor două fapte 
"este atît de deplină pe cît sepoate pretinde. 

Nu este-de găsit nici o superioritate nică uneia 
din aceste clase 'de științi asupra celeilalte, fiind că, 
dacă una din ele întrece pe cealaltă într-o privire, ea 
îi stă îndărăpt în alta. Cu toateaceste, pentru ma- 
rele fapte ale istorii, superioritatea cunoștinței lor 
ştiinţifice, față cu acea a faptelor coexistente ale na- 
turei, este inviderată. Conformitatea, lor cu. realitatea 
este tot atît de sigură ca şi acea a faptelor. coexis- 
tente materiale ; iar cât despre explicarea lor cauzală, 
ea este fără îndoială, superioară acelei a faptelor na- 
turei. a e - 

Deci, departe de a găsi că istoria nu ar poseda ca- 
racterul unei ştiinți, sunt destul de numeroase ca- 
zurile (toate faptele mari ale vieţei societăţilor) unde 
acest caracter este maj rostit de cît în ştiinţele așa 

numite naturale care pretind, cu toate aceste, a fi sin- 

gure în stare de a da'la lumină adevărul. Ii 

Intimpinare trasă din echivalenţa între cauză, 

şi efect. — Să, cercetăm o altă intimpinare ce sea- 

duce în protiva caracterului ştiinţific al istoriei. Leib- 

nitz și Newton au stabilit amîndoi principiul, că între 

cauză și efect este nu numai proporționalitate, ci chiar 

echivalență ; deci că efectul trebue să corespundă în 

intensitate la cauza ce l-a produs. S-a întîmpinat 

“că în istorie acest principiu nu ar fi regăsit, fiind că 

adesa ori marele fapte. istorice au fost produsul u- 

nor cauze neînsâmnate ; bunăoară lipsa decopil a lui 

Carol al II-lea care aduce răsboiul de succesiune al Spa- 

miei; naşterea unui copil din adoua căsătorie a luă 

Carol Pleșuvul care provoacă luptele între coborito- 

rii să; patima lui Henric al VIII-le pentru Ana de Bo-
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leyn care aduce despărţirea Anglier de biserica pa- 
pală ; moartea Elisabetei de Rusia care scapă Pru- 
sia de ruină, în războiul de Şepte ani, etc. 

Mai întăr, legea lui Leibnitz şi Newton nu este a- 
plicabilă, drept vorbind, de cît relaţiunilor între fe- 
nomenele domeniului neorganic. Numai în acest do- 
meniii reacţiunea este egală cu acţiunea, și încă a- 
cest principiti ar putea fi desbătut. In domeniul însă 
al vieţei, una din formele cauzalităţei la fenomene- 
le vitale, excitaţiunea, poate provoca efecte mai pu- 
ternice de cît cauza care le-a.produs; de exemplu 
o impunsătură poate provoca tetanosul. In domeniul 
faptelor spiritului, motivele care hotăresc acţiunile 
nu mai corespund nici ele în chip exact cu efectele. 
Reacţiunea nu mai este egală cu acţiunea, și intensi- 
tatea etectului nu maiare un mers potrivit intensi- 
tăței cauzei. Mar mult încă,-se poate întîmpla că 
printr-o întărire a cauzei, efectul să se schimbe în 
sens contrar din ceea ce era la început?!. Istoria care 
expune înlănțuirea faptelor omenești, le leagă între 
ele prin cauzalitate, sub forma de motive, şi este deci 
prea, firesc ca, efectele să nu corespundă tot-deauna 
în intensitate cu cauzele .ce le produc. 

Cu toate aceste, nu trebue exagerată disproporţia 
care pare adese-ori a se afla între cauze și efecte 
în istorie. Această disproporţie nu este, în cele mai 
multe cazuri, de cit aparentă. Dacă motivele care ho- 
tăresc faptele istorice, citate mai sus, ni se par, la prima 
vedere, de puţină însemnătate, faţă cu efectele cărora 
ele dădură naştere, această disproporţie dispare, dacă 
se iea în bagare de samă feliul organizărei statelor, 
predomnitor în timpul cînd aceste fapte s-aii petre- 
cut, urganizare care dădea individualităților ce se a- 
flaii în fruntea lor o așa de mare înrîurire asupra 
soartei lor. Dacă lipsa de copii alui Carolal II-lea, 
dă naștere răsboiului de succesiune spaniol, izvor de 

  

51. Schopenhauer, OQuadruple principe de la raison su/fisante, p. 63. 
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atitea, nenorociri pentru popoarele ce luară parte la 
el, aceasta s-a întîmplat din pricină că lipsa de moș- 
tenitori a regelui Spaniei deslănțui poftele regelui 
Franţiei şi ale Imparatului german, stăpinitori abso- 
luţi care, putind dispune, după placul lor, de soarta 
popoarelor peste care domniaii, le împinseră a se 
sfișia între ele, pentru interese curat dinastice, Este 
inviderat că, în sistemul de astăzi al organizărel po- 
litice europene, un astfeliit de răsboiă ar fi peste 
putință. Dacă Henric al VIII-lea de Anglia desface 
de catolicismu biserica țărei sale, spre a se putea des- 
părți de Caterina de Aragon și a lua de soție pe 
Ana de Boleyn, aceasta s-a făcut, pentru că autv- 
ritatea lui absolută punea în .mînile sale însăși con- 
ştiinţa supușilor săi, şi aşa mai departe. Vorbele D-lui 
Mougeolle „că o cauză care va distruge cu totul viața, 
unui om, nu va exercita aproape nici o acţiune â- 
supra societăței“ :2, nu pot fi aplicate la toate epo-. 
cele istoriei. Pentru timpurile de absolutism, în care 
viaţa întreagă a poporului atîrnă de placul stăpinu- 
lui săă, vorbele d-lui Mougeolle nu sunt adevărate 
decit pentru muritorii de rînd. Indată ceindividualita- 
tea a, depăşit nivelul obicinuit, indată ce ea este într-o 
legătură mai strînsă cu. izvorul putere absolute, o 
întîmplare în viața sa poate exercita 6: contra-lovi- 
tură asupra societăței din care face parte. Soarta a- 
cestei societăţi, şi prin urmare acea a desvoltărei ei, 
va fi puternice înrîurită prin niște cauze în aparență 

„neînsemnate care hotărese soarta: indivizilor. Dispro- 
porţiunea între cauze și efecte este deci foarte fi- 
rească. în istorie : mai întăi, pentru că aceste cauze, 
în însușirea lor de motive, pot avea asupra hotări- 
rilor individuale o acțiune mult mai puternică de 
cum s-ar putea aștepta; apoi pentru că această ex- 
citațiune psihică individuală, astteliu sporită, este stră- 
purtată asupra, societăței, prin legătura în care in- 
dividualitatea se află cu dînsa. 

  

52. Problâmes de histoire, Paris 1834, p. 11,
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In sfirșit, să mai notăm încă și adunarea: cauze- 
“lor mai mici care pot, prin a lor întrunire, să pro- 
ducă puternice efecte, şi aceasta în istorie pe cît și 
în domeniul naturei. Astfeliii sunt cauzele revolu- 
țici. franceze, acele ale reformei, acele ale . răsboiu- 
lui de 30 de ani, şi, în faptele fizice, năruirea unui 
munte, în urma, infiltrărei înceată dar necontenită a 
apelor; microbii unei boale care, înmulțiţi la nes- 
firşitele, pot ucide un organism, ceea ce nici unul 
din ei nu ar putea face singur. 

. Teoria d-lui Roberty. — Pentru a sfirși, să mai 
amintim părerea, d-lui Roberty care, de şi e origi- 
nală, nu este mai puţin falșă. Acest autor tăgădueşte 
dintr-un alt punt de vedere, titlul de ştiinţă, istoriei. 
„Nici - istoria, nici „statistica nu constitue, după el, 
știinţi în adevăratul înțeles al cuvîntului, şi ele nu 

„vor.putea, deveni nici :odată niște -științi sati nişte 
părți, nişte subdiviziuni . oare: care ale unei ştiinţă. 
Aceste discipline sociale sunt mijloace de studii şi 
de descoperire, moduri de cercetare, adecă metoade 
care pot; fi.aplicate de toate părţile şi de toate di- 
viziunele științei sociale. Aceste două metoade, cri- 
tica istorică și metoada statistică, nu sunt, decât forme 
particulare ale descrierei, de minune potrivite ca- 
racterului materialelor: pe care ele le prelucrează... 
Istoria poate fl definită : descrierea, în timp saii des- 
crierea însușirilor de succesiune (filiaţiune, evoluţi- 
une) ; iar statistica, :: descrierea în spaţiii sati deserie- 
rea însușirilor de coexistență, Intr-adevăr ce este sta- 
tistica de nu clasificarea prin descompunere, și ce 
este istoria altă ceva decît clasificarea anteceden- 
ților și a consecvenților ? Cine însă zice clasificare, 
zice descriere 5, - | 3 

D-l Roberty nun face de cît a repeta amestecul o- 
bicinuit și împărtăşit pînă azi de. mai toți cuge- 

  

53. Sociologie, Paris, 1886, p. 116.
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tâtorii, între faptele coexistente şi faptele succesive, 
de şi s-ar părea că el le deosebeşte. Dacă nu, cum 
ar putea vorbi de o clasificare a faptelor succesive ? 
Clasificarea nu poate sta fără generalizare, subordo- 

nare şi coordonare; dar cum pot fi generalizate. 

subordonate şi coordonate fapte care se urmează? 

Apoi o metodă (deducţiune, inducţiune, observaţiune, 

experiență) slujește spre a stabili ori ce soiil de a- 

devăruri; ea este un instrument intelectual pentru 

a ajunge la descoperirea adevărului; dar o metodă 

nu este nică odată un sistem de adevăruri însuși. 

Istoria însă este tocmai aşa ceva, la expune o se- 

rie de adevăruri privitoare la fapte ; ea expune în- 

 lănţuirea trecutului. In loc de a fi o metodă, ea 

întrebuințază, însăşi unele metode, pentru a stabili 

adevărurile ei.



CAPUL III, 
——_ 

Păreri greșite asupra scopului istoriei 
——— 

Istoria şi patriotismul. — După ce am arătat 
ce este istoria, să cuvine se cercetăm ceea ce eanu este şi ceea, ce nu trebue să fie. 
Am stabilit că istoria poate pe deplin năzui la ro- lul și la titlul de știință, întru cât ea urmărește a- ceeași țintă ca și celelalte științi, descoperirea adevă- rului și explicarea lux cauzală. Am văzut, în acelaș timp, că, stabilirea adevărului este mai grea în fap- tele succesive de cît în acele coexistente, din pri- cină că faptele care sunt de căderea istoriei nu mai ființază, și că ele trebu6 reconstituite prin mijlocirea rămășiților trecutului, | 
Cătră această greutate se mai adauge, pentru fap- tele succesive ale minţei, împrejurarea că ele fiind, la urma urmelor, lucrarea conștiinței omeneşti, aceasta, are adese ori interesa ascunde adevăratul lor ca- racter. Datoria istoricului trebue să fie de a se sili
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A 

prin toate mijloacele, ca să desfacă adevărul din 
nourii vroiți sati nevroiţi care-l încunjură. Or-ce 
lucrare care nu respectă acest principii cu toată as- 
primea, nu poate pretinde la titlul de istorie. Noi 
știm. că disciplina noastră este mai ales expusă aces- 
tui neajuns, și tocmai pretenţia teoriilor interesate de 
a trece drept adevărate, aii aruncat neîncrederea în 
valoarea ştiinţifică a istoriei. 

Dar nu cu această greutate cugetăm noi să ne în- 
deletnicim aice. Acea, pe care vroim s-o atingem este 
mult ma! însămnată. Anume istoria, chiar cînd ar fi 
în. stăpînirea adevărului, trebue. oare să-l arăte în 
toată a lui cruzime, și nu trebue ia, în oare-care îm- 
prejurări, să cruțe simțimîntul poporan, pe care a- 
devărul gol l-ar putea răni; cu alte cuvinte isto- 
ria nu trebue oaresă ţină socoteală de patriotismu ? 
Nu este de datoria ei de aîmblinzi expunerea fap- 
telor care ar puteasă-l jignească, și din protivă să 
umfle pe acele ce ar putea să-i dee viaţă ? 

Istoria expune faptele omenești, şi expunerea ci 
poate. avea înriurire. asupra vremei de faţă, prin în- 
suşirea atît de rostită a omului pentru imitațiune. 
Cetirea istoriei poate insufla puternică ' simţiminte ; 
ea poate pune în lucrare o fermecare, prin exemplul 
faptelor mari îndeplinite de străbuni, precum poate 
pe de altă parte lîncezi spiritul, prin descrierea mi- 
zeriilor și înjosirilor neamului omenesc. Nu fără cu- 
vînt purta Alexandru cel Mare tot-deauna cu ell- 
liada lui Omer. Iată pentru ce istoriografia mai ve- 
che urmărea ca ţintă, acea de a sluji de exemplu . 
timpului de faţa, și pentru a o ajunge, ea Jărtfea 
bucuros adevărul tendinței moralizatoare. Ea, vroia, 
cum zice un cronicar romîn: „să rămîe cunoscute 
rodului omenesc lucrurile bunilor şi a răilor, a vred- 
nicilor -şi a -nevrednicilor, -ale legiuiţilor împărați și 
ale tiranilor, ca pe cei buni și vrednici să-l lăudăm 
şi să-i bine-cuvîntăm, și pe cel răi şi cruză să-i ocărîm
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Și răti să-i pomenim ; așișderea că rălele să gonim şi 
să fugim, iar bunele să îmbrăţoşăm şi să urmăm 1. 

Nu se poate cutotul răspinge acest rol de a doua 
mînă alistoriei ; dară pentru ca ea să-l îndeplinească, 
na € cîtuși de puţin nevoie de a se atinge adevă- 
rul. Dacă pilde frumoase, fapte mari, jertfe neinte- 
resate pentru binele obștese îi cad sub condeiii, cine 
ar putea mustra pe istoricul ce le ar pune în de- 
plină. lumină ? Dară asemenea exemple nu pot lu- 
cra. asupra, sufletului, decît dacă sînt pe deplin do- 
vedite. Vremile noastre, în care spiritul ştiinţific este 
dispus a nu primi nimiepe cuvînt, ci numar pe do- 
veză, nu va da nici o crezare vorbelor late ; ele nu 
se vor închina, decît înaintea elocvenţei convingă- 
toare a faptelor. Noi credem că istoria va aduce mult 
mai multe slujbe, chiar pentru ridicarea morală a u- 
nui popor, dacă ea nu va reproduce decit curatul a- 
devăr, fără să-l mai potrivească cu interesele mo- 

*mentului. Un popor are tot-deauna nevoie de a-și 
cunoaște lămurit trecutul, dacă vra, să-și deie samă 
despre starea sa de față, și să găsească sensul în care 
el trebue să-și îndrepte silințele în viitor. Nu i s-ar 
face o slujbă, cîndi s-ar ascunde cauza adevărată a 

"înfrîngerilor sale, a încetineler propășirei sale, a dă- 
rei îndărăpt a, industriei saii a artelor sale, ȘI nu priri 
arătarea, trecutului săii- în o falșă lumină ar putea 
fi el învățat asupra nevoilor pe care le are în tim- 
pul de față, saii a primejăiilor care-l ameninţă în 
viitor. Starea prezentă este ceva real, și asupra aces- 

„tei realități este:de lucrat, dacă ea nu ar fi priin- 
cloasă bune! stări a poporului. Pentru ca îndreptarea, 
să se poată face, trebu cunoscute cauzele reale ale 
stărei bolnăvicioase, şi prin urmare seria exactă a, stă- 
rilor ce aii precedat-o. Numai prin cunoștința deci 
exactă a istoriei sale, prin expunerea adevărului a- 

  

1. Anonim citat în A. D. Xenopol, Zroriz Rominilor din Dacia Tyaj, IV, 1891. p. 635. “ pol, /storia Aomini a ratană,
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supra trecutului său, va putea un popor să găsească 

mijlocul de a învinge greutăţile ce le va întilni' în 

cale. Cum o spune prea bine Fustel de Coulanges 

„este tot:deauna, primejdios de a confunda patriotis- 

mul care este o virtute, cu istoria care este o știință“ ?. 

Pot ce se poate învoi istoricului, este de a colora, 

mat mult prin stil oare-care evenemente, pentru a 

înalța moralul pop orului, făcindu-le să pătrundă mai 

adînc în cugetul săi. - | 

Invăţatură pentru prezent. — Pe lîngă ţinta mo- 

ralizătoare, în care se vedea miszul istoriei, ea mai 

trebuia să slujască a învața pe popoare şi penea- 

mul omenesc, prin pildele ce conţine, chipul de a se 

conduce în situaţiile încurcate ale vieţei curgătoare. 

Ea, trebuia să conțină an repertoriti de fapte, în care 

s-ar putea tot-deauna afla, învățătura ce ar fi de ne- 

voie în împrejurările de faţă. Si 

Şi accastă ideie conţine o parte de adevăr, dar în- 

tr-un alt înţeles decit acel ce aafost în deobştie pri- 

- mit pînă astăzi. Faptele istoriei se schimbă .necon- 

tenit ; deşi par a se repeta, ele sînt tot-deauna al- 

tele. Este același fond omenesc, dar sub o formă, ne- 

contenit deosebită. Est6 deci inviderat că nu se pot 

aplica, așa, de a. dreptul, unui fapt prezent, princi- 

piile de purtare împrumutate de la faptele analoage 

de mai înainte. Ce am zice oare despre un general 

care, într-o bătălie, ar vra, să păstreze orînduirile luate 

de el într-o bătălie precedentă? Condiţiile luptei fi- 

ind deosebite, eltrebue să schimbe, potrivit lor, pla: 

nul săti de atac sati de aparare. Tot aşa e şi în is- 

' torie. Faptele nu se repetă nici-odată într-un chip 

identic. Sînt. faptele vechi, plus ceva noi: Ata, 

în care tocimai z joacă rolul cel mai însamnat,: In 

ce sens istoria poate ea să devină magistra vitae a! 

2. Needit, reprodus de D- Guiraud în studiul său asupra marelui istoric, 

Reaue des deux Mondes, 1896, Martie, p. 75. ” . i
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lui Cicero ? Noi credem „că poate desluşi pe oa- 
meni asupra două punte însemnate : întăi, arătin- 
du-le mijloacele de a îndrepta greşelele fâcute ; al doi- 
lea, îndrumîndu-i pe direcțiunea în care cr trebue 
să-și îndrepte silințele în viitor. | 

In ceea ce priveşte puntul d-intă!, trebue luat a- 
minte că, pentru a se feri de a recădea în greşelele 
trecute, nu este destul de a lua, cunoștință, despre „ neajunsurile pe care le înfâţoşază organizarea socială care le a adus; trebue — ȘI acesta este lucrul de căpitenie — potrivită această, cunoștință cu vremile în care trăim, trebue îndreptată organizarea socială după cerinţele epocei noastre, și nu numai a se măr- gini la îndreptarea, neajunsurilor organizări, așa pre- cum ia se află în trecut. Dacă vroim să urmăm o linie de purtare care a produs bune rezultate pînă atunci, va, trebui s-o modificăm necontenit în sen- sul și după cerinţele propășirei realizate, iar nu să ne mulțumim de a aplica principiile care ne-ati fă- cut să ajungem la rezultatul obținut. 
Aceste consideraţiuni conduc de la sine la al doi- lea punt, prin care istoria ne poate sluji la îndrep- tarea purtărei noastre în viitor. Vom vedea că isto- nia arată, prin mijlocirea, seriilor istorice, direcțiunea pe care o icii succesiunele de evenemente, și în co- îro ele tind în vremurile viitoare, Puterile care lu- crează asupra, desvoltărei sînt la, sfîrșit neoprite, şi silințele conștiute ale omenirey nu pot decit să gră- bească implinirea rezultatelor cătră care ele duc, cînd aceste silinți sînt îndreptate în sensul acțiunei ace- lor puteri, saii să o întîrzie, cînd lucrează în sens protivnic. Interesul păstrărei ființei sale împingînd pe om a căuta cea mai mare cîtime de fericire cu putință pe acest pămînt, şi a prelungi cît să poate mal mult toate condiţiile care slujesc spre a o che- zășlui, istoria va putea sluji a ajunge această țintă, prin mijlocul aratat mai sus, adecă favorizînd evo- iuțiunea cătră bine Și întirziind, pe cât să va putea
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face, pe acea ce tinde cătră rău. Dar sprea cunoaște 
direcțiunea, acestei evoluţiuni, trebue descoperite li- 
niile ei în trecut, lată în ce înţeles istoria poate de- 
veni un izvor de învățătură pentru prezent. 

Dar folosul de căpitenie cese poate trage din stu- 
diul istoriei, pentru timpulin care trăim,. este acela 
care rezultă din înţelegerea acestui din urmă. Nu- 
mai trecutul poate să ne desluşască vremile de față . 

Istoria-cenzură. — Dacă istoria nu este un re- 
pertoriu de fapte care să slujască la îndreptarea pre- 
zentului, acest din urmă are el oare drept menire 
de a juca față cu trecutul rolul de cenzor, dea în- 
cuviința sati a descuviința faptele ce nu mar sînt, 
de a găsi că cutare evenement nu arfi căzut să să 
intimple, de a arăta bucurie pentru un soiti de fapte 
ce s-ar fi împlinit și păreri de răi pentru altul ce 
nu ar fi izbutit ; într-un cuvînt istoricul are el dreptul 
de ase ridica în judecator al trecutului, și istoria are 
ea, drept menire și de a critica trecutul, saii numai a- 
ceea de a-l înțălege ? i 

Se ştie că tocmai în această direcție s-a dezvoltat 
eloevenţa istorică ce punea,'în zugrăvirea carac- 
terelor și în declamările morale şi utilitare, ţinta de 

căpitenie a, istoriei. 'Tratată din punturi de vedere 
deosebite, prin spirite stăpinite de prejudicăți poli- 
tice sati împărtășind deosebite credinţi religioase, îs- 
toria deveni cîmpul pe câre se purtaii, sub masca 
trecutului, luptele prezentului. 

Istoria-ştiinţă care urmărește cascop adevărul asu- 
pra trecutului, nu trebue să mai calce pe această cale. 

Și mai întăi, în ce priveşte zugrăvirea caractere- 
lor, trebue deosebite, la indivizi ca și la popoare, 

două elemente deosebite: fondul firesc și caracterul 

istoric, născut din lucrarea evenementelor asupra a- 

cestui fond neperitor. Dar pe cînd fie-ce popor are 

3. Mat mult asupra acestel întrebări, vezi la Capitolul VIII, Zegile socie- 
logice, $ Prevedere şi prezicere. ”
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un fond organic şi psihic ne strămutat, la indivizi în 
deobştie acest din urmă este mult mai puţin rostit. 
Numai prin excepţie se întîlnesc indivizi înzăstraţi 
cu un. caracter originar statornic si neschimbat. Cei 
mai mulți sunt firi neutre, ușor de frământat, și îi 
formează caracterul sub îmboldirea evenementelor. 
Caracterul personajelor istorice fiind lucrarea timpu- 
lui, se înţelege că el trebue să se schimbe cu acest 
din urmă. -De aici urmează că schiţarea unul carac- 

„ter va putea adesea ori să iasă greșită, afară doară 
cînd personajul de care e vorba a trăit scurt timp; 
căci dacă viaţa lui a fost mal lungă, ceea ce se în- 
timplă de obiceiii, zugrăvirea dintr-o singură trăsă- 
tură a caracterului individual nu va corespunde nici 
odată realităţii pe care ea vra s-o reproducă. Carac- 
terul istorie, adecă acel format prin timp la individ 
ca și la popor, este productul reacțiunci provocate 
de evenemente în firea organică şi psihologică a fiin- 
țel de care e vorba ; el este tot-deauna productul des- 
voltărei. Afară de cazurile. extra-ordinare, individul 
nu mai este la sfirșitul vieţei şale ceea ce era la în- 
ceput. Vom aduce un singur exemplu, acel al. lui Ti- 
beriu, prea bine analizat de cătră Beulţ, şi care do- 
vedește cu prisosință că ființa monstruoasă care a fost 
Tiberiul insulei Caprea, este un product mai curînd 
al. împrejurărilor, decît al plecărilor înăscute. „Li- 
beriu era un om ca ȘI n0%, mai bine înzestrat decît 
noi. Acest coboritor al străluciţilor Claudii, dacă ar 
fi trăit într-un timp. liniştit și într-o țară liberă, ar 
fi fost reţinut, foarte folositor și prin urmare fe- 
rieit ; ar fi lasatpoate o glorie curată ca cet mal mulți 
din stră moșii săi. El s-a născut însă și a crescut în- 
tr-un medii nesănătos, încunjurat de 'cele mai rele 
exemple, supus molipsirei atotputerniciei; el a cu- noscut toate relele, toate nelegiuirile, toate patimile ; el a trecut prin înjosire, frică, desnădâjduire, robia 
Yroită, surgun, înainte ca o năprasnică învărtitură a norocului să-l arunce pe tron, înjosit și enervat,
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în mijlocul primejdiilor, trădărilor, lingușirilor, pre- 

pusurilor, așa că el suferi, timp de aproape jumătate 

de veac, o demoralizare înceată care.l-a degradat, 

coborit mai pre jos de dobitoc și condus la turbare 

şi la nebuniei. Din protivă un caracter ca acel 

al lux Napoleon, se arată chiar din cea dintăi clipă 

pe deplin format. Evenementele îi daii drept cadru 

lumea ; dar el nu ar fi fost altul, nici în cele mai 

modeste condițiuni de viaţă. 
Iată pentru ce, afără numai doară pentru firile cu 

totul excepţionale, nu se va putea schiţă nici odată 

dintr-un singur condeii caracterul personajelor isto- 

riei. A o face atunci cînd personajul intră în scenă, 

este a apuca înainte desvoltarea sa de mai tirziii ; a-l) 

rezuma la, sfârșitul. vieţei sale, este a pune împreună 

fapte despărțite prin . timp şi neasemănătoare între 

ele. Expunerea caracterului, pentru a fi adevărată, 

trebue să fie făcută amăsurateu a lui formațiune. 

Ea trebue să plece de la fondul omenesc, ori-cit de 

sters ne-ar apărea în momentul cînd intră în scenă, 

şi să desvolte una cîte una particularităţile pe care 

jocul vieţei îl face să le deprindă. - 

Acesta este chipul urmat de Leopold Ranle cu per- 

_sonalitățile istoriei. D. Oitokar Lorenz, în studiul săui 

asupra marelui istorie german, ne zice în această 

privire : „ceea ce este caracteristic în feliul cum Rauke 

aprețuește oamenii, este împărţirea însușirilor lor. 

nevroința de a-i privi în întregul lor, ca ceva care 

ar exista odată pentru tot-deauna. In acest chip, Ranke 

pune: în locul unei. judecăți asupra personalităţei, a- 

prețuirea motivelor care le hotărese purtarea“ $. 

Să trecem la judecarea, evenementelor și a persona- 

lităţilor. Se înţelege de la sine că se vor putea tot- 

deauna face reflexiuni de caracter moral, cînd se vor 

întilni fapte saii oameni care pot să le motiveze. Ast- 

  

4. Tidire ou Phtritage d Auguste. Paris, 1870, p. 353. - 

5. Zeozold Ranke, die Generationslehre und der Geschichisunterriehl, Ber- 

lin, 1891, p. 134:
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teliă este 'greii de trecut, fără a o însemna, peste purtarea, minunaţtă a generalului lui Traian, Longi- nus, înșelat şi prinsde Decebal. Acesta trimisese răs- puns lui Traian, că dacă nu ar părăsi cucerirea Da- ciei, Longinus ar peri in cele may grele cazne. Tra- ian care-și iubea mult prietenul, era pus, prin _vi- clenia regelui dac, într-o poziţie destul de grea, tre- buind să jertfească sat prietenia, saii interesul sta. tului. Longinus, pentru a scoate pe stăpînul săti din încurcătură, luâ otravă. Această, faptă, de o mărime morală cu desăvârşire înaltă, nu poate lasa rece pe istoric. Din potrivă cum să nu te răscoli, în numele omeniei, contra făcliilor vir ale lui Neron, și în nu- mele moralei contra, măritișului Mariei Stuart cu u- cigătorul barbatului ei? De aceia și Ranke, istoricul cel mal liniștit al vremilor noastre, nu lipseşte de a, califica uciderea, lui Henric a] III-lea de „acţiune îngrozitoare, rod al fanatizmului selbatie şi întune- cost £. Dar aceste-apreţuiri morale nu may alcătuesc, ca înainte, fondul chiar a] istoriei, scopul scrierei ei. Cum o spune cu dreptul D. Ortolam Lorenz, vorbind despre istoricul moralizator Sehlosser: „istoricit mai | tineri nu vor putea, decît da din umere, văzînd pe- dantismul moral care vroia să întrebuințeze apara- | tul complicat al istoriei, pentru a deschide mintea asupra unor lucrari, precum politica, sati viaţa, sta- talui, care se pot învăţa mult may ușor în dreptul natural şi filosofia ?, 
Dar morala nu este singura, care împărtăseşte a- cest caracter de judecată obștească şi foarte puţini supus desbaterei. 'Tot aşa e cu o idee care îi este foarte vecină, acea de drept, de dreptate. Istoricul va putca, totdeauna apreţui evenementele din pun- tul de vedere al dreptăţii. In sfirșit el va trebui să mai cerceteze și pe acel al propășirei, de-oare-ce este O
 

. 

i 

6. Franzistsche Geschichte, |, p. 237. 7. Die Geschichistvissenschaft în îhren rduptrichtungen und Aufpaben, Perlin, 1886, p. 7o. ” 
Ma
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chemat a:expune evoluţiunea spiritului .omenesc și 

a-și da samă, dacă epoca pe care.0 studiază sau fapta 

pe care vra s-o înţeleagă, face parte dintr-un val ce 

înaintează sat dintr-unul, ce dă îndărăpt. 

Dacă apreţuirea poate fi făcută din aceste trei punte 

de vedere, -moral, juridic şi progresiv, aceasta are loe 

pentru că ea are un caracter obştese şi pentru că 

toată lumea nu poate judeca lucrurile, din aceste punte 

de videre, decît în. acelaşi clip, saii cu foarte ușoare 

-deosebiri în 'păreri *. | 

Nu este tot astfeliii, îndată ce apreţuirea, pleacă din- 

tr-un punt de videre personal care își are izvorul în 

convingerile politice, sociale, economice sai religi- 

oase ale autorului. Judecăţile pe care istoricul le va 

rosti asupra trecutului, după caracterul săii personal, 

nu vor mar avea cuprinderea obștească a judecăţi- 

lor morale, juridice şi progresive. Ele vor fi rostirea, 

unor păreri individuale, saii în ori-ce caz ale celor 

ale unei clase a societăţei. Este deci cu totul firesc ca 

alte individualităţi, şi mai cu samă alte clase sociale, . 

să, nu le împărtăşască. 'Tot atît de nepotrivite sunt 

reflexiunele pe care unii istorici găsesc de cuviință, 

a le face asupra mersului pe care istoria ar fi 'tre- 

buit să-l ice şi părerile de -rău asupra aceluia pe 

care l-a apucat. Ce însamnă bunăoară declamările 

lui Beul6 asupra. lipsei de voință a poporului roman, 

de a pune mîna, iarăși pe libertate, cînd cu moartea 

lui August,.şi -ce înțeles se poate da cuvintelor ur- 

mătoare ? „Cit de fâră scuză este poporul roman 

înaintea urmașilor ca, și înaintea lui însuși, de anu 

fi apucat prilejul pe care Pronia i-l dădea 'cu așa u- 

'surinţă ;- căci el putea redeveni stăpînul soartei săle, 

:fâră rescoală, fără sîlnicie, fâră înfrîngerea vre-unei 

o — 

“8, Admitem deci în totul întinderea pe care d. Guiraud (Z'oznure de Fus- 

tel de Coulanges în Revue des deux Mondes, Martie 1896, p. St) vroeşte să 

o dee rolului istoricului, Numal cît îngrădirea pe. care de Coulanges o pune 

istoricului cd ar trebui să-ș? înterzită ori ce aprețuire personală, rămîne tot 

întreagă. 
6
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legături, fără jertfă, într-un chip cinstit și la lumina, zilei“ *! Poporul roman avea cu toate acestea, o scuză, minunată pentru a nu îndeplini dorinţele lux Beult, anume nu era în stare să o facă. Precum autorul o „recunoaște singur: „acest popor cra dedat plăceri- „lor şi lenevirei ; o sută de zile de sărbători şi de jo- curi pe an erai întăia lui nevoie ; pîne neciştigată prin muncă, şi împărțire de rană, cu Și fâră de cale, craii a doua lui cerință. Cînd nelucrarea este regina unei turme de oameni, ea alungă ori-ce virtute po- litică. Acela singur îi este stăpîn care o hrăneşte și o desfată, care o desmeardă şi o ninereşte 10, Dacă însă poporul roman nu mar era decît o gramadă compusă din robi liberaţă, vîntură-țară străini, cum vra oare Beul€ ca cl să fi întins mîna pentru a rea- puca, libertatea, pe care Pronia i-o oferea, și ce în- - țeles pot avea, în acest caz vaicărările lui ? Este in- vederat că asemenea apucături nu fac să înainteze cu nici un pas adevărul istoric. 
Această întrebare, dacă istoricul trebue să-și ice - voia de a cenzura trecutul, este cu atât may însem- nată, că s-ar părea, prin tăgăduirea acestui drept, a să răpi istoricului ori-ce înrîurire asupra timpului de faţă. Vom observa asupra acestei împrejurări, că nu judecăţile personale ale istoricului, chiar cînd i s-ar părea cele mai .bine întemeiate, hotărese pe a- cele ale publicului, ci numai cît succesiunea tapte- - lor pe care acele judecăţi sunt răzămate. Judecăţile pe care istoricul le rostește , asupra faptelor trecute pot fi cît de puternie formulate și de eloevent expri- mate. Printr-un efect de reacțiune firească, acei care împărtăşesc alte convingeri, în loe de a primi jude- căţile autorului, se vor ridica, cu putere în contra acestei siluiri a; părerilor, prejudecăţilor sati intere- selor lor, ȘI vor căuta a răsturna judecăţile emise. DI 

9. Zibire ou Ihcritaşe d' Auguste, p. 22. Io. Jbidem, p. 13.



Păreri greşite asupra scopului” istoriei 83 

Istoria, ast-feliu tratată, va lua caracterul unei lucrări 

de partid, în locul acelui al uncă lucrări ştiinţifice 

Dacă din protivă, istoricul lasă să vorbească faptele. 

dacă le restabilește în adevarata lor fire și dacă ex- 

pune adevăratele lor cauze, răzămîndu-se tot-deauna 

pe doseză temeinice și încheetoare, logica realității va. 

convinge mult mai mul pe cetitori, de cum ar pu- 

tea să o facă pledcaria cea mai elocventă. Chiar a- 

cei care er împărtăși păreri protivnice, nu vor pu- 

tea face astfelia decît să primească urmările fatale 

care decurg din faprele expuse; iar acel ce nu arii 

îndestul de sinceri spre a o mărturisi, nu vor fi ma: 

“putin zgudoviţi în lăuntrul minei lor. 

Nu vroim să aducem, în sprijinul celor spuse, de- 

cât un singur exemplu, dar acela cu greutate, fiind vor- 

ba de Henri Paine. Acest scriitor eminent carea expus, 

cu o îmbelșugare de amănunțimă într-adevăr uimi- 

toare, istoria revoluţiei franceze, în loc de a semăr- 

gini, în această materie atit de intinsă și de adînci: 

prin ea însăşi, a lăsa să vorbeasce cu autoritatea c: 

netăgăduită, logica faptelor, găsește de cuviință î 

critica marele evenement ce expune, și vra să dote 

dească că revoluția era de prisos ; că nu era nevoie de 

alte reforme, decît de acele concedate de bună voic 

prin caietele nobilimei și ale clerului, precum ȘI prin 

: declaraţia regelui. „Era îndestulător, zice Taine, căci 

toate nevoile reale erati mulțumitei. Aceasta a lui a- 

firmare este urmată de un șir. de consideraţii, me- 

mite a dovedi că „tot singele vărsat, toate grozăviile 

revoluţiei erau absolut de prisos, că nu să putea pre- 

- face starea, societăţei de azi pînă mini ; căun sisten: 

“notă de aşezăminte nu funcţionează decit prin un sis- 

tem noii de obiceiuri, şi că a se decreta un sisten: 

voii de obiceiuri, este a vroi să zidești o casă ve- 

che. Aceasta este totuși lucrârea întreprinsă de revo- 

luţionari, cînd că resping propunerile regelui, refor- 

mele mărginite, transformațiunele gradate. După ci. 

dreptul și datoria lor este de a reface societatea din
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cap "pînă în picioare ; așa o poruncește rațiunea, pură 
care a descoperit drepturile omului și condițiunile 
contractului sociale 11. 

Taine nu expune numai istoria revoluţiei franceze ; 
cl îi face procesul. De aceia și întreaga sa lucrare 
se resimte de această concepţiune falșă a istorici. Taine 
a vroit.să judece revoluţia și să o osîndească. El a tre- 
buit să-şi îndrepte cercetările mai ales în sensul des- 
coperirei dovezilor de Care avea nevoie, spre a-și a- 
junge ţinta. „Rezultatele la care” aceste cercetări ai 
ajuns ar. putea, cum o zice D. Afonvd, să fie primite 
de toate mințele necopleşite de prejudecăţi revolu- 
ționare ; dar aceasta cu trei condiții: 1) dacă Taine 
ar fi aratat deosebirea între ideile constituanţilor şi 
urmările trase din ele; 2) dacă Taine ar fi lămurit 
ca crimele Jacobinilor aii fost rezultatul, nu numar 
al unor idei falșe, dar și al uner situații exterioare și 
interioare violente care înnebunea minţile ; 3) în sfir- 
sit dacă Taine ar fi stabilit oare-care restricțiuni și 
oare-care nuanțe“ '. D. Monod revine asupra între- 
bărei, în necrologul consacrat de e] marelui seriitor. 
În acea lucrare, D. Monod constată cu părere de râui, că „Luine părăsise seninătatea. determinismului săi ' filosofic; că elnu să mulţămeşte de a deserie și de a analiza, ci judecă și să necăjeşte. In loc de.a a- rata numai, în căderea vechiului regim, în sîlniciile 
revoluției, în gloria și tirania imperiului, o succesiune 
le. fapte neaparate şi neînlăturabile, Taine vorbește de reșeli, de rătăciri, de crime“. Nu vroim să cerce- tâm motivele care au împins pe 'Laine-a se înde- 
părta, în ultima, sa lucrare, de spiritul într-adevăr şti- ințific care se regăseşte în toate serierile sale ante- rioare și a înfrînge el însuși principiul care îl călău- zise pînă atunci: „că știința nu proserie nici nu iartă ; 

  

11. Zes origines de la France conteiporaine, L' Anarchie, p. 1+Sr. 12. Revue historigue, XXVII, pP 130. i ” 115 Biden, LUX, p. 17,
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ca constată și explică€ îi. Ne vom mulțămi a stabili 

că, cu toată munca cea urieșă depusă în Originile 

Franţieă contimpurane, "Taine nu a dat o istorie aa- 

celei epoce, ci o lucrare de partid. Pentru ce? Pen- 

tru că, în loc de a căuta înlânțuirea ncaparată a fap- 

telor ce studia, el și-a pus în gind să le judece şi să 

le ocărască, ca și cînd faptele ar fi putut fi altfeliu 

de cum ăi fost; pentru că a părăsit adevăratul tă: 

rîm al istoriei. | 

Este drept că această înlănţuire succesivă nu este 

nică-odată fatală și neapărată a priori. In istorie cauza 

fiind cunoscută, efectul nu o urmează în tot-deauna, 

şi numai după ce acest efect s-a produs, el se arată 

ca urmarea neaparată a cauzei. Este singurul nea-. 

parat, pentru că între mai multe efecte cu putinţă, 

este singurul ce s-a realizat. Evenimentele istorice 

nu devin fatale și nerevocabile decît după a lor în- 

deplinire. Ceca ce s-a întimplat, trebuia să se întâmple, 

fiind că s-a întimplat, iată gîndirea fundamentală a 

istoriei. Acest fatalism, de şi nu poate fi hotărît de 

mai înainte, nu este mai puţin nerevocabil după a 

lui împlinire, decît îndeplinirea, legilor fatale ale lu- 

mei coexistente. De aceia nică nu înţelegem. noi fo- 

losul raţionamentelor asupra ceea ce s-ar fi putut în- 

tîmpla în istorie. D. Zarde are asupra acestei între- 

bări o întreagă teorie, și D. Lacombe găseşte că ar 

fi de mare folos a-şi exercita mintea în construcțiu- 

nea unor istorii ipotetice:5. Noi credem din protivă 

că ori-ce speculațiune asupra ceea ce ar î putut 

adveni, este o muncă zădarnică, de-oare-ce știința nu 

este decît reproducerea realităţii, iar realitatea, isto- 

zică nu există în chip virtual, ci numai cît după a 

ei. îndeplinire. „Nimica nu să poate schimba din ceea 

PI i 

14. Philosapăie de Zart Paris, 1865, p- 21. 

15. G. Tarde Logigue sociale, p. 159. Lacombe: De Phistoire considerte 

comme science. p 63. Încercarea cea ma! stranie de reconstituire a unei is- 

torii posibile a fost jăcută de 1). Renouvier în cartea sa Uehronie, esguisse 

historigue di dfoelopperent de da civilisation europdeune tel gi îln a pas de, 

zel puii aurait fu ître, Paris 1876. i
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ce a fost odată zice cu drept cuvint D. Andrâ Le- fevre'5. S-ar putea, la urma urmelor, da puţină, în- semnătate reflexiunelor pe care istoricit le fac asu- pra evenementelor; numai aceste evenemente să fie stabilite cum să cuvine și legătura lor cauzală pusă in lumină. Trebue însă luat aminte, că un autorce întreprinde lucrarea lui, cu gîndul de a critica și cenzura, va fi împins fără voia lura se interesa mai cu deosebire de faptele ce-i dai dreptate și a nc- îngriji pe celelalte, Tocmai aceasta s-a întîmplat luă Taine care a, lăsat la o parte primejdiile interioare și exterioare ce amenința revoluţia și „înnebu- nea spiritele“, primejdii care explică de minune cum de revoluţia, franceză ajunse, de la apoteoza libertăţei, la o groaznică căsăpire. 
A se abţinea dea judeca evenementele, iată sin- gurul mijloc dea f nepărtinitor, fiind că în acost caz nepărtinirea se impune. Indată ce faptele sînt ju- decate, silinţele cele mai serioaze pentru a păstra, nepărtinirea devin cu totul zădarnice. Nu se poate desface cineva, de însăși a lui personalitate care eun compus din elemente ce aparțin unul timp anumit. Fie-care om va împărtăşi oare-care idei, oarecare credinți care fac parte întregitoare din personalitatea sa intelectuală, și de care el nu poate să să desbrace nici într-un chip. Ori-ce istorie care va întreprinde să judece evenementele, le va judeca în feliul lui, adecă după individualitatea lay particulară. Dar acest element individual exclude toemai caracterul științifice. In protivă teze pe care o susţinem, un număr des-- tul de însemnat de autori pretinde că rolul celmay nobil.pe care istoricul îl are de îndeplinit este acel de judecător al trecutului şi de Mentor al prezen- - tului. Spre pildă, D. Lavolse susține „că istoria, prin judecata ei, aduce omenirei slujbele cele mai de preţ ;. că trebue numai decit ea istoricul să poată judeca, 

    

Lă 16. Zhomme & Zravers les âges, Paris, 1880, p. 119.
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cu nepărtinire şi autoritate; că el trebue să facă a- 

cest lucru, pentru a uşura conștiința neamului ome- 

nesc, pentru a, înfricoșa și pedepsi pe vinovat, pen- 

tru a, da încredere, uşurare și satisfacțiune celui a- 

păsat ; că este drept şi neaparat ca, la un moment 

dat, în faţa răului biruitor, a mișeliei ce să resfață, 

a crimei prosteşte adorată saii înalțată prin nebunia 

poporului, istoricul să poată, în numele. principiilor 

pe care consimțimîntul veacurilor le-aii consfințit sub 

numele. de filosofie a istoriei, să se rădice în fața, 

mulţimei rătăcite şi să opună judecăţei ei, propria 

sa judecată. D. Caro adauge în acelaşi sens: pis- 

toria, zice el; nu are nici datoria de a ierta, nică drep- 

tul de a uita. Ea nu are clienţi, ea este judecător 

suprem: ca nu se lasă a fi nică înduioşată, nici în- 

fricoșată, nici coruptă. Ceia, ce ea a judecat este bine 

judecat; ceca ce eaa vestejit este bine vestejit; sen- 

tinţa ci este fâră de apel“ *. D. Mazime Dolfus ur- 

mează mai departe pe același ton: „istoricul obici- 

nuit a nu păşi decît sprijinit pe fapte, pe deplin 

luminate de rațiune, se teme de apune istoria în slujba 

ciuzilor şi a urilor de partid, și dacă el nu-și in- 

terzice asprimea, el nu crede nici că trebue să ex- 

cludă dreptatea. El osîndeşte, dar el ține să înţă- 

leagă, şi înţălegînd mai mult, el osîndeşte mal puţin. 

Mai curînd judecător decît învinuitor, istoricul ad- 

mite, în feliul juraţilor, împrejurări uşurătoare care 

pot micșura respunderile“ 5, Nu am mai sfirși dacă 

am. vroi să reproducem părerile tuturor acelor care 

atribue istoricului rolul, în destul de ridicol, de ju-: 

decâtor al veacurilor. 
Nu trebue amestecate tendințele de a judeca, de 

a cenzura faptele, ca judecăţile logice, sati trase 

din experienţă, cărora acele fapte trebue supuse. Pen- . 

tru a pune în lucrare această operaţie, va fi adese 

A —————— 

17. Za morale dans 7 histoire, Paris, 1892, p. 230. , 

15. Reponse au discours de reception de dluzime Ducamp, fbidem. 

19. 'Considtralions sur Phistoire, Paris, 1371 p- 3-
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ori de nevoie u recurge la principii generale care 
explică izbutirea sau neizbutirea oare căror cvene- 
mente. Aceste principii însă trebue să aibă, ca și a- 
cele ale moralei, ale dreptului și ale propășirei, o va- 
loare obștească. Astfelii cînd Ranke, pentru a ex- plica, nenorocirile cărora, se expuseră, Hughenoţii, prin apropierea lor de partidul curței, le aplică prinei- piul: obștesc, tras din experiență, că niciun lucru nu poate fi mai primejdios pentru un partid, decît dea se lega cu altul de păreri protivnice, — cl nu face decît potrivește o maximă de înțălepeiune universală cazului singuratic pe care-l are înaintea ochilor. Istoricul va putea deci apreţui evenementele, însă numai din punte de vedere cu totul obștești, potri- vit cu regulele logice, cu principiile dreptului Și cu adevărurile dobindite de Știință, și de experiența lu- crurilor omenești. Poate să fie une oră greii. de tras o linie de despărţire preciză, între judecăţile de a- cest felii și acele de caracter individual. In toate ca- zurile de îndoială, trebue oprită ori-ce judecată. A judeca, deci cît mai puţin din toate puntele de vi- dere, a expune adevărul ȘI a-l explica, prin stabili- rea cauzelor, iată, ţinta pe care istoria trebue să o urmărească în 'vremile noastre, De sigur însă că D. Hellvald merge prea departe, cînd vrasă excludă, din' istorie pînă, și aprețuirea m oralăa evenementelor, şi crede că motivarea cauzală, nu numai că explică, dar încă și îndreptățește faptele istoriei *; căci după cum ie foarte bine aminte D. Richard dar: „este departe de la lucrul motivaţ cauzalicește la ceea, ce-i rațio- nal, drept și bun. ȘI principiul lui Hegel, că totece: real este și rațional, este e] însuși departe de a fi ra- țlonalt *, | 
Cu cît faptele sunt may proaspete, cu atîta ele sunţ într-o legătură max strînsă cu ideile noastre, cu a- tita tendință de a face pe judecătorul se va rosti: a A 

20 Die Culturgeschichte în îhrer natirhichen Zntioicheluug, 1S73, p. 10. 21. Die philosophisehe Geschichisau fassuns der PNeuzeit, p. qo.



Păreri greșite asupra scopului istoriei 89; 

în mintea istoricului. lată pentru ce s-ar părea că 
istoria contimporană este mai grei de tratat, fiind 
'că asupra faptelor ei, ar fi mai anevoiea se păstra» 
răceala şi nepărtenirea cuvenită. Intr-adevăr ci îs- 
toria timpurilor noastre este mai greit de reprodus; 
aceasta însă din altă pricină, anume din aceea că 
noi suntem prea aproape de evenemente, spre apu-. 
tea deosebi înţălesul şi mersul lor ; apoi fiind că toate 
izvoarele din care ea ar putea fiscoasă nu pot fi în- 
trebuințate: pentru că toate documentele care trebue 
să o lumineze nu sunt încă cunoscute. Cit despre ne- 
părtinire, nu înțălegem pentru ce ar fimai grei de 
păstrat, decit cu Faraonii, dacă să urmează curat nu- 
mai strinsa înlânțuire a faptelor. Nu se va putea fi 
decît nepărtinitor, îndată ce se vaabţinea de la ori 
ce cenzură. D. Pirenne crede că „feliul de a concepe 
istoria este impus istoricului prin timpul săi; că pe: 
cînd propăşirea ştiinţelor este neîncetată, istoria as- 
cultă, de un feliu de lege de veciniea reîncepere. Pie 
care epocă reface istoria ei, o transpune oare cum 
într-un ton mai potrivit cu dînsa. Istoricul este stă- 
pînit, fâră a lui ştiinţă, de ideile religioase, filosofice 
politice care umblă în jurul lui 2. Dar tocmai, spre 
a. deslega pe istorie de aceste puteri neconştiute, ce- 
rem noi cael să se abţină dela ori ce judecată per- 
sonală. Istoria a ascultat într-adevăr de o vecinică 
reîncepere, cât timp ea n-a fost decît o producere li- 
terară care trebuia să răsfringă în al ei sin me- 
diul care o încunjura. Îndată ce ea îmbracă carac- 
terul unei știinţi, prin aceasta însăși ea să desprinde 
din ori-ce înriurire a mediului — la care adevărul 
nu este supus, după cum vom vedea-o mai jos. 
(Capitolul VI. Puterile ajutătoare ale evoluţiei. Ac- 
tiunea mediului intelectual). 

Istoria deci trebue să-și interzică, absolut ori ce 

22. Une polimigue historigue en Allemagne în Revue historigue, Mai-lunie - 
1897, p. ŞI.



90 Păreri greșite asupra scopului istoriei 

judecată personală asupra faptelor trecutului. Ade- 
vărul istorie nu reșede decit în reproducerea. reali- 
tăței faptelor trecute, pe cît şi în acea a cauzelor lor, 
şi nu în părerile personale pe care le putem avea asu- 
pra acestei realitați. Această părere individuală este 
un element cu totul în afară de înlănţuirea cauzal 
a faptelor, singurul obiect al istoriei. Ce s-ar zice 
oare de un fizician sai de un chimist care s-ar a- 
puca de certat trăsnetul, sau materiile otrăvitoare, 
pentru că ele pot face răti omului ? "Poate legile na- 
turale aii o valoare egală înaintea, adevărului, pen- 
îru că toate slujesc a explica natura; toate seriile fe- 
nomenelor succesive aii de asemineaacecaşi valoare, 
pentru că conţin explicarea trecutului. Faptele care 
constitue istoria sunt desbătute, criticate în timpul 
cât ele se îndeplinesc; personajele care le întrodue 
în realitatea lucrurilor sunt adesa ori batjocorite, hu- 
lite, calomniate sai încarcate de laude de cătră 
diferitele partizi ce luptă pentru traiti. Nu intr-un 
chip blind și liniştit se depune materialul istorit în 
arhivele trecutului. Fie care urmă este adesa, ori în- 
sâmnată prin sîngele sau prin lacrimile cuiva. Este 
viața. care se descarcă puţin cîte puţin de a ei po- 
vară și o culcă în mormîntul morţilor. Feliul cum 

istoria, se produce este asemenea marelor frămîntără 
ce dădură naștere depozitelor ce alcătuesc munţii şi 
cîmpiile noastre. In mările clocotitoare, stincele e- 
rai zmicurate, sfârmate, reduse în pulbere ; încetul 
cu încetul marea se liniștea. și depunea pe fundul er năsipul cel' subţire care alcătuește straturile de azi 
Tot așa e şi în istorie. Timpurile de față cu pati- 
mele lor, cu interesele lor momentane, ascuţite unele 
contra altora, prin lupta pentru traii, împing pe oa- 
meni a se rupe între dinșii, a se uri, a se destruge 
unii pe alţii. Dar faptele se îndeplinesc într-un chip 

„saii în altul; ciuzile sunt uitate; interesele se îm- 
pacă, cu noua întocmire a lucrurilor, şi - moartea, 
vine să toarne balsamul ei mîngăitor pe ranele încă
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deschise. Depozitul istoric începe a se forma. ; stra- 
tul săii va fi în curînd destul de puternic, pentru a: 
așaza pe el istoria. Se înţălege că dacă rolul parti- 
zelor politice, al sectelor religioase, al scoalelor: lite- 
are saii artistice, samănă cu elementele pe care na- 
tura le deslănţueșşte din sinul ci, pentru a hrăni fră- 
mâîntările pămîntului, acel al istoricului nu va avea 
nici un motiv de a se împărtăși la aceste lupte, a. 
căror desfășurare el o expune, precum nică geologul 
nu se poate interesa altfeliii la fenomenele scoarţei 
pământeşti, decît spre a cunoaşte fazele prin care aii 
trecut. Istoricul nu se deosebeşte de geolog decît prin 
împrejurarea că fenomenele, pe care el este chemat 
a le expune, sunt lucrarea omenirei, a căreia zbuciu- 
mări alcătuese istoria. 

Se poate, trebue chiar, ase combate, pentru ceea, 
ce se crede a fi adevărul, cît timp curenții încă nu 
s-ati stratificat în trecut, cît timp aceşti curenți al- 
cătuesc fapte coexistente ; dar îndată ce, prin a lor 
izbîndă, că aii devenit factori ai istoriei, ori ce părere 
de răi ca şi ori ce încuviinţare devin zadarnice și 
fără scop. Cele mai elocvente desfâșurări de cuvinte 
nu vor face să dispară faptele îndeplinite, „căci ni- 
mie nu poate fi schimbat din ceea, ce a fost o- 
dată“, 

___ Această fatalitate a posteriori a faptelor istorice 
-răpeşte oră ce folos judecăților pe care am pute să: 
le rostim asupra lor. Înţălegerea faptelor trecute poa- 
te chiar să aibă o mult mai adîncă înriurire asu- 
pra viitorului, decît declamările cele mai guralive. 
Fiind în stăpînirea, cauzelor faptelor îndeplinite, vom 
putea, ţinînd socoteală de evoluţiune, recunoaște mai 
uşor ceea ce trebue fâcut, pentru a se feri de gre- 
şelă. Ideile dobîndite pe tărimul istoriei vor deveni 
îmboldirile purtărei noastre. Pe de altă parte direc- 
ţiunile pe care seriile de fapte le, ai luat, vor de- 

  

23. Andr6 Lefâvre, J'homnie ă travers l's ses, Paris 1890, p. 119.
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termina, pe oamenii zilci a face să precumpencască 

acele ce li se vor părea mai vrednice de a îi sus- 

ţinute, pe cînd alții vor da sprijinul lor seriilor o- 

puse.. Altfeliu se va desfăşura marea luptă a căruia 

rezultat va fi izbînda ideilor şi a faptelor cu viaţă 

asupra acelora, lipsite de ea. Puterile istoriei vor rosti 

totdeauna verdictul lor asupra silinţelor individuale, 

pînă ce noue zdruncinări vor pune iarăși în chestiune 

chipul cum se va desfășura evoluţiunea. 
Puterile care plăsmuese istoria vor lua neaparat 

parte la toate peripeţiile luptei pentru traiii; dar ex- 

punerea rezultatului ce va eși din această luptă va- 

trebui. să fie cu totul deslipită. de toate interesele, 

de toate sîmţimintele, de toate patimile cei vor fi 
dat naştere. ” 

Credem. deci că rolul Nemezisei istorice a trăit, și 

că el trebue să fie înlocuit prin făclia adevărului care 
trebue să lumineze, tot mai adînc, prăpăstiile trecu- 
tului. i 

Istoria descriptivă. — Ne rămîne de înlăturat 
încă o ultimă concepţie rătăcită asupra scopului îs- 
torieă. O şcoală destul de răspîndită cu puţin timp 
în urmă, şi care poartă, după direcţiunea pe care o re- 
prezintă, numele de şcoală descriptivă, pune scopul 
istoriei în descrierea trecutului, și tot talentul istori- 
cului ar consta, după această școală, în a face să 
reînvie în mintea cetitorului figurile și scenele dis- 
părute. Spre a ajunge această ţintă, se dă închipui- 
rei un rol mult mai mare decît acel ce ea trebue 
să-l aibă în această sferă a concepțiunelor intelec- 
tuale. După şcoala descriptivă, istoria ar avea drept 
scop reconstituirea pe întreg a trecutului, acolo unde 
materialele există ; iar cînd se întîmplă ca ele să lip- 
sească, iscodirea, trebue să îndeplinească lipsa de ao. 
„cumente. Figurile trebue să reînvie; scenele s, 
reproducă: cu coloritul lor particular. Trebue să 
audă mișcîndu-se societăţile lescrise ; person, je 

se 
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“trebue să vorbească limba și să execute mișcările 
lor, să se poarte în sfirșit precum o faceaii în viața, 
reală. Descrierea unei bătălii trebue să o facă să, 
treacă pe dinaintea noastră, cu tot încunjurul ei de 
sînge și de fum: trebue auzit zinghenitul armelor, 
țipetele răniților, horcăitul celor ce mor. Istoria în- 
_tr-un cuvint, aravea de scop a face să renască cor- 
pul trecutului, pentru ochii și urechile prezentului, 
și nu acela de e cerceta motivele lăuntrice care fă- 
ceaii pe oameni să lucreze. După cum spune Miche- 
let „istoria trebue să fie o reînviere“ *. 

Să băgâm mai întăi de samă că o reproducere de- 
plină şi credincioasă a faptelor trecute, prin” mijlo- 
“circa ideilor, este cu neputinţă, pentru temeiul că, 

spiritul nu poate da nici odată exacta descriere a u- 
nui corp. Ideile nefiind percepite decit succesiv, coe- 

xistența nu poate nică cînd să fie pe deplin repro- 
dusă prin acest mijloc. Să se încerce bunăoară a se 
reproduce, printr-o descriere, tabloul Madoner Sixtine 

„saii statua Venerei de Milo. 
In al doilea loc, o descriere nu poate avea alte- 

„feet decît de a trezi, în spiritul cetitorului, noţiunele 

ce el le posedă asupra lucrurilor descrise. "Tabloul 
schiţat de scriitor se va răsfrînge în mintea, cetitoru- 
lui, după elementele pe care acest din urmă le va 

“-poseda. In locul icoanelor obiective ale trecutului, pe 
care istoricul are de scop de a le deştepta în con- 
știința acelora cătră care se adresază, cl nu va putea, 

în cazul cel mai bun, decit chema în ea icoane su- 

piective. Deci ţinta urmărită de istoria discriptivă; de 
a face se reînvie trecutul în mintea cetitorilor, nu va 

putea fi nici odată ajunsă. 
Dar în vremile noastre, nică nu sunt de nevoie. 

sforțările spiritului spre a reconstitui trecutul, în pri- 

virea, corpului săii. „Mulțumită propășirilor gravurei 

pe lemn şi a celorlalte industrii artistice, precun: fo- 

  

y 

24. Prefaţa la Țlistoive de France.
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tografia, heliogravura, fotocromia, a devenit cu pu- 
tință ase realiza, într-un chip material, formula lui 
Michelet, figurind, alăturea cu textul, omul, zidirea, 
arma, moneda, costumul, obiectul ce trebueșşte în- 
făţoşat. Dacă reînvierea nu este în carte, ca să în- 
deplinește în mintea cetitorului, sub ochii săie . 

Dar această reînviere a corpului trecutului, ori prin 
ce mijloc ar fi ia realizată, este ea îndestulătoare ? 
Oare cunoștința lucrurilor moarte este accea ce con- 
stitue istoria ? Această. din urmă este compusă din fapte şi mișcări, și este de nevoie a se cunoaşte ade- văratul caracter al acestor fenomene trecătoare, Cor- 
pul poate fi de mare folos, pentru reconstituirea, fon- dului fizic, în care faptul istorie era întrupat. Dar corpul nu este totul. Obiectele. corporale, pe care is- toria le a sămănat în cale, nt sunt decît rămăşiţele trecutului care pot să ne ajute a reafla faptul inte- lectual, constituitor elementului istorie. 

Istoria are deci de scop descoperirea adevărului. asupra faptelor trecute și a înlănțuirei lor cauzale, Tinta pe care o urmărește o aşază decă între știință, şi arta nu poate interveni îna e constituire, decit pentru a face mai atrăgătoare Și mai ușoare de pă- truns adevărurile pe care ea le proclamă. Aceasta însă se potrivește la toate celelalte știință ; căci nu stă nici odată rău adevărului de a se înfățoșa sub o formă frumoasă. 
Principiile fundamentale care slujesc de temelie istoriei vor fi deci acele ale ale unei discipline şti- inţifice, ale unei îndeletniciri intelectuale care urmă- rește descoperirea, adevărului, 
Aceste principii sunt : 
I.  Factoriă statornică ay îstorieă care preșăd la des- voltarea  deosebitelor grupe din care se compune o- menirea ; 

  

25. Andre Lefâvre, Z'ionme trazers des şes, p. 148.
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II. Puterile istoriei care determină această des- 
voltare ; 

MI... Materialul istoriet, asupra căruia puterile lu- 
creuză, și 

IV. Seriile istorice, rezultatul acţiunei puterilor a- 
supra materialului istoric.



CAPUL IV. 

Factorii statornici al istoriei 
————— 

N 

. 

Istoria omenire se desfășură, pe un spaţiu, prin mijlocirea, popoarelor care alcătuese grupuri mar mult saii mai puțin întinse. Mersul ci va [i deci supus în- riuriret pe care aceste două feliuri de fapte covexis- tente o vor pune în iucrare asupra, desvoltărer. Spi- ritul care dă naştere fenomenelor istorice va fi eon- diționat în întregul lui prin aceste două, însămnate elemente: al mediuluy adică al naturei ŞI al aşăzărei geografice în sinul căreia poporul este chemat a vie- țui, și al rasei, sai al complexiunei organice şi psi- hice a indivizilor care alcătuese grupul omenesc. Me- diul va înlesni înflorirea oare căror facultăţi, a oare căror aplecări, precum va, putea şi pune o stavilă, altora, prin nişte piedeci max mult sai mar puțin greii de învins. Rasa va înzestra poporul cu oare care - înaripare de idei, de- simţiminte, de vroinți. "Dacă spiritul poate lupta împotriva, naturer încunjurătoare pentru a o stăpini şi a0 face să slujască trebuin- țelor omului; pentru a învinge, cel puţin pînă la un



. 

Faetorii statornici ai istorizi 97 

oare care punt, piedicele pe care ea le opune întini- 
derei sale, cl nu poate încerca nimic împotriva, rasei 
care tocmai î-a măsurat g&râdul de putere intelec- 
tuală de care el dispune în lupta sa îmrotivu na- 
turei. Deci pe cînd spiritul poate stăpâni mediul, cel 
puţin în oare care hotare, el va fi tot-deauna cu de- 
sâvârşire stăpînit de rasă. In ambele cazuri, acțiunea 
po care aceşti doi factori o pun în lucrare asupra 
desvoltărei este statornică şi pururea aceiaşi. Această 
acţiune va, avea, pentru mediu, efectul de a da miş- 
cărei succesive a fap'elor . istoriei o direcțiune sta- 
tornică ; pentru rasă, de â determina caracterul a.-. 

cestei inișcări și de a însămna hotarele pînă unde 

ea poate ajunge. Sa luăm de pe acum aminte, că, 

mediul exterior, singurul cu care ne îndeletnicinu aice, 

nu pune în lucrare nici 0 acțiune -modifiraloure u- 
supra, desvoltărer, și că tot rolul săti, care cu toate 

aceste c din cele mai însămnate, sc mărginește la o 
acţiune îndreptătoare, pusă în lucrare, într-un chip 

statornic, asupră, desvoltărei unui grup omenesc. 

Rasa. — Mai mulţi autori cred că ideca de rasă 

n-a fost iscodită decît pentru a înlocui o explica- 

țiune serioasă, şi că deosebirile originare de rasă nu 

sunt decît curate ipoteze. îi A 
Argumentele prin care se caută a setăgădui înriu- - 

! a = 

rirea rasei nu sunt însă de susținut. Așa D. Lacombe, 

-mînd în totul părerile istoricului englez. Henri 

Thomas Buchle, întimpină că dacă există, genii spe- 

ciale pentru fie-care rasă, aceste însușiri înnăscute ar 

trebui să se arăte neatîrnat de ori ce condiţie ; câci 

zice el, „dacă oare care condiţii fae ca geniul să nu 

apară și îl nimicesc, altele fac ca cl să se arăte în- 

tru cât-va, iar altele să se arăte cu strălucire, to- 

  

x Compară Lamprecht, . Pers ist Rulturgesehichte în Deutsche Zeitschrift 

fâr Geschichiswissenschafl. Is 1890, p LL: „Diese Faktoren (rasa şi mediul) 

Sind nun im Allgemeinen konstant ; sie lassen sich mithin zuch als Bedin- - 

gungen des historischen Lebens bezeichnen'“. 
- 

7
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tul se petrece ca şi cînd geniul nu ar fi nimic, iar 
condiţiile totul. Atunci pentru ce această presupu- 
nere a geniului“ 2? Răspunsul e foarte uşor: pen- 
tru că condiţiile pot face totul, afară de geniul în- 
suși care alcătuește colțul al căruia desvoltare este fa- 
vorizată sai împiedecată de acele condiţii. Lazarus și 
Steinthal iei aminte cu multă dreptate, că „decăde- 
rea națiunilor, sub acelaşi ceriii carea văzut propă- 
şirea lor, dovedeşte că această propăşire nu atîrnă 
numai de condiţiile în care naţiunele trăesc, Şi că 
spiritul prin el însuşi joacă, în această privire, un 
rol anumit și însămnat“ 5, Dar Observaţiunea dove- 
dește de a. dreptul că rasele inferioare, chiar cînd sunt 
puse în. condițiile cele mai priincioase, sunt departe de 
a da ființă propăşirei într-un chip de o potrivă cu ra- 

„sele superioare. D. Benjamin Kidd zice, că „în Sta- 
tele-Unite, Negrii ai fost emancipaţi ; ci votează cu 
toți cetățenii, s-aii îmbogăţit și s-aii luminat ; cu toate 
aceste, ei au remas inferiori oamenilor de altă co- 
loare ; ei sunt tot deauna într-o stare de subordo- 
nare, cu toate arătările libertăţei, față cu rasa albă, 
în sinul căreia trăiesc“ ?, 

D. Lacombe adaoge, că „geniul rasei ar trebui să 
se arăte, încă de cînd întăia generaţie ajunge la, o 
vristă coaptă. Nu ar trebui să fie, în istoria unui po- 
por, nici trepte de desvoltare, Nică, ceea ce merge 

"de obiceiii împreună cu acele trepte, propăşire, şi 
tot așa de puţin și decădere“. Ca ȘI cum am zice, că 
seva care pătrunde în plîntă trebue s-o facă să pro- 
ducă de îndată sămînţa, fără a trece prin mijloci- 
rea mugurilor, a frunzelor, a florilor și a fructelor. 
D. Lacombe crede că Chinejii așăzaţi în mediul în care aii trăit Grecii, ar fi dat naștere aceleiaşi civi- 
lizaţii, și că, Franția impoporată cu Negrii ar înfă- 

  

2. De histoire considerte comme science, p. 309. Comp. Buckle, 77zs70îye de la civilisation en Anglelerre, trad, Baillot, 1, 1860, p. 12. 3. -FLinleitende Gedanhben (citat ma! sus, cap. I nota 5), p. 12. 
"4. Evolution sociale, trad. Le Monaier, Paris, 1896, p. 49.
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țoşa astăzi în tocmai același grad de cultură ! Noi 

nu putem videa, în astfeliu de susţineri, decît răsu- 
ciri ale gîndirei. Și cu toate aceste D. Lacombe în- 
suşi, fâră a videa contrazicerea izbitoare în care se 
pune cu propria sa teorie, recunoaște, că „ori ces om 
privit într-un chip anumit este singur în feliul săi, 
și că dacă străinii nu ati pe Molitre, noi nu avem 

decît unul“ î. Ce este însă un individ, decît o rasă 
individualizată, iar rasa ce este ca alta decit o 
individualitate generalizată.? Cum se poate susţinea 
în același timp, existența, unei complexiuni particulare, 
a spiritului în fie-care individ şi a o răspine pen- 
tru popoare? D. Lacombe nu va putea de sigur tă- 
gădui că fie ce rasă de cîni, fie ce varietate chiar, 
„posedă însușiri deosebite ; că prepelicarii, guzganarii, 
ogarii, cînii ciobăneşti nu se deosebesc, în aplecările 
lor, din pricina mediului în care trăiesc, ci numai - 
din pricina complexiunei lor vurganice particulare. 
Pentru ce însă am tăgădui oamenilor, a căror or- 
ganismu e mult mai complicat, mult mai în stare de 
a da naştere unor compuși deosebiți, ceea ce nu se 
poate necunoaşte pentru animale ? D. AMfougeoile, alt 
protivnic al ideei rasei, amestecă pe această din urmă 
cu caracterul istoric al popoarelor (amestec de care 
ne vom ocupa mai la vale), fiind că el aduce ca 
exemplu al schimbărei caracterului raselor, împre- 

„ jurarea, că „dJidovii, în ţara lor, se dedau aproape 
numai cit agriculturei, pe cînd în Europa modernă 
ei se ţin mai toți de negoţul aurului“. | 

Rasele însă, ori cît de nereductibil ar fie- 
lementul lor, pot să se schimbe prin procedeuri or- 
ganice, precum încrucișarea. lată bunăoară pricina 
pentru care poporul grec de astăzi a încetat de a, 
mai produce eroii de la Termopile şi geniile care lu- 
minară veacul lui Pericle. D. Mougeolle susține că 
„nică oamenii, nici rasele nu sunt temeiul de pe urmă 

  

„5. De Zhistoire considerde comme science, p. 313 şi 320.
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al evenementelor; că este ceva mai departe, și că a- 
cel ceva este mediul“ 6. 

- Nu este 'nici o îndoială că rasele omenești, în toz- 
mai ca și deosebitele specii animale, sunt pentru o 
parte, productul înrîurirei mediului din afară. Dar 
această înrîurire care în vremile noastre, a încetât 
de'a mar lucra ca putere transformătoare, a pro- 

„ dusîn decursul evoluţiunei, organisme particulare care 
ati devenit neschimbătoare, tocmar prin statornicirea, 
mediului din afară. D. Mougeolle recunoaşte el în- 
suși, că „popoarele prefac religiile lor, potrivind dog- 
mele și disciplina tor temperamentului cu care sunt 
înzăstrate“, Dacă însă popoarele posedă, tempera- 
mente particulare, aceasta însamnă că ele sc deose- 
bese unele de altele prin întocmirea minţei lor, prin 
complexiunea” organică, a, indivizilor care le compun, 
intr-un cuvînt prin rasa lor, 
„Videm deci că autorii care se silesc a tăgădui in- 

viderarea, existența deosebitelor rase omenești, sunt 
nevoiţi să se contrazică, recunoscînd prin fapte ceea 
ce tăgăduese prin vorbe. Ni să pare că Taine spune 
cu mult mai mare cuvint, „CĂ „ceea ce se numește 
rasă, sunt aplecările înăscute ȘI moștenite pe care 
omul le aduce cu ella lumină şi care de obiceiii se împreunează cu deosebiri însâmnate în temperament 
Și în întocmirea trupului. Acesta este cel d-intăr și cel mai bogat izvoral puterilor stăpîne din care de- curg evenementele istorice“ ?. Tot așa defineşte rasa 
D. Brumneticre, ca „elementul nereductibil între toate, 
acela care despărțește omenirea în familii deosebite, 
ultimul termin al analizei literare, filologice, lim- 
bistice și psihologice, dincolo de care nu mai este de- 
cît șovăire şi întunerec“ 5, La urma urmelor trebue să "ne hotărinr â nu pretinde să înțălegem toate lucru- 
i 

6. Zes Problâmes de Phistoive, Paris, 1583, p. 237, 214, 264. 
7. Flistoire de . la dilttrature anglatse, l, p. XXIII. 8. De P'fvolulion des genres dans la litttvature, Paris, 1894, p. 242.
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rile. Natura înfăţoșază netăgăduit o parte necunos- 
cută, ultimul temeiii al existenței. | 

Rasele omenești nu se află cu toate aceste, decit 

într-un chip excepţional şi în reprezentanţii lor cei 
mai de jos, ca ferite de ori ce amestec, Popoarele 
istorice, din protivă, provin mai toate din împleticiri 
mai mult saii mai puţin rostite între deosebitele rase 
sati sub-rase omenești. Popoarele nu alcătuese rase 
firești, ci mai curînd compuși „formaţi în vremile 

istorice prin întîmplările cuceririlor, ale migrațiuni- 
lor sai ale schimbărilor politice *. Dar chiar în a- 

ceste  producte măestrite ale întîmplărei istorice, e- 

'lementul de temelie și deosebitor rămîne în fot- dea- 
una acel fiziologic, complexiunea, organică, recon- 
stituit: din noii la fie care popor prin combinările 
elementelor care i-ati dat naștere, Această comple- 
xiune organică tradusă în manifestări intelectuale și 

înrîurită prin acțiunea evenementelor, produce c ceea 

ce se numește caracterul național. Acest din urmă, se 

rostește tot maă puternice, cu cît poporul își prelun- 

geşte viața, fiind că manifestările, la, început - „pornite 

de la sinc, se intore în obiceiuri şi ieti o trăinieie 
din ce în ce mal mare. 

Nu se poate tăgădui înriurirea rasei asupra în- 

tocmirei mintale a popoarelor, din pricina împreju- 

răreă, că „popoarele de care ar putea fi vorba în a- 

ceastă intrebare, adecă, acele europene, aparțin toate 

uneia şi aceleiaşi rase, cea arică“, precum o susține 

D. Biidinger 10, Nu numai rasele principale .înfăţo- 

şază deosebiri organice și prin urmare deosebiri fi- 

ziologice şi psihologice, dar î încă și 'subimpărțirile lor 

şi cu atît mai mult deosebitele lor amestecuri. - 

Aceste aplecări sati însușiri organice şi psihice în- 

născute explică pe de o parte înălțimea pină unde 

  

9. Gustave le Bon, Zois psychologigues du dfveloppement des priza Paris, 

1895 p 
10. Poe Nationalităt în Zeitschrift fir Volkerpsychologie und Sprachivissen- 

schaft, 1, 1865, p. 105:
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se va ridica o civilizaţie, de alta caracterul pe care 
îl va înfăţoșa. Așa Chinejii, de rasă galbănă, s-ati o- 
prit în a lor desvoltare care pentru a zice astfeliii 
s-a osificat. Să face multă vorbă, zice D. Gustave le 
Bon, despre propășirea realizată în zile noastre de 
Japoneji. Ne temem mult că această propăşire să 
nu fie decît un lustru care va putea ușor dispărea. 
Japonejii se ţin de rasa galbănă, și nu se: pot deo- 
sebi mult de Chineji, în ceea ce priveşte putinţa de 

„asc civiliza“ !!. Caracterul deosebit al civilizaţiei ger- 
mane, franceze, engleze, italiene, americane, se ex- 
plică, în partea sa nereductibilă, numat prin elemen- 
tul rasei. | | 

Dacă cîţi-va. autori își daii silinți a tăgădui adevă- 
rul, ne vroind să recunoască înrîurirea rasei asupra 
desvoltărex popoarelor, autorul pe care l-am citat, D. 

_Gustave le Bon, face să atîrne cu totul deea această 
desvoltare. Ne vom îndeletnici mai pe larg cu teo- 
riile d-sale, căci elene vor da prilejul de a limpezi 
mai multe întrebări însamnate privitoare la rasă. 

După d-l le Bon, „caracterele morale şi intelectuale 
ale unui popor reprezintă tot trecutul săii, moșteni- 
rea tuturor străbunilor săi. Morţii ati creat, veac cu 
veac, ideile noastre, simţimintele noastre şi prin ur- 
mare toate imboldirile purtărei noastre. Impreunarea 
de idei,. de simţiminte pe care toți indivizii uner a- 
celeiași țări o aduc cind se nasc, alcătueşte sufletul 
rasei“. Autorul adauge, pentru a-și lămuri mai bine 
gîndirea, că „constituția mintală a unui popor nu 
cere, ca creațiunea unci specii animale, acele vriste 
geologice, ale căror durată nesfirşită întrece toate cal- 
culele noastre. Ea cere totuși un timp in destul de lung. 
Pentru a crea un popor ca cel francez, și aceasta încă, 
într-un grad destul de slab, au trebuit mai mult de 
10 veacuri“ (p. 9, 12, 13). In aceste locuri şi în multe 
altele, autorul atribue formarea rasei saii a; caracte- 

31. Zcis psychelogigues citate, p. 33. 
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rului (termini ce sunt întrebuințaţi fără alegere, u- 
nul pentru altul, de d-l le Bon), saii a constituției min- 

tale a popoarelor, influenței împrejurărilor, evene- 

mentelor, decă istoriei grupurilor omeneşti ; și cu toate 

aceste d-l le Bon scrie cartea sa tocmui pentru a 

dovedi contrarul. El revine în mai multe rînduri a- 

supra ideei sale favorite, că, „evoluţia (adecă, istoria) 

derivă din caracterele morale și intelectuale ale ra- 

selor ; că sufletul raselor ocîrmueşte în realitate toată 

evoluţia unui popor ; că toată viaţa lui decurge din 

constituirea lui mintală, tot atit de nestrămutată ca 

şi caracterile sale anatomice ;.că acest caracter este 

stînca, neschimbătoare pe carevalul trebue să o bată. . 

zi cu zi, în timp de veacuri, înainte pe a ajungea-i 

rotunzi macar conturnurile ; el este echivalentul ele- 

mentului nereductibil al speciei; aripioara peştelui 

pliscul paserei, dintele carnivorului“ (p. 3, 5, 12, 

30). Dar dacă domnul le Bon susţine pe deo parte 

că evoluţia, adecă istoria, este productul caracteru- 

lui şi pede altă parte că acesta este productul mor- 

ților, al generaţiilor anterioare, deci al istoriei, nouă. 

ni să pare că ambele idei nu potsta împreună, În- 

tru cît conţin susţineri contrazicătoare. 
Această contrazicere nu-și are temeiul într-o ne- 

băgare de samă a, d-lui le Bon. la trebuia să fiea- 

dusă, în chip fatal, prin amestecul pe care ' autorul 

îl face între două noţiuni cu totul deosebite, darpe 

care limba obicinuită le însamnă. prin unul și ace- 

lași termen, acel de caracter. El confundă caracte- 

rul, sai mai bine zis, fondul rasei, constituit prin în- 

sușirile anatoinice, fiziologice și psihologice ale indi- 

vizilor care compun deosebitele grupe omenești, cu 

caracterul istoric al popoarelor, născut din reacţiunea 

trezită prin evenemente în fondul organic primitiv. 

Pe cind cel dintăr, fondul rasei, este într-adevăr ne- 

reductibil şi nu se schimbă decit sub lucrarea unor 

cauze şi ele organice, caracterul istorie se formează 

în cursul vremurilor și anume în niște răstimpuri
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care nu at de loc nevoe de a ajunge imensitatea 
vristelor peolugice. Cea întăi aruncătură de ochi a- 
supra popoarelor, ne arată uşor existența acestor două 
elemente deosebite, a, căror combinare constitue ceia 

ce iarăși să numește caracterul unui popor. Astfeliii 
la Evrei, fineța spiritului este o însușire naturală or- 
ganică, atîrnătoare de constituirea, crierului lor, pe 
cînd predispunerea lor actuală pentru afacerile bă- 
nești, le a fost impusă prin condiţiile în eareci 
ati trăit mai pînă la pragul epocei noastre. Dacă 
Englejii posedă singele rece și seriozitatea ca înşu- 
şir firești, îndreptarea practică a spiritului lor, care 
constitue caracterul lor principal ca popor, este da. 
torită aplicărei vieţei lor la -negoţ; dar” această u- 
plicare nu este mai veche de 600 de ani. Caracte- 
rul poporului francez. era fără îndoială cu totul al- 
tul pe vremele cruciatelor de cum este astăzi. Și cu 
toate aceste fondul rasci galice, spiritul său vesel, 
mușcător, satirie, gîndirea. sa limpede şi preciză, au 
rămas aceleași în' toate timpurile istoriei sale. 
_D-l le Bon confundînd fără alegere aceste două, 
elemente, cu totul deosebite, ale constituţiei mintale 
a unui popor, și însemnînd prin același termin cînd 
pe unul cind pe celalalt, cînd însuși rezultatul com- 
binărei lor, nu putea face altfeliti decit să se con- 
trazică în tot decursul scriere sale. Iată pentru ce, 
bună oară, el susține într-un loc că „eruciarea este 
singurul mijloc fără greș ce posedăm pentru a trans- 
torma, într-un chip fiindamental, caracterul unui 
popor, ereditatea fiind singură destul de puternică 
pentru a lupta contra eredităţei; că, cruciarea este ele- 
mentul fundamental în formarea raser“ (p. 46)— 
loc ce xă raporteazi invederat la fondul organic al raselor omeneşti. Aiurea însă autorul amestecă 
rasele cu clasele desvoltate în popoare prin istoria, 
lor. După ce a, căutat să stabilcască că o pră- 
pastie mintală desparte rasele între ele, în rasepri- 
mitive, inferioare, mijlocii ȘI superioare, împărţire 
care se, rapoartă înviderat la fondul organic” ome: 
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nese, d-lle Bon închee „că nu este nevoe de a merge 

la adevărații sălbateci pentru a găsi rasele inferioare 

şi primitive, întruisit straturile cele mai joase ale so- . 

cietăţei europene sînt omoloage cu fiinţele primitive“ 

(p. 26). Staturile de jos ale poporului francez saii 

englez constitue deci, după d-l le Bon, rase primitive. 

Dar între aceste straturi și straturile superioare nu 

există nică o prăpastie mintală, întru cât cele din 

urmă recrutează adese ori în vîndurile celor dintăi 

spiritele lor mai de samă. 
“ Rasele sint într-adevăr nereductibile ca și aripioara 

peştelui, pliscul paserei sati dintele carnivorului ; dar” 

ele nu sunt nici de cum productie iștorice, sunt nişte 

formaţiuni organice, create tocmai în timpul epo- 

culor geologice, prin lucrarea atot puternică a me- 

diului exterior asupra organismului omenesc. Carac- 

terul istorie al popoarelor este, din protivă, un pro- 

duct al reacţiuner! evenimentelor asupra fondului a- 

nimal organic. Acest caracter se schimbă adese-oră 

în decursul timpului. E i 

Dar d-l le Bon maidă terminului de caracter un 

al treilâa, înţeles care nu mai este, nici acel al fon- 

dului rasei, nici acelal caracterului istoric. Domnia- 

sa, îl descrie însuşi ca, „alcătuirea, în proporţiună deo- 

sebite a diverselor elemente pe care psihologia le cu- 

prinde astăzi de obiceiii sub numele de simţiminte : 

stăruința, energia, puterea de a se stăpîni și mora- 

litatea, sinteză de simţimente destul de complexă“ 

(p. 28). Iată un înţeles cu totul altul alipit termi- 

nului de caracter, înţelesul moral. D-l le Bon ar fi 

trebuit să arăte în 'care accepțiune înţălege a între- 

buinţa acesttermin cu sensuri atât de deosebite ;.căcă 

nimic nu este mai protivnie spiritului științific decît 

lipsa de preciziune a noțiuriilor şi a terminilor ce le 

însamnă. Conform cu această nouă nuanță a termi- 

nului de caracter, căruia opune inteligența, d-l le 

Bon tăgădueşte acestei din urmă aproape ori-ce 

acţiune asupra desvoltărei. El zice : „influența carac-
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terului este atot puternică în viaţa popoarelor, pe cînd 
acea a inteligenței este în adevăr foarte slabă (p. 30). 
De aceea şi autorul nostru răspinge înriurirea edu- 
cațiunri asupra mersului. evenementelor (p. 29); a- 
cea a oamenilor mari care nu ar aveao acţiune trai- 
nică asupra societăţilor decit atunci cînd sintetizază 
toate sforțările unei rase (p. 133); acea a religiu- 
nilor care, departe de a înfluenţa, desvoltarea, se pre- 
fac după, sufletul popoarelor peste care ele se întind 
(p. 64). Tot așa este cu artele (p.77), cu așăzămin- 
tele, cu limbile p. 0). 'Loate aceste manifestări ale 

vieţei popoarelor, departe de a hotărt istoria lor, nu 
fac altă ceva, decit a se pune în acord cu caracte- 
rul fundamental al poporului în sinul căruia, ele se 
desvoltă. Aici caracterul este luat de d-l le Bon, fără 
îndoială într-un alt înțeles decît acel de caracter mo- 
ral; el cugetă la caracterul istoric, saii mai curînd 
la acel organic al rasei. | 

Inţălege ori-cine că este aproape peste putinţă de 
a urmări jdeia multiforma a d-lui le Bon asupra ca- 
racterului. Dar ori-care ar fi ea, putem să ne între- 
băm. daca evoluţia, neamului omenesc atîrnă numai 
de caracter, și dacă inteligenţa nu are asupra mer- 
sului evenimentelor decît o foarte slabă inriurire. 

Noi credem că, fondul rasei și prin urmare pînă 
la un oare-care punct şi caracterul istoric, nu joacă, 
alt rol în evoluţie decît de a-i condiționa mersul şi 
de a hotări, tocmai prin puterea inteligenţei cu care 
o rasă este înzestrată, înălţimea. pînă unde evoluţia 
se va putea rîdica și de a colora, desvoltarea într-un 
chip oare-care. holul cel mare în desvoltare, nu a- 
parține şi nu poate aparținea stîncei nemiscate a d-lui 
le Bon, pentru temeiul. cel foarte simplu că ceia, 
ce este. nemișcat nu poate evolua. Facultăţile înăs- 
cute ale rasei, dispozițiunile dobîndite ale caracte- 
rnlui istorie, nu pot juca decît un rol pasiv în mer- 
sul evoluționist. Acest din urmă este produsul pu- 
terei intelectuale, căci omul nu evoluază decît prin 
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minte. De aceea şi în cîte contraziceri nu este îm- 

„pins d-l le Bon, prin eroarea sa fundamentală ! Il 

vedem susținînd bună-oară că „una din principa- 

lele urmări ale civilizaţiei este de a diferenţia rasele 

prin munca intelectuală, în fie-care zi mai însam- 

nată, impusă de ca .popoarelor ce aii ajuns la un - 

înalt grad de cultură“. Dar dacă inteligența nu joacă, 

decit un rol foarte slab în viaţa raselor, cum să 

poate ca munca intelectuală să le diferenteze ? Și dacă 

inteligența nu este în viaţa popoarelor decit un ne- 

însemnat element; dacă chiar, după d-l le Bon, pre- 

domnirea clementului intelectual aduce adese-ori de- 

căderea lor, cum poate el aproba cuvintele lui Saint 

Simon, că „dacă Franţă ar pierde de o dată, cei 

cinci-zect al ei întăi învăţaţi, cei cinci-zeci ai ei întâl 

artişti, cel cinci-zeci al ei întâi fabricanți, cei cincă-zeci 

ai ci întăi cultivatori, națiunea ar deveni un corp târă 

suflet; ca ar fi descăpăţinată”. D-L le Bon începe 

chiar scrierea lui prin analiza pustierilor pe care i- 

deea, egalităţei le-a făcut pînă acum în societăţile 

omenești și se teme ca aceste pustieri să nu-și ur- 

meze calea şi în viitor căci, zice el, „o idee adeva- 

rată sait falşă trebue să-și facă drumul“. Intr-o altă 

carte acelaş autor zice că „marele răsturnări care pre- 

cedează schimbările de civilizaţie sunt datorite.mo- 

dificărilor adîncă în ideile popoarelor“ *?. D-l le Bon 

recunoaşte deci şi ideilor adecă produetelor inteli- - 

genţei, un rol important în viaţa societăţilor, și pare. 

deci a revoca afirmareasa prea de tot absolută, că 

înfluenţa inteligenței asupra viețel popoarelor ar. fi foarte 

slabă. Dar d-l le Bon, pentru a înlătura această con- 

trazicere, susține că „ideile nu au o acţiune reală 

asupra, sufletului popoarelor decit atuncă cînd ele s-aii 

coborit în regiunea statornică și neschimbată a sim- 

ţimântului, unde se claborează motivele acţiunilor 

noastre. Ideile devin atunci elemente ale caracteru- 

lui nostru“ (p. 125). Această afirmare a d-lui le Bon 

32. Piychologie des foulesu Paris, 1695; p. t- 
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este lipsită de ori-ce temeiti. Toate ideile cele mari 
care aii mișcat neamul omenesc, aii împins pe a- 
cesta la acţiune, puţin timp după manifestarea lor! 
intelectuală ; și nu este nici cum exact de a susține 
că trebue mai multe generaţii de oameni pentru a 
face să triumfe ideile noue, și că ele nu ar evolua 
decît foarte încet. Toate transformările istorice da- 
torite ideilor mărturisesc acest lucru. Ast-feliii creş- 
tinismul era, stăpîn pe multe conștiinți chiar din vea- 
cul întăi după Isus Hristos ; mahometanismul împinse 
pe Arabi la cucerirea lamei încă sub cei dintâi ca- 
lifi; doctrinele lui Wyclef, Iuss, Luther, Calvin, 
Zvingli, fură primite de'udiferitele popoare din vre- 
mea vieţei întemeitorilor lor ; revoluţia franceză urmă 
foarte de aproape înflorirea filosofiei critice a veacu- 
lui al XVIII-lea. Ideile! cure transformară societatea 

„ romînească aii lucrat îndată după a lor infiltrare 
în ea. Toate aceste idei produseră etectele lor, în viața 
societăților, puţin timp după arătaraa lor, în mo: 
mentul cînd modul lor de acţiune, pe deplin conştiut, 
le dădea mai mare putere. Este adevărat că atunci cînd 
o idee puternică a cuprins conștiința omenească, eu 
se întemeiază aici într-un chip statornice şi că atunci e- 
voluţia, ci se face foarte incet; că astfeliii de idei 
uu dispar une ori derit după treceri de timp foarte 
îndelungate. Este chiar o clasă întreagă de idei care 
nu se mai şterg nici odată: acele întemeete pe a-: 
devăr. Dar dacă aceste idei evoluază încet, ele sunt 
din contra foarte harnice a pune stăpînire pe su- 
fletul omenesc. | 

Pentru a da un ultim exemplu a puţinei consis- 
tenţi a ideilor d-lui le Bon, vom raporta o altă con- 
trazicere a autorului cure nică macar nu este cea 
de pe urmă. La p. 25 el susține că „însușirile in- 
telectuale pot fi ușor modificate prin educaţie ; iar 
acele ale caracterului scapa mat cu totul d6 acţiunea 
ei“. La pagina 168 d-l le Bon cere cu toat aceste, 
ca mijloc de a regenera caracterul poporului tfran- 
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cez, acel „de a schimba edurațiunea luă latină care des- 

poae de orl-ce energie pe ucti cărora ereditatea ar 

îi mai lasat încă asemenea însușiri”. 

"Nu este deci numai curacterul singur și ideile stra- 

tificate care intră în alui compoziţie, elementele de- 

terminătoare ale evoluţiei, ci din contra ideile ca 

product direct şi nemijlocit al inteligenţei. În ea și 

în facultatea de a se ridica tot mai sus deasupra 

animaliteţei, reșede principiul evoluțiunei şi geneza 

istorici. Caracterul, rasa poțorului, tot atit pe cît și 

mijlocul unde case desroltă, nu fac decit a da mer- 

sului ci o oare-care îndreptare și a-l colora într-un 

chip anumit. A susținea contrarul, poate fi o ideie 

fo .rte originală, care însă nu are a face cu adevărul”. 

"Această analiză a cărței D-lui Gustave le lBon ne 

conduce la următoarele rezultate: | | | 

[. Că rasa, adecă însușirele fireşti şi neschimbă 

toare ale sufletului popoarelor, hotărită de complexi- 

unea, organică, fiziologică și psihologică a indivizilor 

omenești, alcătuceşte elementul statorme şi de căpi- 

tenie care condiţionează evoluţiunea. . | 

IL Că nu trebue amestecat acest element cu ca- 

racterul istoric, product îngrămâdit al istoriei, re- 

zultat al acţiunei unor evenemente repetate, Acest 

caracter. se schimbă cu timpul, dar contribue și ela 

condiţiona deosebitele trepte ale desvoltărei. | 

III. Ca rasa nu trebue iarâşi. să fie amestecată cu 

caracter moral, mănunchiii de însușiri care, după 

a, lui alcătuire, poate să vihă în ajutorul desvoltărei 

sasi să-i fie o stavilă.. | | 

IV Că toate aceste elemente alcătuese factorista- 

tornici care condiționează evoluțiunea, fărăca o de- 

termina, ea însusi fiind datorită mişcărei spiritului.” 

V.. Că rasa constitue o putere care manifestează 

lucrarea că stăruitoare în tot cursul istorici; că ea. 

dă naştere caracterului național care nu este la rîn= 

  

13. Această critică a cărței d-lui Gustave le Bon 2 apărut în Revue critigue 

din Paris, 1696, No. 22. .
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dul săii, decît o putere derivată din puterea funda 
mentală a rasej. 

Amestecul raselor. — Rasele omenești se pot îm- 
părți în patru grupe, cu privire la putinţa lor de a 
se civiliza. "Treapta cea mai de jos vor da-o rasele 
primilive, la care nu se întîlneşte nică o cultură Și 
care aii rămas în acea perioadă apropiată de anima- 
litate pe care străbunii noștri ai străbătut-o la e- 
poca, pietrei lustruite. Deasupra acestor rase primi- 
tive vin rasele inferioare, reprezentate mai ales de 
către Negrii din Africa care nici odată nu ai pu- 
tut depăși forme de civilizaţie de tot barbare. A reia 
treaptă este dată de rasa mijlocie, galbenă (Chi- 
neji, Japoneji, Mongol, Turci) care au creat ti- 
puri de civilizaţie destul de înalte, fără a ajunge 
totuși la înălțimea, rasei superioarei, albe, care poartă 
pe umerile ei arca civilizaţiei. 

Toate aceste rase se subimpart în grupuri mat 
restrînse, caracterizate iarăși prin particularităţi or- 
ganice deosebite și care alcătuese fără îndoială tot 
atitea sub-rase deosebite. | 

Amestecul acestor feliurite rase saii sub-rase în popoarele istorice a dat naștere la, niște compuși „ deosebiți, după elementele care au contribuit a le al- 
cătui. Ast-feliti amestecul ramurilor unei aceleiași rase, bună oară ale unei rase superioare, a dat de obiceiiă naștere la producte totatit de destoinice pentru pro- 
Pășire ca și popoarelor ferite de ori ce atingere. 'ran- 
cejii, Italienii, Spaniolii, eșiți din amestecul Celţilor. 
cu Romanii şi Germanii; sati Românii născuţi din a- 
cel al 'Tracilor cu Romanii și Slavii, ati dat com- 
puși tot atît de destoiniei pentru propăşire ca și Ro- 

„manii, Germanii sai Slavit în parte. Une ori com- 
puși s-au găsit a fi inferiori elementelor intrate în. 
combinare. Așa sunt Grecii moderni. proveniţi din 
amestecul Grecilor vechi cu Slavii, Explicarea aces- 
tui fenomen este după noi următoarea: singele Ro- 
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' manilor nu era deosebit în fire deacel al popoarelor 

care se amestecară cu că, pe cînd singele Grecilor, . 

de o fineţă cu totul afară din cale (dovada civi- 

lizaţia lor așa de deplină), nu putu decît să se co- 

rupă amestecindu-se cu acel al Slavilor!î. Ameste- 

cul raselor deosebite va avea tot-deauna drepf rezul- 

tat, de a face să se plece compusul cătră elemen- 

tul predomnitor. Această predomnire poate să se a- 

_văte. une oră în întrebuinţarea limbei, precum la Bul- 

gari, unde elementul slav predomneşte asupra celui 

jinic, sau la Unguri unde elementul mongol, repre- 

zentat tocmai prin limbă, stă deasupra. Alte ori pre- 

domnirea, se rostește prin caracter sait aplecări, pre- 

cum se întîmplă lucrul la popoarele Americei su- 

dice, la care sub o coajă spaniolă prinsă pe din afară, 

fierbe un sînge de Piei-Roșir”. D. le Bon privește 

deci fără temeiu rasa ispano-americană ca o rasă 

latină curată şi atribue inferioritatea civilizaţiei po- 

poarelor Americei de Sud unei pretinse inferioritați 

a rasei latine față cu cea anglo-saxonă. Căci D. 

le Bon nu va putea găsi această inferioritate în 

Europa; cum deci şi pentru ce ar exista ea în A- 

merica ? Noi credem că amestecul rasei latine (su- 

perioare) cu rasa roșă (mijlocie), în care amestec a- 

coasta din urmă constitue elementul predomnitor, 

dă singura explicaţie firească a anarhiei neînce- 

tate în care trăiesc republicele sud-americane şi a 

neputinței lor de a constitui organisme politice trai- 

nice. In toate cazurile propășirea va fi tot-deauna 

determinată prin elementul rasei predomnitoare. Ast- 

feliu la Bulgari, unde elementul slav a predomnit, 

facultatea propăşirei va fi acea care caracterizază 

  

14. lată cum s-ar.putea rezolvi greutatea pe care cred a o găsi În această 

inferioritate intelectuală îi rasel greceşti, D. Mougeol!e (mal sus nota 6) şi 

Leon Metschinkoff, Za civilisation et des grands fleuves, Paris 1885. 

15. Elys6e Reclus; Gfographie universelle, XVII, p. 1123 mon peut dire 

que pendant les trois siceles du r€gime colonial, entre la chute de Tenoch- 

titlan et lă proclamation de Vind&pendance mexicaine, la grand fait de This” 

toire nationale est cette furmation lente de la race mttis, ă la fois nahua 

et iberigue, destine ă constituer le Corps de la nation“. MR i
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rasele arice, adică va fi nesfirșită ; din protivă, la 
“popoarele Americei de Sud, unde rasele inferioare 
alcătuese elementul de căpitenie al naționalităţei, 
propăşirea, nu va fi cu putinţă decît în oare-care ho- 
tare. Ungurii sunt în mare parte trânsformaţi ca rasă, 
în urmă numeroaselor încrucișări cărora aii fost su- 
puși. Dar rasa lor care ast-feliti transformată, se în- 
depărteăză de rasele superioare numai în uneie punte, 
întilneşte piedeca cea mai puternică la a ci propă- 
șire, în limba finică care a rămas predomnitoare, 
cu toată transformarea fizică a rasei lor. 

Inrîurirea, combinată a rasei şi a mediului. — 
Dacă ne ocupăm. de înrturirea mediului, numai în le- 
gătură cu rasa, o facem dintr-o pricină ușor de în- 
țăles. Desvoltarea nu se îndeplineşte de câtră ome- 
nire ca concepțiune abstractă ; ea nu se realizază de- 

„cît prin mijlocirea raselor din care ea se alcătueşte. 
„Mediul va pune decătot-deauna, în lucrare a lui în- 
riurire printr-o rasă oare-care, Dar rasele şi popoa- 
xele fiind deosebite ca complexiune intelectuală, va 
urma neaparat că aceeași înriurire lucrînd asupra 
unor elemente deosebite, va trebui să ducă la re- 
zultate deosebite. Din protivă, înrîurirea rasei este 
neatîrnată, de mediul exterior actia!, de şi însaşi ra- 
sele sunt produetul mediului geologie. 
„Mediul. poate veni cînd în ajutorul, cînd în pro- 

tiva facultăților hărăzite de rasă. Mediul, adică na- 
tara încunjurătoare, poate fi supus acțiunei spiritu- 
lui şi să slujască de unealtă propășirei sale, Se în- 
țălege însă că această acţiune asupra naturei este 
circumscrisă în oare-care hotare și că, în toate ca- 
zurile, omul - trebue să se supună condițiilor în care 
poterile materiale pot îndeplini nevoile lui. Omul 
nu poate doar să prefacă natura. Tot ce poate face, | 
este de a adapta; spiritul .săii la, condiţiunele de &- 
xistență, cerute de natura, încunjurătoăre, așa că să 
se poată folosi de puterile pe care ea i le pune la 
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îndămină. Bacon spusese încă de mult: „natura non 

nisi parendo vincitur*. Această. adaptare atîrnă ca 

însăşi de însușirile rasei. Cu cît aceasta va fi mai 

înaltă, cu atîta poporul va şti să se folosască de 

mijloacele pe care natura i le dă, spre a se putea 

desvolta, cu atît mai bine va şti el să învingă în 

lupta, pentru viață. Urmează deci, ca lege obştească 

de combinare între acţiunea rasei şi acea a mediu- 

luy, că rasa, cea mai bine 'înzăstrată va stăpiîni mai 

pe deplin natura, și va putea să se emancipeze mai 

mult de înriurirea mediului, și că acesta va pune 

în lucrare o mai mare putere asupra raselor inferioare. 

Această lege va, avea drept corolare pe următoa- 

rele : dacă mediul este priincios desvoltărei, și dacă 

„el e ocupat de cătră rasa cea mai superioară, mer- 

sul propășirel va fi cel mai energie (Europa). Cind 

o rasă mijlocie se află așazată într-un mediu priin- 

cios, ea va putea ajunge la o desvoltare indestul de 

înaltă (China, Japonia). Cînd din protivă o rasă superi- 

oară se află aruncată într-un mediu mai puțin po- 

trivit, propăşirea ei va fi împiedecată, (India). Dacă, 

o rasă inferioară se află cuprinsă și de un mediu 

nepriincios, propășirea va fi mai de tot nimicită 

(Negrii din Africa). e 

Ast-feliti trebue formulată legea, sait mai bine zis 

rezultanta, legilor care explică deosebitele grade de 

înălțime ale civilizaţiilor, iar nu a o reduce numai la 

o înrîurire a mediului, cum o face bună oară Arnold 

Guyot, 'care împarte pămîntul în două emisfere : e- - 

misferul civilizat şi emisferul sălbatec'. i 

Să cercetăm acuma condiţiile pe care mediul tre- 

bue să le infăţoşeze pentru a prii desvoltărei. Mai 

înțăt clima trebue tot-deauna, să fie stimpărată. Cli- 

matele extreme aii de efect de a împiedeca mersul 

propăşirei : frigul, prin condiţiile foarte grele în care 

16. Glographie physigue compare, Paris, 188, p. 249-
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el pune pe om, spre a-și întimpina nevoile ma- 
teriale; căldura, prin obosala ce-i pricinueşte, fâcîn- 
du-l nedestoinic pentru o muncă susținută, de care 
pe de alta parte el nici nu are nevoie sprea trăi. 
Frigul, cînd nu este afară din cale, poate fi rabdat 
de om mai uşor decît căldura, propăşirea minţei 
punîndu-l în stare a lupta cu mai mare înlesnire 
contra. lui (Scandinavia, Islanda). Din protivă efectele 
slăbitoare ale căldurei vor opri tot-deauna desvol- 
tarea, după un timp oare-care, in tipărindu-i un ca- 
racter stătător, chiar în cazul cînd ea ar poseda 
însușirea de a propăși la nesfîrșite (India, Eghiptul). 
„. Fără nici un temeiii susține Herbert Spencer, că 
„faptele nu .vin în sprijinul ideii primite, că marele 
călduri: ar pune o piedecă propășireiti, căci D. Mou- 
geolle îi .răspunde cu izbîndă, că „dacă cele d-intăi 
societăţi. s-ati -desvoltat în regiunele calde, dacă alte. 
societăți ati crescut apoi în regiunele reci, și dacă 
aceste, cu toate că venite în urmă, n-ati întîrziat 

a întrece pe mai marele lor, aceasta nu a putut pro- 
veni decit: din pricina că în regiunele recă (mai e- 
xact, cele ..stîmpărate) propăşirea este mai repede; 
ceea ce însamnă că regiunele calde pun piedică pro- 
păşirei“ *?, | | 

: Dacă căldura, se adauge cătră o rodnicie afară din 
cale a pămîntului, ea are .de efect a face să răsară 
iute civilizaţia,. pe. care o va opri mai tîrziii, pe cînd 
“țările: stîmpărate, ale căror rodire cere în tot-deauna 
„să fie trezită prin munca omenească, vor pune mult 
mai mult timp spre a se civiliza (Europa)... Pricina 
acestei deosebiri stă în faptul, că civilizația nu poate 
începe, decit acolo unde dobîndirea bogățiilor a pă- 
răsit forma colectivă, spre a deveni individuală, ceea 
ce învoiește îngrămădirea lor în mînile unei clase 
care poate avea răgazul. de a crea idei și de a spori 
comoara, intelectuală a omenirei. Această formă, indi- 

17, Problimes de Phistoire, p. 451, nota. 

- 
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viduală a proprietăţei se realizază mai curînd în 
regiunele calde, și iată pentru ceaceste din urmă 
și înfâţoşază, cele mai vechi civilizaţii. Adunarea a- 
verilor individuale nu trebue identificată cu trece- 
rea popoarelor la starea agricolă. Jenicienii și Car- 
taginezii ati desvoltat bogăţia individuală, fără a se 
fi îndeletnicit într-un chip serios cu agricultura. 

Mediul geografic însă poate să mai hotărască ten- 
dinţele statornice, năzuinţele vecinice ale vieţei unui 
popor. Fie-care așăzare geografică crează trebuinți 
stăruitoare care cer a fi mulțămite şi care impun 
linia de purtare pe care un popor trebue s-o ur- 
zmeze în toate momentele existenţei sale. Liniile ob- 

- stești trase de condiţiile neschimbătoare ale - întoc- 
mirei geografice, vor fi tot așa de neschimbătoare ca 
şi dînsa ; și ele vor înrîuri într-un chip statornice prin- 
cipiile de purtare după care un popor va trebui să 
se ice în toate îmgrejurările vieţeI sale. Să luăm cî- 
te-va exemple: o așăzare maritimă, va, sfirși prin a 
îndrepta activitatea, poporului care o posedă, cătră 
navigaţiune și cătră comerț, ori care ar fi peripețiile 
istoriei sale. lată ceea ce explică caracterul desvol- 
tărei Fenicienilor, a Cartaginejilor, a Veneţiei șia 
unei părți din poporul grecesc. Anglia, a căreia is- 
torie a ajuns a fi dominată şi ea do așăzarea ei ma: 

_ritimă, cu toate îndatoririle sale ca mare putere, în: 
complicațiile politiceă europeene, nu-și iea mai pu- 
ţin în primul loc îndreptarea de la, acel factor sta- 
tornic. Ea va: subordona toate celelalte ale ei inte- 
ese, celor de natură comercială. Așa a fost, cînd în 
timpul răsboiului de Șepte ani, Anglia care combă- 
tea din răsputeri pe Franţia, pentru a-i riîpi colo- 
miile, atrase cătră. dînsa pe Prusia care fusese mai. 
înainte aliată Franţiei, în scopul de a slăbi pe'a- 
ceastă din urmă care fu silită, prin această împre= 
jurare, a primi alianța Austriei. Aceiași tendință a 
Angliei explică pentru ce, după ce a fost lung timp
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aliata cea mai statornică a Rusiei contra 'Lurciei, 

trecu de-odată, în 1822, în partea acestei din urmă, 
Această schimbare atît de năprasnică a politicet bri- 

tanice fu datorită sistemului prohibitiv, întrodus în 

" Rusia la această epocă, sistem care ruina cu o sin- 
gură lovitură tot comerțul pe care Englejii îl făceaii 
pînă atunci cu Rusia. Un al treilea exemplu ne va 
ți dat de această din urmă puterea căreia politică, 
de cucerire, statornice urmărită improtiva impărăției 

"otomane, nu găseşte explicare decît în așăzarea geo- 
grafică a Rusiei. Această ţără nu are eşire pe o- 
cean. Stăpînirea strimtorilor de la sudul Mărei Ne- 
gre i-ar deschide una, celpuţin pe Mediterana. Nu 
trebue să credem că oraşul Constantinopole ar fi ceea, 
ce atrage pe Ruși cătră Sud ; ci împrejurarea că acest 
oraş dominează calea prin care Rusia poate ajunge 
la marea. Această politică care îndreaptă tot-deauna, 
purtarea, Rusiei față cu Poarta, explică pentru ce 
Ruşii aii oferit de mai multe ori ajutorul lor 'ur- 
cilor, pentru a-i scapa de primejdiile ce-i amenin- 
ţaii ; de exemplu în timpul espediţiei lui Napoleon 
împrotiva Eghiptului, în timpul răsvrătirel lui Me- 
hemet-Ali și în zilele noastre, în protiva Grecilor. 
Rușii s-aii temut tot-deauna ca o stăpînire mai pu- 
ternică, să nu înlocuiască cum-va lîncezinda împără- 
ție a 'Turcilor pe țărmurile Mârei de Marmara. Ca 
ultim exemplu de îndreptare statornică dată istoriei 
unui popor, prin factorii neschimbători ai nature! în- 
cunjurătoare, aducem înriurirea pe care așăzarea 
Carpaţilor în 'sinul naționalităţer romîne, o puse în 
lucrare asupra soartei sale, așăzare care pe de o 
parte explică, împărţirea acestui popor între mai 
multe state; de alta stăpînirile străine sub care a- 
ceste părți ale aceluiași trup trebuiră să plece ca- 
pul; acea a 'Tureilor şi a Ruşilor pentru ramura ce 

se află în afara munţilor; acea a Nemţilor și aUn- 
gurilor pentru ramura ce se află în lăuntrul lor. 

Această înriurire a mediului și a rasei, de şi da- 
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torită unor puteri statornice și 'neschimbătoare, nu 
îmbracă o formă obștească, de vreme ce pentru fie- 

care popor ea este rezultanta unor puteri combinate 

în chip. deosebit și care lucrează într-un chip spe- 

cial asupra fie-cărui grup omenesc. 
Caracterul tot-deauna deosebit al rasei se adauge 

cătră caracterul tot-deauna deosebit al mediului, 

pentru a supune fie-care popor la niște condițiuni 

de desvoltare cu totul particulare. Pe toată întin- 
derea globului, nu există două popoare care să aibă 

aceiași constituţiune organică și psihică: Nu pot deci 

să fie nişte legi obsteşti care să explice fenomenele 

istorice, nici macar din puntul de vedere al condi- 

ţiilor naturale de desvoltare. Combinarea înrîuririlor 

mediului și a. rasei, făcîndu-se pentru fie care po- 

por într-un chip deosebit, ea va da tot-deauna naș- 

tere unor adevăruri individuale. Acţiunea mai mul- 

tor elemente combinate împreună nu slujeşte decît 

spre a explica un singur fapt, condițiunele de des- 

voltare a cutăruia, sati cutăruia popor; nici odinioară 

nu se vor putea formula legi care să explice cate- 

gorii de fapte asămănătoare. lată pentru ce chipul lu- 

crărel factorilor statornică ai istoriei pe care l-am cer- 

cetat, este cu totul deosebit de acel al pretinselor legi 

firești ale istoriei formulate de cîți-va autori. 

Falşe legi de desvoltare formulate de Buckle— 

Istoricul englez, amestecînd condițiunele fizice ale 

desvoltărei omenirei cu puterile care diriguesc în- 

săși această desvoltare, se sileşte de a formula cîte-va, 

pretinse legi ale istoriei care nu puteaii decît să fal- 

sifice interpretarea faptelor istorice. | 

EI împarte civilizațiile în două mari grupuri, a- 

cele din Europa şi acele din (țările extra-europene. 

'Generalizind faptele, pe care le crede comune deose- 

bitelor țări așăzate în afară de Europa, Buckle gă-. 

seşte că toate acele țări în care o civilizaţie s-a des- 
"voltat, posedă o climă foarte caldă şi un pămînt



118 . Factorii statornici al istoriei 

roditor care produce cu ușurință o lrană îmbelşu- 
gată, ceea ce ar aduce repede o sporire de populaţie, 
sporire ce la rindul ei ar avea, drept urmare, îngră- 
mădirea bogățiilor în mînile celor puţini, şărbirea 
masselor și stabilirea castelor şi a robiei. 

Să începem prin a observa ca această lege, chiar 
dacă ar exista, nu ar alcătui de loco lege istorică, 
cum o priveşte Buckle, dar numai o lege de coe- 
xistențţă care ar sluji ca temelie desvoltărei. Dar chiar 
aşa luată, încă această pretinsă lege nu corespunde 
taptelor. : Ea : vroește să pună pe om în atîrnare nu. 
mai de mediul în care trăește, fără a ţine. de loe 
samă de rasă; ea simplifică chiar acţiunea mediu- 
hii, reducînd-o la, singurul felii de producere al hra- 
nei. Legea lui Buckle este însă 'cu totul răsturnată 
de fenomenele pe care le înfățoșază China, adică o 
țară a căreia, poporaţie alcătuește aproape a patra 
parte a întregei omeniri, și care trebue deci să cadă 
greii în cumpănă. Cea mai mare parte a acestui în- 
tins imperiu și anume China proprie, partea lui cea, 
mai locuită, este o regiune foarte caldă, în care hrana, 
orezul, se obține tot atît de uşor ca și în Eghipet 
sati în Indit. Desimea poporației este peste samă, 
de trei ori mai mare decît acea a Belgiei. De și 
premisele lui Buckle să întîlnesc în China cu îm- 
belșugare, concluziunea, lui nu-i poate fi aplicată. 
China nu posedă caste ; clasa domnitoare este acea 
a meritului și robia este necunoscută în ea. De 
aceea și, lucru foarte caracteristic, Buckle se. fereşte 
chiar de a aminti numele Chinei în tot decursul lu- 
crărei sale. - 

O altă lege formulată de Buckle, cu tot atît de 
„puţină izbîndă, este privitoare la, înrturirea privileş- 
tei naturei asupra plăzmuirilor spiritului. Putornicele 
fenomene ale naturei, precum cutremurile de pă- 

  

18. fiistoire de la civilisation en Angletzrre, Lp. 5e 19. Elys€e Reclus, Ceographie universelle, VIL, p. 625. , 
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mâînt, crupţiunile vulcanice, ar avea de efect de a 

da închipuirei un rol precumpenitor. asupra rațiu- 

nei, ceea ce arexplica, între alte. fapte de acelaşi 

teliii, pentru ce Italia și Spania ati devenit leagănul 

artelor. Buckle lăsă în părăsire şi aică factorul în- 

samnat al rasei, şi. vroește să generalizeze niște fapte 

care nu se lasă a fi supuse unei ast-feliii de ope- 

“raţii. Generalizarea, lui iesă iarăși cu desăvărșire falșă, 

Italia poseda într-adevăr și pe timpul Romanilor, a- 

celaşi caracter fizic, și eu toate aceste poporul roman 

a fost din toate popoarele, poate cel mai puţin în- 

zăstrat cu însușiri imaginative. Chiar în zilele noas- 

tre, Italia și Spania sunt departe de a ţinea scep- 

trul artistic, de şi aceste ţări nu s-ail schimbat în 

privirea. fenomenelor. firești ce ele înfăţoşază. Din 

protivă arta, înflorește acuma în 'Franţia, în Germa- 

nia, în Anglia, regiuni în care acţiunea fenomenelor 

pămiînteşti este foarte puţin resimțită. . Să mal luăm 

aminte că, paralel cu marea artă italiană a -renaș- 

terei, pe care Buckle o avea în videre, cînd. formula 

legea lui, o altă tot atît de puternică se desvolta în 

“Pările de Jos, care nici. în zilele noastre, nici la a- 

cea epocă, n-aii fost nicr .odată biîntuite de cutre- 

mure de pămînt nici de erupțiuni vulcanice. : . 

„ Pretinsele legi ale lui Buckle care vroesc să ex- 

plice fenomenele istorice, prin cauze generale - coe- 

xistente, nu sunt de cît nişte generalizări, mal curind. 

pretenţioase decît conștiineioase. . -.. îi 

Dar apoi această tendință de agăsi explicarea, fe- 

nomenelor spiritului în rapoarte 'simple, în feliul a- 

celor ce sunt menite a explica fenomenele materiei, 

este cu totul greşită. Cu cit mat mult ne urcăm în 

scara formelor firești, cu atît mai mult fenomenele 

şi prin urmare și cauzele ce le produc, se complică, 

eu atîta ințălegerea lor devine mai grea. Fenome- 

nele fizice sunt chiar ele mai complicate decit acele 

25. Ziistotre de la ctvilisalion en Anşlelerre, L» p- 1 57.
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datorite legilor mecanice; acele ale chimiei înfăţo- 
şază un grad de complexitate mai mare. Dacă tre- 
cem. la, faptele organice, complicaţia sporeşte într-un 
chip însămnat, pentru plînte întăi, apoi pentru ani- 
male. Faptele spiritului însfîrșit care sunt rezulia- 
tul final al tuturor stărilor anterioare, înfăţoșază com- 
plicaţia cea mai mare. Ele nu pot fi ințălese, decit 
studiind toate cauzele care concurg a le produce, 
iar nu pe cale de eliminare, și simplificînd explica- 
ţia lor. Elementele care daii naștere fenomenelor 
istorice sunt mai. multe. Este mai întăi înrîurirea 
factorilor statornici și a legilor care îi cărmuesc, 
legă de coexistență, ale căror rezultantă alcătuește te- 
melia statornică pe care să desfășură evoluțiunca. 
Apoi vine acţiunea, puterilor desvoltărei care, puse 
în lucrare asupra manifestărilor spiritului, împing 
pe de o parte faptele, pe de alta seriile ce ele în- 
lănțuesc, Ja lumina zilei. Vom videa că aceste pu- 
teri sunt multiple şi că prin acţiunea lor, combinată 
deosebit, ind. naștere la nesfirșita varietate a ma- 
nifestărilor spiritului, cauzele explicative ale feno- 
menelor istorice sunt și ele în număr nesfirșit. 

Buckle vroind să reducă această acţiune a cau- 
zalităţei istorice, la singura sa formă d-intai, și încă 
şi aceasta, falș înțăleasă, ca acţiunea, unui singur e- 
lement, acea a mediului, nu putea ajunge decît la 
greșita interpretare a faptelor, la care el a eșit, 

Această singură consideraţie este de ajuns pentru 
a arata cum: un sistem care pretindea a fi științific, 
era departe de a împlini cea d-intăr condiţie a ori 
cărei cercetări științifice, putinţa de a ajunge la a- 
devăr. | 

Acţiunea naturei nu poate fi pusă în lucrare decît 
prin inijlocirea rasei. Precum am văzut-o mai sus, 
rasele superioare se emancipează mai mult de înrîu- 
rirea. mediului, de cum pot să o facă rasele inferi- 
oare. Prin urmare, cu cît un popor se poate civi- 
liza, cu atîta el se subtrage de la înrîurirea mediu-
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lui. O împrejurare care, la o epocă primitivă, era 0 
“piedecă, desvoltărei unui popor, devine mai în urmă, 

cînd spiritul a luat în stăpînire mijloacele de adap- 

tare la mediul în care este așăzat, una din condi- 

iile propăşirei sale. Inainte ca Englejii să fi deprins 

mesteşugul plutire, marea care încunjură țara lor 

constituia o piedecă la a lor desvoltare. Cu timpul 

ea deveni izvorul de căpitenie a bunei stări și a 

propăşirei lor. Elveţia, țară de munţi care nu pot 

fi întrebuințaţi pentru agricultură decît într-un chip 

foarte restrins, a fost îndelungată. vreme silită să se 

îndeletnicească aproape numai cu creşterea vitelor. 

-Cu desvoltarea industriei și gustul pentru călătorii, 

această țară, de şi a mănținut și îmbunătățit cultura 

animalelor, adause şi prin alte miiloace producerea 

bogățiilor în ea. Căderile er deapă deveniră puter- 

nică motori industrial, și opuseră în stare a lupta cu 

folos cu naţiunele care întrebuinţază focul. Pe de 

„altă parte, călătorii care vin să admire frumuseţele 

fireşti de care este plină, cer înființarea a o mul- 

ţime de îndeletniciri, altele decît acele cătră care 
feliul pămîntului pare a îndemna pe locuitorii lui. 

Sudul Algeriei a fost în toate timpurile zmuls de 

la pustiit prin sfredelirea unor puțuri arteziene care 

aii luat, o desvoltare extraordinară, de cînd Fran- 

ţia a devenit stăpîna acestei regiuni”. Olandejiă, prin- 

tr-o răbdare, o energie și o ghibăcie fără samăn, ati 

„cucerit asupra oceanului o mare parte a însuși pă- 

mîntului ţărei lor, și aşa mai departe. În vremile noas- 

tre munţii străpunşi de tuneluri nu mai opun sta- 

“ile nestrăbătute drumurilor; mările însuși care mai 

înainte eraii spaţii despărțitoare, ati devenit o legă- 

tură între deosebitele continente. 

Natura pămîntului și configurarea geografică sunt 

«deci pină la un punt modificabile prin lucrarea in- 

teligenței. Singurul element care condiționează evo- 

  

21. Elyeâe Reclus, Gângraphie universelle, XI, p. 348.



192 Factorii statornici ai istoriei 

luţiunea, fâră a fi nică într-un mod înrîurit, este a- 
cel al rasei. 

Iată-ne deci foarte departe de teoriile lui Buckie 
care dădea rolul de căpitenite în desvoltare, înriu- 
rirei mediului, şi tăgăduia cu desăvîrşire acel al con: 
stituției mintale. : 

Legi neezacte formulate de alţi autori. — In a- 
fară, de această înriurire pusă în lucrare de cătră 
condiţiile din afară asupra desvoltărei omenirei şi 
de care rațiunea poate să-și deie samă, cel puţin 
pănă la un oare-care punt, s-a încercat a se formula 
încă cîte-va legi, de o fire cu totul tainică, care s-ar 
raporta, la înrîurirea pe care mediul exterior a pus-o 
în lucrare asupra mersului civilizaţiei pe suprafața 

- pămîntului. 

Ciţi-va, autori ai susţinut că civilizaţia, s-ar fi răs- 
pîndit de la Răsărit la Apus, în protiva direcţiei 
învirtirei pămîntului?. Dacă această direcțiune poa- 
te fi stabilită pînă la un: punt, pentru civiliza- 
țiile primitive, în timpurile noastre este inviderat că 
Apusul civilizază Răsăritul, dovadă, înrîurirea, civi - 
lizătoare a Franţiei, Angliei, Italiei, Germaniei, a- 
supra, Rusiei, Romăniei, Bulgariei, Serbiei, Și asupra, 
chiar a Răsăritului celui îndepărtat, China, şi Japo- 
nia. O astfeliii de lege nu are deci fiinţă. 

O altă lege de același feliu a fost formulată de 
D. Mougeolle, însă cu oare care reţinere, anume că 
civilizația s-ar fi coborit de la munți cătră cîmpie, 
mai întăi cătră cea de uscat, apoi cătră cea lievidă, 
marea. Cu toate aceste D. Mougeolle însuşi ie aminte 

  

„22. Herder este, după cum se vede, cel întăt care a formulat această lege, 
Vezi 1. Benloew, Zes 7oîs de Î histoire, Paris, 1581, p. 351, care se ocupă, mat pe larg ca dovada neexistenţel er. Vasile Conta, Zicorie de Pondulatiore: 
aniverselle, Paris, 1595 p. 10, aplică aceeași lege migraţiunilor şi găseşte 
că curentele migratorit de și percurg zig-zaguri, cînd în spre nord, cînd îu 
spre sud, ati totuşi O îndreptare obştească de la răsărit la apus“. Coloniile: 
engleze aşezate tot aşa de bine în India ca şi America, răstoarnă și această 
formulă a leget longitudinilor. . . 3
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că, „din aceea că omul a zidit întăile lui oraşe pe 

vîrful munţilor, nu urmează numai decît ca el să 

se fi născut pe acele virfură. Este de crezut că mun- 

ţii nu aa fost împoporaţi decit după câmpii, omul 

ducîndu-se întăiu acolo, unde natura îi pune la în-- 

dămînă darurile sale cu mai multă îmbelșugare. Nu- 

mai cât mai târziii, odată cu lupta raselor, cei mat 

slabi căutară scăpare pe munţi*. După o asemenea 

miurturisire, cum. se mai poate susținea că civilizaţia 

s-a, desvoltat mai întăiii pe munţi? Ea ar fi fost a- 

tunci produsă de cei mai slabi! Această pretinsă 

lege este apoi în contrazicere cu faptele hotărit sta- 

bilite, anume că cele mai vechi civilizaţii se desvol- 

tară pe marile fluvii. şi anume lingă gurile lor. Leo 

Metschniloff, într-un studiu special, constată că „cele- 

patru mari civilizaţii ale primei antichități ai înflo- 

rit toate în regiunile fluviale. Hoang-Ho și lang-tse- 

Kiang udă domeniul primitiv al civilizaţiunei chi-- 

neze ; India vedică nu s-a îndepărtat de basenurile- 

Imdului șia Gangelui ; monarhiile asiriane și babi- 

loniane s-aii întins în regiunea cuprinzătoare ale: 

căreia arterit de viaţă sunt Tigrul și Eufratul ; E-- 

ghiptul însfirşit, cum o spunea încă Herodot, este: 

un dar, o creaţiune a Nilului”. | a 

"Poate “aceste regiuni însă, în care civilizația s-a. 

desvoltat pentru întăia oară, sunt regiuni joase, șe- 

sură şi nu munţi. E 
O a treia lege la. care D. Mougeolle dă din pro-: 

țivă o mare însamnatate care îi este recunoscută și 

de D. Yves Gugot, în prefața serisă de el pentru car- 

tea D-lui Mougeolle, este aceea, care a fost numită, de 

acest autor legea, atitudinilor, şi a căreia formulă este, 

că, civilizația propășeşte tot-deauna, de la ecvator 

către poli*. E 

Noi credem că această lege este tot atît de puţin. 

  

23. Les Problomes de Phistoire, p. 101. 

24. Za civilisation et des grands fienzes, p. 135. 

25. Les Problimes de Î histoire, p. 121.
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„întemeiată ca şi celelalte două. Pentru ao doveai, 
să cercetăm direcția strămutărei cîtor-va fapte cul- 
surale, din care se alcătueşte tocmai civilizaţia vre- 
milor noastre. Monarhia, constituțională care este ne- 
tăgăduit o propășire asupra, formei monarhice ab- 
solute, se desvoltă mai întăi în Anglia, şi nu se co- 
boară decît mult mai tirziti- spre sud, pe continent. 
Reforma care este fără îndoială o propăşire asupra 
catolicismului decăzut, iea naștere în Germania, și 
prin reacţiunea provocată de ea, contribue a rege- 
nera, deci a readuce cătră propășşire, biserica romană, 
prin sinodul tridentin. In vremele noastre, Franţia 
este -cea, d'intăiu țară din Europa care trecu de la 
monarhie la forma republicană, formă care consti- 
ue de sigur o propășire asupra celei monarhice, de 
Şi este mult mai grea de mănuit, ca ori ce instru- 
ment mai. desăvîrșit. Să adăugim luarea aminte fâ- 
-cută de Metschnikoff, că cele două mari civilizații 
din. răsăritul îndepărtat, acea a Chinei și acea a In- 
dici, aii urmat un mers diametral opus celui arătat 
de D. Mougeolle. Acest mers s-a îndreptat „de la 
Nord la Sud, de la malurile fluviului Galbăn cătră 
riul Canton și cătră Tonkin, de la Pendjab cătră 
Ceilan și insulele ecvatoriale ale Indiei neerlandeze: %, 

D. Mougeolle spre a-și întemeia legea, nu se teme 
de a silui faptele istorice cele mai sigure. In pro- 
tiva, tuturor istoricilor care s-ati îndeletnicit în chip 
„deosebit cu istoria Eghiptului, precum Dunlkei, Le- 
normant, Maspero, Perrot şi Chipiez care susțin cu 
toții, că cele -d-intăr urziri ale civilizaţiei eghiptene 
se făcură la gurile Nilului, în jurul Memfisului şi 
că „părerea altă dată în deobştie primită, că popo- 
xul eghiptean aparţinea unei rase africane căruia prim 
centru de civilizaţie fusess Meroe, şi care s-ar fi. co- 
borit treptat pe malurile Nilului pină la marea, nu 
ar mai putea fi sprijinită azi*. D. Mougeolle se ţine 

  

26. La civilisation et les grands flenves, p. 59. 
27. Vezi bună oară Lenormant, Zlistorre ancienne de POrient, |, p. 329.
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tot de părerea. obşteşte părăsită azi, că civilizaţia e- 

ghipteană ar fi luat naștere la 'Leba care ar fi „cea. 

mai veche cetate eghipteană“%, şi de acolo s-ar fi 

coborit de a lungul Nilului. Dar pentru a susține 

teoria sa care face să se urce toate civilizațiile de 

la, ecvator cătră poli, o ast-feliu de siluire a faptelor 

istorice era neaparată, şi D. Mougeolle nu a stat la 

gînduri a o îndeplini. 
Să mai amintim încă o altă pretinsă lege geo- 

grafică-istorică, închipuită de Metschniloff și nu- 

mită de cllegea, celor trei medii. După această lege, 

civilizaţia s-ar fi strămutat succesiv în trek medii deo- 

sehite, sau mai bine zis în patru. Ea luă naștere 

în regiunele fluviale (Eghiptul, Asiria, Babilonia, În- 

dia, China) ; de acolo eatrecu în regiunea Medite-- 

ranee (Fenicia, Cartaginea, Grecia, Roma); mal tîr-- 

ziu ea, să strămută pe malurile Oceanului Atlantic 

(Europa şi America de Nord), pentru a îmbrăţoşa la. 

sfârșit toate mările și tot uscatul. 

Această constatare foarte adevărată a întinderei suc- 

cesive a civilizaţiei nu este însă decit -un fapt u- 

nic, şi decinu o lege; căci nu poate să existe lege 

pentru un fapt singuratic. Apoi nu era decit prea. 

firesc, ca civilizaţia să fi început a se desvolta, în 

oare care regiuni mai favorizate de natură, şi apoi 

să se întindă treptat. In această întindere, ea tre-- 

buia să ajungă la marea, la un ocean, la toate o- 

ceanele, de vreme ce rasele omenești se întind pe 

“pămînturile locuibile care se ating pretutindene cu 

oceanul. Apoi o civilizaţie mediteranee nici nu există. 

pentru India, și China care nu se ating cu Marea 

Mediterană. 

  

285. Statistigue des civilisalions, p. 131 şi 201.



CAPUL vV. 

„ Exoluțiunea în istorie 

„_ Evoluţiunea, — Istoria omenire nu este decât cel 
de pe -urmă inel al unui lung lanţ de fenomene 
succesive care încep cu transformaţiunile nebuloa- 
se ce constituia, la origină massa fără formă a uni- 
versului. Materia, omogenă, deveni pe nesimţite deo- 
sebită, în lunga curgere a vrâstelor, pînă ceia îm- 
brăcâ formele nesfirșit de variate pe care le are 
astăzi. Această transformaţiune progresivă care avu 
drept rezultat de a da naștere unei nesfirșiră de lumi, 
împoporate de o nesfîrşire de ființi, toate deosebite, 
se cheamă evoluţiune . Transformaţiunea materiei, 
neorganice la, început, organice mai tîrziii, se urmă- 

  

I. D. Edmond Perrier (Zes colonies animales ct la formation des orga- nismes, în Revue encyelopidigue din 24 April 1697) zice că „cu drept cu- vint demni! Etpinas, Jzoulet, Rent Woms văd în societăţile noastre omeneşti cel de pe urmă termin al unei evoluţiunI care sa urmărit prin întreg rem- nul snimal'f. Noi credem că evoluţiunea acestui remn nu este decito urmare "mai departe a evoluţiunei de mar înainte.
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rește pînă la aratarea omului și apoi se opreşte cu 
totul, ne mai dînd naştere nici unei forme orga- 
nice superioare. Perioada de formaţiune materială 
a ființelor a fost închisă prin aratarea neamului o- 

„menese ; dară puterea care scoiea mai . înainte din 
sinul necunoseutului ființă din ce în ce mai desă- 
vărşite, urmează înainte acţiunea sa, pe care o a- 
plică acuma, asupra însăși ființei omenești, pentru 
a scoate forme de civilizaţii, într-un : chip tot atit 
de tainic, precum scotea mai înainte forme organice 
din sinul neistovit al naturei. „Viata, universală care 
trece din gen în gen, din specie în specie, din ca- 
taclismu în cataclismu, se continua în el şi devine 
istorie 2, 

Cauza, de pe urmă a acestei vecinici transforma- 
țiuni a universului este necunoscută, ca toate cau- 

zele finale ale fenomenelor; totuşi este netăgăduit 
ca această metamorfoză pare a fi de esența existen- 
ței, tot atât: de nedestructibilă pe cît formele ei sunt 
de nestătătoare. 

Alcătuirea substanței cosmice înfăţoşază mal multe 
grade de coheziune. Cel întăi care oferă .cea mai 
mare trăinicie, aparține remnului ncorganic; a do- 
ua care se desface mult mai ușor, constitue remnul 
organic. Al treilea grad însfârşit, cel mai puţin sta- 
tornie din toate, este domeniul spiritului; căci acest 
de pe urmă, de și privit ca nematerial, nu constitue 
mai puţin unul din elementele substanței universu- 
lui, şi nu putem primi spusele d-lui Laggrond,. că 
„Spiritul, prin oare care părţi. ale sale, ar putea fi pus 
în afară de această, lume“ 5. 
Nu vom atinge întrebarea atît de desbătută în 
zilele noastre asupra originei vieţei ; pentru moment 
este netăgăduit că, această origine este necunoscută. 
De și „fiziologia a demonstrat că chimia vitală ŞI 

- 2. Edgard Quinet, La Crâalion, | , p. 289. 
3. d, mivers, da force ez la vie, Paris, 1854, p. 17.
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acea a corpurilor brute, este supusă acelorași legi, 
şi că elementele chimice ale tuturor materiilor sunt 
tot-deauna identice“, nu este mai puţin adevărat că 
feliul combinărei acestor elemente este deosebit în: 
materia, vie. Sinteza acestei de pe urmă nu s-a pu- 
tut face pînă acuma, cu toate silinţele întrebuințate. 
Omul nu poate încă deveni D-zeii, plăzmuinid viaţa î. 

Pentru ţinta ce o urmărim, ne va fi de ajuns a 
constata că se află de 'o parte o adîncă deosebire: 
între materia neorganică, și corpurile organizate ; de 
alta, că între viață și spirit există o trecere nesim- 
țită, cu toate că spinitul, în deplina lui dezvoltare, 
este şi el adînc deosebit de viața materială. 

Corpurile organice se deosebesc de materia brută 
„prin două punte de căpitenie: 
 Intăiă, „materia .vie, în loc dea exista în formă 
de masse continue, ca rocele, este distribuită în in- 
divizi deosebiți 3. Acești indivizi nu aii o existență: 
vecinică, de și sunt constituiți şi ei din vecinica, ma-- 
terie. ÎI apar și dispar necontenit. Elementele ma-- 
teriale care îi compun, se combină în cît să le deie- 
naştere, apot ele să descompun pentru a-i distruge.. 
Viaţa să reînoeşte fâră încetare, şi se veciniceşte prin- 

"tr-o reproducere fără capăt a indivizilor în care ea. 
se întrupează. Materia neorganică din protivă nu 
are existenţă individuală. Alcătuirile ei poartă toate: 
un caracter general. Se găseşte granit, aur, fier ; însă 
nu indiviză de specia granitului, aurului, saii a fie- 
rului. “Tot așa e cu şi elementele geografice care aii: 
fost 'create prin evoluţiunea pămîntului, și care con- 
diționează pe acea a spiritului. In acest înțăles sin- 
gur, de combinaţiuni speciale, individuale ale unor: 
elemente generale, trebue înțelese cuvintele lui Ar- 

  

"4. In protiva d-lor Vianna de Lima, FExposț sommaire des thories tran- 
3formistes Paris, 1885,p. 9 şi Lannessan, Ze 7rans/ormisme, Paris, 1883, 
p. 153: Di Edmond Perrier(arficolu? citat în nota 1 mai sus) zice că „pre- 
supunind rezolvită problema origine! viețer, pe care ne va trebui s-o lăsăm. 
ca moştenire nul înşine învăţaților viacului viitorii, 

5. A. Bain, Logigue, II, p. 32.
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nold Got că „pricinele deosebite care stirnese și 
combină în chipuri nesfirşite, jocul puterilor fizice 
legate de materia alcătuitoare a masselor pămîntești, 
dani fie-cărei regiuni o climă, o vegetație, o faună, o 
împreunare de caractere fizice şi de funcțiuni parti- 
culare şi constitue din fie-care din ele cîte o indi- 
vidualitate“ S. 

In al doilea loc, materia vie are drept caracter 
osebitor,! însușirea de a răspunde la atingerile din 
afară. Această reacțiune este efectul puterei lăun- 

trice care nu este altă ceva decit viața. Corpurile 
vii nu supoartă într-un chip pasiv, precum o face 
materia, brută, acţiunea puterilor care le atinge. Viaţa 
se manifestează prin materie ; daresența, că e cu totul 
deosebită de ea ; dovadă că materia urmează înainte 
a exista, la moarte; dar existența vie a dispărut. D-l 
Blimar Klebs zice toarte bine că „individualităţile 
vii sunt purtătoarele mersului istoric. și raportul lor 
la legile generale de dezvoltare, întru cît asemenea 
legi există, este. cu totul deosebit. de chipul cum fi- 
zica concepe atomii, lipsiţi de calităţi, și care nu sunt 
decît substratul pentru jocul mecanic al puterilor“. 
Ast-feliu fulminatul face. exploziune din cauza pu- 
terci de dilatare a gazurilor; dar dacă hrana se 
întîmplă să lipsească într-un loc, animalele care îl 
părăsesc, nu ascultă numai de puterea uscăciunei, 

ci de reacţiunea pe care viața o opune primejdier 
ce le ameninţă. Această însușire de a putea reac- 
ționa, contra exteriorului, însuşire de căpitenie șine- 

reductibilă a materiei vii, a tost numită îrttabilitatea. . 

Ea este „puntul de plecare u formei celei mai ru- 

dimentare a sensibilităţii“ 5 ; dar sensibilitatea este o-: 

riginea spiritului. Intelectul cel mai complicat, acela; 

cu care omul este înzăstrat, își are în ea începutul. 

  

6. Giographie physigue comparie, Paris, p. 32. 

7. Zur neueren geschichisivissenschafilichen Zitteratur, în Deulsche Ruud- 

chau, LUI, 1887, p. 281. , _ - 

8. Claude Bernard, Pi/nomânes de la vit, p. 35.
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S-ar putea întîmpina că şi corpurile brute aii însu- 
șirea de a reacționa (reacţiunile chimice) ; dar această 
reacțiune a, materiei neorganice nu este decit rezul- 
tatul acțiunei puterilor asupra ci, și nu, ca în ma- 
teria vie, acel al unei puteri particulare, lăuntrice, 
„contra puterilor din afară. Reacţiunea pleacă tot- 
deauna dintr-un centru comun care o comandă şi 
o execută, un suflet, ori cit de întunecat, ori cît de 
rudimentar l-am presupune. Ast-feliii înmulțirea cor- 
purilor vii celor mai de jos, prin fisiparitate, să face 
numai atunci, cind elementul ce se desface a alcă- 
tuit un centru de reacțiune particular. Iată, pentru 
ce corpurile vii atinse printr-o parte, reacționează 
prin întregul lor, pe cînd acele brute reacționează 
— dacă este să se întrebuințeze fără cale același ter- 
min — numai prin partea ce a suferit înrîurirea din 
afară. ” 

Materia organică se deosebeşte deci de mate- 
rie brută prin aceste două caractere fundamentale : 
întrupare în forme de existență individuală, şi însu- 
şirea acestor indivizi de a răspunde la acțiunea pu- 
terilor ce le ating”. - 
„Din protivă materia organică este în legătura cea, 
mai strînsă cu spiritul care nu este decît a ei în- 
florire. Viaţa materială începe cu remnul vegetal 
care ajunge prin unele din formele salea se ames- 
teca cu remnul animal (plante insectivore de o parte; 
de alta arscidiile, bureţii). Există deci o propășire ne- 
contenită, a vieței vegetale. pănă ce trece în remnul 
superior al animalitățey. Dar animalul, îndată ce a- 
pare, lasă să întrevadă lucirea a ceia ce va alcătui 
mai tîrziu spiritul. Acest din urmă este deci legat 
ÎN 

  

„9. D Ren Worms, Organisme et socti!ă, Paris, 1896, p. 18 și urm. ana- lizază caracterele care deosebesc organismele de materia brută. D-sa lasă la o parle pe cel mat însemnat, după cum credem nol, individualizarea orga- nismelor şi nu vede deosebirea între modul reacțiune! materiei brute, și a 
celei orgunice. Tot această deosebire hotărăște şi încurcătoarea Întrebare : ce 
este o societate ? Vom răspunde. Este întrunirea. unor Organisme, cu centre de reacțiune deosebite. ”
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nedespărțit de viaţa animală. [El propășește și se 

desvolţă paralel cu dinsa, și este cu atît mai deplin 

cu cât formele vieţei sunt mai înalte. După oprirea 

desvoltărei formelor viețer materiale, acea a spiri- 

tului urmează mersul ei nai departe, şi dă naștere 

tormelor civilizaţiei. - | 

Evoluţiunea se manifestează prin cele trei rem- 

aură, mai mult saii mai puţin deosebite unele de 

altele : al materiei neorganice, al vieţei materiale și 

al spiritului. Cel întăi din aceste trei domenii este 

mai îndepărtat de celelalte două care sunt legate 

între ele, prin fenomenul comun al vieţei. Această, 

"îndepărtare mai mare. nu împiedecă totuși dome- 

niul inferior de a o poseda, împreună cu acele care 

i sunt suprapuse, elementul comun al. materiei, te-. 

melie și a vieţei și a spiritului. Puterile care vor 

împinge evoluţia materiei brute, vor trebui să se re- 

găsească în domeniile vieţei și a spiritului. Pe de 

altă parte, acest din urmă, de și se află într-o le-. 

gătură strânsă cu viața, este foarte deosebit de ea: 

în formele sale superioare. Urmează de aici că pu- 

terile care vor îndrepta evoluţia spiritului, de și fă-' 

cînd parte din mănunchiul acelora care îndreaptă 

evoluţiunea, vicţei, se vor deosebi totuşi de aceste din 

urmă într-un chip destul de rostit. 

Evoluţiunea în cele trei remnuri. — Evoluţiu- 

nea materiei brute se va îndeplini prin formele ge- 

nerale ale acestei din urmă. Ea va urma acelaș mers 

pe toată suprafaţa pămîntului care înfâțoșază ace- 

leași elemente. Evoluţiunea este marea putere care 

împinge materia a se diferenția necontenit, ȘI a se. 

combina în compuşi tot mai amestecați și mal su- 

periori. Dar evoluţiunea a lucrat prin alte puteri 

cave ati adus acest rezultat. In primul loc amintim 

acțiunea mediului, datorită radierei căldurei pămîn- 

tești şi răcirel treptate a. globului, precum şi forme- 

lor cărora această răcire dădea naștere. 'Trebue to-
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tuși luat aminte, că nu se pot atribui transformați- 

unile încercate d6 materia brută, singurei acțiuni a 

mediului ; căci răcirea pămîntului nu explică, prin 

ea, însăși, propășirea formelor prin care materia trece; 

această propășire este efectul putere - evoluționiste 

care este o putere prin ea însăși, iar nu numai, cum. 

o defineşte d-l Rznâ IVorms: „rezultatul schimbului 

înrturirilor, puse în lucrare una asupra alteia de că- 

tră elementele desvoltăreie *0, Acţinnea mediului a 

lucrat paralel cu alte puteri cure preşideaii la trans- 

formațiunile materiei. Răcirea prefăcu, prin acțiu- 

nea puterilor fizice, o parte din. materia gazoasă a 
universului, în materie licvidă, şi o parte a acestei 
din urmă fu prefăcută, prin aceleaşi mijloace, în ma- 
terie solidă. Deosebitele elemente primitive ale ma- 
teriei diferenţiate, se combinară între ele, prin ac- 
țiunca puterilor chimice, în deosebitele corpuri com- 
puse, ceea ce dădu naştere deosebitelor substanţe, 
din care se alcătuiește astăzi scoarța pămîntească. 
Toate aceste corpuri mai ascultati, şi de legile ob- 
ştești ale greutăţei și ale echilibrului, în toate for- 
mele lor de manifestare, legi de natură mecanică. 
In puterea ţuturor.acestor legi, se făcu că metalele 
cele mai grele se duseră la fund, în pămîntul topit; 
că materialele cele mai densa pe care apa le ţinea 
în suspensie, se depuseră cele dintâi în tărîmurile 
'sedimentare. Cind volumul pămâîntulai începu a scă- 
dea, în urma condensărei sale, scoarța lui solidi- 
ficată trebui să se încroțească şi să se umfle pe a- 
locurea, producînd ridicarea munţilor. Lacurile se 
adunară, acolo, unde curgerile de apă întilniră oa- 
fundătură.. Vulcanele nu se arătară, decît în apro- 

pierea mărei, şi pretutindenea unde, în urma miş- 

cărilor. scoarței pămîntului, marea se retrase, vul- 
canii se stinseră, pentru că înfiltrarea apei în adîn- 

cimele straturilor este neapărată . funcționărei lor. 

10. Zoco citata în nota precedentă, p. 2006.
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'Transformaţiunile succesive ale materiei brute fură 
deci efectul, în întăiul loc, a puterei evolițiunei, lu- 
erînd asupra pămîntului în condiţiile cunoscute. Ca 
puteri de a doua mînă, evoluţiunea se „sluji de în- 
riurirea mediului precum și de puterile mecanice, 
fizice şi chimice. Puterea tainică a înfâptuirei univer- 
sale ciocănia natura în mari lovituri, asemenea unui 

ferar care bate ferul în drugi, din care mai tîrziii 
alți meșteri vor scoate ace și coarde de ornice. 

Cînd evoluțiunea, trecu în domeniul vieţei, ea tre- 

bui să apuce un mers deosebit şi să chemealte pu- 
teră în ajutorul ei. Viaţa fiind reprezentată prin in- 
divizi, ale căror existenţă este mărginită în timp, evo- 
luţiunea trebuia, înainte. de toate, să asigure vecini- 

cirea acestui noii chip de întruparea materiei, ceea 

ce ea făcu prin -năzuinţa formelor vii de a menținea 
tipul primitiv, cu ajutorul eredităţei și de a se _în- 

toarce chiar la formele străbune, prin. atavismu. Era 

într-adevăr de trebuință, pentru ca transformațiu- 

nile să se poată îndeplini, ca să. se păstreze un șir 

statornic în formele ce erati să fie supuse acestor 
transformațiuni ; era de trebuință ca materia ce. era 
să încerce accastă lucrare, să fie menţinută într-o 

stare oare-care de coheziune ; căci precum prea bine 

ia aminte: Carrau: „nu poate fi schimbare decît in 

ceva statornic“ !!. Materia organică înlocui deci iner- 

ţia materiei brute, prin coheziunea succesivă a îndi- 

vizilor în care ea se întrupează. . 
Puterile care lucraii la transformarea acestei noue 

forme de existență fură în parte tot aceleași care 

transformase materia neorganică ; acea a evoluţiunei 

care stăpîneşte totul și acea a acțiunei mediului. 

Cit despre puterile de natură mecanică, fizică și chi- 

mică, ele încetară, în materia vie, de a mai avea ov 

lucrare transformătoare şi se coboriră la rolul de sim- 

ple sprijinitoare ale existenţei. Așa compunerile și 

  

11. Etudes sur da thdorie de 2 olntion, Paris, 1875, P. 45:
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descompunerile chimice care se întîmplă în răsuflare, 

precum. şi lucrările. mecanice care pun circulaţia în 

mișcare, nu slujesc decit la întreţinerea indivizilor 

vii, fără a contribui nici într-un chip la a lor trans- 

formare. 
Aceste puteri sunt înlocuite, în domeniul vieţei 

materiale, prin altele care nu să află în acel al ma- 

teriei brute ; dar aceste puteri nouă le vom. regăsi, 

modificate şi sporite cu energii noue, în domeniul! 

spiritului. Această deosebire în mănunchiul de puteri 

care întovărăşese evoluţiunea, pe de o parte în do- 

meniul neorganicului, de alta în acel al materiei 

organice, constitue una din dovezile cele mai învi- 

derate, că distanţa ce desparte îmbele aceste dome- 

nil este mai mare decit acea care desparte cele două 

trepte ale organicului: viața materială şi spiritul. 

Cele două puteri comune, evoluţiunea şi - acţiunea 

mediului, mănţin totuși legătura, celor trei ramuri. 

Vom mai vedea, că acțiunea mediului păstrează, ace- 
lași caracter, în întregul domeniii al materiei, cea 

neorganică şi cea organică, anume de a lucra prin- 

tr-o presiune din afară, pe cînd. această acțiune în- 

cetează de a avea un efect asupra remnului spiri- 

tului, şi să preface într-v acțiune lăuntrică, acea a 
mediului intelectual. : 

Puterile “care ocîrmuiese desvoltarea, în domeniul 

materiei vii, vor fi deci acele puteri pe care acest 
domeniu le are în comun cu acel al materiei brute: 
evoluțiunea, și acțiunea mediului; apoi mănunchiul 
de puteri noue, particulare remnului vieţei, și care 
sunt: instinctul de conservaţie a individului și a spe- 
cică, lupta pentru traiă în îmbele sale forme, pentru 
hrană și pentru trebuința genezică, puterea indivi- 

dualităţei, product al mediului născător, și puterea 

întîmplărei care intervine adesea ori în desvoltarea 
vleţei. | 

Cu cît evoluţiunea se apropia de clipa în care 

ca trebuia să deie naștere omului, și cu el să treacă,
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în domeniul minţei, cu atît mersul ei lua un carac- 

ter deosebit. Elementul săii de acţiune cel mai de 

câpitenie, acţiunea mediului din afară, se micșura; 

pămîntul lua forma sa desăvîrşită ce nu mai pare 
să trebuiască a fi supusă unor puternice transfor- 

maţiuni. Continentele şi mările se despărțeaii defini- 

tiv; mișcările scoarţei pămîntești deveneaii tot mai 

blînde, mai nesimţite ; căldura lăuntrică înceta «dle 

a pătrunde la suprafața, și climatele erau determi- 

nate prin singura stare a atmosferei. Intr-un cuvînt 

mediul exterior se statornicea, pentru fie-care parte 

a scoarjei păminteşti, și lua un caracter neschimbat. 

Ca cea dintâi urmare a acestei statorniciră a me- 

'diului, se arată statornicirea speciilor. în viaţă ma- 

terială. Speciile animale care, în timpul schimbări- 

lor mai însemnate ale mediului încunjurător, erai 

tot atît de nestatornice ca și acest din urmă, luară 

odată cu el un caracter constant. „S-ar putea zice 

că specia care în starea ei de formaţiune nu era 

decît lutul încă ascultător de degetul sculptorului, 

acuma, fixată în caracterul ei, devenise marmura pe 

care numai dalta o poate tăia“. 
Cele de pe urmă transtormațiuni ale formelor ma- 

teriale, atît ale naturei neorganice cât şi ale vicței, 

să îndeplinesc paralel cu cele d-întăr luciră ale spi- 

ritului în creerul omenese. Omul este fâră îndoială 

contimpuran cu vrîsta caternară a pămîntului, şi nu 

s-a pierdut nădejdea, de a-l regăsi încă mai sus, în vrista 

terțiară. E a trecut deci prin mari transformațiuni 

ale mediului din afară, precum bunăoară prin pe- 

rioada gheţei, și a văzut dispărind mai mult de 

un organism Vii care nu putea rabda schimbă- 

rile întîmplate în condiţiile existenţei. Ne pare deci 

foarte firesc lucru, ca omul să fi încorcat și el a- 

dinci transformaţiuni în al săti organism, atît exterior 

cît şi interior. Iată pentru ce noi credem că rasele 

  

12. Lanessan, Ze Zrans/ormism? P- 359.
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omenești s-aii urmat pe pămînt una după alta, tot 

din ce în ce mai desăvîrşite; că ele aii început prin 

tipul negru, spre a trece la cel galbăn, şi apoi la 

cel alb, rostirea de peurmăa, omenirei. „Rasele o- 

menești, ne zice Bagehot, începură a exista în vre- 

muri foarte îndepărtate, și de atunci nu s-aii mai 

ivit altele noue, afară decît prin încrucișarea celor 

vechi. Această putere necunoscută lucrează cu o e- 

nergie extraordinară în vremile vechi, şi rămîne cu 

totul nelucrătoare în cele mai noue. Este de cre- 

zut, şi se susţine de mari autorități, că aceste deo- 

sebiri se produseră înainte ca natura omului și mai 

cu deosebire spiritul săii şi însuşirea luă de a se a- 

dapta, mediului, să fi luat constituţia lor actuală“ *, 

Nu este decă cu dreptul de a zice, cum o face d-l 

Bresson, că „îndată ce omul apare pe pămînt, con- 

dițiunele mediului dobindiră acea  statornicie care 
învoi speciilor să trăiască și să se reproducă în a- 
celeași locuri“ !*. Din protivă transformațiunile me- 
diului se urmară mai departe, şi după arătarea omu- 
lui, pînă cînd acesta ajunse la forma sa cea mai 
înaltă, rasa albă. Atunci mediul deveni statornic. Cu 
drept cuvînt ie aminte d-l Mougeolle, că „dacă am 
avea de expus evoluţiunea omenirei de la originile 
ei, ar trebui să ţinem samă, într-o măsură oare care, 
de schimbările mediului ; dar în cursul civilizaţiei, 
se poate admite că mediul nu s-a schimbat“. 

Natura începuse printr-un singur şir de transfor- 
mațiuni, acele ale materiei neînsuflețite. Cu timpul 

veniră să se adaugă către el, un al doilea şir, acel 
al materiei vii, şi cătră sfîrşitul acestor două șiruri 

de transtormaţiuni,. un al treilea care trebuia să le 

înlocuiască pe amindouă, acel al spiritului, veni să 
întovărășască pentru cât-va, timp cele de pe urmă 

ale lor manifestări. | 

13. Lois scienti/igues du dfveloppement des nationsi Paris, 1577, p- 14S. | 
14.. Les trois cvolutious, Paris 1588, p. 35: i 
15. Sfatigue des ctvilisatious, Pans, 1883; p. 69- Li
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Pentru evoluţiunea genului omenesc înriurirea me- 

diului exterior n-a pus în lucrare a ei acţiune de- 

cît spre a desăvărși rasa. Indată ce aceasta ajunse 

la culmea desvoltărei, înriurirea mediului se opri 

cu totul, aşa că pentru evoluţiunea spiritului - pro- 

priti zis, înriurirea mediului exterior nu mai poate a- 

vea decit un caracter statornic și nu unul transfor- 

mator (vezi capitolul precedent). 
Ceia ce poate părea mai afară din cale este că 

chiar în zilele noastre, în singurul caz cu putință 

al unei reînoiri a înrîurirei mediului fizic, atuncă 

cînd intervine o emigrare, chiar în acest caz zi- 

ceni, înriurirea se face asupra formei din afară, pe 

cînd lăuntrul, spiritul, rămîne mai cu totul sub- 

stras de la ori ce modificare. Iată pentru ce, „caii 

să micșurează, foarte repede în insulele Falkland ; 

caprele pierd grosimea, ugerilor în America ; porcii 

devin mai mici în aceiași parte a lume, precum şi 

oile în Australiat. Organismul material al omului 

sufere şi cl oare-care transformaţiuni, cînd e trans- 

plintat sub alte clime. „Englezul Statelor-Unite în- 

tățoșază, în trăsăturile sale, o schimbare care-l apro- 

pie de rasa locală: pielea i se usucă şi pierde cu- 

loarea, ei trandafirie ; sistemul glandular este redus 

la minimum ; părul se închide și. devine lins; gâtul 

se subțţie, capul pierde în volum; pe față, gropile 

tâmplelor devin mai rostite, oasele umerilor obra- 

zului iesă mai afară, găurile . ochilor să adîncese ; 

falea de jos devine masivă; oasele mădularelor să 

lungesc în același timp, pe cînd. boştereala lor se 

îngustează ; însfirșit la femei, ligheanul, prin propor- 

ţiunile sale, se apropie de acelal barbatului“ *. Cu 

toate aceste modificările organice descrise care ai 

schimbat pînă la un punt tipul Englezului emigrat 

în America, este departe de a fi atacat şi lăuntrul 

  

10. Darwin, Rollin și Andrew Murray rezumaţi în Edgard Quinet, La Cre 

afion l, p. 276; nota. De Quatrefages. ZD'espice humaine, p- 190. Comp. E- 

1ys6e leclus, Gfograzhie universelle, XIX, p. SS.
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lui. Rasa este tot atît de inteligentă, tot atît de e- 

nergică, ca şi acea din care a cşit. Dacă, America- 

nii înfăşoșază oare care deosebiri, aceste sunt de origină 

istorică, datorite desvoltărei, și nu unei organizațiuni 

psihice particulare. “Tot așa e cu Norvegienii, trans- 

plintaţi, de aproape o mie de ani, sub clima așa de 
aspră a, Islandei. „De şi talia li s-a mărit și închee- 
turile lor ati devenit mai grosolane, oră cît de pu- 
ţini numeroși ar fi ci pintre Europenii civilizați, [s- 
landejii sunt de sigur cei dintâi, prin puterea inte- 
ligenței, adîncimea gîndirei și iubirea studiului“ "?. 
Faţă cu asemenea fapte, nu putem atribui emigră- 
re, mai ales acelei a raselor omenești de astăzi, ro-. 
lul precumpenitor pe care îl vede în ea Vasile Conta *. 

Spiritul omenesc care s-a desvoltat în afară de în- 
rîurirea mediului exterior, nu mai ascultă de el a- 
proape de loc, chiar în cazul în care această înriîu- 
rire ar putea să se manifesteze, Marea deosebire în- 
tre evoluţiunea, spiritului şi acea a materiei, şi a- 
ccasta fâră deosebire de materie brută saii organică, 
este că, pe cînd în desvoltarea formelor materiale, 

evoluțiunea se face prin formele exterioare, ea trece 
înlăuntru în acea a spiritului. Transformațiunea. ma- 
teriei fizice încetă de îndată ce evoluţiunea se a- 
plică transformaţiunilor lumei intelectuale care ră- 
sărea pe pămînt, ca zorile urieşe ale unui noi soare, 

Cauza schimbărei formelor exterioare încetind, prin 
oprirea înriurirei mediului, nu mal este nici un te- 
meiii de a crede, cum o fac Quinet și Dreyfus, că 
„precum omul a fost precedat de o lungă serie de 
forme organice, tut aşa va fi înlocuit prin ființi mai 
desăvîrșite“ *. Formele organice anterioare omului 
aii evoluat, pentru că mediul exterior se schimba. 
Acuma cînd această schimbare s-a oprit, urmează 

17. Elysâz Reclus, Gfographie universelle, IV, p- 929. 
15. Zheori> de [ Ondulation universelle, Paris, 1893: p- 95: 
19. Camille Dreyfuss, / evolution du monde et des socilis, Paris, 1S89, p 

203. Edgard Quinet, La crâztion, LI, p. 426: :
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numai decit că şi formele exterioare să se statorni- 

cească. Omul este, fâră îndoială, cea de pe urmă fi- 

inţă materială apărută pe pămînt. Yormele noue, 

menite a umplea viitorul, nu pot fi decit concepţi- 

uni spirituale, forme de civilizație. i 

Evoluţiunea spiritului omenesc. — Am aratat că 

evoluţiunea trecînd în domeniul spiritului, schimbă 

cu totulde caracter, şi devine lăuntrică, din exteri- 

oară ca cea mat înainte. Intr-adevâr neamul ome- 

nese a remas neschimbat ca. tip exterior, ca rasă, de 

la arătarea rasei albe pînă, în zilele noastre, și pa- 

ralel cu această statornicire a rasei, întâlnim. condi- 

ţia er neapărată, statornicirea mediului. 

Mediul şi rasa nu s-a mai schimbat de la a- 

ratarea rasci albe pe pămînt; totuși este o deosebire 

urieșă între omul din zilele noastre şi străbunul 

săti preistorie. Cărar schimbări să poate oare atri- 

Dbui această deosebire, dacă pe din afară omul a 

rămas același? Este inviderat că ea este datorită 

schimbărei lăuntrului săti şi a facultăţilor sale min- 

tale. Popoarele şi-aii schimbat limbele, moravurile, 

întoemirile de familie, acele sociale, economice, şi 

politice, superstiţiile și religiile, dreptul și morala; 

artele s-ati desăvârşit, științele s-aii desvoltat. 'Toa- 

te aceste schimbări însă s-aii îndeplinit prin sin- 

gura, parte intelectuală a fiinţei omeneşti, prin lăun- 

trul săi, şi nu prin trupul săii, prin forma sa exte- 

vioară. Aşa, familia s-a întocmit mai puternic, pen- 

tru ca ideea a venit să răstringă legăturile instinc- 

tive puse în inima omului ; dacă el a schimbat în- 

toemirile politice, aceasta s-a întimplat, din pri- 

cină că ideile îl împingeaii a căuta, fâră încetare, O 

aparare mai sigură a intereselor sale; dacă arta s-a 

desăvirşit, este tot din pricina că ideea pe care vroia 

s-o manifesteze în afară, căuta o rostire mai deplină ; 

dacă, sistemele de lucrare ale pămîntului s-aii îmbu- 

nătăţit, dacă animalele ai fost îmblinzite, dacă unel-
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tele ati venit în ajutorul puterilor: sale istovite, toate 

aceste s-aă făcut, tot pentru că ideea împingea pe 

om a întrebuința facultăţile sale, spre a lupta mai 

cu uşurinţă împrotiva, naturei. Intr-un cuvînt, evolu- 

țiunea. neamului omenesc s-a făcut pe tărîmul idei- 

lor. Liitr6 caracterizează foarte bine propăşirea spi- 

ritului omenesc, cînd zice, că „societățile stati pe loc, 

cînd suma celor ce trebuesc "învăţate rămîne ace- 

cași ; ele dai înapol cînd ea scade, şi înaintează cînd 

accastă sumă se adauge“ %. Bernheim “zice și el că 

„evenimentele istorice nu sunt altă ceva decit pu- 

nerea în lucrare a. gindirei, simţirei și voinței omu- 

lui, a acelei anităţi psiho-fizice pe care o numim 
suflet sati spirit“ *!. 

Noi -am arătat însă că ideile, în ele însăși, consti- 

tue pentru mersul evoluțiunei o pîrghie încă mai 
puţin statornică, decît formele vieţei materiale. Ideile 
nu aii nică macar o existență individuală ; cle tră- 
ese din zi în zi, întrupate une ori în acte, cele mai 
adesc, în formele fugătoare ale graiului ; ele mor, în 
nesfârşita lor majoritate, îndată, după a lor naş- 
tere. Ce număr urieş de idei nu trăiesc nică ma- 
car, cum zice poetul „ce que vivent les roses, Les- 
pace dWun matin“ ? Să ne gîndim numai cît la a- 
cele care sunt cheltuite în convorbirile zilnice, 
“Totuşi aceste elemente care par așa de nestator- 
nice, înfâţoșază şi ele o parte prin care dobin- 
dese trăinieie, Aceasta, se întîmplă, cînd ideile înce- 
tează de a mai reproduce intipăriră individuale, ș și 
îmbracă un caracter general. 

__ Sunt două soiuri de idei generale: mai întăiui 1- 
deile abstracte care se alcătuesc în minte din conto- 
pirea reprezentărilor în noțiuni mai largi. Nu des- 
pre acest feliii de idei generale este vorba în isto- 
rie, ci despre ideile, fie abstracte fie concrete, împăr- 

20 De la condition essentielle gui separe la sociologie de la biopsie in 

Rezue positive, LU, p. 187. 

. Zehrbuch der geschichilichen Afethode. P. 99.
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tăşite de la o laltă de un grup mai mult sati mal 

puţin întins al neamului omenesc. De exemplu cre- 

dinţa în Isus-EHristos, chip şi idee concretă, consti- 

tue o idee generală în sensul evoluțiunei, pentru că 

ca alcătueşte temelia religiunei a mai multor sute 

de milioane de oameni. Pe de altă parte ideile ab- 

stvacte pe care se razimă științele, constitue și ele 

o pâîrghie pentru evoluţiune, întru cît ele sunt, în 

actu și în polentia, uverea comună a întregei ome- 

iri. Pe cînd deci ideile generale extrase din repre- 

zentările singuratice, nu ati decît o valoare subiec- 

tivă, pentru mintea, aceluia ce le percepe, ideile ge- 

nerale concrete saii' abstracte care slujesc de pâr- 

ghie evoluțiunei omenești, există şi în chip obiectiv, 

în mintea unui întreg popor, a unei clase, a unci 

rase. Ele samănă din acest punt de vedere cu for- 

mele vieței (speciale) care nu trezesc numai în noi 

cunoștinți abstracte, ci aii prin ele însuși și o exis- 

tenţă obiectivă, întrupată în însuşirile comune ale 

indivizilor ce se asamănă. 
Jdcile însă cîștigă în statornieie, cu cît ele devin 

mai generale. Pe cînd ideile individuale se nasc, trâ-, 

esc şi mor, fâră a lasa urme, acele de caracter ge- 

neral sfirşese prin a stăpîni societăţile, și supravie- 

țuese lung timp existenţelor individuale. Cu cît baza 

lor socială este mai întinsă, cu atit mai lungă va fi 

a lor durată. o | 

Evoluţiunea ce are nevoie de un tărîm mai sta- 

tornie pentru a-şi putea pune în lucrare acţiunea că 

modificătoare, nu poate deci alege pe acel al idei- 

lor individuale, a căror existență e trecătoare ; va tre- 

bui numai decît ca ea să lucreze asupra ideilor mai 

statornice, asupra acelor de caracter general obi- . 

"ectiv. 
Tată-ne ajunși, printr-un raționament din cele mai 

strînse, la înseninata încheere, că evoluțiunea, omenirei 

se face pe tarîmul ideilor generale obiective, îdeă care. 

dau naștere faptelor sociale. .
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Mersul evoluţiunei **. — In natura neorganică, e- 

voluţiunea urmează o cale neîntreruptă. Puterea care 

o întovărăşea, înrîurirea mediului, reprezentată prin 

răcirea scoarței pămiînteşti, a lucrat neîncetat și nu 

s-a oprit nici o singură clipă, Incete sait năprasnice, 

transformațiunele epidermului pămîntese ati urmat 

un merstneaprit, şi nici odată nu s-ai înapoiet. cătră 

o -stare de mai înainte. Desvoltarea a fost tot-deauna 

o perfecţionare. În materia vie, mersul evoluțiunei 

a fost ci totul altul. Aică formele vegetale și ani- 

male nu s-aii desvoltat într-un chip neîntrerupt, și 

trecînd prin grade, de la forma mai de jos la cea, 

mai de sus. „Hiparionul terțiar n-a devenit prin 

grade nesimţite calul din zilele noastre; ci, la un 

moment dat, specia calului s-a desfăcut din străbu- 

nul comun, Hiparionul. Încetul cu încetul, ca s-a 

deosebit, pînă ce s-a despărţit desăvărșit de trun- 

chiul că, rămas nemișcate %. In domeniul vieţei ma- 

teriale, tipurile se înlocuese unele pe altele. Vor fi 

deci tot-deauna. desvoltări paralele: un tip care a- 

junge la capătul traiului săii, un altul care dobîn- 

deşte în acest timp puterile trebuitoare spre a-l în- 

Jocui. | 
In domeniul spiritului lucrurile se petrec într-un 

chip asemănător. „Nu se vede marele imperiii asi- 

rian sati egiptean sati roman, schimbindu-și de o- 

dată instinctul și formele, și dacă le presupunem tă- 

rîndu-se, să înceapă deodată a zbura, a-și da pi- 

cioare și a face aripi sati ugere, pentru aalăpta ur- 

maşii. 'Vransformaţiunea speciei omenești este cu to- 

tul alta; ea porneşte într-o regiune necunoscută, 

de la un tip părăsit, pierdut, a căruia desvoltare a 

„fost pînă atunci cu neputinţă; de la un popor uitat 

care exista la acea vreme, dar pe care nimene nu-l 

22 In acest capitol vom studia numa! marea putere. a evo'uţiunel. Cele. 
lalte puteri pe care ea se răzimă, trebuind să facă obiectul unui capitol deo: 

sebit: Puterile ajutătoare ale evoluţiei, şi care va fi Cel următor. 

23. Edgard Quinet, La creation, |, p. 134:
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zărise, Așa a fost mica naţiune evreiască, saii tri- 
burile germane ascunse prin păduri, sau familia a- 
rabă lincezînd în pustiu. Ele aduc în lume o nouă 
formă de viaţă, o nouă concepţiune, în care se to- 
pesc organizările antice ; din ele esă cîte o nouă 
tață omenească“ 2, 

Pănă aici, asemănarea evoluțiunei spiritului cu a- 
acea a. vieţef materiale, este deplină. "Totuși evolu- 
țiunea spiritului se deosebește de cea a vieței, rin 
cele două punte următoare: 

I. In evoluţiunea spiritului, forma cea nouă, me-. 
nită a înlocui pe cea veche nuo face numai să dis- 
pară. Ea o înghite, o mistue, se hrănește și se în- 
tăreşte din sîngele ce-i subtrage. „Organizările :an- 
tice se topesc în această lume” nouă, cum” o spune 

Quinet. Nu este deci nimerit de a zice cu d-l 4fou- 
gcolle, că „toate formele activităţei mintale se des- 
voltă una după alta, se suprapun în decursul unui 
timp oare-care, pînă ce una propăşind necontenit, 
pe cînd cealaltă dă îndărăt, cea dintăiii sfîrșește prin 
a lua locul rivalei sale“. Aceasta nu este adevă- 
rat decît despre formele viței animale. Pentru do- 
meniul spiritului, formele noue nu numai că se su- 
prapun pentru un timp peste cele vechi, înainte de 
a le înlocui. Aceste forme nouă se însufleţesc, se hră- 
nesc pe socoteala celor vechi, în locul cărora ele se 
așază. 

Pvoluţiunea spiritului nu , suprapune numai formele 
.noue peste cele vechi, ci le haultuește pe ele. 

ÎI]. Această deosebire, în modul desvoltărer între 
viaţa materială și acea a spiritului, are drept ur- 
mare o alta încă mai. însemnată, anume darea în- 
dărăpt, pe care. civilizaţia pare une-ori a o face, pînă 
să se arunce din noii înainte, Nică odată formele 
vieţei materiale nu dati înapoi, spre a înainta. Acele 

24. Edpgard Quinet, La: Creation, 1, p. 144. 
23. Zes Prodkmes de /'Fistoire, p. 92:



144 Evoluţiunea în istorie 

care rămîn în urmă, pier în folosul acelora care le-aii 

întrecut. In viaţa spiritului, mersul evoluțiunei este 

altul. Aceasta din urmă pare nu numai-a se opri, 

dar chiar a se întoarce din. cale, înaințe dea-șilua 

din noii avintul. Cum o spune d-l Frederici: „Ori de 

cîte ori civilizația şi-a reluat zborul către o steră 

mai înaltă, ea a încercat să regăsească, în mărun- 

taile antichităţei, destăinuirea sati, mai bine zis, di- 

recţiunea, viiteralui. Ast-feliui Grecia, unde pelerina- 

jul înţălepților să, în Eghipet şi în Asia, a mers îna- 

intea minunatei sale desvoltări; homa unde cerce- 

tarea, așăzămintelor elenice şi etrusce, fu temelia le- 

gală a ocîrmuirei sale; Arabii care, prin traducerea 

cărților greceşti și feniciene, prin punerea lor în le- 

gătură cu Indiile, pregătiră eloria artelor și a ştiin- 

ților din Bagdad și din Cordova; însfirşit Italia 

care deschise, ei însăși și lumei întregi, porțile vieței. 
intelectuale, în timpul mâreţei perioade care cu drept 

cuvînt s-a numit epoca Renaşterei, și care fu prece- 
dată de cercetarea,reîncepută în două rînduri, a moș- 
tenirei greco-romane. Popoarele care cad, nu înce- 
tează cu toate aceste de a exista“ %, D. Lefovre a- 
dauge : 'că „ori ce civilizaţie a unui timp, este rezul- 
fatul civilizaţiilor de mai înainte care sunt temeiul 
ci de a fi și care rămîn averea, eă.. În acest sens, se 
poate zice, că grupul popoarelor arice poartă în si- 
nul săii întreaga omenire trecută“. 

Este adevărat că dacă se ia în privire istoria ge- 
nerală, civilizația pare a se stinge cu totul la căde-: 
rea, Împărăției Romane, şi la așezarea barbarilor pe 
a ei dărămături. Pentru acești din urmă, civilizația 
pare că trebue să reînceapă din capăt, și evoluți- 
unea omenirei pare a suferi o întrerupere. 

Mersul urmat de evoluţiune în cazul acest de pe 
urmă este totuși în tocmai, ca şi pentru civilizațiile 

26. Za loi du preşăs, traduit ce Y'ltalien, Paris; 1888, I, p. XII şi I, 

p 159: 
27. Zhomme & travers les ses, p. XXIL
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de mai înainte. Romanii fură pentru barbari, ceia 
ce Grecii. fusese pentru Romani, și Orientali pentru 

Greci. Dacă răstimpul strecurat pînă ce barbarii a- 

jung să-și însuşască cultura antică, și se urmeze mai 
departe propășirea începută, fu mult mai lung; dacă 
darea îndărăpt: a .puterei evoluționiste fu mult mai 
rostită, apol: şi săritura pe care civilizaţia trebuia. să, 

o facă, era să fie. mult mai puternică. [a pare chiar 

a fi cea de pe urmă îndeplinită de om. cătră regiunile 
propăşirei, şi anume. ale :propăşirei fără margini, a- 

semenea, unui vultur. ce-și încearcă întăiti puterea 

aripelor, și :recade de mai multe ori, înainte de a-și 

laa zborul cătră ceriii, Nu este decit .prea firesc de 

a. păsi, în acest caz, o mal lungă perioadă de purtare, 

întru cât şi fătul:ce cra să.se nască aparținea unei 

specii mult mai viguroase, decît toate cele de mai 

înainte. Nu numai civilizația unui. popor, .ci .acea a 

întregei rase. albe, şi „prin.ea 'acea. a întregel. ome- 

niri, era, să. soarbă dintr-însa laptele ei. hrânitor.:. - 

- “Legea obștească care ocîrmuește desvoltarea, for- 

melor spiritului, este.că : evoluțiunea se îndeplinește 

prin valuri care înaintează, “apoi dai îndărăpt,: spre. a 

înăinta din noii, mai departe de cum o făcuse valurile 

precedente, e sii DR a 

- Acest felii de a concepe desvoltarea omenirei, ne 

arată că propăşirea, ei este neîncetată, de şi se în- 

deplineşte prin deosebite popoare 'şi deosebite rase. 

Nu 'se: pot deci piimi: cuvintele d-lui Diirkheim :" „că 

în ceea, ce priveşte propășirea omenirei, o asemenea 

propășire nu există: Numai societăţile-particulare se 

“nasc, se desvoltă şi mor, neatirnat; unele de altele. 

Un popor care. înlocuește pe un altul nu este nu- 

may :cît o prelungire.a acestui din urmă, cu 0are- 

care caractere noue ; el este altul; are unele însu- 

șiră în mai mult, altele în mai puţin, și constitue o 

individualitate deosebită, 'eterogenă, care nu se poate 

topi într-o singură serie, și mai ales nu într-o, serie 

, 
„. 

10
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anică ss, Așa ar fi, dacă un poporar reîncepe tot- 
deauna din noii lucrarea civilizației ; dacă popoa- 
rele care urmează unul după altul, nu ar moşteni de la acele pe care le înlocuesc, comoarele de ctnoş- tinți dobîndite de dinsele. Adevărul în această în- trebare, este mai curînd pe partea lui Pascal care l-a. reprodus: într-o frumoasă și nemuritoare gîndire, anume, că „toată succesiunea oamenilor, în lungul şir al veacurilor, trebue să fie privită ca un singur om ce subsistă tot-deauna și învață neîncetate, 

Propășirea însă, de și neîncetată, nu se ţine de la olaltă, ci înfățoșază şovăiri. D-l. Andre Lefevre zice cu drept cuvînt, că „istoria adeverește această în- prejurare la, fie-care pagină. O stare posterioară nu este numai decît o înaintare asupra, celei anterioare : Veacul de Mijloe asupra Antichităţei, Ronia, lui Au- gust asupră Atenei lui Pericles. Sunt urcări şi co- borâri, dări. îndarăpt definitive (2), opriri momentane, reinceperi din noii. Cutare popor stăruește în ega- litatea sclăviex; cutare altul a murit în deplină bar- barie, înăinte chiar de a fi putut lumina prin ra- țiune năzuinţele sale instinctive. Dar toate acele care ati supravieţuit, aii tins și tind încă cătră sfărşit, a- decă, vroesc să se rădice la o libertate, pe care ega- litatea: O, asigură şi dreptul singur o mărginește %, lată pentru ce s-ar putea da dreptate lui Stari Mill, că cuvîntul de propășire nu trebue să fie luat tot- deauna, în înţelesul de desăvărșire, şi de tendință că- tră desăvirșirea “, cu toate că întrebuințarea Obici- nuită. îi recunoaște acest înțeles. Adesa ori într-ade- văr, propășirea constă în o decădere care pregătește un nou avînt. Această dare îndărăpt samănă anu fi decit o perioadă de reculegere, în care puterile Pa 
28. Zes râgles de le milhode sociologigue, Paris, 1893, p. 26. 29. "homme & travers les âges, p. XXIUL. E '50. Zogigue des sciences morales dal VI-le capitol al lugicet) traducere nouă de Gustave Belot, Paris 1897, p. 144. D. Francisque Bouillet, in Revue phi- losophiqve, 1 S8s April, vra se Testringă terminul de evoluţiune Ia desvoltarea nature, şi să păstreze acel de propășire pentru acea a minţel.
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cheltuite cu prea mare dărnicie, într-o perioadă de 
înaltă înflorire, par, a să odihni, pentru a căpăta e- 
lasticitatea, trebuitoare unci noue incordări. Popoa- 
rele. se asamănă, din acest punt de videre, cu exis- 
tenţele individuale care aii și ele nevoie de o odihnă 
mai mult sai mai puţin lungă, după o încordare 
mușchiulară sai nervoasă care a întovărășit o pu- 
ternică opintire. Aceasta ar fi și explicarea, ce e drept 
numai” pe cale de analogie, a ghicitorii, nereductibile 
după d-l Oltokar Lorenz: „pentru ce, după o produ- 
cere puternică, omenirea trebue să odihnească une- 
ori mai multe sute de ani“, - | SE 

Principiul evoluţiunei intelectuale. — Ca, pro- 
duct de' pe urmă, evoluţiunea universului a dât naș- 
tere spiritului omenesc, asupra cărnia ea urmează ac- 
țiunea er mai departe. Se poate zice deci că spiri- 
tul a, fost ţinta cătră care a tins evoluțiunea maâte- 
rici, dînd ea naștere acestei forme mai depline a e- 
xistențer. Ne este dat a cunoaşte această țintă, pen- 
tru că ne aflăm:din colo deea; am lasat-o în urmă, 
şi putem s-o privim înapoi. Nu e tot așa cu ţinta 
cătră care tinde evoluţiunea intelectuală, în curentul 
căreia suntem tăriți, și al căruia capăt e ascuns pri- 
virilor noastre. a | 

Cătră ce tinde perfecţionarea spiritului? Spre a 
răspunde la această întrebare, trebue să ne silim a 
cunoaște direcțiunea şivoiului care ne ripește; tre- 
bue să, descoperim. principiul evoluţiunei intelectuale. 

Am văzut că îndată ce evoluțiunea a trecut de 
la materie la spirit,. materia a încetat de a se mal 
transforma ; ea a devenit din principii activ, 'prin- 
cipiu pasiv, asupra domeniului căruia să pune în 
lucrare puterea spiritului. In evoluțiunea vieței ma- 
teriale, materia era aceia care condiţiona fâră înce- 

31. Zeofoll von Panke, die Generationslehre und «er Geschichisunterricht 
Berlin, 1591, p. 151.



MS Evoluţiunea în istorie 

tare spiritul. Sub imperiul evoluţinnei acestui din 

urmă, el va f acela care 'va supune necontenit ma- 

teria, spre a o face să răspundă la nevoile lui. Spi- 

ritul va ajunge tot mai mult a, stăpîni materia. A- 

ceastă predomnire a 'spiritului, asupra, elementelor 

materiale care îi 'slujesc de temelie, caracterizază cu 

deosebire evoluţia intelectuală. Ea va avea de efect 

de a spori fără încetare distanţa care despărțeşte pe 

om, de remnul animal, din care s-a desfăcut. Dife- 

renţiarea se va îndeplini, prin patru câi care consti- 

tue împreună, elementul osebitor omenesc, față cu e- 

lementul inferior pe care el se hultueşte. Cea d-în- 4. 

tăi va fi năzuinţa de a stăpîni natura, și de a o face 

să slujască trebuințelor lui. Această năzuinţă se va 

îndeplini, prin luarea în stăpînire intelectuală a na- 

turei, adecă prin. descoperirea legilor ei, şi prin pu- 

tința omului da a îndrepta efectele lor în sensul ne- 
voilor sale, făcînd din ele uneltele bunei sale stări. 

Dar în afară de această nevoie practică, omul va 
fi împins, prin curiozitate, a-și da samă de ceia ce 

se petrece în jurul săti, şi el se va sili a pătrunde 
în tainele universului, chiar fară a urmări o ţintă 
folositoare. A doua lui năzuință se va întâlni cu a- 
cea de a supune natura, de-oare-ce 'ea urmărește, 
între altele, și ţinta, de a descoperi_legile_acestei de 
pe urmă. A treia năzuintă a spiritului va fi aceea 
care va căuta încîntarea. prin frumos, mai tîrziii și 
plăzmuirea acestuia — năzuința estetică. A patra, va 
urmări ca ţinta, dreaptă repartițiea bucurărilor pe 
care le procură omului îndeplinirea tot mar desă- 
virşită, a celorlalte trei năzuinți. 

Se pot rezuma, aceste patru năzuinţi în două mai 

de căpitenie : acea care procură omului cele. trei 
feluri de “bucurări, prin înalțarea lui deasupra ani- 

malităţei, şi acea care are de scop dreapta împărţire a 
acestor bucurări. Intr-adevăr, cele trei d-intăi nă- 
zuinți procură omului trei feliuri de bunuri care îi 
înalță viaţa, şi-l îndepărtează tot mal mult de: rem:



  

Evoluţiunea în istoeie 149 

nul animal din care-a eșit. Câcă, aceiași Ducurare 
ne-o .dă, descoperirea unui adevăr, privirea, unei fru- 
moase plăsmuiri ca şi o îzbindă deasupra. nature. 
Dreapta împărţire a bunurilor acestei. lumi, trebue să 
se întindă la, toate aceste. forme de bucurare, și este 
drept ca toți oamenii să ajungă a gusta din ele o 
cîtime proporțională cu împărtăşirea, ce ei:aii 'luat 
la, a, lor producere. Fie care om are, în această mă- 
sură, dreptul de a cunoaște înaltele adevăruri ale 
ştiinţei, ale filosofiei şi ale religiei, de a să desfâta 
la, marile plăsmuiri- ale artei și la, . privileștile. cele 
mărețe ale naturei, precum şi de atrage foloasele 

" corespunzătoare muncel lui din așerbirea. naturei, 
Starea omenirei nu este ceia. ce-ar trebui să - fie, 
cînd cea mai mare parte:a ei trebue să .se mul: 
țămească cu viața animală. In acest: înţeles sunt 
de luat cuvintele D-lui -Fouillee, că. „ţinta „cătră .ca- 
re societatea trebue să tindă este tot odată cea mai 
mare utilitate cu putință (agonisirea, celei mai mari 
sumă de. bucurări) și.: cea mai mare dreptate cu 
putință (adecă dreapta: împărţire .a acestor bucu- 
rări), două lucruri tot atît de nedespărțite, ca şi for- 
ma și fondul; In afară de dreptate, - utilitatea nici 
nu are valoare, şi nici mai este -cu dreptul vorbind 
folositoare; de altă parte, dreptatea, . fâră utilitate 
nu:ar fi decit o formulă abstractă şi goală“ %; Zlein- 
rich- von Subel. recunoaşte şi el același -adevăr:cînd 
zice, că „socictatea. actuală nu va ajunge a; înde- 
parta primejdiile care o. ameninţă. din partea : doc- 
trinelor răsturnătoare: ale socialismului ; și: comunis- 
mului, decît atunci cînd ea va fi pus cele mat pu- 

"32. Ja science sociale contemporaine Paris, 18835, p:: 56. A: 'Javary în stu- 
diul său asupra JZeei propășirei, Paris, 1851. p. 177, expune aceeași cugetare 
sub o formă mn! largă. El zice; s.cu toate că în puterea unor l6gl hâturale, 
suma ştiinţei şi a bogăției ce posedă omenirea tinde necontenit 'a creşte, a- 
ceastă creștere nu se face totuşi într-un chip într-adevăr sănătos, potrivit cu 
adevărul absolut şi cu binele realal tuturor, decit întru cît este stăptait şi re- 
gulat prin noţiunele de căpitenie ale conștiințe! morale“. De alt-feliu Javary 
este un partizan al scoalel vechi, cu liberul arbitru, morala religioasă, etc.
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ternice silinți ale omului întru deslegarea acelor două 
probleme: muncă neobosită a minţei (după noi, pro- 
curarea tuturor bucurărilor cu putință) și iubire fără, 
margină a aproapelui (după noi, dreaptă împărţire 
a acestor bucurări)“ %. Propășirea, adecă evoluţiunea 
mintală a omului, a fost deci prea bine caracterizată, 
de d-l Yves Gugot, ca fiind „în raport întors cu ac- 
ţiunea, constrîngătoare a omului asupra omului, şi 
în raport ' drept cu acțiunea omului asupra lucru- 
rilore *4, | 

Adevărul nu este deci decît unul din elementele 
propăşirei, și ea nu-i poate fi atribuită în întregime, 
precum o vreii cîți-va autori. Cu atit mai” puţin 

se poate atribui propăşirea, numai izbîndei obţinută 
de adevăr pe calea ştiinţelor. Acest chip de a con- 
cepe evoluţiunea intelectuală este foarte îngust ; ea, 
merge păreche cu falșa noţiune a științei, extrasă nu- 
mai din ştiinţele naturei (de caracter coexistent). Iată, 
pentru ce nu putem primi ideile istoricului englez 
H. Th. Buckle 'asupra acestui punt. După el „civili- 
zaţia, europeană este datorită cunoștinței rapoarte- 
lor pe care lucrurile şi cu ideile le ati între ele; 
cu alte cuvinte cunoștinței legilor fizice și mintale“. 
Dar Buckle restringe, în alte locuri, mănunchiul de 
cunoștinți cărora el atribue civilizaţia Europei, și nu 
primeşte, ca motor al acestei civilizaţii, decît ştiinţele 
naturale propriu zise şi matematicele, pe care'le a- 
şază, nu prea știm pentru ce, în aceiași categorie. 
Jată pentru ce,: cînd Buckle să apucă de analizat ra- 
murile activităţei intelectuale civilizătoare ale popo-' 
rului francez, el nu enumeră decit disciplinele știin- 
țifice naturale, și anume: fizica, chimia, botanica, geo- 
logia, medicina. EI părăsește mai tîrziii noțiunea 
legilor mintale, pe care-o adaogise cătră acea a le- 
gilor fizice, şi a căror împreunare ar favoriza civili- 

  

33. Die Zehren des heutigen Socialismus und Communismus în a lui Vor= 
trăşe und Aufsătae, Berlin. 1835, p. 130. . 

34. Etudes sur les doctrines soctales du Christtanisme, UL, p. O.
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zația, susținînd că „noi datorim „civilizația noastră 
de astăzi cunoștinței legilor și raporturilor Jucruri- 
lbr&. Cînd. Buckle ajunge a se îndeletnici cu litera- 
tura, el este atît de absorbit de ideia lui ștăpînitoare 
asupra însemnătăţei unice a științelor naturale, că 
el tăgădueşte literaturei orl ce altă valoare, decit a- 
ceia de a ne ajuta, lu descoperirea legilor naturei, 
şi el susține, că „a, face literatură pentru ea, însăşi, 
adecă pentru frumusețţa ei, este a jertfi scopul mij- 
loacdlor. Inchipuirea ne este de folos, căci ea ne este 
de un mare ajutor întru descoperirea legilor fenome- 
nelor, și Shakespeare este cel mar mare între oameni, 
pentru că. este întemeietorul ştiinţelor naturale: % ? | 

Vestitul fiziologist german mile Du Bois- Raymond 
înbrățoșază în totul. chipul cel din urmă de a ve- 
dea al lui Buckle, După el, „cea mai mare nenoro- 
cire(î) care aii lovit omenirea, năvălirea ţărilor me- 
diteranee de cătră barbari, i-ar fi fost cruțată, dacă 
cei vechi ar fi cunoscut ştiinţele naturale, în. întip- 
derea în care ele să află la noi. El deduce, din a- 
ceastă, imprejurare, principiul, că „ştiinţele : naturei 
sunt organul absolut al civilizaţiei, şi că istoria a- 
cestor știință, este în adevăratul înțeles al cuvintu- 
lui, istoria omenirei“*%, Liebig, întemeetorul chimiei 
agricole, împinge încă mai departe specializarea. ro= 
lului științei în viața, popoarelor. El. atribue căde- 
rea Împărăției romane, lipsei de cunoștință a îngră- 
şămintelor mintale: !! Ce-ar fi zis un cismar, dacă 
i-ar fi venit în gînd să explice istoria ? Sa 

Un alt autor, d-l Srada, atribue propășirea, crite- 
riului științific. După el „propășirea valorează. ceia 
ce valorează, criteriul. „Criteriul științific fiind găsit 
prin ştiinţa metoadei, acest adevăr neîndoelnic va, 
da naștere unei propășiri fără capăt ca și știința, și 

35. Zlistoire de la civilisation en Angleterre, tead. Baillot, |, p. 303. 
36. Kulturgeschichle und Waluriisseuschaft, Leipzig. 4878, p. 19 şi 34. 
37. Die Chemie în îhrer Anendung auf Aşricultur, p-te Auflage, Braun- 

schweig, 1862, p. 86. - . , :
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bine orînduit ca şi dînsa“ %, Aceasta ne aduce aminte 
o: susținere asemănătoare a lui Buclkle-care face să 
atîrne civilizația unei ţări, de metoada inductivă sati 
deductivă, întrebuințată, de învaţaţii el în a lor cer- 
cetări. a 
_“Toate aceste păreri sunt falşe sati. exagerate. A- 
devărul este de sigur unul din factorii propăşirei, 
şi un factor însemnat, întru cît el-hrănește două 
din cele patru tendinți pe care omul le urmează în 
evoluţiunea 'sa. Dar adevărul nu este singurul fac- 
tor al propășirei; mai este și frumosul, și mai ales 
dreptul care este tot atît de însemnat ca şi adevă- 
rul, spre a măsura; gradul: de civilizaţie atins de un 
popor. De altfeliii este întoemat același lucru, dacă 
adevărul a fost -găsit prin mijlocul științelor sati 
prin acel al practice. Ori pe ce cale ar: fi dobînâit, 
adevărul, pentru a constitui un factor al propăşirei, 
trebue să -aibă un caracter anumit; trebue să ajute 
omului. a se ridica deasupra animalităţti; trebue deci 
să-I. aducă o bucurare, saii cu. alte cuvinte trebue să-i 
fie folositor.: Știința însă nu urmăreşte tocmai! în tot- 
deauna, această, țintă, Lăsînd chiar la o “parte inven- 
țiunile: destrugătoare:'ale: războiului, ne vom mul- 
țumi de amintit falsificările care îneacă astăzi pro- 
ducţia alimentară și industrială, și care sunt maieu 
sâmă rezultatul: descoperirilor ştiinţifice. Iată fără în- 
doială o aplicaţie a științei, care nu are drept scop 
propășirea; neamului omenesc ;-iată un caz în care 
adevărul poate stavili propășirea pe care în deob- 
ştie o hrănește. 
„_Buckle s-a silit să dovedească că nu s-a făcut noue 
descoperiri în domeniul moralei. De și lucrul poate 
fi desbătut chiar din acest punt' de vedere, nouă ne 
pare că, propăşirea, ideei dreptului nu constă în des- 
coperirea unor principii de morală necunoscute, ci 

  

” . . . i io : . . - 

"38. Za Joi de Zhistotre, Patis, 1894, p. 69. 
39. Histoire de la civilisation en Angleterre, L, p. 200.
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în aplicarea tot mai largă și mai deplină a dreptei 
împărțiri a bunurilor. Această, împărțire max -cchita- 
bilă a bunurilor este tot atît de esenţial element al 
evoluţiunei spiritului, ca și dobîndirea. lor, şi propă- 
şirea ci a ţinut pasul cu propășirea, celei din urmă. 
Filosofia greacă .a, împins-o întăi înainte, dar mai 
mult în teorie; veni apoi dreptul roman care întro- 
duse regulile hotărite, asupra ce.e. al meii și al tău, 
în viaţa socială, Creștinismul făcu să înainteze mult 
această idee, mai ales prin înlăturarea robiei.. Cu Re- 
voluţia franceză -veni rîndul. şerbirei, a .breslelor,--a 
privilegiilor unor clase. Meritul a cucerit tot mai 
mult locul săii sub soare. In:zileie: noastre această 
idee își pregăteşte ultimul asalt careva fi de sigur 
cel mai greu 'de izbutit. E vorba anume de:a,. în- 
drepta prea marea deosebire a;;măsurei în care în- 
divizii își împărţese foloasele dobîndite asupra: na- 
turei. Această problemă este cea mai: grea, din acele 
ce: omul a, fost chemat a rezolvi vre-odată. Oamenii 
care văd realizîndu-se, pe fie ce zi mar mult, egalitatea 
înaintea, legei, cred că pot năzui, ca o. complinire nea- 
părată, la egalitatea averilor, Dar egalitatea, înaintea 
legei este o urmare, a împrejurărei că oamenii. sunt 
egali între ei ca ființi şi că deci în această însușire, 
nimene nu poate fi privit ca, inferior-asemenelui .săii. 
Altfeliii stai lucrurile, cînd e vorba de.raporturile 
omului ca, materia, şi de dobindirea bucurărilor. ce 
i le procură, înalțarea sa deasupra animalităţei. Aici, 
aplicarea egalităței absolute ar fi tocmai cea mai 
crudă nedreptate, fiind că oamenii, :.de și egal în- 
tre ei ca ființă, sunt. neegali ca..puteri: producătoare 
de bucurări. Plecările, talentele, activitatea, şi ener- 
gia lor se deosebesc, și prin urmâre. și gradul: lor 
de împărtășire în supunerea materiei. 'Trebue însă 
admis că foloasele, pe care omenirea. le smulge de la 
această din urmă, nu pot fi împărţite, între acel ce 
iati parte la luptă, decît; proporțional 'cu 'puterea, ce 
ei desfășura în ea. „La slujbe neegale trebue să co-
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respundă mulțămite neegale“ zice cu drept cuvint d-l 
Rân6 Worms". Nupoate fi împărtăşită părerea d-lui 

“ Benjamin Kudd, că „raţiunea ne învaţă, că suntem cu 
toții productul eredităţei şi a mediului, și că nimenea 
nu este răspunzător de capacităţile sale sai de lipsa 
lor; de unde urmează că fie-care trebue să aibă o 
parte egală în buna starea vieței. Aceasta este tot 
atît de însemnată pentru omul necapabil ca şi pen- 
tru cel capabil, şi ori ce lege care va învoi ca cel 
d-intăt să fie mai răii hrănit decît celde al doilea, 
ori cum am întoarce lucrurile, nu va fi decît o lege 
de curată putere brutală“ 4!.. Dreptatea nu poate a- 
vea de scop îndreptarea naturei. Tot ce se poate 
cere, este de a nu face ca alții să muncească în chip 

- gratuit pentru noi, ceia ce să întîmplă cînd foloa- 
sele nu sunt împărţite proporțional cu-puterile pro- 
ductive; dar nici odată dreptatea nu poate cere,ca 
noi să lucrăm gratuit pentru alții, ceia ce să în- 
tîmplă numai decit, în ipoteza egale: împărțiri a fo- 
loaselor. | 

Dar chiar pentru a aduce la îndeplinire această 
împărțire proporțională, cît mai este încă de “făcut! 
Și cît de departe suntem încă. de idealul, cătră care 
ne împinge evoluțiunea! Acest ideal trebue însă 
să existe ; căci dacă nu ar exista, s-ar putea zice a- 
tunci cu Huzley, că „dacă creşterea cunoștințelor și 
stăpînirea mai mare asupra naturei ce urmează din 
ea, și însfirşit bogăţia care dovedeşte această supu- 
nere a naturei, nu trebue să împuţineze întinderea și 
mărimea mizeriei și a degradărei fizice și morale, re- 
zultatul sărăciei mulțimei, atunci nu staii la ginduri 
de a, zice că aș saluta, ca, singurul sfirșit de dorit, 
venirea unei comete îndurătoare care ar mătura toate 
lucrurile departe“. 

  

„40, Organisme et sociâid, p. 376. 
41. Zoolution sociale, traduction Liemonnier, p. 76- 
42.. Government or Regimentation in Arzzetea/h Century, Martie, 1890.
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Viitorul evoluţiunei. — Consideraţiunile asupra, 
stărei în care să află, civilizația noastră, și asupra pro- 
blemelor ce ea este chemată a deslega în viitor, ne 
fac să credem, în protiva mar multor cugetători, că, 
această civilizaţie este departe dea fi ajuns la a ei 
decădere, şi că ar tinde cătră sfîrşit. Nu putem să ne 
împăcăm cu părerile lui Baconși ale lui Pascal, pen- 
tru care antichitatea ar constitui tinereţa,. omenirei, 
pe cînd noi am trăi în perioada ei de bătrîneţă: 
Răspingem epitetul de „sarmana, noastră bătrînă so- 
cietate“ pe care d-l Julien Pioger îl dă societăței de 
astăzi, cu atît mai mult că nu înțelegem cum acest 
autor poate împăca această calificare, cu fenomenele 
pe care le vede elocotind în aer adincimi: „vesti- 
rea unei adinci revoluţiuni în spirite și înimi, efee- 
tul îmboldirei neoprite a curentului ştiinţific care ri- 
pește omenirea cătră o nouă îndreptare a năzuințe- 
lor ei, precum și trezirea simțului vieţei. socialea *5. 
Trezirea simțului vieţei sociale, într-un organism pră- 
pădit și în descompunere care nu ar avea decit a, 
se pregăti de moarte! Nu putem: nici asemăna viața 
civilizaţiei cu aceaa unui om, după cum o face D; 
Benloew, și privi epoca de ază ca „a treia viaţă a o- 
menirei“ î*, pentru temeiul că, necunoscînd vrista la 
care trebue să ajungă civilizația noastră, nu putem 
face subîmpărțiri în această vristă. Noi credem din 
protivă că, civilizaţia noastră, cu ştiinţa, drept făclie; 
nu este încă decît la începutul drumului pe care are 
să-l calce, întru cît ea nu datează decît cel mult 
de patru sute de ani. Cit despre chestiunea socială, 
adecă, despre realizarea mai deplină a, ideei. dreptă-.- 
ței, ea se pune abia în zilele noastre. Avem încă to- 
tal de cucerit asupra naturei și de organizat împăr- 
țirea cea, mal'echitabilă, adecă, acea proporţională cu 
meritul fie-căruia — și a început să se sune clopo- 

43. Zu vie sociale, la morale et de Brogris, Paris 1894 p. 1o şi încheerea. 
44. Les lois de Zhistoire, p 33 i
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tul pentru înmormântarea civilizaţiei. noastre ! D-l 
Dolfus zice foarte bine, în această privire: „după mai 
mult de două zeci de veacuri de muncă, societatea 
noastră 'se află incă în haos, și lipseşte încă mult 
ca spiritul să fi mulţumit chiar nevoile cele mai c- 
lementare ale traiului trupese. Apoi cu toate desco- 
peririle făcute, milioane de oameni nu trăese decit 
oprindu-se de abea de a muri. Dreptatea omenească 
este încă atît de nedeplină“ £!'D-l Federici trage ur- 
mările neînlăturate din asemenea premise : „cum, 
omenirea începe abea a se cunoaște ca însăși, a se 
întruni, petec cu petec, moleculă cu moleculă, peste 
mările. nemărginite: și peste pustiurile de gheaţă sai 
de năsip arzător, și vroim ca ca să fie de pe acum 
osîndită la moarte“ 4 ? Sai 

S-a prezis însă apropierea sfîrşitului nostru, după 
analogia, civilizaţiilor ce ne-ai precedat. Se pretinde, 
de la. Vico, că omenirea, nu face decît a se învirti 
în acelaș cerc, şi că „repetiţia vecinică a, acelorași 
lucruri, este legea cea mar trainică a istoriei, pre- 

„cum 0 spune d-l Gustave le. Bon“. Nouă ni se pare 
că analogia ce se zărește între civilizaţia noastră și 
acea a timpurilor trecute este cu desăvărşire falșă. 
Deosebirea, cea adîncă -care despărţește civilizațiile 
vechi de acea a Europei:actuale este, că cele d-intai 
na -se întemeiaă, decit întimplator și fără conștiință. pe 
„ideea adevărului și pe acea a binelui“. dovadă puţina 
desvoltare a ştiinţelor și ființarea, robiei, pe cînd ci- 
vilizația noastră plutește în plin pe aceste idei, şi 
se întemeiază nai ales pe descoperirile ştiinţifice, pe 
aplicările lor folositoare omenirei și pe ;.propășirea 
tot mai marea realizărei dreptăţer sociale.: Timpu- 
rile noastre 'sunţ chemate -a deslega îndoita problemă: 
mal întăi a cunoaște totul și a se folosi de tot;.al 
doilea, a împărți foloasele între oameni, în chipul cel 
— 

45. Considerations sur Fhăstoire, Paris, 1872, p. 27. 
46. Za oi dii progits, trad. de Vltalien, |, p. 204 47. Zots Ziychologigues du dfvoloppement des peuples, p. 121.
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mai drept. Se înţelege, că spre a îndeplini așa, de mari însărcinări, civilizaţia, noastră trebue să aibă deschisă încă o lungă. cale înaintea e. - 
lată pentru ce popoarele 'care aii intrat în curen- tul evoluţiunei moderne nu pier nici nu: decad, de și s-ar părea așa; din protivă ele: să ridică tot-deauna, din căderile lor momentane. Așa, poporul german cu toată decăderea lui politică din decursul veacului tre- cut, s-a rădicat astăzi cu o putere uimitoare; popo- 

rul romîn' care nu mai părea a fi decit un leș, se: înalță în zilele noastre ca un element plin de vla- gă și de viaţă, şi Franţia, după cumplita cumpănă 
din 1871, redevine mai puternică, mai bogată, mai 
învățată și mai artistă, decît la oră-ce altă epocă a istoriei sale. Turcii din protivă care prin rasa lor sunt împiedecaţi de a intra în curentul evoluționist, și la care se întilnește alăturea cu "0 lipsă aproape 
deplină de: cunoștinţi științifice, o tăgăduire aproape 
absolută a ideer dreptului, trebue, în' puterea legei. 
de: adaptare la mediu, să lese locul altor organisme, 
înzăstrate cu o plecare mai mare cătră, principiile 
„civilizației moderne. 

Cu toate că există propășiri și dări îndărăpt în 
mersul evoluțiunei spirituale, nu se poate prezice o 
decădere şi un sfârșit propăşirei totale a omenirci,. 
fiind că ori ce element experimental asupra acestei 
întrebări ne lipseşte cu desăvărşire, 

In ori ce caz, cum spune d-l Guillaume de Gireef, 
„dacă chiar civilizaţia noastră trebue să piară, viaţa. 
este pururea in raport cu organizarea Şi structura, 
de unde urmează că cu cît structura, socială se în-. 
tinde în suprafață și în complexitate în spaţiu. și în 
timp, aşa ca, să înbrățoșezs din ce în ce mat. mult 
în această, unitate superioară tot mediul fizic ȘI va- 
rietățile omenești care îl împoporează, cu atita și - 
viaţa, societăţilor omenești particulare se contopeşte-: 
cu acea a “speciei întregi, și dobindește hotare de ereş--
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tere și de durată nedeterminabilăt *5. Noi credem că 
„Litire ie aminte cu multă pătrundere,.că „de şi se 
regăsește în societate, naşterea, şi desvoltarea vieţei, 
nu se află în ea nică bătrineţă, nici moarte! 4%; și noj 
putem “încheia aceste cugetări cu gîndirea lui Cour- 
not care le rezumă: „propăşirea civilizaţiei obștești 
merge într-una, pe cînd civilizațiile particulare stră- 
lucese și se întunecă“ 5%, Ca lege a desvoltărei, pu- 

„tem formula pe următoarea: propășirea spiritului .o- 
menesc nu se oprește, și nu este cu putință a-i însamna 
an hotar. 
Să amintim încă că d-l Gumplowilz, de Şi recu- 
noaşte că propăşirea necontenită nu poate fi tăgă- 
duită pe tărîmul descoperirilor şi a invenţiunilor, o 
tăgădueşte ca putere intelectuală. După el, un Grec 
din antichitate, dacă, ar fi trăit după descoperirea e- 
lectricităței, ar fi putut prea bine să descopere te- 
lefonul*. Și noi credem că puterea intelectuală, în- 
născută rasei, nu poate fi sporită. Dar propăşirea nu 
atirnă de la o astfeliii de sporire, ci de la acea a 
cunoștințelor. 

Desvoltarea prin sus. — Evoluţiunea se îndepli- 
neşte numai prin elementele superioare ale formelor 
care îi sunt supuse. Această lege nu se regăseşte, de- 
cît în stare rudimentară, în domeniul materiei neîn- 
sufleţite. Această materie care la început era în stare . 
gazoasă, trecu întăi în stare licvidă, mai apoi în cea 
solidă. Pe cînd însă gazurile şi Jicvidele stăruiră în 
starea lor primitivă, formele superioare ale materiei 
ai fost singurile care ati evoluat, pînă ce aii ajuns 
a se diferenția și a alcătui corpurile din care se com- 
pune astăzi scoarța pământească. Legea amintită ie 
un caracter mal hotărît în formele vieţei materiale. 

  

48. Ze transformisme social, Paris, 1895, p. 107. 
- 49. La science au point de ue philosophigue, p. 335: ! 

50. Zraitț de Fenchainement des îdies fondam-ntales, Paris, 1861 Il, p 331. 
"51. Grundriss der Sociologie, Wien, 1585, p. 223. - ”
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Transformaţiunele organismelor se îndeplinesc tot- deauna prin formele lor superioare, pe cînd cele în- ferioare staii pe loc. Numai așa se puate explica cum de pămîntul înfăţoşază, întrunite. astăzy pe a lui su- prafaţă, genurile şi speciile care s-ati succedat în de- cursul veacurilor, trecînd prin deosebitele transfor- maţiuni încercate de scoarța pământească. De ȘI u- nele din aceste specir nu au .lăsat ex urmași decit niște stirpituri, nu este maj puțin adovarăt că deo- sebitele specii care s-ati succedat pe pămînt, se re- găsesc aproape toate acuma, pe el.. Speciile inferi- oare întîlnindu-se în forma pe care ele o :.veati la început, se vede de la sine că propășirea -nu s-a pu- tut face decît prin speciile superioare.  Desvoltarea formelor — viețeă: materiale s-au îndeplinit deci în tot- deauna prin sus. 
Tot așa stau lucrurile și pentru propășirea reali- 

zată în societăţile omenești, în domeniul spiritului, ȘI aici propășirea se îndeplineşte tot prin elemen- tele sale superioare. Cultura intelectuală în a el în- tregime, invenţiunile și descoperirile sunt tot-deauna 
lucrarea unor indivizi mai bine înzestrați care re- - prezintă, partea cea mar inteligentă și mai superioară, 
a societăţei. Această cultură, aceste invențiuni, a- ceste descoperiri, sunt însușite mai întăi de cătră clasele cele mai inteligente, ŞI numai cât may tirziu ele ajung a. fi împărtășite — și nici odată cu.depli- nătate — de cătră clasele inferioare. Instrucţia se coboară şi ea din focarele superioare în massa po- porului, și este cunoscut că universităţile ai prece- dat în Europa întemeierea scoalelor inferioare. Dacă 
un popor propășește, lucrul se întîmplă, pentru că suma cunoștinţilor și a talentelor oamenilor săi de samă sporește, și pentru că capitalul intelectual al 
naţiunei se mărește necontenit. Nu sunt massele a- 
cele care fac pe un popor să înainteze. Din pro- 
tivă, dacă spiritul săti ar fi coborit. la cumpăna a- celuia 'al-masselor sale, propăşirea sa ar fi împiede-
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cată. D. Gustave le Bon ie aminte cu drept cuvint, 
de şi înprotiva însuși teoriei lui, că „mica falangă 
de oameni eminenți pe care îi are un popor civi- 
lizat, și-pe care “ar 'fi de ajuns a-i suprima la, fie- 
care generaţie; pentru a cobori într-un chip însăm- 
nat cumpăna sa intelectuală, constitue adevărata, în- 
carnare -a. puterilor unei rase. EI sunt datorite pro- 
pășirile realizate în știinţi, în arte, în industrie, și 
într-un cuvînt în toate ramurile civilizaţiei“ *. Să 
mai 'aducem și cuvintele lui /ilienfeld: „Marea 
massă a formațiunelor vieţuitoare rămîne, atât în na- 
tură cît și în sozietatea, omenească, în forma lor cea 
mai rudimentară, și puţine dintreele se urcă pe niște 
trepte: superioare. - Natura pe. cît: și societatea sunt 
fiinţă aristocrate. Cît de nemăsurat de întins este rem- 
nul neorganic, asămănat celui organic, și cît de 
mic este numărul organismelor superioare, "față 
cu acele de natură inferioară. Tot atît de restrîns 
este numărul oamenilor înțălepți, culță și buni, în 
massa “totală a neamului omenesc, față cu cei gro- 
solani şi neculți“ 5... dă 

"Este totuși o' mare deosebire, între chipul după 
care evoluază formele organice, şi acela căruia este 
supus spiritul omenesc... În cele d-intăy, formele in- 
ferioare rămîn nemişcate în cîmpul vieței, și nu sunt 
înrîurite. de acele ce evoluază cătră regiunile supe: 
rioare. Evoluţiunea nu este supusă aici, decît legei 
că ea trebue să 'se: îndeplinească prin sus. Altfeliti 
stă lucrul: cu productele spiritului. Aceste, de și nu 

„evoluază nici ele decît prin elementele lor superi- 
oare, rămîn totuși pururea în legătură cu formele 
inferioare din care s:ati desfâcut, Ele pun în lucrare 
asupra -acestor din urmă, o înrîurire care se întoarce 
spre a lor folos. 
-: Elementele inferioare sunt înriurite prin urmările 

  

52. Lois fsychologigues du developtemeni des peuples, p- 151 . , 
53; Gedunken îtber die Soeialioissenseha/t der Zubunfb, 2-ter Theil, Die 

sociale Gesetze, Mitau, 1875, p. 72.
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practice ale cuceririlor intelectuale făcute de cătră e- 
lementele superioare. Ast-felit invenţiunile, producte 
ale științelor, îmbunătăţesc starea economică a nea- 
mului omenesc. Drumurile de fer, telegrafurile, lu- 
crările chimice ai contribuit într-o mare măsură, a 
îmbunătăţi condițiunele vieţei. Toate aceste inven- 
țiuni sunt productul unei minorităţi foarte restrînse . 
a neamului omenesc ; toţi oamenii însă, trag folos 
din ele. Afară, de aceasta, principiile toleranței re- 
ligioase, a îndulcirei pedepselor, a egalităţei și liber- 
tăței publice ati încolțit întăi în criori de samă, îna- 
iute de a deveni binele obştesc al unei niari părți 
din omenire. 

De îndată ce un adevăr este aflat, ce un princi- 
piu poate fi formulat, omenirea în deobștie și-l în- 

„sușeşte, fără a, se înoriji de munca intelectuală chel- 
tuită pentru a-i da ființă. Ea, face toate silințele spre 
a-l realiza în viaţa practică, și a scoate din el cel mai 
mare folos cu putință. Această, tendință, de a întro- 
duce în viața reală oare-care idei, oare-care princi- 
pii, devine ridicătorul cel mai puternice al mișcărei 
masselor ; nu trebue însă uitat că acest rîdicător le-a, 
fost pus la îndămînă de cătră elementele superioare 
ale evoluţiunet. | a 

Legea desvoltarei prin sus, devine deci, în . societăţile 
omenești, acea a desvoltărei prin sus și di sus în Jos. 

1



CAPUL VI, 

Puterile ajutătoare evoluţiunei 

? 

In fie-care remn, evoluțiunea întrebuinţază un nu- 
măr oare-care de puteri, prin jocul cărora ia. să în- 
deplineșşte. In remnul neorganic, aceste puteri sînt 
chiar acele ce susțin existența : puterile mecanice, 
fizice şi chimice; cu toate legile ce decurg din ele; 
în remnul vicței materiale aceste puteri sînt: me- 
diul exterior, instinctul de conservare al individului 
și al speciei cu urmările sale: lupta” pentru traii, 
selecţiunea, segregațiunea şi emigrațiunea, cruciarea. ; 
puterea individualităței, cu particularităţile sale în- 
tărite prin întrebuințare, și transmise prin ereditate ; 
în sfîrșit, întîmplarea. In remnul spiritului, aceste 
din urmă puteri să regăsesc, ca o urmare a legătu- 
rei sale mai strînse cu viața materială ; dar ele se 
specifică mai mult ; câștigă, în întindere ; jocul lor 
devine mai complicat, potrivindu-să cu remnul mai 
bogat în care.se arată. 

Puterile ajutătoare evoluţiunei, în remnul spiritu- 
lui, sînt :
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î) Aediul intelechial, în locul celui material care 
este redus la rolul de factor statornic. 

2) Instinctul de conservaţiune a individului și acel 
al speciei, cu urmările sale: 

a) Tendinţa la expansiune. 
b) Lupta pentru traii. 
c) Reactiunea contra acţiunei. 

3) Tendinţa la îmnitațiune. | 

4&) Puterea specială a îndividualităţei, care să combină 
cu puterile de mai înainte, spre a da naştere vieţei 
spiritului. Această putere a individualităței se sub- 
împarte în totatîtea îmboldiri, pe cîte mobiluri in- 
telectuale, morale sati pasionale conține sufletul 
omenesc : iubirea, gelozia, răzbunarea, ambiția, cu- 
rajul, etc. 

5) Intimplarea (hazardul). 
Să cercetăm. întiîti natura fie-căreia din aceste pu- 

teri în parte. Legătura în care aceste: puteri deo- 
sebite să află, atît între dînsele, cât și cu marele cu- 
rent evoluționist căruia ele vin în ajutor, va. fi cer-: 
cetată mai tîrziu, cînd ne vom îndelutnici cu seriile 
istorice (cap. X). 

Acţiunea mediului intelectual. —- Am atras lua- 
rea aminte că înrîurirea mediului din afară era una din 
îmboldirile de căpitenie ale evoluţiunei, în desvolta- 
rea materiei neorganice, ca și în acea a vieţei ma- 
teriale. Dar această putere care lucra cu atita virtute 
asupra prefacerilor materiei, încetează de a o mai 
face asupra acelor ale spiritului. Acţiunea mediului 
din afară pu mai are o putere de prefacere simțită, 
nici chiar atunci cînd acel medii să schimbă, în 
urma strămutărei popoarelor (vezi mai sus p.). De 
aceia nici nu este vorba de mediul din afară, cînd 
ne îndeletnicim cu acțiunea acestui element asupra 
desvoltărei spiritului, ci de mediul lăuntric, de înrîu-



164% „Puterile ajutătoare evoluţiunei 

rirea pe care atmosfera intelectuală o pune în lu- 
erare asupra mersului ideilor, asnpra menținerei sai 
stîngerei oare-căror fenomene ale spiritului. Chipul 
de lucrare al mediului intelectual, asupra produv- 

“telor gîndirei este în totul asemănător acelui alme- 
diului materiei asupra formelor vieţei. Aceste din urmă 
ati fost tot-deaunea condiționate de câtră starea pă- 
mântului, și îndată ce această stare să schimba, prefa- 
cerea, e hotăria pe acea a ființelor ce-l impoporaă. 
Rase întregi dispărea ; altele să, prefăceati, pentru 
a se adapta la nouele condițiuni ale traiului, im- 
puse de prefacerile scoarței pământești; tipuri care 
pînă atunci vegetase într-un colț uitat al uscatului 
sati al apelor, găsind în aceste noue condițiuni, un 
tărim. priineios desvoltărei lor, luaii puteri, respingeati 
pe celelalte, întinzîndu-se pe a lor socoteală, măr- 
ginindu-le în regiuni din ce în ce mar înguste, și 
în sfîrșit silindu-le a dispărea. Așa piereaii fără în- 
cetare speciile vechi care erati înlocuite prin specii 
noue, ale. căror forme să desăvărșiaă necontenit, sab 
îmboldirea putere evoluționiste. Acţiunea mediului 
favoriza lupta pentru traii, sati îi era, nepriincioasi, 
și deosebitele forme ale vieţei între. care ia se da, 
izbîndeaii sati trebuiati să piară. | | „O înriurire în totul asemănătoare aceleia, pusă în 
lucrare de schimbările mediului din afară asupru 

» ființelor vii, se produce în domeniul faptelor spiri- 
tului, prin acţiunea pe care atmosfera intelectuală 
o are asupra formelor civilizaţiei. Această acţiune mer- 
ge une-ori așa de departe că, ucigînd spiritul, a- Junge a. ucide și corpurile, și are drept urmare stîn- gerea fizică a raselor omenești. 

Așa rasa oceanică dispare văzind cu ochii, prin moartea reprezentanţilor ex. Nu sînt bolile sati al coolul care lămurese - această stingere. Ia are o 
cauză mult mai adiîncă, de fire morală. Fdgard Qui- 
net 1e aminte, cu acest prilej, că „rasa oceanică este 
pretutindenea împresurată, şi înăbușită de cătră o
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suflare străină. Ia se vede încunjurată de o civili- 
zaţie pe care nu o înţelege, și pe care nu poate 
s-o înțeleagă, căci schimbarea, stărei sale este prea 
năprasnică, prea neașteptată, Corăbiile ce. aii eșit de- 
odată din fundul apelor, cu pînzele desfășurate, um- 
flate cu spiritul modern, ati adus fără nici o trecere, 
o altă temperatură civilă, morală, socială, o altă 
vristă a lumei“ 1. Oceanienii se simt surguniți în în- 
sușI a lor patrie, lipsiţi de libertăţile lor de altă dată ; 
cum să nu se stingă ? Nu trebue amestecat această, 
pricină de peire a raselor, cu acea care-și are izvorul 
în lupta pentru traiti, și pe care o vom cerceta mai 
la vale. In cazul Oceanienilor, stingerea se face fără 
nici o luptă, și numai prin schimbarea condiţiilor tra- 
„iului. D-l Benjamin Kidd zice cu drepteuvînt, că pra- 
sele cele mai slabe dispar înaintea celor. mai. tari, 
curat numai prin atingerea cu ele ; această stirpire 
nu este rezultatul unor războae crunte și selbatece, 
dar mai curînd acel al legilor2&, şi d-l Vianna de 
Lima adaoge, cătră aceste băgări de samă, că a- 
ceastă peire miîhnitoare nu este datorită decît nepu- 
tinţei de a se adapta, și de a susţine lupta, cu rasa 
mai înaltă care trăește și înfloreşte în apropiere. Ne 
putîndu-și însuși această civilizaţie prea înaltă care 
li să aduce de a gata, rasele mai de jos îngenun- 
chiază în curînd, căzînd jertfele a însuși neputinței 
lor. Înlăturarea lor desăvîrşită să îndeplineşte într-un . 
chip fatal şi neoprit, fâră ca să fie trebuința de sil- 
nicie, spre a le desființa. Ele mor de niște răni as- 
cunse, sub înriârirea unei pliviri tăcute, dar omo- 
ritoare. In zădar ar fi fost ele puse sub sticlă, cum 
spune cu drept cuvînt d-l Lefăvre, pentru a le de- 
prinde încetişor cu trecerea cătră o nouă atmosferă ; 
ele ar fi murit numai fiind. că ar fi fost privite, 

1. La Creation, 1, p. 306. - , . 

2. Z'drolution sociale, trad. Le Monnier, Paris, 1896, p. 46. | 
3. FExposf sommaire des  thdories iransformistes, Paris, 1685, p 223; cf. 

Eliste Reclus, Gfograzhi? untverselle, XIV, p. 981. |
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Această, rasă piere deci, în urma schimbărer mediu- 
lui intelectual, în care.ia este nevoită să trăiască. 
Asmosfera ce este silită să răsuile, o descompune în- 
cet dar sigur. 

Dacă, prefacerea, mediului intelectual poate ajunge 
a desfiinţa chiar trupurile, acţiunea sa va fi cu a- 
tita mai simțită asupra, formelor spiritului. Ast-feliu 
arta greco-romană dispăru, în urmarea schimbârei 

. intervenită în mediul intelectual, prin ajungerea re- 
ligiei creștine la. stăpînirea, cugetelor. Formele _fru- 
moase, pline, neînvestmiîntate, ale artei antice, nu mai 
puteaii să să menţină în o stare de spirit care tin- dea să desfacă pe om de viața pămintească, a-l fa- ce să o urască, să fugă de frumuseţă, ca de c- lementul diavolesc al cărnei ; o stare de spirit, în care idealul era urîtul, în care se giîndea numai prea puțin la desăvirşirea former, destul că sufletul să fi fost înalţat cătră ceriă, prin idec. Un al doilea exem- plu ne-ar fi dat prin stingerea așezămîntului cava- lerismului din Veacul de Mijloc, în urma vieţei mai regulate, mai orinduite a vremilor mai noue. Dar dacă, în aceste cazuri, mediul are de efect de a înlătura oare-care forme intelectuale, cele mai a- dese-oră schimbările mediului lăuntric aduce numar cît prefacerea productelelor civilizaţiei, fâră a le ni- mici. Aceste schimbări se îndeplinesc potrivit cu “prefacerea mediului încunjurător. Așa literatura, mo- dernă a trecut de la clasicismu la romantismu, în urma schimbărei în mersul ideilor, care după Re- naștere, rămaseră alipite pentru cît-va vreme de an- tichitate, spre a trece mar apoi la Veacul de Mijloc. In zilele, noastre predomnirea, spiritului științific a dat avînt realismului care urmărește și în artă, adevărul, adese ori în dauna frumosului, fâră de care arta nu poate să se ţină. Tot aşa e cu monarhia care, din ab- solută, a devenit constituțională ; cu dreptul penal care a trebuit să lepede pedepsele neomenoase ale Veacului de “Mijloc; de starea nobilimer care,
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mărginită în vremile din urmă numai la deosebiri 
sociale, vede în fie-ce zi dispărind și pe aceste din 
urmă, şi tinde tot mai mult a reîntra iar în po- 
porul din care a eşit. 

Această lege de corespondenţă între niediul inte- 
lectual și formele spiritului, păstrează însemnătatea, ei 
în toate treptele scărei sociale : în fenomenele însem- 
nate ale vieţei cugetărei, ca și în acele individuale, 
cînd e vorba numai de o gindire întîimplătoare. Ia 
ar putea fi cercetată în așezămintele religioase, po- 
litice, sociale ; în drept, obiceiuri, moravuri ; în arte, 
litere, limbi, dialecte, şi pînă și în cuvintele între- 
buinţate în vorbire, și a cărora existenţă sati prefa- 
cere atirnă tot de la mediul intelectual. O singură 
sferă a cugetărei scapă de sub a ei înrturire: ade- 
vărul.. Acesta nu poate fi înrîurit de schimbările at- 
mosferei intelectuale. Descoperirea lut poate fi favo- 
rizată sati îngreuiată, prin predispunerile spiritului 
unui popor, saii al unui răstimp. Dar îndată ce a- 
devărul a îmbogăţit mintea cu o noțiune scoasă din 
nesecatul lui izvor, ia î rămine câștigată pentru tot- 
deauna, și schimbările care se pot îndeplini în si- 
nul mediului, nu o pot atinge. Adevărul singur se 
subtrage de la, ori-ce apăsare, de la ori-ce schimbare, 
căci €l este unul și neschimbat. Așa, religiunile mi- 
tologice și așezăumintele sociale și politice ale popoa- 
relor vechi ati dispărut; moravurile și obiceiurile lor 
s-aii pierdut; limbile lor nu mai există decit în stare 
fosilă ; dreptul-lor nu mat este aplicat decit indirect, 
pe cînd adevărurile practice și științifice pe care a- 
cele popoare le-aii descoperit, ai rămas în picioare. 
Ele zii putut fi întunecate, în vremile barbare ale 
Veacului de Mijloc; dar nică odată ele nu aii putut 
fi nimicite, ba nici măcar prefăcute prin schimbările 
mediului intelectual. Și nu este decit prea firesc, ca 
adevărul să nu poată fi înriurit de prefacerile me- 
diului, întru-cit el este chiar unul din principiile 
'evoluţiunei intelectuale. El predomnește asupra tu-
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turor puterilor ajutătoare, întrebuințate de evoluţiune 
spre a-și deschide calea, şi nu poate fi stăpînit de 
nică una. S-ar putea deci formula, în chipul urmă- 
tor, legea acțiunei mediului intelectual: * 

Este tot-deauna o corespondenţă între faptele întelec- 
tuale și starea generală a spiritelor, lege care are drept 
corolar : că schimbarea mediului atrage tot-deauna după 
dînsa o schimbare în formele uieței spirituale. Singur a- 
devărul nu se supune acestek- legă. | | 

Această lege este de cea mai mare însemnătate în 
istorie. Întemeiat pe dînsa, istoricul poate reclădi,cu 
niște dărămături, un timp întreg, o lume întreagă. 
Cum o spune £. Quinet: „Sub cîte forme trunchiate 
nu ni, se înfăţoșază adese ori trecutul lumei civile? 
Cite societăţi, cîte epoce care nu aii lăsat din ele 
decît? un erîmpeiii! Mai nici odată nu se întîmplă 
ca istoricul să aibă a face cu un corp întreg, afară, 
decît cînd e vorba de societatea contimporană ș şi 
atuncă chiar nu posedăm decît un început, un făt. 
Cele mai de multe ori, el nu are înaintea lui, decît 
idei, și prin ele trebue să descopere evenimentele ; 
saii din protivă faptele aii supravieţuit, şi trebue de- 
duse ideile. Pentru a reface totul cu o parte, cum o 
s-o îndrumeze istoricul ? El pleacă de la ideia, a- 
desea, neconştiută, că elementele uner societăţi. con- 
curg la aceiași ţintă ; că același spirit trebue să se 
reafle în fie-care individ, ceea ce pune pe istoric în 
stare de a apuca generalul în particular, și cînd cl 
a ajuns această vedere, cea mai mică amărunţime îi 
înfățoșază întregul“ 4. 
„Această lege a unităţii de alcătuire a stărei spi- 
ritelor constitue unul din principiile istoriei. Iără ia, 
nu ar fi cu putință istoricului să se avînte pe ta- 
lazurile vristelor, flind că istoria nu se înfâțoșază 
pretutindenea decît în fărămături, iar mintea noas- 
îră cere, pe 'cît se poate, a ei reîntregire. Se înțelege 

  

4 Za cceticu, II, ş. a.
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de la sine, că mediul nu explică nimic prin el în- 
suși, și fără elementele, faptele istorice, asupra că- 
rora lucrează. Mediul este un agent de transformare 
trebue deci să fie ceva de transformat. Fără această 
însușire plăzmuitoare, desvoltarea ar fi o literă moartă. 
Mediul pune în lucrare schimbarea, fără a ataca 
miezul chiar al faptelor intelectuale ; căci dacă: nu 
ar fi așa, am întreba cu d-l Pasguale Villari: „Cum 
se face ca în acelaș viac, în aceiași. societate, să fie 
loc pentru toate felurile de caractere, pentru erot ca 

„ȘI pentru ucigași, care sînt cu toții, în acelaș chip, 
un product al -epocei lor, care ati fost cu toții năs- 
cuți și crescuţi în acelaș mediu“ 5? - 

Dar din ce oare e alcătuit acest mediu intelectual ? 
El nu este decît o împreunare a tuturor vădirilor 
vieței spiritului: moravuri, religie, așezeminte poli- 
tice și sociale, drept, morală, arte şi științi. Aceste 
deosebite manifestări intelectuale artîrnă unele de 
altele, La oare-care epoce, una - din ele devine co- 
vîrșitoare, și hotărăște schimbările ce se petrec în 
toate cele-lalte. Spre pildă, pe vremile lui Isus-Hris- 
tos, constituţia socială a împărăției romane înlesni 
răspîndirea învățăturei lui. Această constituţie şi să- 
răcia, care decurgea din ia, deschise o largă cale re- 
ligiei săracilor și a desmoşteniţilor. Starea socială ho- 
tărea, deci, la această: epocă, caracterul mediului in- 
telectual. Religia creștină, ajungînd la rîndul ei a 
stăpîni mințile, începu dînsa a da rostul mediului 
intelectual, și împuse a ei înrîurire tuturor celorlalte 
manifestări ale spiritului. Literatura, artele, moravu- 
rile, mai tîrziii constituirea, lor socială care cu toate 
aceste slujise de mediu, pe vremile lăţirei creștinis- 
mului, fură transformate prin această religie, deve- 
nită ia acuma mediu intelectual. Cu Renașterea, re- 
ligia creştină se coboară la rolul numai de element 
alcătuitor al mediului, pe cînd caracterul de te- 
melie al atmosferei intelectuale este dat de curentul 

  

3. Za storia euna scienza, trad. germană de Laevisohn, Berlin, 1892, p. 54-
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literar, artistic şi ştiinţifice care devine predomnitor. 
Cit de adese ori nu se întîmplă chiar ca exemplele 
date de indivizi, sau direcțiile pe care ei le impun mer- 
sului ideilor, să schimbe, cel puţin pentru cît-va timp, 
caracterul mediului? Așa Stuarţii avură, prin pur- 
tarea lor cea destrabalată, o înriurire demoralizătoare 
asupra, societății engleze din timpul lor, și însuflețiră, 
prin atmosfera, stricată, care-I încunjura, literatura, e- 
pocei lor. Inrîurirea lui Fichte, Schelling - și Iegel 
schimbă în Germania caracterul tuturor manifestă- 
rilor intelectuale ; tot așa se petrecură lucrurile în . 
Franţia, prin mediul datorit scrierilor lui Montesquieu, 
Voltaire și Rousseau, saii prin stăpînirea ur N. apoleon. 

Instinctul de conservaţiune. — Acest puternic in- 
stinct care se arată de îndată ce existenţa îmbracă 
forme individuale, apare la lumină prin trei pu- 
teri, care pleacă din aceiași obîrșie, ca trei ramuri 
ale aceluiași trunchiii. Instinetul conservaţiunei exis- 
tenței împinge pe indivizi — și sub acest termin în- 
ţelegem. și individualităţile max întinse, ca, rasele, po- 
poarele, religiile, sectele, partizele politice, școalele, 
etc., într-un cuvint tot ce duce o viață, .* deosebită 
— a-și întinde fiinţa lor pe cît o învoese împrejuiră- 
rile, în mijlocul cărora, ele trăesc, spre a întări exis- 
tența, lor, în chipul cel mai trainice cu putință. A- 
ceastă, tendință alcătueşte puterea de expansiune. Cind 
ființele sint nevoite, spre a putea vieţui, a trage fie- 
care în partea ei mijloacele de existență, atunci inter- 
vine lupta pentru traii. Aceasta din urmă, cînd 
se prelungește, prin răstimpuri de izbinzi şi de că- 
deri, din partea elementelor ce aii încins-o, dă naș- 
tere reacțiunei contra acţiuney. 

a) Lzpansiunea. — Fie-care fiinţă vie tinde a-şi a- 
sigura existența și, spre a o face, ia trebue să ceară 
sprijinul naturei încunjurătoare. Aceasta din urmă îi dă, cele ce-i trebue pentru mulțămirea, nevoilor ex,
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Este însă o mare deosebire între chipul cum anima- 
lele caută să-și îndeplinească această trebuință, şi a-. 
cel pus în lucrare de om, | 

Animalele nu ieii decit ceea ce natura le dă din 
bunul ei piac, şi nu se poate găsi la ele o tendinţă 
de a face să le slujască, lor puterile naturei. Erbi-. 
vorele se hrănesc cu plînte; carnivorele cu alte a- 
nimale ; şi unele și altele caută adăposturi contra 
vremei celei răle; unele dintr-însele emigrează, pen-. 
tru a fugi de frig. Pentru a apuca hrana lor, ani- 
malele nu întrebuințază decît puterea lor mus- 
chiulară, întovărășită une-ori de oare-care mijloace 
intelectuale, precum. cînd pisica pîndește șoarecele, 
saii cînd vulpea face pe moarta, spre a prinde prada. 
Animalele nu sint în stare a sili natura să slujască 
nevoilor lor, întrebuinţindu-i puterile. In lumea ani- 
malităței, căutarea hrănei conduce la lupta pentru 
traiti, atit la acea a raselor straine una alteia, din 
care unele sînt menite a sluji spre ă sătura pe ce-. 
lelalte, cit și la acea a indivizilor din aceiași rasă, 
pentru a apuca mijloacele de existență. Lupta pen- 
tru traii, în sensul concurenţei, exista fără îndoială. 
Și în sinul omenirei; dar ia este aici cu mult iîm- 
blinzită, prin mijlocul ce. este în puterea omului, de 
a supune to mai mult natura, nevoilor lui, şi de ao: 
sili să-i dee materiale de trebuinţă . vieţei sale. Pro- 
pășirea omenirei tinde toemai a micşura, concurenţa. 
între indivizii omenești, şi a înlocui. lupta pentru! 
existență, din acest punct de vedere, prin stăpînirea 
asupra naturei. Așa bună-oară, dacă chimia ar: 
ajunge a produce corpuri alimentare, prin împreuna- 
rea, elementelor prime, este invederat că nevoile ome- 
nirei. ar fi îndestulate cu mult mat mare ușurință. 

Animalele sint. tot-deauna în acelaş raport eu mij- 
loacele de traiii date lor de natură. Omul sileşte din. 
protivă pe această din urmă, a-i pune la indămînă, 
în toate zilele, altele noue. Pe cînd animalele nu se. 
bucură, decit de o citime statornică de puteri întra:
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stăpînirea naturei, acea de care omul dispune crește 
fără încetare. Putereu omenească să întinde deci ne- 
contenit pe socoteala naturei. S-ar putea. vorbi deci, 
în acest înţeles, de puterea de expansiune de care 
este înzăstrată fiinţa omenească. Dar această expan- 
siune este, precum am văzut-o, unul din marii ridi- 
cători ai propășirei și evoluţiunei în deobștie, şi 
“din acest. punt de vedere puterea de expansiune s-ar 
contopi cu acea a evoluţiunei. Puterea de expan- 
siune, în adevaratul înţeles al cuvîntului, trebue să 

fie căutată aiurea. 
„ Inţelegem prin termenul de putere de expansiune, - 
tendința oamenilor de a-şi întinde stăpînirea asupra 
-asemenilor lor. Această tendinţă să întîlneşte numaila 
fiinţa omenească, şi ia nu se reaflă la animale, decit 
într-o stare de tot începătornică. Dacă se gâsese oare- 
care animale ce să slujese de altele, pentru a în- 
timpina trebuințele lor, cele din urmă sînt, sati de 
altă specie, san așa constituite, încît sînt menite 

chiar de natură, a suferi această stăpînire, şi nu pre- 
cum să întîmplă lucrul în remnul omenirei, în urma 
unei acțiuni vroite și conştiute a elementelor stăpi- 
nitoare asupra unor ființi de acelaşi feliii. Aşa sînt, 
furnicile și albinele lucrătoare de o parte, și de alta 
puriceii care slujese ca „vaci de muls* oare-căror 
specii de furnici. Această stăpînire pe care unele a- 
nimale și-o însușese asupra altora, pentru a-și asi- 
gura existenţa, nu este în ori ce caz decît cea dintâi 

treaptă a puterei de expansiune, ast-feliii precum să . 
întilnește la oameni. o 

Nu trebue să ne lăsăm a fi înșelaţi prin oare-care 
aparenţă, și să credem că animalele s-ar supune unui 
mai mare, şi arrecunoaşte autoritatea lui, ceia ce ar 
-constitui fără tăgadă, o expansiune a animalului-eap 

pe socoteala turmei sale. Bivolii, căprioarele, bi. 
zonii, cînii selbateci care trăiesc în cete, ascultă mai 
tot-deauna de un individ, deosebit înzestrat, care îi 
conduce, orînduiește vînatul sati apărărea, și călău-
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zeşte migraţiunele. Dar acest cap nu trage nici un. 

folos din situaţia lui. Autoritatea lui nu se înteme- 

iază pe însăşi a lui putere, ci numai pe împre- 

jurarea că celelalte animale recunose întăietatea lui 

în putere, destoinicie sait în iuţime, şi să supun con- 

ducerei lui. Nu capul impune a lui autoritate, ci 

turma o recunoaşte, și aceasta numai în intere- 

sul ci, şi de loc în acel al conducătorului. Cu totul 

altfeliii să petrec lucrurile între oameni, unde capul 

tribului impune autoritatea lui în folosul sai, înda- 

torind. pe indivizii care îi sint supuși, a-i face oare- 

care slujbe. Inţelegem. deci prin putere de expan-. 

siune tendința care urmărește supunerea oare-căror 

oameni sub autoritatea altora, şi în acest sens, aceasti 

putere este una din cele mai de samă ale istoriei. 

Puterea de expansiune poate să se arăte, întăi în- 

tr-un chip pacinic, fără a trezi împrotivire, și fără a. 

da naştere luptei pentru trait, Ast-feliti o aristocra- 

ție se desface cu timpul din sinul une! poporaţii, şi 

îi însușește cu încetul drepturi și privilegii. Poziţiu-- 

nea pe care o dobindeşte fiind lucrarea timpului, și 

prerogativile de care ia se încunjură luînd ființă nu- 

mai treptat, incalcarea, autorităței se face pe nesim- 

ţitele, şi cele mat adesa ori, fără a, trezi improtivire 

din partea acelor jertfiți. Numar atunci cînd popo- . 

rul, ajuns la conştiinţa drepturilor sale, vra să le iee 

îndărăpt, este de trebuinţă, să se die o luptă, pentru. 

a răpi încălcătorilor prerogativele pe care ei și le ai 

însuşit. Tot aşa e cu întemeierea. puterei monarhice. . 

care pune mîna iarăși succesiv, şi într-un chip ne- 

simţit, pe autoritatea, absolută. Ca exemple de expan-: 

siune pacinică, să mai amintim colonizarea feniciană, 

acea a Cartaginejilor şi acea a Grecilor; întinderea, 

comerțului republicilor italiene din Veacul de Mij- 

loc, etc. | 

Una din căile cele mai obicinuite, apucată, de ex- 

pansiunea, pacinică, spre a să îndeplini, este acea a. 

bmitațiunei, cînd un așezămiînt, un obiceiii, o limbă,
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sînt adoptate de alte organizme, decît acele ce leau : 
dat naștere, și cînd această adopțiune să face de 
bună voie, fără constrîngere sai silnicie. Această 
formă de expansiune va fi cercetată de la sine, mai 
la vale, cînd ne vom îndeletnici cu puterea. imita- 
țiunei. 

[Expansiunea însă adesea oră dă peste piedici pe 
care trebue să le învingă, și atunci elementele care 
se întîlnesc, întră în lupta pentru traii care iea, în 
în acest caz, caracterul unei puteri deosebite. Inainte 
de a trece la cercetarea acestei din urmă, să sta- 
bilim care sînt chipurile generale de procedare ale 
expansiunei, sub toate formele ci. 

Expansivnea poate să se întindă mai mult în spa- 
iii, sati mai mult în timp, saă chiar şi în îmbele de 
odată. Așa expansiunea puterei lui Carol cel Mare 
fu întinsă ca spaţiu, dar ţinu scurt timp ; poporul 
evreesc fu tot-deauna puţin numeros, deci cuprinse 
an mie spaţiu: dar el străbătu un lung șir de via- 
curi; creştinismul din protivă se deosebi prin o pu- 
ternică expansiune, în spaţiu ca şi în timp. 

Expansiunea, este deci extensivă sai intensivă, sati 
întruneşte de-odată îmbele însuşiri, Cea mai slabă 
este acea, care nu izbîndește decît asupra spațiului ; 
mai puternică acea care stărueşte în timp ; cea mal 
puternică din toate, este acea care predonneşte în 
ămbele elemente. 

| Expansiunea urmează, același mod de propagare 
ca și evoluţiunea. în deobștie ; şi ia să îndeplineşte 
prin valuri care înaintează sau dai îndărăpt; dar 
cît timp ține puterea de expansiune a unui element, 
valul ce merge înainte întrece tot-deauna, pe acel ce 
dă înapoi. Să întîmplă din protivă, cînd puterea de 
expansiune descrește. Fluxul şi refluxul expansiunei 
alcătuesc, la rîndul lor, valurile ce alcătuese evolu- 
țiunea care însă, după cum am văzut-o, înaintează 
tot-deauna. 

Une ori, valurile propășitoare ale expansiunei să
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întâlnesc cu acele de același caracter ale evoluțiunci, 
bunăoară expansiunea comerţului . republicilor ita- 
liene care alcătui mediul bogat şi înfloritor, în sinul 
căruia, putu să să dezvolte Ienaşterea, Alte dăți, va- 
lurile propăşitoare ale expansiunei improtivese şi stin- 
&hirese mersul evoluţiunei. Așa Carol cel Mare, cu 
silinţele sale, de a restatornici absolutizmul roman, 
să opune, pe cît timp trăi el, și pentruo întindere 
însemnată de pămînt, evoluţiuni care gravita cătră 
descompunerea ideei de stat. 

In sfirșit, sfera de expansiune a unui element va 
atîrna în tot-deauna de puterea cu care este înzes- 
trat, și va sluji spre a o măsura. Această putere i va, fi 
împărtășită prin puterea, cea mare a evoluțiunei. Cind 
evoluțiunea împinge la lumină expansiunea unui e- 
lement împrotivitor propășirei, evoluţiunea dă î inapol 

S-ar putea formula aceste deosebite principii, 
rostirile următoare : Fzpansiunea este cau atîta. mal me 
ternică, cu cât îa să întinde mal mult în spații și mai 
oles în timp. Expansiunea să îndeplinește, ca și evolu- 
țiunea, prin valură propășitoare, saii care dau îndărăpt. 
Aceste valuri nu să întilnesc în tot-deauna cu acelea de a- 
ceiași fire ale evoluțiunel. 

b) Lupta pentru traii. — Am văzut că atunci cînd. 
expansiunea unui element întilneşte o împrotivire, 
ia să sileşte a o sfărma ; atunci iea naştere lupta pen- 
tru traiti. 

Trecerea de la expansiunea pacinică la acea care 
să îndeplineşte prin mijlocul luptei, să face într-un 
chip nesimţit ; căci lupta pentru traiti să arată în- 

tre elemente, în grade foarte deosebite de tărie. Ia 
începe printr-o simplă opunere, uşor înlăturată de 
elementul cotropitor, pentru a culmina în alterna- 
tivele de suiș și coboriș, determinate prin reacțiu- 
nea elementului cotropit. Așa bunăoară, expansiu- 
nea înrîurirei franceze la Romiînt nu întălni aproape 
nici o împrotivire, și cuprinse tot stratul luminat al
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societăței, trezînd numai neînsemnate protestări din 
partea unor naționaliști. Din protivă, înfiltrarea cele- 
mentului grecesc la același popor, nu să fâcu fâră lupte 
şi răscoale care slăbiră din ce în ce, pînă cînd a- 
cest element deveni precumpenitor, în epoca fana- 
riotă. Tot așa e cu expansiunea ideilor engleze în 
Franția în 'cursul viacului trecut, care.să îndeplini 
fără a trezi la început nici o înprotivire, dar care 
curînd săpînd starea socială în ființă, provocâ o luptă 
pentru traii care culmină în peripeţiile sîngeroase ale 
Revoluţiei franceze. | 

Lupta pentru traii va deveni deci cu atît mai 
ascuțită între formațiunele intelectuale, cu cit protiv- 
nicia lor va fi mai rostită. | | 

Nu să poate vorbi decît prin analogie şi într-un 
chip figurat, de o luptă pentru traia între forma- 
țiunele- obștești ale materiei neînsuflețite, şi nu pu- 
tea admite cu  d-l de. Lanessan,: că. cristalurile de 
sare luptă pentru traiii contra acţiunei topitoare a 
apei, sai că. stincele luptă pentru traii contra valu- 
rilor mărei *. Lupta pentru traiti nu poate avea loc 
decît între formele individuale. 3 a 

În remnul vieţei materiale, am văzut că această 
luptă să încinge întîii împrotiva naturei încunju- 
rătoare, în care sint cuprinse speciile care trebue să 
slujască, drept hrană altora. In al doilea loc, aceste 
ființi vor. porni o luptă între ele însăși, spre a mo- 
nopoliza, pe cit va fi cu putinţe, în folosul fie-căreia 
din ele, prada pe care întiia formă a luptei o dă 
ca preţ al silinţelor lor. -: | 

Pe. cînd cea din urmă formă a luptei pentru traiii, 
acea care să dă între indivizi de aceiași specie, va 
atîrna mai ales de adaptaţiunea acestor indivizi la 

6. Ze Trausformisme, Paris, 1883, p. 425. Cf. d. Novieoif, Za fute er- 
fre des socitlis humaiees, Paris, 1896, p. 2, d-l tiilienfeld, Cedmfen siber: 
die Socialu'ssenschaft der Zukunfi, LL Bitau 1875. p- 30, zice şi d-sa, că 

„ «lupta pentru traiu are valoare pentru . întreagi natură, şi nu este mărginită 
numal în 'remnul organic“.
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mediul incunjurător, întiia, formă a. acestei lupte a- 
cea care se petrece între specil deosebite, va atîrna 
în primulloc, cît priveşte rezultatele sale, de însu- 
şirile individualităților între care ea e prinsă. | 

Să cercetăm întâiti lupta între indivizii de aceeași 
specie. „Variaţiunele individuale mai mult sai mai 
puţin însemnate vor tinde a se fixa, a se desvolta, 
a se transmite la coboritori, dacă ele sunt de folos 
pentru individ sa pentru specie. In cazul protiv- 
nic, dacă nu înlesnese vre-o putință îndestulă- 
toare de supravieţuire, ele sunt înlăturate, sati atunci 
fiinţele la care ele se arată vor pieri în curînd în 
luptă! “. Concurența indivizilor de aceeași specie, în 
domeniul vieţei materiale, va avea deci de rezultat 
de a face să izbîndească cer mar tari, sati după o 
rostire mai potrivită a lui Herbert Spencer, cei mai 
apți care singuri supraviețuesc și pot face stizpe. A- 
ceastă stirpe, favorizată prin mediul care a prote- 
guit cea întfiii a ei desvoltare, va alcătui cu timpul 
o nouă specie. 

Lucrurile se petrec într-un chip asemănător în 
societățile omenești. Tot pe această cale ajunge un 
trib la, stăpînirea, unei naţii întregi, întrecînd pe ce- 
lelalte, mulțumită oare-căror însușiri particulare care 
corespund mai bine condiţiilor de existență a lu- 
mei timpului sai. 'Tot aşa se întîmplă cu o re- 
ligie care răspinge pe altele, şi se întinde în locul 
lor; cu o scoală artistică sati literară, cu un morav, 

cu un obiceiti, o modă saii un simplu cuvînt. Cu 
drept spune deci Bagehot, că „un caracter naţional nu 
este decit un caracter local care a avut noroc, în- 
tocmai precum limba naţională nu este decît un di- 
alect care a avut noroc, adecă dialectul unui ţinut 
care a devenit mai înriuritor decît celelalte, şi care 
a impus jugul săii cărților și societăței 5%. Astfeliii 

7. Vianna de Lima, Fxfost sovmaire des thdories transformistes p. 167. 
5 Zois scientifigucs du dfveloppemenl des nations, Paris, 1597, p. 47. 

„12
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fură Latinii, și printre că tribul Romanilor, care puseră 
mîna pe putere, mai. întiiti în Italia, apoi în lume. În 
Galia, Francii ajunseră a predomni ; la Slavi, Rușii 
Mari. Printre dialectele italiene, acel toscan se răs- 
pîndi; din acele ale popoarelor germane, acel al Saxo- 
nici ; în Franţia, limba de oil. In sfera religiei, să 
amintim izbînda învățăturilor protestante asupra ca- 
tolicizmului, în oare-care ţări din Europa care înfâ- 
ţoşaii condițiuni priincioase întinderei lor. In lite: 
ratură şi în arte, nu se poate tăgădui că, în vremile 
noastre, a predomnit direcțiunea realistă, mulțămită 
mediului, şi cu toată inferioritatea că vâdită ca ara- 
tare a frumosului, 

Trebue cu toate aceste luat aminte, că con- 
curența între indivizii de aceiași specie nu izbutește 
tot-deauna a plăzmui forme noue, menite a trăi și 
a se desvolta. Lupta între indivizi nu are prin ca 
însăși alt efect, decît acel de a tace să dispară cle- 
mentele. mai puțin bine adaptate la mediu ; ea nu a- 
duce decît un rezultat, negativ, fără a da naştere u- 
nor forme noue ale vieţei saii ale spiritului. Câte ve- 
getale sati animale nu pier, numai din pricina că nu 
sunt tot așa, de bine înzăstrate ca asemenele lor, și nu 
pot susținea concurenţa cu ele, în lupta pentru trait! 
Și printre oameni, câţi indivizi nu sint oare mistuiţi 
de, mizerie sati de moarte, pentru același temeiii ! In 
aceste cazuri, lupta pentru traiti nu face decît să co- 
sască pe indivizii mai puţini apți, fără a plăzmui nică 
o formă nouă. Pentru ca concurenţa vitală între in- 
divizii de aceiași specie să producă un rezultat sim- 
țit pentru evoluţiune, trebue numai decit ca clemen- 
tele învingătoare să se reprezinte nu numai pe ele 
însăși, dar să fie și reprezentanţii formelor obşteşti 
(organizme sati idei). Numai atunci cînd existenţele 
individuaie au fost jertfite în folosul unor formaţi- 
uni generice, numai atunci aceste din urmă stăruese 
ȘI procură elemente evoluţiunei. In remnul vieţei ma- 
teriale, stăruesc caracterele obstești ale genurilor și
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speciilor, pe cînd indivizii pier fâră urmă. In lumea 
spiritului, precum am văzut-o, supraviețuese şi dăi- 
nuiesc numai ideile obștești, legînd timpul trecut de 
acel de faţă, şi pe acest din urmă de viitor. 

Intîia formă a luptei pentru traiii in domeniul 
vieţei, concurența între indivizii de aceiași speeic, 
are deci drept rezultat, în acel al spiritului, plăzmui- 
rea de forme noue obstești care împing înainte des- 
voltarea spiritului. . 

Să trecem acuma la a doua formă a luptei pen- 
tru traii, războiul intre speciile dușmane. Aceasta 
din urmă formă, de și atiîrnă și dînsa de acţiunea 
mediului, se desface tot mai mult de el, după cum 
fiinţele ce luptă una cu alta stati mai sus pea vieţei 
scară. Mediul poate favoriza întinderea unei specii și 
împiedeea pe acea a alteia, poate slăbi pe una și a 0. 
da mai ușor în prada celeilalte. Dar izbînda va fi 
tot-deauna hotărîtă de însuşirile înnăscute ale spe- 
cică, de natura sa intimă, de puterea sa, de armele 
și de inteligența de care dispune. Această formă a 
luptei pentru.traiii, tocmai fiind că atirnă mai mult 
de elementnl individual, va trebui să înfâţoșeze, în do- 
meniul spiritului, cu totul'un alt caracter decit. în 
acel al vieței materiale, pentru că individualizmul 
se rostește cu atita mai mult, cu cît urcăm mai sus 
scara fiinţelor, și ajunge cel mai înalt grad de des. 
voltare în domeniul spiritului. Aici, războiul între spe- 
ciile dușmane are o însemnătate foarte: mare. 

Intr-adevăr, trebue să luăm aminte mai întîiii, 
că între oameni, la drept vorbind, nu poate fi pome- 
nire de un războiii între specii deosebite, fiind că 
neamul omenesc nu alcătueşte decit o singură spe- 
cie, despărțită în naţionalităţi, deci în: grupe deose- 
Dite, dar care pot proerea împreună. 

O a doua luare aminte, tot atît de însemnată, 
este că în lupta, dintre societăţile omenești, în tot- 
deauna elementul care face să se plece cumpăna că- 
tră izbîndă, este acel de căpitenie al ființe, gîndirea,
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elementul intelectual. „Dacă poporaţiunele nord-a- 
mericane nu aii avut decita împinge înaintea lor pe 
Pieile-Roşii, pentru a le face să dispară, şi să se pună. 
în locul lor, explicarea acestei isbînzi a rasei anglo- 
saxone asupra rasei băștinașe a Statelor-Uhite, este 
că cea dintiiii era cu mult superioară rasei de loc, 
în civilizație, deci în putere intelectuală, și ca o ur- 
mare, în putere materială, prin mijlocul supunerci na- 

turei? &. Cum o spune prea bine Victor Cousin : „în- 
tr-un războiii, fie-care popor reprezintă o ideie, şi în 
ciocnire, ideia mai slabă va fi zdrobită de acea mai 

tarei0 *. D-l Finneberg repetă şi el aceiași gîndire, 
cînd zice, că „pretutindene acei ce sunt mai tari în cu- 
getare răpun pe acei mai slabi: &, și d-l Rân€ Morms 
adauge că „factorul psicologie este cel mai însem- 
„nat din toate. Chiar. în luptele între indivizii vii, se 
văd ființi mai mici răpunînd pe altele mult mai 
mari, mulţumită unor însușiri numai și numai min- 

tale : ghibăcia, curajul, şiretlicul. Tot aşa este, a for- 
tiori, în luptele dintre societăţile omenești. Aici, în- 
sușirile intelectuale și morale sunt, netăgăduit, cele 
maj de preţ. In războiii, curajul luptătorilor, disciplina 
lor, iubirea lor de ţară, precum și ştiinţa şi price- 
perea tactică a capilor, hotărăsc izbînda ; în luptele 
industriale, ascuțimea invențiunei, îndrăzneala şi spi- 
ritul practic al capului întreprinderei, virtutea și 
rîvna lucrătorilor asigură reușita ; în luptele diplo- 
matice, totul este datorit tactului și puterei de vo- 
ință ; în luptele de civilizaţie, este gradul de desă- 
vîrșire al unci învățături sai al unei limbi care a- 
sigură expansiunea cil? «, 

Lupta între grupele omeneşti rivale facîndu-se cu 
scop de stăpînire, un grup nu va tinde mal nici-odată, 

9 Elyete Reclus, ('cogra/hie universelle. XVI, p 104. 

- 10. Zntroduction ă Î historre de lu plilisobhiz, p. 189: , , 
16. Die philosophischen Grundlaren der Geschichisiotsscuscăafl, in  Elisto- 

rische Zeitsehri/t a tu Sybel, 63, 1885, p. 25: 
12. Organism et socicid, Paris, 1896; p. 275.
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la nimicirea fizică a celuilalt, ci numai la, supunerea, 
la robirea lui. 'Praiul însă împreună, pe același pă- 
mînt, a două grupe de aceiași specie care potpro- 
crea împreună, va avea de efect cruciarea învingă- 
torilor cu învinşii, cruciare care va da naştere unor 
elemente noue etnice, și va schimba una din bazele 
statornice ale istoriei, elementul rasei. 

Lupta pentru traiti între speciile animale nu mai 
are astă-zi o înrîurire transformătoare, speciile sta- 
tornicindu-se cu statornicirea mediului din afară. 
Hrăpirea nu urmăreşte altă ţintă decît mulțămirea 
nevoilor vieței: Vulturii mănîncă pretutindenea iepurii 
și păsările mai slabe decit dînși; pisicile duc un 
război neincetat guzganilor, şoarecilor de casă şi de 
cîmp ; edera şi alte plînte acăţătoare ucid arborii 
cel mari; rîmele taie rădăcinele unei mulțimi de 
plînte și le fac să piară. Firea pare a fi închinat 
stîrpirei productele însăși ale neasemănatei sale rod- 
nicii; ea plăzmueşte într-una şi omoară într-una. 
In viață ca şi în moarte, puterea ei este minunată, 
nesfirșită. Dar acest măcel înspăimîntător de ființi, 
la ce formă nouă de existență dă el naştere astăz) ? 
La nici una. El slujeşte, cum am mai spus-o, acu- 
răți locul, şi a-l face încăpător pentru primirea prea 
plinului existenţei. 'Tot așa oare se petrec lucrurile, 
în lupta între elementele intelectuale ? Intre socie- 
tăță, rar să întîmplă ca lupta să facă să dispară pe 
unul din protivnică ; cele mai adese ori, ea face ca 
o nouă viață să înflorească pe mormîntul morţilor; 
întrupează ideia omenească într-o nouă combinaţie 
de puteri intelectuale, într-o nouă individualitate et- 
nică. Cînd lupta se dă între ideile politice, sociale, 
religioase, literare, artistice, filosofice, rezultatul lup- 

„tei este și în acest caz, numai cît foarte rar stînge- 
rea unei idei în folosul celeilalte. Cele mai adese 
ori ideile, cînd se combat, 'se amestecă şi daii naş- 
tere unei forme noue de gîndire. Astfeliii lupta în- 
tre creștinizmu - și păginizmu avu pe de-oparte drept
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rezultat, nimicirea artei antice, pe de alta acela dea 
introduce în noua religie concepţiunea politeistă a 
dumnezeirei, reprezintată prin numărul însemnat de 
stinţi, sfinte, apostoli şi mucenici, cărora biserica le dă 
o cinstire dumnezeiască, și pe cure publicul “ir adoră 
une-ori chiar mai călduros, decit pe Treimea creştină, 
lupta între  protestantizmu și biserica romană avu 
de efect de a transtorma pe accastă din urmă, și de 
a 0 face să primească mai multe învățături patro- 
nate de secta cea nouă, precum predica în limba na- 
țională şi nu mai mult în latineşte. Un dialect in- 
vinzător înprumută în tot-deauna, de la acele pe care-l 
râspinze mul multe cuvinte și rostiri, ete, ete, 

[n stirgit, luptă se înecacră adessu-or, între udeile 
noue şi formele vieţer, stăpinite «do ideile vechi. Cele 
noue voieze să înlocuiască în conştiinţă pe scele vechi. 
spre a ajunge să trunslorme starea reulă-a societit- 
ir, potrivit cu nouele concepțiuni. Lupta se încinge 
pe tărimul ideilor, spre a preface aşăzamintele ce 
itirna de ele, credințele, formele de ocărmuire use 
tul public, într-un cuvint formele vieţei însăşi, Lapta 
nu înecteaza decit atunei, cînd armonia a tost 
stabilită între ideile noue și formele vicțer ; cind a- 
deea o înțelezere a intervenit între aceste doue e: 
lemente, Calea ce conduce la această înțelesrere, 
poate fi toarte luna, plină de intimplări adlesca ori 
prea dureroase, Fa infițoşaza adesea ore alternative 
de izbiuzi şi de întrinseri, suisuri și josuri acţiune 
și reacțiune), pină ce ideia noua râmine stupina lo- 
culur. Dar de abia a luat ea constiințele în stapi= 
mire și întăi că o nouă ideie cauta să o scoată din 
scaun, 

A doua tormă a luptei pentru train, în domeniul 
spiritului, are deci şi ca drept rezultat, plizmuirea 
de clemente intelectuale, 

Putem dee: formula urmatunzete let, în ceia ce 
priceste acţiunea luptei peniru trai:
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1) Ea are drept urmare moartea elementului răpus, 
cînd ucesta nu poate fi asimilat de elementul învingător. 

2) [Eu da naștere unor nous product= intelectuale, cînd 
elementele între care este data pot întra în combinaţiune. 

.c) Reacţiunea contra acțiunei. — Lupta pentru traiti, 
în forma pe care o îmbracă în remnul spiritului, 
are drept corolar o altă lege care joacă.un rol foarte 
insemnat în desvoltarea societăților omenești. Această 
lege este acea a reacțiunei contra acţiunoi care poate 
fi formulată în chipul următor: :oră ce acțiune pusa 
în lucrare contra unui organizmu intelectual, provoacă, 
o mișcare în sens protivnic, menită a răspinge sai a 
neutraliza efectele celei dintăi. Ma | 

Sîmburele acostei legi se vădeşte încă în remnul 
vieţei materiale, unde ori-ce atingere a unui trup 
vii, dacă nu-l distruge, aduce o reacțiune lăuntrică 
ce tinde a'drege răul cei-a fost pricinuit. Ast-feliii. o 
tăctură făcută unui copac este curînd umplută, prin 
nouele ţesături, reîntocmite prin seva care se îngră- 

mădeşte în citime mai mare la locul lovit. 'Lot aşa 
se întîmplă și cu rana fâcută unui animal. Această 

împrotivire a vieței contra elementelor ce tind a o 

distruge, se arată și în viaţa colectivă, a, ființelor. 

După o mare mortalitate, este tot-deauna o sporire 
a nașterilor, care tinde a umplea golurile făcute 
de moarte. : 

Reacţiunea, care tinde să neutralizeze efectele răii- 

făcătoare, pricinuite printr-un atac contra organiz- 

mului,. va fi tot-deauna proporțională cu puterea de 
viaţă  a- individului lovit. Dacă organizmul este pu- 

ternic, iar atacul a fost slab, reacţiunea se va face 

numai decit, şi va fi puternică. Va fi luptă între viaţă 

si moarte, cind atacul va fi atins hotarul improtivi- 

rel cu putință ; iar cînd acest hotar va fi fost depăşit 

să va întîmpla peirea. hReacţiunea, în acest de pe 

urmă caz, va fi cu atit maislabă, cu cît dispropor- 

ţia între atac și puterea de împrotivire va fi fost mai
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mare. Noi credem deci, că pentru fenomenele vie- 
ţeă, atit fizice cit şi intelectuale, nu se poate aplica 
principiul mecanic formulat de Newton, că reacţiu- 
nea, este egală saii echivalentă cu acţiunea, şi că 
Auguste Comte se înșală, cînd recunoaște că „acest 
principiu se aplică la toată economia fireit13, Fste 

„mult mai apropiat de adevăr, de a susținea, cu d-l 
Benloew, că, „nimic nu este mai greșit decît axioma 
că reacţiunea este egală cu acțiunea Și vice-versa. 
Acţiune și reacțiune nu reprezintă decit schimbările 
de mers ale luptei între două elemente protivnice, și 
cu dreptul. se poate spune că în deobștie acţiunea 
precumpeneşte“ 14, 

Păstrarea vieţei fiind tendinţa universală a tuturor 
organizmelor vii, urmează că reacţiunea nu se poare 
întîmpla decit atunci, cind este a se apăra existența. 
„Prin urmare, toate puterile care vor conlucra a în- 
tări viața și a-i da puteri noue, nu vor provoca nici 
un soiii de reacțiune. 

Viaţa să întrupează în existențele individuale, și puterile protivnice care vroesc să se distrugă una pe alta, sunt adese ori reprezintate de cătră însuși acești indivizi. In acest caz, acțiunea, și reacţiunea 
vor fi reprezintate prin indivizii care s-a prins În 
lupta pentru traiti. Pe cînd însă, în remnul vieţei materiale, această luptă nu se poate încinge decit 
între singuraticii indivizi, în domeniul spiritului, a- “desea ori elementele ce se vor încăera, vor fi ideile 
obștești obiective: un partid politie contra unui al- ua, o sectă religioasă contra protivnicei sale, o scoală artisțică, sai literară contra scoalelor antagoniste. Pe cit timp elementele care susțin lupta nu vor fi puse în neputinţă dea lupta, se va putea. tot-deauna pro- duce o reacțiune în favoarea lor, cu atit mai mult că acel ce a repurtat întîia izbindă, a trebuit să 

    

"13 Cours de philosophie Bosilive, 1, p. 796. 14. Les lois de histoire, Paris, 1883, p. 362.
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slăbească, prin însuși faptul triumfului săii. Ast-felii, 
după marea, Revoluţie franceză, ideea monarhică 
ce nu murise cu toată groaznica lovitură ce-i fusese 
dată, se ridică iarăși, și duse mar întăi la Imperiii, 
apoi la Restauraţiune. După o a doua lovitură, ea 
reveni din nou, dar slăbită, în persoana lui Ludo- 
vic-Filip, și cînd revoluția din, 1848 veni dir nou 
să o răstoarne, ea încercă să se ridice pentrua treia 
oară, dar sub o formă iar deosebită, al doile Im- 
periii care amintea, Franţiei, gloria trecută. După 1870 
ideea monarhică fu, după cum o credem,cu desă- 
vârșire răsturnată în Franţia. Ea pierduse toată pu- 
terea ei de înprotivire ; reacţiunea nu mai era cu 
putință ; ea merse să se îngroape în mormânt. 

Nu trebue amestecate reacţiunea formei lovite care 
vra încă să trăiască, cu evoluţiunea unei societăţi 
adusă de schimbarea mediului, de și rezultatele, la, 
care iesă aceste două soiuri de desvoltări, pot să 
fie asemănătoare. Tot-deauna s-a asămăluit Napo- 
leon cu Cesar, și marelui Corsican îi plăcea chiar 
a lua apucăturile dictatorului roman. Cu toate a- 
cestea nimic mai deosebit decît postamentul pe care 
se ridică a, lor putere, asemănătoare în atîtea pri- 
viri. Cesar nu cra, decit termenul fatal, cătră care 
tindea, evoluţiunea unei societăți ce nu mai putea 
practica, libertatea, şi căreia îi trebuia un stăpîn. Era 
încununarea neaparată a desvoltărei. republicei. ro- 
mane. Dovadă la aceasta, este că îndată ce elmuri 
fu inlocuit întăi cu August, apot cu Tiberiii ; și dacă 
acești dintăi  următori-înainte ai sistemului săii a- 
veaii oare-care talente, nu trebue uitat că ei avură. 
drept urmași nişte nebuni, precum Ualigula, niște i- 
dioți precum Claudiu, sau nişte comedianţi precum 
Neron. Societatea romană îi suportă pe toţi, pentru 
că era, coaptă pentru absolutizmu. Oare tot așa, stă- 
tea lucrul în Franţia, şi cesarizmul lui Napoleon îm- 
bracă el. același caracter ca şi âcel al Romanului? 
Nici decît. El dispare odată cu Napoleon, şi socie-:
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tatea franceză, după cite-va şovăiră, ajunge a rea- 

liza. ţinta de pe urmă la care tinsese. marea că re- 

voluţie, ocîrmuirea poporului prin el, însuși. Cesar 

însamnă, pentru Romani, trecerea de la republică la 

monarhia absolută ; Napoleon, la Franceji, însamnă 

cea, întăi treaptă a trecerei de la monarhia absolută 
la forma republicană a ocîrmuirei. Bi arată deci, 
în desvoltare, direcţiuni diametral opuse, datorite u- 
nor puteri cu totul deosebite: Cesar acțiunei mediu- 
lui; Napoleon ea factor al reacţiunei, cel puțin în 
ceea ce privește ideea monarhică, 

Legea 'care stăpînește această putere, este că reac- 
fiunea este în proporție întoarsă, cu acţiunea. 

Imitaţiunea. — O altă putere, cu ajutorul căreia 
se mișcă evoluţiunea, și anume evoluțiunea mintală 
a omului, adecă istoria lui, este imitaţiunea. Această 
putere se regăseşte încolţită, în remnul vieţei ma- 
teriale. Fic-care specie, fie-cara' varietate de ani- 

male are moravuri, destoinicii, plecări asemănă- 

toare, care se vădesc prin mişcări de acelaşi felii, 
Dacă o parte din aceste mişcări se trage din con- 
stituția fizică a indivizilor, cealaltă este datorită imi- 
tațiunei, sleită adesa ori în viaţa neconștiută a. in- 
stinetului. In domeniul spiritului, această plecare 
tinde a se lăți cu atît mai mult, cu cît viața necon- 
ştiută este înlocuită cu viaţa conştiută, înstinctul prin 
inteligență, voința automatică prin voința spontană, 
lată pentru ce, la fiinţele. cele mai apropiete de nea- 
mul omenesc, la patrumani, noi găsim această ten- 
dință la imitaţiune mult mal rostită decit la cele- 
lalte animale ; ea se sileşte a imita mai ales acţiu- 
nele omenești. Cu cît un animal va fi mai sus pus 
în scara fiiințelor, cu'atita el va arăta o plecare iai 
mare pentru. imitațiunea spontană. Luarea aminte a 
d-lui Gustave le Bon, că „imitaţiunea pe cale de mo- 
lipsire este o facultate cu care oamenii sînt în de-
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obştie înzestrați, într-un grad tot atît de înalt ca și 

marele maimuţă antropoide, pe care știința le dă 

drept străbuni“ *, cu toată ironia pe care o răsuflă, 

nu este de loc potrivită. Nu oamenii samănă. mai- 

muţilor prin predispunerea la imitat, ci din protivă, 

ceea, ce apropie, prin parieu intelectuală, mai mult 

pe patramani de bimani, este toemai însușirea lor 

de a imita... i Da m 

D-l 'Parde dă imitaţiunei un rol precumpenitor în 

desvoltarea societăţilor. El face din ea puterea de 

căpitenie,: s-ar putea, zice chiar puterea unică a is- 

toriei. Nu e vorbă, el recunoaște, alăturea cu dînsa, 

existența unei altei puteri, acea a invențiunei ; dară, 

fiind că acţiunea acestei puteri nu poate fi prevă- 

zută, d-l Tarde este plecat a o răspinge din sfera 

ştiinţei sociale, în acea. a filosofică sociale. El nu ar 

vroi să păstreze pentru ştiinţa socială, decit studiul 

legilor imitaţiunei, de-oare-ce imitațiunea 'nu este 

decît o repeţire de -fapte asemănătoare, şi „știința 

are nevoie, spre a exista, de asemănări şi repeţiri , 

căci ea trăeşte din număr și măsură. Ca oră ce altă 

ştiinţă, şi acea socială trebue să se îndeletnicească, 

după d-l 'Parde, numai cît cu faptele asemănătoare, 

multiple, cu îngrijire ascunse de istorică (11), pe cînd 

faptele noue și neasemănătoare, faptele istorice pro- 

priii zise alcătuesc domeniul păstrat filosofiei soci- 

ale“ %, De şi d-l'Tarde recunoaşte pe faţă, că faptele 

istorice propriti zise aparţin domeniului de nepre- 

văzut al invenţiunei, cu toate aceste el defineşte is- 

toria drept „cunoştinţa soartei imitațiunilor“ As 

toria ar exclude deci din sinul că faptele istorice în ade- 

varatul înţeles al. cuvântului, a 

Din protivă, d-l Diirkheim este. dispus a înlătura 

  

15. Lois psycholagăgues di diveloppement des peuples, p. 133 . 

16. Zes ls de Pimitation, Paris, 1590, p. 15% Comp. p. 5 îi 14: 

17. ÎL cup 157.
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aproape cu totul rolul imitațiunei din mersul socie- 
tăților omenești. El susține că acţiunele sociale, a- 
decă faptele care interesază istoria, sînt rezultatul 
unei constringeri. Aceste fapte constati în chipuri de 
a lucra, de a gîndi și de a simți, exterioare indivi- 
dului, și care sînt înzestrate cu o putere de con- 
strîngere care face de ele i se impun. Plecînd dela 
această concepțiune, d-l Diirkheim tăgădueşte în- 
riurirea pe care d-l Tarde o atribue imitaţiunei, în 

„geneza faptelor colective, și se întreabă „dacă cu- 
vîntul imitațiune este acel potrivit pentru a însemna 
9 propagare datorită unei înrîuriră constrîngătoare“ *, 

Vom începe prin a cerceta, caracterul imitațiunei, 
pentru a stabili apoi partea de adevăr ce trebue re- 
cunoscută acestor două susținerii contrazicătoare. I- 
mitaţiunea, în adevaratul înţeles al cuvîntului, este 
„reproducerea, neprecugetată a unui act săvirşit de 
un altul“, și din acest punct de vedere Buffon zi- 
cea, cu drept cuvint, despre animale, că „talentul 
de imitaţiune, departe de a presupune gîndire la 
ele, dovedeşte din protivă, că animalele sînt cu to- 
tul lipsite de dînsa“ 20. Dacă, imitaţiunea ar fi măr- 
ginită la această formă animală, ca nu ar juca nici 
un rol în societătile omenești, unde ori ce imita- 
țiune, chiar acea care pare mai puțin rațională, are 
în tot-deauna cuvintul ei de a fi. 

Imitaţiunea, luată în înțelesul ex cel mai obștesc, 
adecă reproducerea a ceea, ce fac alții, este de două, 
feliuri ; conștiută și neconştiută, voluntară și obligato- 
rie. Omul imitează în chip conștiut ceia, ce fac aseme- 
nui săi, pentru a-și cruța osteneala de a se hotări 
singur la îndeplinirea unui act, sati pentru că el vede 
că actul îndeplinit de asemenii săr le-a fost spre bine, 
a îmbunătăţit traiul lor, i-a ferit de o nenorocire. 

  

18. Zes 20gles de la method sociologigue, Paris, 1895. p. 8. 19. Le duc d'Harcourt, Qurelgues reflexions sur des  lois sociules Paris, 1586, p, 221. 
20 Aature des animaux.
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Omul imitează deci prin instinct de conservațiune. 
pentru a îndepărta răul șia dobîndi fericirea. Chiar 
acei ce se sinucid prin imitaţiune, nu urmăresc altă 
țintă, decît de a fi mîntuiţi de a, lor suferinţă. 

Îmitaţiunea neconșitută este din protivă impusă 
individului prin obiceiurile, deprinderile, așăzămin- 
tele, în sinul cărora i se trezeste viața, şi ale căror 
regule trebue să le respecte, fiind menit a trăi în 
socictatea, asemenilor săi; deci prin instinct de con- 
servațiune socială. 

Este cu toate aceste o clasi numeroasă de acte 
imitative care încep prin a fi cu totul voluntare, 
pentru a deveni mai tirziii obligatorii şi necon- 
ştiute. Așa stă, lucrul cu obiceiul de a face daruri 
de anul notă. Acest obiceiă a trebuit să plece de la ini- 
țiativa unui individ, și această acțiune, cu totul vo- 
luntară la origine,a fost imitată de bună voie, și 
de loc în urma unei. constringeri sociale. Cu tim- 
pul, acest obiceiii întinzîndu-se în societăţi, și do- 
bîndind o autoritate tot mai puternică, prin a lui 
repeţire, luâ un caracter obligatorii, ast-feliii că as- 
tăzi este privit ca o îndatorire morală de a face da- 
ruri oare căror persoane de anul noii. Moda ridi- 
colă a turnurei la femei, fu întrodusă pentru întiia 
oară de cătră o excentrică; era deci o acţiune cu 
totul voluntară. Ba găsi alte femel, de același carac- 
ter, care o imitară. Molipsirea se întinse din ce în 
ce asupra femeilor înțelepte. Intrebuințarea ajunse 
aşa de obstească, că era ridicul de a nu se face ridiculă. 
Obiceiul studenţilor germani de a purta ochelari, 
spre a-și da aerul mai învăţat, a trebuit să se în- 

troducă prin treptele următoare, din care cele din- 

tâiii nu sunt de loc obligatorii. Mar întîiti purtară 
ochelari cei scurţi la vedere, care într-adevăr aveati 

nevoie să o facă. Acest neajuns putuse însă să le 

provină din rîvna lor pentru studiii. Ochelarii se a- 

_natară deci ca semnul din afară a sîrguinţei. In toate 

aceste cazuri, şi într-o nesfirșire de altele, imitațiu-
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nea a. trecut. prin treapta voluntară, pentru a deveni 
mai tirziti obligatorie. Este acelaşi mers, ca şi acel 
urmat de -acţiunile individuale, dintre care un mare 
număr devin instinctive prin a lor repeţire: vorbi- 
tul, scrisul, mersul. danţul, cîntarca din deosebite 
instrumente, ete, sati mai bine încă, această tran: 

sformare a unor acțiuni sociale voluntare în acțiuni 
sociale obligatorii, samănă cu instinctele animalelor 
care la început, constau și ele din acte voluntare 
ce deveniră ncconștiute, prin a lor necontenită repe- 
țire, și prin transmiterea lor pe calea credităţei. 

Dacă însă aceste acte constitue o imitațiune pe 
cît timp ele sînt voluntare, nu urmează ele a păs- 
tra același caracter și cînd devin obligatorii ?. 

O atare deosebire ne pare cu atît mai ncîndrep- 
tățită, cu cît este peste putință a se hotărî clipa 
în care actul trece de la conștiut la neconştiut, în 
care el devine din voluntar, obligatoriti. D-l 'Parde 
ne pare deci a avea dreptate în protiva d-lui Dirk- 
heim, cînd întînde terminul de imitaţiune ia re- 
producerea, „silită sati de bună voie, după alegere 
sati neconștiută, a acțiunilor omeneşti“?i, și nu pu- 
tem împărtăși îndoială d-lui Diirhheim care se în- 
treaba, „dacă cuvîntul imitaţiune este - într-adevăr 
acel mai potrivit pentru a, însemna o propagare da- 
torită unei înrîuriri contringătoare“2?; căci dacă este 
să se privească ca imitative actele nevoluntare cșite 
din acte voluntare, pentru ce nu s-ar denumi cu 
același termin, actele de la început nevoluntare, a- 
decă. actele care ati devenit; ast-feliii în vremile noas- 
îre, dar care ati trebuit şi ele să aibă o origine vo- 
luntară și conștiută? ])-l Zouillde ie aminte, cu mare 
dreptate, „că legătura socială este un amestece de 
acte voluntare și nevoluntare“:3, ast-feliii că deose- 

  

21. Lois de Pimitation, p. 3 
„22. Les 7âgles de la mithode sociologigue, p. S. a ; . - , . . . 23. Le 7ouzement Postliviste et Ja cenception soc'olsrgue di mcnde, Pariz, 
1896, p. 243. i
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birea absolută între imitaţiunea voluntară și cea o- 
bligatorie devine grea și din acest punct de vedere. 

Dar să cercctăm acuma o alta întrebare mai în. - 
sămnată. Care din aceste două soiuri de imitaţiuni, 
cea voluntară saii cea obligatorie, constitue puterea 
istorică ? Ia 

“Prebue într-adevăr luat aminte, că imitațiunea, ca 
putere obştească, socială, intervine în faptele sociale, 
fără deosebire dacă ele sunt succesive saii coexistente, 
și anume în îmbele ei forme, conștiută și neconștiută 
Ast-feliti imitaţiunea a întemeiat obiceiul de a se 
da daruri la anul noii, fapt de natură coexistentă, 

care nu are prin cl însuşi nici un caracter istoric. 
Tot așa e cu cele-lalte obiceiuri consfințite prin 

timp, precum numeroasele prescrieri ale codului po- 
litețer, obiceiurile ce se practică Ja nașteri, la nunți 
la înmormântări, etc., ete., care nu constitue prin ele 

însăși decît nişte acte coexistente, de-oare-ce ele 

contribue numai la întreținerea unei stări oare-care 

a socictăţei, iar nu la a ci desvoltare. Sunt și imi- 

taţiuni cu totul spontane care nu pot sluji a con- 

stitui cvenemente istorice; spre pildă, velocipedia 
ce nu va putea nici odată lua un caracter obliga- 
toriu, şi care cu toate acestea. constitue, în vremile 

noastre, unul din câmpurile cele mai întinse ale î- 

mitațiunei voluntare. a] 
"Poate aceste fapte, pe care imitaţiunea, le preface 

din fapte individuale în fapte sociale, nu alcătuiesc 

decît fenomene coexistente care nu. aii nici 0 .va- 

loare pentru desvoltarea omenirei. Pentru ca, imita- 

țiunea să devină o putere istorică, trebue ca acțiu- 

nea, că să fie pusă în lucrare asupra unor fapte succe- 

sive, trebue ca ea să iee parte la desvoltarea socic- 

tăţilor, şi nu numai la întreţinerea lor intr-o clipă 

dată. Imitaţiunea însă, în acest caz, trebue să întro- 

ducă elemente nvue îri mersul evenementelor. După 

limbagiul d-lui 'Tarde, ca. trebue să se aplice la in- 

venţiuni, Din acest punct de vedere, velocipedia poate
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fi privită ca un element istorie, dacă este luată ca 
una, din treptele locomoţiunei mecanice; dar îii sine, 
ca nu constitue decit o grupă de imitațiuni de ca- 
racter coexitent. 

Tocmai aici ne despărţim cu totul de doctrina 
d-lui Tarde. Acest sociolog de frunte nu vede, în 
oră-ce act de imitaţiune, decît o repeţire a aceluiași 
fapt, şi d-sa voiește să constitue istoria, pe repeţi- 
vea acestor asemânări. Acest lucru îl tăgăduim din 
toate puterile. 

Imitaţiunea nu conduce la repeţire, decit în cazul 
cind ea lucrează asupra unor elemente asemănă- 
toare ; cînd aceste din urmă sunt deosebite, produc- 
tul imitațiuner este și el deosebit. Lucrul se întim- 

"plă de cîte ori imitaţiunea, în loc de a interveni în- 
tre fenomene coexistente, se petrece între fenomene 
succesive. Sintem fericiţi de a aduce, în sprijinul 
feliului nostru de a vedea, mărturia unui spirit deo- 
sebit, pe care d-l arde îl socoate cu drept cuvînt 
ca de mare vază, acea a lut Cyurnot care zice, că 
„fenomenele istorice care se repetă, nu o fac decît cu 
schimbări care arată, prin sensul lor statornic, că 
este, în afară de cauzele de reproducere și de repe- 
țire, o cauză de propăşire neîncetatăc?i. | 

Este adevarat că fie-care act imitat, chiar pentru 
fapte coexistente, este mai mult saii mai puţin deo- 
sebit de modelul comun ; ast-feliii o pălărie de te- 
meie care va, da moda, se va deosebi prin culoarea, 
prin garnitura, prin bogăţia sa, în fie-care exemplar ; 
cultura vermilor de mătasă se va deosebi la fie- 
care individ care se va dedu unei ast-feliii de înde- 
letniciră, prin întinderea, ei,. întocmirea şi prin îngri- 
jirea ce i se va da; îmbunătăţirea unui plug va fii- 
imitată într-un chip deosebit, după feliul culturei la 
care va fi întrebuințat. Pretutindenea însă aceste deo- 
sebiri pot fi nehbăgate în samă, sprea se lua în pri- 

  

24. Zrailt de enchaînemeut des îdces fondamentales Paris, 1561, IL p: 334
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vire numai miezul lucrului. 'Lot asemănarea între 
dcosebitele pălării -va constitui moda; asemănarea . 
între felurile de cultură sat de îmbunătăţire va fi 
lucrul de căpitenie. Ca, rezultat se va avea deci:o 

_repețire. a aceleiași forme, și se va putea extrage o no- 
țiune obştească: o pălărie Pompadour, Directoire,o 
cultură italienească a vermilor de matasă, un plug 
Ransomes, ete. Se va putea vorbi de cutare modă, 
de cutare cultură, de cutare îmbunăti: ățire industrială” 
ca de unul și același fapt, și aceste fapte vor putea 
fi reproduse prin noțiuni obștești şi comune. Cu 
totul alt-feliu stau lucrurile cu rezultatele imitațiu- 
nci, cînd ea este aplicată la forme care. urmează una 
alteia în cursul timpului.:După cum .o zice iarăşi. 
prea: bine Cournot; „în acest caz, nu. este vorba de 
deosebiri de feliul acelora care fac ca nici un lucru 
să nu se asemene în totul cu un altul, între exem- 
piarele aceluiași tip, ca să nu fie: două frunze în to- 
tul asemănătoare, două feţe! în totul asemănătoare, 
două sunete de voace, două chipuri în totul asemă- 
nătoare. Este vorba de deosebiri comparabile în va- 
loarea'lor caracteristică, pentru fenomenele ce sînt. 
de studiat, acelora, care despărțesc un. tip de un al- 
tul, în zoologie sati în botanică“ %, și se ştie: că ast- 
foliti de deosebiri între tipuri, sînt productul des- 
voltărei în timp. Îmitaţiunea în succesiune: nu - mai 
conduce la repeţirea aceluiași model,. ci din protivă 
la. ceva ce se deosebeşte întu-un chip caracteristic.. 
Xlementul deosebitor "capătă însemnătate, pe cînd 
asemănarea cade pe al doilea plan. Ast-feliii scoalele 
picturei italiene nu constitue decît un şir de imita-. 
ţiuni: Rafael a imitat pe Perugino, și a fost imitat 

la rîndul săi de 'cătră Coregio și Tiţian, In. trage-. 

dia franceză, Corneille şi Racine ati imitat pe cei vechi 

și ati fost imitaţi de cătră Thomas Corneille, Pra- 

don, Crâbillon. In sfera politică, Franţia a imitat 
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din Anglia sistemul constituțional, și a fost ca însăși 

imitată de Germania, Italia, Romănia, ete. Revolu- 

ţia din 1848, în deosebitele țări ale Europei, n-a fost 

decît o imitațiune a mișcărei ce izbucni în același 

an la Paris; dar s-ar putea oare susținea că această 

revoluţiune nu cra, în celelalte țări, decit o repeţire 

a ceea, ce se petrecuse în Franţia, cînd este cunoscut 

că ea luâ un caracter deosebit, la deosebitele po- 

poare unde ea se arătâ ? In toate aceste cazuri, și 

în toate acele care le samănă, se poate oare vorbi 

de imitaţiune asemănătoare, pe cale de simplă re- 
peţire ? i 

Îmitaţiunea, cînd ea lucrează asupra unor fapte 
succesive care prin aceasta însăși trebue să fie deo: 
sebite, nu mai poate da, naştere la simple repețiri 
de acţiuni asemănătoare. Aici stă, precum aim luat-o 
aminte mai sus, partea slabă a doctrinei d-lui Tarde. 
care nu vede, în istorie, „cunoştinţa soartei imitațiu- 
nelor“, decât repeţiri neîncetate ale acelorași fapte și 
ale acelorași întîmplări, și care vra să constitue şti- 
inţa istoriei, adecă a propășirei, pe vecinica repelire a a- 
celorași fenomenel, Această rătăcire a d-lui Tarde pro- 
vine tot din amestecul, de atîtea, ori însemnat de noi, 
între faptele coexistente şi acele sticcesive. 

Indoit este deci rolul pe care imitaţiunea îl joacă 
în viaţa societăţilor, Ca agent al coexistenţei, ea dă. 
naștere unor forme. obștești obiective: o modă, un 
ohiceiii, aplicarea unei invenţiuni, îmbrăţoșarea unei 
apucături, întrebuințarea unei limbi. Ca agent aldes-" 
voltărei, imitaţiunea, produce forme asemănătoare, 

dar pururea noueale existenței, în care paitea nea- 
semânătoare constitue elementul de căpitenie. A- 
ceastă funcțiune a imitațiunei contribue a da naș- 
tere seriilor istorice, pe care le vom cerceta mai la 
vale. 

Imitaţiunea, pe cât timp intervine între elemente 
succesive neasemănătoare, rămîne în tot-deauna con- 
ştiută şi voluntară. Ea poate să se coboare la ne-
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conștiință, cînd desvoltarea se oprește, cînd un o- 
biceiii care pînă atuncă a fost pe cale de a. se înfi- 
ripa, s-a fixat, cînd o artă ce a evoluat, a ajuns 
într-o formă stătătoare ; cîndun așezămînt ce a cres- 
cut încetul cu înectul, a dobîndit un caracter de- 
săvârşit ș cînd un graiii s-a osificat în niște texte 
moarte, şia pierdut domnia asupra spiritelor celor 
vii ; cînd, cum o zice Cournot, „istoria se reduce la o 
fone oficială ce slujeşte a înregistra regulamentele, 
enumerările statistice, venirea la domnie a, capilor 
statului, și numirea dregătorilor, şi încetează .deci 

de a fi o istorie în înţelesul ce se dă de obiceiu a- 
cestui cuvînt. Istoria, în acest caz, absorbindu-se în 

ştiinţa economiei sociale, ar sfirși în feliul unui 

fluviu, a căruia ape se împrăștie, pentru folosul mul- 
țimei, în mii de canale de îrigaţiuni, după ce apier- 
dut ceea ce constituia a lui unitate și împunătoarea 
lui măreție“ *5, . 

Seria faptelor succesive, care -a cşit la forma stă- 

tătoare, a fost productul imitaţiunei conștiute. Pu- 

terea ce intervine de acum înainte, pentru a între- 

ținda numai cât starea la care desvoltarea a eșit, 

poate să nu mal fie decit imitaţiunea neconștiută. 

„De câte ori un element noii se va întroduce în jo: 

cul vieţei succesive, 'imitațiunea se va întoarce la 

forma conștiută, pentru a recădea, în neconştiință, 

de îndată ce forma se va fi fixat. 
Dacă imitaţiunea spontană nu s-ar întilni la om, 

facultatea sa de a. propăşi ar fi simţitor atinsă. I- 

mitațiunea, departe de a fi numai rezultatul constrân- 

gerei, devine din protivă, prin puterea lucrurilor, vo- 

luntară și conştiută, de îndată ce ca se aplică la fap- 
tele nouc, la direcțiunele proaspete, create de îm- 

prejurără sati de spiritele înalte. 
Ast-felii pe vremea cînd trăia în Italia marele 
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sculptor Nicola Pisano . (1207-1280), arta bizantină 
predomnea încă în toată puterea ci, și punea în lu- 

crare o constrîngsre, silind pe pictori și pe seulpto- 

rii în relief, ase lua, prin o imitațiune neconştiută, 

după modelurile țapene, urite, și uscate ale acestei 

arte. Geniul însă al lui Pisano, luînd însufleţire de pe 

modelele antichităţei, deschise celîntâiti drumul stră- 

lacitei epoce a Renaşterei. De și singur, el se încumătă 

să întroducă o înnoire atît de îndrăzneață într-un 

sistem consfințit prin veacuri, şi care stringea arta 
ca într-un cleşte; totuşi el găsi imitatori, spre a 
merge mai departe pe calea apucată, de el, și care 
deschidea un războiii pe faţă artei predomnitoare. 
Cei d-intăiu:. Guido da Siena, Ducio da Buonin- 

segna, Cimabue și Giotto, avură încă de luptat în 
protiva sistemului predomnitor ; însă, ei izbutiră a 
da artei o nouă direcţie, izvor neîncetat de imita- 
țiuni originale, voluntare și conșştiute, care dădură 
naştere unui șir de opere, cu toatele deosebite între 
ele. Dacă arta italiană a Nenaşterci nu ajunse la 
o repeţire a acelorași forme, dacă ea nu să slei in- 
tr-o imitațiune neconştiută, aceasta se întimplâ din 
pricină că, principiul pe care ea se întemeia, frumo- 
sul, cra înzestrat cu o viață prea puternică, ca să 

„poată înceta în a lui dezvoltare, şi ast-feliu arta pic- 
turei se transformă necontenit, prin mijlocirea imi- 
tațiunei constitute, înflorind în chip deosebit în di- 
versele ţări ale Europei. Alte exemple ne vor arata. 
alternative de imitaţiune conștiută, întovărășită, de 
propășire, şi de imitaţiune neconştiută, semn de o0- 
prire în dezvoltare. Așa în timpul formărei sale, re- 
gimul feodal nu este decît un şir neîntrerupt de i- 
mitațiuni succesive și neasemănătoare. După ce u- 

junge la desăvirşita lui întemeiere, cătră veacul al 
XII-lea, el se sleieşte și alcătuește o stare pe loe 
a societăţei, în care elemontele feodalităței se reîn- 
noese necontenit prin imitaţiunea neconştiută. Din 
sinul acestei stări sociale, se aruncă în curînd altă
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putere, acea a regalităței care şi ca dă naștere unei 
imitaţiuni conştiute a formelor sale de existenţă. A- 
ceste din urmă, ajungînd și ele la stăpînirea desă- 
virșită, trec Ja rîndul lor în neconștiință, și se repetă 
fară schimbări mai văzute, în cursul unui timp, în 
care un noti şir de imitațiuni conştiute, acel al cri- 
tiecă stărei sociale şi politice a epocei, conduce la re- 
voluţia veacului trecut. 
“S-ar putea formula principiile obşteşti următoare 

în privirea imitaţiunei : 
1) Imitaţiunea înpiedecă propașirea, cînd ea se a- 

plică la. formele existente. Ea o favorizază, cînd se a- 
plică la idei noate. 

JI) Imitaţiunea nu dă naștere unor succesiuni istorice, 
decit cînd ea se aplică asupra unor elemente succesive 
care, de și se îmilează, mu se mat asamănă decit în 
parte.: 

III) Imitaţianea conștiută devine neconștiută, când dez- 
vollarea se oprește, și faptele devin coezistente. 

Elementul individual în istorie. Rolul oane- 

nilor mari. — Intervenirea perzonalităţei în desvol- 
tarea istorici, întroduce în înlănţuirea faptelor o pu- 
tere nouă, străină desvoltărei însăşt. Nu mai daii 
singure evenementele ce preced naştere acelor ce ur- 
moează, ci trebue ţinut samă și de acţiunea perso- 
nală a oare-căror individualităţi care vine să se a- 
daogă câtră cauzele obşteşti. date de faptele trecute, 
şi această acţiune personală este cu atita mai în- 
sămnătoare, cu cît individualitatea se apropie de 
geniu. 

Această înriurire a clementului personal asupra 
desvoltărci istorice nu înfâțoşază ceva care ar tre- 
bui să'ne pună în mirare. Omul a ajuns a pune 
stăpinire chiar pe mersul naturei, spre pildă: în 
plăsmuirea, raselor măestrite, producte ale selecțiunei. 
unor fiinţi de acelaș felii ; în acea a corpurilor noue 
prin mijlocirea combinaţiunilor chimice ; în schim-



198 __ Puterile ajutătoare evoluţiunei 

barea climei, prin despădurirea sai împădurirea oare 

căror regiuni ; în deschiderea de căi, preste piedici ce 

mai înainte se credeati de nestrăbătut. liste prea 

firesc lucru deci de a resimţi aceasta a lui înriurire 

și în domeniul faptelor omenești, unde el însuși este 
agentul producător. 

Geniul nu este decît rostirea supremă a înrîuri- 
reă individuale ; și ea se vădeștepe toate treptele, 
cu o putere proporţională cătră puterea individua- 
lităţii, Chestiunea geniului reprezintă deci, pentru 
noi, rolul elemeniului individual în istorie, rol ne- 
sfîrşit, predomnitor, de oare ce intervine ca putere 
îndreptătoare în curentele istoriei, căreia el procură 
în acelaș timp cel mai bogat izvor de fapte. Cele 
mai multe fapie istorice, mai ales acele ale vieței 
conştiute, încep într-adevăr prin a fi individuale, 
pentru a deveni mai tîrziu obștești; ele fac să treacă 
energia individuală în massele din care se alcătueşte 
omenirea. Studiind chipul de lucrare a geniilor, vom 
cunoaşte, în feliul ci, pe acea a tuturor individua- 
lităţilor. | 

Teoria omului mare în istorie a fost adese ori 
combătută. Ne vom îndeletnici mai întăi cu argu- 
mentele aduse în această privire de vestitul filosof en- 
glez Herbert Spencer. După el, geniul nu ar fi decit 
productul societăţei ce i-a dat naştere. „In acelaș 
grad, zice-el, ca și intreaga generaţie din care el nu 
face decît o mică “parte, în acelaș grad ca şi mul- 
țimea artelor şi a aplicărei lor, geniul nu este decit 
o rezultantă a unui agregat uriaș de puteri care aii 
lucrat pînă atunci împreună în timp de veacuri. 
Nici Newton nu s-ar fi putut naşte din o familie Ho- 
tentotă, nici, Milton în sinul Andamaşilor, nici A- 
ristot nu ar fi putut proveni din un tată și o mamă: 
cu un unghiu al feții de 50 de grade, şinu estecel. 
mai mic sorț de ase vedea aparind un Beethowen 
din un trib de Canibali, a căruia coruri, în faţa u- 
nui ospăț de carne omenească, samănă cu un gro-
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hăit ritmic. Dacă o persoană s-ar minuna de pute- 
rea unui grăunte de fulminat care face să se slo- 
boadă tunul, aruncă boamba şi cufundă corabia a- 

tinsă ; dacă această persoană s-ar întinde asupra în- 
svșirilor minunate ale fulminatului, fără a ţinea samă 
de încărcătura de pulbere, de boambă de tun și de 
închegarea urieşă, de lucrări, prin care toate aceste 
lucruri, împreună cu fulminatul, atit fost produse, am 
găsi interpretarea ex destul de puţin firească. Cam 
tot ast-fel este însă şi acea a fenomenelor sociale, 

“în care se stăruește asupra însămnătăţei schimbări- 
lor aduse de marele om, ne ţinînd samă de întinsa 
ingrămădire de puteri ascunse, pe care el le des- 
Jănțuieşte, şi de numărul nesfîrșit de fapte anteri- 
oare cărora este datorită această putere şi marele 

om el însuși“, 

Cele mai multe din aceste băgări de samă sînt 
foarte nimerite. Omul cel mare este - fără îndoială 
un product al poporului și al timpului săii. Dar nu 
este el decit atîta? Dacăar fi așa, nu s-ar înțălege 
pentru ce toți oamenii unei epoce nu ar fi genii; 
pentru ce bună oară, toți Englejii de pe vremile 
lui Newton nu descoperiră legile gravitațiunei, și 
pentru ce toți Germanii contimpurani cu Beethowen 
nu compuneaii simfonii eroice. Geniul este fără în- 
doială productul cpocei sale;. dar mai este încă 
ceva: productul unui accident în geneza lut individuala, 
în zămislirea lui, fie în spermatozoarul tatălui, fie 

în oul mamei, și acest accident care este şi el o cauză 
nu-l mai leagă cătră mediul, nici cătră timpul unde 
şi cînd el a văzut lumina zilei. Accidentul poate 
chiar lucra în puterea legei atavismului, după mat 
multe generaţii, așa ca pricina carea adus la viață 
cutare sati cutare individualitate particulară, este 
mediul generator care i-a, dat naștere, iar mediul ge- 

27. EH. Spencer, Zatroductiou ă dz science sociale, Paris. 1891, p. 31. Mou-- 

geolle, Problimes, p. 135. Comp. Macaulay, A//lauges, Î, p. 186.
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nerator al unui organism să compune din toți stră- 
bunii săi, precum o ie aminte cu drept cuvint d-l 
de Lanessan?. Geniul: şi prin urmare, matatis mu- 

tandis, ori ce personalitate, este productul a doi fac- 
tori : condițiile obștești ale mediului în care s-a năs- 
cut și particularităţile complexiunci fiziologice și psi- 
hice care nu aii nimic a facecu elementele obștești 
ce-l încunjură. 

Acţiunea pe care geniul: o pune în lucrare a- 
supra epocei sale, va fi deosebită, după cum va pre- 
domni unul saă celalalt din cele două elemente ale 
personalităţei, în întregul ființei lui. Dacă partea 
obștească este precumpănitoare, omul de geniu va 
rezuma în el epoca pecare o reprezintă ; dacă, din 
protivă elementul individual este mai de samă, el 
se va, sili a întipări timpului în caro trăeşte, pecetea 
individualităţei sale, ceea ce este tot-deauna cu pu- 
tință, întru cît cum spune d-l Lacomle, „organizarea 
socială, dă geniului putinţa de a face să pătrundă 
în fapte o parte din activitatea sa individuală“ *. 
Este de netăgăduit că geniul nu ar putea face ni- 
mic, fără elementele de care dispune, şi că Newton, 
bună-oară, nu ar fi descoperit legile gravitațiunei 
fără “lucrările înaintaşilor săi; că Beethowen ar îi 
tost tot atît de peste putinţă, fără Bach, Haydn, Mo- 
zart care îl precedase ; dartot aşa este de adevărat 
că toate aceste elemente exterioare nu se pot con- 
centra spre a da naștere geniului, fără o complexiune 
mintală particulară, care să le răsfringă în chipul 
săti deosebit. Comparaţia făcută de Spencer cu tul- 
minatul este foarte bună. Fulminatul prin el însuș 
nu ar fi produs decit o mică explozie; dar fără. a- 
cest agent, pulbere, boumbă și tun ar fi stat mute, 
și corabia ar fi put trece falnic înaintea gurei dos- 
chise a tunului, fâră a se pune în primejdia de a 

28. Ze Zransformisme, Paris, 1883, p. 281. 
29. Zr histoire con siderde comme science, p. 258-
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fi cufundată ; și cînd Lazarus, cu prilejul aceleiași 
comparații adaogă, că: „nu scînteia prin ea însăşi ci 
teliul pulberei aduce explozia, căci dacă scânteia ar 
fi căzut pe o stofă de lînă,ea nu ar fi produs decît 
o mică pată de arsură, şi că deci atîrnă de la carac- . 
terul unui popor, dacă la atingerea unei scînteă i- 
deale ce pleacă din creerul unuia singur, acest po- 
por face explozie saii nu“, opunem la aceste cu- . 
vinte acelaș argument. Fără scânteia aducătoare de 
viață, a personalităței geniale, pulberea nu se deo- 
sebește întru nimic de o gramadă. de stofă de lină. 
Pentru ca explozia să se producă, trebuie numai 
decît ca ambele e!emente să conlucreze. 

Iată deci adevăratul caracter şi adevarata însăm- 
nătate a geniului și, în deobștie, a elementului in- 
dividual în istorie. Acest element este productul e- 
pocei sale, dar în acelaș timp este şi acel al unor 
cauze întîmplătoare alipite de individualitate. Ac-. 
ţiuneca sa se pune în lucrare asupra unei stări a sc- 
cietăţei ; dar personalitatea este aceea care hotărăște 
chipul cum ca sc îndrumează, fâcînd adese ori să 
izbîndească o ideie, acolo unde silinţi anterioare nu 
izbutise la nimic, sai să impună societăţei chipul său 
dea vedea sau feliul săii dea lucra ; ba chiar, în u- 
nele împrejurări să se împrotivească curentului evolu- 
ţiunei. TPinter ie cu cuvînt aminte, cu prilejul unui c- 
xemplu recent: „S-a desbătut mult asupra chestiu- 
ncă, dacă unitatea Germaniei, adusă la îndeplinire 
în zilele noastre, a fost rezultatul ideci liberale și 
naționale care lucra cu adincimele poporului germân, 
sati acel al geniului principelui de Bismark. Ambele 
părți ati şi n-au dreptate în acelaş timp. Principele 
de Bismark, prin el însuș, nu ar fi putut niciodată 
îndeplini unirea, dacă această idee nu ar fi fost coaptă 
prin istoria poporului german; dacă ea nu i-ar fi 
pregătit tărîmul, pe care el să poată lucra. Dar ideea 
națională nu s-ar fi realizat, cel puţin nu acuma,
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dacă ea nu ar fi găsit în principele de Bismark un 
conducător inteligent. Puterile istorice și acțiunea 
genială a omului ati trebuit să-şi deie mîna, spre a 
îndeplini mărețul fapt al unităței germane“ *%, 

Luarea aminte a lui Lazarus, adusă mai sus, con- 
duce de la sine la teoria d-lui Bourdeau asupra ro- 
lului oamenilor mari. După acest autor, „soarta po- 
poarelor și acea a omenirei, civilizaţia care le lumi- 
noază nu ar fi produsul activităței inteligenţilor a- 
lese, dar acelal muncei masselor necunoscute. Vic- 
toriile nu sunt cîștigate de singuri generalii, ci de 
armatele lor; prosperitatea publică nu este opera re- 
gilor, ci acea a tuturor cetăţenilor ; descoperirile in- 
dustriale saii științifice nu sînt decit rezultatul u- 
nor sforțări de veacuri, concentrate intr-un individ 
care răpește toată onoarea; poeţii și literații nu fac 
decît dati forma unor concepţii de împrumut, în o 
limbă pe care nu ci aii plăzmuit-o ; întemeietorii de 
religiuni şi oamenii politici nu fac decît sintetizază 
ideile ce ai curs în vremurile lor, și așa mai de- 
parte. Omenirea ar putea merge prea: bine şi fără 
aceste individualități însemnătoare. Ele nu fac de- 
cit grăbesc întru cît-va desvoltarea care s-ar înde- 
plini şi dela sine, și fâră al lor concurs. Ca şi cu- 
coșul cel harnic, acești mari prevestitori de idei ai 
putut aduce vestea zorilor viitoare ; nu ei însă aii 
făcut ca, soarele să răsară. Cînd lucrurile ai ajuns 
în puntul unde izbînda este aproape, de puţină în- 
semnătate este, dacă ea se îndeplineşte cîte-va clipe 
mai înainte, prin înainte-apucăturile geniului, saii cîte- 
va clipe mai tirziti prin oportunităţile bunului simț. 
Gloria nu este decît o chestiune de iuţime. Ca și pe 
un ipodrom, unde alergătorii aprinși, luptă pe în- 
trecutele, acela dobîndește preţul care, depășind cu 
un cap pe rivalii săi, atinge întăi ţinta“*!. 

So. Geschichte und Polilik în Sybebs Zeilschri/t, val. 103, p. 177. 
31. Louis B ourdeau, ZPAfstoire et les historiens, Paris 1858. Cap. agenţii 

istoric! şi anume p. 101 și 102.
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Sa luăm întăi aminte, că d-l Bourdeau în a- 
naliza sa, lasă la o parte pe geniile artistice propriii: 
zise, şi nu trece în revistă, în capitolul săii asupra 
celebrităților artei, decit pe acele ale literaturei, fără 
a atinge prin nici un cuvint celelalte arte, precum 
sculptura, pictura, arhitectura și muzica. Este invi- 
derat, că în aceste de pe urmă arte, de și se află şi 
elemente obşteşti, precum desăvîrşirea mijloacelor: 
de lucru, operile sunt tot-deauna datorite persona-- 
lităţei artiștilor, și sunt prin urmare productul indi- 
vidualităţei omeneşti. De aceea și d-l Bourdeau caută. 
să umple această lipsă din demonstrația d-sale, prin 
o luare aminte adaosă mal tîrziu, şi care de astă. 
dată pare a se întinde la toate artele. El zice că 
„afară decît în ceea ce privește producerea, estetică, în: 
care autorul aplică pe un fond comun semnul idealului 
săii particular, toate câștigurile pe care credem a le 
datora unor personaje vestite, ar fi putut fi obți- 
nute, cu o mică întîrziere, prin alți agenţi, ai că- 

ror număr ar fi răscumparat inferioritateat“ '?, 
Noi credem că această pecete a geniului, pe care: 

d-l Bourdeau e nevoit să o recunoască pentru pro- 
ducerile estetice, se regăseşte în toate operele oame- 
nilor însemnați. Aşa Luther intipări Reformei un: 
caracter particular, fâcind să intervină, în chestiu- 
nea religioasă, elementul interesului individual al 
principilor, prin secularizarea averilor bisericeşti. Re- 
forma, ar [i putut fi opera unui altui personaj, dacă 

Luther nu ar fi apărut; dar, în acest caz, mișcarea 

ar fi fost.o alta; ca s-ar fi colorat după ideile per- 
sonalităței care ar fi provocat-o. Dacă Alexandru cel 
Mare nu ar fiintervenit, cu caracterul sâii particu- 

lar, în mersul: evenementelor timpului săi, Macedo- 
nia și cu Grecia nu ar fi întreprins cucerirea Per- 

siei, Alexandria nu ar fi fost întemeietă, şi strălucita. 
cultură ştiinţifică a acestui oraș. nu s-ar fi arătat, 

* 

32. Jîidem p. 99-
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Dacă, în Jocul lui Napoleon, un caracter deosebit 
s-ar fi înalțat din sinul Revoluţiei franceze, este de 
netăgăduit. că cursul că ar fi fost cu totul schimbat. 
In toate aceste cazuri, noi nu prea vedem cum, fâră 
arătarea acestor mari individualităţi, evenementele 
-cărora el6 ati dat naștere s-ar fi putut îndeplini, chiar 
ceva mai tîrzii, prin oportunităţile bunului simţ; 
cum de bunul simț ar fi împins pe Macedoneni la 
cucerirea Asiei, pe Franceji la aceaa Iuropei, sai 
pe Arabi, fără Mahomet, la întinderea uriaşei lor 
împărății. A “se tăgădui, în asemenea împrejurări, 
inriurirea otăritoare a individualităţilor istorice a» 
supra mersului desvoltărei, estea se 'tăcădui lumina 
zilei. Nu numai producerile estetice poartă întipări- - 
rea geniilor ce le ati plăsmuit; aceeași întipărire se 
regăsește adese ori în actele politice, ideile religi- 
-oase, mișcările morale, formarea așezămintelor. Iată 
pentru ce trebue dată luare aminte, nu numai masse- 
lor, ci și personalităților care pun în lucrare asupra 
vieţel societăţilor” o înriurire atît de covirșitoare. 

Să cercetâm acuma ce se întîmplă cu descope- 
ririle ştiinţifice sai practice. Aiectlucrurile se petrec 
într-un chip ceva deosebit. Adevărul ne putînd fi 
decît unul şi acelaș, elementul personal nu poate 
să-I mai întipăreaseă o pecete individuală. Persona- 
litatea mare sai mică nu-l) poate descoperi decit așa 
cum este, fâră a-i dao coloare particulară, nici a-i 
imprima o direcție specială. Rolul oamenilor mari 
în știință este deci altul decât acel al artiştilor, al 
întemeitorilor de religiuni, al organizatorilor politică. 
Aceste două categorii de genii nu trebue să fie a- 
mestecate, cum o face d-l Bourdeau. Cind leonardo 
da Vinci zugrăvi Sfânta-Cină, saii Mozart compuse pe 
al său Don Giovanni, cînd Mahomet concepu Cora- 
nul, şi Petru cel Mare noua întocmire a Rusiei, saii 
Wilhelm  Cucsritorul pe acea a Angliei — toate 
aceste plăsmuiri, întemeiete pe elententele obștești, 
pe care ei le-ai întrebuințat spre a le da naştere,
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„poartă pecetea neşștearsă a proprici lor personalităţi. 
Dacă această din urmă ar fi fost alta, plăzimuirile: 
lor ar fi avut alt caracter. Dar cînd Arhimed desco- 
peri. principiul plutirei, sai Iepler legile revoluțiu- 
ncă corpurilor cerești, saui cînd Le Verrier descoperi 
prin calcul existenţa planetei Neptun, acești mari 
învăţaţi nu întipăriră adevărurilor stabilite de ei pece- 
tea, individualităței lor. Oră cine ar fi făcut aceste 
descoperiri, nu ar fi putut să le deie alt caracier:: 
căci știința nu este o plăsmuire a mințel omenești, cu. 

“religia, așezămintele politice, operile artistice ; ed este răs- 
frângerea realitațey în acest spirit, răsfrângerea raţiunei 
lucrurilor în raţiunea omenească. Știința posedă deci o- 
existență obiectivă ; ea există în puterile și în legile. 
naturei ; iar spiritul nu poate face alt ceva decît să 
jee cunoștință de dinsa. Pentru oamenii de știință, 
principiile d-lui Bourdeau pot să fie potrivite, cel 
puţin în oare-care măsură. Aici e vorba de adevă- 
rul aplicat la supunerea naturei, prin formele eco-: 
nomice (adevărul practice), și prin formele științifice 
(adevărul teoretic). Adevărul în acest înţeles ne pu- 
iînd fi decît unul, urmează că mai curînd sai mar 
tîrziu, el trebuc să se arăte în mintea omenească. 
Este deci exact de a spune, că dacă Newton n-ar 
fi descoperit principiul gravitațiunei universale, a- 
cest principiu ar fi fost adus la lumină prin cerce- 
tările unor învățați de talie mai mică. Este de a-. 
semene adevărat că teoria şi aplicaţiile electricităţei 
sunt opera uncă grămăzi de fiziciani, și că silințele 
ce ai împins atit de departe această ramură a ști-. 
ințelor naturei sunt. atît de împrăștiate, că adese ori 
numele acelora care ati realizat vre-o descoperire se: 
pierd în masea cercetătorilor. Oamenii cei mari ai 

„științe .nu fac altă-ceva decit grăbesc desvoltarea 
ideci adevărului, cu toate că această iuţire posedă o. 
însemnătate mult anal mare de cum vra să 1-0 re- 
cunoască d-l Boprdeau, căci coordonînd adevăru-: 
rile, împinge adesea ori știința la paşi urieși,



206 - Puterile ajutătoare evoluţiunei _ 

„_Alt-feliii stati lucrurile cu al doilea element al e-. 

voluţiuneă, împărţirea foloaselor dobîndite asupra na- 

turei— binele. Aici, formulele pot să se schimbe de 

a totului tot, şi individualităţile pot găsi deslegâri 

foarte deosebite, în deosebitele ramuri ale activităţei 

omenești, care aii de scop, mai apropiat sai mai 

îndepărtat, această dreaptă împărţire (forme _reli- 

_gioase, morale, politice, sociale, juridice ale existen- 

ţer). In aceste de pe urmă, formațiunile istorice poartă 

în tot-deauna. pecetea individualităței ce le-a împins 

la lumina zilei. | 

Formele estetice, literatura şi artele, împărtăşesc, 

sub acest raport, acelaș caracter: şi producţiile lor 
poartă însemnarea geniului. 

Am putea rezuma, în formulele următoare, acțiu- 

nea pe care individualitatea o pune în lucrare asu- 
pra mersului desvoltărei : | 

1). Oră ce personalitate omenească întipărește pe miş- 

carea pe care o provoacă, pecetea îndividualitaţei sale. A- 
ceastă întipărive este cu atîta mai adincă, cu cit perso- 
nălitalea este mat puternică. - e 

2) Acțiunea geniului, cînd rezumă tendinţele uney e- 
po“e, grăbeşte evoluțiunea ; când lucrează în sens proliv- 

nic. o Întîrzie... | | 

3) Geniile științifice nu fac decit griăbasc des :operirea 

adevărului. Ştiinţa nu poate avza semnătură îndivi- 
duală. ) 

Ne mai rămîne de fâcut cite-va băgări de samă. 

Puterea individualităței, fie acea desfășurată de o 
fiinţă fizică, fie acea desfâşurată deun popor, 0 par- 
tidă, o sectă, o scoală, se poate descompune în 0 

gramadă de puteri ce o alcătuesc. 
Individul este o complexitate de cugetări, simți- 

minte și voinţi. Toate aceste elemente pot împinge 
individualitatea, cătră acţiune, și constitui deci tot 
atîtea, puteri speciale care împrumută de la com- 
plexiunea organică particulară a individului energia 
si conţinutul lor. Napoleon fa împins prin. ambiție
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anu se mai opri în cuceririle lui ; Henric al VIII-lea, 
prin amor, a schimba religia ţărei sale; Carol al 
XII-lea, prin gustul săii de bătălii, cătră ruina ce puse 
un capăt carierei lui; Law, prin eroarea în care se 
afla asupra naturei creditului, la catastrofa financiară 
care copleși 'ranţia, şi așa mai departe ; dar şi po- 
poarele, sectele, partidele sunt în stare de a fi deter- 
minate, în acţiunile lor, prin nişte simţiminte. (ra, 
răshunarea ai împins adesea ori pe popoare a «e 
intre-ucide: Simpatia pentru alte grupe omenești a 
făcut pe unele din ele să făptuiască grele erori, pre- 
cum bună-oară, simpatia Romînilor pentru Franția 
care se vădi în 1870, prin silnicii îndreptate contra 
agentului prusian din Bucureşti, faptă neprecuge- 
tată, pe care Romănia o plăti foarte scump. | 

"Prebuie fâcută o deosebire între rasă, ca element 

statornic al desvoltărei, şi îmboldirea momentană care 
poate determina acțiunea unui grup omenesc, ca in- 
dividualitate etnică. Plecările raselor nu se schimbă ; 
ele rămin pururea aceleași ; dar pe acest fond vecinic 
statornic, se mişcă valurile schimbătoare ale plecă- 
rilor trecătoare, care pot împinge pe marele indivi- 
dualităţi a da naștere unor fapte istorice. 

Intîmplarea (hazardul). — Intîmplarea nu este, 

la dreptul vorbind, o putere firească, pentru că ca 
nu alcătuieşte o energie a existenţei. Intimplarea nu 
este decit o împreunare care are de efect că două 
fapte se întilnese într-un chip neașteptat. Această 
întîlnire putind însă avea drept urmare, pe de o 

parte producerea de fapte noue, pe de alta schimba- 

rea direcțiunei păzită de un şir de evenemente, ur- 
mează de aică că întîmplarea produce efecte iden- 
tice cu acele produse de puteri, și din. acest punct 
de vedere, trebuie luată și dînsa în băgare de samă, 
cînd e vorba de a se cerceta agenţii care fac să e- 
volueze neaniul omenesc. | 
S-ar putea vorbi de întîmplare, chiar în: interve- - 

*
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nirea, elementului personal, căci și acolo este o în- 
tilnire neașteptată a două fapte; fenomenul obştese 
și amestecarea acțiunei individuale. Votuşi credem că 
este bine a se păstra terminul de întîmplare (ha- 
zard), spre â însemna o întilnire incă mai neaștep- 
tată “între fapte, atît fizice cît și psihice, care inter- 
vine în curentul istoriei spre a-i înrîuri mersul. 

Cînd Bain definește întîmplarea, ca „o coincidență 
fortuită care nu implică nici o legătură de la cauză 
la efect“5%, nu trebuc să credem că logicianul en- 
glez să vreie a zice că faptul atribuit întimplăreă . 
nu ar fi în el însuși efectul nici unei cauze, ci nu- 
mai atita că legătura cauzală lipsește între faptul a- 
“dus de întîmplare şi acele asupra cărora lucrează. 
Precum o spune YPindelband : „hazardul se produce 
de cîte ori două fapte se întîlnesc în timp, sait în 
spaţiu; fără ca ele să fie legate împreună prin rela- 
țiunea de cauză şi de cfecti, sati cum se rostește 
Schopenhauer : : „cînd două fapte urmează unul după 
altul, fără ca unul să derive din celalalte, TF “aptele 
datorite întîmplărei sunt și ele productul unor cauze 

„cu desăvîrșire raționale, și care adese ori explică cu 
deplinătate cum de ele s-aii produs. Ceea ce este 
cu totul neprevăzut şi de neprevăzut, este interveni- 

rea unui fapt, într-un moment dat, în mersul eve- 
nementelor, Cind se zice bună-oară că întimplarea 
făcu să moară împăratul Frederic Barbăroșă în cru- 
ciata sa din Răsărit, trebue raportată această, în- 
tîmplare numai la întîlnirea acestei morţi neaștep- 
tate cu expediţia lui. Moartea însăși este pe de altă, 
parte pe deplin explicabilă. Imparatul, înfierbîntat,- 
luă, fâră -a-şi da samă, o baie în apele Selefului, și. 
fu rîpit de o lovitură de dambla. Această “moarte 
care în succesiunea faptelor istorice este o împre- 
jurare absolut contingentă, și care nu se poate a- 

33. Zogigues. |. p. 128. 
34. Windelband, Die Lehre vom Zufall. Berlin, 1570, p. 22. Schopenhauer, 

Critigue ae la phiilosopliie Kantienne trad. Cantacuztne, Pucarest, 1889, $ 21.
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tribui decît, îmtîmplărei, a fost adusă cu toate aceste 
prin o cauză ușor :de stabilit, , 

Intîmplarea.. decurge din; izvoarele cele mal. deo- 
sebite, și este. greii de-a le enumera, pe toate. Vom 
înşira  numaă - “cazurile de căpitenie. 

"1) Accidentele: fireșt), adecă faptele naturei. fizice 
care intervin în curentul istoriei. Așa fură : uscăciu- 
nea, de care suferi Moldova, în timpul expediției lui 
Petru: cel 'Mare. contra Tureilor, pricina de căpite- 
nice a pierderei "Țarului de la Stănilești. Iarna cea grea 
din' 1812, cauza ruinei expediției lui Napoleon din 
Rusia ; ciuma care pustii Anglia în 1350 şi pro- 
vocâ marea revoluţie a țăranilor; ; furtuna ce nimici 
Marea Armada trimisă de Filip. al! II-lea contra, An- 
gliei ; vântul care acoperi cu năsip oştirea lui Cambize 

“în expediția lui contra _oazel lui Amnon ; furtuna, 
ce pricinui înfrîngerea Dacilor la 'Tapae, în timpul 
celei d-intăi expediţii a lui Traian, etc.ete. 

9); Descoperirile ştiinţifice și industriale, din care 
cea mai mare parte sunt: dătorite :  întîmplărei. Aşa, 
Pliniu cel Bătrîn ne spune că arama numită de 
Corint, un soiii de, aliaj metalic, luâ, naștere în ar- 
derea,. care urmă, după luarea acestur oraş, și că sticla, 
fu descoperită de cătră niște neguțitori. de silitră co- 
boriţi pe coastele Feniciei, și care „voind să-şi pre- 
"gătească, masa, înalțară ceaunele lor pe niște dăra- 
buri de silitră, din marfa ce o duceaii.. Această si- 
litră expusă. acțiunei focului, împreună cu năsipul 
împrăștiat pe pămînt, ei văzură scurgîndu- -se. niște 

rîuleţe străvezii ale unui licvid necunoscut, și aceasta 
fu origina sticlex“ 55, Galvanismul fu descoperit de fizi- 

cul ce i-a dat numele, prin o curată întîmplare: Galyva- 

ni atîrnase coapse de broaște, prin niște 'cîrlige de ara- 

„mă, de o gratie. de fier, și el.observâ, contrageri de cîte 

ori vîntul apropia coapsele, de, dragii. de “fior. Papin 

35 fistoria nataralte, XXV, 3 și.65.. 
> i Ă 4
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"descoperi: puterea aburului, văzînd cum fierbe o oală 
cu apă acoperită cu un capac, etc, etc. 
„-8) Ciocnirea produsă prin întilnirea întîmplătoare 
a mai multor lucrări individuale ; istoria e plină de 
fapte care nu sunt datorite decît î împrejurărei, că oare 
care personalități aii venit în atingere într-un  eve- 
nement cu urmări istorice. Ast-fel Napoleon al III-lea 
şi Bismark explică deslănţuirea răsboiului franco- 
„german, cu urmările sale măreţe pentru ambele țări; 

în Franţia întemeierea republicei, izbînda desăvârșită 
a democraţiei și regenerarea spiritului public ; în Ger- 
„mania constituirea unităţii: naţionale. Dacă. aceste 
„două personaje cu tendințele lor, cu caracterul lor 
„şi: cu interesele: lor respective, nu s-ar fi întîlnit pe 
scena, istoriei, răsboiul nu ar fi isbucnit în momen- 
tul acela. Monarhia spaniolă fu creată prin întîlni- 

“rea întîmplătoare a Izabelei şi a lui Ferdinand pe 
tronurile Castiliei șia Aragonului. Împărăția cea u- 
riașă a lui Carol al V-lea fa urmarea relațiilor în- 
tîmplătoare de familie. Ajungerea lui Carol Martel 

"Ja majordomatul regatului franc, în momentul cînd 
Arabii atacati F ranția, mântui creștinătatea de stă- 
pînirea, mahometariă. Stăruința în timp de miai bine 
"de trei veacuri a dinastiei capetierne in Franţia este 

una din cauzele cele mai puternice de stabilire a 
autorităţei monâărhice în această țară, și aşa mai de- 

„parte. | 
4) Accidentele ce se întîmplă, personalităţilor în- 

'semnate care conduc soarta omenirei. Așa, moar- 
tea lut Gustav. Adolf, la Liitzen, răpește Svodicr. ro- 
lul precumpenitor ce; era "chemată, a juca în aface- 
“rile Germaniei ; lipsa de copii a lui Carol al II-lea 
„aduce 'răsboiul de succesiune: a Spanie; nașterea u- 
nui fii din a doua căsătorie” a lui Ludovic "cel Bun 
„provoacă luptele, civile" între 'urmașii lui Carol' cel 
Mare. Naşterea lui Frideric al II-lea in sudul Italiei, 
unde predomnea cultura arabă, și creșterea pe care 
cl o primi in asemenea, mncdiu; aduse cearta, cu pa-
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-palitatea și însemnatele evenemente ce rezultară - de 
acolo pentru istorie... . . -. 

Toate aceste fapte sunt aduse prin cauze cu to- 
„tul raţionale ; dar ele staii în afară de nexul cauzal 
al istoriei însăşi. Ble sunt, în raport cu această din 
urmă, cu desăvîrșire întîmplătoare, neașteptate, şi nu 
pot fi prevăzute nică într-un chip. Intîmplarea joacă 
-decă un rol însemnat în istorie. Ea dă naștere unor 
fapte noue, şi determină în direcţia ei curente neaș- 

-teptate. De și ea nu este o .putere propriii. zisă, ac- 
țiunea ei samănă mult cu acea a individualităţei 
care și ea posedă un caracter contingent. 

Această însemnătate a rolului pe care întîmpla- 
rea e chemată a-l juca în desvoltarea soartei ome- 
nești a fost şi ea tăgăduită. D-l Hinneberg spre pildă, 
spune că „ruptura lanţului. cauzalităţei . universale, 
ultimul postulat a ori-ce gîndire științifică, prin jo- 

„cul întîmplărei,. conduce neapărat la atomizmul și 
misticizmul intelectual“ %. Pe de altă parte d-l Bour- 

deau susține, că „în un sistem cîrmuit de legi, nu 
este. loc pentru accidentele întîmplătoare, căci dacă 
ele ar întroduce discordanţa : lor, : ar : face în curînd 
„din trinsul un haos, Rînduiala, lumei protestează con- 
tra suveranităţei sati chiar contra împărtășirei întim- 
_plărei. Ştiinţa, deposedează puţin cîte „puţin norocul 
„de toate. faptele ale cărora cauze ea le descopere ; îi 
- zmulge bucată cu bucată imperiul, și supune capri- 

„ciile aparente legilor caleulului“.“.. D-l Bourdeau pare 
a crede, că 'dacă pînă: acuma se dăduse un rol întîm- 

.plărei, aceasta se făcuse. numai fiind că nu se cunos- 

_cuse cauzele. unor fapte; dar că propășirea științei 

dindu-ne .putința a le: cunoaște, intervenirea acestui 

„deus ex machina ar deveni din ce mai puţin: trebui- 

toare. Noi am arătat însă că faptele care decurg din 

întîmplare aii cauze tot atit de bine stabilite ca ȘI 
ri 

  

36. Die phitosopisehen Grundiagen der Geschichiswissenschaft în Sybel, 

Historische Zeitsehri/t, vol. 93, p: 46. 

37. Lhistoire et les hăstoriens,-p. 3ăl-
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acele ce :explică fapte mai obşteşti. Această cauza- 
litate nu explică insă decît faptul în el însuș, şi de 
loc: necesitatea 'ca el: să intervină într-un moment dat 

iîn_ jocul desvoltărei istorice. - Ceea, ce 'este neprevă- 
zut și 'va rămânea, tot-deauna ast-feliii, cu toată, pro- 
"păşirea pe care ştiinţele vor putea-o îndeplini, nu 
este atita faptul însuși, ci intervenirea lui la un moment 
dat. Această intervenire nu va putea fi supusă nici- 
odată nică legilor, nici câlculelor. | 
„Este adevărat că partea întîmplărei, precum și ro- 

lul individualităţilor, merge: slăbind, pe măsură pe 
citsocietățile propășese, și că inlănțuirea faptelor tinde 
a lua în întregul omenirei caracterul unei succesiuni 
fatale. :„Prin puterea -regulătoare a marelui număr, 
întimplarea, în loe de a fi: lucrătorul liber, devine 
sluga credincioasă a raţiunei“ %,. Acţiunea oameni- 
lor “mari: devine și ea mai puţin simțită, “cu cît se 
înalță: cumpăna intelectuală a: omenirei. Aceasta din 
„urmă: pare a se îndruma cătră: o stare finală, în care 
“elementele : contingente vor pierde înriurirea. lor co-, 
vărșitoare care se va reîntoarce la masse; precum stă- 

teati lucrurile în vremurile 'cînd omenirea nu cra încă 
eșită- din deplina neştiință, și nu este' decit .prea fi- 
resc: lucru ca să se întîmple ast-feliti. Omenirea se 
“întoarce, prin o altă; cale; cătră omogeneitatea primi- 
“tivă din care a eşit; dar: pănă cind 'această . aştep- 
„tare se va, îndeplini, desvoltarea omenire s-a, făcut 
"pănă acumă! și: se' va. mai: face: încă mult: timp de. 
acum înainte, -cu' concursul individualităţilor şi: în- 

-tervenirea; întîmplărei. In adăstarea de ceea ce poale, 
“să''advină, nu 'se-pot lăsa:la':o parte:''aceste două 
"elemente: hotăritoare 'ale 'desvoltărer istorice. 
„-Intimplarea nefiind o putere a naturei, manifes- 

“tările 'sale nu. pot'fi..supuse -unor.legi. 

Teoria D-lui Tarde. — 'Puturor acestor puteri ca- 

  

38 G Tarde, Za /ogigue sociale, Paris, 1893; p. 170.
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re, după noi, împing evenementele.istorice a se ma- 
nifesta, urmînd. oare-care regularitate, d-l. Gabriel 
Tarde vra să substitue, una singură. care şi-ar avea, 
izvorul în. complexiunea. logică a cugetului omenesc. 
Această nouă constituire a istoriei o întreprinde D-sa, 
în scrierea asupra Logicel. sociale. care, din acest punt 
de vedere, merită; să-i încuviinţăm.o luare aminte. 
mai amărunțită. . Să 

D-l 'Tarde crede că logică nu poate să se măr-. 
ginească numai la. formalizmul abstract în care ea 
a fost cercuită pănă acum, ca logică. deductivă (a- 
cea a lui Aristot), sati. inductivă (acea; a lui Bacon 
şi Mill). „Studiul întinselor. cîmpii obicinuite, unde 

- se pune în lucrare logica vie şi .reală, unde se fa- 
brică. în fie-care zi. mii de silogisme, se. impune în-. 
tr-un chip silit filosofilor. Totuşi. cîte tratate de lo-: 
gică nici nu par a se dumeri despre ceea ce se pe- 
trece în sălile de audiență sati în adunările legiui-. 
toare ?% (p..32). „Chestiunea însemnată în actul con- 
vingerei nu este, după. acest autor, formalismul co- 
rect al raționamentului, ci gradul de încredere pe 
care-l dăm acestui act al gîndirei. Cînd. s6 discută 
un lucru, este pentru a încredința. Prin urmare, a 
se trata logica, lăsînd la o parte încredințarea (do- 
vada) este a lua acestex. ştiinți temeiul ei de a fi 
(p. 33)*.0 judecată este deci adevărată, nu cînd este 

scoasă din alte. judecăţi: după oare. care norme (se 
ştie la ce concluzii falșe. pot să ne conducă s.lo- 
gismele cele mai corecte), ci atunci, cînd provolacă 
în noi maximul de încredințare în adevărul er. Am 
putea formula, în silogismul.cel mai precis, unui om. 
ce ar fi lipsit de: cunoștințele trebuitoare, adevărul 

. învârtirei pămîntului în jurul soarelui. Un ast-feliii- 
de adevăr. silogistice nu ar avea pentru. un ast-feliii 
de individ nici o valoare, întru cît el nu ar. putea, 

să-i dee nici o; credință. Acela care. formulează o ju-, 
decată universal afirmativă, nu. are. tot-deauna des-. 

pre ea plină şi întreagă convingere. Aceasta din urmă
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atîrnă de o mulţime de împrejurări care singure pot 
să i-o procure. Așa, bună oară, în adevărurile ob- 
ţinute pe calea inducțiunei, că mamiferele nasc pui 
vii, săi că planetele se învirt pe ele însăși, se poate 
ca spiritul se stee la gînduri spre a le primi, sait ca 
o observaţie mai bine făcută să le răstoarne. Insem- 
nătatea; logică nu constă decă în formalismul ei, ci: 
în acțiunea, reală ce o pune în lucrare asupra con- 
vingerei noastre. - 

Dar d-l Tarde nu se: mulţămeşte numai cît a fi: 
lărgit ast-feliă tărîmul logicei. El vra să-i dee încă: 
o: nouă întindere, aplicînd-o- nu numai la idei, ci 
încă și.la, dorinţi și la: voinţi; el descompune toate: 
acţiunile oinenești în silogism, şi face din joculu-: 
riaş al pasiunilor, dorinţilor, ambițiilor, urilor, iubi-: 
rilor, temerilor și pornirilor care conduc la acţiuni, 
O țesătură, nedescureată de silogisme. În această nouă 
formă de judecăți, premisa, majoră e dată de. o do- 
rință : 

Doresc să-mi pregătesc mântuirea pe ceea bamne. 
Minoara este reprezintată, deo credință : 

A posti poale conduce la: aceasta. 
Concluzia va fi înfățoșată prin o voinţă 
Voii, respecta posturile. 
Totalitatea fenomenelor vieţei omenești, atît acele 

ale gîndirei cit şi acele ale acţiunei, sunt deci -pro- 
ductul unor judecăţi silogistice: logice cind e vorba: 
de 'credinţi, teleologice - cînd e vorba, de voinţi. 

Fiind însă 'că silogismele câre iaii naștere în min-: 
tea unui om, a unei: clase,: a':unui: popor, a unei 

secte, 'a unei scoale; se deosebesc cele mai adese ori 
de acele 'ce se 'nasc în mintea unor altora, urmează. 
că jocul din afară, al vieţei va apărea ca o mare 
bătălie de rezultate silogistice; „Răsboae și alianţe, ne 
spune d-l Tarde, certuri. ŞI îmapăcări, totul: împinge: 
pe societăți la marele îngrămădiri, adecă. la alcă-: 
tuirea de sisteme măreţe, ale căror proporții se mă- 
resc , neîncetat: Și în care logica socială se  înminu-
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nează de ea, însăși, în. piramide de silogisme mat î- 
nalte. şi mar.tari decît un mormînt faraonic“ (p. 73).. 

Convingerea și acţiunea. făcîndu-se tot-deauna de: 
la om.la om, valorea acestor silogisme va fi mal 
curind socială decît individuală. 'Toate : zbuciumă- 
rile societăţilor .vor fi determinate prin acest pro- 
cedeii al. logicei sale care va câuta a întroducear-, 
monia, în locul deosebirei de vederi. Oamenii vor: 

căuta a face să, predomnească; pretutindene ceea ce. 
ei cred adevărul ;.ei vor întrebuința chiar puterea. 
(răsboiul şi tortura) pentru a izbuti. Toate aceste: 
agitaţiuni, provocate prin trebuinţa logică a unifi- 

cărei contrasturilor, vor tinde, prin căi deosebite, 
a pune în înţelegere tendinţele .divergente ale. so- 

cietăţei, și „lumea socială se va îndruma cătră. un 

termin îndepărtat, unde solidaritatea intereselor. va. 

fi absorbit mai toată disidența“ (p. 23). Logica so. 

cială, după autor, este purtătoarea "vieţei reale ; ea 

împinge, într-un chip tatal, neamul omenesc la ar- 

monizarea tuturor gindirilor, a tuturor voinţelor.. 

„Ceea cenumese logică socială, zice el, esteîndrep- . 

tarea, faptelor sociale cars tinde cătră unanimitatea, 

fâră nici o disidenţă, a împreună-lucrârei membri-- 

lor unei societăţi“. MI | 
Intre aceste elemente logice, silogisme logice și te- 

leologice, există un echilibru nestatornic care le con- 

duce din lupte în lupte, la o. armonizare tot mai 

deplină către care tinde nu numai omenirea, ci natura 

întreagă, în a, et desvoltare. „Viaţa, cea mai înaltă 

şi cea de pe urmă producere a naturei, pare a nu 

fi decit realizarea acordului logic și teleologic cel mai 

deplin, terminul de pe urmă:al serică noastre“. . 

_ Această, trecere de la luptă la. armonie, se înde- 

plinește prin zguduiri puternice, fiind că elementele 

asupra, cărora, lucrează tendinţa, de armonizare a lo-. 

gicei se schimbă, și se reînnoiesc fără, încetare, prin 

nouele invenţiuni care aduc la lumină fără întreru- 

pere idei .și dorinţi noue.. „Dacă nu ar. fi decît de
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echilibrat massele de' credință sati puterile de do- 
rinți împrăştiete lă: un moment dat, societatea; ar a- 
junge' a se' slei în''o ordine stătătoare; dar ea nă- 
zuind- tot-odată a; spori aceste mass și aceste pu- 
teră : întiiulțindu-le, trebue. să apară; necontenit; des- 
coperiri noue, adausuri: intermitente care turbură 
echilibrarea; începută, şi: pun problemă; une! echi- 
librări mai tîrzie, mai complicață și mar anevoioasi 
de âici, viaţa: societăţilor, cit 'timp. ele propăşeset. 

Această expunere, atît de: credincioasă pe cît se 
poate, a ideilor d-lui 'Tarde, dă împlicit și critica 
lor, pe care o vom" complcta prin cîte-va cuge- 
tări, Si i ace | 

- D-l Tarde se înşală, după'noi, cînd vra să întindă 
rolul silogismului, cerindu-i să producă convingerea 
reală ; apoi făcîndu-l să intervină, nu numai între 
ideile, dar încă și între dorințile şi voinţile omenești. 
Dacă, logica este să rămînă o știință particulară, ea 
nu poate să fâcă alt-feliii decît; să se mărginească la re- 
gulele după care pot fi stabilite adevărurile formale, lă- 
sînd cunoştinţa reală în sarcină altor știință. Ea trebuie 
să se îndeletnicească cu studiul raporturilor abstracte 
între gindiri, fără a cugeta, la adevărul intrinsec, adecă 
la aplicarea, lui cătră problemele lucrurilor. In cazul 
protivnic, logica se expune a îngloba în ea toate şti- 
ințele, sai a deveni într-un chip arbitrar întemeie- 
toarea adevărului teal: In exemplul, îrhprumutat mai 
sus de la d-l 'Tarde, cu: rotaţiunea pămîntului, dacă 
convingerea despre existenţa acestui adevăr nu se 
rază pe o operaţie silogistică formălă, ea nu poate 
nici atita să fie dată de:cătră logica reală, recoman- 
dată de autor. :Ea atirnă'i dă cunoștințele astrono- 
mice care nu pot nici odătă.. să se ţină de logică. 
Logica reală este deci :tot atît de neputincioasă. ca 
ȘI logica formală a 'stabili ' adevăruri reale, Aceste * 
din urmă ni: pot 'fi forinulate decit: prin deosebitele 
ştiinți care se ocupă de “ele. Dar dacă ast-feliui 'staii 
lucrurile eu silogismele ce se țin de ştiinți, ce să
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zicem despre acele: care sc întemeiază pe prejude- 
căți, pe simţiminte, pe patimi, pe. dorinți, pe pre-- 
supuneri, toate aceste tot' atît de nestătătoare pe cit 
sste de necontestat, că toate aceste sunt foarte reale. 
şi foa:te hotăritoare: Ce soiii de ştiinţă a adevărului 
se poate întemeia pe ele? Ia a 

D-l Tarde își închipue că toate gîndirile, simţi- 
rile, voinţele omenești: şi—fiind-că. adevărurile con- 
ştiute nu sunt adese ori: datorite decît unei îmbol- 
diri instinctive—şi toate instinctele chiar,:sunt.re- 
zultatul unor operaţiuni silogistice, ale căror massă. 
ar întrece pe acea a piramidelor egiptene. Ar trebui 
să credem, ' că omul, cînd mînîncă pentru că-i este 
foame, nu este împins la acest act, prin nevoia dea 
întroduce alimente în stomacul săii, dar execută nu- 
max concluzia unui silogism ;-simt. foame ; mâncarea 
îndepărtează acest simțimînt neplăcut ; prin urmare ire- 
bue să mănînc. "Lot așa ar fi cînd. fuge înaintea u- 
nei epidemii, unui cutremur de pămînt ; cînd se apără 
contra unei lovituri, şi chiar în sfera inteligenței, 
cînd se roagă, serie. sati cetește.. Noi credem că, în 
toate aceste operaţii, atât intetectuale cît și voluţio- 
nale, omul urmează întocmai ca şi în acele de ca- 
racter instinctiv, o îmboldire mai curînd oarbă. de 
cît logică, fără ca gîndirea sa să asculte, nică de de- 
parte, de o concluzie silogistică. Rezultă de aici că, 
în luptele între îndiviză, secte, partizi,.. scoale, po- 
poare și rase, acei ce le întreprind ascultă de puteri 
primare a tot puternice, şi de loc de niște argumente 
formulate într-un. chip. silogistice. . .... - Ie 

1.D-1 Tarde recunoaşte pe de altă parte însuși, că 

"sistemul: său nu 'se: poate aplica, la toate sferele gîn- . 

direi ' omeneşti ;. căci el exceptează din el' frumoa- 

sele arte. De şi frumosul este, după el, „lucrul cel 

mai: social. din toate, cu totul potrivit pentru împă- 

carea, superioară a dorințelor și pentru ocîrmuirea, su- 

fletelor« (p.:419), el recunoaşte ca „rolul: social al
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artei face esteticei un loc aparte, în afară şi deasu- 
pra logicei și teleologiei sociale“ (p. 451). Și într-ade- 
văr, cum să se aplice operaţia silogistică, întipăririlor 
estetice care se comunică prin canalul simţurilor în- 
tr-un chip intuitiv, și în afară de orr-ce operaţie lo- 
gică a inteligenței 2 Arta are de efect mai cu samă 
de a pune în înțălegere părerile și simțimintele, și 
această înțălegere pe care d-l Tarde, în celelalte sfere 

“ale activităței omeneşti (politica, religia, morala, 
dreptul), o explică'prin rezultatul rezolvirer armonice 
a unor silogisme, în sfera arter el este silit să o a- 
tribue, nu unei: operaţii silogistie,, ci perceperel ns- 
mijlocite. Logica, socială este deci exclusă din această: 
parte însămnaţă a activităţei sufletului. Dar, dacă: 
ne vom. uita mai de aproape, vom vedea, că niei 
acolo unde e vorba de îmboldiri firești, precum de 
foame, de frică, de durere, de plăcere—într-un cu- 
vînt, în toate deosebitele forme pe care le îmbracă 
instinctul  conservărei individuale, nu poate fi vorba 
de operaţiuni logice ale inteligenţei, Dar chiar pen- 
tru operaţiunile intelectuale, forma silogistică este de- 
parte de a determina în tot-deauna gîndirea și vo- 
ința. Toată activitatea omenească este productul u- 
nor puteri îmbolditoarea; reale care aii foarte puţin: 
de descurcat cu logica, și care adese ori o lovesc în: 
faţă, și cu' dînsa și pe adevăr. a 
Este recunoscut că ori ce judecată poate fi coris- 

truită într-un chip silogistic, şi esie tot atît de ne- 
tăgăduit că oamenii, în viața lor conştiută, se con- 
duc: prin judecăţi, fie ele adevarate saii falșe.. Aceste 
judecăţi putând fi formulate în silogisme, se va pu- 
tea, tot-deauna reduce activitatea omenească la un 
șir de silogisme. Dar această reducere ne pare mai 
mult o jucărie decît o îndeletnicire serioasă. D. Tarde 
a văzut în. 'acest:joc al spiritului, în acest exerciţiti 
căruia un .logician ar putea să se dedee, mecanis- 
mul real al vieţei, coexistenţa și istoria ek. El a vrut 
să întroducă această viață reală în logică, dar n-a iz-.
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Dutit. decît a întroduce în viaţa: reală,: schematismul:. - 

logice, sati mar bine zis al uneia din formele 'sale,.. 

silogismul. In loc de a .materializa, logica; el a im- 

pus vieței însăşi formalizmul logicei. : La ce slujeşte: 
însă de a îmbraca, cu: această haină străină, feno- 

menul de .mult cunoscut al: luptei pentru: traiii ?: 

Poate exemplele duclului logic, date de d-l Tarde, nu: 

se raportează decit la lupta pentru traiii.: Această, 

luptă însă petrecîndu-se între indivizi omenești care: 

at facultatea de a gîndi, autorul rezolve toate aceste: 

dueluri în: silogisme. „Sub această ceartă de prăvă-: 

lii, spune d-sa, not descoperim cu surprindere un con- 

flict de propoziţii. Cearta, astă-z ! sfirşită, între za- 

harul de trestie și acel de sfecle, între diligență și 

locomotivă, între navigarea cu pînze şi navigarea cu: 

aburi, era, o adevarată. discuţie socială, ba chiar oar- 

gumentare, căci nu numai două propoziţii, ci două: 

silogisme își -stăteati față în faţă. Unul :zicea bu- 

nă  oară:' calul este animalul - domestic cel: mai: 

iute ; locomoţiunea nu este cu putință decit: cu 'a- 

jutorul animalelor ; deci deligenţa este cel mui bun: 

mijloc de lomoţiune. Celalalt răspundea. : calul este: 

într-adevăr animalul: cel mai iute ; dar nu este 'ade-' 

vărat că puterile animale :singure să - fie de între- 

buinţat pentru transporturi ; deci concluzia de mar 

sus este falșă« *%. Iată însă tocmai .ceea ce noi tăgă-: 

duim.: Lupta pentru. traiii: nu: îmbracă în: om forma, 

logică ; căcă,. in acest caz, ea ar trebui:să poseadă a- 

ceeași formă la. aniniale, ba chiar “la vegetale. La 

om această luptă trebuia, să treacă, prin gîndire, căcă. 

omul. este un animal cugetător.: Dar ea: nu împru- 

mută de loc de; la: cugetare argumentele care. -pro-: 

cură izbînda luptătorilor ei, sai îl fac: să cadă.: Re-: 

zultatul este: dat prin: superioritatea. sati înferiorita- 

tea formelor: care întră. în lupte. Este . clar că lupta: 

  

39 Zes lois de Pimitation, p:. 118: a | E | i
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pentru: existenţă. între: pisică şi șoarece nu se razimă 
pe; silogisme.. Pisica nu mînîncă șoarecele în. pute- 
rea silogismului.: Mi-e foame, sunt mai tare. decît tine, 

deci te mănânc ; nică șoarecele nu:o rupe de fugă,. 
în puterea; acestuilalt silogism... A fi mâncat e prost 
lucru; am picioare bune ; deci o.rup;de fugă. Dar lupta 
pentru; traiti. care:rămîne tot-deauna același. feno- 
men, petreacă-se: el, între animale sati. între indivi- 
zii. omenești, secte, religiuni, partizi. politice, limbi, 
scoale literare; saii artistice, nu. „poate fi formulată în 

silogisme-pentru: remnul inferior. Urmează numai de- 
cît că atunci. cînd. această luptă se dă între: forme 
eșite din: viaţa omenească, nu. sunt silogismele ce se: 
pot formula, de: spirit asupra schimbărilor. de mers. 
a luptei, care vor determina, rezultatul ; şi că această 
formă silogistică; a luptei; pentru existență nu este 
decît o' răsfringere pe: care. ea. 0 aruncă. în inteli- 
gența omenească. D-l Tarde care: admite ca mijloc 
de convingere motivele reale ale acţiunelor formu- 
late prin silogisme, nu face decît a îmbraca cu o 
haină logică formele însăși ale.vieţei.. Logica socială 
a d-lui Tarde nu este: decît un minunat studiu. asu- 
pra luptei pentru traii: între ființele omeneștit0, 

- Dacă încercarea de a reduce:istoria întreagă la o 
înlănţuire de silogisme, nu se :poate susținea, tot aşa; 
va fi cu ori-ce altă silință de a reduce desvoltarea la 
acțiunea, unei singure puteri, bună oară la acea a 
luptei pentru traii, cum vraii:s-0 facă domnii Ben-. 
jamin Kidd, : Friderich von Heliwald, Friderich Jodl 
şi ciţi-va alţii. Lupta - pentru traii: nu poate fi în- 
țăleasă, fără. a se admite o. diferenţare a indivizilor 
și o 'superioritate a. celor care. triumfă asupră celor: 
ce 'dispar:. Dar această organizare superioară a oare 
căror indivizi nu. este productul; luptei pentru traiti, 
«de oare-ce. este: căuza er. Arătarea spontană a unor: 

  

40. Această critică a Logice? sociale ă d-lul Tarde a fost înserată în. Re. 
ue critigue a D lu! Chuquet, 1890, No. 26 din 29 Iunie.
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organisme mai. bine: constituite izbînditoare în luptă, 
este datorită puterei. evoluţiunei. care plăzmuește in- 
divizii cer mai desăvirșiţi. Lupta .pentru traiii -vine 
în ajutorul evoluţiei, întru cît.ea întărește precum- 
penirea ființelor ce iesă învingătoare ; dar evoluția, eu. 
însăși nu poate fi confundată cu lupta pentru traiti 
care este cu totul deosebită de ea. Apoi, lupta pen- 
tru traiti dă precumpenirea. unor specii asupra al- 
tora din pricina mat desăvîrşitei lor adaptări la mediu; 

„acest din urmă este deci un element tot atît de în- 
sămnat pentru evoluţiune ca şi lupta pentru exis- 
tenţă, şi anume mediul material pentru formele ma-' 

teriale, mediul intelectual pentru faptele spiritului. 

Mai trebue observat că lupta pentru traiii are de 
urmare selecţiunea celor mai apți. Ea ar trebui deci 

să asigure vieţei materiale şi celei a spiritului o propă- 
şire neîncetată, fiind că în tot-deauna ar trebui ca fi- 

inţele mai bine înzestrate să triumfe ; dar noi am vă- 
zut că evoluțiunea, în domeniul inteligenţei, nu este 

o propășire neîntreruptă. Insă, perioadele de îna- 
poiere nu pot fi explicate prin lupta pentru existenţă, 
afară decît am face să triumfe elementele mai slabe, 

ceea, ce ar fi protivnie principiului selecțiunei, ur- 
mare a luptei pentru traii. Inapoierea nu poate fi 

explicată decît prin o scădere momentană în pute- 
rea, evolutivă care încetează pentru cît-va timp de a 
mai produce ființi mai bine constituite. 

Dar, cum să se explice, prin lupta pentru traiii, 
oare-care succesiuni de fapte care nu se înfâţo ază 
de loc ca fiind în luptă cu altele? De exemplu“ ce 
lupta pentru traiii s-ar putea găsi oare între de»ose- 
pitele scoale de pictură care s-aii urmat în Italia 
în timpul Renașterei ? La ce luptă în sfirşit să a- 
tribuim ivirea neașteptată a individualităților ce a- 
vară o înrîurire covîrşitoare asupra popoarelor? 
La, ce luptă mat ales se poate atribui intervenirea, 
neașteptată a întîmplărei? A se reduce propâşirea,
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la o singură putere, deci la:o sineură serie de cauze, 
. iz . . ? _ > _ 

“poate - să . simplifice, dar -nu să rezolvă problema. 
“Viaţa,: este complicată ; desvoltarea o este și mul 

3 , 7 - SA oa 3 

"mult : explicarea lor nu poate decit să aibă acelaș ca- 
xacter, A



CAPUL VII. 

| Legile de deswoltare 

După ce am cercetat puterile care determină, des- 

voltarea, trebue să trecem la studiul modului lor 

de a se manifesta. | N 
„Este de mare trebuinţă ca tocmai această  ma- 

terie să fie scoasă din învălmășala în care ai. adîn- 

„cit-o o mulţime de necoapte încercări. Fără a se ținea 

samă de deosebirea, aflătoare între faptele sucesive, 

„şi fără a se gîndi bine la ceea ce trebue să se în- 

jeleagă sub terminul :de lege, cînd este aplicat, la 
„succesiune; mai mulți autori ai luat drept temă 

legile istorier, fără ase: întreba mai întăi, ce tre- 

„bue înţeles prin lege istorică, lege de desvoltare ?. Care 

„este noţiunea limpede şi lămurită ce se leagă de a- 

cest cuvînt? Sunt aceste legi. asemănătoare cu acele 

ce ai fost formulate pentru fizică, chimie saii astro- 

nomie ? Intr-un cuvînt sunt ele legi scoase din ge- 

-meralizarea oare căror fenomene ?::  . 

Ni se pare că, întăia “datorie a ştiinţei este de-a 
preciza bine înțălesul terminilor de care ca se slu-
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jeşte. De aceea și voim noi a îndeplini această lipsă 
din logica ştiinţelor, şi a pătrunde în adevărata lui 
însămnare, cuvîntul de Zege, cînd se aplică la suc- 
cesiune. Pentru a ajunge la aceasta, trebue să în- 
cepem prin a stabili înțălesul lămurit al aceluiaș ter- 
min, în rostirea lut cea mai obicinuită, acel al le- 

" gilor de coexistenţă, din care acele ale succesiuner 
nu pot fi decît o aplicare mai îndepărtată. 

Noţiunea de lege. — S-ar părea că această no- 
țiune care se regăseşte în toate spiritele, precum cu- 
vîntul ce o însamnă se regăsește pe toate buzele, ar 
trebui să aibă, cel puţin în științele aşa numite na- 
turale, un înţăles lămurit, cu atît mar multă eaal- 
cătuește piatra unghiulară, a clădirer acestor științi. 
Și cu toate aceste:nu; este tocmai ast-feliti : această 
noţiune împărtășeste soarta, mai tuturor concepțiu- 
nelor fundamentale pe care se razimă cunoştinţa, o- 
menească, acea a lipsei de preciziune,. 

* Cuvîntul de lege însămna la început: „actele au- 
“torității suverane care regulează. într-un chip înda- 
toritor drepturile şi datoriile cetăţenilor“!: legile ci- 

“vile, penale, comerciale ; el se: aplică la ceea ce oa- 
“menit: trebuiau să facă. Dar, fiind că legea constrin- 
geai la. ascultarea,'de -normele 'er, ea: alcătuia - o -re- 
-gulă::de 'purtare' obştească,: Caracterul îndatoritor al 
“legei conduse la aplicarea -terminului ce o însamna a- 
supra; fenomenelor obșteștă “ ale-universului, și Platon 
cel întăiti,: apoi: mal tîrziii poetul roman: Lucrețiu vor- 
“besc despre legile naturei 2. Cum o spune Baia: ster- 
minul :de lege fu 'împrumutat; de la'viaţa; civilă, pen: 
“tru:'a' reprezinta :orînduiala aflătoare . în -univers“., 

„1 Dacă':o- ast-feliui :de :orîrduiălă există, :dacă o re- 

  

'1 Larousse, Dizttounatre, s.-v. pp | - 2. O wvotuws 76405" ' Timaeus; 83.: E. :,.Foedera, leges naturae“.:De Ae- run nalura. V, 924; VI, 9o6; V, 57 apud Eucken, Cescâichte und, Aritik 
ser Grundbegra/fe der! Gegenwvart,' Leipzig, 1878, p. 115.. : -- : 
--3+ Logigue, trad, Compayr€, II, p. 14. Ia Ra
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gularitate poate fi constatată în manifestarea feno- 
menelor, această regularitate este datorită, împreju- , 
rărei că, aceste din urmă sunt productul puterilor 
naturei, a căror acțiune uniformă nu poate avea, drept 
rezultat decir o reproducere şi ea uniformă a feno- 
menelor. Legea, este deci, cum o spune Spencer : 
„orînduiala regulată căreia se conformează manifes- 
tările unei puteri“ 4, sati încă mai bine Riimelin: 
„reproducerea, feliului de a lucra, elementar, stator- 
nic şi care se recunoaşte în toate cazurile ca formă 
fundamentală a, puterilore 5. Această reproducere u- 
niformă a fenomenelor alcătueşte legea. În acest chip! 
ai fost formulate : legea căderii corpurilor, 'a, căror 
repejune sporeşte potrivit cu patratul timpului în- 
trebuinţat la cădere ; acele ale învirtirei planetelor, - 
că ariile descrise de cătră razele lor sînt: propor- 
ționale cu timpul, și că patratele timpurilor de re- 
voluţiune a două planete se ati între ele precum cu- 
burile îndepărtărilor lor mijlocii de soare. 'Tot așa 
stai lucrurile cu legile care hotărâse combinările chi- 
mice ale corpurilor, cu acele ale reflexiuner şi re- 
fracţiunei luminei, cu acele ale vibraţiunilor sonore, 
ale dilataţiunei gazurilor, ale presiunei lievidelor, ale. 
curenților electrici, şi pe un alt tărîim, cu acele ale 
ofertei şi cererei, alo împărțirei muncei, ale repro- 
ducerei noţiunilor etc. 

Modul de producere al fenomenelor este uniform, 
pentru că puterea, ce le împinge, lucrează într-un chip 
statornic și tot-deauna acelaș. Fenomenele se re- 
petă, fâră schimbare sub îmboldirea puterei ce le pro- 
duce, şi odată ce chipul de lucrare al puterei, adecă 
legea este cunoscută, fenomenele ascunse în sînul 
viitorului pot fi prevăzute. și prezise. Așa noi vom 
putea tot-deauna prevedea, că un pod se va prăbuși 

  

4. Introduction ă [. science sociale, p- 44. | 

5. Ueber die Goszlze în dir Geschichte în ale sale: Redeu aud Aufsălze * 
1894, II, p. 119. ' 
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cînd greutatea ce va trece pe elva. fi mai mare de- 
cît puterea de susținere a elementelor ce-l compun ; 
că o cîtime de oxigen combinată cu.o cîtime de i: 
drogen va produce apa; că o eclipsă de lună sati 
de soare se va întîmpla în cutare zi, la cutare oară; 
că o marfă va scădea în preţ cînd oferta va întrece 
cererea ei. Dacă întoarcerea celor mai multe din co- 
mete nu poate fi prezisă, aceasta este din pricină că. 
nu se cunosc legile revoluţiunilor lor. Ceea ce face 
ca fenomenele coexistente să poată fi prevăzute şi 
prezise, este numai cît, repeţirea, lor necontenită sub 
una şi aceeași formă, ca productul unei legi de coe-. 
xistență, 
„S-a întîmpinat însă, că a se defini legea ca mod -de 
manifestare al puterei, este ca şi cînd nu s-ar spune 
nimic, de oare-ce această din urmă noţiune nu este 
reală, și chiar când ar fi așa, ea se rapoartă în cele 
mai multe cazuri la ceva necunoscut. Trebue luat 
aminte, în această privire, că noţiunea de putere nu 
este cu totul străină de mintea noastră ; avem chiar 
despre ea o idee în destul de lămurită, cel puţin 
prin împrejurarea că una din aceste puteri, acea a 
gravitațiunei, a adîncit mult cunoștința noastră des- 
pre univers. Și celelalte puteri există, de oare ce ele 
se vădesc prin clase deosebite de fenomene. Numai 

- natura acestor puteri este încă necunoscută în cele 
mai multe cazuri ; noțiunea însă a puterei nu este 
mai puțin. o noțiune prea, reală. Ea este, cum spune 
Riimelin „cheia de boltă a concepţiunei simţuale a 
universului, noțiune tot atât de enigmatică pe cît 
şi de neapărată care stă pe hotarul dintre fizică și 
metafizică €, Aa o 

Puterea fiind” un agent permanent care nu poate 
manifesta acțiunea, sa decît într-un chip neschimbat, 
urmează, că legile care reproduc această manifestare 
nu se pot schimba; că ele sunt permanente, veci- 

6: Uzber den Begri// cines socialen  Geselzzs, Reden und Aufiătze, 7,p.8..
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nici şi tot-deauna aceleași. O lege nu poate nici odată, 
să înfățoșeze excepțiună.. 

A vrut să se recunoască caracterul de legi şi al- 
tor gencralităţi de fenomene care înfățoșază excep- 
țiuni, și ele aii fost denumite cu terminul de legi em- 
pirice. Insă, a se admite o excepţiune lao lege, este 
a-i distruge firea, care constă tocmai în a el univer- 
salitate, ca product al uncă. puteri ce lucrează ne- 
încetat. Dar apoi această concepțiune de. lege em- 

pirică se schimbă de la antor la autor. Unii ca D. 

Menger voiese să vadă în ea, legi care admit ex- 

cepțiuni ; alții, ca Riimelin, nişte generalităţi ce nu 

pot fi formulate prin rapoarte de cîtăţime; [. Stuart 
Mill defineşte legea empirică, ca o uniformitate a că- 

reia cauză nu ar fi cunoscută, pe cînd Bai pare 

ai da două înțălesuri deosebite. Une ori o definește 

ca și Mill, o generalitate cu cauză necunoscută ; alte 

oră cl vede în legea empirică o generalitate practică 

și nedeplină care ar primi excepțiuni. Bain citează, 

ca exemple de întăia categorie, legile lui Kepler 

asupra revoluţiunilor corpurilor cereşti, lucru în des- 

tul de neînţăles, întru cit aceste legi fac toemar par- 

te din numărul acelora, ale căror cauză este cunos-. 

cută, gravitaţiunea. Dl. Riot recunoaște împreună a- . 

ceste două caractere legilor empirice : „ele constaii 

în reducerea unui mare număr de fapte la o for- 

mulă, unică, dar fâră să deie raţiunea lor explica- 

tivă. Statornicia nu este trebuincioasă, pentru legile 

empirice ; frecvenţa ajunge“ ?. | 

Noi credem că trebuie cu totul răspinsă această 

noţiune de lege empirică, cel puţin în înțălesul de 

lege cu excepţiuni ; ea poate numai să ducă la dis- 

trugerea ideci însăși de lege, idee neapărată pentru 

un mare număr de ştiinți, căci precum o spune prea 

bine Riimelin :. „pentru cugetătorul științific, lipsa de 

- 4 - 

7. Bai, Logigue, trad. Compayră, Il, p- 157, 159 Th. Ribot, Zvolution 

des idies gintrales, p. 223. o
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excepțiuni este semnul cel mai caracteristic al ideci. de lege: 5. Intr-adevăr, dacă se admite „Putința ex-. cepțiunilor la o lege, nu este nicrun teneiti pentru a se opri la una, și în acest caz se pot admite ati-. tea, încît regularitatea fenomenelor ce este de for- mulat să fie cu totul nimicită. Trebuie deosebită le- gea de regulă. Regula sufere excepțiuni, și sunt cu- noscute zicătorile : nici o regulă fără excepțiuni ; ex- cepțiunea întărește regula ; dar regula nu este mani- festarea unci puteri a naturei; ea cste o concepți- . une a spiritului nostru, un grad de generalizare, pănă unde s-a putut ridica a noastră cunoștință, pe cînd legea este o manifestare a puterilor reale ale naturer, Legea de coexistență este deci, după noi, o mani- fe:tare a acțiunei Puterilor naturet, prin mijlocul uncă reproduceri regulate, permanente și vecinice a fenomene- lor fizice, vitale sau înteiectuale, regularitate ce nu su- fere absolut nică o: excepțiune, : 

hegi de cauzaţiune. — Lipsa de lămurire a no- țianii de lege roicsă” mat ales, cînd este vorba dea se stabili o deosebire, de natură neapărată, acea care există între legile de manifestare ale fenomenelor, și acele ale cauzaţiunii lor, ŞI din care cele dintăr con- stată modul de îndeplinire a] fenomenelor, - iar cele din urmă lămurese producerea, lor, arătindu-le cauza, . Aceste două, categorii de legi sunt cu totul deose-.. bite. Spre anu cita decit un exemplu: nu s-ar pu- . tea confunda legile lui Kepler asupra. mișcării pla- „netelor, cu legea gravitațiunii căre dă explicarea, cauza acestor mișcări, Iată și pentru ce! descoperi- rea lor a fost făcută prin două spirită. deosebite, după un destul de mare răstimp. 
Cu toate aceste oamenii de știință nu par a ad: mite noțiunea de leoe decît sub o singură formă, a- : cea a generalizărer fenomenelor, Er ănicstecă mani- 

s, Pesri/f eines sociale Gesetzes 1: e. (notă 6), p. ş:
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festarca acestora cu explicarea lor, ccea ce face bună 
oară pe /lelmholz să spună, că „legea ne apare ca o 
putere obiectivă, căreia pentru această pricină îi dăm” 
numele de puterek. Această identificare a legei cu 
puierea care o produce, confundă efectul cu cauza, 
două noțiuni cu totul deosebite, după cum o lua a- 
minte încă Hume, cînd zicea, că „efectul este din te- 
melie deosebit de cauză“:0. Nouă ni se pare că for- 
mula fizicei, că unghiul de reflexiune al unei raze 
de lumină este egal cu unghiul că de incidenţă, con- 
stituc o lege a opticei, și încă una din cele mat pre- 
cize. Cum încă s-ar putea videa în această lege o 
putere obiectivă a nature? Ea este rezultatul, efec- 
tul puterei care poartă numele de lumină; dar a- 
ceastă lege nu este. decît una, din formele ci de ma: 
nifestare ; ca nu este însăși lumină. Această ameste- 
care este făcută. însă chiar de cătră filosofi. Aşa TVaundz 
susține, că „atunci cînd s-a aflat formula, generală 

a: unei clase de fapte, adică o lege, s-a stabilit tot- 
deauna implicit un raport definit de cauză la, efect*11, 
principiu cu desăvărșire greşit. Legile de cristalizare 
ale mineralelor sunt foarte bine cunoscute, pentru 
fie-care din clasele în care ele sunt împărțite ; dar 
aceste legi nu stabilesc nici un raport de cauză, care 
ar explica, pentru ce aceste deosebite minerale cris-. 
tilizază în deosebite forme. Dl. de Greef din protivă 
defineşte legea, ca raportul necesar între două feno- 
mene, care se reproduce într-un chip statornice. și 
neschimbat, cînd condiţiunele în care aceste fenomene 
se produc, rămîn aceleași, și într-un chip schimbă- 
tor, cînd aceste condițiuni se schimbăl?. D-sa ex- 
clude, din noţiunea de lege, manifestarea -fenomene- 
lor, şi o rapoartă numai la a lor cauzaţiune. Legea 

:0. Ueber das Ziel und die Forischritte der Waturivissenschaften, Populăre 
Vortrăge, 2 tes Heft, p. 189. 

- 10, Essais sur Pentendement humain, IV, p 414. 
"31. Ueber den Begri// des Geselzes, p. 208. 
12. Les lo's sociologigues, Paris, 1896.p 50.
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de manifestaţiune nu este însă nici decit rostirea ra- 
portului între două fenomene, ci numai acea a în- 

„deplinirei unuia singur ; căci, ce raport între două 
fenomene este oare arătat, bună oară, de legea căde- 
rii corpurilor, sau de acea a reflexiunei luminei sati de 
acea a presiunei licvidelor ? Aceeaşi definiţiune gre- 
sită a legei în deobşte, ca „o relațiune între două 
fenomene, din care unul e luat drept cauză, iar ce- 
lalalt drept efect, este dată de Dl: Fonsegrivest?. Cind 
legea căderei corpurilor zice, că acestea cad, sporind 
în răpegiune proporţional cu patratul timpului per- 
curs, care este fenomenul luat drept cauză şi care 
este acel ce se ie drept efect? i 

Aceşti autori amestecă două feliuri de legi cu 
totul deosebite : legile de manifestare ale fenomene- 
lor care formulează chipul lor de a se îndeplini, și 
legile lor de cauzaţiune care explică cum se produce 
aceste” fenomene. Legea de manifestare nu este decît 
fenomenul generalizat ; legea de cauzaţiune este ge- 
neralizarea cauzei acestui fenomen. Intre aceste două 
soiuri de legi, există, aceiași deosebire ca și între 
cauză și efect, noţiuni ce nu pot fi nici odată, iden- 
tificate. 

Pentru a stabili într-un chip lămurit înțălesul ce 
„trebue alipit de termenul de lege de cauzaţiune, şi 
tot-odată pentru a circumscrie cimpul unde trebuie 
căutate asemene legi, este trebuincios a se hotărî mai 
întăi ce se înțelege prin termenul de cauză. 

Nu ne vom îndeletnici cu cauza decit în hota- 
rele lucrurilor ce se pot cunoaște, lăsînd la o parte 
ot ce se atinge de cauzele finale. Nu vom intra nică 

13. Za causalit€ e/ficiente, Paris, 1893, p. 74. Aceastii amestecare este a- 
proape obștească. Să se vadă bună oară: Fr. Şoufiret, De la dispurri€ zly- 
sigue et mentale des rates humaines, Paris, 1892, p. 75 ; Ernesto Setti, Z7 
Zamarkismo nella sociologia, Genova, 1596, p 28. Rent Worms, Organisation 

scientifigue de Phistotre, Paris, 1594. 20. Eliiar Klebs, Zur neutren ge» 

schichisoissenschafilichen Litleratur, Dzutiehe Rundichau, NIN, p. 273. Să 
se vada și locurile raportate mat jos, cap. VIII în notele asupra lul Claus- 
sen, Gothein, Doormann, toți autori rol. -
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măcar în desbaterea metalizică a noţiunir de cauză; 
va îi de ajuns, pentru aceasta, să amintim încheie- 
rea D-lui Fonsegrizes, care spune câ „sforțarea (li- 
zică sati mintală) este forma tipică n ori cărer cau- 
zalităţi lucrătoare, Știința recurge la ca pentru u 
ne face să înțălegem ce voeşte ca si rostească prin 
cuvîntul de putere. Toţi oamenit îşt închipuie că 
ori ce ființă cauză desfăşură, în momentul în care e 
cauză, o putere analoază lu o storțure. Jleca de cau- 
zalitate este deci bine redată prin storțare“, și /ag- 
grond care împărtăşeşte ncelaş chip de a vedea, 
adaogă, că „nci ne închipuim puterea ca râspunzind 
la o sforțare, pentru că cu provoacă în not senzaţia 
particulară a sforțărit*. Pot na și D, Zeibot zice, că 
„conştiinţa storţărit muşchiulure este luută ca tipul 
cauzalitățir primitiveS!t. Storţarea și puterea explica 
producerea fenomoanelor: ele sunt deet cauza lor, 
Cu toato aceste, de şi fie-care cauzi nare o putere 

drept obârşie, aceste două noţiuni nu sunt identice, 
Cauza cate puterea mnifestată în împrejurări cure 
înriurese tocmai asupra chipului et de lucrare, şi an- 
ccastă formă deosebită de manifestare a puteret ale 
câtuieste cauza fenomenului. Întă pentru ce aceeași 
putere poate să devină cauza unor fenomene deo 
sebite, Aşa puterea pravitațiunei face să cadă La sue 
pratata Sida a lobulut evrpurile mat seele decit 
acrul și decit apa ș darazeeaşt putere, lucriarl in alte 
împrejurări asupra UNOPr corpuri Mal uşoare decit 

lievidele, le faca să pluteasză p2 cele, precum faze sia 
sc Înnlţe în aer acele care sunt mat ușoare decitae 
cest fluid. 'Tot această putere, luzriad in alte împre- 
jurări, asupra unor corpuri destazate din sare și ao 
runcate în apiţin după o tinzsată in linte decsptă, 
face să so învirteaszi planctale în juzul = acelui și 
eiteliţii In jurul planetelor, Cazi urs ei rotoare 

Se Pr ninaeieea fa caza. rar d Boy 5 buvecont duete, 4 Taet . .. 
fa feo si a cz, Pa ai Sa. 99 Dai a ra cre aaa piere 

Pai Vai 0097 a 294
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a planetelor nu poate fi atribuită singurei puteri a 
: gravitațiunei, ci acestei puteri, puse în lucrare prin 
mijlocirea împrejurărilor prin care ea se manifestează, 
adecă lucrînd asupra unor corpuri libere din spații, 
așăzate ]a o îndepărtare oare-care de soare și în- 
zăstrate cu o mișcare iniţială în linie dreaptă, pe 
care gravitaţiunea o preface în mișcare eliptică. Cauza 
pentru care baloanele se ridică în aer nu este ia- 
răși numai. puterea gravitaţiunei, ci această putere 
pusă în lucrare, în oare-care împrejurări, asupra unor 
corpuri de volum egal, mai ușoare decît aerul, și 
așa mai departe. | Sa 
„Un fenomen nu este deci decât manifestarea unei 
puteri prin mijlocirea unor împrejurări. Dacă se a- 
tribuie de obiceiii cauza. unui fenomen unui altui 
fenomen, aceasta, este numai un chip prescurtat de 
a înfățoșa lucrurile, dar care subînțălege în tot- 
deauna manifestarea unei puteri. Este adevărat că 
această din urmă singură nu poate constitui cauza, 
și că nu este exact dea sespune cu Bain, că „cauza 
oră-cărui fenomen trebuie să fie tot-deauna interpre- 
tată ca însămnînd îmboldirea mișcătoare a putereie 3, 
Puterea, lucrînd în afară de împrejurări, nu poate 
da naștere fenomenelor ; de altă parte, împrejurările 
prin ele însăși, nu pot iarăşi produce nimic, pentru 
că îmboldirea plăzmuitoare lipseşte. Puterea, şi îm- 
prejurările constituie împreună, cauza, şi daii naştere 
fenomenelor, întocmai precum conlucrarea bărba- 
tului şi a femeei este trebuitoare spre a da naștere 
unor noue ființi. Ori ce fenomen trebuind să-și gă- 
sască cauza în conlucrarea uneia saii- mai multor 

« puteri și a uneia saii mai multor împrejurări, ur- 
mează că raportul de cauzalitate este mult mai com-: 
plicat de cum s-ar putea crede la intăia. privire. 
„Fenomenul ce este luat drept cauză (și care el 
însuși este productul unei puteri lucrînd. în oare- 

  

15. Zogigue, 1l, p 6o.
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care împrejurări) cînd vine în -atingere cu un corp 
sati cu un spirit, asupra căruia ar putea, să exercite 
o acţiune (să producă un efect), constituie împreună 
cu elementele. înfăţoșate de. acest corp sai de. acest 
spirit, un grup de împrejurări, prin care o altă pu- 
tere sait acţiunea repetată a aceleiași puteri deslân- 
țuindu-se, un alt fenomen (efectul) iea naștere. Feno- 
menul ce este luat drept cauză, nu constituie în rea- 
litate decît o parte a uneia din componentele ori 
cărei cauze, împrejurările, . prin. mijlocul cărora cea- 
laltă componentă, puterea, se manifestă. Așa, cînd se 
atribuie prăbușirea podului de la Monchstein în Svi- 
țera, ruginirei piroanelor sale,. ce. însamnă oare o a- 
semene propoziţie ? Rugina nu este decît desagre- 
garea moleculelor fierului în urma oxidării sale. liste 
un fapt cauzat de puterea atracţiunii chimice, pusă 
în lucrare în împrejurările fierului expus atingerii 
aerului. Acest fapt al ruginirii piroanelor, cum a:pu- 
tut el oare să aducă năruirea podului ? Desagregarea 
moleculelor venind în atingere cu corpul de care e 

vorba, podul, se împreună aici cu alte împreju- 
rări date de podul însuși, forma construcției sale, 

greutatea, ce trecu 'pe $], și alcătuiră împreună un 

noii grup de împrejurări, prin care o nouă putere, 
acea. a gravitațiunei, dădu naştere fenomenului e- 
fect, prăbușirea podului. Analiza cauzei care a adus 
catastrofa de la Mănchstein, ne arată deci că atri- 

buirea, acestei cauze ruginirii piroanelor, nu este de- 
cît o reproducere prescurtată a jocului mult mai com- 
plicat ce a adus acest rezultat. îi 

Să mailuăm cîte-va, exemple, pentru a limpezi mai 
bine această întrebare de căpitenie. O pușcă se des- 
carcă şi omoară un om. Se atribuie de îndată moar-, 

_tea, (efectul), desuărcărei (cauza). In realitate opera- 
ţia este mult mai complicată. Cucoşul căzînd pe pe- 

tiță produce, o scînteie, un fapt care este el însuș- 
datorit efectului puterei mecanice a mișcărel năpras- 
nice, pusă în lucrare în împrejurările date prin ma-
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teria aprinzătoare, Acest, fapt venind în: atingere cu 
corpul nou al pulberei, închise în un tub, constituie 
impreună cu aceste împrejurări, elementele prin si- nul cărora se deslănțuieşte puterea, de expanziune a 
gazurilor conţinute în pulbere. Efectul este mișcarea 
iute dată plumbului. Acest fapt venind la rîndul săi 
în atingere cu corpul omenesc, și pătrunzînd în țe- 
săturile lui, se adauge cătră un grup dealte împre- 
Jurări, prin care se deslănțuiește puterea distrugă- 
toare a vieţii, moartea, Revoluţia din 1830 își gă- 
sește cauza în tendințele absolutiste ale lui Carol X. Aceste tendinți sunt un fapt produs de puterea in- dividualităţei, lueriad prin niște împrejurări (rege domnind. asupra poporului francez). Acest fapt ve- nind în atingere cu spiritul acestui popor, constitue 
o parte din împrejurările, prin care 0 altă putere, . acea, a păstrărei speciei, aduce faptul revoluţiei. 

Este adevărat că în zilnica întrebuințare și chiar în știință, se lasă adese ori puterile la o parte, şi nu se ţine samă decît de împrejurările în care ele lu- 
crează. Ast-feliii, se stabileşte raportul cauzal numai prin relaţiunile între împrejurări, prin care puterile " lucrează, fâră ca, aceste din urmă să fie amintite, Această atribuire a cauzei unui fenomen, altui feno- 
men, nu este decit o. rostire prescurtată a acţiunei 
puterilor, ale căror energie este neapărată spre a a- duce fenomenele la lumină ; dar cu toate că un ast- felii de chip de a înfâțoșa, lucrurile puate să ușu- reze expunerea, nu trebuie să ne lăsăm a fi înșă- 
laţi, și să luăm partea din afară a fenomenelor, a- decă împrejurările drept adevăratul lor motor, cum O face bună-oară D. Fonsegrives, cînd spune, că „dacă, 
sc întreabă care este adevărata cauză care face să 
meargă trenul, nu se va sta la îndoială a o găsi în 
mecanic, și a nu vedea în locomotivă decit un în- 
strument“ *4, Mecanicul, tot atit de puţin ca şi loco- —— — 

16. Za causalilt £/ficiente, p. 139.
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motiva nu sînt adevărata cauză a mişcărei trenului. 

Ea nu poate fi aflată decit în puterea expansiunii 

aburului, pusă în împrejurările cerute, prin locomo- 

tivă şi mecanic. 
Această atribuire a cauzei, lucrărei unei puteri, ho- 

tărăşte tot-odată şi o întrebare care a trezit multe 

controverse. Ea explică pentru ce: o simplă secvență 

nu constituie o relaţiune cauzală, precum în vestitul 

exemplu al zilei care nu este cauza nopţei, cu toate 

că noaptea urmează zilei în timp. Ziua nu este cauza 

nopţei, pentru că nu este puterea ce dă naştere a- 

cestei din urmă, ci din protivă zi și noapte sunt pro- 

ductul aceleiași puteri — rotaţiunea, imprimată pă- 

mîntului de o mișcare iniţială — lucrînd în împrejură- 

rile deosebite de pozițiune a pămîntului în raport cu 

soarele. Secvenţele simple și necauzale sînt, în des- 

voltarea fenomenelor, productul aceleiași puteri, a- 

plicate la împrejurări necontenit altele. Operile suc- 

cesive ale unui autor nu sînt de obiceiii una cau- 

za celeilalte, ci productul puterei individuale cara 

se întrupează în împrejurări fâră încetare schimbă- 

toare. 
Este de luat aminte că o atare controversă nu se 

putea naşte decit în concepțiunea cauzei ca lege a 

cugetului, ca formă logică a gîndirei. Această concep- 

ţiune este însă cu atît mai "puţin îndreptăţită, cu cit 

este stabilit, „că raţiunea logică (principiul eunoștin- 

țin) nu trebue să fie amestecată cu rațiunea reală 

(cauza). Principiul rațiunii îndestulătoare (suficientă) 

aparţine logicei ; acel al cauzalităței metafizicei. Cel 

întăi este principiul fundamental al gîndirii ; al doile 

acel al experienţei. Cauza se rapoartă la obiecte reale ; 

rațiunea logică numai la ideii”. | 

Acuma după ce am stabilit înțălesul lămurit al 

terminului de cauză, să cercetâm chipul cum ea se 

  

17. Kiesewetter, Zosik, L, p. 18 citat de Schopenhauer, Quadruzie racine 

p. 30:
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manifestează, și anume în acea clasă a fenomenelor, în care manifestarea. se face sub forma de lege, adecă în clasa, faptelor coexistente. In această clasă de fapte, cauzalitatea, se înfășoșază sub o formă universală, fiind-că în afară de putere care are acest caracter, al doile element al cauzei, împrejurările ieu și ele o formă universală. Totuși trebuie observat că această universalitate a împrejurărilor, cerută pentru a con- stitui legea, nu esto trebuitoare decît în privirea tim- pului, nu și a spaţiului. Sunt cazuri în care împre- jurările sunt universale și în ceca ce privește spațiul ; dar această, condițiune nu este neapărată pentru e- istența lege. Așa, se găsesc a fi universale, nu numai „pentru globul nostru, ci și pentru celelalte planete, împrejurările cauzale prin care se manifestează pu- ferea gravitaţiunei în plutire : ușurința, mai mare a corpurilor în raport cu apa; acele prin care aceeași putere se manifestează în înălțarea . corpurilor în aer: ușurința mai mare a acestora decît volumul de aer deslocuit ; acele prin care gravitaţiunca lucrează în revoluţiunea, planetelor în jurul soarelui : așăzarea corpurilor cerești în raport cu acest din urmă, și con- cursul puterii mișcării inițiale în linie dreaptă. Cau- zele acestor fenomene pot fi formulate într-un chip obștesc, nu numai în privirea timpului ci Și în pri- virea spațiului. Cauza plutirei este că corpurile sînt 
mai ușoare decît apa, ŞI toate corpurile care vor a- vea această însușire vor pluti pe apă ; cauza înălțărei 
unor corpuri în aer este că aceste corpuri sînt mal ușoare decit aerul și joaie corpurile mai ușoare decît acest fluid se vor înălța în sinul lui; cauza revolu- țiunei planetelor în jurul soarelui este că aceste cor- 
Pur), libere în spaţii, sunt înzăstrate cu o mișcare 
în linie dreaptă, dar sînt în același timp necontenit 
atrase de soare, prin puterea gravitațiunei. Cind toate 
planetele actuale nu eraii încă cunoscute, se prevă- 
zuse că acele cevor fi descoperite în urmă vor fi ŞI 
ele supuse aceleiași leo, şi dacă acuma s-ar desco-.



Legile de desvoltare 237 

peri încă altele, aeciași lee le-ar fi numai decita-, 
plicabilă. Sint însă fenomene datorite şi cle unor 
lee de cauzaţiune, fără sa aibă un caracter univere 
sal în privirea spaţiului ; fenomene ce se produe nu- 
mal într-o clasă sau chiar într-o specie de corpuri 
particulare, precum bunăoară combinaţiunile chimice 
care nu se îndeplinezse decit intre cutare si cutare 
grupe sau chiar numar între speeir de corpuri anue 
mite, Sint în sfirşit fenomene ce nuse îndeplinese 
decit pe corpuri individuale, Asa este cauza împăre 
iri deosebite a luminer și a căldurer solare pe deo- 
sebitele regiunt ale planetei noastre, împărțire care 
are de cauză puterile rotaţiuner si revoluţiunei pă- 
mintulur, îndeplinite în împrejurările de = forma ale 
pamintului şi a înclinațiuner de 23 de rade a axel 
sale pe ccliptică, inclinafinne absolut speciala p-tmintue 
lut. "ot asa este cu cauza împărțirei cu totul deo 
sebite a luminei și a câldurei pe planeta „Jupiter, 
a cărei axă este aproape perpendiculară pe celiptica 
sa, și pe planeta Venus, n cărei ună este aproape 
orizontală și paralelă cu celiptica er, Aceste inclina 
țiunt speciale, particulare fieccarel planete, alature 
împrejurări dle spaţiu unice pentru Bescare di cele, 
si exclud deci elementul obez al cetei de a doua 
comuponcută a cauzei fenomenelor, imprejurarile, Cu 
toate uceste, de si individunalizată în ecea er priveste 

spatiul, această repartiție nu constiteie mut puţin o at, 
. 

lee si se ponte cu tot dreptul voga ele le zei Ups 

mârei după otaltă a anotimpurilor si ele Îeszeca tazraicae 
rel după o altă ai ziler si nopieti de zeta lege 
va fi deosebiti după planete, prea că condutuuilo 
materiale (ale apariului) stat desi po cere 
din ele. Dară cauzele ale căror inu prejurari statut fite 

43 se fute, n ce ct acer îi sir a ma aţa 

ae tit ca deea ct e tree aatttate, ce cec cu vea 

, . .. . Pt e 

[. tae, 
Bu te e rea ces sut ca fete e os et Meat 7 00 cae au 

pet o atit pet cae (os dt tic se ct ae a eee i tu 
mi: dintre eat re aut tot ta Treia cr i cuve ana nt 

Cat ete ca crea de esf critice, Deta rue meg pb ut 
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dividualizate în privirea spaţiului, aii totuşi carac- 

terul de legă, această însușire nu poate să le fie a- 

tribuită, decit fiind că reproducerea lor nu are ho. 

tare în timp, ci este vecănică, cel puţin în raport 

cu existenţa vieţei omenești. 

Când cauza îmbracă deci o formă universală în ceea 

ce privește durata, ea devine chiar prin aceasta neatir- 

mată de acțiunea timpului, ea îea atunci forma ună 

„legă și alcătuiește ceea ce s-a convenit a se numi o lege 

de cauzaţiune. 

„Aceste legi conţin explicarea legilor de manifes- 

tațiune ale fenomenelur, și nici că poate să fie alt- 

feliii, de vremece manifestarea acestor din urmă în- 

deplinindu-se sub forma universală a legilor, pro- 

ducerea și explicarea lor nu se pot înfățoșa decit în 

aceeași formă generică, eaplicațiunea unul singur fe- 

momen trebuind. să se aplice lă toate acele din aceeași 

clasă. Legile de manifestare ale fenomenelor atrage 
numai decît explicarea lor, cînd o atare poate fi cu- 

. noscută, tot sub forma, de lege de producţiune saii de 
cauzaţiune. 

“Restricţinnea „cînd poate fi cunoscută“ este nea- 
părată, căci să nu se creadă, că îndată ce o lege de 
manifestaţiune este cunoscută, cauza adecă legea de 
cauzaţiune care o “explică trebue numai decît să 
fie și ea. Pentru oare-care fapte, ambele feliuri de 
legă sunt în puterea, spiritului. Așa fenomenul căde- 
roi corpurilor va fi ocîrmuit de legea de manifes- 
tare că răpejunea căderii sporeşte proporţional cu 
patratul timpului percurs, şi va fi explicat prin le- 
gea gravitațiunii că corpurile cad, pentru că sînt a- 
trase către centrul pămîntului. Fenomenul dilataţiu- 
nii va fi ocîrmuit de legea de manifestare, că dila- 
taţiunea va fi proporţională cu căldura, și explicat 
prin legea de cauzaţiune, că corpurile se dilată, 
peniru că moleculele lor sunt desagregate prin căl- 
dură. Cînd -spiritul posedă aceste două feliuri. de
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adevăruri asupra faptelor, el a dobîndit cel mai 
înalt grad de cunoştinţă științifică ce-i este dat a 
avea. Există din protivă un mare număr de feno- 
mene ale căror legi de manifestaţiune sunt cunos- 
cute, fără ca să se cunoască însă şi legile lor de cau- 
zațiune. Așa sunt bună oară acele ce privesc mo- 
dul de cristalizare al mineralelor. Se ştie că galena 
sati sulfura de plumb şi piritul de fier cristalizază 
în formă cubică, și s-a formulat acest fenomen ob- 
ștesc sub forma, unei legi; dar nu se poate da ra- 
ţiunea. pentru care aceste minerale iei, în a lor cris- 
talizare, această formă geometrică. Este acesta din pri- 
cină că e o cauză finală nedepipăit pentru mintea noas- 

tră, sai cauza, în ea însăşi cu putință de aflat, n-a 

fost încă descoperită? 
In domeniul coexistenţei vii, se poate de asemene 

afla, explicarea fenomenelor prin mijlocul unor Jegi 

de cauzaţiune, îndată ce s-aii descoperit acele ale 

manifestării lor. Fenomenele însă din acest domeniii 

fiind datorite vieţei și fiind productul unor existenți 

individuale care ati însuşirea de a reacţiona contra 

legilor diriguitoare, urmează că legile nu se vor mai 

îndeplini într-un chip aşa de riguros, precum se în- 

tîmplă lucrul pentru faptele materiei brute. Ele lasă 

un joc mai liber fenomenelor vicței și inteligenţei. 
Legile de coexistenţă, cînd ele privesc la fenomenele 
vii, cu toate că nu înfățoșază nici ele nici o excep- 

țiune, nu se mal lasă a fi strînse în formule mate- 

matice. Să, cităm cîte-va exemple: 
Mineralele cristalizază în forme geometrice şi prin 

urmare simetrice, de ambele părți ale unei linii din 

mijloc ce s-ar presupune trasă pe figurile formate de 

cristale. Această formă geometrică posedă caracterul 

deplin al figurilor matematice, şi raporturile între li- 

niile ce o compun” poate fi redat prin numere. O 

formă simetrică, se întilnește și la vegetale și mai mult 

încă la animale ; dar această simetrie nu va mai a- 

vea caracterul preciz, matematic, al, formelor crista-.
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line.. D. Vianna de Lima a luat și d-sa aminte, că ' 
„fowmele vii se deosebesc în deobşte printr-o struc- 
tură may puţin fixă decît acea a celor mai multe 
cristale ; geometria, lor se pare mai capricioasă *?, Ele 
vor poseda contururi mult mai generale care vor 
învoi individualităţei să umple acelaş cadru cu fi- 
guri în tot-deauna deosebite care alcătuesc nesfirșita 
varietate a vieți. Tot așa e și cu acțiunea unor a- 
genţi asupra celor două remnuri, ale neorganicului, 
şi ale vieţei, bună oară a căldurel. Inriurirea aces- 
teia asupra metalelor va provoca topirea lor, şi chiar 
alor evaporare. Așa plumbul se topeşte la 372 
de grade, aurul la 1057, fierul la 1500. Caldura şi 
frigul exercită o acţiune și asupra vieţei plintelor și 
animalelor ; deasupra, saii dedesubtul unui număr 
oare-care de grade, viaţa este cu neputinţă ; dar a- 
ceastă margine variază, nu numai după g genuri și 
specii, ci chiar s şi în sinul acestor din urmă, după î în- 
diviză. Cutare individ, mai puternic constituit va su- 
porta un frig sati o .căldură, la care un altul nu 
va putea -rezista. Aceasta nu se întîmplă nici odată 
în remnul neorganicului, unde dacă se pot întilni 
deosebiri, în temperatura la care se topesc metalele, 
aceasta provine din :faptul că arareori ele să, găsesc 
în stare curată, ci sunt mai toi-deauna amestecate . 
unele cu altele. Reduse însă la o stare de curăță- 
nie absolută, metalele trebue să se topească la o tem- 
peratură numai decît determinată. 

Tot așa e pentru legile coesistenţey intelectuale ale 
căror  preciziunie e încă mai mică. Legea ofertei și 
a cererei: ocîrmuiește într-un chip universal fap- 
tele spiritului de caracter sconomic. Sporirea ofertei” 
tace să scadă prețul mărfurilor, pe cind acea a ce- 
rii îl face să -se urce. Până 'la, ce punct vor ajunge 
suirea, sau' scăderea în 'fe:care caz, aceasta, este .cu 
neputinţă de știut, dm pricina elementului individual 

ate PTT aa A 

19. Expos€ tonimaire des" doctrinei transforiniiles, p- 137-
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care intervine în producţiune saii consumaţiune, şi 
modifică condiţiunele în care ele. se indeplinesc. 

__ Bain îe aminte aceeași împrejurare, fără însă a 
atribui pricina acestei deosebiri intervenirei elemen- 
tului individual care singură poate să o explice. EI 
zice : „cele trei forme ale puterei: căldura, puterea, 
chimică, electricitatea, sunt speciile cele mai bine de- 
finite pe care le înfățoşază acţiunea moleculară. Ele 
toate pot fi măsurate, și se stabilește în chip preciz 
echivalentul mecanic al fie-căreia. din ele. Cit despre 
puterea nervoasă,: agentul vieței, cu toate că ea nu 

poate fi supusă unei măsură precize, conchidem prin 
analogie, că este o echivalență exactă între dinsa şi 

transformările chimice ce îi dati naştere“ 2. Din care 

pricină oare nu se supune și puterea nervoasă u- 

nei măsură precize ? Noi nu vedem o -alta,: decit ci, 

ea variază după indivizi ; căci dacă ar fi pretutin- 

denea aceaşi, formula ei matematică nu ar fi mai 

greii de găsit, decît acea a echivalentului mecanic al 

căldurei. | | 
Indeplinirea legilor de manifestaţiune ale fenomene- 

lor vieţei şi ale inteligenţei, ne înfâțoşînd același grad 

de preciziune ca, acele ce ocîrmuiese fenomenele ma- 

terieă brute, urmează că şi cauzalitatea lor va arăta, 

aceaşi slăbire în tăria legilor. [a va lua tot "forma 

unei legi de cauzaţiune ; dar rolul puterei în jocul 

cauzei va fi înrîurit într-un chip mult mai însămnat 

prin al doilea element al cauzalităţei, împrejurările 

prin care puterea lucrează. Formele individuale ale 

vioţei și ale spiritului, precum și întimplarea, unind 

puterile lor. particulare. cătră împrejurările cauzei, 

vor putea pune: în lucrare o puternică, înrîurire a- 

asupra jocului acestei din urmă, Aceste elemente ex- 

plică variațiunele înfățoşate de fenomene în sinul le- 

gex de care ele ascultă. Spre „pildă, o criză comer- 

“industrială își are cauza în supraproduc- cială saii in 

  

20. Zogigue 1, p. 43: .. 
16
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iiurictiddăcă/tnipotireai pEGăudiiiiet” pestă” trebuiiiţi. 
Dar dceăstă criză va puţea ătinge'po prodiicători sati 

6” Beguțitori în rgrade; dcosebite pe ini, mal mult 
po” alţii mar puțin Pe îtnd penru înii că se va'te- 
zolvi” în: pierderi 'suportabile, “pânttu'” 'âlții: ca: vâ'a- 

duce falimentul și ruina, 'Esplicăţiunea crizei se vă 

afla în' legea de” băuzățiune' ă supraptoducțiunei +: a- 

cea “a 'fie-cărui câz. individual, “în ''diipreji irările ce-l 

“Dacă toate ştiinţele 'coexistenţei âr fi desăvirşit în- 

chegate, și dacă” legile” de! măhifestaţiuiie” ale“teno- 

iienelor lor ar fi cunoscute, explicaţiunea 'cauzală 

Butincioasă, a acâstor fesiomene ar trebui să se; înfă- 

țoşeze sub forma 'legilor 'de” cauzațiune.: Dar' lucru- 

zile” sint “departe” de! asta altfeliii.. Mar diulte' științi 

nu ai ajuns încă a formula legile dă' inânifesțaţiune 

ale fenomenelor lor, sati! legile care! ati fost 'formulate 

irebuese revăzute..'In multe” cazuri fenomenul! 'ge- 

neral (legea) este 'singui ctnoscut, pe''cînd: cauză lui 

rămîne ascunsă. Iată pentru ce mai multe ştiinţi “ale 

faptelor. coexistente, se fiifăţoșază 'într-o - formă; :ne- 

deplină, și nu sunt decit miște 'ştiiriți pe 'calea' de a 

sâ'forma, Această. stare: însă nu poate fi: decât, trecă- 

toare, fiind că” toate, ştiinţele, faptelor coexistente tre- 

pue, în ' chip logic,'să ajungă a putea formula maâni- 

festările lor sub formă ds legi; 'şi'deci, în marginile 

putinţei, sub aceeaşi formă, şi cauzele lor. Dacă nu 

:0 "putem încă face în'zilele noastre, pentru toate ști- 

înţele şi. peatru. toate fenomenele, pricina este 'că noi 

nu suntem:'în' deobşte! decit, la răsăritul “vieţei ştiin- 

ţifice, ă, căreia plin soare va străluci! în! viitor. 

„+ Ne mâl rămâne 
aininte,: Poate 'săi se! pără/'că legile 'de manifestare 

dati prin 'el6''îâșile. explicarea "faptelor câ ele „ocîr- 
pri 

îmuesc. * Această: apâreriţă” a “făcut "pe “ Wundt să 

spună, căiatunci cînd s-a găsit formula: Obştească 

a unei clase de fapte, adecă o lege, s-a stabilit tot- 

deauna implicit un raport definit :de cauză la.:e- 

&; încă 'de făcut o' însăninâtă” luar6
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fect“ 21, și pe D. De Greef,că „atunci cînd noi legăm 
faptele particulare de o lege obștească, noi zicem se o: 
„biceiă că această lege este cauza acestor. fenomenet 22, 
Așa bună oară, dacă se întreabă cine-va pentru ce un 
corp cînd cade, sporeşte în răpejune "proporţional , Su 
patratul timpului percurs, r răspunsul va fi conţinuti în 
legea căderii corpurilor, că răpejunea, tuturor corpu- 
rilor. care cad sporeşte în această proporţiune. Dacă 
voim a. cunoaşte: pentru ce, la căderea, trăsnetului, se 
percepe întăi. lumina și «apoi. vuetul pe care îl face, 
se.va găsi, căpe cînd percepţiunea luminey” este în 
clipită, acea a sunetului este nesfirşit mai” înceată, 
342 de metri pe secundă. Dacă, se. cercetează cauza, 
pentru care o oglindă răsfringe razele. soarelui sub 
un unghii egal -cu unghiul de incidență, răspunsul 
va fi că toi-dcauna, unghiul de reflexiune este, „egal 
cu unghiul de incidenţă, şi aşa mai departe. . j. 

S-ar părea deci .că legile de manifestaţiune | dati 
explicarea, cauza, fenomenelor singuratice. din care 
ele sunt extrase, Acest rol al legilor de manifesta. 
ţiune este însă numai aparent. Într-adevăr, să bă- 
găm de samă, la care întrebări cauzale daii răspuns 
aceste legi de manifestaţiune ? La nişte întrebări ce 
nu sunt ele însăși decît cazuri de manifestaţiuine ale 
legei.. Se întreabă pentru ce un fenomen se îndepli- 
neşte în cutare chip, şi se crede ase găsi explicarea în 
faptul că acest. fenomen este obştesc. “Insă, într-un ase- 
mene caz,nu poate fi vorba de o informațiune privitoa- 

„re la cauza reală a fenomenului, ci de o tavtologie care 
formulează într-o întrebare răspunsul. cuprins în legea 
de manifestare .a fenomenului ; căci, cînd. se întreabă 
cine- va, pentru: ce un corp căzînd, sporeşte” în răpe: 

june în: proporţia - cunoscută, nuw'sc.face.altă ceva 

decît se formulează în. chip întrebător legea. „căde- 

rit _sorpuriler.. Qînd, se. întreabă, pentru. ce -lumina, 

  

21. 1. e. 
22. Ze dis sociolagigites,, Paris: 2889. P- - 6, |
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precedează, sunetul, se formulează deasemene prin 

o întrebare raportul a două legi de manifestare a 

două fenomene. Explicarea în toate cazurile nu este 

decît aparentă, întru cît legea de manifestare ne fi- 

înd. decât fenomenul generalizat, ar urma ca expli- 

carea fenomenului prin legea care-l ocîrmuește nu 

ar fi decât explicarea fenonienului prin fenomen, ceea 

ce ar fi absurd. „Ce frumoasă explicare a faptului 

într-adevăr, exclamă cu drept cuvint D. Labriola, în 

a presupune generalizarea faptului însuși ca mijloc 

de explicare“*. Cauza fiind tot-deauna dată prin 

puterea, și împrejurările ale cărora product este feno- 

menul, ea nu poate fi conținută în acest din urmă, 

ci trebuie să-i vină din afară. 
Am văzut că un fenomen găsește tot-deauna explica- 

rea lui într-un alt fenomen, pănă ce se ajunge la cau: 

zelc finale. Urmează deci că legea, de manifestaţiune a 

unui fenomen poate tot-deauna sluji de cauză explica- 

tivă petru un alt rînd de fenomene. Așa legea căde- 

rei corpurilor joacă rolul de lege de cauzaţiune faţă cu 

alte fenomene care atîrnă tocmai de modul ei de ma- 

nifestare. Bună oară avalanşele produc efecte cu a- 

tt mai distrugătoare, cu cît zăpada ce ele prăbuşese 

cade de mai sus. Cauza violenţei lor reșede, ca ori-ce 

cauză, în două elemente: puterea mecanică, repre- 

zentată prin legea masselor, înmulțită cu răpejunea 

mișcărei, și împrejurările date de volumul şi massa 

zăpezii tîrîte, înălțimea căderii, și de .faplul că ră- 
pejunea, sporeşte cu atît mai mult, cu cât mai mare 

este distanţa percursă, această din urmă împrejurare 

fiind. rezultatul legei căderei corpurilor. Legea de ma- 

nifestare, cînd slujeşte a explica o altă lege, nu con- 

stituie în totalitatea cauzală, decît o parte din împre- 

jurările prin care o altă putere, saii o altă opintire 

a aceleiași puteri, iși produce acțiunea. Așa în ox- 

plicarea (cauza) avalanșelor, legea căderei corpurilor 

23. Essai sur da conception maltvialiste de Fhistoire, Paris, 1S9P, 240. 
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nu mai constituie decît o parte din împrejurări: ră- 
pejunea căderei ; celelalte împrejurări fiind date prin 
volumul zăpezei strămutate şi înălțimea din care ea 
cade. Prin mijlocirea acestor împrejurări, o altă pu- 
tere se manifestează, puterea mecanică, rostită prin 
legea massci îmmulțită cu râpejunea. OO 
Mai trebuie luataminte călegile de cauzaţiune slu- 
jesc adese ori spre a explica fapte speciale, indivi- 
duale. Aşa s-a calculat prin aplicarea legilor care 
ocârmuese avalanşele, cîtimea de muncă în cai-va- 
pori, pe care ar pute-o da cataracta de la Niagara 
(17,000,000); dar aceste fapte singuratice nu sunt 
decît cazuri individuale ale unor legi generale. Me- 
toda întrebuințată, spre a calcula puterea catarac- 
tei americane, este aplicabilă la toate căderile de apă, 
precum și puterea desvoltată de prăbușirea avalan- 
șelor poate fi reprezentată prin o formulă obștească 
aplicabilă în toate cazurile pariiculare. 
“Pentru faptele coexistente, putem formula prin- 

cipiile următoare, în ceea ce priveşte manifestarea lor 

şi explieaţiunea, lor canizală:. | | 

1) Ori ce fapt coexistent nu este decît un caz spe-. 

cial al unei legi de manifestare, | 

2) Faptul însuşi precum şi legea ce-l ocîrmuește poa- 

te afla, explicarea lui în legea de manifestare a unui 

alt rînd de fenomene, care lege devine lege de cau- 

zaţiune pentru faptul explicat. Această cauză poate 

la rîndul ci să-și găsască explicarea într-o altă lege 

de imanitestare, și așa mai departe, pănă la hotarul 

explicărei cu putinţă, care atinge cauzele finale. 

„_8).0 lege de manifestare nu dă nici -odată expli- 

caţiunea chiar a fenomenelor sale. 

Legile succesiunii. — Faptele coexistente sunt 

ocirmuite de legi. Cu toate că se cunosc „numai o 

mică, parte din ele, existența lor nu poate fi pusă în 

îndoială, și sforţările ştiinţelor teoretice tind tocmai 

a le descoperi. Piedica cea mai serioază ce se o-
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pune lă “formularea, lor în totdomeniul coexistenței, 

este intervenirea, indizidualitățer în viața materiei și 

încă mai mult în acea a spiritului; dar principiul 

Obştesc; al manifestărei şi deci al cauzaţiunii fenome- 

nelor 'coexistenței, sub formă de' legi, nu rămîne mai 
puţin în picioare. o a 

“Sa 'videm “cum stati lucrurile cu succesiunea, și 
dâcă “această din urmă! poate şi ea'să fie ocîrmuită 
prin legi de manifestare și explicată prin legi: de cau- 

zaţiune ale fenomenelor din care se alcătuiește ? Am 
văzut 'mâi sus că condiţiunea neapărată pentru. e- 

xistenţa unei legi, "este: neatîrnarea ei de elenientul 
timpului, adecă vecinicia eX ; căci un fenomen ce se 
xepetă în :tot-deauna, încetează; prin această, însuși a 
mai fi supus acţiunei timpului. Această acțiune nu 

devine din protivă un agent al succesiunei, decît a- 

tuncă cînd ea modifică fenomenele. Această modificare 
arată că faptele sunt supuse puterei lui transformă- 
toare, Dacă este vorba de a găsi legi în succesiune, 

trebue ca aceste să fie niște generalități care se re- 

petă în tot-deauna, şi care, de și dati naştere unor 

“fapte tot noue, nu rămîn mai puţin nemodificate; . în- 

tr-un cuvînt nişte: generalități asupra cărora timpul 

nu are nică o acţiune: e 
“Fără îndoială că asemene generalităţi trebue să 
existe în istorie, pentru că toate: puterile nature, şi 
acele care determină desvoltarea, își manifestă ac- 
 țiunea prin nişte” regularități care “nu sunt supuse 

'acţiunei timpului, și care: nu sufăr nici o excepțiune, 

deci prin legi. Aceste regularități vecinice constitue 
legile abstracte, atit acele ale cosxistenţei cit și acele 

ale succesiune. Dar aceste legi, manifestaţiuni ale 

puterilor, pentru a da naştere fenomenelor, trebue 
să se întrupeze în împrejiirări ::-căcă' faptele, coexis- 

tente sati succesive, nu sunt decît-productul pute- 
rilor (deci ale modului lor de manifestare, legile) prin 
împrejurările existenţei. [n: coexistenţă,- aceste împre- 
jurărt sunt și ele permanente 'și nu se schimbă. cu, tim= 
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pul.: Urmează..de. aici,. că „faptele sunt, tot-deauna, i- 
dentice,, și, aceste, fapte, obşteşti, constitue , Zegile „con: 
crete, de: producţiune şi .de. .cauzaţiune, ale “fenome- 
nelor., In, ,suecesiune, legile abstracte. se, întrupează,. în 
împrejurăre necontenit, schimbătoare, și. daii naştere fap: 
telor, succesive; și; „seriilor, ce. le; leagă, între ele, Le- 
gile abstracte, ale suecesiunei.. nu:; pot, nici odată, da 
naștere unor legi conerete, de producțiune ale feno; 
menelor,; fiind € că. al doilea: clemenţ, trebuitor, “produc; 
țiunei și, enuzaţiunel. fenomenelor, „sub ;formă . de legt 
concrete, împrejurările: de caracter, obștesc | lipsesc. Ast- 
felii :puterea,, gravitațiunei; se manifestă prin;, legea 
abstractă, c că; corpurile, se atrag! în, raport, direct” cu 
massele ȘI, în raport. invers, cu. “batratul., distanțelor, 
Acest principii, abstract, întrupat i în împrejurările u- 
nor. corpuri. nial grele decit aerul : Și apa, și lăsate, li- 
bere 'la suprafața păituitulur, 'dă Taştere, legei! cOn- 
crete, că aceste, corpuri. 'cad; e cătră scoarța, sa solidă 
sporind în repejune” potrivit cu 'patratul! timpului 
întrebuințat. la cădere, “Intrupât! în împrejurarea u- 
unor corpuri; mai „șoare decit aerul Și apa, el are 
de. iefect de a deţermina legea; coneretă! a plutirci, sai 
a înălțărer lor în.aceste fluide, cu'o repejune “în: 
versă, însă în “același răport. TIntrapat în sfirsit, în 

corpurile cereşti, “cu, “distanța lor: de la'soare, şi repe: 

junea mișcărei lor! iniţiale, el ''dă naștere legiloi miș- 
cărilor acestor i corpuri în jurul: astrului: central. Dar 
în-toate: aceste cazuri, întruparea, legei: abstracte, ma- 

nifestațiune + a: :puterel 'gravitațiunei, : se: face în. îm= 

prejurări obștești; “și: dă. maștere:legilor ; concrete ale 

căderei corpurilor; plutire, :înălțărei: corpurilor : în. 

aer, revoluţiunei :planetelor «în jurul v:soareluy.. 'Tot 

aşa ar sta, lucrurile cu'legile 'abstracte ale coexisten= 

ţel, în fenomenele: vieţei, materiale. şi. în acele, ale Spi- 

ritului, ;; oaia olarus ci ai pe ep UT 

.Să videm, acuma ce.se; întîmplă, cu. întruparea u- 

pei: legi abstracte. a'succesiunei în împrejurările des-, 

voltărei, spre, pildă. e cu „legea. „evoluţiunei. prin. Sus.
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şi de sus în jos ; această lege absfractă care ocîrmueşte 

ori ce succesiune intelectuală, se va înirupa în îm- 

prejurări tot-deauna deosebite, speciale cutărui po- 

por, 'cutărui grup omenesc, şi va, da naștere, nu mai 

mult la, legi concrete de manifestațiune ale fenomene- 

lor succesive, ci la nişte serii istorice deosebite și 

neasămănătoare. “Tot așa ar ficu legea, că, reacțiu- 
nea este în proporţie inversă cu acțiunea, precum 

şi cu formele generale ale vieţei intelectuale (eco- 
nomice, politice, religioase, morale, juridice, artis- 

tice și literare) care sunt, ca tipicuri, aceleași la toate 
popoarele, pe cînd corpurile pe care aceste deose- 
bite forme de viaţă le iai la fie-care din ele, se deo- 
sebese adeseori foarte mult între dînsele. 

Legile succesiunii nu există deci decît ca mani- 

festaţiune abstractă a puterilor desvoltărei. Ele nu 

pot nică odată să se întrupeze în legi concrete de 
manifestaţiune sati de cauzaţiune ale fenomenelor suc- 
cesive, fiind că al doilea element neapărat existenței 
unor asemenea legi, universalitatea și permanența în- 
prâjurărilor, lipsește. Legile abstracte ale succesiunei 
care se întrupează în împrejurări necontenit schim- 
bătoare, dau naștere seriilor istorice. 

_ Acţiunea .puterilor desvoltărei poate fi decă privită 
din trei puncte de videre deosebite: | 

1). In ea. însăși şi fără relaţiune cu faptele. Această 
acțiune dă naştere repeţirei acelorași. procedeuri, puse 
în mișcare de: succesiune,. spre a realiza propășirea. 
Această, repeţire constitue legile ale căror acțiune se 
repetă: necontenit: sînt niște roți vecinic în miș- 
care. lată singurul cîmp în care se pol găsi legile. îs- 
toriei,.pe care atita le-ai. căutat. .. 

2) Acţiunea acestor puteri, combinată în chip feliu- 
rit şi” întrupată în formele existenţei, materie. vie 

saii spirit, a căror împrejurări sînt tot-deauna deo- 
sebite, dă naștere succesiunei deosebite de -evene? 

mente la deosebitele genuri, specii, popoare și for-“ 
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mațiuni istorice ; aceste sunt sesiile istorice, de care 
ne vom ocupa mal jos. 

3) Aceeaşi acţiune a puterilor prin împrejurările 
vieţei sau ale spiritulni, produce în acelaș timp cu 
seriile, faptele singuratice pe câre aceste serii le în- 
linţuese și le leagă în succesiune. | 3 
- Dacă privim bună oară marele evenement istorie 
a] xăzboaelor ruso-turce, găsim întăi în el manifes- 
tarea 'obşteasci a legei, product al puterilor care lu- 
crează asupra succesiurei: expanziunea prin lupta 
pentru existenţă şi prin mijlocirea puterei individuale, 
combinată. une ori cu intervenirea întîmplării. Se 
descopere. uşor în el legea. care -predomnește în a- 
cest conflict (prin acţiunea puterei predomnitoare : 

lupta pentru traiti), că această luptă petrecîndu-se în- 

tre două elemente neasimilahile, conduce în chip fatal 
la peirea unuia, din ele. Această lege ce se regă- 
seşte în cazul războaelor ruso-turce,. are o valoare 

vecinică ; ea va pune acţiunea ei: în lucrare, ori de 

cîte ori un conflict -va, interveni între două elemente 
rivale. Dar această leg este percepută ca atare nu- 
mai dacă se face abstracţiune de elementele la care 
ea se aplică, şi numâi prin acest mijloc putem săo 
regăsim în condiţiunile absolut neasămănătoare, în 

care ea se înfâţoșază aiurea, si.re pildă între două 
specii animale, sati între două cuvinte dintr-o limbă. 

I)ar, în afară de lege, războaele ruso-turce se des- 

fâșură în o serie care întărește fâră încetare izbînda 
repurtată de unul din luptători asupra celuilalt. Pu- 
terea, luptei pentru, existență combinată cu altele, se 
coboară în fapte .şi -dă naștere, în acest caz, războae- 

lor ruso-turee, precum în altele tot ea însuflețea răz- 

boaele .punice, coaliţiile contra; Revoluţiei: franceze, 
şi în domenii :mai îndepărtate, lupta între speciile a- 
nimale :sati între deosebitele dialecte ale unei limbi. 

Tot aceleași puteri, însă combinate în alte pro- 

porţiuni, daii: naştere faptelor. singuratice din ca- 
re se ulcătuesc războaele'.ruso-turee. Pentru alcă- 

4
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tuirea seriei. întregi, lupta . pentru traiti lucrează ca 
element precumpenitor, pe cind.puterea -.individua- 
lităţei. şi. acea a;-întîmplărel. nu; intervin. decit. ca e- 
lemente de: a..doua mînă. n geneza, faptelor speciale; 
puterea; luptei. pentru. existenţă -se .retrage pe al doile 
plan, lăsînd rolul... de; căpitenie .celorlalte:. Aşa . răz: 
boiul: din 1769-1774.fu provocat. de amestecul Eca- 
terinei; a II-a; deci; al:.unei individualități.. în. trebile 

"Poloniei, amestec :pe eare--Turcii îl; priveau — şi cu 
drept cuvînt — ca :o..lovitură, indirectă. dată .propriei 
lor :îropărăţii. Intîmplarea:iinterveni şi; ea, pentru a 
da naștere. războiului în, ace moment. Ruşii, urmărind 
pe ;Poloni, trecură, în. căldura acţiune, graniţa tur= 
cească, și distruseră orașul Bălţi,:aşăzat; în-. Moldova. 
In acest exemplu;- cele . trei. efecte rale.acţiunei- pute- 
rilor se. arată, într-un chip :limpede. şi lămurit: 'par- 
tea obştească, legea; partea succesivă, seria, și: partea 
îndividuală, faptul. particular. i ti 
“Rezultă ; din cele spuse :Gă. domeniul -legilor' succe: 
siunei este mult: mai răstrîns decît acel al: legilor co- 
existenței. In ;sfera acestei din urmă, legile de ma- 
nifestaţiune precum: și acele de cauzaţiune ale feno- 
menelor-: sînt întruparea puterilor: în împrejurările e-: 
xistenței : :materie,:viaţă sai spirit ;: în - acea : a: sue- 
cesiunii, legile: nu. sînt. decit manifestarea dn:abstracto 
a puterilor,;. fâră - întrupare! în nicio împrejurare. Să 
asămănăm :bună oară legea. absolut obştească: de. ca-. 
racter.;. coexistent, că corpurile : cad sporind în -repe- 
June .:proporțional- cu: patratul ;:timpului : perâura, cu 
legea de desvoltare, că; propăşirea;:se. îndeplineşte de 
sus. în.jos. Cea dintăl “se întrupează :în corpuri -ma- 
terialu, măsse: și distanțe;. â. doua; nu: rostește decit în- 
tr-un :chip:cu 'totuli;abstract nieisul propășirei. Legile 
succesiunei. nu sînt :: la: dreptul. vorbind  nici.-legi: de 
mânifestaţiuns, nici legi de:câuzaţiune ale :fenomene- 

„Tai pat Pat 

„24 "Asupra: răsboaielor ruso-turce:ă se ivedea, A: D. Xenopol, Etudes his 
forigues surde peuple roumain, lassy,. 1887... ec a i 
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lor,::ei numai: curate: legi. de raport şi: de mișcare, Şi 
nu este decit prea firesc lucru. ca să fis-.aşa: Puterea 
um. devine fenomen, lege .de: manifestare; :sait „de (cau- 
zaţiune, decît atunci: când.;se "sitrupează, în : formele e- 
xistenţei. Ca putere :curată,.ea, nu este :decît- răport și 
mişcare. Legile succesiuncă, nefiind decit manifestarea 
puterilor desvoltărei, ;.nu, pot: fi decit. legi de.; report 
şi de mişcare. ul sa 
„Să. mai; luăm „aminte, că, generalităile care octe- 
muese succesiunea. consti ue, „cum am: mai Iuat- -0 :a- 
minte, adevărate, legi,- de, oare. „ce ele ati. toate, ca- 
racterele unor, asemene ;. ele sunt permamenite, vectnică, 

şi nu sufăr. mică. o. eacepțiune,i, Nu;se, poate. deci, cum 
o .face; : Riimelin, . „desnădăjdui . de a se „găsi. legi pen- 
tru domeniul spiritului, „nde „libertatea, individuali; 
tatea şi întîmplarea iati. o parte atât de activă, la pro- 
ducere ea faptelor“, şi aceasta” nici “chiar “pentu, do- 
meniul. succesiunei “inteleotuale: D., Simmel, are. "tot 
atit de puţină ' dreptate, cînd! susține „că nu este pen- 
tru moment, nică :0 “speranţă 'deia;'se: 'deseoperi! legi 
sociologice fără” excepţiuni“ 25;i Pentru sociologia, sta- 
tică 'acest principiii este! iinviderat” neexact;; dau: el nu 
poate fi învocat nici pentru' sociologia i dinamică, a 
decă pentru îstorie.:'Lrebuie: mumak ştiut unde aceste 
legi pot. fi aflate. : jinneii: ab m mi i 

In: capitolele “anterioare, Când::-ămi studiat : tările 
istoriei, am  cereat; 'să “formulăm: câte-vailegi pria caro 
aceste : “puteri se :pun în 'lucrare;: Le grupăm aici “dem: 
preună. „i 

“1.: Puterea: „evohuțiunei + raanifestează, acțiunea el prin 
legile următoare, în. sfera, desvoltărei intelectuale: 

1) Propășirea spiritului omenesc este statornică;: și 
nu este cu putință. a-i însemna un, Rotar, A 7 

   

-[. 

2) Propășirea,. de şi, statornică: nu este, continuă; eu 
procede prin: valuri: care' înaintează, „208, „dai înda- 

! SL 

  si d Ri hi ENPI 8; 

25. Le dipreneinion sociale. „Extrait de 1 Rezue ocina Paris 
1894 p.1. iti - it Di enuti (
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răpt, spre a înainta din noi, mai departe de cumo 
făcuse valurile precedente. 

3) Evoluţiunea nu suprapune numai formele noue 
peste cele vechi; ea le hultueşte pe ele. - 

4) Ewvoluţiunea formelor 'spiritului se face prin sus, 
şi de sus în jos a 

II. Puterea mediului intelectual dă naştere următoa- 
relor două legi: E | 
+1) Există în tot-deauna o corespondenţă între fap- 
tele intelectuale și starea obştească a spiritului ; lege 
ce are drept corolar pe următoarea : schimbarea me- 
diului intelectual atrage tot-deauna după ea o prefa- 
cere a faptelor spiritului ce el împresoară. 

2) Adevărul singur nu -este supus înrîuririi me- 
diului ; el nu se schimbă cu: acest din urmă. 

III. Puterea, expanziunek dă naștere legilor : 
1) Expanziunea este cu atît mai puternică cu cit 

se întinde mai mult în spaţii şi mai ales în timp. 

2) Expansiunea procedează, ca şi evoluţiunea, prin 
valuri propăşitoare sati de mers îndărăpt.. Valurile ex- 
pânziunei ne concoardă în tot-deauna cu acele de a- 
celaş felii ale evoluțiunei. | 

IV. Lupta pentru traiu - produce următoarele legi: 
1) Ea are de urmare dispariţia elementului învins, 

cînd nu poate fi asimilat cu elementul învingător. 
2) Ea dă naşterela producte intelectuale noue, cînd 

elementele între care ea se petrece pot intra în com- 
binare. 

-"V. Reacţiunea contra acțiune se formulează în. le- 
gea, că reacţiunea este în. proporţie inversă cu ac- 
țiunea. = | | 

VI. Puterea imitaţiunei produce legile următoare : 
+1) Imitaţiunea împiedecă propășirea, cînd ea se a- 
plică la formele existente ; ea o favorizază, cînd se 
aplică la ideile noue. i a 

2) Imitaţiunea nu dă naștere unor succesiuni. isto- 
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rice, decît atunci cînd ea se aplică asupra unor ele- 
mente succesive, prin urmare neasămănătoare. 

3) Imitaţiunea conştiută devine neconștiută, cînd 
desvoltarea, se opreşte, şi faptele devin coexistente, 

VII. Puterea individualităței se manifestează prin 
legile următoare: o 

1) Ori ce personalitate omenească intipăreşte pe 

mişcarea ce o îndrumează, pecetea individualităţei sale. 
Această întipărire este cu atît mai puternică, cu, cît 
personalitea este mai însămnată. -. e 

2) Acţiunea geniului, cînd ea vezumă tendința epo- 

cei sale, grăbeşte evoluţiunea; cînd ea. lucrează în 
sens protivnie, o întîrzie: Da o 

3) Geniile științifice nu fac decit să grăbească des- 

coperirea adevărului. Ştiinţa nu poate avea un ca- 

vacter individual. + o E 

VIII. Intâmplarea ne fiind o putere propriii zisă, 

de şi e generătoare de fapte istorice, nu poate da naş- 
tere unor legi de desvoltare. 

Legile pe care le-am formulat nu sunt singurile ce 

s-ar putea, descoperi ; chiar formula ce-am dat-o poate 

si, nu fie cea potrivită. Ceea ce noilam ţinut aarata - 

este tărimul pe care trebue căutate aceste legi. Acest, 

tărîm nu este desvoltarea reală a. vieţii şia spiritu- 

lui ci numai cîtpartea sa abstractă. Ori ce încercare 

de a formula legi reale de desvoltare, legi care să re- 

producă modul de manifestare al fenomonelor succesive, 

sai să le explice, nu va eși la nică un capăt. | 

Acţiunea, puterilor este deci singură în stare de a. 

fi cuprinsă în legi. Faptele succesive din protivănu 

- pot fi generalizate în concepțiuni abstracte ; ele păs- 

trează tot-deuuna caracterul lor concret, chiar în ca- 

zul cînd desvoltarea este redată prin idei mai obşteşti. 

D. Doormann a emis una din cugetările cele mai a- 

dînci asupra istoriei, cînd & spus că „nu se poate vorbi 

de legi, cînd e vorba. de fapte succesive, pentru te- 

meiul că.o formulă abstractă a conţinutului lor e cu 

neputinţă; i că înlanţairea nu se lasă a fi exprimată
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decit “în: legătura: cu : fenomenele concrete! carei o 'împing 

la lumină“ %.: Jată:pentru ce inu ise poare'întîmpina, 

că: faptele: succesive: ar'putear:și: ele 'săfie generalizate, 

dar :că!:potrivit-ieuba- lor: caracter, această operațiune 

nu, se face,-privind. dintr-o singură aruncătură «de ochiii 

toate fenomenele singuratice, din care este să se.extragă 

ideea. generală, ci. unul «după altul. şi «:pe.-calea; adu- 

nărei; Aşa! bunăoară, . cînd se. zice:că în .Franţia,- dă- 

răpănarea, sistemului feodal conduse la. stabilirea :mo- 
narhiei absolute, se -adună,.:pentru .a..zice  ast-feliii, 

loviturile ;succesive.. pe;;care;.evenementele: le dădură 

acestui sistem, spre;a face;cael.să. fie înlocuit; cu pu- 

+erea monarhică : domniile lui.. Carol, al. VI-lea, Carol 

al VII-lea, ; emanciparea ; comunelor,; domnia lui Liu- 

dovie:al XI, războaele italiene, rivalitatea lui :Fran- 

gis IL cu Carol al V-lea etc., dădură „prin :adunarea 

efectelor. lor, ca, rezultat. total, întărirea ;puterei: re- 

eşti. O ast-feliii de! argumentare, este înșălătoare. [n 
ştiinţele" faptelor 'coexistente, legea, este generalizarea 

unui, siugur fenomen, reprodus,sub deosebite, feţe, „f- 
lomentele adiiriate, „spre-a,,0,;constitui, sunt. elemente 
asămănătoare. Nu mai este de trebuință, a.se recurge 

la faptul, singuratic, pentru. a, stabili adevărul, ştiinţi- 
fie. Actst din urină există pin siheură Iegaa, găsită 
adese -0ră şi trasă din câte-va, fenomene asămănătoare 

care reprezintă clasa. întreagă. „Altfeliu stai. lucrurile 

cu. faptele succesive. Cunoașterea unei ider obşteşti 
care rezumă o. serie. de ;fapte succesive nu are nică o 

valoare, fără acea, a faptelor, însăși care i-ati, slujit de 

bază.. Generâlitâtea, în'.cazul, succesiuni, nu este.un 

singur. fapt exprimat. îitrun,,chip obştese şi care re- 
prezintă, pă toate, celelalte: ea.nu este. decât, reprodu- 
cerea. prescurtată ;a, ;„succesiunei,, însăși. Deci, a poseda sie Si 

  

TI fi a i it pe ati i 

1.'26.-,Ueder : Geselă yund ; Gesetzmăssigbeiti --Bericht :» des ; Gymnasiuns + au 
Brizg, 1887,.p- 28: „Von, einem Gesetz der auf einander folgende, Dinge, 
Kann-man aus dem Grunde nicht! 'reden, weil keine abstrakte: Formulirang 
„măglich ist, şondern; der  Zusammenhang sich: nur :aussprechen; lăsst, în: :Ver- 

Bindung mit den concreten Erscheinungea : die ihn erkennen, lassen,.. 
si pa pe Tea 
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legile fenomenelor coexistente însamnă a poseda ştiinţa 
de care e vorba; a nu poseda însă decît ideile obşteşti 
ale istoriei precum: întărirea puterei regeşti, eman- 
ciparea comunelor, predomnirea bisericei, slăbirea pu- 
terii spiritului de intoleranță, îndulcirea dreptului pe- 
nal etc. etc., fără cunoștința faptelor deosebite din 
care aceste generalități ai fost abstrase, este a po- 
seda, numai o pseudo-ştiință, şi de loc desvoltarea reală 
a omenirei. În această de pe urmă știință, o idee ob- 
ştească trebue în tot-deauna să deștepie în not seria în- 
treagă a faptelor din care '6a:a fost scoasă. 

Punem deci ca principii fundamental privitor la 
legile istorice, că ele nu se pot întilni decît în sfera, 
cu totul abstractă a lucrăreă puterilor succesiunei, și nick 
odată în manifestarea „nici . în cauzaţiunea faptelor îs- 
torice însăși. ia ia 

Mulţi istorici şi mai ales . sociologi împărtăşesc o 
părere diametral opusă. Capitolul următor este menit 
la, cercetarea specială a ideilor lor, în privirea acestei 
întrebări de căpitenie.: -



CAPUL VII 

Legile sociologice” 

Am demonstrat în capitolul precedent, că nu e- 
xistă legi de desvoltare, decît pentiu partea absolut 
abstractă a succesiunei, şi că ori ce încercare de a 
formula legi reale, legi care să reguleze manifesta. 
rea fenomenelor succesive şi prin urmare legi de 
cauzaţiune care să le explice, nu poate duce la nici 
un rezultat. 

Incercările de acest feliii nu ai lipsit; mai mulți 
autori s-aii silit a ţărcui şi manifestarea și explica- 
rea, faptelor succesive în formulele înțăpenite ale le- 
gilor; dar toate aceste silinți nu ati fost încunu-. 
nate cu izbîndă, şi acest capitol este menit a trece 
în revistă aceste deosebite încercări şi a dovedi ne- 
temeinicia, lor. Aceste încercări aii fost întreprinse 
mai cu deosebire de cătră sociologi care aii luat a- 
supră-le însărcinarea de a constitui istoria-știință. 
Inainte de a, intra în critica pretinselor legi ale îs- 
toriei formulate de deosebiţii învăţaţi, trebue să în- 

n 
p p
e
i
 Ia
: 
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cepem prin a limpezi raportul ce există între această 
de pe-urmă știință și sociologie. ae 

Sociologia şi istoria, — Sociologia poate fi defi- 
nită cu D. de Greef „filosofia sintetică a științelor 
sociale particularei, și cu Auguste Conte o0.vom împărţi ; 
în sociologia, statică ce studiază starea societăților în- . 
tr-un moment dat, şi sociologia dinamică, care stu 
diază a lor desvoltare 2, Dar aceaștă desvoltare a ma- 
nifestărilor spiritului. omenesc, alcătueşte și obiectul... 
istoriei ; se înțălege deci îndată raportul ce poate re- 
zulta din această, întîlnire într-un obiect comun, în. - 
tre aceste două -mari ramuri. ale cunoștințelor ome- | 

“Sociologia dinamică tinde a stabili legile de des- 
„Yoltare ale omenirei. Admiţind' fără nici un temeti: 
că miezul științei constă în putinţa de a formula, | 
legi, se caută şi în succesiunea fenomenelor, sociale 
descoperirea, de legi sociologice. Am văzut însă cum 
ciți-va autori caută, prin acelaș mijloc, să, ridice is- | 
toria la rangul unei știinţi și se silesc a formula, 
pentru manifestarea și producţiunea faptelor istorice, . 
legi „tot atit de fixe și de nestrămutate ca, acele care 
ocîrmuese manifestarea şi producerea fenomenelor. . 
nâturei (ei voesc să zică a fenomenelor coexistente. . 
ale acestei din urmă). Este inviderat că pentru: a- 
cești autori, istoria 'şi sociologia sunt termini sino- 
nimi. Așa între  Buckle şi “Comte. numele, singur. al 
nouei științi ce .voese să plăsmuiașcă, se deosebeşte. 
Comte vra să afle legile sociologiei dinamice. Buckle 
pe acele ale istoriei. Stuart Mill nu lipseşte de a, i- 

1 Ze transformisme social, Paris, 1895. p 318. i, : PE Ia 
3. Dl de Greef, Zois soctologigutess p. 36. definește sociologia dinamică, ca 
studiul fenomenelor sociale sub raportul evoluțiunel și a acțiuuz? for reci- 
roce. Acţiunea reciprocă a fenomenelor poate fi însă și o chestiune desta-. 
tică socială, cind ea se rapoartă la înriurirea reciprocă a fenomenelor sociale 
Satr-un moment dat Nol credem că trebue: răstrins. împreună 'cu Comte, o-. 
biectul sociulogiei dinamice la evo/ufiunea sociefăților şi la acțiunea reciprocă 
« fenomenelor în desvollarea. lor succesivă. : 

17
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dentifica aceste două discipline. Primină în totul i- 

deile lui Buckle .asupra chestiunei, el . zice că „fe- 
aomenele sociale, cu alle cuvinte istoria este supusă la 

nişte legi obștești care sunt cu putință, de descope- 
vit, s. Pentru D. Lacombe. sociologia și istoria nu sunt 
iarăşi decît două cuvinte câre însamnă aceeași idee : 
„Fiind că nu există decit două feliuri de lucrări, una 
îndeletnicindu- -se cu cercetarea realităței, cealaltă cu. 
adea, a, adevărului, erudiție de o parte, istorie sati so- 
ciologie de cealaltă, am fi putut pune pretutindene 
în loc de istorie cuvîntul de sociologie, cu atîta mai 
mult că acest din urmă pare menit a căpăta precăde- 
rea. Dar cu acest termin de sociologie, scrierea mea, se 
expunea a îndepărta de la început chiar pe oamenii 
care fac erudiție sai istorie în înţălesul obicinuit al cu- 
vîntului“+, Sunt autori care caută să stabilească o deo- 
sebire între sociologie, numită. de ex și istorie ştiin- 
țifică sari istorie- ştiinţă, şi istoria propriii zisă, sait 
istoria literară. Ei atribue celei d'întăi manifestările 
spiritului omenesc ale căror mers ci cred a-l putea 
regulamenta, prin legi, şi voesce să, lese istoriei, cum 
o. înțăleg- ei, domeniul întîmplătorului. (contingentu- 
lui). Așa Flerbert Spencer stabileşte o deosebire între 
faptele. biogrăfice ale unui individ .ca.şi ale unui 
popor care nu pot fi. prevăzute şi cu care . îstoricik 
își umplu paginile (11); dar care nu daii nici un ma- 
terial ştiinţei sociale, şi acele .cu care trebuie să se 
îndeletnicească această din urmă : creșterea socială, 
desvoltarea împreună a organismului şi a funoțiu- 
nilor societățeii?, D.. Lacombe face "o deosebire în- 
tre evenemente și între așăzăminte, şi zice că nPen- 
tru a couustitui istoria-știința, ar fi trebuitor de a 
se reduce pe cîte cu putință massa evenemente- 
lor, și a nu se lua în băgare de samă decit pe. acele 
dintre ele care ai avut o “înrturire asupra așăzămin- 

3. Logic, - Mu p 533. 
4 'Zhistoire considirde comme science, p. VIII . 
5. Îtroduction ă la science sociale, p. 417. i 
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telor, și de a se îndeletnici în întătul loc cu desvol- 
tarea acestor.din urmăzt. Tot așa și D. PPinter care 
spune, că „evenementele. timpului trecut ati pentru . 
concepţiunea istorică a prezentului, o -însămnătate 
mult maj mică, decit stările: (Zustiinde) „economice, 

politice, intelectuale şi sociale, ale. căror înriurire asu- 
pra stărilor corăspunzătoare ale actualităței este mult 
mai simțită“ ?. D. Tarde: constată, „că există: o deo- 
sebire între imitaţiune; şi invenţiune, și recunoaște că 
cea d-intăi singură este supusă unor legi: propriii 
zise, de. oare ce invenţiunea cuprinde o “larga parte 
de întimplare, de arbitrar, de obîrșie individualăc$. 
Dorind să înlăture din istoria- știință această. parte 
nedeterminabilă, el definește istoria, cum am văzut-o . 
mai sus,.drept cunoştinţa soartei imitațiunilore 9 D. 
Bouvdeau 'se sileşte de asemenea a dovedi că evene- 
mentele saii. faptele, singuratice care după d-sa sunt 
acelaș lucru,.nu aii decît: o valoare momentană. 
„Ințimplătoare și fâră .trăinicie,- ele sosesc, trec şi 
nu mai revin..Insămnătatea lor descrește cu cît se 
îndepărtează de -data și de centrul ce le-aii dat naș-: 
tere și în curind se ajunge la timpuri și la țări unde 
înrîurirea lor este cu totul necunoscută. Interesul ce 
se pune spre ase. cunoaște povestirea. evenemente- 
lor nu are nimica științific, Este numai.0o curiozi- 
tate în care închipuirea are mai multă parte decit 
cugetarea. Spiritul este desfâtat nu învăţat. Istoria 
ar “trebui să părăsască asemene nimicuri, ea ar. tre- . 
bui să cerceteze funcțiunile vieţei omenești, mişca- 
re poporaţiei, starea averci publice. ŞI să arăto, 
cauzele care o .fac să sporească, sait să se mic- 
șureze ; să expună prefacerile, gustului, “înaintarea 
ştiinţelor, îmbunătăţirea, moravurilor, întinderea, li- 

  

ea , 

Ș ZPhistotre considârde comme science, Prefaţă. - 

. Geschichte und Politie in Vierteljairsschri (e fir itroiivetap Po 

zi and "Kulurgeschichte, 1889, 174: 

3. Lois de Zimilation, p. 100. - 

9. Ziidem, p. 153:
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bertăţilor publice. Cât timp istoricii vor povesti 
zădarnice . particularităţi, ei vor fi numai istoriogra- 
fii norocului ; lucrările lor, nefolositoare şi plăcute, 
vor fi fără valoare pentru cunoștința lucrurilor o- 
menești, fără, aplicări practice şi nu vor putea pre- 
tinde decît a. desfata spiritele, tot în feliul, dar cu 
mai puţină izbîndă, decit povestele romancierilor& 10, 
Dacă însă sociologi! se arată dispuşi a lăsa istori- 
cilor studiul . faptelor întîmplătoare ale istoriei, și 
dacă ci .vraui să păstreze pentru ei pe acel al fap- 
telor ce înfâțoţază, oare-care trăinicie, istoricii nu se 
arată de loc plecaţi a-și. mărgini cercetările numai 
la, singurele evenemente, lăsînd așăzămintele politice, 
sociale, religioase, literatura, ştiinţele și artele dome: - 
niului sociologier. Din protivă, istoria vremurilor noas- 
tre caută a pătrunde tot-mai adînc în ţăsătura in- 
timă care leagă așăzămintele de evenemente și vice- 
versa, pe deplin convinsă că o ast-feliii de bifureare 
a studiului trecutului este curat vorbind peste pu- 
tințţă, ceea ce nu e vorba o recunosc însuş sociolo- 
gii, precum bună-oară D. acombe, care spune că 
„evenementele sunt acele ce determină așăzămintele ; 
dar evenementele sunt adese ori rezultatul unei în- 
timplări necalculabilec 11, . 

“Răstrîngerea pe care acest autor vra s-o pună, a- 

nume că istoria-știință nu ar avea, a se îndeletnici 
decît cu acele dintre evenemente care ai avut în- 
rîurire asupra așezămintelor, este tot atît de arbi- 
trară; pe” cât -de grei”de -pus' în. practică; latr-adevăr 
evenementele, chiar acele care aii avut drept cauză 
hotăritoare îmboldirea, personulă, ba însuș întîmpla- 
rea, sunt așa de strîns legate de faptele obștești, că 
este de toată neputinţa de a le desface. Se luăm 
cite-va exemple : . 

Cucerirea Anglier de Normanzi este un fapt sin- 

10. L'histoire e! les historieus, Paris, 1883, p. 120, 124 şi 216. 
11. histoire considtrte comme science, p. 147.
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guratec, un evenement datorit în întăiul loc perso- 
nalităţei lur Wilhelm Cuceritorul şi legăturilor per- 

“sonale în care el se afla cu Eduard și cu Harald. 
După ce a îndeplinit cucerirea, tot geniul lui Wil- 
helm o organiză ;. dar această organizare, faptă ab- 
solut personală, și întîmplătoare, determină, o desvol- 
tare specială a, feodalităţei în Anglia, care, la rîndul 
ei, are de urmare întemeierea libertăţilor: publice, 
fapt obştese de cea mai mare însămnătate. Creşti- 
nismul Germanilor însamnă, începutul civilizărel lor, 
fapt obștese capital în istoria europeană; dar această 
creștinizare fu opera unei. mari individualități, a lui 
Carol cel Mare. Religiunea Islamismului este opera 
„personală a: lui Mahomet. Fără îmboldirea acestui 
puternic geniii, Arabii nu ar fi eșit din. pustiurile 
lor ; ei nu ar fi cucerit lumea, și spiritul lor nu.ar 
fi dat naştere acelei civilizaţiuni care sluji, în multe 
puncte, de învățătoare popoarelor Europei. Cuceri- 

„rea Daciei de împăratul Traian este o faptă singu- 
ratecă, datorită chiar unui simţimînt.. de pornire a 
împăratului roman contra regelui dac, Decebal:2. 
Izbinda acestei expediţiuni poate fi iărăși atribuită, 
cu temeiii înriurirei personale. a împăratului asupra 
oştirei sale, precum și chipului cum ea fu condusă. 
Această faptă curat singuratecă şi atîrnînd de însu- 
şirile și de inițiativa unui individ, dă, prin coloni- 
zarea, Daciei, naștere, pe hotarele -Orientului, unui 
popor actual: de rasă. latină care, ' prin năzuințele 
sale, prin propășirea, ce o realizază pe :zi ce merge, 
'a.devenit un 'element'obştesc însămnat în viaţa Eu- 
ropei orientale. Să ascultăm și ce zice D. Rent Iorms 
în privirea lui. Voltaire: - „Individualitatea,. acestui - 
mare geniii a putut să fie ceva cu totul unic în fe- 
liul săi, ceva anormal chiar. Acţiunea lui în lume 
a fost cu toate uceste așa de mare, că nu s-arpu-! 

12. Xencpol, /istoire des Roumains de la Dacie trajane, Paris, 1896, 
TD p- 41. i - -
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tea, concepe o istoriea veacului al XVIII-lea, în care 

numele lui Voltaire nu ar fi pomenit“'$, - 
Pretutindene, în desvoltarea societăţilor, se va în- 

tilni această legătură intimă între faptele singulare 

şi acele de caracter mai. obştese. O întrețesare din 

cele mai strînse le unește împreună. Faptele obștești 

sunt sau productul unor evenemente singuratece saii 

ele' sunt mai mult. saii mai puţin înrîurite de aceste 

din urmă. Nici odată faptele obștești nu evoluază 

într-un chip neatîrnat, și nu se poate despărţi studiul 

lor. de acel al faptelor singuratece, cum nu pot fi 

ele despărțite în realitatea lucrurilor. Istoricii care 

merită acest nume aii văzut numai deciîtlegătura in- 

timă ce există între obștescul și individualul, ba: 

chiar între întîmplătorul, în mersul societăților. Ei 

'se“silesc pe fie. ce zi, de a găsi pe cit e cu pu- 

tință nexul cauzal care leagă faptele individuale 

de cele obștești, şi tocmai în această tendință ob- 

ștească a istoriografiei epocei noastre stă superiori- 

tatea ei netăgăduită asupra acelei:a timpurilor. ce 

“ne-ati precedat, De aceea, nică nu se poate ceti, fâră, 

o adîncă înminunare, rîndurile următoare, scrise cu 

mare ușurință de D. Bourdeau: „nsă, noi învinuim 

pe toți istoriciă că aii necunoscut această îndatorire. 

In loc de'a privi. la obştimea oamenilor,ei nu văd 

decît personaje, și: neînorijind. de a, cerceta funcţiu- 

nele rațiunei, et se mărginesc a povesti evenementele. 
Acest chip de a concepe şi de a înfâțoşaistoria nu 
răspunde de loc cerinţelor științei. Este de nevoie 
a se stabili pe o -temelie.mai largă cunoștința ome- 
nirci“ 14, Dar o âst-fel de învinuire care devine încă: 
mai limpede, cînd 'este adăogită cătră cuvintele a- 

celuiași autor aduse mai sus, nu ne: va -minuna, 

cînd se va şti că istoria timpurilor noastre, este re- 
prezentată pentru D. Bourdeau prin Commines şi 

13. Organisation scientifigue de Lhistoire, 1S94 P- 6. 
14. I'histoire et les historieus, p. 12: 
13. Mal susp. 259.
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Froissard.!1%, E] nici nu pare a: presupune existenţa 
scrierilor marilor istorici ai zilelor noastre, precum: 
“Guizot, Mommsen, Ranle, Gervinus, Fustel de Cou- 
langes, Grote, Curtius, Taine, și nu mai puţin ves- 
tiții lor ucenici care au pus istoria pe o.cu totul 
altă temelie, decît acea pe care ea se ridica, pină 
acuma. 

Nemulţumirile d-lur Bourdeau cu forma actuală 
de a se trataistoria sunt cu atît mal stranii, că este 
în destul de cunoscut cum că „încă Voltaire își bă- 
tuse joc de acea rasă plicticoasă de povestitori de 
anecdote care aproape a dispărut. Incă el stăruește 
asupra îndatorirei de a face o alegere înțăleaptă de 
fapte, și dovedește prin pilde numeroase, foloasele 
de a se conforma, cu stricteță cu această regulă“ "7. 
Eminentul .cugetător de la care împrumută aceste 
cuvinte, D. Robert. Flint este de altă părere decit 
D. Bourdeau în ceea ce privește valoarea științifică, 
a lucrărilor istorice din epoca. noastră. El-zice,.: că 
„credinţa practică în existența, unei. legi şi unei me- 
tode ştiinţifice este caracterul deosebitor al celor mar 
de căpitenie istorici al veaculuial XIX-lea; aceasta 
nu se va pune în chip serioz la o. îndoială, de în- 
dată, ce cine-va, 'se pricepe în asifeliu de treburi, şi dacă 
înțălegerea 'este stabilită asupra acestui punt, cred 
că am spus destul pentru a, stabili teza, mea, -că arta 
istorică s-a ridicat .de sine şi cu siguranţă, de : şi cu 

încetineală, pănă la știința istorică“ E, 
Că istoricii 'e1- însuși, așa de răti ocărîț de D. 

Bourdeau, sunt .pe deplin conștiuţi de -prefacerea în- 
cercată de a lor disciplină, aceasta ne este limpede 
afirmat de cătră Ranhe care zice, că „scopul istoriei 
universale este de a recunoaşte înlănțuirea lucruri- 
lor, mersul evenementelor celor mari care leagă în- 
tre ele și stăpînesc toate popoarele“ ?, 
  

16. Z'histoire a des historiens. p 150- 
17. Robert Flint. Phfosophie de Phistoire en  Fyance, Paris, 1878, p- 87. 

15. Ziidem. p. XLIX. 
19 77 eltgeschichte, IL, Ip. VII
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:” Pentru D. Bourdeau. evenementele nu aii nici o 
însămnătate, şi el să miră mult „de vuetul ce se 
face în jurul Revoluţiei franceze, despre care patru 
sute de milioane de Chinezi nică nu aii auzit -vorbin- 
“du-se 20, Dară cele cîte-va sute de milioane de boi 
„care împoporează pămîntul. aii auzit încă mai puţin 
despre ea! Insămnează aceasta că acest .evenement 
“măreț, care a întrodus pe tot continentul european 
ideea de libertate și egalitate, fapt obştese de. cea, 
mai mare însănaătate, nu înfâţoşază pentru ome- 
nire nici un interes, pentru că Chineji! nu aii avut 

cunoștință de el? Acest evenement trebue să intere- 
'seze omenirea, pentru că s-a petrecut la un popor ce 
conduce evoluţiunea și l-a făcut să calce un mare pas 
înainte. Dacă Chinejii nu se interesează de el, aceasta 
provine din î împrejurarea, că ei s-ati oprit pe o treaptă 
mult mai joasă a acestei evoluțiuni, şi că ei nu sunt 
în stare a-i înțălege bătaia. Dacă Chinejii s-ar fi a- 
flat la, înălţimea civilizaţiei europene, dacă și ei ar 
fi simţit apăsarea zdrobitoare a. despotismului, Re- 
voluţia franceză ar fi fost salutată și de ei ca zorile 
unei noue ere. La legea d-lui Bourdeau că „pentru 
ştiinţă, cunoștința funcţiunilor are mai mult preţ, de- 
cît acea a evenementelor“, noi. opunem pe aceasta- 
laltă,.că cunoștința jocului funcţiunilor este absolut 
cu neputinţă fără acea, a evenementelor. Aceste două 
clase de fapte sunt nedespărțit legate în desvoltare ; 
ele trebue s-o fie şi în răsfrîngerea sa intelectuală, 
orI: care ar fi numele ce am .voi să-I dăm, acel de 
sociologie (dinamică). sati acel de istorie. | 

- Legile sociologice. — “Sociologii, ș şi împreună cu 
dinșir. cîți-va teoriciani, găsesc că, tot ce s-a produs 
pînă acuma pe tărîmul istoriei este bun de arun- 
cat la coșniță ; că studiul trecutului este o pădure 
neumblată, în care încă nimene n-a pătruns. Socio- 

20. ZPhistoire et les htstarieus, p- 120.
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logii ar voi chiar să înlăture terminul consfințit pînă 
acuma, pentru acest studiu, acel de istorie, și să-i sub- 
stitue un altul, mar plin de fâgăduinţi pentru viitor, 
acel de sociologie. Această disciplină, care ar avea 
nobila ambiţie “dea voi să ice rînd între științi, tre- 
buie să fie întemeiată, ca Și, toate celelalte ştiinţă, pe 
„baza, legilor. Ast-feliii se ajunge la un postulat ce 
se crede neapărat pentru existența istoriei-stiință saii 

„a sociologiei, acel al legilor istorice sati sociologice. 
Să cercetăm ce însamnă această noţiune în mintea 

„însăși a acelora care o întrebuințază ? 
“Pentru a limpezi această întrebare, trebue să în- 
cepem prin a înlătura un amestec ce ar putea să 
se. întîmple, din întrebuinţarea termiinului de socio- 
logie, scurt şi fără nici un determinativ, în locul a- 
celui de istorie. . 

Sociologia în deobștie nu se îndeletnicește numai 
cu desvoltarea societăţilor; ea studiază şi starea lor 
la un moment oare-care al vieţei lor; deci fapte de 
natură coexistentă şi nu succesivi. Faptele coexis- 
tente pot tot-deauna fi formulate în legi, precum 
sunt. bună-oară acele ale economiei politice, care 
intră şi ele în sociologie. 

Amestecul ce s-a. fâcut în tot-deauna, între feno- 
menele coexistente şi fenomenele succesive, se re- 
petă şi în domeniul faptelor sociale,: unde. se con- 
fundă, cu totul fără cuvint, sociologia statică, stu- 
diul stărilor sociale. saii a acţiunei. lor reciproce si- 
multanee, cu “sociologia dinamică, studiul desvoltă- 
:rel sociale, Fără a se ținea, samă de: deosebirea de 
natură între faptele coexistente şi faptele succesive, 
se aplică, ştiinţei întregi a manifestărilor spiritului 
social, principiile ce nu pot să ocîrmuiască decit pe 
o parte din el; se strămută ideea, de lege de pe tă- 
rîmul faptelor coexistente ale sociologiei statice, pe a- 
cel al faptelor succesive. ale sociologiei. dinamice, şi 

se tinde a se face din întreaga sociologie, deci şi € din 
sociologia . dinamică, o ştiinţă în telul ştiinţelor de
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"caracter coexistent, bazată pe legi de. manifestaţiune 
şi de producţiune ale fenomenelor, și putînd pre- 
vedea evenimentele, "Pocmai această adîncă rătăcire 
voim. noi s-o împrăștiem. SE 

Sociologia este o ştiinţă care se 'razimă pe legi, tot 
așa de fixe şi de nestrămutate ca și acele ce diri- 
guesc mersul corpurilor cerești, de și. nu tot .atît de 
precize ; dar de care sociologie e vorba, în acest caz ? 
căci sunt două și cu totul deosebite, de şi poartă 
“acelaş nume. E vorba de sociologia statică, de acea 
care se ocupă cu studiul stărilor sociale coexistente. 
Această ramură a sociologiei se razimă într-adevăr 
“pe legi, de oare ce faptele cu care se îndeletnicește 
'sunt fapte coexistente. n - 

Cu totul altfeliti stati lucrurile cu cealaltă ramură 
a sociologiei, acea care are de scop studiul desvol- 
tărei ; această din urmă studiază faptele. succesive 
care nu pot da naștere la. legi, decît în regiunea cu to- 
tul abstractă și nu în realitatea faptelor, precum am 
demonstrat-o în capitolul precedent. | 

Dacă este vorba de a găsi o regularitate în ma- 
„ nifestarea şi în producerea faptelor succesive, această 

regularitate va, fi de cu totulaltă natură, decît acea 
care ocîrmueşte faptele coexistente. Ea se va pro- 
duce în timpul, cât se desfâşură suztesiunea, faptelor 
ce se 'înlănţuiese unele de altele ; ea va pleca de la 
un sîmbure, se va desvolta într-un chip oare-care, 
spre a eși la un rezultat. Sociologii ar fi putut în- 
tinde cercetările lor în sensul desvoltărei omenești, 
şi să se silească a găsi marele linii după: care se 
așază, succesiunea faptelor. Regularităţile sociologiei 
dinamice ar putea consta în stabilirea, succesiunel și 
a prefacerei regulate a fenomenelor sociale care se 
urmăresc în oare-care direcţiune, și trebuie deci să 
iasă, în viitor la un rezultat, cu putință măcar dea 
fi întrevăzut. Sa 
Formulate: în acest chip, regularităţi 'există netă: 

găduit în succesiunea istorică. Aceste regularități sunt
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“efectul legilor de desvoltare; pe care am încercat să. 
“le: formulăm mai sus, şi care ele însăși nu sunt de- 
cit manifestarea puterilor: istoriei. Vom! însămna, a- 
ceste regularități, cu totul deusebite de legile .cos- 
xistenţei, cu terminul de seri sstorice. 

Sociologii însă nu vraii să-și frămînte 'mintea cu. . 
' asemenea, generalităţi, pentru a zice ast-feliu longitu- 
dinale, în locul generalităţilor transversale, legile cos: 
xistenţei. EX voesc- cu ori-ce preţ să afle în desvoltare, 
elementul generalizător, și 'să-l formuleze prin. legi; Aşa . 

"ati fost ei aduşi a închipui un sistem de legi sui ge- 
meris, pentru fenomenele sociale de' caracter suece- 

“siv, și care nu sunt nici legi de coexistență, „nici se- . 
zii de succesiune, ci un mixtum compositum care îm- 
părtăşeste ambele caractere deodată. Fă s-aă, silit să 
“descopere acelaș mod de succesiune a oare-căror feno- 
“mene, la deosebite popoare, triburi sai rase și, genera- 
lizînd acest mod de succesiune, el aii creat prelinsele legi s0- 
ciologice. Aceste log nu sunt deci desât productu! unor ab- 
stracțiuni culese pe serii de fenomene. Autorul care for- 
miilează în chip teoretic acest feliii de a videa, pe care 

„ceilalți nu fac decît să-l aplice, D. Lamprechi, zice 

că: „se pot reduce seriile faptelor paralele, prin i- 
zolarea, elementelor lor, la un cuprins identic, şi se 
poate privi acest cuprins ca miezul acestor serii. Este . 
în tocmai aceeași: procedare' a gîndirel ştiinţifice, ca. 
şi acea; aplicată în ştiinţele naturale“ 2. + 
-“-Astfeliti D. Letourneau vra să descopere legea ob- 

ştească, sati mai bine 'zis universală, de succesiuhe 
a: organizmelor politice, și o. stabileşte (vom videa în 

curind cu 'câtă izbîndă) în chipul următor: evoluțiu- 

nea politică trece la toate popoarele prin. anarhie, 

clan, trib republican” apoi aristocratic, monarhie 

electivă, apoi ereditară, spre a eșila o. nouă formă. 

de republică. D. Bruneticre caută de asemenea să. 

  

a. RR Da ae a DR loa? 

21. IVas îs Fulturgeschichle în Deutsche Zeitechrif/t fiir Geschichisivissen= 

schaft, 1896—97, p. 84%
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formuleze mersul evoluţiunei picturei, și face să treacă 
pe rînd această artă, în toate ţările unde ea se ma- 
nifestă, prin pictura, religioasă, mitologică, istorică, 
portret, pictura de janru, cîmpenia (peizajul). și na- 
tura moartă... . - i 

Vom cerceta în curînd dacă aceste legi. corăspund 
cu faptele. De o cam dată am vrut numar cît să 
dăm un exemplu, de chipul cui sociologi înțăleg 
să-și formuleze legile. Dar înainte dea arăta că toate 
aceste legi, închipuite de sociologi, nu sunt decit nişte 
generalizări neîndreptăţite, să cercetăm intrebarea în 
principiu, spre a videa dacă -e cu putință a se stabili 
generalizări de succesiuni. | : 

Pentru ca lucrul să . se poată face, ar. trebui ca 
deosebitele serii din care este. a se extrage legea ob- 
ștească, să, fie asămănătoare ; căci principiul genera- 
lizărei nu poate fi aplicat, atît pentru formarea no- 
țiunilor cît şi pentru acea a legilor, decit asupra u- 
nor elemente (reprezentațiuni, fapte, -acțiuni sati e- 
Venemente, prin urmare și succesiuni de evenemente) 
asămănătoare.. . Me i 
„Nimeni nu poate tăgădui că există la toate -po- 
poarele' pămintului, o -care care asămănare în ma- 
nifestările. de acelaș feliit ale spiritului, pentru că la 
toate există, un -fond comun care tocmai caractezi- - 
zază, ființa, omenească. 'Trebue încă luat :aminte că, 
la început, desvoltarea, omenirei, în toate ramurile de 
activitate intelectuală, urmează un mers: obştese, de- 
terminat de mari. curente poporane,; în care îndi- 
vidualitatea joacă un. rol îndestul de sters. Astfeliii 
popoarele trec, .pentru a zice așa, fâră hopuri, de 
la starea, de vînătorie la acea, de păstorie, apoi la 
agricultură. Se întîlnesc nu e vorbă invenţiuni făcute 
de individualităţi cu deosebire înzăstrate : dar aceste 
individualitățy se: pierd. în gramadă. In sfera puterei 
politice, capii de triburi ocîrmuiesc popoarele, după 
niște obiceiuri Obştești, fâră ca intervenirea indivi- 

„duală să joace un mare rol ; religiunea este fetişistă



Legile sociologice. . „269, 

sati politeistă, product al spiritului obştese al po-: 
porului, și nu acel al unor indivizi atot puternici. Tot 
așa e cu formele vieţei sociale, literare, artistice. 'To- 
tul este productul comun al poporului întreg, și ro- 
lul individualităților dispare în gramadă. 

Dar aceasta nu este totul. In primele timpuri ale 
desvoltărer popoarelor, caracterele speciale ale rasei 
nu aii timpul de a însămna cu pecetea lor manifes- 
tările spiritului. Răsare mai mult partea, obștească ' 
omenească, decît partea deosebită a complexiuner 
mintale. | o 

"Prin aceste împrejurări, se face ca primit pași fâ- 
cuți de popoare în istorie, să înfățoșeze o asămă- 
nare în destul de rostită. Această asămănare înce- 
pătornică a tuturor formelor vieţei sociale a indus. 

„în eroare pe sociologi, fâcîndu-i să primeascăideea 
cu totul greșită, a unei dezvoltări identice, nu nu- 
mai la toate popoarele pămîntului, dar încă și în tot 
decursul istoriei, desvoltare pe care o cred, pentru 
acest temei, formulabilă în legr. Ei s-aii lăsat a fi 
înșălați prin asămănarea începuturilor şi ati încheiat, - 
prea cu grăbire, că această asămănare este stărui- . 
toare. Dar s-a luat aminte cu cuvînt, că „sociologii - 
pînă acuma aii studiat, cu o plecare cam excluzivă, 
popoarele sălbatice şi barbare. In . privirea acestor: 
popoare, ei posedă o erudiție îmbelșugată și exactă. 
pe cîte cu putinţă. Cind ei însă vin la popoarele 
civilizate, la naţiunele istorice, cercetarea .lor este in- 

- viderat: neîndestulătoare“'22,--Nu, ecicatărea' lor tiu. 7 
răspunde cerinţilor științei, de oare ce e mult mar 
uşor de a cunoaşte amărunţimele vieţei civilizate de- | 
cît. acele ale viețer popoarelor sălbatice ; ci conclu- 
ziunele trase de sociologi din studiul popoarelor cu. . 
civilizaţie rudimentară, neputîndu-.e aplica nici în- 
tr-un chip desvoltărei popoarelor civilizate, ele par 

22. liacombe, De î' histoire considerce comme science, p. VIIL Comp. Lam-: 
precht, JVas îs Aullurgeschichle citat În nota. prec., p 104.
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a da o aparenţă defectuoasă studiilor ce se e fac asu- 
pra acestor din urnă. NE SE 

Intr-adevăr la popoarele superioare, asămănarea 
începătornică nu întirzie a dispărea. Caracterul deo- 
sebit al fie-cării grup etnic pătrunde curînd prin ma- 
nifestările vieţer. psihice ; rolul individualităţilor se 
întăreşte din ce în ce; legiuitori apar care prefac or- 
ganizarea politică și socială a. popoarelor ; capii po- 
litică. care întemeiază puterea lor pe această orga- 
nizare, încep a determina soarta popoarelor; înte- 
meitorii de religiuni transformă credinţele, lor; ar- 
tiştiy, a lor artă; oamenii de știință vin să le lăr- 
gească orizonul intelectual. Ast-felii elementul - in- 
dividual și adesea ori intervenirea neașteptată a în- 
tîmplărei vin să complice jocul puterilor obștești, şi 
întipărese sufletului particular al fie-căruia, grup ome- 
nesc, un mers particular. D. Simmel zice cu cuvînt, că 
„mulțumită acestei desvoltări propășitoare, indivi- 
dualitatea, se desface mai "limpede; funcțiunile devin 
mai împărțite, mai specializate ; individul pierde ori- 
cc egalitate, ori-ce solidaritate cu ceilalți membri ai 
grupului: 23, | 
Dacă însă lucrurile stati ast- feliu, și nu se poate 

tăgădui. înviderarea, atunci numai cât siluind faptele, 
înlăturând deosebirile, şi ţinîndu-se numai cît de ge- 
neralitățile cele may abstracte, se pot formula pînă 
la un punt legi obștești de desvoltare. Această lă- 
sare la o parte a deosebirilor șterge tocmai caracte- 
rul de căpitenie al faptelor succesive care nu există 
ca atare, decit prin deosebirile ce se află între fap- 
tele de aceiași clasă, atit succesiv, cît și în seriile lor 
piralele. Dacă această, deosebire nu ar. exista, suc- 
cesiunea; ar fi înlocuită prin o repeţire. a acelorași 
fenomene, deci prin coexistenţă. Acestul caz se po- 
trivesc mal cu deosebire cuvintele D-lui de Greef: 

« li ” : . ” -. . “ - . i ! 

23. Za di/fâreneialion sociale. Exteait de la Acte rnfernatiunale de so- 
„cielogie, 194 p. 2.
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„Abstracţiunea devine primejdioasă și vătămătoare, 
cînd, - în studiul fenomenelor aparţinind unui 
grup special şi mai complex. din ierarhia științelor, 
ea înlătură tocmai proprietăţile speciale care singure 
îndreptăţese constituirea acestui grup ca știință par- 
ticulară, şi caută să readucă explicarea acestor fe- 
nomene speciale la explicările date de legile clase- 
lor anterioare, de fenomene mai simple și mai ob- 
şteşti. Aceste îndrăzneţe generalizări ati marele nea- 
juns de a suprima caracterele speciale ale fenome- 
nelor,: pentru a le explica .mai bine ; în realitate ele . 
înlătură problema, nu o desleagăt 2, Și dacă D. de 
Greef, cînd formula acest principiu, avea în videre 
generalizările adevărate și în ființă ale ştiinţelor coe- 
xistenţei, ce va trebui să se întîmple oare, cînd aceste 
generalizări nu sunt decît niște concepțiuni închi- 
puite, precum vom dovedi-o în curînd? E 
"Ştim că există o scoală, după care nu ar fi ni- 

mica, noii. sub soare, scoală care privește istoria ca. 
vecinica repetiţie a, acelorași evenemente. Aceasta 
este vestita teorie a ciclurilor istoriei, pusă în, curs 
pentru întăia oară de Italianul, Vico, și primită încă 
în zilele noastre de autori care vorbesc totuşi de pro- 
păşirea neamului. omenesc, precum bună oară.-D. 
Gustave Le Bon care crede: că „repeţirea, vecănică a . 
acelorași lucruri pare a fi. cea mai temeinică dinle-. - 
gile istoriei“ %, și D.. Tarde.care vra să întemeieze 
istoria, adecă vecinica schimbare care alcătuieşte pro- * 
pășirea, pe repeţirea asămănărilor'€. Această concep-. . 
țiune. este tot ce poate fi mai rătăcit; căci cum se. 
pot măcar alipi cele două noţiuni contrazicătoare. 
de schimbare și de repeţire de lucruri asămănătoare ? 
Repeţirea acelorași acţiuni, fapte, „evenemente, ex- 
clude. schimbarea, și: dacă este schimbare, nu. mai: - 
poate fi decît repeţire. parţială, adică .:repețire - dife-: 

  

24. Les los sociologigues, p- 47. DIE 

25. Zois psyehologigues du dfveloppemeni des peuples, p. 120, 161.. 

26. Zois de timitation, Chap. LI: La repdiition universel!e. îi 

Ă AI AL!
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rențiată. Această repeţire, în care elementul diferen- 

țial întrece pe acel reprodus, face să înainteze fără 

încetare spiritul pe calea : propășirei. Reproducerea 
se” operează tot-deauna într-un chip adăogit; ea se 
îmbogățește cu elemente noue, se modifică în o- 

rînduiala, succesiunei ei, în caracterul faptelor ce în- 
lănţueşte. Intr-un cuvînt, desvoltarea, de și samănă 
grosso modo cu acea cea precedat-o, cu acea ce se rea- 
lizază paralel, este cu totul deosebită, și tocmai a- - 
ceastă deosebire constitue elementul esenţial al des- 
voltărei istorice, -iar nu repeţirea părţei asămănă- 
toare, cum o crede D. Tarde. A 

“De şi există oare-care neasămănare şi între fenome- 
nele deosebitelor clase ale coexistenţei, nu această nea- 
sămănare constitue partea lor caracteristică. Așa bună 
oară, două zile.nu se asamănă nici odată pe deplin, 

nică. ca, lumină, nici ca aspect al ceriului: cu toate) 
aceste perindarea zilelor: și a nopților nu cste deloc: 
jignită. In fenomenele succesive, din protivă, deose- 
birea de la unul la altul constitue lucrul de căpi- 
tenie,. şi asămănările ce aceste fenomene înfățoșază 
nu sunt decît de o însămnătate secundară. Literatura 
clasică latină împărtășește cu literatura clasică fran- 
ceză deplinătatea formei. Totuşi elementul lor esen- 
ţial constă, nu în această trăsătură. comună, ci în - 
deosebirile care, fac. din. aceste "literaturi două pro- 
ducte speciale ale geniului a două popoare şi două 
epoce deosebite.. Dreptul roman și dreptul german 
sunt-productul-aceleiaşi.nevoi, acea de-a.regula viaţa - -- 
indivizilor şi raporturile lor cu statul. Dar cunoş- 
tința aceste asămănări, cu totul 'obştească, nu ar 
aduce nici un folos -inteligenţei care, din protivă, nu 
poate găsi unul, decît în studiul deosebirilor, care 
despart aceste două producte ale geniului și desvol- - 
tărei a două popoare deosebite.. a 

Cunoștința istorică nu este decit. o cunoștință. de deo- 
sebiri, şi anume de deosebiri între forme ce se desfășură, 
una după alla, saă în chip paralel.
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Pentru a stabili generalizări de serii istorice, tre- 
bue tocmai suprimate aceste deosebiri, deci carac- 
terul lor esenţial ; trebue distrus elementul special al' 
faptului ce este de studiat. Ce rămîne ? O umbră; 
ba nici macaratit! o, 

“Nouă ni se pare că această încercare a sociologi 
lor, de a stabili legi generale de desvoltare, provine 
dintr-o. greşală, de judecată. Ei împărtășesc rătăcirea 
așa de universal răspîndită, că ştiinţa nu ar consta. 
decît în generalizarea faptelor -.sub formă de legi. 
Voind cu .ori-ce preţ, să dee disciplinei lor un ca- 
racter ştiinţific, ei trebuiaii numai decît să descopere 
în ea legi; dar cum să formuleze generalizări asu-: 
pra unor .fapte neasămănătoare, şi care. urmează u- 
nul după altul, în loc dea coexista? EI închipuiră 
atunci de. a generaliza, succesiunele însăși ale eve- 
nementelor. lată pentru ce D. Gumplouwilz mustră pe. 
istorică, și mai ales pe acei ce se îndeletnicesc cu is-: 
toria specială a unui popor, „de a privi elementele: 
ce întîlnesc, ca fenomene. individuale care nu ara- 

parținea, decît numai acelei.naţiunr, pe cînd o cu- 
noștință a, legilor sociale i-ar învaţa a nu videa, în. 
aceste evenimente, decit manifestarea unei legi. so- 
ciale obşteşti“. E E 

“ "Pot acest nămol de erori ar fi fost ocolit, dacă cu- 
getătorii care s-aii încurcat în. el și-ar. fi - dat samă 

de amestecul incepătornic ce-l fâceaii între faptele coe-; 

xistente și faptele succesive. Cele dintăiii:se repetă 

necontenit în acelaș feliă, în spăţii, saii unul după, 
altul în vecinicia timpului, şi manifestarea lor, adesa, 

ori chiar a lor cauzaţiune, pot fi formulate într-un. 

chip “obştese; pe cînd din protivă, faptele succesive se. 

înlânţuiese unele de altele, şi fiind tot-deauna deo-. 

sebite, atât-în curgerea; timpului cit; și, în. seriile lor. 
paralele, nu:mai poate 'fi 'vorba pentru 'ele de gene- 

ralizare, ci numai cît de desfâșurare serială, - 
„sd > 

  

27. Grundriss der Sociologie, Wien 1895, p. 75: 

18



Şi4 Legile sociologice 

Reproducem cu plăcere cuvintele D-lui Oito Hinze: 
„Știința istoriei trebue să fie, așazată pe baza, largă 
a unei cercetări psihice sociale, cît să, poate de a- 
dînciă. Dar aceasta nu este decât o perfecționare a cer- 
cetărilor istorice întreprinse pînă: acuma, şi .nu 0 re- 
voluţiune a ştiinţei istorice. Această din urmă nu va 
putea nică odată să ajungă la cunoştinţa unor fapte 
obşteşti, care s-ar repeta într-un chip regulat, ci nu- 
mai cît la adîncirea unei desvoltări: singuratice, în 
trăsăturile sale obşteşti. In ceea ce noi numim isto- 
ria omenirei, adică înlănţuirea desvoltărei culturale 
“a unui grup de popoare vechi şi noue, nuţiunele sin- 
guratice înfâțoșază mai curînd treptele  desvoltărei 
unui mare tot, decît tipul reînnoit al unei desvol- 
tări naţionale. După cele ce se cunosc din istorie, nu 
este cu putință a închipui o ast-feliu de desvoltare 
normală a naţiunilor, afară decît dacă voim să ne 
mulțămim cu analogii biologice cu totul nehotăriîte. 
In încrucişarea și întrețăsarea desvoltărei naţionale 
şi a celei universale, stă după părerea mea, temeiul 
neputinței de a constitui istoria universală prin is- 
toria compusă a deosebitelor naţiuni; ea este şi ră- 
mâne. o procedare: mare şi unică“ %, . 

Prevedere şi prezicere. — O urmare care de- 
curge neapărat din existenţa legilor, este putinţa de 
a prevedea și a prezice faptele ce le sunt supuse. 
De aceea și găsim noi pe toți sociologii cerînd pen- 
tru ştiinţa. ce voesc a crea, putinţa de a formula 
legi, şi. adăugînd drept. corolar neapărat, facultatea 
de a prevedea și a :prezice desvoltarea viitoare a o- 
menirei. Auguste Comte este cel întăi care a formu- 
lat maxima, sociologică: „a şti, spre a prevedea și 
pentru a putea“. Herbert Spencer se sileşte. a com-. 
bate, prin toate argumentele cu putință, întîmpina:. 

28. Wer individualistische und Zolektivistisehe Geschiclsau assung, ta 
SydePs Zistorische Zeitschrift, 1896, p. 66. Ă
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rea, că relaţiunea, de cauză şi-efect în faptele sociale 
ar fi aşa de complicată, că ori-ce prevedere ar fi 
peste putință”, Ferron susţine, că „legile istoriei pot . 
singure să ne facă cunoscut prezentul şi să ne arăte 
viitorali: 0, D. Bresson dă ca. „cel mai scurt rezu- 
mat al scopului sociologiei, aplicaţiunea, în evoluţiu- 
nea obștească a omenirei, a stărilor de societate an-. 
tecedente, pentru -a prevedea. pe acele consecvente:, 
EI adaoge, ceea ce este pe de altă parte implicit cu- 
prins în ideea de prevedere, că „sociologia ÎȘI pro- 
pune descoperirea legilor sociale, şi că prin legi tre-, 
bue înţălese relaţiunile statornice” de succesiune şi de 
asămănare ale fenomenelor, care să ne învoiască a - 
le prevedea unul după altule. EI conchide, că „sub 
pedeapsa dea se lepăda de sine, sociologia nu poate 
să renunțe, nici a deduce, nici a. prevedea ; totuși, 
întîrziind încheierile ei, ea trebue întăi să studieze 
trecutul omenesc, bază neapărată a ori-cărel preve-.. 
der“: D. Lacombe sfirșeşte scrierea sa asupra is- 
toriei privită ca ştiinţă, cu un capitol asupra pre- 
vederei, și așa mai departe. 

Noi susţinem, din protivă, ca această prevedere a 
lucrurilor viitoare succesive, (căci ştim că sunt lucruri 
viitoare coexistente : eclipsele, coborirea prețurilor, 
efectul pasiunilor) care vor fi cu totul altele decît 
acele ce le avem înaintea ochilor, este cu neputinţă, 
nu numai în domeniul spiritului; dar că ar fi fost 
cu neputinţă, chiar în acel al faptelor materiei, pe 
timpul cînd se desvoltaii formele acesteia. Ast- felii, 
să presupunem că ar fi trăit geoiogi în epoca se- 
cundară ; ar fi putut ei să prevadă formațiunea căr- 
bunelui de pămînt, chiar dacă ar fi avut înaintea 
lor nesfirşitele păduri ale epocei carbonifere ; saii, a- 
cel ce ar fi precedat sosirea perioadei glaciare, ar fi 
putut ei să o prezică? Dacă nişte paleontologi ar 

29. Introduction ă la science soctaie. p. 37 
30. Tâdorie du pragrăs, Paris, 1867, ” p 332. 

31. Zes trois cvolutions, Paris, 1888, p. 13, 25 şi 223.
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„fi fost contimpurani cu Elephas Primigenius, ar fi 

putut ei să prevadă și să prezică prefacerea lui în 

elefantul zilelor noastre ? Şi, cu toate aceste,. în geo- 

logie, cauzele de prefacere sunt departe de a fi așa 

de complicate, precum sunt în faptele spiritului. 

D, Ferneuil păcătueşte prin partea opusă ; d-sa sus- 

ține că „știința se mărginește a constitui faptele, a 

îngrămădi experiențele ; apoi, din împreunarea aces- 

tor experiențe, ea deduce legile obștești ; dar ea nu 

speculează nici odată asupra viitorului, asupra ceea 

ce trebuie să fie“ 32, Ştiinţele faptelor coexistente pot 

foarte bine să speculeze asupra viitorului, care va . 

repeta tot-deauna ceea, ce se întîmplă acum ; precum, 

bună-oară, cînd astronomii prezic eclipsele de lună 

sati de soare. Susținerea D-lui Ferneuil nu este de 

primit, decît pentru științele istorice; dar vom ve- 

„dea că şi aceste din urmă pot, pănă la un punt, să 

speculeze asupra. vii:orului, | 

TPemeiul pentru care sociologia, adecă istoria, nu 

poate prevedea faptele însăși, care se vor întîmpla în 

viitor, este următorul: faptele coexistente sunt tot- 

deauna aceleași şi ele se repetă la _nesfirșii. Indată 

ce se cunoaște legea lor .de producţiune, prevederea 

lor devine cu putință: Faptele sucpesive din protivă 

sunt tot-deauna particulare unui oare-care spaţii şi 

unui oare-care timp, Și fiind necontenit deosebite, ele 

nu se' reproduc nici odată într-un chip identic, ci 

partea care le diferenţază, va alcătui pururea elemen- 

"tul caracteristic. Nu există pentru ele o lege de pro- 

ducţiune, adecă de reproducţiune, la infinit. Faptul 

ce este de prevăzut nu s-a mai produs nică odată, 

Pentru a, adeveri prevederea, ar trebui tot-deauna, 

așteptat ca faptul să se îndeplinească. Ştiinţa isto- 

rică sau sociologia, în ceea ce priveşte facultatea 

de a prezice faptele viitoare de caracter succesiv, 

nu ar fi deci decit o ştiinţă, cear veni tot-deauna 

în urmă. a Ei 

  

32. Zes principes de 1789 et la science sociale, Paris 18%9, P 66.
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lată pentru ce prevederile, pe care unii sociologi 
ai! îndrăznit să le facă asupra viitorului, se reduce 
la presupuneri, la bojbăiră, cărora lipseşte cu desă- 
vîrşire caracterul ştiinţific al siguranţei și al limpe: 
zimel. Așa, Herbert Spencer, după.ce a studiat pre- 
facerile încercate de așăzămintele bisericești în tre- 
cut, cînd vine la, profetizarea viitorului, zice că „în 
acelaş timp cu dobînăirea autonomiei depline de câ- 
tră fie-care corp religios, este cu putință ca miniștrix 
să piardă cu totul caracterul sacerdotal. Răspinge- 
rea autorităţei preutului, acum atît de înaintată la 
Disidenţi, va, deveni absolută. Aceste încheery însă 
decurg din ipoteza, că tipul industrial va, propăşi în 
viitor cum a propășit în timpurile de față: este cu 
putință și chiar probabil câ această condiţiune nu se 
va realiza în epoca în care intrăm. Dacă reîntărirea 
militarismului urmează înainte, ea va readuce ideile, 
simțimintele și așezămintele, care se țin de el, şi 
care presupun răsturnarea desvoltărei, pe care am. 
deseris-u mar susis3, 

Este pe de altă parte un exemplu izbitor despre 
modul, cum se îndeplinesc prevederile sociologilor. 
Comte prevedea că tipul industrial era, să se substi- 
tue celui militar, şi că această ev luţiune începuse 
de pe timpul lui. Spencer se rostește în acelaş în- 
țeles; și cu toate aceste epoca actuală, de la 1870 
încoace, a adus toemai o strașnică reîntărire a spi- 
ritului militar. De și acest fapt sare în ochi, și nu 
are nevoe de a fi dovedit, totuși suntem feriziţi de 
a aduce în sprijinul lui cuvintele unui altur socio- 
log, și el mare partizan al legilor sociologice şi al 
prevedere! viitorului, D. Letourneau, care zice, că „cu 
tot pretinsul antagonism descoperit de D. Zer- 
beri Spencer între industrie și răsboiu, nicl odată mă- 
celurile râsboinice nu aii fost mar înspăimîntătoare 
decit de la înflorirea perioader industrialez:, D, La- 

  

„33 Prineipes de sociologie, LV, p. 192. , 
34 Evolution politigue dans lei diserses races humaine, Paris, 1590, p 

529. Comp. Stuart Mill, Zogrgue. II, p. sa.
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combe, care consfinteşte un capitol întreg prevederei, 

dar în care se îndeletnicește mai tot timpul cu alte 

întrebări, începe acest capitol cu cuvintele: „Oră-ce 

ştiinţă ne pune în putinţa de a prevedea ; nu este 

știință fără oare-care prevedere ; este pecetea,. sem- 

nătura ştiinţei. Dar, de la o ştiinţă la alta, această 

deosebire este mare. [n istorie, ştiinţă complexă în 

cel mai mare grad, care âtîrnă atîta de înriurirea 

individuală, nu trebue să sperăm o prevedere fâră 

greș, şi mai ales o prevedere amărunțită. Dacă cu- 

noaștem. bine prezentul și dacă îl interpretăm cu o 

metoadă “sigură, vom putea deduce că oare-care în- 

tîmplări de formă foarte generală, foarte abstractă 

pentru 'a zice ast-feliă, ar fi gata să se întîmple, fără 

a putea vre-odată susținea, că ele se vor întîmpla 

în adevărt.. Nişte fapte foarte genrale, foarte  ab- 

stracte, care ar fi gata să se întîmple! Pentru ce 

să nu recurgem atunci: mai bine la sistemul oraco- 

„lului de la Delfi? o 

Și nu ests decit prea firesc lucru, ca prevederea 

faptelor” să fie cu neputinţă în sociologie, de oare-ce 

chiar elementele ce ar voi să le cuprindă singure în 

vercetările că; aşăzămintele și viitoarele lor prefaceri, 

atîrnă: de la evenemente, de la acţiunea individuală 
şi 'de la întîmplare, Și dacă aceste de pe urmă nu 
pot fi prevăzute, cum o recunosc cei mai rivnitori 

sociologi, cum s-ar putea prevedea, desvoltarea așă- 

zămintelor, care sunt productul a doi factori, din 

care unul nedetermiriabil ? [ată pentru ce sprijinirile 

foarte drepte ale D-lui Lacombe — că individualul 

istorie nu se lasă a; fi prevăzut, pentru. că căracterul 
individual: este alcătuit din elemente, care nu pot fi. 
apucate de noi; că -țesătura, istoriei înfâţoșază pre- 

tutindene evenemente (opere als indivizilor) şi așeză- 

minte adîncîncrucișate și întrețesute,— se împacă greii 

cu capitolul d-sale asupra prevederei faptelor istorice. 

35. De Phistoire consid/rte comme science, p 244, 233. Comp. p. 9,şi 

cap. final. . MO | aa
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Mill este mult. mai consecvent, când recunoaşte că, 
„tot ce atîrnă de particularităţile indivizilor, combi- 
nat cu situaţiunile întîmplătoare în care er se gă- 
sesc, scapă numai decit ori-cărei prevederi, 

Să facem, pentru sociologi, presupunerea, pe care 
am făcut-o mai sus pentru geologi, şi să ne închi- 
puim că ar fi existat din er în veacul al XIV-lea 
al erei noastre, şi. că aceșii învăţaţi ar fi studiat a- 
șezămintele Spaniei și ale Anglier,. din care acele ale 
celei d-intăi întreceau cu mult, în întinderea liber- 
tăților exercitate de popor, pe acele ale Angliei. Cum 
ar fi putut ei prevedea; că, în Anglia, aceste așăză- 
minte, mulțămită mai ales revoluţiunei care alungă 
pe Stuarţi de pe tron, ar da naștere garanțiilor par- 
lamentare, pe cînd în Spania ele s-ar stinge aşa de 
curind, sub loviturile ce le dădură Ferdinand şi I- 
sabela, Carol Quintul și Filip al II-lea ?%, 

D. Zarde deosebeşte și d-sa. două soiuri de fapte 
sociale, acele datorite invenţiunei cu: & căror studiu 
ar trebui să se îndeletnicească filosofia socială și: a- 
cele, care provin din imitațiune şi care ar alcâtui obi- 
ectul științei sociale. Cele de pe,urmă singure pot 
fi înregistrate, 'calculate prin statistică, și. deci 
constitui materialul unui: studiu ştiinţific, „căct inu 
este știință, âdaoge D. Tarde, decit acolo, unde se 
întîlnesc asemănări și repeţirie, D-sa, may. admite că 
„sociologia va putea! să prevadă formele, pe care o 
stare: sodială le va îmbrăca după un timp oare-care, 
cu condițiune ca oare-care reforme saii revoluțiuni 
politice 'să nu vină să încuree' această expansiune, 
și că nu se'vor naște focolare rivale; întocmai, pre- 
cum fizicul poate să înştiințeze că o descărcătură de 
puşcă, dată chiar acuma, va fi auzită, într-un număr 
oare-care de secunde la cutare îndepărtare, “afară - 
numai dacă sunetul ar fi fost oprit în a lui cale, saii 

36. Zogigue, II, p. 544. , i e 
37. Ca /ueros spanioli fură distruși prin intervenirea personală a regilor 

vezi Lavisse et Rambaud, Zfistoire gendrale, IV, p. 328, V, p. 49.
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dacă în acelaș: timp un vuet mai puternic, bună- 

oară o lovitură de tun, l-ar fi înăbușit“. Compara- 

ţia, care nici nu poate fi un temeiii, nu este însă 

de loc exactă, şi demonstră confuziunea pe care D. 

"Parde o face între faptele coexistente (0. lovitură, de 

puşcă şi una de tun) și faptele succesive (două stări 

sociale despărțite printr-un răstimp). Sunetul poate 

fi oprit: de o piedecă din afară ; el nu încetează însă 

de a exista, dar nu poate fi auzit; pe cînd starea 

socială va fi modificată prin nişte cauze, care vor 

lucra asupra ei şi 0, vor preface în altă ceva ; ca 

va înceta de a exista așa cum este, nu numai subi- 

ectiv în raport cu acei ceo percep, dar chiar și o0- 

biectiv, în raport cu firea ei. Și cu toate aceste, D. 
arde recunoaște singur că „viitorul va fi ceea ce 

vor fi invenţiunile sale necunoscute, şi a căror apa-. 

rițiună succesive nu ati nimic formulabil în legi“ s. 

Dar în acest caz, cum se poate susținea facultatea 

prevederei ? D. Brunttidre are de sigur mult “mai 

miultă dreptate, cînd zice, că „mai presus decit toate 
celelalte părți ale civilizaţiei, Andromaca și Ifige- 

nia sati cuvîntarea funebră a reginei de Anglia, a- 

tirnă, dacă nu de întîmplare, cel puţin de arătarea 

lui Bossuet șia lui Racine. Și dacă se zice că această 

arătare este condiţionată prin legi, ca şi restul, a- 
tuncă răspund că se joacă asupra cuvintului de lege, 

însușirea, legei fiind, dacă nu mă înșăl, ca ea să 

învoiască a prevedea saii a putea. Ei nu ştii însă 
să, se fi găsit mijlocul de a face să se nască, după 

voință, oamenii: ca Bossuet sai “Racine, nici ca să 

se calculeze cînd ar putea să. răsară“ *. * 
„. Putina de, prevedere. a; faptelor sociologice . dina- 

38. G. Tarde, Zes fois de Pimilation, p. 154: Comp. p: 20 şi 40. Cu 

toate aceste D. Tarde 'scrie în Zogigur sociale un capitol asupra Zegzfor în” 

vențiunei, cu toate că în scrierea d-sale anterioară, dsa afirmase hotărit că 

învențiunile nu pot fi formulate în legi. El vorbea În acea scriere despre 

pseudo-legile invenţiunei ; dar aceste pseudo-leg! s-au prefăcut, după cum se 

vede, în /4pi adevărate, în Logica socială. . ” 

- 39. D'foolulion des genres dans la diltratures P- 235:
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mice se va lovi tot-deauna de piedeca nerăsturnată, 
chiar pentru prefacerile aşăzămintelor, că aceste: de 
pe urmă atîrnă de evenimente, care fiind mai tot- 
deauna neaşteptate, nu pot fi prevăzute, şi prin ur- 
mare împiedecă şi prevederea 'efectului modificator 
ce trebuie să-l exercite asupra 'aşăzămintelor. În ză- 
dar se silesc 'sociologii a scoate din sociologie 'stu- 
diul evenimentelor (Lacombe), ainvenţiunilor (arde) 
a faptelor biografice (Herbert. Spencer), 'adecă fap- 
tele care nu se asamănă, miezul istoriei şi cel mar 
puternic al ei agent, pentru a constitui ştiinţa pro- 
pășireă pe temelia repeţirei lucrurilor asămănătoare, 
adecă pe elementul static al civilizaţiilori?. Este cea 
mai regretabilă rătăcire pe care mintea, omenească 
a:putut-o face vre-odată în domeniul ştiinţei, și ea 
nu s-a putut expune la așa ceva, decît în urma a- 
mestecului faptelor coexistente cu faptele succesive. 

Sociologia posedă netăgăduit legi tot așa de fixe 
şi de nestrămutate ca şi acele care ocîrmuiese faptele 
fireşti coexistente. Ea poate numai decit să prevadă 
şi să prezică evenimentele ; dar aceasta nu o poate 
face, decît pentru partea el statică, pentru acea care 
studiază faptele coexistente. Numai pentru . această, 
parte a sociologiei ca pentru toate ramurile: știinţe- 
lor teoretice, poare  rămînea în picioare formula 
D-lui: Menger, că'„tot ce a fost observat într-un caz 

oare-care, trebuie numai decît să se repete ori de 

câte- ori împrejurările producțiunei faptului se reîn- 
tilnese“ii, | 

Aşa sunt bună-oară mai multe clase de fapte e- 

conoinice, precum. coborirea salariilor cînd oferta în- 

trece cererea, scăderea numărului. căsătoriilor cînd 

nartul salariilor scade, sati cind preţul grinelor se 

  

40. D. Tarde, cînd ajunge În cartea sa asupra Ziegilor imitațiuuei, la ca- 

pitolul Istorie, :nu vorbeşte tot timpul decit de statistică Această din urmă 

ştiinţă este pentru d-sa aproape identică cuacea a Istoriei. A se vedea mal 

jos în capitolul nostru: Zgile statistice. 

41. Untersuchungen der die Dlethode în den Socialwissenschaflen, p 40:
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urcă, fapt ce are drept urmare sporirea nașterilor 

nelegiuite și deci acea a .mortalităţei copiilor. Dar 

iată singurul cîmp, unde sociologia poate formula 

legi și prezice evenimentele, și,.cum vom vedea-o 
mai la vale, este și singurul cîmp alistoriei în care 

faptele. trecute pot fi stabilite pe calea inducţiunei. 

Sociologii, înșălați prin această împrejurare, aii voit 

să aplice și în domeniul faptelor succesive, ideea de 
lege, luată în sfera “faptelor coexistente, precum și 
putinţa prevederei acestor .fapte, putinţă ce decurge 
numâă decît din ele, fără a-și da samă de neputința 
absolută de a.prevedea și a prezice fapte noue ce 
se produc pentru întăiaș dată. | 

Dar, însămriează oare aceasta, că sociologia di- 
namică, sai istoria nu poate arunca nici o lumină 
asupra evenimentelor ce aii să fie, și că viitorul îi 
este cu desăvirșire închis ? Nu o credem. Numai cît 
chipul în care istoria va pătrunde în timpurile vii- 
toare este cu totul deosebit de acel pus în practică 
de cătră, ştiinţele teoretice. Istoria constată că o suc- 
cesiune de fapte urmează în trecut o, direcțiune oare- 
care. Ea conchide cu temeiii că aceeaşi direcțiune 
va fi ţinută de faptele, în ele însăși necunoscute, pe 
care viitorul le va împinge la lumina zilei... Na a- 
ceste fapte însăși pot: fi prevăzute şi prezise de ştiinţele 
istorice, ci numai direcțiunea în care se vor mișca a- 
ceste fapte, în ele însăși necunoscute. Cîţi-va. sociologi 
ati întrevăzut acest adevăr ; ei nu vorbesc de pre: 
vederea, faptelor viitoare ale istoriei, .ci numai de 
tendinţele, de liniile ce aceste fapte vor urma în vii- 

tor. Ast-felii D. Bresson zice că „nn poate fi vorba 
în sociologie de prevederea exactă şi amărunţită a 
evenimentelor viitoare, ci- de determinarea tendințelor 
şi a legilor obşteşti ale evoluţiuneit. Lilienfeld zice, 

în acelaş sens,:că „de şi. probabil nu vom fi nicio- 

dată în stare a. prezice evenimentele particulare, și 
nică măcar seria succesivă .a epocelor singuratice; de 

și abaterile și clătinările, care întovărășese — fie-care 
'
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tendinţă la perfecţionare nu vor putea, fi "pătrunse 
de nor; de șiizbînda, în lupta pentru propășire și 
pentru perfecţionare nu va merge tot-deauna, drept 
în calea ei, şi deosebiteley epizode ale acestei: lupte 
nu vor putea fi determinate de mai înainte, știința 
întemeietă -pe legile obștești ale naturei, și luînd ca 
punct de plecare nexul cauzal, va putea totuși recu- 
noaște cu siguranţă liniile de căpitenie ale desvoltă- 
rei omeneşti, şi ne va da prin aceasta, o nouă do- 
vadă despre. adîncul adevăr, că ştiinţă vra se zică, 
prevedere, 

Această direcţiune este însă ea, însăși. supusă adese 
ori unor abateri,. datorite intervenirei unor. fapte 
neaşteptate, producte ale cauzalităţei individuale și 
ale întîmplărei. Aşa, propășirea, libertăților engleze, 
începută sub Ioan- fară- "Țară şi urmărită sub cel tre E. 
duarzi, precum şi în vremile Războiului celor Două- 
Roze, este suspendată sub domnia, 'Tudorilor, se deș- 
teaptă. din noii sub Stuarţi, a cărora tendinți abso- 
lutiste ea le combate, şi sfirşeşte prin a ajunge la, 
o revoluţie, în “locul desvoltărei mai normale, ce ur- 
mâse pînă atunci. Tot așa fu în Franţa cu consti- 
tuirea puteret regeşti, care fu întîrziată, mai întâr 
prin războaele de religiune, apoi prin | minoritățile 
repetate ale "lui Ludovic al XIll-lea şi Ludovie al 
XIV-lea. Spania, a căreia decădere se manifestase încă 
sub Carol Quintul, este mănținută pe marginea pră- 
pastiei prin mîna vînjoasă a lui Filip al II-lea. Pro- 
păşirea Rusiei în Răsărit fu stinghirită pentru 'cit-va, 
timp prin urmările războiului Crimeei. Marea, 'serie 
a izbînzilor lui Napoleon fu sfărămată, prin întîm- 
plarea, frigului celui. aspru din 1812 şi prin pierde- 
rea sa din Rusia. şi așa mai departe. 

Cauzele perturbătoare încurcă percepţiunea sen- 
sului direcţiunilor pe care faptele le urmează în a 

42. Gedanten iibrr. die Socialeaisi enschaft der Zuktunft. 2- ter The, Die 
sociulen Gesetae. Mitau, 187$ p. LI2.
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lor desvoltare, și numai, geniul, gîcind viitorul, ş 
nu pregătirea sociologică, poate pătrunde or 
tarea, pe care unele succesiuni de evenimente o vor 
lua, cu-timpul. Dar, dacă, istoria nu poate lumina vii- 
torul decit cu 0 licărire de tot nehotârită, ea va 
sluji _tot- deauna spre a face: bine înţelese vremile 
de faţă, Şi aici stă, folosința, ei practică cea, mai de 
samă.. Poate adese ori .să se întîmple ca sensul unul 
eveniment. să nu fie. limpede, fiecă noi suntem răii 
așăzați spre a-l. pătrunde, fie pentru .că cei intere- 

" saţi ati grija de a ne ascunde adevărata lui fire. Cel 
maă sigur mijloc de a se orienta, în asemene cazuri, va 
fi 'de a urmări .în trecut direcţiunea ce a ținut-o 
înlănţuirea faptelor, din care acel din zilele noastre 
este inelul cel mar apropiat, Această direcțiune ne 
va da îndată cheia gîcitoarer actuale. Se luăm cite- 
va exemple. Ungurii pretind că ei nu “tind de loc 
astă-zi, prin măsurile ce le iaă,a desnaţionaliza pe 
celelalte popoare ale statului lor. Insă, dacă cerce- 
tăm antecedentele măsurilor lor de astă-zi, în vre- 
mile trecute, bună-oară în anul 1848, găsim între- 
buinţate de ei măsuri. analoage, aplicate în' scopul 
mărturisit de a maghiariza deosebitele naţionalităţi 
ale Ungariei. Istoria acestor silinți ne desluseşte pe 
deplin asupra caracterului şi a țintei acelor făcute 
de Unguri în vremile noastre, dâr ale căror tendinţă . 
el 'aii interesa o ascunde, Necunoştinţa direcțiuni- 
lor istorice a făcut să cadă adese ori multe încer- 
cări. D.. Winter ie.cu drept cuvînt aminte, cu acest 
prilej, că „neluarea în „bagare de samă a formaţiu- 
nilor istorice a fost cauza, ruinei planului de mo- 
narhie universală a lui Napoleon I, şi aceiași împre- 
jurare: taie rădăcină teoriilor “democratice-socialiste. 
Cel întăi nu voia să recunoască, formațiunile istorice 
ale naționalităților, sa” căuta să le nimicească, și căzu 

  
. . 

43- A se vedea, asupra acestei întrebări, articolul Zes Roumains e/ les lo: 

"g7ois înserat de' no! în Revue" de C fographie: a d-lul Lu duvic Drapeyron, 1896
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jertfă, reacţiunei lor 44. Statul socialist vra de ase- 
mene să se desfacă de pe bazele istorier, care se ra- 
zimă, atît de adînc în sufletul popoarelor; chiar cînd 
ne-am închipui că ar putea fi constituit: o clipă, — 
după o scurtă existenţă aparentă, el ar fi măturat 
de curentul timpului, în urma unei puternice reac- 
iuni a formațiunilor istorice“. Noi credem la rîn- 
dul nostru că guvernele comit aceeași greșală cu pri- 
vire la tendinţele socialiste. Ele nu vraii să vadă, în 
această nouă formaţiune, 'o serie istorică, de care tre- 
buie ţinut samă, şi cred că pot să o înăbușe prin 
măsuri constringătoare. Viaţa socială a unui popor, 
zice tot D. Winter, în toate relaţiunile sale așa de 
complicate, nu poate fi înţeleasă, şi cu atit mat pu- 
țin desvoltată pe calea. deducţiunei, prin operaţiile 
rațiunei curate. Ea vra să fie explicată prin geneza 
ei, şi desvoltată conform cu dînsa, căci a studia tre- 
cutul vra să zică a înțelege prezentul“ *. Rank: 
spusese pe de altă parte, încă de mult, că „cunoș- 
tința faptelor trecute este nedeplină fără acea a vre- 
milor de față, precum este peste putință de a înţe- 
lege pe aceste din .urmă, fâră cunoștința : veacurilor 
trecute“ 45, o A 

Acuina, după ce am constatat neputința rațională 

de a formula legi pentru manifestațiunea şi expli- 

caţiunea, faptelor succesive, să: trecem la cercetarea 

“acelora care, cu toată această neputinţă firească, ati 

fost; formulate de cîţi-va învăţaţi, și să videm dacă 

aceste legi corespund cu faptele, ale cărora miez ele 

vrai să reproducă. :  -. ii 

Pretinsa legea evoluţiunei religioase. — O lege 

  

i 4. Totuşi nouă ni se pare inviderat că, fără catastrofa din Rusia, datorită 

mat ales întîmplărel, puternica. individualitate: a lul, Napoleon ar fi- putut să 

se mănţină, în cursul viețel sale, în protiva formațiunilor istorice. 

45. G. Winter, Gesehrefte und Politik in Sybel's Elistorische Zeitschrift, vol. 

„1 i 281. 
Ă 

1030 PAT, 175 istoria et polilices cognilione algue, discrimine, . Berlin 

1536, p. 14: „Rerum gestarum scientia imerfecta est sine praesentis notitia ; 

praesentium inteligentia nulla est sine prioris aevi cognitione” -
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pe care sociologii iubesc mult a o formula, este acea . 

care se rapoartă la desvoltarea religiunilor. Această 
plecare a lor este în. destul de firească, de vreme ce 
religiunea fiind unul din instinctele cele mai uni-, 

versale ale omenirei, mai ales pe tărîmul ei se poate 
găsi unitatea unei legi sociologice; apoi religiunile 
diferenţiindu-se după rase, şi nu după popoare, ele 
posedă o bază mult mai largă de desvoltare. 

"De și această lege a fost formulată într-un chip 
cam deosebit de Herbert Spencer şi de Bresson,—spre 
a nu ne repeta, vom examina de odată valoarea ra- 
ţionamentelor lor. Ideea, care predomnește în aceasta 
lege, este că concepţiunile religioase ai trecut prin 
trei stări succesive: fetişismul, politeismul şi mono- 
teismul. Pentru ca o asemene lege să existe, ar tre- 
bui să se constate trecerea spiritului religios prin fa- 
zele aratate, în sinul aceleiași. rase, bine înțăles a ce- 
lei mai superioare, rasa arică, Această succesiune 
însă nu se întîlnește. Chiar cînd s-ar admite că toate 
religiunile aii început prin concepțiuni fetișiste, a- 
ceastă asămănare 'obştească nu ar însămna absolut 
nimic, întru cât fetişismul. raselor, superioare lăsa să 
se întrevadă colțul unei desvoltări mai tîrzii, pe care 
nu-l înfăţoșati credințele popoarelor de rasă inferioară, 
care trebuiaii să rămînă vecinic ţărmurite în tormele 
lor primitive de idei religioase. Dar, chiar cînd des- 
voltarea începătornică identică ar fi bine constatată, 
încă ea nu ar dovedi nimicaltă ceva, decît că, pre- 
cum am luat-o aminte mai sus, cele d'intăi apucă- 
tură civilizătoare se asamănă pretutindene, și urmează 
un oare-care timp acelaș mers; dar că mai departe 
toate manifestările spiritului apucă pe căr deosebite. 

_ Cum se poate, fără a se silui faptele cele mai ne- 
tagăduite, să se susţină, cum.o face D. Bresson, că. 
„instituirea unui Jupiter suveran conduse la mono- 
teismu“ “1? După acest autor, Dumnezeul creștinilor 

47. Zes trois cvohutioris, p. 53:
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ar fi o prefacere a zeilor greco-romani! ! Dar, pen- 
tru a susținea, legea, că ideea religioasă trece în toate, 
rasele prin cele trei trepte, ale fetişismului, „politeis- 
mului şi monoteismului, trebuiaii numai decit jertfite 
faptele. e i 

Dacă se cercetează mersul real al ideilor religi- 
oase, se constată, în locul unei singure legi generale 
a evoluţiei, o desvoltare foarte complicată, datorită 
în întăiul lor plecărilor înnăscute ale raselor și des- 
toiniciei lor deosebite pentru ideile religioase. Ra- 
sele. inferioare se opresc. la fetişismu ; rasa galbănă 
la un animismu superior, cu predispunere pentru 
preceptele morale ; dar rasa albă este aceea care 
desvoltă mai ales ideea religioasă—şi anume, ramura 
semitică concepţiunea monoteistă, care dădu naştere 
celor trei mari religiuni de acest felii : Judaismul, 
Creștinismul, și Islamismul. Rasele arice desvoltă, din 
protivă, concepţiunea politeistă. Aceste trei concep- 
țiuni sunt foarte deosebite unele de altele. Fetișis- 
mul și animismul nu tind decît la explicarea pro- 
blemei existenţei individuale ; politeismul adaoge că- 
tră dinsa și explicarea lumei; monoteismul  întru- 
neşte aceste” două tendinți, punînd, în acelaș timp, 
pe om în raport cu Dumnezeii,: prin o legătură 
morală. | E Da 

Dar aceste religiuni deosebite nu se opresc. în si- 
nu) raselor, ce le aii dat naștere ;; ele se' râspindese 

în afară, asupra altor rase, plecîndu-se: înrîurirei 
spiritului acestor din urmă. Aşa, Budismul de origină 
arică s-a întins pe rasa mongolă; Creștinismul, eșit 
din sinul Semiţilor, s-a răspîndit peste tot corpul 
rasei .arice ; Islamismul, de origine iarăși semitică 
(Arabii), se întinse pe de o parte asupra popoarelor 
mongole (Turci, 'Latari: etc.), pe :de alta .asupra.po-. 

“ poarelor arice (Perşi, Indieni). Dar, în afară: de a- 

ceastă împleticire a 'religiunilor cu. rasele, care e- 

xercită o adincă înrîurire asupra desvoltărei . celor 

d'intăi în. fie-care caz. particular, trebuie. notată încă
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împrejurarea că, pe cînd animismul, politeismul și 
religiunea, vedică sunt productul spiritului poporan, 
marile religiuni care domină astăzi conștiinţele sunt 
toate opera unor personalități istorice, a, marilor în- 
temeitori de religiuni, și că fără arătarea acestor pu- 
ternice spirite individuale care nu aii nimica comun 
cu evoluţiunea firească a ideel religioase, aceste forme 
ale cugetări! colective nu. ar avea forma pe care o 
îmbracă astăzi. Fâră Confucius, Buda, Moisi, Isus- 
Hristos și Mahomet nu ar fi nici Confucianismu, nici 
Budismu, nici: ludaismu, nici Creştinismu, nici Isla- 
mismu. | o 

O cercetare într-adevăr ştiinţifică a desvoltărel i- 
deei religioase nu va putea nici odată să tindă a 
înghezui, într-o singură lege, întreaga evoluţie reli- 
gioasă. 'Ţinind samă de toate înrîuririle, ea, va re- 
nunța de a înăbuși în o.singură formulă pseudo- 
ştiinţifică, bogata desvoltare a cugetărei - religioase. 
Nu se .vor putea studia decît deosebitele serii isto- 
rice ; de exemplu, la religiunile indiene: Vedismul, 
Bramanismul și Budismul, și căuta legăturile ce u- 
nesc între ele aceste trei concepțiuni; saii expune 
schimbările încercate de doctrina creştină, cînd ea 
trecu de la spiritul monoteist semitic la acel poli- 
teist aric; a cerceta schimbările prin care trecu re- 
ligiunea, mahometană, cînd se transportă din rasa 
semitică a Arabilor, la care ea constituia un element 

de propășire, la rasa mongolă a 'Tureilor și Tatari- 

lor, unde încetează de a pune în lucrare o ac- 
ţiune civilizătoare, și devine o piedecă la ori-ce des- 
voltare, și așa, mai departe. 

D. Gumplowilz caută, să scape ăceastă lege a des- 
voltărei religioase, susținînd că „între fetişismu, 
antropomortismu, politeismu, şi ateismul: liber-cu- 
getător, : oxistă .o 'înlănţuire! logică, o desvoltare 

inviderată, pentru ori-ce spirit într-adevăr filoso- 
fic“. Dar autorul se însărcinează el însuși de a se 
desminţi, cînd adaoge: „ciți oameni nu se închină
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şi astăzi încă, precum o făceau cu veacuri în urmă, u- 
nor fetiși ; care-și închipuie pe Dumnezeii sub o formă, 
omenească, ; care împoporează ceriul lor cu legiuni de 
ze), sati care nu vraii să recunoască decît pe unul 
singur, Iehova, precum o făceaii cu mii de ani în. 
urmă ; pe cînd pe de altă parte, noi întîlnim ateis- 
mul liber cugetător încă la unii filosofi ai antichi- 
tăţer !“ “5. Inlănţuirea, logică nu există deci, de 'oare-, 
ce la Greci, se sare peste faza monoteistă și se ajunge 
la cugetarea liberă. Această, înlănțuire nu constituie. 
o lege. 

Fie-care religiune are evoluţiunea ei particulară, 
şi această evoluţiune nu poate fi înțăleasă, dacă nu. 
se ține samă de celelalte elemente în sinul cărora 
religiunea vine să se împliînte. Iată-ne deci foarte - 
departe de o singură și unică lege a evoluţiunei idei- 
lor religioase 'la toate rasele și la toate popoarele ; 
afară decit dacă este să se jărtfească adevărul de 
hatîrul legey. 

Pretinsa, lege a evoluţiunei politice. — Sociolo- 
gii vraii să formuleze, pentru toată omenirea, și o 
singură și unică lege de desvoltare a organismelor: 
politice. e E Si : 

D, Letourneau ÎȘI închipuie această lege în mo-: 
dul următor: „Societăţile omenești evoluază regu- : 
lat prin trepte succesive care sunt: anarhia, clanul, 
tribul republican întăi, aristocratice după aceea ; apoi 
monarhia care începe prina fi electivă pentru a'a-! 
junge mai pe urmă ereditară. In sfirșit unele naţi- 
uni mal alese (naţiuni alese, cînd e .vorba de E lege : 
ştiinţifică, !) leapădă în curînd forma monarhică, spre 

a se întoarce'la un regim 'republican, foarte  deo-- 
schit însă de acel al triburilor primitive,. și vestind 
ast-feliti sosirea unor forme sociale noue, încă as-: 

cunse în sinul viitorului“. La sfîrşitul cărței sale, - 

7
 

  

48. Grundriss der Sociologie, Wien, 1885, p. 101. 
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cînd D. Letourneau își rezumă studiul, el dă, legea 

lui sub o formă ceva deosebită. [E zice că „seria 

politică începe prin anarhia Puegienilor saii a Es- 

chimoşilor, ascultînd de nişte obiceiuri și nu de o. 

ocîrmuire, trece după aceea la clanul familial, tribul 

republican mai întăi, monarhic şi aristocratic după 

aceea; ajunge la monarhia despotică, pentru ca la 

sfîrșit, prin o intoarcere îmbunătăţită cătră începu- 

turile .sale, să iasă la, guvernul parlamentar“ *. . 

Să asămănăm pe două coloane ambele formule 

ale legei d-lui Letourneau : 

Prefaţă  Oonelusiurne 

Anarhia Anarhia 

- Clanul _ Olanul 
- Tribul republican Tribul republican 
. Tribul aristocratice .'Pribulmonarhic aristocratic 

Monarhia ereditară Monarhia, desp otică 
- Monarhia electivă | 

Republica Guvernul parlamentar 

; D. Letourneau ar fi :trebuit să fixeze într-un chip 
mai preciz ideile d-sale, şi să-și formuleze legea în 
acelaș feliii la începutul şi la sfîrșitul cărței sale. 
D-sa. ar fi trebuit să aleagă termini de o mai mare 
limpezime ştiinţifică, căci e vorba de o lege, și o 
lege trebuie să fie formulată cu cea mai de pe urmă 
claritate, ca rostirea supremă a cugetărei științifice. 
Intr-adevăr, ce însamnă terminul de trib republican, 
în oposiţie cu acel de.trib aristocratic ? Suntem în 
drept .de a admite 'că cel dintăi vra să zică trib 
republican democratic, iar cel de al doile trib tot 
republican aristocratic. Dar în acest caz; cum să se 
împace cele. două forme de triburi republicane din 
prefața, cu tribul republican scurt, urmat de. tribul 

49. Evolution politique dans les diverses aces humainesy Paris 1890, p. 
VII și 533.
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monarhic aristocratic al formulei conținute în con- 
cluziune ? Apoi pentru ce monarhia, în cea d'intăr 
tormulă, trece prin două forme, electivă și 'ere- 
ditară,: Pentru a nu îmbrăca; în a doua, decât una 
singură, acea a -monarhiei absolute ?: Ce însamnă 
mai departe noua formă, republicană la care unele 
naţiuni alese fac să se întoarne în curînd monarhia 2 
D. Letourneau se gîndia de sigur la Franţia: Dar 
în aceaştă țară forma monarhică, 'a ţinut aproape 
1500 de ani, chiar dacă am începe numai de la, 
Clovis. Cum se poate deci vorbi deo lepădaretim- 
purie ? Această monarhie în sfîrșit, se schimbă ca 
în republică, saii în guvern parlamentar şi în acest 
din urmă caz, acest guvern subînțălege el'o formă 
republicană, sait poate. $ să urmeze a rămînea mo- 
narhie ? 

Dar dacă formula, saii mai bine zis formulele: D- lui 
Letourneau, trezesc atitea întîmpinări, ce trebuie să 

jie cu temelia pe care ele 'se ridică? Aplicate asu- . 
pra faptelor, nică una nici alta din ambele 'formule 
nu pot sta în picioare nici o singură clipă. Această 
pretinsă lege nu este decît o generalizare arbitrară 
a unei desvoltăni ce nu se lasă, a fi răstrinsă într-o 
tormulă unică. . 

D. Letourneau simte: singur partea slabă a pre- 
tinsei sale legi. El zice că studiind popoarele is- 
torice, s-a văzut că de obiceiu și: mat ales în întăile 
lor faze, evoluţia lor politică reproduce seria stărilor 
sociale 'ce se obține numai prin ' juxtapoziţiune 'et- 
nografică a popoarelor.deosebitelor rase“ %, Dar din 
aceea că popoarele înfâţoșază în începuturile des- 
voltărei lor "forme asimănătoare urmează oare că 
această desvoltare să fie stăpînită la toate prin una 

și aceeaşi lege sociologică? Dar cum se poate for- 
mula o' lege cu răstringerea.: de obiceiu ? Ce s-ar zice 
oare de o lege a fizicer« care s-ar rosti în acelaș chip,. 

50. Biden, p. 526.
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bună oară, că de obiceiii puterea curenților electrică 

este în raport; direct cu puterea electro-motrice şi 

în raport invers cu rezistența (legile lui Ohm) ? Tot 

ce ar putea răminea din pretinsa lege a D-lui Le- 

tourneau, ar fi cele d-întăi două trepte ale desvoltă- 

rei politice, anarhia şi clanul, şi aceasta, pentru că 

aceste două stări sunt numai cît presupuse. Mai 

departe, evoluțiunea ie un caracter deosebit, nu nu- 

mai după cum o face ideea, religioasă, pentru deo- 

sebitele rase; dar chiar pentru fie-care popor parti- 

cular. | 
Nu videm bună oară de loc, cum legea D-lui Le- 

tourneau ar putea, fi aplicată, chiar popoarelor de 

rasă inferioară, precum Negrii din Africa, care: aii 

trecut de-adreptul la despotismul cel mai deplin, 

fără a, străbate nici una din formele mijlocitoare 
republicane.  -: 
"Pentru .popoarele istorice, evoluţiunea variază de 

la. unul la altul, după întorsătura spiritului, împre- 

jurările mediului fizic, acele ale vieței istorice, adecă 

după evenementele întîmplătoare care vin să înrîu- 

_xească, evoluţiunea. O lege unică de desvoltare este 

cu neputinţă de formulat. Fie-care popor urmează. 

un mers particular. Există pentru fie-care, o serie re- 

gulată, de fapte istorice care explică fie-care moment 

al istoriei lor; dar-nu există o lege sociologică care 

să poată rezuma, într-o singură formulă, desvolta- 

rea politică a tuturor popoarelor pămîntului. ă 

La Greci, găsim, probabil după clan, o desvol-. 

tare deosebită în deosebitele state. La Spartiaţi o 

formă, cu totul stranie și originală a monarhiei, sub 

torma a doi regi, în locul unuia singur. Această mo- 

narhie este ereditară de la început, şi nu trece prin 

elecţiune. Se schimbă cu timpul în un feliii de re- 

publică aristocratică, sub conducerea eforilor, de și 

regii tot ființază. Nici odată această republică nu 

ie forma democratică. Apoi desvoltarea politică ur- 

mează o cale protivnică acelei formulate de D. Le-
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tourneau: monarhie-republică în loc de republică- 
monarhie. La Atena din contra găsim (în urma cla- 
nului ?) monarhia ereditară, apoi o republică aris- 
toeratică mai întăi, democratică după aceea, ur- 
mind o cale iarăşi întoarsă decît acea arătată, de D. 
Letourneau. Această republică iesă, în urma unor 
împrejurări cu totul particulare, la un guvern des: 
potic, acel al celor 30 de Tirani, pentru a reveni cu 
Clistene iarăși la democraţie. Românii încep prin 
regalitatea electivă, trec la republică, aristocratică în- 
tăi, mai apoi democratică, iarăși în contrazicere cu 

_D. Letourneau, și sfirșese prin monarhia absolută a 
Cesarilor. D. Letourneau vra să' încunjure această 
greutate nerăsturnabilă, prin observaţia că „evolu= 
ţiunea regresivă a Romei cătră 'monarhia absolută 
a dovedit cu strălucire pănă întru cît, după un lung 
timp, acest regim este! pierzător popoarelor ce i se 
supun“. Dar o lege naturală trebuie numa! decit 
să. facă ea, bine omenirei, şi este vorba oâre de a 
critica purtarea popoarelor, -saii de a formula legi 
fatale ce nu pot fi nici într-un chip înfiînte? 

Dacă trecem acuma la cercetarea popoarelor mo: . 
derne, ale căror desvoltare este așa de variată, ne mi- 
râm chiar ca să fi încolţit în un crier omenesc gîn- 
direa unei unificări a acestei desvoltări. Dar de ce 
nu s-a apucat oare spiritul de sistemă + Mai întăi, 
regimul feodal care nu poate fi clasat cum se cu- 
vine în nici una din categoriile D-lui Letourneau ; 
apol. o desvoltare cu totul deosebită în deosebitele 
ţări ale Europei, care desvoltare conduce în Anglia, 
la o epocă în destul de timpurie, la stabilirea li- 

_Dertăţilor publice și a regimului parlamentar; în 
Germania la îmbucătăţirea poporului:în o mulțime 
de mici state; în Italia la adăogirea stăpînirei străi- 
ne către. o tot ast-feliu de îmbunătățire; în Fran- 
ţia și în Spania,: unde conduce la absolutismul cel 
mai puternic. | Ma 

Cum se poate vorbi de o'lege de desvoltare unică
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pentru toate'popoarele pămîntului, cînd nu se în- 

tilnese două. care să-i fie supuse“! | 

D. Zerron stabileşte şi d-sa o generalizare arbi- 

trară a succesiunei organismelor politice, dar într-un 

chip mai simplu, mai obştese decit D. Letourneau. 

Vom aduce întăi aminte observaţia făcută mal sus, 

că cu cât generalizările sunt mai iargi, cu atita ele 

ati 'sorţii. de a putea cuprinde -toate lucrurile, dar 

că tocmai aceste sunt acele mai puțin științifice, și 

adăogim. cuvintelor împrumutate din D. De Greef 
pe acele ce le spune cu tot atita dreptate D. Gum- 

ploviiz, că „legile de tot generale sunt foarte ușor de 
formulat ; dar ele nu aii nici o însămnătate, nu cxr 

plică nimie“!, D. Ferron cu toate aceste nu izbu- 

tește, nică macar așa, a formula legea sociologică a 

desvoltărei politice. El face. să treacă popoarele prin 

treptele teocratică, aristocratică, democratică și cesaria- 

nă. Dar Sparta nu oferă nici democrație nică cesarismu. 

Grecii .îndeobştie încep mat curînd decît sfirșesc prin 

faza, cesariană a tiraniei. D. Ferron învoacă cucerirea 

macedonică, pentru a găsi şi această de. pe urmă 

fază, în desvoltarea politică a Grecilor ; dar o cuce- 

rire din afară nu este urmarea uneilegi de desvol- 

tare a formelor politice; este o întîmplare. Apoi 

Franţia a trecut de două ori prin cesarismu, fâră a 

se opri la el; ea a revenit la republica democratică. 

Alte pretinse legi sociologice. —Să cercetăm 

acuma o' lege sociologică formulată de D.. Prune: 

tidre, pe. care cu toate aceste l-am văzut mai sus 

criticînd cu atita vioiciune întroducerea ideei de lege 
în -desvoltarea literaturei. D.. Brunetitre. admite, cu 

toate aceste,.o desvoltare uniformă a artelor,. și a- 
nume a'picturei la toate popoarele, şi vra să deie 
“legea ei, de și nu întrebuinţază acest termin spre 
a-și boteza generalizarea. După el, pictura, cel pu- 

  

51. Grundriss der Sociologie, p. 01.
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țin pictura, modernă, 'a început prin.a fi religioasă, 
Curînd ea. a desfăcut, ca ramură paralelă, pictura, 
mitologică, care .devine la rîndul ci, istorică ; din a- 
ceastă, din urmă se desface întăi portretul care dă, 
naștere janrului, spre a trece apoi "prin cîmpenie 
(peisaj) la natura, moartă. „Fie care din aceste forme 
succesive care se pot combina cu . toatele împreună 
(rezervă, înţăleaptă) ne-a apărut la început ca o des- 
mădulare şi, în desvoliarea ei, ca o întindere a ce- 
lex precedente *. e a 

Din nenorocire pentru D. Brunetitre, și din feri- 
cire pentru 'adevăr, faptele desmint la fie-ce pas a- 
ceastă generalizare a desvoltărei picturei. Ele ne în- 
vață, precum 'o fac și faptele religioase și precum 
ne-ar învața studiul ori-cărei categorii de fapte so- 
ciale, că desvoltarea se îndeplineşte, pentru fie-care 
grup omenesc şi pentru fie-care ramură de activitate, 
într-un chip particular, potrivit cu condiţiunile în 
care ea are loc. o A 

Dacă este adevărat, că în toate țările moderne unde 
ea s-a desvoltat, pictura începe prin a fi religioasă, 
nu este exact de a se susținea, că ea dă pretutindene 
naștere picture mitologice. Aceasta nu se întîmplă 
decît pentru o singură ţară, Italia, unde o așa pre- 
facere avea temeiul săi de a fi. Intr-adevăr, arta i- 

taliană începe a se înspira de prin veacurile al 
XIII-lea și al XIV-lea (Nicolas Pisano, Cimabue, 
Giotto) din figurile artei antice. Nu era decit prea 
firesc, ca pictorii să treacă, de la imitaţiunea figurilor 
zeilor şi zinelor antice, la scenele însăși în care mi- 

tologia pîgină punea pe aceste personaje, cu atita 

mal mult că cultura clasică a Italiei răspîndise pre- 

tutindene cunoștința antichităţei. Cea d-întăi înriu- 
zire 'a închipiirei păgîne, pe tărimul încă. religiosal 

picturei, se arată în Italia în tabloul lui Orcagna 

(1316) Triumful “Morţei, care reprezintă moartea, nu 

52. De Pâyolution des genres daus la Lilttrature, Paris, 1894 p. 5.
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mai mult după ideile creştine, sub torma unui sche- 
let viii, dar sub acea a unei femei, zburînd prin 
aer, înărmată cu o coasă, icoană împrumutată de la 
mitologia, veche. Boticelli (1447—1515) execută, ceva 
mai tirziu, tabloul ce se află la muzeul din Florența 
şi care înfâțoșază Culomnia, după o descriere a ta- 
bloului pictorului grec Apeles, lasată de Lukian. 
Mai tîrziti trece Ja i un tabloii curat mitologic, cel 
întăi poate care a eșit din mîna unui pictor ita- 
lian : Venus platind, într-o scoică, pe marea. 

In acelaș timp, și înainte ca pictura istorică să-și 
“fi făcut arătarea în. Italia, găsim portretul, tratat de 
contimpuranul lui Boticelli,. Leonardo da Vinci, 
(1452—1519), anume acel. al Moneă Liz! (Joconda) 
„pe care pictorul o încunjura, în.timpul ce o zu- 
grăvia, de „muzicanți, cîntăreţi și caraghioji, pentru 
a o întreținea în o dulce veselie şi a înlătura acel 
aspect melancolie ce se observă în cele mai multe 
portrete“ (Vasari). Portretul a precedat deci pictura 
istorică şi nu a eșit din ea, cum o vra D. Brune- 
titre. Dar fără a ne opri la această observaţie lă- 
turalnică, să urmărim dovedirea noastră, că numa! în 
talia pictura. religioasă dadu naștere într-un chip di- 
rect picturei. mitologice. 

- Dacă „cercetăm într-adevăr desvoltarea. picturel 
flamande, a căror începuturi se urcă aproape 'tot 
atît de sus ca și acele ale picturei italiene, găsim 
că ea--a urmat o cu totul altă cale. Deşi în Flan- 
'dra, de asemene, pictura a început prin-a fi religi- 

oasă cu 'Hubert van Eyck, Roger van der Wey den 
şi Hans Memmling, ea nu trece de loc mai întâi la 
pictura mitologică, ci la janru, sărind de. odată peste 
cele trei trepte pe care.d. Brunetiăre le pune să 
precedeze acest felii de pictură. Quentin Matsys, 
mort în 1531, zugrăvi pe lîngă o Coborire de pe cruce 
care se află la muzeul din Anvers, cîte-va tablouri 
de janru (probabil, de asemene, cele d-întăi de acest 
soiti) între altele Zaraful și familia luă. care se gă-
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seşte la Luvru şi nu mai puţin vestitul tablou al 
celor Dot zgirciţi, al căruia, original se află la, castelul 
Windercastle în Anglia. Este cunoscut că janrul de- 
veni în curînd o :specialitate a scoalei flamande și 
mai. ales a scoalei olandeze ce eşi din. ea. Pic- 
tura, mitologică în "Ţările. de jos nu începu să înflo- 
rească decit mai tîrziu,.cu Rubens și ucenicii lui, în 
urma. înrîurirei ce ei încearcă din partea picturei i- 
taliene. „a 

Deci, pe cînd: în Italia pictura, religioasă - dă 
naștere, ca ramură laterală, picturei mitologice și por- 
tretului, pictura religioasă flamandă trecu direct la 
janru şi de acolo lu cîmpenie, două ramuri ale pic- 
turei care nu aii fost :mai nici odată tratate special 
în Italia. . E SE i 

: Dacă în loc de a formula. o lege universală a 

desvoltărei picturei, cercetăm împrejurările. în - care 

arta, aceasta luâ, naştere în Flandra, .înțălegem în- 

dată pentru ce în această ţară pictura istorică tre- 

Duia.-să. dee naştere janrului.. In "Ţările de Jos, mo- 

delele ce trebuiaii să regenereze arta, nu fură, ca în. 

Italia, rămăşiţele monumentelor antice, ci tipurile 

lamei reale care, în marile iarmaroace ale -acestor 

ţări, loveati ochii din toate -părţile.. Precum imitaţi- 

unea, figurilor antice trebuia, să conducă la pictura 

mitologică, acea a, figurilor reale ale vieții trebuia să 

conducă, la janru, care nu este decît reproducerea 

scenelor vieţei reale. Această trecere se poate vedea 

încă în Hans, Memmling care în tablourile în care zu- 

grăvi legenda sfintei Ursule; bună, oară în : Coboriî- 

mea din corabia ce u ducea la Colonia, reproduce per- 

sonajele ast-feliii, precum ele -se. înfâţoşaii: în Flan- 

dra la acea epocă. Este o foarte interesantă para- 

lelă la tabloul lui Orcagna, care introduce figura an- 

tică a miorţeI într-o. pictură religioasă creștină. 

Dacă am. voi să urmărim; cercetările: noastre în 

Spania, în Franţia, în Germania, am: găsi -pretutin- 

denea o desvoltare deosebită, : determinată de me-
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diul şi împrejurările, care o înriuresc. Aceste două 
condițiuni fiind pretutindene altele, alta: trebuia să 
fie și desvoltarea picturei. 'O lege, care să ocîrmu- 
iască această desvoltare într-un chip identic, la toate 
popoarele, este tot atît de peste putinţă de formu: 
lat, ca și o lege a, desvoltărei religioase sati politice: 
Pentru fie-care ţară, pentru fie-care popor, pentru 
fie-care şcoală, chiar, există o evoluţiune, o direcţiu- 
ne în mersul desvoltărex; dar această direcţiune este 
tot-deauna specială, particulară grupului omenesc ce 
se are în privire. Nu există evoluțiuni paralele asămă- 
nătoare.. Evoluţiunea, aceleiași forme nui, se repetă, nict 
odată în timp într-un chip identic. Fie-care evoluțiune 
esie o formă unică, și caracteristica. O generalizare a 
desvoltărilor aceleiași forme de cugetare, așa cum 
ele se înfâțoșază la, deosebitele popoare, nu poate fi - 
obținută decît jărtfindu-se deosebirile, ce le despăr- 
țesc, și care fac din ele unităţi istorice particulare. 
Cu cît mai mult se tinde ase generaliza seriile pa- 
ralele ale desvoltărei, .cu atita mai puţin se vor pu- 

„tea aplica, aceste generalizări la, fie-ce caz în deosebi ; 
cu atîta, mai mult se vor depărta, de adevăr, șiprin 
urmare de ştiinţă, pe care, cu toate aceste, ele pre- 
tind a constitui. Pentru faptele coexistente, din pro- 
tivă, adevărul este cu atita mai! bine prins, cu cît 
faptele pot fi mai întins generalizate, şi această deo- 
sebire nii este decît prea, firească, . fiind că în faptele 
coazislente, esențialul este asămănarea ; în faptele suc- 
cesive din protivă, deosebirea, atit între ele, cât și cu'a- 
cele ale seriilor paralele desvoltate de alte organisme 
sociale. Faptele coexistente se repetă în tot-deauna, 
cu mici” deosebiri, ce se pot nesocoti, şi lucrul de 
căpitenie este a lor asămănare; faptele succesive 
urmează după o laltă, fără ca nici odată ele să se 
repete în mod identic, și lucrul de căpitenie este să 
se constate elementul care le deosebește. Fără di- 
ferenţiare, nu ar exista succesiune, ci numai repețire, 
prin urmare din noi coezistență. '
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Pentru a ne întoarce la D. Bruneticre, cînd 
trece de la teorie la aplicaţie, cînd vra să expună 
un exemplu al cvoluţiunei în genurile literare, el 
caută acest exemplu, nu în mișcare obștească a o- 
menirci, ci la un singur popor, şi d-sa se îndeletni- 
ceşte, în volumul al Il-lea al sorierci sale, cu evolu- 
ţiunea. poeziei lirice în Franţia. O asemene evolu- 
ţiune, există fâră îndoială; dar nu există legi ale 
evoluțiuneă literare la toate popoarele pămîntului, 
cum o vrea D. Letourneau. . 

Putem să zicem cu D. Tarde: „S-a vorbitmult 

între esteticiani de o pretinsă lege de desvoltare a 
frumoaselor arte, care le-ar constringe a se învirti - 

în acelaș cere și a se reproduce pănă la nesfirșite. 
Nenorocirea însă este că nimene n-a putut vre-o- 

dată formula cu oare-care preciziune atare lege, fâră 

a se Jovi de desminţirea faptelor, şi această obser- 

vaţiune este la, locul că și cînd. este vorba de așa 

numitele legă de desvoltare ale religiunilor, moralelor, 

limbilor, guvernelor, legiuirilor, științelor“ *. _ 

Observaţiunea, d-lui Tarde nu se loveşte însă în 

întregul ei. Știința, nu poate fi cuprinsă în enume- 

rarea disciplinelor ale căror desvoltare nu poate fi o- 

cîrmuită de legi obşteşti. Este, într-adevăr, singura ce 

le esfe supusă, și cu cuvînt. Ea este singura ce are 

un caracter cu totul universal; singura ce nu a-. 

tirnă de nici o condiţiune particulară. Știința este 
una, pentru că are de scop descoperirea adevărului, 

şi ea este unică. Este absolut indiferent dacă își iea 

avîntul la, cutare sati cutare popor; ea devine în- 

dată bunul comun al intregei' omeniri. Știința fiind 

cu totul neatîrnată de ori-ce condițiune din afară, 

urmează că ea se desvoltă într-un singur și ace= 

laș chip pe toată suprafaţa, globului. Ea va urma 

o singură lege de desvoltare, o lege obştească, pen- 

tru toate ţările și pentru toate popoarele. Dar a- 

53. Les îpis de Fimitation, p. 62:
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ceastă “lege obştească nu este obținută prin metoada 
comparativă a sociologiei, adică, rezumînd în o sin- 
gură tormulă desvoltarea paralelă, pe care știința ar 
îndeplini-o la deosebitele popoare. Această lege nu 
este productul unei abstracțiuni culese de pe niște 
serii deosebite de desvoltare. Dacă ea este una, a- 
ceasta se întîmplă, din pricina că obiectul ce con- 
stitue ştiinţa este unul și nedespărţit. Nu spiritul nos- 
îru scoate legea din asămănarea mai multor serii 
paralele ; această unitate ne este impusă prin! unita- 
tea; desvoltărei a însăși științei. 
„Este deci o singură şi unică lege de desvoltare a 

ştiinţei saii mai bine zis, a desvoltărei cunoștinței a- 
devărului, și această lege este aceea a evoluţiunci 
însăși, adevărul constituind unul din principiile 
ei. Nu trebue să credem .că această lege este a- 
cea a celor trei stări formulată întăi de Turgot, re- 
luată apoi și desvoltată de Auguste Comte*!. Nu este 
exact a se spune, cu acești doi cugetători, că evolu- 
ţiunea, adică mersul către propășire ar trece succe- 
siv prin trei stări, acea teologică, acea metafizică, ȘI 
acea, pozitivă, şi iarăși nu se loveşte a se răstrînge 
această lege numai la evoluţiunea intelectuală, cum 
o face D. de Greef. Această din urmă cuprinde și 
artele şi religiunea, care nu pot trece prin aceste trei 
stadii de desvoltare. Dar chiar aplicată la căutarea 
adevărului și a binelui, marii motori ai evoluţiu- 
„neă, legea, celor trei stări întrece încă cu mult cîm- 
pul pe care ea în realitate îl cuprinde ; căci adevă- 
zul practic bună oară, n-a îmbracat nici odată forma 
teologică, nici acea metafizică ; tot-deauna a fost po- 
zitiv, ca și adevărul științific. Singurul tărîm al a- 
devărului, asupra căruia se poate aplica legea celor 
îxei stări a lui Turgot şi Comte, este căutarea luă în 

54. Turgot, Fiistoire du progris de Pesprit humain, 1790: p- 294. Auguste 
"Comte, Cours de philosophie positive, vol. IV. . Ea



Legile sociologice 20t. 

privirea marelui înţăles al universului, asupra tainci ce. 

ne încunjoară. Explicarea lumei a trecut într-ade- 

văr cele trei stadir ale legei lui 'Lurgot și Comte = 

acel teologic, acel metafizic şi acel pozitiv. 

Cit despre legile sociologice formulate de D. de 

Greef, acele cu care se ocupă în primul loc nu'sunt 

decît legi de statică, sociologică, cu totul la locul lor. 

Aşa sunt legile raportulut între sforțarea tracțiunei 

şi greutatea, moartă, sati ale acelui ce există între 

coborirea salariilor și sporirea nașterilor nelegiuite, 

ale raportului dintre producerea artistică, şi gradul 

bunei stări, ete. Indată ce vestitul sociolog vra să 

aplice ideea de lege la succesiune, formulele sale în-. 

cep a da de greș. Aşa, d-sa pune ca, lege sociolo- 

gică, pe tărîmul desvoltărei, estetice, că „arhitectura. 

este tot-deauna anterioară sculpturei și această din ur-- 

mă picturei. Fie-care din aceste arte se razimă, este. 

întemeiată pe cealaltă, apol se diferenţiază succesiv” 

şi aceasta este adevărat pentru toate civilizaţiunile; 

aceasta alcătueşte caracterul abstract al acestei legi, 

de-odată statică şi dinamică“ %. Dar această pretinsă. 

lege a succesiunei artelor are ființă tot atît de pu- 

ţin ca, şi toate celelalte legi ale sucecesiunei studiate 

mai sus, lucru de care este uşor de a se convinge. Se-- 

ria forinulată de D. de Greef, nu este de loc o lege: 

universală a succesiunei artelor. [ia se întîlneşte nu- 

mai în unele perioade ale civilizaţiunei omenești ; în.. 

altele ea, lipseşte. Nu este deci o lege, ci o grupă de 

serii istorice, particulare fie-cărei perioade a .desvol-_ 

tăre artistice. Dacă preținsa lege a D-lui de Greef 

pare a se adeveri. pentru arta egipteană şi asiriană, ' 

și dacă este netăgăduită pentru arta ogivală, ea nu 

se întilnește de loc la arta primitivă creştină saii la. 

acea a Renaşterii. Creștinii începură ' să întrupeze 

nouele lor concepţiuni artistice în pictură Şi în re- 

lief (tot un soi de pictură), şi nu trecură decit după 

  

55. Les bois sociologigites, p. 129-
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„Constantin cel Mare la formele arhitectonice, cînd 
putură să se dedeie în public cultului lor. celui in- 
terzis pănă atunci. lată pentru co s6 găsesc cele d-in- 
tă picturi şi cele d-intăi reliefuri creștine în cata- 
combele din Roma, din timpul cînd creştinismul î își 
celebra cultul încă în' ascuns, pe cînd basilicele, 0- 
bîrşia. bisericilor noastre, nu apar decît. către mijlo- 
cul veacului al IV-lea. Tot așa e cu arta Renașterei, 
„care începe în Italia, cu. reliefurile lui Nicola Pi- 
sano (1204—1280), cu mult înainte ca Filip! Brunel- 
lesco (1317—1446) să fi inaugurat imitaţiunea anti- 
chităţei în arhitectură. Și dacă, ne urcăni la vrîsta 
preistorică, găsim şi aici primele îngăimări ale- ar- 
tei înfăţoşate de mînjiturile unor figuri de animale, 
pe cînd colibele informe ale locuinţelor lacustre nu a- 
rătati încă nici o deșteptare a ideei estetice în clă- 

 dirile menite a adăposti pe oameni. Succesiunea ar- 
telor plastice este deci deosebită la deosebitele e- 
poce ale civilizaţiei ; pentru fie-care din ele, această 
succesiune ie un caracter deosebit, determinat de îm- 
„prejurările care încunjură desvoltarea. Legea D-lui 
de Greef nu este deci întemeietă pe fapte. 
„Acest autor mai dă încă drept exemplu al unei 

legi de desvoltare, acel al circulărei economice, „care 
s-ar îndeplini tot-deauna în sensul substituirei unei 
mărfi speciale ca, moneda, la toate mărfurile ; a u- 
neă monezi metalice cu un tipar convenţional la mo- 
"meda metalică cîntărită ; a biletului de bancă mone- 
zel metalice ; a plăţei prin simpla socoteală (elearing- 
houses) piletului de bancă 6, Noi nu vedem de loc, 
în această perfecţionare g gradată a instrumentului cir- 
culațiunei, 0 lege sociologică. Dacă aceste deosebite 
prefaceri se întilnesc la, deosebitele popoare, lucrul 
se întîmplă din pricină că, găsindu-se exemplul dat 
de unul saii unele din ele folositor, el fu imitat. Do- 
vada e că în zilele noastre, plata prin mijlocul clea- 

56. ZBidem. p. 103.
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ring-house-lor nu este încă întrodus pretutindene ; 
dar îndată ce nevoia va fi resimțită, Anglia, care l-a 
iscodit, va fi imitată. Dacă desăvărșirea fie-cărei u- 
nelte, a. fie-cărei procedări ce se întîlneşte de-o- 
dată la, cele mai mai multe popoare, ar constitui o 
lege sociologică, s-ar putea formula de aceste cu mi- 
ile, de exemplu legea fabricărei pînei, a încălțămin- 
telor, a ţesăturilur, a plugurilor, a instrumentelor de 
tot soiul. Intr-o asemene materie, nu poate fi vorba 
de legi, ci numai de propăşire imitată de la un po-: 
por la altul. Se 

Sociologii sunt deci nevoiţi să facă, siluiiri fapte- 
lor, pentru a stabili pretinsele lor legi obşteşti de 
manifestare sasi de producţiune ale fenomenelor suc- 
cesive. Această siluire va fi mai. mult saii mai pu-- 
ţin rostită, după cum așezămintele, ce voesc să în- 

ghezuiască în formulele lor, poartă un caracter mai 
mult sati mai puţin generic. Aşa pentru drept, mo- 
rală şi așezamintele ce nasc pe acest tărim, ca pro- 
prietatea, căsătoria, familia, aceste așăzăminte înfă- 

țoșînd un caracter mai generic omenesc, și rapor- 
tându-se mai mult la om ca atare, decît la membrul 

unei rase sati al unui popor deosebit, este firesc lu- 
ceru de a putea formula aproximări ma! apropiate 

decît pentru așezămintele care aii de bază deose- 
birile naţionale. Cu toate aceste, chiar pentru aceste 

sfere mai generice: ale desvoltărex omeneşti,. socio- 

logii sunt nevoiţi să nu ţină samă de deosebirile de. 

rasă, de medii, de împrejurările întîmplătoare care - 

ati înrîurit desvoltarea. Aşa, în evoluţiunea, juridică. 

a deosebitelor popoare, există, cu toate caracterele co- 

mune, singurele puse în lumină de D. Letourneau %,. 

deosebiri foarte însamnate, şi pentru întrebările de 
viitor pentru care sociologia are pretenţia, de a stabili 
prevederi, este mult ma! însămnat după noi, de a 
cunoaşte caracterul special pe care-l îmbracă evolu- 

  

57 Pâolulion juridigue dans les diverses races humaines, Paris, 1S91.
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țiunea, așezămintelor juridice în deosebitele țări, de- 
cit abstracțiunea palidă şi fără sînge a unei gene-: 
ralizări universale. 3 o | 

Intr-o chestiune care interesază  evoluțiunea juri- 
dică, acea, a proprietăţei, și căreia D. Letourneau a 
crezut folositor a-i consfinți un volum special, au- 
torul după un studiu foarte amărunțit a proprietă- 
ței la salbateci, ajunge a formula următoarea. lege 
pentru evoluţiunea proprietăței : „o îmbucătăţire gra- 
dată a domeniului la început comun, apoi 0 miş- 
care inversă de concentrare a parcelelor în mînile 
unui mic număr de mari proprietari“ 5. Dar această 
formulă nici. ea nu se potriveşte cu faptele. Ea nu 
s-ar putea, aplica. decit Angliei, pe cînd în Franţia, 
în Germania și Italia, marea proprietate a fost la: 
rindul ei imbucătățită şi împărţită intr-un -mare nu- 
măr de mici domenii. In Transilvania, . țaraniy -ro- . 
mână cumpără, necontenit, cu ajutorul caselor de e-. 
conomie, pămînturile seniorilor lor, pe care el tră-. 
iaii ea șărbi. In Romănia, legea din 1864,. și may. 
multe dispoziţii ulterioare, ati pus la îndămîna ţă-. 
ranilor mai mult de a 6-a parte a proprietăţei mari, : 
şi așa mai departe, Rae 

Pretinse legi ale statisticei. — Să trecem acuma - 
la un alt rînd de legi, ce cată să se aplice la înţe-! 
legerea istoriei, acele ce derivă din faptele consta- 
tate de statistică. - - Se 

Să luăm mai întăi aminte că grei s-ar găsi o ma-. 
terie care să fi dat:loc la atîtea concepţiuni rătăcite : 
ca acele provocate prin. regularitatea . cifrelor date : 
„de ştiinţa faptelor. sociale .exprimate prin raportu- : 
rile lor numerice“ %. Cele mai mari spirite, între: 
altele însuși Kant, nu ati fost scutite de ele. Filoso- - 
ful din “Kinigsberg zice : „Ori care ar fi deosebirile: 
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de vederi ce se pot afla între noi, privitor la libe: 
rul arbitru, considerat din punctul de vedere al metafi- 
zicei, nu este mai puţin adevărat că manifestările 
acestei voinţă, adecă faptele omenești, sunt supuse 
imperiului unor legi universale, întoemai ca şi cele- 
lalte fenomene ale nature fizice. Aceeași serie de 
fapte care, privite răzleţit, aii putut să pară confuze și 
fâră legătură, cînd sunt considerate în a lor înlân- 
ţuire, arată fâră îndoială o" desvoltare întreagă şi 
unică“. Ca, exemple, Kant citează regularitatea mor- 
ţilor, a căsătoriilor, a 'naşterilor$. Buchle merge mult. 
mai departe decît filosotul german. El constată 'a- 
ceeași regularităte în săvîrşirea crimelor, mat cu samă, 
a omorurilor, care cu toate aceste „sunt aduse prin | 
o așa complicare de cauze, înciît s-ar putea cu drept 
cuvint renunța la speranţa de a 'descoperi o rîndu- 
ială sai o metoadă oare-care în rezultatul acestor . 
înrîuriri subțiri și schimbătoare.care pricinuese sai 
împiedecă omorul“. El raportează, şi ' cuvintele lut. 
Quetelet, că „nu numai omorurile sunt în fie care 
an în acelaş număr, dar încă; și instrumentele ce att. . 
slujit pentru a: le comite sunt întrebuințate în ace- . 
leași proporţii“. Buckle trece apoi la sinucideri a 
căror regularitate de asemene o constată, şi care „este 
cu atita mai vrednică de însămnat că, prin firea, ek 
chiar, sinuciderea este nu numai foarte capricivasă, 

dar încă şi foarte întunecoasă în privirea dovezilor, 
şi s-ar putea înlătură, ideea de ase ajunge. vre-odată 
la cauzele obşteşti care produce această crimă“. 
Tot așa cu căsătoriile a căror mulțime ar fi în raport 
cu: prețul griului, şi' pănă la uitarea de a pune a- 
drese la scrisori. Ca, urmare a acestor fapte consta- | 

tate, Buckle spune, că 'pori cît de capricioase ele * 
s-ar părea, acţiunile'orieneşti fac parte dintr-un vast: - 

plan -de rinduială universală, din care abia putem să 
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întrevedem. o schiţare, în starea de azi, a cunoştințe-: 
lor noastre. Pentru. acei ce. înțăleg acest adevăr, 
care este tot-odată temelia şi cheia. istoriei, faptele pe . 
care le-am adus sunt tocmai! ceea ce se „putea aș- 
tepta“ i! 4 D. Mougeolle îmbrăţoșază de asemene acest - 
chip de a vedea. El zice „că a putut să se asigure 
prin fizitatea cifrelor, că, totul merge regulat. atât în . 
societăţile cele mari cât și în cele mică, şi că legio-... 
cîrmuiesc omenirea &, D. Ferron susține de asemt- 
nea, că statistica arată legi în toate faptele sociale, 
care se. păr. mai puţin în stare a le fi supuse. Această . 

statornicie a legilor statistice ne face să înțălegem, 
“cum pot să existe legi în desvoltarea societăţilor“ *. 

Să luăm întăi aminte, în protiva unei asemene 
teorii, că, ork-ce regularitate nu implică ideea de lege. 
Așa, în toate zilele, aproape acelaș număr de.negu- 
țitori ambulanți strigă pe străzi obiectele ce le aii 
spre desfacere ; acelaş număr de trăsuri trec pe străzi, 
proporţional cu desimea, „cireulaţier ; acelaș număr 

„de afișe acopăr stilpii ; cucoșii din vecini cîntă de | 
aproape acelaș număr de ori, și acelaș număr de vră- 
bir. vin .să ciripească în arborii grădinei. Și dacă s-ar 
face mijlocia lunară, apoi acea, anuală a acestor fapte, 
s-ar găsi o regularitate care ar putea surprinde, tot 
atît ca şi acea, care stăpînește . omorurile, naşterile 

sai sinuciderile. Se va zice oare că această regula- 
ritate. constitue: legi, şi se va îndrăzni oare a se for- 
mula,- legea după care „neguţitorii strigă pe străzi 
mărfurile lor, stâlpii se acopăr de afișe, cucoșii cîntă, 
saii vrabiile vin să se acaţere pe ramuri ? Și -cu toate 
aceste, .ce deosebire se poate găsi între faptele. alese 
de nor.şi acele înregistrate de statistică, afară decit 
că aceste din urmă ating interesele statului 2 .Dar în 
afară de această împrejurare, care este cu totul in- 
diferentă pentru stabilirea, legilor, noi nu vedem nici 

Gr. Zistoire de Ja civilisation. en Angleterre, 1, p. 51. 
-62.: Zes prodiomes de Pietre p. 43. 
63. ZAdorie du progrts 1, p. 26 şi 29. 
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o deosebire între faptele, pentru “care ar fi. ridicol de; | 

a se formula o lege, şi acele pentru care acelaș, lu-, 

a d 

Cu acest prilej, se poate convinge. despre neyoiz 
neapărată de a preciza, cu deamăruntul ceea, ce tre-, 
buc să se înţăleagă prin terminul. de lege. Cu. de-. 
finiţia dată de noi, ori-c6 ambiguitate dispare, şi-nu-. . 

se mâl poâte însamna cu. acest termin regularitățile * 
statisticei, ci numai ăcâle ce rezultă din manifesta. 
rea putârilor naturei: Regularităţile care înminunează, 
atît de adine pe autorii citați de noi, nu sunț decit, 
prea firești și neapărate. Numărul de fapte de oare-, 

care clasă atîrnă de nişte condițiuni naturale și so- 

ciale. Cit timp' aceste nu se schimbă, nu este niciun |. 

motiY” pentru câre numărul faptelor, „legate de. ele, . 
să scadă sati să se mărească, și ar fi. stranii și ne: 
explicăbil, ca lucrurile să se petreacă alt-feliti. Dar. 

“să ne inchipuim că o nuntă ar trece prin strada, de 

care c vorba; îndată numărul trăsurilor va spori. 

pentru acea zi. Să ne închipuim că o expoziţie, s-ar. 

deschide: în acel oraș;-numărul afișelor și al negu-: 

ţitorilor, ambulanți ar vreşte numai decit, din adăo-. 

girea, 'poporaţiei.. De aceea şi Buckle are grijă de a. 

aminti, că „noi suntem în stare de a preciza, în, mar-. 

ginea unor: uşoare greşeli, . numărul omorurilor Yo-, 

luntare pentru fie-care perioadă, presupunând. biner 

înțăles ca să nu fi fost schimbără însămnate în împre- 

jurările, sociale“. Cind el ajunge la, enumerarea cifrey. 

anuale 'a sinuciderilor, .el zice „că „numărul anual, 

al sinuciderilor variază după presiunea. cauzelor: tem-. 

poraret, şi în fine cînd raportează legea uitărei- a-. 

dreselor la, „serisori (! 1) el zice, că, „făcînd, partea deo-: 

sebirel împrejurărilor, numărul lor este acelaș din „an. 

în an, Not ne mirăm cînd nu s6 vede, că asemene, 

răstringeri. distrug cu, totul ideea de lege ; căci dacă 

producţiunea unei, clase de fenomene „atirnă de la. 
- 

- 
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schimbarea. împrejurărilor. exterioare, .aceste feno- 
mene nu sunt decit 'rezultatul acestor împrejurări 

„deosebite, iar nu acel al unei puteri, “al unei. legi. 
Cauza, acestor fenomene stă în aceste împrejurări ; ele 
constitue simptomele lor. Cea mai 'uşoară schimbare 
în .aceste condițiuni se manifestă prin 6 schimbare în 
producerea, fenoinenelor. Regularitatea faptelor, în- 
registrată, de statistică, nu arată deci de loc, că „această 
regularitate ar asculta de legi necunoscute, cum o 
susține Buckle ; ea este. numai, rostirea numerică a 
unei. stări''a societăței la un moment dat, şi cît-timp 
această stare nu se schimbă, rostirea sa numerică ră- 
mîine aceeaşi, _î | | 
„Dar, chiar ca formulă, faptul de a întîlni aproape 

aceleași cifre anuale pentru sinuciderile orașului. Lon- 
dra, bună oară, în un răstimp oare-care de any,: 
poațe el să constitue o lege? Pentru ce. să se alcagă 
Londra, și nu una din despărțirile sale, una din stră- 
zile sale ? Pentru ce nu ţara întreagă, Europa în- 
treagă, pămîntul întreg ? Pentru ca o lege să existe, 
trebuc universalitatea, sau cel puţin vecinicia. Să pre- 
supunem că, numărînd sinuciderile îndeplinite pe toa- 
tă suprafața pămîntului, din timpurile cele mai vechi, 
se ajunge la constatarea că cifra, lot se menţine a- 
proape aceeași în fie-care an, cu condiţia, bine înțăles, 
că împrejurările din afară să rămînă, neschimbaie sati 
ca numărul căsătoriilor făcute în toate țările globului 
să fie de 'aseniene aproape același, şi tot așa să stec 
lucrurile cu morţile, și chiar cu uitarea de a piine 
adrese la scrisori. La, ce ne-ar sluji asemene 'consta- 
tări, în ceea ce privește ' cunoștința propășirei. şi a 
civilizațiunei ? La. nimic altă ceva, fără numai cît a 
recunoaşte, că faptele zilnice: coezistente și'care se re- 
petă neîncetat de oameni, se îndeplinesc într-un chip 
regulat, cît: împrejurările, exterioare nu se schimbă, 
adevăr istoric -tot atit de însamnat ca și acestelălte: 
că înălțimea munților este deosebită, saii că riurile ai: 
cursuri cotigitoare. D. Lechy are deci pe deplin drep-
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tate cînd iea aminte, că. „ar fi cu totul. afară din cale 
dacă faptele oamenilor nu ar: înfăţoșa, O  oare-care 
regularitate, întru cît mijlocia virtuților şi a viciilor 
rămănînd aceeași, acţiunile cărora ele dau. naștere 
trebue să înfățoșeze o regularitate în destul de sta- 
tornică, pe cît timp cauza care le produce rămîne 
aceeașit %, Dacă. regularităţile statisticei ar constitui 
legi, ele ar trebui sa poată fi raportate la o singură 
putere saii la acţiunea. conibinată a mai multor pu- 
teri şi prin urmare — împreună cu împrejurările 
— la an singur feliii de cauzalitate. Aceasta încă nu 
se întîmplă şi faptele, pe cate ștatistica le înregis- 
trează, sunt datorite puterilor, şi deci: cauzelor celor 
mal deosebite. De exemplu sinuciderile sunt dato- 
rite unele. saii la iubire, putere a instinctului sexual, 
sati mizeriei, putere a instinctului de conservaţiune 
saii onoarei, putere-a personalităţei, saii spiritului de 
Jârtfire pentru :binele altuia, puterea, instinctului de - 
conservațiune' a speciel,.ete. Nici odată o lege â fi- 
ziccă, chimiei, astronomiei sait a fiziologiei nu va în- 
truni în rostirea ei, fapte ce sunt producte unor puteri 
deosebite.” Fie-care din aceste știinţi nu va formula 
decit: acțiunea unei .- singure puteri, sai rezultatul ac- 

iunei mai multora din ele, combinat în o lucrare 
comună. 
Dar, admiţind chiar că acţiunile. regulat înregis- 
trate 'de statistică, reprezintă „raporturi necesare care 
derivă din firea lucrurilor“; aceste legi sunt ele oare 
legi istorice ?. Trebue ca, simţul istorier să fie cu to- 
tul tîmpit, „pentru a se admite că morţile, naşte- 

„rile, sinuciderile, căsătoriile, uitarea, adreselor pe seri- - 
sori constitue fapte. istorice.. Pentru 'ce nu ătunci și 
gustările și prînzurile,: și deşărtările, care sunt neapa- 

"Tata, lor urmare? 
"Acţiunile omenești sunt de două feliuri : aceleeare 

nu slujesc decît la, întreţinerea vieţer de toate zilele, 

  

63. Geschichte der PR în Europa, deutsch von Zoitovitz, Leipzig - 
1865, p. XVI.



310 Legile sooiologice 

atît acea a indivizilor cât şi aceaa speciei, şi acele 

ce ati o înriurire asupra timpurilor, ce aii 'să vină. 

Se înțălege' de'la sine că vor putea fi nașteri şi morți 

și căsătorii, ba 'chiar uitări de a pune adresele, cu 

"urmări istorice, Dar, cînd un asemene caz se 'va în- 
fâțoşa,, un: atare: fapt va deveni istorie priri caracte- 
rul săi individual, şi nu prin partea sa statistică, şi 

pentru: că va spori cu o unitate cifra cazurilor cu- 

“lese de această știință. Riimelin a spus-o foarte bine : 

„Toate cifrele statistici, să fie ele orînduite cun. vor 
„voi, nu vor fi "nică odată, altă-ceva decât rostirea u- 
nor. fapte; un material" foarte însămnat pentru ca-. 
racteristica popoarelor, statelor, timpurilor, mărturi- 
siri istorice de cel mai mare preţ, ştiinți pentru le- 
giuitor' şi omul de stat şi pentru toți cugetătorii€ *. 
Așa statistica a fost aplicată de D. A. Briichkner spre 
a stabili oare-care serii de fapte iștorice, precuin bu- 

| nă-oară creşterea întinderei împărăției rusești, . pro- 
pășirea “medeciner” în această împărăție, propășşirea în 
chipul de'a-şi procura mijloacele de. traiii, ete.“ 
Ea poate sluji une-ori spre a infera cauzele oare- 
căror schimbări între epoce îndepărtate ; ea, poate 
mai, ales să ne ajute mult'a cunoaște într-un chip 
preciz. o stare trecută. Dar rolul ei se mărginește la, 
atita, nu' în a constitui legi. 'D. Bouiroti tăgăduește 
şi d-sa, statisticei facultatea, dea formula, legi: „Sta- 

““tistica, zice el, nu are ea necontenit nevoie de e fi 
îndeplinită prin judecată, ? ( Cind oare se înţilnese cifre, 

"care să nu' primească decit: 0 singură interpretare ; 
care să 'rostească, îridată : realitatea, “socială. de care e 
vorba ? Numărul persoanelor ce știu scris şi ceti este 
el o, normă credincioasă 'a,. desvoltărei instrucier în- 
tr-o' fază ? Mișcarea, . “religioasă poate fi oare măsu- 
rată 'prin conierțul obiectelor întrebuințate în “cult ? 
Se, găseso în. aceste „domenii, „oameni "de, tact” şi de 

66. Reden tind Aufsătae 1894, p. 26. ii 
67. Ver Thatsachenreihen în der Geschichte. Festrede der Universităt Dor: 

Zal, Dorpat, 1886. |. 
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experienţă care, fără a întrebuința cifre, ajung la un 
adevăr pe care calificațiunea matematică nu este în 
stare să-l atingă“ $%, | 

Sunt însă unii autori, care nu admit că statistica 
să poată formula legi “ale fenomenelor, pentru 
că clo nu daii explicarea lor cauzală. Așu e bună- 
oară.D.: Cristian Claussen care spune că „rezultatele 
statistice nu. sunt fapte istorice, ci mijlocii de 'cifre, 
care, în urma lipsei lor de cunoştinţă a motivelor şi 
factorilor înrîuritori, nu conţin explicarea cauzală a 
fenomenelor, şi în generalitatea lor nehotărită nu sunt 
legi istorice şi nu pot nici odată să :devină nişte a- 
semene %. Jberhard Golthein adaoge, în acelaș sens, 
cînd zice că, „era poate de-ertat lui Quetelet sta- 
tisticianul, minunat de statornicia ce descoperise -în 
fenomenele înfâţoşate de masse, fenomene pe care le 
crezuse pănă atunci cu totul neregulate, de a crede 
că a descoperit nişte legi. Cît despre Buckle, care se 
raportează cu plăcere -la Hume, el ar fi trebuit să 
ştie că, prin reîntoarcerea regulată a unui fenomen, 
se stabilește numai un fapt și nu .0 relațiune cauzală, . 
adică o lege“, D. Doormann zise şi d-sa, că „regu- 
larităţile statistice nu ne învaţă nimic asupra natu- 
rei. relaţiunilor cauzale, şi nu pot fi. puse pe acelaș 
rang cu .regularităţile ştiinţelor naturale şi anume cu 
acele ale fiziceit"!, Acest chip. de a'critica, statistica, 

în privirea. pretenţier ex de a stabili legi istorice, este 

greșit. Am -văzut mai sus că toate legile: nu.aii de 

scop explicaţiunea, cauzală a fenomenelor. Statistica, 
ar putea formula prea, bine- legi de manifestaţiune, 
cu toate că ar rămînea necunoscută cauza fenome- 

nelor.. Noi îi tăgăduim însă tocmai facultatea de a 
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„putea formula 
„lor succesive. - N | o | 

Statistica, constată fapte asămănătoare, repeţiri ca- 
re: distrug, individualitatea acestor fapte — cînd ele 
posedă o atare — prin rostirea mută Şi generică a 
„cifrei. Istoria, se alcătuiește din protivă din evene- 

„_mente care -se înlănţuiesc în tot-deauna sub o formă 
individuală, unică, chiar cînd sunt productul puteri- 
lor generale. Cimpul -acestor două ştiinţi este: cu to- 
tul deosebit. Ele pot, să se atingă de cînd în cînd, 
ori de cite ori succesiunea se opreşte, spre a .consti- 
tui coexistenţa, ; dar ele nu se pot nică odată amesteca. 
Jată pentru ce nu putem primi calificațiunea de ști- 
inţă, istorică, dată de.D. Menger statisticei care, după 
acest autor, „ar. împărtăși cu istoria, însușirea dea 
se îndeletnici cu individualul şi concretuli 7, Nouă 
ni se pare că tocmai contrarul este adevărat pen- 
„tru. statistică ; această știință, făcind să dispară indi- 
vidualul în obștimea. cifrelor. i 

Dar abuzul cu metoda statistică a fost împins încă 
mai departe. Unii autori nu se mulțămesc numai de 
a atrage în domeniul istoric, fapte ce îi sunt cu de- 
săvîrşire străine ; el vraii să înlocuiască pentru a zice 
ast-feliii istoria prin' statistică. D. Bourdeau bună- 
oară, 'se sileşte a aplica 'metoda numerică la faptele 

„ istorice însăși, Așa 'd-sa reduce valoarea. estetică a 
operilor:de artă, la cifra admiratorilor lor. El zice că 
„Publicul judecînd în ultima, instanţă, e 'de ajunsa. 
se număra părerile, spre a fi: hotărît asupra unei 
chestiuni. Problema, greii de rezolvit alt-feliii, se pre- 
face în o treabă de majoritate“. Aplicînd aceeași. me- - - 
toadă istoriei, .d-sa adaoge, că „ştiinţa faptelor 'ome-. 
nești, atita timp descriptivă şi literară, este menită a 
deveni cu totul cantitativă ; fenomenele de funcțiuni, 
obiectul de căpitenie al studiului ei, sunt măsurabile 

legi de“ manifestaţiune ale fenomenc- 

  

73. Untersuchungen iider die Melhode în den Sociahuissenschaflen p. 3.
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prin cele două moduri, âritmetic şi geometric al de- 
terminărei mărimelor ;. ele pot fi deo parte traduse 
în numere, de altă parte pot fi figurate ochilor prin 
înfâţoșări grafice“. Credem de prisos a mai combate 
asemene. teorii ; dar am fi foarte curioși să. vedem 
pe D. Bourdeau la lucru, expunînd şi explicând, prin 
formule algebrice” şi trăsături geometrice, faptul şi 
cauza ruincă imperiului roman, saii aceleale produ- 
cerci literaturei romantice. Dar D. Bourdeau e des- 
tul de înțălept pentru a nu-și pune în practică pro- 
pria-I. teorie. Istoricii de profesiune care vor avea nai- 
„vitatea a-l urma; pe acest tărîm, se vor descurca cum 
vor putea”. Ha si 

Alţi autori, ca D. de Greef, voesce să ridice însăm- 
nătatea statisticer pentru istorie, într-un alt chip, nu . 
mal puţin extraordinar. Ce însamnă de altfeliu cu-. 
vintele acestui cugetător ? „Aici statistica se preface în- 
ir-adevăr. în istorie propriu zisă ;: aici putem să ad- 
mirăm cu recunoștință lucrările acelor sociologi care 
ai făcut din istoria  așăzămintelor sociale, o știință 
a căreia propășire pun secolul .nostru cu. mult 
mal presus de secolii ce aii fost. ilustrați prin. cei 
mai vestiți istorică..ai vechimei, A.. Thierry, Fustel 
de Coulanges, de Laveleye, Summer-Maine, von Jhe- 
ring, Mommsen, pentru a nu cita decit pe unii din- 
tre cei mai vestiți, ati cercetat organele speciale ale 
societăţilor la o adîncime și cu un talent: de analiză 
şi de sinteză, la care nici odată nu; s-ati:urcat cei, 
vechi ; ei ati descris structura și evoluţiunea, fie-care 
în ramura particulară a ştiinţei căreia își închinase vi- 
aţa: 5, Thierry, Fustel.de Coulanges, Ihering și Mom- 

” “msen statisticiani, iată de sigur - ceva cu totul noii ! 

  

“74, Zhistoire el des hăstoriens, p. 291. D. Ernest Sase este singurul, după 

ctte știm, care să se fi apucat de așa ceva. El a cercat să pună tn tablouri 

istoria modernă a Franţiel, pe o foae de curbe grafice. Das Zahlengeseta în 

der IWeltgeschichte, Berliny 18389. D.:Bernheim are dreptate ctad ie. aminte că 

o asemene Încercare „steht an de: Grenze des Pathologischen“. Zehrbuck 

"der geschichihehen Methode, p. 36. E 

75, Zes dois socioloşăgues. p. 144
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Dar se vede.că numai.sub acest.titlu, pot găsi cei 
„mai. mari istorică ax veacului: nostru îndurare. îna- 
intea,. şociologilor.| Pi . 

| “Legile filologice. — Este încă-o :0 întrebare foarte 
„discutată, între. filologi, de.a se şti, dacă ştiinţa, re- 
prezintată de, ex poate "fi: constituită pe temelia unor 
legă, și care este caracterul. acestor din-urmă ?. Pen- 
tru a nu cita. decit cîte-va din părerile: aceste pro- 
tivnice, videm .bună. oară pe Korting susținînd că: 
„legile filologice pun în lucrare, asupra desvoltărei 
normale a limbilor, . un efect hotăriîtor care nu ad- 
mite nici o excepţiune:. Acest autor nu recunoaște 
decît o deranjare saii o răstrîngere a acestor legi prin 
principiile formaţiunei . analogice, înrîurirea literaţi- 
lor și -etimologia poporană“. Hugo Schuhardt răs- 
pinge din protivă terminul'de lege, pentru a însămna 
regularitățile fenomenelor limbistice, fiind-că aceste 
generalităţi arînfâţoşa excepţiuni. Tot așa; și. D. Ale- 
zandru Philippide, eminentul profesor de limba romînă. 
de..la Universitatea, din Iași, repetă de mar multe 
ori, că; este înţălept de a se abţinea în filologie, de, 
la ori-ce tendinţă de a legifera”, 

“Toţi filologi se unesc însă într-un glas asupra pun- 
tului, că legile fonetice nu ai o- valoare universală, 
'ca acele ale fizice, 'chimiei sai astronomiei. Aceste 
legi: sunt-răstrînse la un. oare-care grup de' indivizi 

„sila o: epocă determinată %,: Pentru ca, legi propriu 
» zise să, existe în desvoltarea, graiului, ar trebui le- 
pădată tocmai caracteristica cea, mal de samă, a ter- 
minului de lege, și a se primi „existenţa, unor legi 

. 

76. Eneyhlopardie und Methodotagie der romdnischen Piitobos, ge, Heilbronn 
1884, |, p. 43.- - 

77. Hugo Schuhardt, bier die Laiutgesetse, Berlin, 1885. A. Philippide, &- 
toria limbei române, laşi 1594, p- 13.14 26. :: | 
* 78: Herrmann Paul, Principien der Sprachgeschichte, Tale, 1880, p . 33 
'Tobler în Zileraturilalt! fiir germanische und. zomanische Plilologie, “685, 
p. 121. |
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timpurare. Apoi dacă s-ar admite această ..putință, 

s-ar da peste altă greutate logică: legile de,desvol- 

„tare care nu se află decit în .sfera cu totul, abstractă 

a succesiunei, s-ar concretiza numai. în desvoltarea. 

limbei. | a RI 

Pentru a ne da. bine samă de.caracterul,;. legilor: 

filologice, trebue cercetat acest caracter într-a ştiinţă 

de tot nouă care „se rapoartă la graiii, semantica, saii. 

ştiinţa însămnărilor cuvintelor. D.. Brâal, unul din 

cei d-intăi care aii; întreprins. constituirea acesței noue 

ştiinţi, încearcă să formuleze câte-va legi care ar o- 

cârmui,schimbările încercate de însămnarea cuvinte: 

lor în decursul timpului. D:sa ne dă ast-feliii legile 

„specializărei, repartițiunei, iradiărei, analogie, ete... - 

Dar toate aceste legi nu se. întîlnesc decit în - sfera. 

absolut abstractă, a graiului, împrejurările în; care a- 

ceste legi .se înirnpează, fiind toț-deauna,. deosebite. 

Legile Semanticei sunt deci. nişte: adevărate legi de: 

desvoltare, .pe. tărîmul graiului, Legile : fonetice. nu 

pot. fi deosebite... Numai cît fenomenele, cărora ele 

daii naştere, înfăţoşînd între ele ;mai. multă, asămă- 

nare, cle produc înșălarea că ar. fi în acelaș timp ŞI 

legi de produeţiune ale. fenomenelor. -Dar,aceasta nu. 

este decît o aparenţă: mai întăi, din pricină,.că a- 

ceste generalități. nu există decit pentru cât-va timp ș 

apoi pentru că ele nu sc întrupedză în, împrejurări 

obşteşti, condiţiune neapărată pentru existenţa, unei . 

legi. Căci, care, sunt condiţiunile generale . care în- 
datorese pe indivizi a „operă. oare-care transformări 

ale sunetelor; bună oară, lâ .Romini, - prefacerea, lui 

ct latin în 'pi rornîn, (copt de Ia coetus, piept 'de la. - 

pectus, pieptine' de 'la pecetea, drept de la directus) ? 

Este oare aceasta din pricina unei dispoziţii 'parti- 

culare :a 'orgaiielor vocale care îi împiedecă “de a rosti. 

suristul &£8- Nu credem această. Ceda ce dovedește, 

că nu conformarea: particulară organită a; gripului 
e Ep i! 

SI) ape 
o) Daria 

79. Michel Brtal, La Stutanttiite; (science des sigaificatioris) Paris, 1897-
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omenese aduce schimbările -fonetțice este că, cu ace- 
leași organe transmise: prin eredițate, modul de ros- 
tire se schimbă cu timpul ; 'apor |n individ care face 
parte din un popor, dacă este ntiscut: în' sinul unui 
altuia, sai dacă e strămutat la adest din urmă din 
prima lui copilărie, 'se deprinde du rostirea particu- 
lară ţărei sale de împrumut. Dispbziţiunile care daii 
naștere schimbărilor de sunete nu sunt deci orga- 
nice, -ci datorite -imitaţiunei oare tăror apucături in- 
dividuale care convin masselor: și sunt primite de 
ele. Deci împrejutările care provoață în limbi, schim- 
bările de formă obştească, nu sunt: ele însăşi de ca- 
racter! obştesc. Ele se propagă înbă prin imitațiune. 
-“Trebue luataminte că pretutindene, unde seriile iei 
naștere! pe calea; repeţirei și a im tațiunei, se poate 
constata o regularitate în manifesthrea: fenomenelor : 
» Pentru; seriile naturer neorganice| fenomenele fiind 
datorite :acţiuner legilor. fizice; chimice și mecanice, 
formațiunea lor este datorită rep 
rate legi. Așa inundările „Nilului produc seria depo- 
zitelor câre alcătuiese Delta fluviului. Dar aceste i- 
nundări sunt productul 'acţiunei. nțai multor legi de 
coexistență care dai: naștere ploilor ce fac:-să re- verse apa, |. 

Pentru ' natura organică, procedaârea se complică 
prin intervenirea elementului individhal : modificările. 
originare 'sfirșesc prin a predomni și a constitui spe- 
ciile noue. Nu singure legile ajung a da naștere se- : 

„Tieă, ci repeţirea modificărilor indivi luale ; aceste re- 
peţiri: fiind 'uniforme, ele pot să ice| un caracter re: 

z 
" gulat 'și'prin urmare să. samene -cu - acțiunea unei. --:: 
legi... N - a 
; Pentru remnul, spiritului şi anunţe pentru partea 
sa neconștiută, seriile istorice sunt cohstituite prin re- 
pețirea, fenomenelor, asămănătoare cake. îngrămadese. 
neîncetat efectele lor. Aceasti repeţițe a fenomene- lor care par tot-deauna aceleași, constitue și ele ge- 
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neralităţi ce pot pănă la un punt trece drept 'legi. 
- Dar ele ai numai arătarea unor asemene; în reali- 

tate. sunt serii istorice mărginite în ; spaţii și timp,. 
caractere ce tocmai exclud ideea: de lege. Impreju- 
rarea că regularitățile înfăţoşate de limbi, în unele 
din prefacerile lor succesive, sunt tot-deauna răstrînse 
la un spații şi mai ales la un timp anuimit, ne a- 
rată că nu avem a face cu adevarate legi, dar cu 
serii istorice. Regularităţile în desvoltarea limbilor - 
provin cu toatele din fenomene asămănătoare care 
se repetă necontenit în decursul unul timp, și daii 
„naştere la un rezultat întrupat într-o formă stătă-. 
toare. Aşa sunt schimbările fonetice ; acele care în- 
tervin în etimologie şi în formele sintactice; în sfir- 
şit acele cese produce în însămnarea cuvintelor. Toate 
aceste schimbări sunt rezultatul modificărilor nesim- 
țite și adăogite una peste alta, prin o acţiune repe-. 
tată în decursul timpului, rezultat ce ajunge a crea o 
formă stătătoare, măcar pentru o oare-care durată. 

Transformările trebue să fie închipuite ca produ- 
cîndu-se în chipul următor. Intr-o formă statornică 
până atunci, unul sait mai mulţi indivizi întrodue 
o schimbare. Cuvîntul, locuţiunea prefăcută, sunt 
transmise familiei care-i încunjură, îmbrăţoșate ca: 
o fericită noire care răspunde unei nevoi — de trib, 
apoi de națiunea întreagă. Această schimbare este 
împinsă mai departe de cătră unul sati ma mulți, 
alţi indivizi, și aşa tot înainte, pănă ce conduce 
la o formă nouă care se fixază, măcar pentru cît-va 
timp. Puterea, care produce forma cea nouă este re- 
peţirea pe cale de imitaţiune,. cele mai adese oră 
neconştiută, a aceluiaș fenomen. Această imitaţiune ” 
conduce la o regularitate care une ori poate fi des- 
tul de statornică pentru a da iluziunea unei legi. 
Dar noi am văzut că imitațiunea, nu poate da naş- 
tere la legi de manifestațiune ale fenomenelor, ci 
numai la legi abstracte de succesiune. Pretinsele legi
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fonetiţe! nu sint 'dtei altă câva decit rostirea repe: | 
irei, 'pă cale păiiihităţiune; ia fenomenelor asămănă-” 
toare: în' domeniul graiului. Se: pohte ca imitațiu- 
nea săi înfâțoșeze: lacune, sărituri, rup eri” în” conti=" 
“nuitatâă “ei, întîmplări târe explică: excepțiunile 'ce: 
înfățoşâză une ori pretinsele legi fonetice. - - i 
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CAPUL IX e, 

“Materialul istoriei si 

După ce am cercetat -condițiunile “statornice ale 

desvoltărer, apoi puterile ce o împing la, lumină, tre- 

bue să studiăm faptele care o constitue și care al- 

cătuesc' materialul istoriei. 

Faptul istoric. — Un fapt, pentru a fi istoric, a- 

decă pentru a sluji ca bază desvoltărei, trebue să 

îmbrace un caracter social ; el trebue. să se întindă 

asupră unui grup mai mult; sati, mal puțin nume- 

-zos de ,indiviză. Pentru ca un fapt, individual prin , 

a lui obirșie, să poată dobîndi o valoare istorică, tre- 

bue că el să înriurcască asupra masselor mal mult 

sai mal puţin adînci.ale omenire, sati, șă înfâţoșeze, 

sub o 'arătare individuală, interese sai împrejurări . 

obștești, Iată bună oară pentru ce lista de bucate a 
e A 7 .. . a a: 

- Danchătului, dat de un colegiu roman din Dacia în 

  

ziua de 1 Mai, ne interesază ca document istorie. El - 

reprezintă un obiceiii obştesc pe care străbunil Ro-
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mînilor îl urmaii la acea dată, şi acest obiceiii se 
regăsește la aceşti din urmăl. 

Această întindere a faptului individual, pentru a 
deveni social, se îndeplineşte pe două căr: imitațiu- 
nea voită, saii constrîngerea. Am văzut că, imitațiu- 
nea poate trece de la conștiut la neconştiut, și să 
devină prin aceasta, din voită, obligatorie. Obligati- 
vitatea poate să fie rezultatul organizărei sociale şi 
politice, precum bună oară într-o bătălie, unde sol- 
dații expun viața lor în comun, pentru că ascultă 
de comandă. a 
„Faptele istorice sunt deci sati obștești, sati indivi- 
duale cu aruncătură obștească. Dar toate faptele so- 
ciale nu constitue fapte istorice. Pentru aceasta e de 
nevoe, ca un fapt social să îndeplinească două con- 
dițiuni neapărate. e 

Mai întăi faptul obştesc, sai individual cu arun- 
cătură obștească, trebue să fie pus în relaţie de suc- 
cesiune cu un alt fapt care l-a precedat. Dacă se 
lasă lao parte atare relaţie, saii dacă ea hu. poate fi 
stabilită, faptul social nu constitue decît un fapt coe- 
xistent. Dacă bună oară, se studiază criminalitatea, u- 
neă ţări, în scopul de ase cunoaște cifra faptaşilor, 
de deosebite categorii, spre a se şti numărul închi- 
sorilor ce -trebuese ridicate şi mărimele ce: sunt să 
li se deie, faptul social al criminalităţei este privit,, 
în acest caz, numai din puntul de videre al coc- 

„ xistenței, Dar. dacă se cercetează propăşirea crimi-.. 
nalităței în decursul unui răstimp, și cauzele. care ai. 

- făcut să se sporească cifra, delictelor sati a: crimelor,. 
se- va privi acelaș fapt social din puntul de videre. 
al istorier, Un alt exemplu ar. putea să ne fie datde, 
velocipedie. Extinderea acestui sistem de locomoțiune 

"în deosebitele țări, întru cît nu constitue decît oi-. 
mitaţiune curată a faptului însuși, alcătueşte un fapt 
coexistent.. Dar dacă; el este pus în legătură cu, sis- . 

  

a. Xenopol Ziistoire des Roumains de li Darie trajane, Paris, 1896, 1, p. 80-
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temele anterioare de locomoţiune, :el ie îndată loe 
în perspectiva istoriei. “Tot aşa stai lucrurile, dacă 
să iei în privire aplicările sale folositoare, spre pildă, 
pentru împărţirea scrisorilor și telegramelor, sati pen- 
tru slujba oștirilor,. Aceste imitaţiuni diferențiate pot; 
constitui tot! atîtea, trepte istorice, în desyoltarea ve- 
„locipediei. De asemenea, şi pentru alte, fapte sociale ; 
căci fie-care evoluţiune. poate. fi oprită,: cel' puţin în 
minte, la un moment; dat, şi formele ce. le înfățoșază 
în acel moment, pot fi: studiate: din: puntul. de vi- 
dere al coexistenţel. 

Dar dacă fie-care succesiune > poate fi privită, ; în- 
tr-o oprire închipuită a evoluțiunei, . din puntul de 
videre al coexistenţei, nu fie-ce coexistență, chiar, prin- 
tre faptele sociale, conduce numai, decit la suc- 
cesiune, şi sunt o mulțime de fapte obștești care nu 
interesază omenirea decît ca manifestaţiune a pute- 
rilor coexistenţei, fără să înfâțoşeze nici un interes 
pentru desvoltare. Această, observaţie ne conduce, de 
la sine la a doua condiţiune cerută, pentru :ca fap- 
tele sociale să poată. constitui fapte. istorice. -... 
Faptele sociale, pentru a intra în domeniul. isto-. 

riei, trebue să poseadă un. caracter, care nu ește de 
loc, cerut, cînd sunt privite numai din puntul de.vi-: 
dere al coexistenței şi cînd.ele constitue obiectul 
ştiinţelor teoretice ale spiritului, ca, politica, morala, 
dreptul, economia politică. Pentru a . deveni obicc- 
tul istoriei, faptele sociale trebue să 'aibă urmări : sait 
rezultate intelectuale. Omul este într-adevăr nu numai 
minte; el este şi corp viu, deci animal; se poate 
întîmpla, ca fapte obşteşti, adecă, sociale, “să nu atingă. 
decit partea lui. fizică, fâră a-i interesa mintea, A 
cest felii de fapte sociale vor putea avea o valoare. 
pentru . economia politică, pentru . morală, pentru 
drept; el nu vor avea nici una pentru istorie. Așa. 
sunt, spre pildă; migraţiunile popoarelor nomâde spre 
căutarea de pășuni pentru turmele. lor, saii foame- 
tele, epidemiile, răsboaele de stirpire. între popoa- 

| i
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rele sălbatice. Cu totul alt:feliii stat lucrurile, cînd a- 

cest felii de tapte aii urmări intelectuale ; ele do- 

bîndesc îndată o însămnătate istorică. Aşa fu mi- 

graţiunea, câr6 aduse: pe Fenicieni pe îngusta limbă 

de pămînt cuprinsă între Liban şi Marea Mediterană, 

împinse pe acest popor la navigațiune, la comerț și 

la descoperiri, și făcu din el unul din cei d-intăia- 

genţi ai civilizaţiei vechi. Această migraţiune 6ste un 

fapt istoric de cea mai mare însămnătate, pe cînd 

acele ale Arabilor Arabiei şi acele ale Beduinilor din . 

Sahara nuo sunt. Tot așa e cu ciuraa care bîntuie 

din.timpuri străvechi în Răsărit, fără a produce altă 

ceva decît snopiri periodice între existenţele oame- 

milor, pe cînd Ciuma cea Neagră ce pustii An- 

glia cătră anul 1350 fu un fapt istorie din cele mai 

rostite, din pricina urmărilor intelectuale ce eșiră din 

“ea. „Muncitorii devenind foarte rari, ei cerură sala- 

rii foarte urcate, și micii proprietari. alcătuind. par- 

tea cea mai însămnată a claselor: mijlocii reprezin- 

tate în parlament, obținură statutul lucrătorilor care | 

fixa nartul salâriilor. Dar acest statut conduce la revo- 

„luţia, țăranilor sub Wat Tylor în '1381*?. lată pen- 

tru 'ce nu este exact de a spune, cum o face D. Herr- 

mann Paul, că „numai societatea face din om o îi- 

ință istorică“. Se poate :pe deplin concepe o stare 

socială fără istorie; dovadă societăţile animale, și 

printre 'acele omeneşti, societatea chineză, a, căreia îs- 

“torie s-a oprit de mult. Singurele fapte sociale care 

pot da, material istoriei sunt acele cu urmări inte- 

lectuale. Şi nu este decît prea firesc lucru ca să fie 
așa. Evoluţiunea, omenirei se face prin spirit; este 
singura legătură ce leagă trecutul de prezent și a- 
cest de pe urmă de viitor. Istoria expune această e- 
voluţiune ; iată pentru ce am stabilit may. sus, că tă- 
'rîmul: pe care această evoluţiune se poate desfășura 

"2. Lavisse et Rambaud, Zfisfofre gincrale, LL, p- 382.. 5 
3. Principien der Sprachgesehiehie, p. S: - sait
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este acel al ideilor obștești obiective. Istoria nu se 
îndeletniceşte deci decît cu faptele sociale, adecă cu 
faptele obşteşti sati cu aruncătură, obştească, care 
pot să fie înlănţuite în succesiune și care, prin ur- 
amare, trebue să aibă urmări intelectuale. : 

--. Formele obşteşti ale vieţei spiritului. — Eyo- 
“luțiunea, spiritului omenesc nu se îndeplinește ca a- 
cea a materici, prin masse, sati prin organismul în- 

“trog 'ce-i este supus. Ideile obștești, faptele sociale 
care-i. slujesc de temelie, se manifestează prin mai 
multe clase -care,; 'toate împreună, alcătuesc organis- 
mul intelectual.: Atare clase de fapte se rapoartă la 
deosebitele nevoi care, întreţinînd viaţa omenească, 

devin tot odată organele propășirel el. Aceste sunt 
“nevoile economice, politice, sociale, religioase, morale, 

Juridice, artistice, literare și ştiinţifice ale omenirei. 

"Aceste deosebite categorii de fapte nu urmează în 

“tot-deauna un mers egal şi paralel în evoluţiune. 

“Sunt unele care merg păreche ; altele ce rămîn în 

“urmă, ca spre a se odihni, a relua puteri şi a ajunge 

mai tirziii pe acele. care l-ati întrecut ; altele în sfir- 
“sit, urmează cît-va timp 'un mers înapoi, înainte de 

'a se arunca iarăşi pe valul ce duce înainte. 
- Aşa Grecii desvoltară lung timp, într-un chip pa- 

-ralel, formele vieţei .politice şi sociale, pe de o parte, 

pe de alta acele ale vieţei artistice, literare și ştiin- 

ţifice (sub forma filosofică), pe cînd formele Juridice 

şi: morale -rămaseră pe loc: saii chiar dădură îndă- 

răpt. Formele juridice se manifestează din protivă 

-eu putere la Roman), mai întăi împreună cu for- 

- ele politice şi sociale; ele își urmează însă evolu- 

ţiunea, chiar după ce acea. acelor din urmă se o- 

prise. In timpul Veacului de Mijloc, formele religi- 

oase 'şi morale se urcară. în frunte, sprea fi mai. 

târziii înlocuite cu acele artistice şi literare ale” he- 

-naşterci, Predomnirea -uneia sati: alteia din aceste 

forme “dă caracterul fundamental : mediului inte-
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lectual, și astfeliii se schimbă organul de căpitenie.al 
evoluţiunei, colorînd toate faptele unei perioade, după 

lumina, împrăştietă de elementul ei de temelie. 
“Poate aceste elemente ale evoluțiunei, de și pro- 

ducte fireşti ale inteligenței omenești, sunt cele mai 
adese ori înrîurite, îndreptate sati modificate prin ac- 
ţiunea unor inteligenţi individuale care ieit une ori for- 
ma unor genii extra-ordinare. Așa descoperirile prac- 
tice sunt opera unor spirite deosebite, cele mai multe 
rămase necunoscute care sati ati dat naştere descope- 
ririlor, sai ati prins în săritura er mingea aruncată de 

noroc. Pentru adevărul teoretic, descoperirile ştiinţei 
sunt productul silinţelor, sunt opera unor genii mai 
mult saii maipuţin puternice; une ori productul sfor- 
ţărilor tuturor cercetătorilor care se folosesc adese oră 
de ceea ce întimplarea le pune sub ochi. Formele 
politice sunt tot-deauna rezultatul activităţei clase- 
lor mai înalte ale societăţei ; adese ori însă acelal 
unor genii organizătoare. Aceste de pe urmă ai. 
mai puţină înriurire asupra constituirei organizări- 
lor sociale. Religiunile sunt la obîrșia lor (forma. fe- 
tișistă și politeistă) opera masselor dar în formele 
lor mai înalte (monoteismu, dualismu) ele sunt plăs- 
muiri individuale ; formele vieței morale sunt adese 
“oră. în legătură cu acele ale vieţei religioase ; -for- 
mele juridice pot fi opera conștiinței masselor, pre- 
cum pot fi însă și acele ale unul Papinian, Ulpian 
sati Beccaria. - Sa o 

"Cât despre formele care daii naștere frumosului, 
acele artistice și literare,. ele se desvoltă într-un chip 
particular. Și: ele pot să fie productul comun al spi- - 
ritului masselor ;. dar ele în curînd îmbracă forma in- . 
dividuală. Evoluţiunea acestor forme nu este cu toate 
aceste continuă.. Arta, și literatura ajung în curînd 
culmea, şi nu pot face alt-feliii decît să reînceapă, sub 
o altă formă, plăsmuirile lor, Capătul evoluțiunei 
celorlalte forme ale existenţei care aii de scop rea- 
lizarea ideei adevărului în ambele sale direcțiuni -
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(practică şi teoretică) şi ideea dreptului, este la-ne- 
sfirşite.' Omenirea va păși mereii pe această cale, fără 
ca vre-odată.: să ajungă la hotarul ci. Din protivă, 
forma supremă a frumosului afost pănă acuma a- 
tinsă de mai multe oră (arhitectura şi sculptura gre- 
cească, arhitectură ogivală, pictura Renașterel, cîm- 
penia modernă). Evoluţiunea . formelor estetice ale 
cugetării ne putînd merge mai departe, este nevoită 
să caute 'o .nouă cale, pe care ea să se poată iarăși 

. înalța către frumosul absolut.: 
"De -şi spiritul omenesc dă naştere la toate formele 

existenței, toate nu sunt menite a.mulțămi nevol 
tot:atît de trebuincioase. Omenirea în întregul că nu 
se: interesază în zilele noastre, în întăiul rînd decit 
de formele economice, politice, morale, sociale, reli-- 
gioase şi juridice, şi mult mai puţin de acele ştiinți- 
fice și estetice ale vieţer. Aceste de peurmă nu in- 
teresază decît un mie număr. de aleși, clasa culti-: 

vată a societăţilor. Evoluţiunea, tinde între altele, a 
ridica cumpăna intelectuală a omenirei, pănă la ho-. 

tarul ce i-a fost fixat prin rasă, așa că într-un viitor, 

pe. care noi -îl credem încă foarte depărtat, formele 
desvoltărei superioare ale spiritului, acele de carac- 
ter științific şi estetic, vor deveni bunul comun. al 

omenirei în hotarele arătate ; dar pănă ca aceasta să 

se întîmple, ' deosebitele. popoare nu se: interesază, 
prin massele lor, decît la formele: inferioare ale des- 

voltărei, și lasă acele de carăcter superior, ştiinţa și 

arta, mai mult pe: sama: claselor lor alese care sin- 

gure găsesc .în ele interes şi desfătare. E 

- Care este numărul ţăranilor sau -chiar al-lucrăto-. 

rilor ţărilor civilizăte care vizitează muzeele lor de 

pictură și de sculptură, saii care s-aii desfătat la, as- 

cultarea -reprezentaţiilor . Aidei, a lui Faust sai a “lui 

Iuohengrin ?. Care sunt acei. dintre er ce 'se .intere- 

'sază să ştie. dacă :pămintul so învirte în jurul soa- 

relui, sati dacă :el stă pe loc, sa. care aii grija de 

- cunoaşte principiile: pe care se razimă mişcările 1o-
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comotivelor ce "văd în fie-care moment trecînd sub. 
ochii lor? Pentru marea, pentru nesfirşita majoritate 
a oamenilor, știința; și arta .mai înaltă, adecă tocmai 
productele supreme ale 'evoluțiunei, nici nu există. 
Toate năzuințele lor se mărginesc. a, cîştiga cu ce să 
trăiască de astă-zi pănă mîni, a naşte copil şi a-i 
crește. cum pot, a-şi legăna crierii cu închipuirile u- 
nor visuri religioase, a se odihni din cind în cînd 
înaintea -unui pahar de vin, ascultind o muzică po- 
porană. Cît despre ştiinţă, ei se mulțămese cu cu- 
noștințele practice ce decurg dintr-însa şi care pot 
sluji nevoilor lor. De aceea nici nu lipsese ei de a 
întrebuința descoperirile ce ea le pune la a lor în- 
dămînă, fâră a întreba după principiile pe care se 
razimă aceste descoperiri. Ultimele, cele mai înalte 
adevăruri ale ştiinţei, precum şi cele mai străluci- 
toare plăsmuiri ale frumosului, rămîn pentru ei co- 
mori necunoscute. Cele două forme superioare ale 
vieţei omenești sunt deci, cu toată marea lor însăm- 
nătate pentru mersul omenire, departe de a avea în 
privirea, massei sale, aceeași însămnătate ca elemen- 
tul binelui și acel al adevărului practic... ; 

Producerea faptelor istorice. — Faptele istorice 
ale acestor deosebite clase alcătuesc, după puntul de 

„videre. din care suntprivite, elemente sai simple, saii 
tot. mal. complicate ale. desvoltărei. Cind .nu se iait 
în privire decit liniile de căpitenie, faptele ce leal- 
cătuesc sunt de o fire foarte complexă ;. cînd din 
protivă te cobori în amărunţimi, faptele sunt reduse 
la elemente din ce. în ce mal primitive. Aşa. cînd 
„studiăm desvoltarea religioasă a Europei. în totali- 
tatea ei, Reforma ne .apare ca un fapt istorie mare 
și unic care se leagă:cu altele tot atît de mari.ca 
și dînsa: Renaşterea, corupția :bisericex romane, ri- - 
valitatea.lui -Francise 1 și Carol al V-lea, constituțiu- 
nea împărăției germane etc, Dar dacă disecăm a- 
ceastă “mare : învălmaşală religioasă, dacă - studiăm
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mersul ei. în Anglia, trebue să luăm în bagare de 
samă fapte de mai puţină însămnătate, precum : in- 
tervenirea personală a lui. Henric al VIII-lea, pro- 
„vocată de dorinţa lui de a se despărţi de . Catarina 
de Aragon spre a lua.pe Ana de Boleyn. Dacă cer-. 
cetăm acuma întrebarea despărțeniei: acestui rege, 
ea se alcătuiește la rîndul că dintr-un număr de fapte. 
încă mai simple, precum iubirea regelui pentru a- 
cea damă de la curtea lui, apelul săi la papă, ho- 
tărîrea acestuia, ruptura lui Henric al VII-lea cu 
Roma, ete. Și fie-care din aceste fapte iarăși poate . 
fi descompusă în altele încă și mai mici, pănă. ce 
se. ajunge la întăile elemente din care se alcătueşte 
istoria, faptele singulare cu aruncătură obştească..- 
„Cum ieii naştere faptele istorice ? Ele sunt pro-. 

ductul puterilor desvoltărei, exercitate în oare care 
împrejurări, din care cele mai însamnate sunt: toc- 

mai formele obștești ale minţei omenești și. condi- 
țiunile factorilor statornici. Vom vedea că tot din. 

acţiunea acestor puteri, prin împrejurările prin care 
străbat. se produce întocmirea serială a. faptelor, is- 

torice, Aşa, bună oară, faptele economice .care asi- 
gură existența materială a - oamenilor, determină şi - 

direcțiunea, în' care popoarele trebue să:se miște, tre- 
cînd de la starea de vinători la acea; de pastori, a-, 

poi la acea de agricultori. :: Răsboaele' lui Napoleon 

], fapte datorite puterei individuale a acestui mare 

genii militar, eraii tot atitea trepte care Însamnaii 

direcțiunea, în care activitatea lut își deschidea calea. 

"Om .ce fapt istoric elementar sati compus este pro- 

ductul unei puteri sai a combinărei mat multor.pu-. 

teri, lucrind prin, mijlocirea mai multor împrejurări. 

Una singură din puterile istorice nu este producă-, 

toare de fapte, ci dă numai:naștere seriilor istorice ; 

este puterea „mediului. care nu poate plăsmui fapte, 

ci numai le, preface și le schimbă,. potrivit cu ca- 

racterul săii, și poate. ast-feliii produce seriile istorice. 

Din protivă . există un agent care „de şi nu 'este..o
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putere, ci numai - întîlnirea - neașteptată a acțiunei 

maj multor puteri — întâmplarea — care,'cu toate 
că poate da: :naştere unor fapte, nu poate produce 
legi, şi prin urmare nici serii istorice, Toate celelalte 
puteri și cu ele împreună şi întîmplarea, pot, saii ele 
singure saii prin acțiunea, lor combinată, să devină 
compozanta cauzelor care, cu cealaltă compozantă,— 

- împrejurările —, să dee naştere faptelor istoriei." 
-'Evoluţiunea împinge la manifestarea formelor noue 

în 'tot domeninl vieţei intelectuale, în acelaş chip pre- 
"cum o făcea pentru formele noue ale -vieței mate- 
riale, înaintea fixărei speciilor. Producerea unor spe- 

cii .noue nu este explicabilă numai prin lupta pen- 
tru. traii, :selecţiunea;naturală și înrîurirea, mediului ; 
căci toate aceste puteri nu explică decit izbinda for- 
mei celei noue, a variaţiunei individuale :mai “bine 
adaptate mediului, mai bine înarmate în lupta pen- 
tru traiii şi care trebue să izbîndească în selecţiune. 
Aceste puteri nu explică însă deloc arătarea însăși 
a acestei variaţiuni individuale; menită a asigura pro- 
păşirea formelor organice saii intelectuale. Această 
arătare, în sinul formelor vechi, statornice, și care ar 
trebui: să se repete fâră' încetare, nu poate fi expli- 
cată, decît: prin puterea evoluţiunei care, lucrînd în 
oare-careîmprejurări, impinge la viaţă forme noue me- 
nite a avea noroc. Ast-felii evoluţiunea singură ex- 
plică, prin împingerea, ei înainte, succesiunea civili- 
zaţiunilor 'ţot mai depline :care s-aii arătat în. nea- 
mul onienesc. Tot aşa stai: lucrurile 'cu deosebitele 
elemente din: care se alcătuese civilizațiunele ; căci 
cărei altei-puteri decît evoluţiunei, s-ar putea 'oare 
atribui marea 'serie a formelor politice suitoare,:pre- 
cum feodalismul, monarhia absolută, monarhia con- 
stituțională şi republica ? Cărei alteia, propășirea in- 
strumentului: schimbului: marfă, monedă, bilet de 
bancă, clearing-houses ? Este inviderat că faptele noue 
care răsar în sinul: desvoltărei, și o împing neconte- 
nit înainte, nu pot proveni decit de la presiunea sta-
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tornică, a, puterei evoluționiste care, după ce aii is- 
tovit seria prefacerilor materiale, s-a întors acuma 
asupra spiritului, silindu-l să plăsmuiască forme tot 
noue de desvoltare. Mi | 

* Puterile care se trag din instinctul de conser- 
vYaţiune, expansiunea; lupa pentru traiu, reacţiunea, Con- 
diva acțiunei, contribue a fasona, potrivit: cu energiile 
"desvoltate de ele, fenomenele cele noue.pe care le 

scot din elementele ce le procură evoluţiunea. Ast- 

feliii formele economice, politice, sociale, religioase, 

morale, juridice, literare, artistice și ştiinţifice, se în- 

tind mai mult saii mal 'puţin, după energia cu care 

e înzăstrată puterea expansiunel lor, dînd naştere la 

fapte sociale mai: mult sati mal puţin: însămnate. Re- 

ligiunea. creştină, productul evoluţiunei, a devenit, 

prin expansiunea, ei asupra aproape a unei pătrimi 

din neamul omenesc, .un element. de căpitenie în 

desvoltarea istorică. Descoperirea aburului şi a elec- 

tiicităței este menită spre o expansiune încă mal pu- 

ternică care va cuprinde cu timpul tot neamul ome- 

nesc. Din protivă,:o formă literară, particulară unui 

dialect, nu se va întinde decît în sinul poporului 

ce-l vorbeşte, Dc a 

Lupla pentru traii, va da naștere unor fapte noue, 

născute din însuşi această luptă între elementele pro- 

curate de evoluţiune.: Ast-feliui se vor desvolta fap-' 

tele ce vor da naștere luptelor pentru supremaţia po- 

Jitică, răsboaele între popoare ; saii acelor pentru pre- 

cumpenirea economică, adecă luptele civile sati acele 

intre- partiză ; antagonismului mutual între deosebitele 

religiuni, secte, erezii, credinţă ; rivalitatea, scoalelor li- 

terare, artistice, filosofice. Lupta pentru traiii se poartă 

însă adese orl între elemente de natură, deosebită, ' 

precum bună oară între religiune şi stat care.sp-ceartă 

de la, aşerbirea economică a: popoarelor (rivalitatea 

între papalitate și împeriu în veaculal XII-lea) ; în- 

tre formele. economice și acele- sociale, cînd clasele 

pănă atunci apăsate,: voesce să egalizeze condiţiunea:
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lor cu acea a, claselor „pănă atunci dominătoare (e- 
manciparea comunelor în Veacul de Mijloc); între for- 
mele politice şi formele literare saii științifice, cînd 
aceste din urmă atacă un sistem .politie în ființă și 
voesce să-l răstoarne (filosofia raţionalistă a veacu- 
lui al XVIII-lea -şi absolutismul regilor Franţiei). Se 
întîmplă ca unele din aceste puteri să se. lege îm- 
preună, pentru a combate pe altele şi să dee naştere 
unor fapte foarte complicate. Ast- felii fu legătura 
formelor. politice. cu. acele sociale și religioase. care 
fură atacate şi intrară într-o. luptă cumplită cu. for- 
mele literare, științifice,. morale şi juridice, din-yre- 
mea Revoluţiunei franceze.. 

Reacţiunea contra acțiunei. se manifestează i în lupta, 
pentru trai, ori: de. cîte-ori..un element este destul 
de puternic spre a nu fi „răpus la cea, dintăă lovitură, 
și face sforțări spre a. răspinge pe năvălitor, Fap- 
tele de acest felii. umplu. pretutindene cîmpul isto- 
riel, fiind că în lupta pentru traii se întîlnesc alter-. 
native .de succes -și de căderi care se arată tocmai 
în jocul reacțiune” contra acțiunei. 

„ Îmitațiunea dă si ea, naştere. la o gramadă, de fapte 
care repetă, modificîndu-le î însă, modelurile repro-. 
duse... 

Individualitatea și întâmplarea. în. sfteșit: intervin în 
acțiunea, tuturor. acestor puteri, pentru: a colora. Pro- . 
ducerea faptelor cu o văpsea mai mult sai mai pu- 
ți, personală, „saii pentru a-i intipări caracterul neaș- 
teptat al întîlnirilor întîmplătoare. Această din urmă 
chestiune cere însă. o limpezire: mai amărunțită, 

Generalitate şi contingenţă (producere neaştep- 
tată): —. Faptele istorice, sunt, cu atîta max neaştep- 
tate,. mai contingente, cu. cît sunt productul unei 
lucrări mai individuale, Ele sunt dinprotivă cu a- 
tîta mai statornice, cu cît se ridică pe.o mai largă 
temelie. Aşa graiul unui popor, -al. unui trib, va. 
împărtăși aceleași. caractere de uniformitate, în toată,
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massa. oamenilor . care-l -vorbese. Dar un. poet, un. 
orator, un filosof, o individualitate oare-care, vor.is- 
codi termini, întorsături de fraze speciale, care nu vor: 
aparţinea decît lor. Pe cînd s-ar fi putut tot-deauna. 
cunoaște chipul cum poporul în deobștie ar fi redat. 
gîndirea lui,: nu se: va putea nici odată face. lucrul 
pentru unul din aceşti maeştri ar grâiului care .vor: 
poseda, chipuri speciale, neașteptate, de a-și rosti cu-. 
getările, Pictura italiană, înainte de Cimabue și de Gi- 
otto, îmbrăca forma obştească a artei bizântine, Aceste: 
două geniuri, îi. dădură o îndreptare cu totul alta, pe. 
care nimene nu ar'fi putut-o prevedea Emigrarea 
unui popor este determinată de cauze obşteşti, pre-. 
cum desimea poporaţiei, nestatornicia popoarelor no-: 
made, lipsa de hrană; dar. direcţiunea îu care a-- 
ceastă emigrare se îndeplineşte poate fi adese. oră re- 
zultatul unei gîndiri individuale. Bătăliile sunt rezul-- 
tatul cioenirei masselor ; dar izbînda.sati .pierderea; 
atirnă, de obiceiti,. de chipul cum: încăerarea a fost. 
condusă de un cap;. deci de înrîurirea inviduală. . 

Indivizii nu fac, cele mai adese ori, decîtsă exe-. 
cute ideile obşteşti ;.dar: modul urmat de ei spre a 
o face, va colora tot-deauna faptul istorie dat la lu-- 
mină, cu o văpsea individuală. Această înriurire a in-: 
dividulu, asupra faptului datorit împrejurărilor. ob-, 
şteşti, va fi cu atîta mai rostită, cu cât individualita- 
tea, va, fi mai puternică. Se pot întâlni cazuri, în, care: 
această, din urmă lucrează în sens protivnic tendin-. 

telor obşteşti, și provoacă un curent opus,acelui ur-: 
mat de evoluţiune. Acest. curent nu :se mănține. de. 
'obiceiti decît numai cit timp. personalitatea se afla, 
în.capul lui ; de îndată ce. ea. dispare,: curentul ob-. 
ştesc se restabilește. Aşa ..fu acel determinat de: 
Carol cel Mare, prin năzuința lur.de a. face-să re-, 

„ învie ideea statului roman, în contra fărămăturirei. 
societăței feodale. ..  . . e eee 

Dar această acţiune a, individualităților este slabă. 
la începutul ori-cărei desvoitări, și numai cît cu, tim
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pul individualităţile dobîndesc înrîurire asupra pro- 
ducerei faptelor istorice. Așa este destul de cunos- 
cut, că în întăile începuturi ale societăţilor rudimen- 
tare, acţiunea individului e foarte puţin siințită, după 
cum se vede lucrul la: salbatici; Apoi la Romani, 
în vremile Republicei, aristocrația tot-deauna, reîn- 
noită, prin famiile ce se ureaii din plebe, conduse popo- 
rul la, mărire și la glorie, fără ca niște oameni deosebiți 
să fi întipărit pe. faptele îndeplinite de ea, pecetea, in- 
dividualităței lor. Acţiunea, lor era puţin simțită, din 
pricină că 'poporul întreg, saii cel puţin clasa lui 
diriguitoare, era puternic, energic și inteligent. Cu 
cît se slăbește organizarea republicană, cu atita ac- 
țiunea indivizilor începe a se întipări în fapte. Gra- 
chii,: Marius, Sylla. Catilina, 'oamenii întăiului tri- 
univirat, acei din al doile, fac să treacă tot mai mult 
predomnirea masselor la precumpenirea personală. 
Producerea faptelor istorice ie din ce mai mult un 
caracter individual. „Istoria; împărăției romane. nu 
mai este decit istoria unel serii de personalităţi. Un 
singur om conduce universul, în cursul unui an, în 
cursul a două-zeci de ani. Delu starea morală a a- 
destui om va atîrna fericirea, sai nefericirea lumei. 
Dacă este bun, dacă este stăpîn de sine, omenirea 
va, răsufla, şi nu se mai teme decît de bătrîneța saii 
de urmașul lui ; dacă este răii, dacă mintea lui este 
turbure, omenirea, trece prin zile din ce în ce mai 
întunecoase și nu se mai gîndeşte decît la moartea 
lui&4, Creștinii din întăiele : timpuri alcătuiaii o 
imassă nedeosebită, în care: cu toții porunceaii şi cu . 
toții: ascultai. Cu timpul se desfâcu, pe 'acest: fond 
«comun, autoritea celor bătrîni (ngoeofrjregoi) apoi a- 
ceâ a episcopilor, năitropoliţilor, patriarhilor, pentru 
a culmina în Apus, în: puterea papală. Rolul indi- 
vidualităţilor se întinde mereii îu paguba: acelui al 
masselor. Faptele religiunei creştine vor fi determi- 

4. Beul€, Tidire ou Pidritage Pr Auguste, Paris 1570, p. 131.
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nate tot mai mult prin personalitatea capilor. ce o 
conduce. Cîntecele populare sunt la început'opera: co- 
lectivă, a poporului. întreg. Cu. timpul se alege o- 
clasă de barză care se îndeletnicese cu ele în special, 
și mai tirzii cîte-va personalități mai însămnătoare- 
se desfac din ele şi-şi fac un nume nemuritor de: 
cîntăreţi poporani. Cum ie aminte și D. Herrmann. 
Paul: „desvoltarea, raporturilor sociale ale dreptului, 
ale poezii și ale tuturor celor-lalte arte, arată cu a- 
tita mai multă uniformitate şi face cu atita mai 
mult întipărirea unei. nevoi fireşti, cu cît stratul pe 
care le culegi este mai primitiv“5. Dacă s-ar. pu- 
tea, închipui o starea societăţei, din care acţiunea. 
individuală ar fi cu totul înlăturată şi ar fi înlocuită. 
cu acea a 'masselor, faptele istorice ar fi mult mak 
regulate. Daracţiunea, individualităţilor nu poate fi 
neutralizată nici o singură clipă ; fiind că oamenii 
sunt acei ce fac istoria şi pentru că fie-ce om alcă-. 
tuește o lume aparte. Mai mult sait mai puţin pu- 
tornică, intervenirea elementului individual se ma- 
nifestează îu fie-care moment, şi o.mare parte din 
faptele care alcătuesc istoria unui popor sunt pro- 
ductul iniţiativei individuale. De şi această inițiativă. 
nu este adese ori cu putinţă, decit fiind-că obștimea 
este dispusă a. o urma, nu este mai puţin adevărat. 

că ea întipăreşte desvoltărei, pecetea individualităței: 
care i-a dat naștere Caracterul faptului. ar fi putut 
să fie cu: totul altul, dacă altă personalitate l-ar fi. 

determinat. lată pentru ce desvoltarea faptelor ome- 

nești care alcătuese. istoria, este compusă în. cea mai 

mare a ei parte din elemente contingente, cu nepu- 

tință de prevăzut. Cauzele care le-ati. produs sunt. 

date, nu numai de nevoile obşteşti pe care ele cată. 

să le mulțămeuscă, ci încă și de .feliul spiritului a- 

celora ce conduc mişcarea.  .. 

Cauzele fenomenelor istorice sunt de natură in- 

  

5. Principien der Sprachgeschichte, IMalle, 1$55, B. 23.
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“trinsecă, cit timp 'aceste din urmă ati un caracter ne- 
cesar, ădecă atunci cînd ele se desvoltă în chip fatal 
:unele “din altele. Cu cît individualităţile. rostesc în- 
:rîurirea lor, cu atîta, cauzele fenomenelor se deslo- 

„-:--““cuese”şi”-d&vin” 6xtrinsece;. ele nu mal sunt date nu- 
 mairde singurul element necesar al fenomenului, dar 
încă “și. de motivele personale care determină lucra- 
:rea-individualităței ce le provoacă, 'saii de inter- 
venirea neașteptată a întîmplărei. Cît timp: Tatarii 
-sati Mongolii duceaii o viaţă dedată prădăciunei, eau- 
za unul ast-feliii de chip de agonisire a: avuţiilor era 
-dată prin însuș constituirea vieţei acestui popor : sta- 
rea; sa nomadă. Ţara locuită de el și care nu putea 
îndestula nevoile sale de hrană, îl silea din cînd în 

-“cînd'să iasă din hotarele ci, spre a obținea prin sil- 
nici6 lucrurile de 'care avea trebuință. Dară, cînd 

-Gengis-Khan' și mai tîrziui Tamerlan împinseră pe 
* Mongoli la cucerirea lumei, cauza acestui fapt îs- 
torie nu mai poate fi găsită în condiţiunile obşteşti 
ale vieţeiacestui popor; ea trebue să fie combinată . . 
-cu motivul individual conţinut în coinplexiunea min- 
tală a capului pe câre soarta, îl împinsese la a lui con- 
-ducere. 'Tot aşa cu sistemul feodal care începe să 
:se desvolte îndată după așăzarea barbarilor în îm- 
părăţia romană. Cauza, acestei 'noue formațiuni is- 
“torice reșede, ca putere, în instinctul de conservaţie ; 
-ca împrejurări, în starea: obștească a spiritelor, în pre- 
-domnirea elementului individual asupra ideilor ob- 
şteștI'; în amestecul ce se făcea, între dreptul de pro- 
prietate și acel al autorităţei ; în legăturile ce se în- 
temeiară între capul de bandă şi tovarășii săi, etc. 
“ete: Intervenirea personală a lui Carol cel Mare o- 
pri, pentru: cît-va timp, această mişcare: de descom- 
“punerea ideei de stat. El se sili să restatornicească 
“unitatea administraţiei, şi să facă să reinvie ideeu 
“xomână- a statului atot puternic. Câuza acestui fapt 
«care se mănţinu cît timp trăi Carol cel Mare, nu 
mai poate fi-găsită în împrejurările: obşteşti arătate
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mai sus ce tindeaii tocmai a' aduce un rezultat 
“protivnic, ci în firea individuală: a marelui'om - care 
luase în mînile lui: soarta 'omenirei europene. Ina- 
intea,. arătârei lui Mahomet, Arabii” înfâțoşati pe ici 
pe'colo tendinţi la monoteismu, și--unitatea, națiunei - 
“fusese-pregătită prin predomnirea limbei Hedjazu- 
“lui. Dar nu poate fi îndoială, că numai - înrîurirea 
personală a întemeietorului Islămismului determină 
adînca -prefacere petiecută în“ spiritul şi moravurile 
Arabilor, și-i împinse: a eşi din țâra lor: șia între- 
“prinde cucerirea lumei. ' - ai 

* Există mai multe grade în: combinarea acțiunei 
celor două: cauze, acea de caracter necesar și acea 
de: obiîrşie contingentă, individuală: Pentru persona- 
lităţile maă puţin însămnriate, cauza, cu toate că-și 
iea naștere în complexiunea organică a individului, 
“se subordonă cauzei obștești. Individualităţile nu se 
desfac, în' întregul lor, de pe fondul comun pe care 
ati răsărit. Motivele personale care determină feliul 
lor de a lucra, de şi sunt colorate prin firea, lor par- 
ticulară, nu-și trag mai puţin sucurile lor hrănitoare 
'din pămîntul obștesc al caracterului poporan. Așa 
un poet poporan va schimba un cîntec național după 
ideile lui ; dar aceste idei vor fi tot de feliul de a, 
fi împărtășite de poporul întreg. Dacă din protivă 
o individualitate puternică, cum a fost acea a lui A- 
riosto, întreprinde să alcătuiască o poemă pe o temă 
poporană, concepţiunea lui va lua un caracter spe- 
cial, care va răsări cu putere pe fondul poporan din 
care s-a inspirat. 

Se poate deci stabili principiul următor, foarte în- 
sămnat, cînd este vorba a-și da samă în chip exact de 
mersul istoriei. 

Faptele istorice sunt cu atita mal statornice și cauzele 
lor cu atita mai întrinsece, cu cît sunt productul unek 
obșlimă mal întinse ; €le devin cu atita mal contingente 
și cauzele lor cu“ atîta mai ezlrinsece, cu cât sunt deter- 
minate prin întervenirea personalităților mai însămnă- 
toare sait prin acea a întîmplărel.



836 Materialul istoriei 

Am luat-o aminte. încă în mai multe rînduri că 
generalitățile succesiunei, nu trebue căutate în: spa- 
ţii, ci numai în timp; că fie-care serie de fenomene 
succesive conduce la urma urmei la un rezultat în 

„care ea se întrupează. lata pentru ce fie-care fapt 
istoric este tot-deauna, prin. partea. -sa,. obştească, re-. 
zultatul unei desvoltări anterioare. Faptul final în-. 
fațoșază deci seria condensată, precum legea de coe- 
xistență înfățoșază faptul generalizat. Fie-care fapt este 
rezultatul unei serii, și fie-care serie trebue să aibă 
drept rezultat un fapt istoric. Așa, bună-oară, în e-. 
xemplul mar sus adus, încercarea lui Carol cel Mare 
de a reconstitui autoritatea romană — privit în re- 
zultatul lui obștese —'este un fapt; dar acest fapt 
a fost constituit prin o seria întreagă de măsuri care 
se - urmează și se desfăşură în curentul timpului. A- 
ceste măsuri, adaose una cătră alta, dati naştere se- 
riei istorice, determinată prin impunătoarea, perso- 
nalitate a celui mar mare suveran ul Veacului de 
Mijloc. 

Pentru ane da pe deplin samă 4 despre succesiunea 
faptelor istorice, - trebue să. cercetăm acuma înlăn- 
țuirea acestor - fapte în seriile istorice,



  

  
  

CAPUL. a 

- “"Seniile istorie 

Ideile obşteşti ale coezxistenţei şi acele ale suc: 

cesiunei.. — Acţiunea puterilor, și prin urmare -acea 
a legilor desvoltărei, asupra materialului istoric şi a- 

supra. faptelor istorice, dă naştere la niște înlănţuiri 

succesive care înfățoșază 0 oare-care regularitate, Și 

pe care am denumit-o cu terminul. de. serit istorice. 

Regularitatea, acestor serii constă în o deolaltă ţi- 

nere a desvoltărei faptelor ce le alcătuiesc. Ele pleacă 

de la un simbure oare-care şi se prefac gradat, pen- 

tru a eşi li un rezultat. Direcţiunea, în care faptele 

se mișcă, se rostește cu timpul îndestul de limpede, 

pentru a învoi să se întrevadă linia pe care vor ur- 

ma-o în viitor. Şi în istorie deci, şi în .deobștie în 

înlănțuirea faptelor succesive, se pot desface . ider 

generale .din faptele: singuratice. „Numai calea .ur- 

jnată de. minte, ;pentru a stabili 'acesteidei generale 

de succesiune, este cu. totul deosebită de acea .pe 

care opune în lucrare, -sprea descoperi legile coe- 

xistenţeă. o Sa
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Aceste din urmă provin din generalizarea unor 

mișcări saii acțiuni coexistente și asămănătoare ; ele 

formulează această mișcare saii această acţiune în- 

ir-un chip mai mult sati mai puțin obştesc, în ceea 

ce privește spaţiul, şi absolut statornice, în ceea ce 
priveşte timpul. Formula generală rostește legea, fe- 

nomenului de care e vorba; ceea ce este de samă, 

în această generalizare, este unitatea la care se re- 

duc faptele și cauzele individuale. 
Cu totul alt-feliii stai lucrurile cu ideile generale 

culese asupra înlănţuirilor. faptelor succesive. Aici 

nu poate fi vorba, de a găsi o singură unitate, pen- 
tru a întruni sati explica faptele coexistente și asă- 

mănătoare ; ci de a prinde faptele succesive şi nea- 
sămănătoare, unele cu altele, în o singură legătură. 
Ideea, obştească este acea ce reproduce această le- 
gătură ; este firul pe care, să înşiră boabele faptelor 
succesive. 

Ast-feliii cînd. se spune că corpurile ce cad, spo- 
resc în repejune proporţional cu patratul timpului 
percurs, se rostește prin o idee obștească, o. clasă u- 
niversală de fenomene, acea a căderei corpurilor. 
Dară cînd-se constată, spre exemplu, că descompu- 
nerea sistemului feodal, conduse. cu încetul la sta- 
bilirea puterei monarhice, se extrage această idee, 
dintr-o - clasă de -fapte: succesive care, de și .noa- 
-sămănătoare între. ele la toate : epocele : succesiuni 
lor, .iesă la unul şi acelaș rezultat. . 

* Aceaștă geneză deosebită a-legilor coexistenţei și a 
ideilor obşteşti: succesive, are ca urmare, o adincă 
deosebire în caracterul lor... - 
: 1) Legile coexistenţei ati mai tot-deauna o. arun- 

cătură universală, în ceea ce priveşte spațiul şi sunt . 

- tot-deauna vecinici în timp. Ideile generale succe- 

'sive sunt, din protivă, tot-deauna mărginite atit în 

'Spaţiti cit și în “timp. Ele nu'aii nici 'odată. o va- 
oare universală, pentru toate faptele” de acelaș felii, 
nici pentru tot neamul omenesc. Ast-feliii “stabilirea .
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puterci regale în. F'ranţia; şi acea, a libertăţilor pu- 
blice în Anglia, nu ai valoare, decit pentru țara, și 
în decursul “perioadelor ce corespund. . cu desvolta- 
rea acestor. fenomene. 

Deci, pe cînd legile coexistenţei ai un caracter u- 
miversal pentru - fenomenele -de același felii, ideile 
generale trase din faptele . succesive nu ati .deciît o - 
aruncătură limitată. Să amintim că același caracter 
a fost recunoscut: mai . sus (Cap. II) pentru  oare- 
care -fapte istorice care întrec proporţiunea . faptelor - 
individuale, fără ca totuşi ele nici odată se ajungă 
a deveni universale. Istoria . nu leagă: deci între ele 
decât fapte individuale sai generalități limitate în spa- 
țiu și în timp, și legătura pe care ea o stabilește între 
aceste. fapte este ea. însăși, saă individuală, sai o gene- 
ralitate limitată. - 
„ "Pemeiul. acestei. deosebiri este uşor” de pătruns, 
Legile coexistenţei lucrează tot-deauna asupre ace- 
luiaşi felii de fapte ; acele de desvoltare, din.pro- 

„tivă, asupra unor fapte necontenit altele. : In cele 
dintăiii, puterea, se întrupează, în împrejurări ' care 
ai -un caracter universal; în cele de al doilea, ea se 
întrupează - în . împrejurări necontenit: schimbătoare. 
„Cu toate că chipul de lucrare al puterei și prin-ur- 
mare acel al.iegilor prin care ea se manitestează, 
rămîne același, totuşi. aplicîndu-se el, în succesiune, 
pe un material vecinie schimbător, nu este decit 
prea firesc,ca rezultatul acestei acţiuni să se schimbe 
fâră încetare. Regularităţile: succesiunei nu -vor.pu- 
tea deci nici odată avea un caracter. universal; pen- 
tru același rind de. fenomene. Fie-care regularitate 
za. constitui o serie istorică particulară: ii. 

2) Faptele. coexistente nu .sunt în raport; decit cu 
cauza, (putere și împrejurări) care le produce ; ele 
sunt cu totul neatirnate unele de altele. Peatra ce 
cade -la : Paris.nu. este în nici un raport: cu'acea ce 
cade, la Antipode. ta 

Faptele succeșive sunt, “din protivă (cel puţin. prin
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partea lor obștească) tot-deauna, în relaţie unele! cu 
altele. Cuceririle Romanilor avură de efect ruina mi- 
cilor proprietari: îngrămădirea, acestora în Roma, 
dădu naştere proletariatului politie care, la rîndul 
săti, fu pricina absolutismului imperial. Prin partea 
lor individuală, sati prin acea ce atîrnă de întîmplare, 
faptele succesive sunt și ele izolate ; dar ele se leagă 
de succesiune prin partea lor obștească. 

3) Legile coexistenţei nu sunt numai universale. 
Ele se împacă și cu un grad de precizie mult mai 
mare, decît acela la care pot năzui generalitățile suc- 
cesiunei, și dacă, în multe cazuri, preciziunea lip- 
seşte, chiar pentru formulele coexistenței, precum 
bună-oară în stabilirea legilor biologice, aceasta nu 
se întîmplă din pricina faptelor însăși, ci din acea a 
nedeplinei lor cunoştinți. Lipsa de preciziune, în for- 
mulele privitoare la faptele succesive, provine mai 
'ales Qin intervenirea elementului individual în suc- 
cesiune, precum și din acea a întîmplărei. Aceste e- 
lemente nu joacă decît un rolde a doua mînă, une- 
ori chiar nul, în universalităţile coexistenţei, pe cînd 
in succesiune, ele determină adesa ori firea şi mer- 
sul faptelor. Așa în proporţionalitatea, între nașteri 
şi morţi, moartea lui Carol al II-lea regele Spaniei 

- nu arface decît să sporească cu o unitate citra mor- 
ților. In sfera succesiune, acest fapt avu, drept ur- 
mare, răsboiul pentru succesiunea Spaniei. - 

4) In sfîrşit, precum am văzut-o mat - sus, legile 
coexistenţei fac cu putință prevederea şi prezicerea 
faptelor viitoare ele însăși, pe cînd generalităţile suc- 
cesiunei — seriile istorice — nu pot sluji decit spre 
a face să se întrevadă direcțiunea pe care faptele, în 
ele însăși necunoscute ale viitorului, o vor urma în & 
lor desvoltare. Rae 

Producţiunea, seriilor. istorice. —. Producţiunea 
faptelor. coexistente: singuratice este datorită acţiu- 
nei puterei, prin împrejurările particulare, de fire coe-.
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xistentă ; acea a legilor coexistenței este datorită a- 
celeeași acţiuni, privită ca, punîndu-se în lucrare prin 
împrejurari universalizate. .. Sa : 

Producţiunea faptelor succesive este datorită ac- 
ţiunei puterilor: desvoltărei, prin împrejurările par- 
ticulare de fire succesivă ; acea a seriilor istorice este 
datorită acţiunei aceloraşi legi, pusă în lucrare prin 
un șir de împrejurări succesive şi neasămănătoare. 

Printre puterile desvoltărei, numai acele transfor- 
mătoare înlănţuese faptele în:succesiunile seriale. Pu- 
terile cu acţiune statornică, nu produce acest efect. 
Rasa -şi mediul din afară. nu daii naştere la întoc- 
miri 'seriale de fapte istorice; ele fac: numai atita, 
că condiţionează odată pentru tot-deauna desvolta- 
rea, închizîndu-o în 'oare-care hotare, împingînd-o 
într-o direcţiune, sati colorindu-i manifestarea într-un 
chip particular. Puterile transformătoare, din protivă, 

modifică fără încetare faptele spiritului, în timpul 

ce le leagă împreună, şi constitue ast-feliii seriile pro- 

păşitoare sait înapoitoare care alcătuesc valurile e- 

voluţiunei. Vom avea în curînd prilejul de a arata, 

printr-un exemplu, deosebirea între modul de lu- 

crare al puterilor statornice şi acel al puterilor -de 

caracter transformător,. i 
“Toate puterile istorice aii de efect a transforma 

faptele ; toate.concurg deci spre a face să evolueze 

spiritul omenesc. De aceea: puterile secundare . nu 

sunt decît agenţii evoluțiunei. Acţiunea fie-căreia din 

ele este întovărășită. de acea a marei puteri evolu- 

ționiste, Această din urmă singură întipărește acțiu- 

nei celor-lalte puteri un caracter transformător. Fără 

acțiunea împreună-mergătoare a evoluţiunei, în- 

riuțirea mediului, expansiunea, lupta pentru existență, 

imiitațiunea, puterea individualităţei și acea a întim-: 

plărei, nu ar produce decît fapte coexistente, după 

cum se întîmplă lucrul în zilele noastre cu unele din 

aceste puteri în remnul animalităţei. Evoluţiunea în- 

tovărăşind deci acţiunea tuturor .puterilor secundare



342 Seriile. istorice 

ale istoriei, urmează că ea este 'de față pretutinde: 
nea, în seriile cele mari ca şi în. acele mici de fapte 
succesive. lată pentru ce -se vorbeşte de evoluțiu- 
ne, pentru ori-ce parte a desvoltărer: evoluțiunea 
neamului omenesc, acea.a Greciei, acea. a filosofier 

. greceşti, acea, a .școalei lui Platon. 
Printre puterile secundare care stai în slujba e- 

voluţiunei, acţiunea mediului şi puterea individua- 
lităţei lucrează fără încetare asupra mersului desvol- 
tăreă, pe cînd celelalte: puterea expansiunei, acea a 
luptei pentru. traiii, reacţiunea, imitațiunea, şi întim- 
plarea, nu intervin în acest mers decît în răstimpuri. 

Intr-adevăr un mediu intelectual oare-care va în- 
cunjura tot-deauna ori-ce manifestare şi ea se va în- 
deplini tot-deauna prin mijlocirea indivizilor. : Pre- 
zenţa unei atmosfere intelectuale la toate epocele 
desvoltărei spiritului nu poate fi tăgăduită. Nu e: 
ste tot ast-feliii cu : rolul individualităței în desvol- 
tarea primelor vriste ale omenirei, cînd, după cît 
s-ar părea, această desvoltare se face prin -mijloci- 
rea masselor. Totuși trebue luat aminte, că chiar în 
acest caz, tot individualităţile mai însămnătoare slu= 
jesc. de agenţi pentru evoluţiune, căcă tot: unui in- 
divid i-a venit pentru întăia oară în gînd de a îm- 
blînzi un animal, dea se sluji de foc, de a pune să 
fiarbă alimentele, de a pune roţi la căruţe, coade 
la topoare. şi ciocane. Dacă numele acestor indivizi 
ar fi. cunoscute, am saluta:în ei tot pe atîţia bine- 
făcători aj. omenirei ; dar ei răminînd recunoscuţi,. 
noi atribuim aceste preţioase descoperiri masselor care 
le întrebuințară. De la o epocă înainte, rolul indi- 
vizilor, în mersul istoriei, nu mai poate fi tăgăduit, și 
dacă în zilele noastre acest rol pare iarăși a da în- 
“dărăpt, aceasta, nu este decît. o aparenţă.: Civiliza: 
ţiunea, întinzîndu-se, ea iea în slujba sa un mai. mare 
număr de inteligenţi. alese, în :sînul cărora indivi- 
dul pare a dispărea ;. dar esteinviderat că massa oa- 
menilor.tîrîți de: șivoiui este fără . asămănare mai
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mare decit grupul: de indivizi care conduce vasul 

propăşrei. -. .. a aa n 

În 'fe-care serie istorică, vom găsi tot-deauna la 
ueru întăi marea putere a evoluțiunei, apoi acţiu- 

nea mediului și puterea individualităţei. Celelalte pu- 

teri ale istoriei nu intervin necontenit în desvoltare. 

Une: oră întîlnim puterea expansiunei, lucrînd sin- 

gură şi într-un chip pacinic, pentru a da naștere u-. 

nci succesiuni de fapte; alte dăţi, aceeași putere a 

expansiunei, întilnind elemente ce se împrotivesc pre- 

doninirei unei : forme de cugetare, deslănțuește o 

altă putere, acea a luptei. pentru traiti ; alte. ori ia- 

_răşă, ea ajunge a precumpeni prin calea imitațiunei. 

In “multe cazuri lupta pentru traiu abate! dintr-o sin- 

gură lovitură elementul dușman ; în. altele: ea se în- 

deplineşte, prin: un şir mai: mult saii mai puţin lung, 

de acţiuni .și de .:reacțiuni:. Toate aceste puteri la, 

rîndul lor, sunt favorizate saii împiedecate, în a lor 

acţiune, prin puterile continue ale evoluţiunei, ac- 

țiunei mediului și a individualităţei, așa că succesi- 

unea fenomenelor care. alcătuește seria istorică. este re- 

zultatul acțiunei deosebit. combinate, calitativ și cantila- 

tiv, a tulurur acestor. puteri. întrunite. | i 

Să luăm cite-va exemple; spre a limpezi mai bine 

formațiunea seriilor istorice. Am: văzut, în Capul a- 

supra Evoluţiuneă în istorie,. chipul cum. civilizaţiu- 

nile ce s-aii urmat:pe pămînt, s-aii înlănțuit: unele 

de altele. Dar fie-care din aceste civilizaţiuni con- 

stitue, la rîndul ci, o „serie particulară, saii mai cu- 

rînd rezultanta unui număr mai mare sai mal mie 

de serii mai mici care; le alcătuesc.: Aşa, civilizațiu- 

nea grecească se aşază ca 0 verigă între civilizațiu- 

nea orientală și acea romană. Faptele care. alcătu- 

ese civilizațiunea grecească se 'află orînduite în mai 

multe serii paralele saii succesive, a căror întrunire 

constitue. civilizaţiunea 'elenică. Ast-feliii fură: des- 

voltarea mitologiei greceşti, unită cu acea e poeziei 

epice ; acea a teoriilor filosofice! care - merge păre- 

che cu desvoltarea artei. La decăderea acestor se-
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rii, scoalele din Siracuza şi Alexandria. le înlocuiră 
prin acea a concepțiunilor științifice. Și fie-care din 
aceste serii cuprinde altele mai răstrînse în timp ș Și 
în spaţiii. Pentru artă, bună-oară, seriile date: prin 
deosebitele. scoale artistice ale Greciei : acele din A- 
tena, din Argos, din - Rodos, din. Pergam; pentru 
filosofie : seriile : iscoalelor ionice, pitagoreice, eleate, 
atomiste, filosofia morală, a. lui: Socrat, 'sofiştiă, . ete, 
Fie-care 'din aceste scoale ie naștere, crește,  înflu- 
rește' şi se transformă în o alta, într-un "chip suc- 
cesiv. -Desvoltarea politică a Greciei se îndeplini și 
ea prin serii, paralele saii succesive, ale înflorirei deo- 
sebitelor state, serii compuse, la rîndul lor, din al- 
tele mai mici, alcătuite de deosebitele succesiuni de 
fapte politice. Aşa, istoria poporului grecesc începu 
în orașele Asiei-Mici și în acele ale Grecier-Mari, spre 
a trece apoi la Atena și la Sparta. După dărăpăna- 
rea -acestor două state, conducerea soartei poport- 
lui grec căzu pentru cît-va timp la Teba, spre a se 
abate apoi — lăsînd la o parte cucerirea din afară, 
și ne privind decît la desvoltarea, lăuntrică — asu- 
pra ligelor ' Acheană şi Etolică, 

Istoria civilizațiunei grecești care s-a cufundat î în 
valurile trecutului, s-a, alcătuit deci dintr-un număr 
de serii cu desvoltare paralelă saii succesivă, și în 
sinul acestor serii însăși,. s-ar. putea descoperi altele 
nai mici: desvoltarea, succesivă a ideilor la ar- 
tiști sati la filosofi, seriile ce aii- slujit la consti- 
tuirea evenimentelor - politice. Aceste din urmă sunt 
iarăși alcătuite la rîndul lor prin faptele sociale sin- 
guratice, materialul primar al. istoriei. 

Toate aceste seri! sunt datorite în întăiul loc, ae- 
țiunei puterei evoluționiste care făcu să se urce, a- 
poi să se coboare, civilizațiunea grecească, precum 
şi deosebitele succesiuni de fapte ce o alcătuese. E- 
voluţiunea tuturor 'acestor elemente se îndeplineşte 
cu ajutorul puterilor de-a doua mînă ale  istorier. 

“Toate aceste serii: artistice, filosofice, politice, şti-
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ințifice, fură productul înrîurirei mediului şi indi- 
vidualităţilor, prin mijlocul cărora ele se realizază. 
Aceste scoale fură, împinse, prin puterea expanziunei 
Şi prin acea acea, a imitațiunei, la înflorire şi la in- 
tindere, Pentru a se înlocui unele pe altele, trebui 
să intervină lupta pentru traiii, și aceasta se mani- 
festă, une ori sub forma reacțiunei contra acțiunei. 
În desvoltarea politică, din protivă, lupta pentru trai 
determină, în primul loc formațiunea seriilor, adese- 
ori întovărășită de reacţiunea contra acţiunei și une- 
ori și de imitaţiune. Intîmplarea amestecă pretutin- 
dene jocul săi neașteptat în dezvoltarea tuturor a- 
cestor serii. a 

-- Dacă privim la dezvoltarea literaturei franceze, de 
la Renaștere în couce, videm că la epoca cînd a- 
ceastă, desvoltare se manifestă, Renaşterea plăzmuire 
un mediu intelectual particular, alcătuit din reînoi- 
rea vieţei antice: în arte, prin imitaţiunea formelor 
artei grecești și romane ; în drept, prin studiul drep- 
tului roman ; în limbă, prin acel al greceştii și la- 
tinet ; în moravuri şi credinţi, prin un păgînism foarte 
rostit pănă chiar la oamenii bisericei. Puterea evo- 
luţiunei împingînd pe popurul francez la producțiu- 
nea literară, această producţiune trebuia să se în- 
tocmească potrivit cu condițiunile mediului. Și ea 
se: pune la imitat antichitatea, şi mai întăi prin limbă 
care fu latinizată (Ronsard și Pleiada); apoi prin o- 
perile literare ele însăși (Corneille, Racine, Boileau). 
Cu timpul, o schimbare se petrecu în spiritul pu- 
blie şi alcătui un noii. mediii intelectual: stricarea 
societăței politice, fără de legile ocîrmuirei pe de o 
parte ; de “alta exemplul viii al libertăţilor engleze. 
Direcţiunea imitaţiunei în literatura. franceză se 

schimbâ de a totului tot. Ea luâ drept. model An-: 

glia, așăzămintele «i, filosofia și literatura ei. A- 
  

  

1. Acest punt a fost pus în lumiră pentru întăia oară de Puckle, Astoire 

de la civilisation en Anglelezre, trad. Baillot, III, p. 77-
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cest noii izvor de inspiraţie schimbă caracterul li- 
teraturei franceze. Frumosul ce o hrănise, în peri- 
oada, de mai înainte,'se cobori la rolul de mijloc, 
pe cînd. ţinta. urmărită era critica stărei sociale și 
politice, îndreptarea fâră-de-legilor. În timpul Revo- 
luţiunei franceze din 1789, predomnirea maselor pu- 
ţin cultivate, cu gustul lor de grosolan şi necioplit, a- 
duse o decădere literară foarte rostită care, pe vremile 
lui Napoleon, se prefăcu în un caracter teatral, po- 
“trivindu-se.după întorsătura de minte ce urma în 
această epocă îmboldirea dată de personalitatea 'a- 
tot-puternică, a marelui cuceritor. De astă dată, în- 
riurirea, mediului se impunea de a dreptul, şi nu pe 
calea imitațiunei, întrucît producerile literare ale Fran- 
ției. nu mai erati imitate după acele străine, ci se 
conformaii numai tonului predomnitor al epocei. A- 
ceeași acţiune directă a mediului lucrează și la c- 
pocele posterioare ale literaturei franceze, foarte pu- 
țin înrîurită de imitațiunea modelurilor straină. Scoala 
romantică se ia după mediul creat prin studiul: Vea- 
cului. de Mijloc; scoala realistă după acel în. care 
predomnește spiritul ştiinţific şi cercetarea, adevăru- 
lui. In zilele noastre mat multe curente de reacțiune 
s-ati arătat împrotiva acestei de pe urmă scoale ; u- 
nul. din ele, întemeiat pe o mai dreaptă apreţuire a 
rolului literaturei. care trebue să urmărească reali- 
zarea, frumosului şi. nu acea, a adevărului ; un altul, 
de “caracter mistic ce pare a, voi să se întoarne că- 
tră vremile trecute. 

Cu toate aceste. prefaceri suterite de. producţiunea, 
literară a Franţiei în decursul timpului, ea păstrează 
la, toate epocele un caracter fundamental, statornic 
și neschimbat, care se trage din feliul raser şi din 
mediul exterior : „Spirit; cumpătai, grațios, delicat, 
subțire și plecat câtră glumă, şi al căruia caracter 
de căpitenie este orînduiala și farmecul“?, Aici se 

  

2. H. Taine, Zfsfoire de la lil//rature angtaise, 1, p. 54. 
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poate videa, deosebirea ce există între acţiunea -pu: 

terilor statornice şi acea a puterilor transformătoare, 

asupra elementelor desvoltărei. - a 

_ Seria, feodală, product al evoluţiunei,. este deter- 

minată, în esenţa, că, prin legea, coreordanţei cu me-- 

diul intelectual : lipsă de. idet obşteşti ; relațiuni ale 

capului bandei 'cu supușii -săl ; stabilirea trainică a 

barbarilor.pe teritoriul împărăției romane. In al doile 

loc, seriă, feodală este productul lege: de desvoltare 

de; sus în jos, :care făcu să se coboare această nouă 

formă a societăţex. pănă în cele de pe urmă ale sale 

unghere : relaţiuni între suzerană. și vasali, între pa- 

troni şi lucrători, între preoţi şi paraclisieri. Dar a- 

ceastă lege. a desvoltărei de sus în jos se îndeplinea, 

prin mijlocirea puterei imitațiunei,. In „sfârşit feoda- 

lizmul, tîrît prin puterea expanziunei,: trebuia să în- 

tre într-o luptă pentru traii, împrotiva tradițiunilor 

monarhice, imitate mai întăi de Merovingieni, după 

exemplul împărăției romane, apoi reînoite de Carol 

cel Mare. Da a a. 

Pretutindene în jocul acestor . puteri, individuali- 

tatea vine să aimestece pe alei, și dă, ast-feliii ori- 

cărei desvoltări seriale, caracterul „unic și contingent 

care-l deosebeşte de toate desvoltările celelalte -pa- 

ralele, anterioare saii posterioare, de acelaş felii. Se- 

via, istorică a Revoluţiunei franceze, în care .tocinai 

mari puteri erati la lucru, atîrnă în forma pe care 

o luâ,.în mare parte, de individualităţile ce fură a- 

mestecate în ea. Așa convocarea statelor, cu îndoita 

reprezentare.a burghezimei (fapt datorit însămnătă= 

ței pe care acest. element îl dobîndise în “Franța, 

dar şi personalitaţei lui.Necker) aduse desbaterea a: 

supra, modului de votare (fapt datorit puterel . ob- 

șteşti a, instinctului de conservare al stărei a treia, 

și. împrejurărilor îndoitei cifre a, reprezentanţilor săi, 

precum şi partizanilor pe care-i număra, în rîndu- 

rile nobleţei şi ale clerului). Această desbatere avu 

de urmare, refuzul majorităței. nobililor şi. a clerului,
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de a face împreună adeverirea alegerii (putere ob- 
ştească : instinctul de conservare a acestor două 
clase de privilegiați ; împrejurare : minoritatea gla- 
surilor lor). După constituirea, stărei a treia ca a- 
dunare naţională, Ludovic al XVI-lea ordonă stă- 
rel a treia de a se ' împrăștia (putere: individua- 
litatea lui Ludovic-al XXI-lea, cu caracterul săii 
nestatornic ; împrejurare : încurajare din partea pri- 
vilegiaţilor). Adunarea : refuză (putere obștească: 
instinctul de conservare ; împrejurare : încurajare din 

„partea întregei națiuni) ; regele la rîndul lui cedează 
și ordoană -privilegiaţilor să se întrunească cu sta- 
rea a, treia (putere: nestatornicia, regelui ; împreju- 
rare: ținută virtoasă a poporului și teama regelui). 
Tot așa va, fi cînd Ludovic al XVI-lea va jura pe 
constituțiune ; cînd. va căuta să se subtragă, de la ju- 
rămînt prin fugă ; cînd va fiarestat; cînd va fi de- 
clarat decăzut de la tron, ete. | 
Pretutindene deci, în Revoluţiunea franceză, pînă 

la moartea regelui, personalitatea lui joacă un rol 
însămnat în desvoltarea- seriei, cu toate că nu pare 
a fi decit jucăria marilor puteri deslănţuite în a- 
ceastă, cumplită frămâîntare : instinctul de conservare 
al maselor, lupta pentru traiii, reacţiunea contra ac- 
țiunei. Dar acest rol, jucat: de Ludovic al XVI-lea 
în timpul virtejului revoluţionar, se explică prin pu- 
țina statornicie în caracterul săi. Cînd personalita- 
tea e covirșitoare, atunci puterea înfăţoșată de dînsa, 
cu interesele, virtuțile, viciile sait: pasiunile ei, con- 
duce de sus desvoltarea și devine obiîrşia unor seri! 
întregi de fapte. Ast-feliii fură. personalităţile puter- 
nice ale întemeietorilor de'religiuni : Moisi, Hristos, 
Mahomed ;: ale marilor genii politice : Alexandru cel 
Mare, Cesar, Carol cel Mare, Napoleon; a puternici- 
lor genii artistice sati literare care ai fâcut şcoală, ete, 
„Numai jocul combinat a tuturor acestor puteri și 

a tuturor. legilor ce iesă din ele, poate explica, deo- 
sebitele- fenomene istorice, precum și a lor - întoc-
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mire serială. Este cu neputinţă de atribuit produ- .. 
cerea lor, singurei puteri: a imitațiunei, cum o vo- 
eşte Dl. Tarde. Căci, dacă, bună-oară, marea înflo- 
rire a picturel italiene din timpul Renaşterei este, pre- 
cum am văzut-o, datorită (și numai în parte) pute- 
rel imitaţiunci, cum să se explice prin aceeași pu- 
tere, decăderea şi peirea, ei? Ar trebui doar se ad- 
mitem în acest caz, o imitaţiune negativă, adecă 
ceva peste putință de închipuit; pe cînd, dacă se 
admite o scădere a puterei evoluționiste în această 
formă a producerei intelectuale, unită cu schimba- 
rea, mediului, în urma, dărăpănărei materiale a Ita- 

lier, dispariţia acestei arte nu poate să ne mai pară 
ncînțăleasă. 

Pentru a da încă unele exemple despre modul de 

producţiune al seriilor istorice, prin acţiunea combi- 
nată a puterilor dezvoltărei, să amintim rechemarea 

Stuarţilor la tronul Angliei, întimplată cu toate aceste, 

după o revoluţiune ce dusese pe unul din ei la e- 

șafod. Inriurirea mediului regalist al poporaţiei en- 

gleze care se temea să experimenteze o altă formă 

de ocîrmuire, combinată cu acea. a legei de reacțiune 
contra acţiunei care era complinirea ei neapăratiă, 

(forma monarhică, răsturnată o clipă, desvoltînd. pu- 
teră nouă, spre a respinge încercarea de a o înlătura), . 

acţiunea acestor două, puteri întrunite; exercitatăîn, 
împrejurările particulare aduse la lumină prin re- 

voluţiune, explică în deajuns întoarcerea --unel : di- 

nastii, cu drept cuvînt. urgisită. ..În seria istorică a 

revoluţiunei din 1848, această, din urmă .se întinse 

asupra mai multor ţări ale Europei, -prin acțiunea 

puterei imitațiunei ; dar ea se colorâ, în fie-care din 

ele, într-un chip particular, după caracterul mediu- 

Jui în care ea se desfâșură. În. fond, mișcarea nu 

era decît o reacțiune contra .principiului Sfintei-A- 

Jianţe. Ce 

Să cităm în sfirșit un ultim exemplu, foarte com- 

plex, și care nu.poate fi explicat într-un chip: uni-
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form, ci numai dacă se. aplică cînd o combinare, 
cînd o.alta a-legilor dezvoltărei. Acest exemplu - își 
trâge rîndul din desnaţionalizarea popoarelor. 
-. Luăm cu acest prilej aininte,-că dacă ar fiinţa legi 
sociologice de caracter succesiv, . apoi: tocmai: în a- 
ceastă materie. ar trebui să se găsască una.' Desna- 
ţionalizarea - unor. elemente etnice de cătră. altele, este 
un fenomen sociologic de cea mai mare însămnătate, 
și el fiind obştese și. întîlnindu-se. în toate 'timpurile 
și între elementele cele mai deosebite, ar fi; firesc lu: - 
cru-.ă găsi o lege care să explice, într-un chip u- 
niform, câuza care-l produce. Tocmai aceasta însă nu 
se întîmplă, și nu se poate găsi o singură cauză ex- 
plicativă a tuturor fenomenelor de desnaţionalizare, 
pe icâre le înfâțoșază istoria popoarelor. : | 
-- Să încercăm. de a formula cîte-va, şi vom vedea 
„că toate formulele daii de greș. Așa, bună-oară, dacă 
s-ar. zice că poporul cucerit este în tot-deauna des- 
naționalizat de poporul cuceritor, luînd de temeiii 
ceea ce s-aii petrecut pe timpul cucerirei romane. 
această lege ar fi răsturnată prin stăruința naţiona- 
tităţei greceşti, cu toată supunerea ei sub Romani, pre- 
cum și prin alte fapte istorice: Bulgarii care supun 
pe: Slavii: Meziei, dar pierd naționalitatea lor primi- 
tivă, şi îmbrățoşază-pe acea a poporului supus ; Lon: - 
gobarzii care se : stabilesc ca stâpîni în talia, dar se 
xomanizază ; Waregii 'care daii: dinastia domnitoare 
în. Rusia, dar. pierd naționalitatea -lor : germană şi 
devin -Slavi; Normanii care dispar în'sinul Anglo- 
Saxonilor, cu toate că le cuceresc! ţara. Și dacă am 
voi. să. întoarcem. legea, și să: spunem câ, poporul su- 
pus. alcătueşte mediul în; sînul căruia se mistue acel 
-cuceritor, ne-am: lovi:de: cucerirea romană care des- - 
inaționalizază. 'cele mai. multe din popoarele. asupra 
„cărora ea :se:întinse.; Dacă s-ar-formula legea într-un 
alt chip, și s-ar zice că desnaţionalizarea se : face 
tot-deauna; în dauna: elementului mar puţin :cultivat, 
şi în. folosul acelui: superior în cultură, ea nu ar pu-
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tea fi aplicată în mai multe cazuri, unde lucrurile 
s-ait. petrecut alt-feliii. Așa elementul roman al Me: 
ziei și Dalmației, superior. în cultură Slavilor ce nă- 
văliră, în aceste . părți, dispare în sinul acestor. din 
urmă. Ungurii cînd. veniră în Panonia, eraii cu mult 
mai. pe jos. în . civilizațiune decît. popoarele de obir- 
şie romană şi slavonă ce întîlniră acolo; cu toate a- 

ceste naționalitatea, lor. rămase, covârșitoare, pe cînd - 
pe .de altă parte elementul roman se împrotivea ma- 
ghiarizărei. în Transilvania, și aici. iarăşi cu 0 ex- 

cepțiune, acea, a ținutului Secuilor, unde naţionali- 
tatea maghiară. se impuse poporaţiunei romane. Dacă 
părăsind aceste două formule, s-ar ţinea în samă 
numai proporţia. numerică, atribuind puterea, desna- 
ționalizătoare aceluia din cele două elemente care 

se află in majoritate, exemplul . Galiei. desnaționaţio- 
nalizată, spre a zice ast-feliii, longa manu de Romani, 

s-ar împotrivi unei asemene legi. Tot.așa de: zadar- 

nic ar fi a căuta să se stabilească o singură lege ca 

rezultanta acţiunei combinate a acestor elemente, cum. 

o încearcă Dl." Riidinger care. zice că: „din două 
naţionalităţi în luptă, izbînda, va răminea aceleia care 
va fi mai pre sus în număr, bogăţie, putere politică 
sati. cultură, intelectuală 2. Mai întăiii. o ast-feliii .de 

lege este absolut nehotărită, căcă dacă elementele ce 

trebue să asigure izbînda,: sunt : enumerate în: chip 

disjunetiv (după cum o arată conjuncţiunea sai), în 

acest caz, am. văzut că. legea nu este exactă ; dacă 

"din protivă, toate aceste elemente trebue. să conlu- . 

creze spre a, .asigura izbinda, un așa caz nu se: în- 

făţoşază, nici odată. Avem. chiar -un exemplu înche- 

ietor a.neaplicabilitățer legei, cu. toate: că mai multe 

din aceste elemente se găsesc întrunite. Turcii, de 

şi eraii superiori în număr, în.putere „politică. şi în 

bogăţie, popoarelor supuse de ei în Europa, nu le 

impuseră, nici odată, naționalitatea lor,. - 

  

3. Ub Nationalităt în “Zeitschrift fir “Volterpychologte. nd ! Sprachieiţ | 

seuschaf/i, 11, 1805, p- 1:73. Dc II O a ie
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O lege unică, care să cuprindă toate fenomenele 
de desnaţionalizare este cu neputinţă, pentru puter- 
nicul temeiii că aceste fenomene sunt, în fie-care caz 
special, rezultatul unek seri istorice particulare. Aceste 
serii sunt, precum am văzut-o, productul acţiunei 
combinate a deosebitelor puteri ale dezvoltărei. Cu 
ajutorul acestor elemente nu se mai întilnește nici 
o greutate, spre a explica ori-ce fapt de desnaţiona- 
lizare, ţinînd samă, bine înțăles de deosebirea de pu- 
tere pe careelementele ce intră în luptă o înfâțoșază 
în fie-ce caz particular. Așa, desnaționalizarea unor 
indivizi ce aparţin unei naționalități cu mult mai 
pe sus în cultură decît acea de care sunt înghiţiţi, 
se explică prin seria istorică datorită acţiunei me- 
diului care atrage întăia generaţie prin interes, a 
doua prin limbă, a treia prin simţire saii prin căsă- 
toria cu unul de baştină, şi distruge așa puţin cite 
puţin elementul străin. Ca exemple, să amintim pe 
Francejii emigraţi în Prusia după revocarea cdic- 
tului de la Nantes; Francejii, Germanii, Italienii, Eu- 
glejii stabiliți în Rusia sati în Romănia. Tot unor 
serii datorite înriurirei mediului, trebue atribuită dos- 
naţionalizarea Waregilor prin Slavii Rusiei, a Bul: 
garilor prin acei ai Mezici, a Normanilor prin Fran- 
ceji, a Longobarzilor prin poporaţia romană din nor- 
dul Italiei, a Romanilor prin Grecir din provinciile 
răsăritene ale împărăției lor, a Normanzilor prin An- 
glo-Saxoni, a Litvanilor Boruşi prin Teutoni, a Sla- 
vilor ce 'năvăliră în-Dacia prin Romani, etc.f. 

'Trebue observat ca elementul cel mai trainic, 'a: 
cel ce opune 'cea mai mare piedecă asimilărel, este 

elementul religios. Acest element apără. cel: mat bine 

4. DI: Hasdeu în Cursul său de filologie comparată, ţinut la “Universitatea 
din Bucureșii, formulează o ag. aproximativă de desnaționalizare între cele 
3 mari rase europene. Latinil înghit pe Germani care la rîndul lor înghit pe 
Slavi, pe cind acești din urmă înghit pe Latiar. Exemplul Normanzilor fran- 
ţaziți desnaţionalizaţi de Anglo-Saxoni, a Slavilor înghiţiți de Romani in 
repiunea Dunăre ds jos, arată că într-adevăr legea dlui Ilasdeu este numai 

aproximativă, prin urmare nu este o lege.
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naţionalităţile contra înrîurirei mediului, din pricină 
că le izolează. Fiind că nobilimea romînă a Tran- 
silvaniei şi-a părăsit religiunea, s-a maghiarizat. ea 
atît de curînd, pe cînd poporul. de joscare a păs- 
trat religiunea ortodoxă, a răspins în toi-deauna, în- 
xîurirea desnaţionalizătoare a Ungurilor catolici. Bul- 
garii fineji- s-aii slavizat, după ce ei părăsiră religiu- 
nea lor păgînă şi îmbrăţoşară creștinismul slavon a 
lui, Metodiu și Ciril. Borușii. din ducatul Cavalerilor 
“Teutoni se germanizară, după ce fură creștinizaţi. 
Din potrivă Maghiarii colonizați în Moldova, din cele 
dintăi timpuri ale existenţei acestui stat, de și. sta- 

“Diliţi în cîte-va sate împrăştiete printre satele romă- 
neşti, aii păstrat cu religiunea lor, naționalitatea lor 
maghiară. Polonii se. împrotivese cu atita tărie ru; 
sificării, urmărită cu strășnicie de cătră stăpînii lor, 
pentru că sunt susținuți, în lupta lor, prin. religiunea 
lor catolică, deosebită de acea a celor din. urmă, or- 
todoxismul. Se DRE 

Un fapt în destul destraniii este acela, că. chiar 
în cazul cînd limba dispare, religiunea. constitue o, 

„legătură în destul de puternică, pentru a mănţinea 
unitătea, națională. Așa Romiînii din Ţara Secuilor din 
Transilvania aii păstrat conștiința lor de popor deo- 
sebit: de Unguri, ale căror limbă cu toate aceste ati 
împrumutat-o, şi se privesc tot de Romini (Olah), prin 

faptul că a rămas ortodoxă. Irlandejii aii uitat mal 

cu toţii limba celtică ; chiar cîntecele lor patriotice . 

sunt în englezeşte, ne spune Dl. Seignobos? ; dar deo- 

sebirea de religiune ar ajunge pentru -a aminti ță- 

ranilor irlandeji obîrşia străină, a proprietarilor. Tot 
aşa e şi cu Evreii. Religiunea a păzit existența: lor 
particulară, cu: toate că toate celelalte elemente ale 

vieţii lor naţionale s-aii pierdut. Ceea, ce mănține as- 

tă-ză între Evrei spiritul de solidaritate și ceea ce veci= 

niceşte la, ei conştiinţa, obîrşiel lor comune, 'este sin- 

  

5 Zfistoire politigue de Europe contemporaini, Paris, 1897, p- 27 nota. 
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gură tradiţia religioasă." lată pentru ce ei nu pot fi 

pe deplin asimilați în nici o națiune europeană, cit 

timp ei păstrează credinţele lor religioase, şi singu- 

rul mijloc de a-i despărți de corpul lor particular 

şi de a-i topi în acel al naţiunilor în: sinul cărora 

irăese, este de a-i face să părăsască religiunea, stră- 

bună. Această putere a elementului religios care slu- 

jeşte spre a ocroti popoarele improtiva înrîuririi 

desnaţionalizătoare a mediului în care trăese, ' este 

şi ea de deosebite grade, după elementele în care 

ea se întrupează. | | 

O 'lege sociologică asupra înrîurirei elementului re- 

ligios, din acest punct de videre, iarăşi nu poate să 

fie formulată, de şi lucrul ar trebuisă fie cu putinţă, 
dacă, -ast-feliii de legi ar ființa. La ce oare trebue 

atribuită: deosebirea în puterea cu care simţimâîntul 

religios lucrează, ca pavăză a naţionalităţi ? La ni- 

mie alta, decât la elementul nereductibil şi tainic al 

rasei, la acel fundament al istoriei care dă explica- 

țiunea ultimă a unor fenomene. 

Un alt mijloc izolator constă în stabilirea com- 
pactă a elementului străin în sinul unui altuia, în 
acest caz înrîurirea mediului punînd în lucrare o 
acţiune numai împrejmuitoare și nu lăuntrică. Așa 
Saşii din Transilvania nică nu s-aii: maghiarizat, nici 

nu s-aii romînizat; Germanii din provinciile Baltice 
nu s-aii rusificat ; acei stabiliți în Boemia, ca un stat 
în statf, nu aii împrumutat naționalitatea, boemă; 
Bascii din Pirenei, de şi mai pe jos în civilizațiune 
decît Francejii şi Spaniolii, şi cu toată așăzarea lor 
geografică atît de nepriincioasă”, mănţin pănă «stă-ză 
caracterul lor particular. Germanii, Francejii, Italie- 
nii trăesc în Șviţera de veacuri, în o comunitate de 
interese, fără a-și fi amestecat naţionalităţile în una 
singură. ” 

.. ve. 

  

6. Lavisse et Rambaud, Z/îstoire gnzrale, II, p. 760. 

7. Elyste Reclus; Geographie uuiverselle, IV, p. 858.
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* Desnaţionalizarea popoarelor nu este datorită tot- 
deauna înrîurirei mediului. Cum s-ar explica bună- 
oară; prin această lege, desnaţionalizarea, Borușilor 
prin Cavalerii “Teutoni, saii mai bine încă acea a 
Galiei de cătră Romani? In acest caz, mediul el 
însuşi suferi înriurirea, în loc de ao pune în Jucrare. 
O altă putere preșăzu la această prefacere care ne 

pare 'astăză” atît de 'minunată.. Galii fură acei care 
părăsiră pe întrecutele limba şi moravurile lor, spre 

“a îmbrăţoşa pe acele ale Romanilor, pe care-i imi- 
taii pretutindene și pururea. 

Acseași-putere a, imitaţiunei trebue combinată cu 
acea a mediului, dacă voim să n6 dăm pe deplin 
samă, despre formațiunea naţionalităței engleze. Aici 
anume, de şi elementul francez reprezintat prin Nor- 
manzi, fu absorbit cu timpul 'de acel anglo-saxon, 
nu este mai puțin adevărat, că înrîurirea pe care v 

puse în lucrare asupra acestui din urmă fu din cele 
nai puternice. In limba, engleză „mai fie-care termin 

de-obîrşie tudescă are un corespondent de prove- 
nire latină“$, La, începutul împreunei-visţuiri a Nor- 
manzilor franţuziți ai lui Wilhelm Cuceritorul cu An- 
glo-Saxonii, poporul supus imită pe acel domnitor; 
întrebuinţarea limbei franceze se răspîndea tot mal 

mult în straturile de sus ale rasei învinse. Cu tim- 

pul însă; prin efectul legei de reacțiune contra ac- 
țiunii între elemente aproape de aceeași putere, în- 
rîurirea! mediului veni să se împrotivească, celei a i- 

mitaţiunii şi sfârși prin a o răpune. Limba anglo- 

saxonă se urcâ iar deasupra, fâră a putea însă şterge 
urmele; întipărite în ea, în perioada cînd predomnise 
imitaţiunea cuceritorilor. Seria produsă de puterea 

acțiunii mediului a intrat în luptă pentru traii pe 

calea; reacţiunir, cu aceea ce era productul puterei i- 

mitațiunii ; a eșit din această luptă o a.treia serie ce 
avu drept rezultat formațiunea, limbei engleze actuale. 

  

8. Zlidem, IN, p. 302.
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Pentru fie-care fenomen de desnaţionalizare ce în- 
tilnim în istorie, trebue căutată seria istorică ce i-a 

'dat naștere, și raportată această serie la puterile și 
la. legile de dezvoltare din care se trage. Fie-care fe- 

_nomen va avea deci o explicare particulară, şi nu 
există o lege obştească care să dee o ast-feliii de 
explicare, pentru toate fenomenele de acest soi, 
precum nu există ast-feliii de legi pentru ori-care 
a!t ram de fapte sociologice — bine înţăles de ca- 
racter succesiv. o 

__ Deosebite moduri de producere ale seriilor. — 
Acţiunea deosebitelor puteri secundare care lucrează 
în slujba evoluţiunei, este cele mai adese ori domi- 
nată de una din ele care conduce mersul și con- 
stitue elementul de căpitenie al desroltărei, pe cînd 
celelalte nu fac decîţ să-i vină în ajutor. 

- Aşa, une-oră, lupta pentru traiii saii reacţiunea 
contra acţiunei nu va atîrna decît foarte puțin de 
înrîurirea mediului și va fi determinată, în al er rezul- 
tat, aproape numai cît de cătră raportul între pu- 
terile elementelor încăerate. Acesta este cazul cu pre- 
'domnirea Ungurilor asupra Romiînilor din Transil- 
vania, și mai mult încă cu aceu a 'Tureilor în pe- 
ninsula Balcanilor. Une ori se întîmplă că .partea 
puterilor care concurg a forma seria istorică este 
grei de determinat, precum este cazul pentru. seria 
care aduse pe Marii-Rusieni în capul împărăției Mos- 
covite, și în care izbînda le fu asigurată în mare 
parte, prin faptul că eraii unealta prin care se punea 
în lucrare stăpînirea tatară”, deci printr-o împreju- 
rare dată de medii. Alte dăți, mediul predomneşte, 
și dă, mal fără de luptă, izbînda, elementului menit 
să trăiască, după cum se întîmplă lucrul în succe- 
siunea, şcoalelor: literare, filozofice, artistice ale unei 

„țări, care se înlocuesc una.pe alta, mult. mai -puţin 

9 Alfred Rambavd, Z.isfoire de la Russte, p. 145: 
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în urma unei lupte pentru traiii, decit potrivit cu 
schimbările mediului. In oare-cari cazuri, mediul şi 

lupta pentru traiti concurg în proporţiuni aproape 
egale, la constituirea unci seri! care face să izbîn- 
dească o formă a cugetărei, precum s-a întimplat în 

Reformă. ă a 
- Tot așa este lucrul, dacă privim puterea imitaţiu- 
nel, în raporturile sale cu aceea a, mediului. In: oare-" 

cari împrejurări ca joacă rolul de putere subordo- 

nată, precum bună-oară, cînd este vorba de transfor- 

mările 'care leagă opera-bufă din zilele noastre cu 

misterul pus în muzică din cele dintăr timpuri ale 

epocei moderne (11 Sacrificio de Agostino Beccari, 

muzica, de Alfonso şi Andrea della Viola, 155%). I- 

xistă cu toate aceste o serie neîntreruptă de -imita- 

țiuni care schimbară, trecînd prin o mulțime de forme 

mijlocii, misterul cîntat, în opera-bufă a epocei ac- 

tuale. Tot aşa, e, dacă se asamănă pictura, de janru 

a'lui Tenicrs cu Altarul lui Jean van Eyck. Nu- 

mal vecinica, schimbare a mediului, -prin: care se 

transmite initațiunea, poate explica aceste prefaceri. 

In alte cazuri, puterea imitaţiunei ajunge a transforma, 

mediul însuși, şi decă are o virtute mai mare decit 

înrîurirea, acestuia, din urmă, Să cităm ca ' exemplu 

caracteristic, însușirea civilizaţiunei franceze de cătră 

poporul român, atît; de îndepărtat cu toâte aceste 

geograficeşte de ţara de la care o împrumută. Me- 

diul în care această imitaţiune se întroduse şi sfirși 

prin a precumpeni, era cu totul deosebit de formele 

vieţei franceze, și cu toate aceste mediul fu acela ce 

sc transformă sub acţiunea repetată a unor imita- 

țiuni succesive. Un alt exemplu de nepotrivire între 

imitațiune şi mediii, în care acest din urmă, repoartă 

izbînda, ne este. dat de seria, filozofiei pesimiste, în- 

cepută cu Schopenhauer, dar curînd închisă cu Hart- 

mann. Acest mediii—epocă a. unei mari desvoltări a 

ştiinţei și a industrieă,: cu urmările sale neapărate, o 

„mare putere de viață —era tot aşa de puţin potri-
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vit cu dezvoltarea doctrinei nirvanei budiste, precum 
era spiritul înapoiet și adînc oriental. al boierimei ro- 
mîne, pentru întroducerea ideilor franceze. Cu toate 
ateste, într-un caz, mediul răpune imitaţiunea ; . în 
celalalt, imitațiunea izbîndeşte asupra mediului. Care: 
este cauza acestui rezultat deosebit? Nu videm o 
alta, decît că evoluţiunea susţinea pe una saii pe cea- 
laltă 'din cele două puteri; căci,. la urma urmer, ea 
dă izbînda elementelor ce întră în luptă. 

Acţiunea puterilor prin mijlocirea împrejurărilor 
“producătoare ale seriilor istorice, se pune în. lucrare în 
deosebite chipuri. Unul din aceste moduri de ma- 
nifestare este şi repeţirea diferențiată, în deosebire de 
repețirea, coexistentă. Așa faptele succesive sunt.pro- 
duse, cele mai adese ori, prin repeţirea acţiunei ace- 
leiași-puteri, în sinul împrejurărilor necontenit sehim- 
bătoare. Puterea, individuală se manifestează, pe. calea, 

„repeţirei, în operile succesive ale unui autor, :unui 
artist, unui filosof. Imitaţiunea se manifestează și ea 
adese ori.sub formă de repeţire, spre exemplu, în 
succeziunea, artiștilor saii a literatorilor aceleiași scoale; 
expanziunea pacinică, în. întinderea oare-căror forme 
ale existenţei; acea care ia forma, luptei pentru traiii, 
în bătăliile repetate date pentru a, asigura izbinda 
sai a răspinge atacul ; în sfirşit chiar şi evoluţiunea. 
se manifestează adeseori pe calea, repeţirei diferen- 
țiate, precum. se întîmplă lucrul. în succesiunea ,deo- 
sebitelor şcoale artistice, filosofice, literare, precum ȘI 

“în. marele trăsături ale civilizațiunilor care se succe- 
dează în sinul ncamului omenesc. 

In cazul manifestaţiunei acţiunei puterilor, prin re- 
peţire, faptele ce alcăţuese seria nu sunt de obiceiti 
unite între ele prin o legătură cauzală ; ele sunţ toate 
productul acţiunei repetate a aceleiaşi puteri, pusă în 
lucrare în împrejurări deosebite. Literatura clasică, 
franceză nu este cauza, literaturei critice şi aceasta, 
nu. este cauza (cel "puţin nu cauza directă) a. litera- 
turei revoluționare, saii -a celei, imperialiste sati ro- 
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mantice. În cîmpul general al evoluţiunei,. civiliza- 
țiunea Egiptului nu este cauza acelei grecești, precum 
aceasta, din urmă nu a produs pe acea a Romei;şi 

în domenii mat răstrînse, La Belle ,Jardinitre a lui 
Rafael nu este cauza Madonei Sixtine, "Toate aceste 
forme ale cugetărei sociale, colective sati individuale, 
ÎȘI aii cauza, în repeţirea aceleiași puteri, pusă în lu- 
crare prin împrejurări deosebite. Cu toate aceste, toate 
aceste fapte repetate conduc la un rezultat, prin mij- . 
locirea unci desvoltări, și daii naștere seriilor istorice. 
Ast-felii operile lui Rafael schimbă caracterul lor, 
cu cât geniul acestui pictor înaintează în a, lui cari- 
eră, și cel de pe urmă al săii tabloii. Schimbarea la 
față, este foarte deosebit de cele întăr ale 'lui Madone; 
Literatura franceză 'schimbă de caracter, ori de cîte 
ori puterea evoluţiunei se manifestează prin un me- 
di deosebit; războaele ruso-turee aii altă aruncă- 
tură, de cite ori ele se reproduc, împrejurările cele 
întovărășăse fiind necontenit altele, şi așa mai departe 

Aceste fapte repetate sunt deci legate între ele, de 

și această legătură nu este o înlănțuire de cauze și 
de efecte; ceea cele întocmeşte în serii istorice, este 

unitatea puterei care împinge faptele la lumina zilei. 

Se întîmplă, însă cazuri, în care faptele datorite 

repeţirei acțiunei aceleiaşi puteri, se găsesc în acelaș 

timp, cel puţin într-un chip rudimentar, și în legă- 

tură de cauză cu efect. Așa, bună-oară, războiul din- 

tre Ruși (uniţi cu Austriacii) şi Turci care izbucni în 

1187 își găsește, pănă la un punt, cauza în neexecu- 

tarea, tratatului de la Kainargi care pusese un ca- 

păt războiului de: mai înainte; acest, războiii din 

1187 este: datorit însă, pe de altă parte repețirei ma- 

nifestărei luptei pentru traiti între împărăția Țarilor 

şi acea a Otomanilor. Tot așa ar fi cu Critica raţi. 

unei practice a lui Kânt, a căreia concepțiune răsări 

în mintea, lui, pe cînd seriea Critica rațiunet pure. 

Critica, raţiunei practice își găsește deci cauza pe de
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0 parte în puterea individuală a, marelui filosof ger- 
man, pe' de alta în opera sa anterioară. 

Cauzalitatea lucrează în aceste două cazuri în chi-' 
pul următor : în acel al producere fenomenelor, pe 
cale de repeţire, puterea se întrupează în deosebite 
rînduri în împrejurările succesive și deosebite 'ce ea 
întilneşte în decursul acțiunei sale. Faptele, de şi 
produse de o îmboldire izolată, sunt legate între ele 
prin identitatea puterei cărora își datorese existența. 
In cazul înlănțuirei cauzale a fenomenelor succesive, 
faptul-cauză constitue o parte din împrejurările prin 
care puterea, dă naştere' faptului-efect. Cind aceste 
două moduri de acţiune se combină împreună, pu- 
terea care produce direct faptul următor, întrebuin- 
țază ca împrejurare şi elementele ce constitue fap- 
tul anterior. In cazul repeţirei, puterea este acea care 
stîrnește şi determină intervenirea, împrejurărilor ; în 
cazul înlănțuirei faptelor, împrejurările devin agen- 
tul hotărîtor al îmboldirer cauzale. In cazul combi- 
nărei acestor două chipuri de a lucra, îmboldirea 
cauzală poate fi determinată într-un chip și în altul. 

: Seriile istorice sunt deci de trei soiuri: 
» 1): Acele datorite repeţirei acţiunei aceleiaşi puteri, 
fâră relațiune cauzală între faptele ce o alcătuese. | 

2) Acele datorite acester repeţiri, cu înlănţuire cau- 
zală eventuală; între fapte.. ; E 
-8) Acele datorite în primul loe înlănţuirei cauzale, 
cu repețire eventuală a acţiunei unei puteri, 

- Intocmirea şi însămnătatea seriilor istorice. —. 
Cum: trebue procedat, spre a descoperi seriile isto- 
rice, în mijlocul faptelor complicate și care par. ne- 
orînduite, ce le înfățoșază desvoltarea ? Descoperirea, 
seriilor rezultă din studiul aţintit'al faptelor succe- 
sive,:precum descoperirea - legilor rezultă din acel al 
faptelor coexistente. -Dară, pe cînd în cercetările a- 
supra. acestor. din urmă, spiritul este pregătit de may 
înainte a apuca legile ce le ocîrmuesc, și sforțările  



Seriile istorice 381 . 

cale sunt tot-deaua îndreptate în acest sens, înves- 

tigările istorice sunt încă departe de a avea de țintă 

stabilirea seriilor faptelor succesive. | 

Istoricii care s-aii silit să descopere ideile obşteşti 

care îndreaptă desvoltarea, s-aii lăsat a fi tiriţi în 

rătăcire, prin ştiinţele coexistenţei şi prin teoriile is- 

torice ce le iaii de temelie; ei aii căutat să  desco- 

pere tot legi şi în “succesiunea istoriei. Am văzut 

insă, că sforțările aceste nu puteaii ieși decit la fal- 

sificarea expunere trecutului. a 
Cînd se pomeneşte de succesiune, nu poate fi vorba 

de legi universale, în înțălesul acelora care ocîrmu- 

ese coexistența, ci numat de serii (şi ele idei obşteşti), 

tot-deauna unice şi particulare, care nu se repetă nică 

odată într-un chip identic, ci sunt tot-deauna neasă- 

mănătoare în spaţii ca şi în timp,şi nu ai deci ca- 

racterul unor legi. 
Istoria fiind răsfrîngerea, realităței trecute în spi- 

zitul omenesc, puterea, lucrurilor sileşte pe istorici a 

face să reiasă mai mult sati mai puțin, în expune- 

rile lor, seriile îstorice,-cu toate că ei nu le aii toc- 

mai în videre. Toate titlurile mai mult saii mal pu- 

fin obşteşti, date unor părţi din istorie, îmbrăţoşază 

mai tot-deauna seri, precum bună-oară: căderea îm- 

părăţiei romane, năvălirea, barbarilor, izbînda, creș- 

tinismului, propășirea papalităţei, lupta între papă 

şi împărat, emanciparea comunelor, stabilirea regi- 

mului feodal, propăşirea aristocrației, dezvoltarea, re- 

publicilor italiene, cruciatele, etc. ete. Aceste titluri 

corespund. pretutindene la, nişte serii istorice, pen- 

tru că însamnă rezultatele atinse de desvoltarea a- 

cestor serii. Dar această desvoltare.nu este urmărită 

ea însăși într-un. chip conştiut ca serie istorică, ca 

0 succesiune. a unuia şi acelaș şir de fapte datorite 

repeţirei acţiunei aceleiași puteri, saii înlănţuirei u- 

nor fapte deosebite. prin jocul puterilor şi al împre- 

prejuiărilor afarnice. . - a . 

Această lipsă de luare aminte dată seriilor istorice 

se recunoaşte mai ales din două împrejurări :
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1) Din alegerea faptelor asupra cărora istoricii își 
întemeiază expunerea lor. Trebue într-adevăr luat 
aminte'că istoria înfăţoșăză o massă nesfirșită de 
fapte care contribue toate la alcătuirea desvoltărer, 
dar care nu ati cu toatele aceeași însămnătate. Fi- 
ind cu totul peste putință a aminti toate faptele în- 
fățoșate de trecut, alegerea acelora din ele care tre- 
bue să fie luate în băgare de samă în o expunere is- 
torică, se impune neapărat. In domeniul faptelor 
coexistente, legea, adecă fenomenul generalizat, face 
ca să nu căutăm la numărul faptelor din care ca 
a fost formulată. Un singur fapt rostind clasa în- 
treagă, spiritul nu poate A încărcat prin un ' mate- 
rial de prisos. Cu totul alt-feliit staii lucrurile în suc- 
cesiune, Am văzut mat sus10, că o ideie obștească a- 
Supra' stccesiunei nu poate” avea o „valoare, decît 
"numai cît timp ce se reproduc faptele ce o alcătuese, 

Materialul faptelor istorice nu dispare în seria is- 
torică, cum 'dispar în lege faptele coexistente, Prezenţa 
lor în spirit este tot-deauna trebuincioasă, spre aal- 
cătui seriile istorice. Spre a nu îngreuia, în zădar 
expunerea, și a obosi memoria, materialul istorie tre- 
bue să fiepe cît se poate uşurat. Cu cît mat cu chib- 
zuință, vor fi alese faptele istorice, ȘI cu cit vor fiele 
inai puternic înlănțuite, cu atâta max bine vor fi sta- 
bilite ideile obşteşti pe care se razemă istoria. Aceasta 
ne conduce a cerceta al doilea neajuns de care sufăr. 
în deobştie expunerile istorice, lipsa, de rigoare în 
motivaţiunea, cauzală, și prin urmare în înlănțuire, 
2) Constituirea, seriilor istorice cere numai decit, 

„Ca deosebitele fapte care le compun să nu fie rapor- 
tate numai fiind că istoricii le întîlnesc în izvoare, 
Toate faptele care alcătuese o serie istorică trebue 
să fie explicate in privirea cauzelor: ce le-aii produs, 
și deci tot-deauna alipite de puterile și împrejurările 
ce le-aii dat naștere. Dacă puterile pot fi lăsate la 

  

10. Cap. VIL. Legile de dezvoltare. 

   



Soriile, istorice | 968, 

o parte, aceasta provine din aceea, că ele sunt mai 

tot-deauna aceleași; că acţiunea lor reiesă de la. 

sine şi nu are nevoie de a fi reamintită fâră înce- 

tare. Împrejurările din protivă, fiind necontenit sechim- 

Vătoare, cată a, le pune tot-deauna în deplină lumină.. 

Insă, vom avea prilejul a ne încredința mai la vale, 

că istoricii sunt departe de a îndeplini această lu- 

care, cu toată rigoarea pe care ar cere-0 0 concepţi- 

une într-adevăr ştiinţifică a, istoriei.



CAPUL XI. 

Concepţiunea, istoriei 

Istoria care nu este decît expunerea evoluţiunei 
mintale, va trebui să se întindă asupra întregului do- 
meniii al faptelor spiritului ; ea, va avea, de țintă, de 
a ne face să înțălegem desvoltarea omului în între- 
gul săii, ca, ființă spirituală, şi dacă adese ori, isto- 
ria se specializază, spre a nu se îndeletnici decîteu 
o parte din acest tot, aceasta se face pentru că cu- 
noştința elementelor care alcătuese în parte acel tot, 
îl va aduce la o mai deplină înțălegere. Dar dacă 
se lasă la o parte istoria, deosebitelor forme ale des- 
voltărei omenești, și dacă nu se consideră decit to- 
talitatea acestui din urmă — cum trebue să se pro- 
ceadă spre a-i întocmi expunerea? Va trebui numai 
decît să se dee cercetărilor un punt de razim ș să, 

se grupeze expunerea evoluţiunei deosebitelor forme 
ale vieţel, în jurul unut trunchiii care să-X supoarte 
ramurile. Aceasta ne conduce la cercetarea elemen- 
tului de căpitenie al istorier. 

 



Concepţiunea istoriei 365. 

Elementul de căpitenie al istoriei. — Bvoluţiu- 
nea omenirei ne fiind determinată decit prin tendinţa 
de a realiza într-un chip tot mai deplin înălțarea 
omului deasupra animalităţei, urmează că elemen- 
tu] care va favoriza mai mult această tendință va 

trebui să fie luat în băgare de samă în întăiul rind, 

în expunerea soartei omenești. Insă, nouă, ni se pare 

inviderat, că raportul claselor popoarelor între. ele, 

precum şi organizarea autorităței publice ai deter- 

minat în primul loc, nu numai gradul în care oame- 

mii ati pututsă participe la bucurările procurate prin . 

înălțarea lor deasupra animalităţei, dar chiar acel 

pe care oamenii l-ati atins în această înălțare însăși.. 

De aceea vom şi recunoaşte, în desvoltarea socială și 

politică —'care alcătuește viața statului — elemen- 

tul de căpitenie al istoriei. | 
Această idee este departe de a fi primită ca netăgă- 

duită. Mulţi autori nu voesce să încuviințeze istoriei 

politice însămnătatea ce i s-a încuviințat în tot-dea- 

una în expunerea trecutului, şi eX se silesc a pune 

centrul dezvoltărei în alte sfere ale activităţei ome- 

meşti: Bossuet în religiune ; Afar și socialiștii în fap- 

tele economice ; Buchle, Draper în cunoștințele şti-: 

ințifice; mat mulţi alții în clementul cultural în deob- 

ştie, în devsoltarea ideilor, cărora vor să subordo- 

neze desvoltarea, politică. Totuși şi acest din urmă. 

numeră, împărtăşitori. Vom cita pe ciţi-va din ci. 

DI. Dietrich Schăfer susţine că „scopul istoriei nu. 

poate fi atins decît atunci, cînd se face din viaţa sta- 

tului centrul cercetărilor, și cînd se află înțălegerea. 

ex din ce în ce mai adîncă, în desvoltarea. culturală. 

a omenirei“?. D]. Uttokar Lorenz este de asemene de: 

părere că „istoria trebue să se îndeletnicească cu. 

viaţa statului“ 5, D]. Preeman defineşte istoria, ca pşti- 

  

1. Intre alţii, Eberhardt Gotthein, Die Aufgaden der  Kulurgeschichie,. 

Leipzig, 1859. 
2 Das eigentliche Arbeilsgebiet der Geschichte, lena, 1858, p. 24: 

3. Die Geschichtsiwissenschaf în ihren  Iauptrichtungena und Au/gabens- 

1856, p 183. - ” ! .
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ința “Omului în 'caracterul său politie“, DI. Flimar 
Klebs. demonstră, că „tendința de a; lăsa la o parte 
istoria, politică se loveşte de greutatea, că grupul de 
fenomene pe care ne-am 'obicinuit a-l numi istorie 
culturală, nu este decit efectul rapoartelor politice. 
De exemplu, cultura, grecească fu primită și răspâîn- 
dită în împărăția romană ; dar această din urmă este 
productul faptelor politice, 'și nu poate fi cugetată 
fără, ele“, DI. Lamprecht zice că „statul ie o situa- 
iune centrală în mijlocul desvoltărei, El este pun- 
tul prin care trec toate tendințele puterilor sociale, 
fie că aceste * plecati de la el, sau din alte grupe 
sociale. În această înlănțuire, reşede explicarea; pen- 
tru ce istoria politică, ca istoria colectivă a statului . 
Și nu numai ca istorie politică individuală, poate 
pănă la un punct să întrupeze istoria culturală, 
In sfîrşit, Dl. Seignobos ie aminte că, „faptele obștești 
fiind de natură politică și “fiind mai greii de orga- 
nizat în o ramură specială, istoria generală a rămas 
cuprinsă în istoria politică. Așa istoricii politici ati fost 
aduși a deveni expunătoriristorier obștești şi a cuprinde 
în alcătuirile lor toate faptele obşteştă (migraţiuni 
-ale popoarelor, reforme religioase, invențiuni şi des- 
coperiri) trebuitoare pentru înțălegerea, evoluțiunei“ ?, 

Dar ceea, ce ne pare mai .încheietor decit aceste 
păreri teoretice, este împrejurarea, că cet mat mari 
istorici al timpului nostru, tocmat aceia care aii con-, 
tribuit mai mult a, întipări istoriex caracterul știin- 
ţifie care este astă-zi suprema ei tendință, ai privit 
tot-deauna faptele sociale şi politice — viaţa statu- 
lur. — ea, substanța istoriei, şi că fot-deauna, faptele 
vieţei statului aii fost puse de €r:ca privaz acelora 
de caracter cultural. | 

  

4. Zhe metod of historical study, 1886, p. 110. 
5: Zur nenieren geschichisawissenschaftlichen Lilteratur, în Deutsche Pund- 

-Schau, 1857, p. 282. 
6. 7Pas ist Aulturgeschichte în - Deutsche Zeitschri/! piir Geschichiszvtsses- schaft, 1, :189697, p.: 142.: A | 
7. Langlois et Seignobos, Zntroduction aux diudes historigues, Paris, 1593, : 

spe 216, 
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Apoi, la dreptul vorbind, nici nu înţălegem desba- 
terile fără sfirșit între partizanii istoriei politice. (în 
înțălesul de istorie a vieţei statului. şi nu în acel 
mai răstrîns de istorie Qiplomatică) și acei al . isto- 
rici culturale. S-ar părea că viaţa reală este tot atît 
de lămurit despărțită în deosebitele sfere de activitate, 
precum. este cunoştinţa acestei. vieţi, prin deosebitele 
calupuri, plăsmuite de minte spre a-și ușura munca, 

Chiar fenomenele naturei cu greii se pot izola, 
pentru a reproduce, întocmai mișcările ce „le sunt,a- 
tribuite de legile ce le ocîrmuese. Cît despre „eno- 
menele minţei, izolarea, lor este absolut cu neputinţă, 

şi în această împrejurarestă greutatea mai mare de 

a descoperi legile de care ascultă faptele coexisten- 
ţel intelectuale. Fenomenele vieţei și acele ale, spi- 

ritului sunt de o natură foarte complexă ; deosebi- 
tele lor feţe se lasă a fi despărțite de minte ; dar în 

realitate ele sunt legate nedespărţit şi nu alcătuese 

decît un singur tot. Faptele pe care le numim s0- 

ciale și politice nu sunt decît productul ideilor, fapte 

culturale, şi aceste din urmă sunt, adese. ori condi- 

ționate de evenementele politice. Este deci cu totul 
cu neputinţă de a despărți studiul unora de acelal 

celorlalte.. Ne punem cu plăcere pe partea D-lui Hinze, - 

cînd zice, că „nu se, poate susținea că există două. 

metoade istorice deosebite, una, colectivistă şi alta in- 

dividualistă, şi tot atît de „puţin că există două dis- 

cipline istorice deosebite : istoria politică și istoria așa 

zisă culturală, . - . i ; 

Cum s-ar putea înțălege, bună oară, stricarea so-: 

cietăţei romane, fapt cultural în culme, dacă nu se 

iea în privire cuceririle Romanilor, care constaii din 

un „șir de tapte esenţial politice, adecă din niște ra-: 

porturi de putere și. de stăpînire? Cum:să se înţă- 

leagă, prefacerile spiritului arab — fapt cultural —-. 

: 

  

$.. Urber îndividualistische und. Holleblivist'sche- Geschichisau ffassung- in 

Zlisto rische Zeitschrift, 18, 190, p- 66.
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fără expanziunea împărăției Califilor — fapt poli- 
tic? Cum să. se explice izbînda Retormei — fapt 
cultural — fără rivalitatea lui Franţ I şi Carol al 
V-lea, și fără loviturile repetate ale lui Soliman al 
II-lea împrotiva, împarăţiei germane ? Şi pe de altă 
parte, ce explicare s-ar putea da. expanziunei pute- 
rci arabe — fapt esenţial politie — dacă se lasă la 
o parte înrîurirea religiunei lui Mahomed — fapt cul- 
tura] —; sati unităței politice a Italiei saiia Germa- 
niei, dacă nu se iati în privire curentele literare Și 
artistice care ati chituit unitatea morală și intelectu- 
ală a acestor popoare? Cum s-ar putea înțălege re- 
voluțiunea Grecilor din 1821, dacă nu se ține samă 
de tradiția culturală care leagă lumea greacă mo- 
dernă, de cea veche ? Unirea principatelor romîne ar 
fi văzut, ca, vre-odată lumina, zilei, dacă, spiritele Ro- 
minilor nu ar fi fost pregătite prin puternica, înriu- 
rire culturală a Franţiei, și așa mal departe? 

Trebue cu toate aceste luat aminte, că dacă nu pot 
să existe fapte politice care să nu fie determinate sat 
însoțite de fapte culturale, pot să fie fapte culturale, 
care nu daii naștere unor evenimente de fire poli- 
tică. Într-adevăr, ori ce fapt politie, ori-ce raport de 
putere, este productul ideilor, sai este întovărăşit 

"de ele în timpul îndeplinirei sale, pe cînd. există multe 
fapte culturale. care se mănţin curat numai în do- 
meniul spiritului, fără a se cobofi în acel al “vieţei 
politice. Această deosebire are. o cauză psicologică. 

„Poate voințele noastre sunt productul ideilor ; dar nu 
toate ideile noastre se transformă: în voinți. Așa, 
descoperirea spectroscopiei prin Frauenhofer, acea 
a planetei Neptun prin Le Verrier, sati Estetica tran- 
scendentală a lui Kant, nu se rezolvă în fapte poli- 
tice; sunt cu toate aceste fapte culturale de întăiuit 
rînd. Aceste fapte: care nu stati în nici O legătură, 
cu soarta masselor,. pot. și. ele să. constitue obiectul 
unei expuneri istorice; dar această istorie va îmbrăca, 
un caracter special, și nu 'va constitui ceea ce noi 
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înțălegem sub numele de istorie propriii: zisă, expu- 
nerea soartei popoarelor sai: a omenire. 
Am văzut, în cele dintăiu capitule, că istoria poate 

să restrîngă cercetările sale la un singur ram de ac- 
tivitate omenească, după cum o face bună-oară is- 
toria, diplomatică, economică, religioasă, artistică sait 
ştiinţifică a unei epoce.' Ea poate chiar să se spe- 
cializeze încă şi ma! mult, şi să nu se îndeletnicească 
decât cu desvoltarea unei părți din aceste ramuri, 
precum, spre pildă, cu o singură știință,. chimia; 
cu o singură artă, sculptura sati muzica; cu o sin- . 
gură pârte a: activităţei economice, industria, comer- 
țul; cu o singură, religiune sait 0 singură sectă. Is- 
toria politică însă nu poate să se specializeze; ca 
poate să se răstrîngă. în spaţiii şi în timp ; să nu ex- 
pună decît faptele unui popor, sau acele ale unei 
singure perioade din viaţa sa, precum războiul Cri- 
“meci, revoluțiunea din: 1848 în Austria, ete; dar în 
aceste hotare, ea trebue în 'tot-deauna să îmbrăţo- 
șeze totalitatea faptelor, viaţa întreagă a timpului tra- 
tat. Pe cind celelalte ramuri: ale istoriei pot să se 
xăstrîngă în cîmpul. cercetărilor - speciale, şi se poate 
trata istoria artelor din 'singurul punt de videre es- 
tetie, acea a religiunilor din puntul de videre al dog- 
“melor ; acea a ştiinţelor din” acel al propăşirei rea- 
Jizate” prin descoperirile ce 'se rapoartă la ele, isto- 
ria; “politică: trebue să imbrăţoșeze toate faptele ce se 
'rapoartă la, viaţa întreagă a popoarelor cu care ca, 
'se îndelstniceşte. Ea: nu poate fi tratată, numa! din pun- 
tul 'de videre politic, pentru. că. faptele -din care ea se 
alcătuește: sunt rezultatul tatiror celorlalte şi. că; cer,. 

pentru a: fi înțăiese, studiul deplin al desvoltăret o- 
menești, 
-- Să presupunem- că ar fi a 'se; trata, istoria; 'decă- 
“derei' Republicei Veneţiei, fapt esenţial politic, întru 
cît își trage rîndul -de' la: o- daravere:de putere.: Pen- 
tru a: explica; această: decădere, 'va: trebui:să -se urce 
la, descoperirile maritime care conduseră la noua cale 

24:
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cătră Indii, și aduseră după. ele o schimbare în în- 
dreptarea comerciului. Dar întrebările privitoare la 
descoperirile maritime nu pot fi înţălese, dacă nu se 
ating ideile științifice ale epocei, deci istoria ştiin- 
ţelor. Pentru a înțălege bine înriurirea schimbărei 
îndreptărei comerciului, trebue examinate întrebările 
economice care atîrnă de ele. Pentru a caracteriza 
şi expune simptoamele prin care această decădere se 
manifestează, trebue expusă istoria artelor care fură 
„una din gloriile Republicer ; va trebui deci ase în- 
deletnici și cu istoria, artistică. Literatura va oferi și 
ea puncte de videre interesante, şi va trebui atinsă și 
a ci desvoltare. — Istoria Reformei care avu drept ur- 
mări politice, ruina Germaniei şi ridicarea Franției, 
nu poate fi înțăleasă, fără cunoștința Renaștere artis- 
tice literare și științifice ale veacurilor al XV-lea și 
al XVI-lea. Dar izbinda Reformei fu puternic ajutată 
şi de fapte de caracter curat, “economie, precum  se- 
cularizarea averilor. clerului. Lu 

__ Istoria statului va constitui deci istoria obştească 
a societăţilor omenești. Expunerea ei nu va fi cu pu- 
tință decit cu ajutorul tuturor factorilor desvoltărei, 
bine înțăles întru cît acești factori vor fi pus în lu- 
„rare 0 înrîurire asupra mersului obştesc al evene- 
mentelor. Așa, descoperirile ştiinţifice nu vor fi pri- 
vite în ele însăși, nici în relațiunile lor cu. adevă- 
„xurile de mai înainte, pe care ele le întăresc sati le 
îmbogăţese; producerile artistice nu vor fi studiate: 
„numai din puntul de videre alesteticer; elementele 
economice nu vor fi expuse.numai în nexul ce le 
leagă între ele; prefacerile credințelor nu vor fi pri- 
vite din puntul de videre dogmatic; toate aceste e- 
lemente nu vor: intra în istoria, politică, decît prin 
„părţile ce ating soarta obştească a omenirei,. propă- 
şirea saii darea îndărăpt îndeplinită de ea în decur- 
„sul perioadei de care e vorba, în realizarea celor două 
„tendinţi ale evoluţiunei, sporirea, bucurărilor şi dreapta, 
lor împărţire. Sa , 
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Istoria celorlalte ramuri ale activităţei omenești va 
avea, din protivă, de scop, de a arăta desvoltarea i- 

deilor ce se rapoartă la aceste sfere speciale de acti- 
vitate. Istoria fie-căreia, din aceste ramuri trebue nu- 

mai decît să iee în privire dezvoltarea ramurilor pa- 
ralele care o ating de aproape saii de departe. Așa 
bună-oară, istoria artistică a Italiei pe timpul Re- 
naşterei, sati istoria artistică a Franţiei pe vremile lui 

Napoleon I, nu pot fi înțălese, dacă nu se, studiază 

starea morală şi religioasă a acestor, țări, Istoria drep- 
tului roman, pe timpul marilor jurisconsulți, este în- 

tr-o strinsă legătură cu acea a filosofiei stoice. Inflo- 

rivea scoalei Sofiştilor în Grecia, cu starea morală a 

societăţii în care ei trăiaii. Istoria ramurilor secun- 

dare va, fi, pe de altă parte, tot-deauna într-o re- 

laţie oare-care mat mult sati mai puţin. strinsă, cu 

desvoltarea vieței statului, căci totul. condiționează 

în 'tot-deauna părțile, precum pe de altă parte, a-. 

tîrnă de ele. Numai istoria stiințelor și a invenţiu-. 

nilor folositoare, se desface mai mult de ramurile 

“paralele de desvoltare; ea nu urmăreşte decât în- 
lănţuirea adevărilor în decursul timpului. Este in- 

"viderat că, pentru istoria fizice, a chimiei, a matema- 

ticilor, considerațiunile politice, economice, morale, 

juridice șaii artistice, nu joacă. decît un .rol prea 

restrîns. Inriurirea, religioasă a pus în lucrare, şi a- 

ceasta numai pentru o, epocă, o acţiuue protivnică 

dezvoltărei ştiinţelor. Din contra, istoria ştiinţelor și 

a descoperirilor, va pune în lucrare o înrîurire foarte 

însămnată asupra tuturor. celor-lalte ramuri. ale ac- 

tivităţei omenești, precum religiune, morală, drept, 

„artă, economie, și prin urmare şi pe desvoltarea po- 

litică ce le întruneşte în al ei sîn. 

Această analiză arată că istoria politică înfâţoşază 

plinul dezvoltărei, pe cînd cele-late ramuri ale ;ac- 
tivităţer omeneşti sunt mai mult saii mai puţin răs- 

trînse- în domeniul lor-respectiv. Istoria politică nu 

poate fi făcută, fără expunerea. faptelor culturale care
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o înrîurese din toate părţile; dar numar studiind 
“soarta deplină a omului ca ființă politică (îuiov o- 

„"duzi40v) se va desvăli adevărata lu! istorie. Nor nu - 
"videm deci nici un antagonismu între istoria, politică 
"și istoria culturală. Această din urmă este fondul pe 
care se desfășură cea dintăr. Este. bine înțăles, că 

“not concepem istoria politică, așa cum a fost consti- 
tuită prin știința zilelor. noastre, şi nu cum 0 face 
Dl. Bourdeau, istoria-bătălie a - timpurilor mai vechi 

_“ sati istoria anecdotică a cronicarilor Şi a redactorilor 
“de memorii... „Statul, cum o observă prea bine Dl. 
Lamprecht nu este începutul, ci șfirşitul științei isto- 

“zice, şi fiind că, este sfirșitul ei, îi este ȘI încununa- 
“rea, Noua direcţiune istorică nu-i este 'deci protiv- 
"nică ; ea tinde numai cit a adînei înțălegerea. statu- 
lui: Ea este tot atît de convinsă, că statul este cea 
mai însamnată din toate comunitățile omenești, că 
viaţa statului este floarea viețer istorice; dar (și 
"în aceasta reşede deosebirea, celor două; concepţiuni) 
„ea crede, că această înflorire ni poate: fi înțăleasă, 
"până la un Oare-care punt, decit dacă ea a cerce- 
tat cu deamăruntul ramurile: și 'trunchiurile, foile şi 

„rădăcinile desvoltărei istorice“, Cu toate aceste, de și privini formele politice ca, elementul de căpitenie 
al istoriei, nu trebue luat lucrul, că prin aceasta în- 
"“țălegem, că el ar da explicarea fundamentală, a suc- 
„cesiunei, ci numai 'ațita că expunerea trecutului nu 
"poate fi făcută într-un chip desăvirșit, decit dacă se 
iau de temelie fâptele politice care sunt productul 
tuturor: celorlalte întrunite: 7 i 
In sfîrşit nu trebue uitat, că istoria; politică pri- 
"vită ca;'sul al istorier; înfâţoşază, încă un folos care 
nu este de desprețuit cind este vorba de a se stu- 

"dia succesiunea, și desvoltarea. Este aproape singu- 
rul mijloc de a întroduce orînduiala în expunere, și 
"de a lega: faptele unele: de altele. într-un .chip me- 

do... 

  

amo pa ra 

"9. Dis Arbilzebiet geschichilrehi Fovschuiirg în Zutiin/1, April 1890, p. 27. 
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todic şi preciz, de a, fixa datele evenementelor și de 
a le prinde uşor în memorie. Fără această temelie a 
istoriei politice, despărțită în domnii ale suverani- 
lor, istoria pluteşte în voia vînturilor; eu nu mai în: 
fâţoșază punte de reaflare. Faptele obștești pot fi u-, 
șor amestecate, şi în loc'de a se urma, succesiunea 
reală în care s-a desfăşurat evenementele, se pot 
în fie-care clipă încurca, firele, şi „prin urmare fal-, 
șifica explicarea, cauzală, miezul chiar al, istorier. 

Materializinul istoric. — Socialiştir, de la Marx 
nainte şi; cu: ei împreună, cîţ-va autori câştigaţi sub 
acest punt la doctrinele lor, tind, a suborîndui des-, 
voltarea întreagă a minţer omenești, acelei a mij- 

loacelor sale de întreţinere, deci la, condiţiile econo- 

mice ale traiului. Materialismul care a cuprins filo- 

sofia, vra să se întindă şi asupra istoriei și în zilele 

noastre se încheagă desbateri asupra concepțiunei: 

materialiste a istoriei. Sa e 
Această, teorie nu vede în desvoltarea omenească, 

decit. o alergare după hrană. Marg pune ca prin-; 
cipiii, „că întrunirea, raporturilor de producțiune con: 
stitue structura economică a societăței, temelia, reală 

pe care se ridică clădirea juridică și. politică, căreia 

corespund forme de conştiinţă particulare. Modul 
de producţiune al vieţei materiale condiţionează în 

deobşte  desvultarea vieţei sociale, politice şi inte- . 

lectuale: Nu conștiința oamenilor determină, feliul lor 

de a fi, ci din protivă, traiul lor social determină a lor 

conştiință“0, Engels adaugă, cătră această concep: 

țiune.a maestrului, următoarea explicare : „Concep- 

țiunea materialistă a istoriei pleacă de la principiul, 

că producţiunea şi cu dînsa schimbul productelor ei, 

este temelia întregei orîndueli: sociale ; că în ori-ce 

societate care se manifestă într-un chip istoric, dis- 

tvibuirea productelor şi cu ca despărţirea societăţei 

  

10. Aritik der poliischen Oehonomie, 1859 p.V. ”
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în clase, este regulată. prin modul şi natura, .produc- 
tiunei şi prin schimbul căruia, ea dă naștere. Ur- 
mează că pricinile de pe urmă ale tuturor preface- 
rilor sociale și ale: revoluţiunilor -politice trebuese 
căutate, nu în crierif oamenilor, în pătrunderea, tot 
mal adîncă 'a adevărului și dreptăţei vecinice, ci în 
prefacerile modului producţiunei și al schimbului; 

„ele trebuese căutate; nu în; filosofia, ci în economia 
epocei de care e vorba“!!, Dl. Labriola, mat băgă- 
tor de samă, rezumă aceste principit în formula ur- 
mătoare: „In doctrina nastră nu este vorba dea re- 
traduce în “categorii econoinice toate ' manifestările 
complicate ale istoriei, ci numai de a explica în ultima 
instanță toate faptele istorice, prin mijlocirea, struc- 
turei economice de dedesupt“:2, 

Nu 'se poate tăgădui că există o mulţime de fapte 
istorice, explicabile în ultima instanță prin con- 
sideraţiuni de natură economică, (cel puțin pentru 
unul din alor elemente). Așa suit: năvălirea Hic- 
soşilor în Egipt, acea a barbarilor în împărăţia ro- 
mană, revoltele “agrare de pe timpurile republicei 
romane, precum și războaele ţărăneşti din Veacul de 
Mijloc, emanciparea comunelor în aceeași perioadă 
a, istoriei, prosperitatea republicilor italiene, etc,., ete. 
Dar sunt multe altele în care economicul nu joacă, 
nici un rol, sati numai unul subordonat, şi unde ul- 
tima instanță explicativă nu-i var aparține. 
„ Teoricienii materialismului istoric, simțind bine ca 
partea slabă a doctrinei lor stă în aplicarea ei la 
fapte, se 'feresc pe cît se poate de explicarea mate- 
ialistă a evenenientelor istoriei: Cînd se apucă 
de așa ceva, se văd nevoiţi să, înghezuiască cu pu- 
terea faptele în a lor teorie. Așa D. Gerhard Krause 
explică căderea lui Napoleon, „nu prin faptul 'că ar 
fi pierdut cutare sati “cutare bătălie, ci pentru: că în- 

  

11. Citat de Gerhard Krause în Dre Znroichlung der Geschichiscufus- 
sung dis auf Karl Alarz, 1893. par. ME . 

12. Essai sur Îz conceptiou matdrial:ste de histoire, 1897, p. 125. 
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treaga lui politică era protivnică intereselor burghe-: 
ziet timpului săi. Burghezia franceză, şi nu bătăliile 
de la Leipzig şi Waterloo, ati răsturnat pe uzurpa- 
tort. Dacă lucrurile ar sta ast-felii, ar ft trebuit ca 
Napoleon să fi fost răsturnat printr-o revoluţie lă- 
untrică, şi nu ştim să fi izbucnit vre-una la Paris, 
nică chiar după Waterloo, pe cînd oştirile care în- 
vinsese pe marele cuceritor intrară în două rînduri 
în capitala Franţiei. Acelaș autor atribue înflorirea 
literaturei germane „spiritualizărei trebuinţei econo- 
mice de a unifica Germania, prin suprimarea vămi- 
lor și a piedicilor pe care micile state, în care ca era 
împărţită, le aduceaii nevoilor economice, ale căror re- 
prezentant era burghezia“ 1%. Nu este oare stranii ca 
materialismul istoric să recurgă la spiritualizare spre 
a-și. aplica principiile ? Că mişcarea literară a mers 
înaintea unirei vamale, începute în 1818, cind lite- 
ratura era în deplină înflorire, aceasta nu stinghi- 
reşte de loc pe D. Krause. Mișcarea, literară este 
pentru domnia sa numai cît o anticipare, sub 
forma estetică, a nevoei economice. Dacă ar fi fost 
posterioară acestei din urmă, ar fi fost o urmare 
a unirei vamale. Înţălege ori cine că în acest chip 
toate lucrurile pot fi explicate. Rămîne numai de 
ştiut, dacă ast-feliii de explicări ati 'vre-un înţăles. 
D. Labriola pe de altă parte atinge, în cele 359 de 
pagini ale. scrierei sale, o singură. dată, explicarea, 
unui fapt al istoriei, Reforma. Modul însă cum d-sa 
întreprinde lucrul, dovedeşte că ar fi făcut mult mai 
înțălept a se ţinea numai de abstracțiuni, de teoria 
materialismului istorie, fără a căuta să-l exemplifice: 

Explicarea ce o dă Reformei ca „o rebeliune eco- 
nomică, a naţionalităței germane, saii mai hine a stă- 

rei a, treia, a burghezimei, împrotiva exploatărei cur- 
ței papale“1, samănă de minune cu explicările econo- 

13 Op. cit. p. 33 şi 35. Louis Blanc, Zfistoire de dix ans, vol. 1, cap. l; 

14. Essai, p. 132.
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mice ale. faptelor istorice aduse.de Dl. Krause. Dacă. 
„ explicarea D-lui Labriola ar fi adevărată, .ar irebui 

ca pretutindene unde Reforma se întroduse, în Fran- 
ţia, în "Ţările de jos, în Anglia, în Danemarca, în Suedia, 
și Norvegia, la Saşii şi Ungurii din 'ransilvania, îm- 

- brăţoşarea ei să fi fost datorită aceleiași împrejurări, re- 
voltei stărei a treia, adecă a burgheziei, contra stoar- 
cerilor băneşti ale curiei romane ; căci numai aşa 
poate fi ea atribuită. factorului economic. Lucrurile 
nu. se petrec astfeliui; căci toate aceste ţări erati 
mai mult sait. mai puţin subtrase :autorităţei romane, 
și Reforma se întinse în ele, numai fiind că doctrina 
ce ea răspîndea, convenia: mai bine spiritului unei 
părți întregi din poporaţiile :lor. "Țările de Jos, mar 
cu deosebire, nuse rescoală, ca Germania, pentru a 
îmbrățoșa noua credință. O parte din aceste țări, 
Olanda, o îmbrăţoșase fără nici o luptă, şi aceasta nu 
izbucni decît atunci, cînd Filip al II-lea voi să în- 
troducă, în stăpînirile sale, absolutismul administra 
tiv şi netoleranța, religioasă, . Belgia, de și catolică, 
se uni cu Olanda, spre a-și apăra drepturile contra 
încălcărilor- Spaniei. Cînd însă Filip al II-lea se văzu 
“nevoit să recunoască; autonomia, administrativă. pro- 
vinciilor revoltate, Belgia se.supuse, iar Olanda urmâ 
mai departe lupta. Motivul economic, apăsarea fi- 
nanciară, dispăruse. cu toate aceste. Pentru ce oare 
Olanda nu lăsâ şi ea. armele din mîni? Pentru că 
avea de apărat credința ei, noua ei religiune careo 
împinsese a suferi, întăi cele mai crude prigoniri, a- 
poi războiul cel mai crunt, spre a nu părăsi o cro- 
dinţă pe care o credea de adevărată. și de la care își 
aștepta, mîntuirea, Cum se poate reduce, în ultima în- 
stanță, împrotivirea Olandei contra regelui Șpanier, la 
substratul economic ?' lată ceea ce nici Dl. Labriola 
nici ceilalți partizani ai materialismului istoric nu au 
dovedit și nu vor dovedi-o, după cum se pare, nici 
odată. Tot așa. e cu întinderea Reformei în Franţia, 
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unde o parte numai din burghezie () o îmbrăţoșă și. 
unde această parte fu nevoită .a-și tăia gâtul cu cea- 
laltă, care nu vroia s-o primească. Cart este moti-. 
vul. economic ce rupse în două burghezia. franceză, - 
în privirea Reformei ?. Dar apoi măcelul Sfîntului 
Bartolomeii este el explicabil, în ultima instanţă, prin 
motive de: ordine economică, şi nu este el mai cu- 
rînd productul patimilor religioase ? “Lot. așa ar fi cu. 
revocarea, edictului de Ja Nantes. Această măsură a- 
tt de dărăpănătoare pentru buna stare a Franţiei, 
a fost . ea inspirată printr-un: interes economic, sait. 
prin temeri religioase? La. toate aceste întrebări, şi 
la atîtea altele, explicarea materialistă. a istorici 
ar fi trebuit să dee răspunsuri lămurite . şi precize, 
DI. Labriola se mulţămeşte să le atingă prin cîte-va 
fraze învălite în nouri heghelieni care deslocuese în- 
trebarea, fără măcar a o pipăi. Aşa ne spune, că. „a: 
ceasta nu vra să zică că ne ar fi dat a deslipi tap- 
tul întîmplat, de modul îndeplinire! sale, și a rezolvi 
integralitatea, circonstanţială printr-o analiză postumă 
cu totul subiectivă, și simplistă (111). Cauzele întime 
sai, cum s-ar zice acuma, motorii profani ai Refor- 
mei, ne apar cu limpezime; în Franţia, unde ea nu 
eşi cu izbîndă ; limpede încă în Ţările de Jos, unde 
în afară de deosebirile de naţionalitate, contrastele 
intereselor economice se arată cu o deplină învide- 
rare, în lupta contra Spaniei ; foarte limpede în stîr- 
şit în Anglia, unde reînnoirea, religioasă, îndeplinită 
mulțămită silniciei politice, pune în deplină, lumină 
trecerea la aceste condițiuni care sunt pentru bur- 
ghezie înainte-inergătorii capitalismului“ (1)15, 

Dar .să revenim la fapte. Protestanţii franceji care 

fură nevoiţi, în urma, revocărei edictului. de la Nan- 

tes, a părăsi. -pozițiune, bunuri și patrie, pentru a 

„putea, păstra religiunea lor, ascultară ex oare tot. de 

o îmboldire de felii economic? Emanciparea robi- 

  

13. 2 “Ze.



378 Concepţiunea istoriei 

lor în 'deosebitele țări ale Europei, răsboiul de suc- 
cesiune al statelor Unite, istoria Evreilor în Veacul- de-Mijloe, toate aceste fapte sunt ele explicabile cu ajutorul producţiunilor și al schimbului “de avuţii ? Nu dintr-un interes material refuzaii Fvreit cu incă- păţinare a-și schimba religiunea care în expunea a suferi toate rălele,:fâră a-și părăsi credințele strămo- şilor care erai cu toate aceste pricina tuturor sufe- rințelor lor. „Cind Englejir se revoltară contra . lui Carol al II-lea, ne: spune Green, era ceva care le cra mai scump decit libertatea cuvîntului, siguranța, avuţiilor și chiar ' decît libertatea personală ; acel ceva era, pentru a întrebuința, limbagiul timpului, Evanghelia“ 'î; In toate aceste cazuri și în nesfirșite altele, în protiva principiului pus de Marx, Și pe care: DI. Labriola îl priveşte ca nerăsturnabil “, era în- tr-adevăr conștiința oamenilor (religiunea lor) care de- termind 'condițiunile traiului lor, și de loc traiul lor ma- lerial care determina conștiința lor. Propășirea drep- tului roman nu fu datorită unor pricini economice. Bogăția și buna stare a poporului roman mergea tot scăzînd, pe cînd se adîncea, necontenit ideea drep- tului, a lui suum cuique.. Descoperirile științifice: nu ai tot-deaună un caracter utilitar, şi nu fură cu toa- tele determinate prin dorința de a exploata mai bine puterile nâturei, : ci: încă: și spre a' descoperi a- devărul pentru el însuș, și de sigur că nu în numele utilităței rosti Galilei al săi e pur si muove. Este interesant de constatat cum Iuâ, naştere a- ceastă doctrină a materialismului istoric. Dl. Labriola se însărcinează a ne-o arăta: „Pentru a recunoaște, în mișcările socialiste, nu- mat mult împrotivirea, fu- gătoare a turburărilor - meteorice, ci un fapt non al societăţei, ” era trebuință de o: teorie 'care să le es- plice. Această teorie nouă fu opera personală a lui ERIS | 

16. Zfistoire du Peuple auslais, IL. p 47. 17 Fisars, p. 177. 
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Marx şi Engels; că strămutară, conceptul prefacerei 

istorice prin procedări de antiteze, de la, forma ab- 

stractă "pe care: dialectica lui Ilegel o descrisese a- 

cum în trăsăturile cele mai obștești, la explicarea 

concretă, a, luptei dintre clase ; şi înaceastă mişcare 

istorică, unde se crezuse a se vedea. trecerea unei 

forme de idei la altă formă, se văzu pentru în- 

tăia oară acea'a unei forme a anatomiei sociale la 

altă formă“, In termini mat puţin întunecaţi, socia- 

liștir: voind. să dovedească, că mișcarea lor era ne- 

cesară, o caracterizată ca un procedeii istoric, ca o 

desvoltare fatală şi neapirată, Dar, spre a da mai 

multă greutate concepţiunei lor istorice, a, prefaceri- 

lor sociale care se îndeplinesc. în zilele noastre, €i 

căutară să dovedească că toată desvoltarea omeni- 

rela fost, determinată prin aceleași cauze care o trans- 

formă astăzi; că. schimbarea în modul de produc-: 

țiune şi de repartiţiune a bogățiilor a constituit tot- 

deauna nervul şi cheia istorier. Socialiștii iscodiră deci 

teoria, materialistă a istoriei, pentru trebuinţele lor. 

_- Mârturisim. a nu  înţălege “nevoia de a proiecta în 

trecut teoria, socialistă a istoriel, peritru a o îndreptăți 

în vremile de faţă. S-ar putea prea bine, ca prefa- 

cerea actuală asocietăţei să fie datorită factorului e- 

conomic, fâră ca, acel factor să fi determinat, şi în tre- 

cut, tot curentul istoriei. Dar noi nu credem că tre- 

pue atribuit nici chiar prefacerea de astăzi a socie- 

tăţei, factorului economie. Dl. Benjamin Kidd anali- 

zază cu “multă pătrundere această problemă: „Tre- 

pue observat; zice el,.că Marx nu se îndeletnicea de- 

cît cu desvoltarea. materială, și'nu ţinea nici 0 so- 

coteală de acele puteri primitive care lucrează în.des- 

voltarea noastră socială. Fenomenul ascuns în do- 

sul â ceea ce se numește exploatarea muncei, nu este 

nică noti,.nict special epocer' noastre. : Problema: eco- 

nomică nu are prin ea însăși o tendinţă, specială oare- 

  

18. Fssais p. 43:
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care, alta, decit acea pe care.o înfăţoşa în alte faze 
ale societăţei, de la început. Factorul cel noi al pro-. 
blemei este deosebit şi neatîrnat de starea econo- 
mică. Dacă cercetăm poziţia lucrătorilor de . astăzi 
şi relațiunile lor cu statul și cu clasa capitalistă, ve- 
dem. câ; trăsătura absolut nouă și specială care deo- 
sebește aceste relațiuni, în asămănare cu acele ale. 
trecutului, este .că clasele exploatate astăzi, mulță- 
mită: izbînzii unel -evoluţiuni.încete, încă în mișcare, 
ati. dobîndit facultatea de a putea pune în lucrare 
puterea politică, punîndu-se pe; un tărim de egali- 
tate. din ce în ce mai real cu clasele care le stăpi- 
neati altă dată. Această evoluțiune are drept singură, 
cauză mișcarea morală. lată, trăsătura, esențială a, si- 
tmaţiunei care stăpîneşte toată, . perspectiva ; dar ea 
este: cu totul neatîrnată de chestiunea economică :, 
Chipul: simplist cum socialiștir „concep istoria se ex- plică prin tendinţa ideilor. lor, Ii voesce să reforme 
societatea, raportul claselor sociale între ele. Aceasta. 
le. este ţinta, supremă, singurul intereş pe care-l gă-. 
sesc în existență. De aceea, și proclamă ci, în mani-. 
festul lor din 1848, că istoria ori-cărel societăţi, pănă 
în zilele noastre, nu a fost decit, istoria lupter: cla- 
selor“?, Această. luptă se dă însă tot-deauna pe tă- rîmul economic. Nu este deci decit prea firesc, ca a- 
ceastă concepțiune mărginită a, istoriei, să fi condus 
la o concepțiune, tot atât. de mărginită, a explicărer 
desvoltărei, prin ;materializmul istorie. Noi mărturi- 
sim a nu reafla lupta claselor în - desvoltarea pictu- 
rei italiene, nici în acea a “muzicei germane, nici în acea a filusofiex. pozitive, nici în acea a fizicei, a chi- 
mică, saii a tuturor științelor. Istoria: nu este numai 
cît expunerea, desvoltărei, în ceea ce privește lupta claselor între ele ; ea may este acea a luptei omului îm- 
protiva: naturey, luptă: care-tinde să-l emancipeze. tot 

19. Z'euclution sociale, p. 211. 
20. Labriola, Appendice, p. 254. 
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mat mult de legăturile fireşti, și a-l înalța deasupra 

animalităţei din care a cșit. a 

Insă chiar plăzmuitorii acelei teorii care voeşte să 

explice în ultima instanţă tot decursul istoriei, prin 

modul de producere şi de repartiție al bogățiilor, bă- 

gară de samă că ca nu putea fi îndestulătoare, nici 

Chiar pentru obîrşia societăţilor. Socialiştii nu lipsiră 

a lua aminte, că în afară do nevoia dea trăi indi- 

vidual, omul simte tot atit de poruncitor şi pe a- 

ceea de a face spiță, de a-şi” vicinici specia; dar. a- 

-ceastă nevoe tot atit de elementară, tot atit de nea- 

părată, nu poate intra în aceea de a-și procura mij- 

loacele de traii. Engels găseşte însă în curînd formula 

care desleagă greutatea, El zice că: „după concep- 

-ţiunea, materialistă, elementul hotăritor în ultima in- 

-stanță, este producţiunea și reprodueţiunea, vieţei. A- 

ceată: din urmă este de două feliuri: pe de o parte, 

producţiunea mijloacelor de traiti, obiecte pentru hra- 

-nă,-îmbrăcăminte, locuinţă; pe de alta producerea 

oamenilor înșiși, 'vecinicirea speciei“?!. Dar:produc- 

țiunea, copiilor, aducind concurența gurilor, micșu- 

rează toemal mijloacele de traiti | Engels, -spre a 

“scăpa de această greutate, înlocueşte cuvîntul mij- 

loace de'a. vieţui prin acel de viața,—procedare "vred- 
-nică de sofiști!. - i Ra 

Partizanii  măterializmului istorie — și la urma tu- 

-turâr, DI. Labriola cu mai multe amărunţimi:— își 

dati multă trudă, spre a combate :ceea, ce. ei numesc, 
. Nloetrina,: factorilor istoriei. După «i,: toţi aceşti prc- 

tinşi factori neatirnaţi ar istoriei, ca religiunea, arta, 

știința; dreptul, nu iar fi: decît „nişte -abstracțiuni 

-saă generalizațiuni, născute : din: nevoia 'Antocmirei 

-povestitoare :a expunerei istoricet.22. Toţi aceşti fac- 

“tor: sunt; reduetibili la, acel economic, la: modul pro- 

- ducerei” și al rspartiţii!: bogățiilor: Nu se; poate-deci 

  

21. Der Ursprune der Familie, des Privaleigenthums und des Staates 

p VIU. 
22 Fssuis, p. 169. 
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„caracteriza materializmul istoric, ca „o doctrină care ' 
ar atribui precumpenirea, sati acţiunea hotăritoare 
“factorului economie. Nu este “vorba de precumpe- 
nire,; căci economicul este singura putere ezxplica- 
divă a istoriel. Concepţiunea materialistă a istoriei este 
teoria, unitară a acestei ştiinți; ca înlocuește multi- 

» plicitatea elementelor desvoltărey, prin unul singur, 
toate celelalte nefiind decît produetele luie2, 

Noi credem, că această teorie care vra să reducă, 
viaţa omenească în întregimea ei la economie, este cu 
totul greșită. Omul este împins, prin firea lui, a mul- 
-țămi mai multe trebuinți, cu totul neatîrnate unele 
de altele, de și în relațiuni mutuale, și deci mutual 
înriuritoare «unele asupra altora.. Aceste trebuinţi 
ale traiului omenesc sunt toate cauze finale, nere-. 
ductibile. Nevoia de conservare individuală (econo- 
mică),. acea, a. conservărei speciei (procrearea), acea 
de a cunoaşte adevărul (tendinţa ştiinţifică), acea de 
a pătrunde taina universului (tendinţa metafizică, re- 
ligioasă), acea de a gusta lucrurile frumoase (estetica), 
acea de a împărţi cîștigurile făcute asupra. naturei 

„ potrivit eu .un alt principiii decit acel al celui mat 
tare (morală, dreptate), — toate aceste instincte fun- 
damentale ale ființei noastre, nu esă, unele din al- 
tele, Ele sunt puse de cătră puterea ce ne-a plăz- 
muit, ca. întocmire primordială, a fiinţei noastre. U- 
nul nu explică pe celalalt, pentru că toate sunt ne- 
explicabile. Dacă nevoia economică ar fi cauza pro- 
ducătoare a celorlalte, nu videm pentru ce și ani- 
malele care o resimt tot așa de bine ca Și oamenii, 
nu ar avea și ele formele superioare ale vieţei şi 
inteligenței. Dacă ni se răspunde că alcătuirea fiin-- “ţei lor le împiedecă de a împărtăşi celelalte manifestări 
ale vieţei. intelectuale, se. nărturisește .prin aceasta, 
Însuși, că aceste din urmă-nu atîrnă de nevoia eco- 
nomică, și că ele sunt datorite împlăzmairii intime 

23. Jhidem



Concepţiunea istorici 383 

și nereductibile a fiinţey omeneşti, Aceste forme sunt 
însă neatîrnate, în obîrşia lor, de nevoia economică; 
desvoltarea lor trebue să fie de asemene; ceea ce 
nu exclude, bine înţăles, o înrîurire reciprocă a a- 
cestor deosebite forme ale activitâței. întelectuale, 
Dacă forma economică, pune în. lucrare o înrîurire 
asupra unora din celelalte forme ale vieţei, ea este: 
la rîndul ei înriurită de ştiinţă, de drept, de morală, 
de formele politice .şi sociale care toate pun în lu- 
crare o puternică acțiune asupra modului de pro- 
ducere și de repartiţie:al bogățiilor. .. .. e 

Nu se poate tăgădui, că nevoia economică este ne- 
voia primordială, a existenţei ; dar aceasta nu se în- 
timplă numai cu singură, omenirea, ci cu toată na- 
tura organică (animale și plînte). Peste această ne- 
voie primordială, comună la tot ce trăește, natura a 

suprapus, pentru om, un șir de alte nevoi de ca- 

xacter mai înalt. Cum se poate susținea, că aceste 

nevoi superioare şi prin;urmare. şi prefacerile lor, a- 

tîrnă de nevoia economică şi, de prefacerile  aceștei 
din . urmă. Omenirea are. încă şi alte interese de a- 

părat decît acele ale pîntecelui, și este a se asămăna 
omul cu vita, cînd se reduce jocul existenţei, ome- 
nești întregi, la lupta; pentru traiii care se dă între 
formele inferioare. ale vieţei. Există o deosebire.a- 
dîncă, nesfirșită, între lupta pentru traiii, încinsă 
între formele inferioare ale vieţei,. cum ea. se dă 
în remnul animalităţer,. şi acea .care se întîmplă 

între ființi omeneşti. In cea dintăi, principiul .ea- 
re predomneşte, este puterea. Cînele mai tare ri- 

peşte osul: de la cel ce e mai slab. Intre oameni, 

lupta se dă adese ori în numele moralei şi. a drep- 

tului, noţiuni. cu. totul străine animalelor, şi apără- 

torii teoriei materialiste a istoriei ar face bine să nu 

uite, că revendicările socialiste .nu se fac în numele 

puterei,. ci. în acel al dreptului. Căci după: cum:o 

spune tot DL Benjamin Kidd.:..„ Dacă nu -există.. de-. 

cît un egoismu amuţit contra unui altuia, atunci cla-
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sele diriguitoare care sunt fără asămănare cele mai 
puternice, trebue să fie in stare ase: apăra, şi ar fi 
foarte proaste a nu o face. In loc de a desrobi,de 
a învăța şi de a ridica clasele de josale poporului, 
(precum o fac) în urma îndeplinire: unei evoluțiuni 
(de care nu a ţinut samă Karl Marx), ele ar putea 
toarte bine, precum aii făcut-o și în trecut, să țină 
pe popor în loc, adecă să-l oprească în neştiința şi 
în nedestoinicia politică, cu toată, tendinţa modernă 
a capitalului cătră. concurență și concentraret“2i, Și 
dacă se întîmpină, că din frică şi nu din ganerozi- 
tare, clasele stăpînitoare concedează tot mai multe 
drepturi celor pănă acuma desmoșştenite: ale ' socie- 
tăței; că aceste concesiuni nu sunt părăsiri altruiste 
'de bună voie, ci efectul apăsărei masselor—vom: răs- 
-punde că nu schimbarea condiţiei economice a mas- 
'selor le-a pusîn starea de a exercita o asifeliii de a- 
păsare, întru cît această condiție a rămas aceeași, 

“și că ele tocmai vrai s-o modifice acuma în a lor 
favoare, prin această; apăsare. 

" Care este decr elementul care a schimbat: rolul mas- 
selor ? Este inteligenţa lor care s-a îmbogăţit, ideea si- 
tuaţiei lor nedrepte: şi protivnice concepţiunei ome: 
nești despre: morală și drept care le însuflețeşte a- 
cuma, şi le dă un cu totul alt'rol, în lupta pentru 
traiu, Este deci iarăşi conșiiinţa lor care vra să de- 
termine feliul lor: de a fi, și:nu existenţa lor mate- 
rială care determină a lor conștiință. Ele vrau toc- 
mai să prefacă condiţiunile :existenţei lor, potriviteu 
nouele concepţiuni :cu- care s-a.îmbogăţit conşti- 
inţa lor. Chestiunea socială: nu este de loc o ches- 
tiune economică, ci: problema cea mai grea pa care 
ideea dreptului este: chemată :a, o' rezolvi.- i 

Expunerea trecutului: — “Espunerea "curentu- 
lui- 6voluţionist: care ripește popoarele .ca și: omeni- 

  

24 Fooluticu*sociale; p.'2r2.  
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rea, cătră o soartă: necurioscută, trebue, după princi- 
piile expuse pînă aici, să tindă a realiza condiţiile. 
următoare, dacă vra.să reproducă, în cugetul nos- 
tru, o icoană credincioasă â desvoltărei însăși. -. 

1)... Ea trebue, întiiii, să se. silească a reproduce 
faptele atît de întoemar pe cît se poate, şi să ne 
facă să: cunoaştem adevărul - asupra ceea ce a fost; 

2). Ea trebue să explice faptele ast-feliii stabi- 
lite, expunînd înlănţuirea lor -cauzală. | 

3). In ultimul loc, ea trebue să caute, în acea- 
stă înlănțuire, seriile istorice - care constitue desvol- 
tarea. și, prin mijlocul lor, să:6 strîngă în lirieamente 
obștești. A Si a 

Să cercetâm dacă, ' și pînă! în ce măsură, isto- 
ricii ati îndeplinit aceste trei condiții neapărate ale 
-orl-cărel expuneri într-adevăr ştiinţifice a trecutului. 

1).. Reproducerea ! faptelor succesive; . Acest punct, 
d-intiiii, despre care istoria în începuturile ei nu se : 
„prea îugrijia, acuma a devenit obiectul de căţite- 
nie'al silinţelor er, anume să tindă să reproducă faptele 
dispărute .cu cea mai mare exactitate cu putință. 
Această -schimbare în modul. de procedare a, istorică, 
datează, din clipa, în care critica a devenit compli- 
nirea neapărată a tuturor cercetărilor. asupra eve-, 
nementelor: trecute, şi de cînd, paralel cu această 
fericită noire, documentele ait devenit, în locul po- 
vestirilor, temelia cea-mai sigură a reconstituirei lor. 
Din” acest punct de vedere, istoria a făcut tot ce 
era în putinţa ci, și nu se poate cere caca 'să facă 
mai mult cu mijloacele de: care dispune. Istoria vre-: 
milor 'noâstre a controlat, reformat şi revăzut totul. 
Un număr într-adevăr afară ' din cale de mare de 
monografii: și-a luat sarcina de a, răspîndi lumina, 
acolo unde nu era de cît întuneree; de a îndrepta 
greşelile, ori-cît de înrădăcinate ele ar fi. fost. 'Fâră, 
cuvînt se ține de răti această silință de a prea, scor- 
moni amărunțimele și de a pierde din: vedere în- 

„25
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tregul evenementelor. Istoria nu poate ființa, dacă. 
temelia, pe care ea se razîmă, faptele ce o alcătu- 
ese nu sunt pe deplin stabilite. Munca într-adevăr 
niăreață,. menită a constitui această temelie a isto: 
riei, este în mare parte acum isprăvită, cel puţin cu 
materialul de care dispunem.. Nouele descoperiri vor 
învoi o adîncire tot mai mare a lucrurilor, și cu 
cît ne vom cobori în viitor, cu atîta se va ridica: 
din dosul nostru trecutul .mai limpede și mai lă- 
murit, Marele fapte care-l alcătuese aii fost mai 
toate pe deplin stabilite, și știrbături nu s6 mai în- 
tilnese de obiceiii decît pentru amărunţimi. .Istorio- 
grafia vremilor noastre se sileşte toemai de a face 
să pătrundă adevărul, pînă în faptele de cea mai 
măruntă însămnătate din care se alcătueşte istoria. 

„ Este drept că s-a încuviințat adese-ori oare-căror - 
fapte mai mult preţ de cum o meritaii. Printre do- 
cumente, este un număr nesfirşit de mare care nu 
“luminează nici într-un chip cunoștința trecutului, pe | 
cînd pe de altă parte, multe fapte însămnate sunt 
trecute cu vederea de istorici. Dar acest neajuns în 
alegerea faptelor, are o cauză mult mai adincă, pe 
care .o vom analiza mai la vale, cînd ne vom în- 
deletnici cu neîngrijirea istoricilor de a lua în bă- 
gare de samă seriile istorice. e ă 

Dar dacă lăsăm la o parte acestpunet care con- 
stitue unul din desideratele istoriei,—pentru materialul 
explorat pină acuma, nu se poate tăgădui că un 
spirit într-adevăr științific a pătruns pretutindene 
cercetările istoricilor, se silesc, pe cît e cu putință o- 
menește a o face, a înlătura, ori-ce soii de pre- 
judecăţi, .ori-ce soiă de patimă, or-ce soiu de an- 
tipatie -saii de simpatie, spre a deveni organul â- 
devăruluy curat, şi pentru ca nimic să nu se înter- 
„pună între faptul trecut și icoana ce se proiectează: 
în mintea cetitorului. Se 

2). Inlănțuirea cauzală. Dacă trecem la a doua
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condiţie cerută pentru a constitui știința istoriei, în- 
lânţuirea cauzală a evenementelor, ea este departe 
de a se înfăţoşa într-un chip tot aşa de deplin ca 
stabilirea. faptelor istoriei. Cauzele evenementelor. nu 
sunt tot-deauna limpezite; adese-ori cuvinte goale 
cată să înlocuiască noțiunile reale care stabilesc. ra- 
portul de cauzalitate; alte dăţi, istoricii se mulţămese 
a recurge la ipoteze; însfirșit une-ori chiar lasă cu 
totul la o parte chestiunile de cauze, mărginindu-se 
a expune faptele, în feliul istoriei povestitoare care 
cu toate aceste şi-a trăit traiul. . 

Această neîndestulătoare stabilire a nexului cau- 
zal al evenementelor este,.în istorie, un neajuns de 
căpitenie; căci am văzut că, descoperirea cauzelor 
este, în deosebire de științele coexistenţei, unul din 
atributele cele mai de samă ale ştiinţei istorice. A- 
ceastă din urmă, pentru a-și merita pe deplin nu- 
mele, trebue nu numai. cît să reproducă faptele 
trecute în a lor realitate ; ea mal trebue .incă, pe 
cit este cu putinţă, să le dee și. explicarea cauzală, 
ŞI O neîngrijire sub acest raport este de neiertat. 
Insă toemai în această privire, disciplina noastră 
„are încă mult de făcut, și explicarea cauzală este 
încă departe de a fi tot aşa de pe deplin limpezită, 
ca, stabilirea faptelor. 
"Pentru a dovedi această împrejurare, să trecea pe 

sub -ochi cîte-va întrebări atinse de istoricii cu re- 
nume, ŞI pentru care întrebări, tocmai cauza nu a 
fost pusă în o îndestulătoare lumină. 

-Vestitul istorie german, Teodor Mommsen, crede a 
explica nelucrarea, lui Anibal împrotiva Romei, după 
mareă lui izbîndă de la Cannae, prin motive obiec- 
tive, trase din situațiunea, generalului cartaginez . în 
Italia. Noi credem că. această „explicare este neîn- 
destulătoare.- Nicr-odată nu se va ajunge a se ;înţălege 
purtarea lui Anibal, dacă se ţine samă numai de 
motivele afarnice, și "dacă se lasă delături partea, per- 
sonală, psihologică. Intr-adevăr singura cauză rațio-
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nală a nelucrărei. lui Anibal. împrotiva Romei,. în 
singurul moment cind putea să o facă cu sorți de 
izbîndă, trebue căutată în a lui nehotărîre, în per- 
sonalitatea, lui, în elementul individual ; căci, la urma 
urmelor, dacă Anibal nu îndrăznește să atace Roma, 
nică după cumplita înfrîngere ce i-o aduce și care 
“distruge aproape cu desăvârşire oștirea, e, ce ve- 
nise el să caute în Italia? Mommsen. răspunde că 
el voia să desfacă de Roma confederaţia pe care se 
întemeia puterea. er*. Dar acest rezultat fusese și el 
ajuns, în hotarele putinciosului. Galia Cisalpină, Gre- 
cia Mare se unise cu Anibal și, ceea ce este încă, 
mai: însămnat, Capua și însuși Samniţii care fâceati 
parte din confederaţia latină trecuseră, după Can- 
nae, pe partea învingătorului*. Ce putea el. aștepta 
mat mult? Ca Latinii. şi: ex să treacă la dînsul ? Dar 
aceasta ar fi însămnat a'voi ca Roma să se lepede 
de ea însăși. Sar putea întîmpina, nu.e vorbă, că 
numai cu greii s-ar putea învinui Anibal de neho- 
tărîre, el care îndrăznis6 să ducă războiul în Italia, 
Şi să străbată prin primejdioasa trecătoare a Alpilor. 
“La această întîmpinare, nu este cu putință decît un 
răspuns, dar acela hotăritor:: anume că, firile cele 
mai virtoase, cele mai inimoase, slăbese une-ori în 

momentul suprem. Incordarea. minţei lor se des- 
tinde, toemar. atunci, cînd. ode pe. urmă opintire 
le-ar încununa opera.. Fără intervenirea acestei cauze 
psihologice, nelucrarea lui Anibal după Cannae ră- 
mîne o gicitoare nedeslegată, : şi: acest “element ho- 
tăritor n-a fost luat în privire de strălucitul. istoric - 
al Romanilor. Și. cu toate aceste așa aprețuiaii chiar 
contimpuranii dur . Anibal purtarea lux. Ti- Liviu 
pune în gura lui Maharbal, adiutant al generalului 
cartaginez, următoarele cuvinte : : :xNon omnia. nimt- 

rom eidem di dedere ;. - “ vincere scis Hannibal, victoria 
uti neseis“ 2 
  

“23 Rimische Gesehiehte, L, 2, p. 01: 
20. Zâidem. p 61ş. 
27. 45 Ure condita, XĂN. ŞI.
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Ca al doile exemplu de cauzalitate neîndestulă- 
toare saii mai bine 'neexact formulată, vom lua 
chipul cum. dl. Berthelot explică nepăsarea, Creștinilor 
față cu împărăţia romană, .chiar după ce această 
împărăție încetă. de a le mai fi dușmană, şi deveni 
dinprotivă proteguitoarea lor, „Este :o mare primej- 

"die, zice d-sa, ca împăratul să fie, „în biserică, el 

. 

care a fost supremul pontifice al .religiunei păgîne. 
Ce se va întîmpla dacă este eretic ? Aceasta se vede 
pe vremile fiilor . lui Constantin. Constanțiu rămas. 
singur stăpin al împărăției, este Arian ;. el surgunește. 
pe episcopii ortodoxă. Cu toate aceste Constanțiu 
este un rîvnitor creştin. In. Răsărit el distruge tem-. 
plele cu grămadă. Iată deci un împărat teolog care 
prigoneşte deodată . și creştini şi păgîni. . Mai bine 
eră pentru. biserică -un păgân, ca lulian Apostatul, 
Teodosiu este . un împărat după dorinţa bisericei,: 
primind pocăința impusă de sfintul Ambroziu, in- 
terzicînd absolut cultul zeilor chiar în intimitatea 

cea mai tainică a vieţei private ; dar fiul săii Arca-. 
diu cate domneşte în Răsărit, prigonește pe sfintul- 
Toan Hrisostom, după uneltirile împărătesei Eudoxia 
ce este ariană. Biserica, temându-se tot-deauna ' de. a 
găsi un dușman în proteguitorul €%, nu mal vedea de-: * 
cât an. dușman în.acest proteguilor. De cînd ea se 
întărise trainic, de cînd: pâgînii nu mai eraii de te-. 
mut, rîvna ei se întorcea în. protiva ereticilor. Jata 

pentru ce ea nu avu nick-odată iubire pentru împărăție“. 
Această explicare cauzală este înviderat silită și. 

puţin firească. Dl. Berthelot întrebuințază chiar un 

felii de joc -de.cuvinte,.spre a-și. reda ideea: „Bise-" 

viea temându-se de a găsi un duşman în protegui- 

torul că, nu vedea decît un dușman în acest prote- 

guitor*. Ea amesteca, după autor, în această teamă 

nedcosebită, împărați. ortodozi şi arieni, nu se. prea 

înțelege pentru ce. Căci în sfirşit dl. Berțhelot el 

însuş mărturiseşte, că Teodosiu fu un împărat după 

  

2$. Lavisse et Rambaud, ZZistoire gintrale, Lp 33:
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„dorința bisericei, şi deci el nu putea fi privit de bi- 
serica creştină, că un dușman; 

" Adevărata câuză, pentru care biserica, creștină ră- 
mîng indiferentă faţă cu soarta împărăției, este mult 
nai adincă; Creștinismal nu era, ca .bună-oară Isla- 
nismul, o religiuns de luptă; din protivă el propo- 
veduia pretutindene, supunerea şi umilinţa, și dacă 
împărtășitorii lui dădură adese-ori dovezi de cel mai 
mare curaj, aceasta nu se întîmplă decît atunci cînd 
era, de ievoie: â mărturisi în favoarea doctrinei lor; 
nicl-odată spre a apăra lucrurile acestei lumy. Acea- 
stă religiune, împlintată, în sînul uner poporaţii: pe 
care meșteșugul armelor o -spăimînta pe fie-ce'zi 
mai mult, nu putea s-o împingă la luptă împro- 
tiva, dușmanilor împărăției, și chiar dacă se întim- 
plară oare-care lupte, acesie din urmă eraă îndrep- 
tate mal curînd împrotiva Arienilor, decît contra 
barbarilor, cu care pe de altă parte poporul roman 

"se ohicinuise a trăi. Cînd creştinismul va, prinde 
rădăcină la aceste popoare barbare, el va putea de- 
veni un ridicător pentru războiă. Iixpediţiunile cru- 
ciate dai despre această o dovadă; dar -in acest 
caz, religiunea se împlîntase -în niște firi- violenta şi 
bătăioase, și caracterul cel blind ȘI pacinie al reli- 
giunei creştine se schimbă, altoindu-se pe ele. Cauza 
adevărată a nepăsărei creștinilor pentru împărăţia 
ce le slujia acuma de pavăză, trebue să fie căutată 
în această religie însăși și în moravurile porţiunei 
din neamul omenesc asupra căreia ea se răspîndi. 

Un al treile exemplu de nedeplină expunere a 
cauzelor, tot atît de mare prin faptul istoric la care 
se rapoartă, pe cîi și prin celebritatea autorului ce-l 
expune, este explicarea teroare jacobine dată “de 
„Henri Taine. Acest autor atribue personalităților, ca- 
racterelor înrăutăţite pe care revoluțiunea le împin- 
sese la putere, toate rătăcirile şi toate grozăviile ce 
o pătară.. EL uitâ, de a face partea—și această parte es- 
te însămnată,—a evenementelor, a luptei pentru traiti
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care .înnebunea minţile, amenințate pe de o: parte 
de dușmanii din lăuntru: Vandeenii, preoții neju- 
rață, regele şi curtea; pe de alta de acei din -afară: 
emigrații: și oştirile străine. Explicarea cauzală a, te- 
roarei jacobine este falșificată, prin spiritul părtini- 
tor, hotărît de a înnegri.pe revoluționari şi.de a 
înălța, persoana lui Ludovic al XVI-le. - 

Deci, pe cînd dl. Mommsen, în explicarea nelu- 
crărei lui Anibal, uită elementul personal, individua- - 
litatea omului care conducea evenemente!e, Henri 
Taine, în acea a domniei teroarei, atribue tot ce se 
întîmplă numai caracterelor, elementului - personal 
și lasă la o parte cauzele obşteşti”. [Explicarea pă- 
cătueşte prin omitere întrun caz-ca şi în celalalt. 

Să, cităm un al patrule exemplu: Este: cunoscut, 
că împăratul Henric al IV-le, în lupta sa contra papei 
Gregoriu al VII-le, în timpul certer pentru învestitură, fu 
silit întăi, prin excomunicarea papei, a se umili îna- 
intea lut şi a aștepta, desculți, înaintea, castelului din 
Canosa, ca papa să-l ierte. Cu toate aceste, cît-va, 
timp mai tirziu, același împărat lovește Roma și 
constrînge pe papa a căuta scăpare la Robert Guis- 
card. Care este cauza. acestei schimbări năprasnice 
în puterea celor doi rivali, şi pentru ce fulgerile, pe 
care papa nu lipsi de a le arunca şi a doua oară 
contra protivnicului săii, nu mai avură ele nici un 
efect? o a 

Explicarea, acestei contraziceri aparente nu a fost 
dată nici odinioară într-un chip mulțămitor. 'Tot- 
deauna s-a făcut mare caz de cumplita putere pon- 
tificală care fu în stare să reducă; în pulbere pe 
acea a unui mare împărat;. dar s-a trecut tot-dea- 
una oare-cum sub tăcere, izbînda finală pe care îm- 
păratul o repurtă asupra papei; sai această din urmă, 
este adusă, mulțămindu-se numai cu o arătare de 
explicare, într-o întrebare care cere toomai cea mai 

  

- 29. Vezi. mal sus, Cap. III, Jocurile din. critica luf Henri Taine de G Monod.



392 Concepţiunea istoriei 

serioază analiză- a cauzelor. Toţi autorii ce s-a în- 
deletnicit cu această chestiune, se asamănă sub acest 
raport. Luden bună-oară sprijine părerea că „efectul 
excomunicărei aruncate de papă contra regelui Hen- 
rie al ]V-le produse, în Germania și în. Italia, un efect 
mare, cumplit, măreț. Fulgerile papei aruncate con- 
tra Germaniei dăduse o lovitură neasămănată“. Cind 
Luden ajunge la explicarea, întoarcerei care apropie 
iarăși pe principi de Henric, el nu găsește altă ceva 
de spus. decit, că „este înviderat că în toată Ger- 
mania meridională, precum și la început în Saxa, 
duşmănia contra lui Henric nu era decît o -operă 
măestrită a ducilor și a citor-va principl bisericeşti 
şi mireni“ %, Dar, dacă lucrul stă aşa, nu. este papa 
acela, care învinsese pe împărat, și efectul excomu- 

 nicărei papei nu fusese „așa de cumplit în Germania 
decît, pentru că rprincipit.o voise. Dacă Luden se 
întinde cu o plăcere înviderată asupra efectelor ex- 
comunicărei, pentru ce nu încuviințază el aceeași 
luare aminte schimbărei intervenite în părerea prin- 
cipilor, și pentru ce nu analizază el cu aceeași a- 
mărunțime pe de o parte: cauzele pentru care prin- 
cipil erati răii dispuși improtiva lui Henric, cînd cu 
excomunicarea, papei, şi pe de altă cauza care îi îm- 
pinse a îmbrățoşa partea împăratului, cînd lupta 
izbucni din noii ? | 

Aceeași mustrare poate fi făcută tuturor istoricilor 
care ati atins această întrebare, chiar pînă la cei mai 
noi. Să cităm pe unia din cel mai de căpitenie : 
Giesebrecht atribue de asemene,excomunicărei lut Hen- 
zic al IV-le, părăsirea lui de cătră principiă germani. EI 
zice: „Deslegarea nobililor de jurământul lor cătră 
rege nu fusese un zădarnie cuvînt. Trădarea era pre- 
tutindene în țările germane. Henric el însuș tre- 
buia să mărturisască că el necunoscuse puterea. cîş- 
tigată de scaunul pontifical ; că el nu apreţuise în 

  

30. Flistoire d' Allemagne trad. Lavagner, Paris, 1544, p V,p. 23, 37 şi 52,
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adevărata sa valoare efectul excomunicărei.: Se văzu 
atunci care cra puterea cuvintelor călugărului care 
interzicea: lui Henric de. a purta. coroana Germa- : 
niei“. Dar această putere, pe care Giesebrecht o -în- 
cuviințază, afuriseniei, nu. se împacă de loc cu ceea 
ce cl însuş recunoaşte mai departe: că „atunci cînd 
Henric veni -în Italia, el găsi-partizani în orașele 
lombarde, ale cărora episcopi nu se temeaii nici .de 
cît de fulgerile papei şi eraii dispuşi a ataca pe acest 
din urmă cu mîna armată. Henric al IV-le nu-nu- 
măra însă. numai în Italia partizani ce nu se temuse - 

de a înfrunta afuriseniile papei. Urmarea luptei pen- 

tru imvestitură o arătă în curînd; cînd. Henric veni 

să lovească pe. papă, în fruntea, legiunilor.sale ger- 

mane. Explicarea, cauzală a evenementelor privitoare 

la lupta între papă şi împărat, stă deci în rapoar- 

tele politice, şi de loc în acele de caracter religios: 

Dar această parte esenţială a chestiunei nu este lu- 

ată în băgare de samă nică de Giesebrecht, după cum 

nu fusese luate în samă, nici de Luden. Cînd este 
vorba de a se explica. întoarcerea care se face în 
favoarea lui Henric, Giesebrecht care expune totuși - 
istoria țărei lui cu o mulţime de amărunțimi, se 
mulțămeşte de a. arăta că „Dertold din Carintia, Welf 
din Bavaria, şi Rudolf din Suabia fură despoiaţi de 

ducatele lor, și trădătorul Bertold. fu înlocuit prin 

Liutpold, iar Bavaria şi Suabia fură puse pentru mo- 

ment, sub autoritatea, directă a regeluie. Dar de ce 

oare regele nu începuse prin asemene măsuri, și îi 

plăcuse mal bine a se face de ris, sărutînd papucul 

papei- la. Canosa, și cum.- se- face că ceea ce cra cu 

neputinţă atunci, să se poată face mai tirziii, iată 

ceea ce s-ar căuta în zădar în tot nămolul de fapte 

aduse de Giesebrecht%. | 
DI, Bruno Gebhardi, mai scurt, nu este însă mai 

lămurit asupra acestei întrebări. . Este adevărat că 

  

31. Geschichte der deutsehen Raiserzeil, 1, 1, 1876, p. 380, 3$4 395, 

442 şi 500. a
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„acest autor recunoaște că, „Opoziţiunea principilor 
din sudul Germaniei găsește, în excomunicarea pa- 
pei, un pretext bine-venit pentru tendinţele lor par- 
ticulare. El duce chiar prea departe puntul de videre 
politic, cînd vede, în pelerinajul de la Canosa un 
act diplomatic de întîia mînă. Dar putin ţinem noi 
samă de aprețuirea faptelor. Cînd dl. Gebliardt vine 
la explicarea, lor, se mulțămeşte de a sprijini păre- 
rea, că dacă se iea în privire puterea, partidelor ri- 
vale, se vede. că: Henrie-este cu mult cel may tare. 

- Pe partea lui sunt orașele, mică nobilime, clerul de 
jos, cea mal mare parte a episcopilor ; autoritatea lui 
e recunoscută în Carintia, Bavaria, Franconia, Bur- 
gundia. Și Boemia e pentru el. Papa, precum și Sa- 
xonil, se așteptau ca afurisenia, aruncată împrotiva 
lui Henric să, aibă acelaş efect ca, înainte cu patru 
any, Dar nici-odată atare așteptare nu a fost mai 
zădărnicită. Partidul lut Henric care suferise acuma, 

“și luptase mult timp pentru dinsul, îx era așa de 
devotat, încît afurisenia nu-i rîpi nici un singur partizan ; din protivă ei se strinseră în jurul lui cu atita mai mult şi se întoarseră împrotiva papei“: Peritru ce.nu fâcuse ex acest lucru de la început ? Pentru ce, după, ce a fost învins ȘI umilit, împăra- tul devenise mai tare decit cumplitul aruncător de afurisenii? Iată ce învăţăm a cunoaşte: tot atît de puţin de la dl. Gebharât, ca şi de la Giesebrecht Și de la Luden. | 

Dar să cercetăm încă alți autori mai nor. Dl. Baze 
se pare deocamdată că nimerește drept, întru-cît 
zice că atunci cînd papa declară răsboiă lui Hen- "Tic, cei mai puternici principi ai Germaniei, Rudolf 
din Suabia, Bertold din Carintia, şi Welf din Ba- 
varia, pe care împăratul în nemulțămise și-i întorsese 
împrotiva lui, se înțălesese cu papa, și cînd Saxa 
se ridică din noi împrotiva împăratului, acest din 

  

- 32. Handbuch “der deutschen Geschichte, I, 1891, p. 714, 716.
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urmă se găsi izolat. Dar, pentru ca explicarea cuu- 
zală a acestei. faze a, evenementului să fie deplină, 
și întreagă, ar trebui să fim luminaţi asupra, cauzei 
nemulțămirei .seniorilor cu împăratul lor. Dl. Bayet 
nu spune nici un cuvînt asupra acestei împrejurâri, 
precum.nu 0 făcuse nici înaintașii săi. Dar cum să 
se împace această explicare a înfringerei împăratu- 
lut (izolarea, lui), ori cît este ea de. nedeplină, cu :cu- 
vintele autorului, că „penitenţa de la Canosa este 
cea, mal strălucită izbîndă pe care papalitatea a re- 
purtat-o vre-odată asupra: puterel lumești“. DI. Bayet 
ar fi putut vedea uşor, că dacă Henric. nu ar fi 
nemulțămit pe vasalii săi, dacă nu ar fi rămas izo- 
lat, papa nu l-ar fi silit la călătoria de la, Canosa, 
și că deci nu papa este acela: cea repurtat victo- 
ria, ci feodalitatea, fapt care reiesă încă şi mai: bine 
în urma izbîndei de la sfirşit a împăratului. Dară 
expunerea d-lui Bayet este cu totul neîndestulătoare, 
cînd vra să analizeze această izbîndă. Ar fi trebuit 
să ne arăte, pentru ce împărațul care fusese silit să 
se supună papei, în urma opunerei principilor Su- 
abieă, Carintiei şi a Bavariei, nu se mal teme acuma 
de ci, precum nu se teme. nici de noul împărat, îm- 
protiva căruia el luptă cu virtute, pînă ce moartea 
acestui din urmă pe. malurile Elsterului îi lasă: din 
noii calea deschisă, Henric, ne mal temîndu-se de 
vasalii săi, poate să înfrunte fără teamă pe: cum- 
plitul aruncător de afurisenii. Pentru ce? Cum? Dl. 
Bayet este mut asupra acestor întrebări, după. cum 

muţi aii rămas toți. istoricii care, înaintea d-sale, ex- 
pusese vestita rivalitate între papă și împărat. 

Să videm cum e deslegată întrebarea de cătră dl. - 
Lamprecht al căruia Istorie a Germaniei a avut un 
așa de mare răsunet și a ridicat atitea controverse, 
în ceea, ce priveşte metoada urmată de autor în a 

lui expunere. De şi dl. Lamprecht urmăreşte ţinta 

  

33. Lavisse et Rambnud, F/istire gendrala II, p $2. .
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de a reforma chipul de ase scrie istoria— făcînd să 
predomnească factori colectivişti asupra acelora de 
obirșie individuală, adecă împingind în planul 'în- 
tii desvoltarea factorilor obștești—în ceea ce pri- 
veşte stabilirea limpede și lămurită a cauzalitățer is-. 
torice, expunerea lui este tot atît de neîndestulâtoare 
ca și acea a autorilor analizați pînă acum. El începe 
prin -a susținea, că; scrisoarea, amenințătoare, pe care 
Gregoriu al VII-le o trimise lui Henric al 1V-le la înce- 
putul luptei, era un pas greșit făcut de papă; „căci în 
momentul .în care Henric se văzu atins :personal de 
papă, el simţi nevoia de a se apropia de principii. 
pe care același papă, parte îi excomunicase, parte îi 
dojănise ; alianța, între împărat şi principii bisericeşti 
se fâcu de la sine. Și întru cît, odată cu această 
schimbare .la curtea, lu Henric, înriurirea oraşelor 
libere şi a favoriţilor din starea de jos asupra mer- 
sului trebilor căzu și ea, principii mireni se apro- 

- piară şi.ei de dînsul. “Acest din urmă era ma! tare -. 
decit ori cînd, în împărăţia lui, şi Saxonil fară învinşi€. 
Cite-va rînduri mai jos, cînd dl. Lamprecht ajunge 
la excomunicarea aruncată de Gregoriu împrotiva 
lui Henric, el zice, că. „în scurt; timp, principii bi- 
sericești ai Germaniei se plecară şi trecură în par- 
tea, papei și cei mireni putură fi ademeniţi şi se 

* luară după sfaturile viclene ale lui Gregoriui ; în în- 
tiiul rînd acei ai Germaniei sudice, [Et ajutase pe 
împărat la, înăbușirea revoltei. Saxonilor ; dar ei. nu 
voiati să-l lese să reînvie, în al lui folos, puterea Iui Con- 
rad al II-le și a lui Henric al III-le. Henric al IV-le era 
pierdut ! "Trecerea între atot puternicia lui Henric şi 
pierderea lui neinlăturată, în răstimpul unui singur 
an, (1076—1077) este prea năprasnică pentru mo- 
tivarea dată, de dl. Lamprecht. Nouă ne place tot 
mai bine explicarea mai individualistă a autorilor 
precedenţi care atribue cel puţin supunerea lui Hen- 
rie cătră papă, dușmăniei personale a ducilor de 
Bavaria, Suabia și Carintia, de și aceşti autori nu
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ne desvălesc cauzele acestei dușmănii.. Dl. Lamprecht 

trece tot atît de uşor asupra întoarcere care se în- 

deplineşte în Germania în favoarea împăratului ŞI 

„care îi procură izbinda finală. El pare a voi să a- 

tribue această întoarcere nedreptei purtare a papei. 

„Mireni şi clericali, zice el, se rîdicară împrotiva pa- 

pei, din pricina nedrepter sale procedăâri. In Italia ; 

reînnoirea, afuriseniei produse cel mai răii efect“*. 

Noi nu credem că principii care nu voise să se 

plece lui Henric, cu toate că el fusese iertat. de afuri- 

senie după Canosa, şi care deci îi luaii îndreptare 

numai de la interesul lor și de loc din motive de 

felii moral, să fi fost împinși din noii cătră Henric 

prin singurul simţimînt al nedreptăţei căreia el că- 

zuse jertfă. Adevăratele motive care apropiară pe 

principi de Henric, nu puteaii fi decit motive poli- 

tice, deci interesate.. 

Dl. Paul Sander, în monografia :pe care o scrie 

asupra, lui Ienric al IV-le, nu: se îndeletnicește din ne- 

fericire decît cu cea din 'urmă parte a luptei sale cu 

Gregoriu al VIl-le, de la a doua afurisenie înainte. Dl. 

Sander expune schimbarea întimplată în poziţiunea 

vasalilor iaţă cu împăratul, însă numai ca chestiu- 

ne de fapt și fâră ase urca la cauze; dar această 

expunere nu poate să ne dee. o idee: deplină asu- 

„pra concepțiunei. autorului, lucrarea sa neîntinzin- 

du-se la întiia parte a luptei care se 'sfirşi la Canosa *. 

.. Singurul istoric” care expune. într-un” chip mai 

rațional peripeţiile luptei între împărat și papă, 

este Ieopold Ranke „în cea de pe. urmă, lucrare,. la 

care el coasfinţi ultimii ani;ai vieţe: sale. Acest; is- 

torie, vestit cu drept :cuvint,; caută să-și (lee: samă 

de adevăratele 'elemente. care determinară .schimbă- 

zile în. poziţiunea ambilor rivali. Cînd el. analizază 

ÎS O 
34. Deutsche Geschichte, Itter Band, Berlin 1895.-p. 331, 334 338—339, 

Comp. p. 337. Ă i - 

33. Der Rumpf, Feinrich des ZV und Gregor VIZ von. der zweiten Exco- 

munication des Kânigs bis zu seiner Kaiserkrânung, Berlin, 2597, p. 61-63,
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hotărîrea principilor, de a rosti căderea lui Henric, 
în cazul cînd pînă la întoarcerea anului de la ex: 
comunicare, el nu ar fi obținut iertarea papei, Ranle 
zice, că „se prinde cu mina că o atare declaraţie nu 
era productul unei înfierbîntări religioase, Era 
vorba: de cu totul altă ceva decît de neînțălegeri 
„curat religioase ; se tindea la un noii feliti de ocir- 
muire a împărăției“, Cind: Ranke ajunge la expu- 
nerea izbîndei finale a împăratului, el se silește a, 
face să reiasă predomnirea elementului politie și 
expune, cel puţin în parte (nu scriea O istorie spe-. 
cială a epocei); schimbările în raporturile principi- 
lor cu împăratul, cind lupta cu papa izbucni din 
noţi%. De și această parte a expunerei lui Ranke 
nu mai este întemeiată pe un material atît de bo- 
gat ca acea, care se referă la părăsirea lui Henric de 
cătră vasalii săi, totuși se arată adevăratul tărîm 
pe care trebue. căutată deslegarea chestiunei. Isto- 
vicii însă, chiar acei posteriori: lux 'Ranke, precum 
Lamprecht și Bayet, în loc de a adinci această sin- 
gură explicare raţională, o părăsesc : și o intunecă, 
Am putea să înmulțim după plae exemplele de 

explicare cauzală falșă saii neîndestulătoare ce am 
întîlnit, chiar pentru evenementele cele mari ale is: , 
toriei, Cu cit mai multe: trebue să se producă, în 
motivarea ' evenimentelor de mai mică însămnătate ?. 
Inainte însă de a, părăsi această interesantă între» 
bare, credem că 'va fi folositor de a lămuri ce tre- 
bue să se înţăleagă prin explicare, adecă prin sta-: 
bilirea. cauzală, îndestulitoare 'a unui fapt istoric: 

Pentru a înțălege un fapt trecut, trebue actuali- 
zată- explicarea lui, adecă a-l atribui la, nişte cauze 
care ar putea îndreptăţi a lui îndeplinire, dacă s-ar 
petrece în zilele .noastre. Această actualizare nu tre- 
bue însă înțăleasă, în feliul cum o face JVegele care 

  

36. IVeligeschichie, VII, Leipzig, 1593, p. 278. Comp p. 277. 
- 37. Bidem, p. 259 şi urm. * : -
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zice că „istoriografia este arta de a reprezinta tre- 
cutul, așa că ci să devină prezentul“s, VVegele 
pare a, cere această condiţie, chiar pentru expu- 
ncrea, faptelor. In acest caz însă, s-ar falșifica îs: 
toria, de oare-ce faptele trecute fiind. tot-deatina 
deosebite de acele de astăzi, actualizarea faptelor 
ce nu mai sunt le-ar da o coloare pe care nu o 
ai. Inţălegerea faptelor este dinprotivă o operaţiune 
logică, și logica a fost tot-deauna aceeaşi de la o- 
birșia speciei omeneşti. Dacă, deci. faptul trebue să 
fie înfâţoşat de istorie cu caracterele ce i sunt pro: 
prie, explicarea lui cată să fie aşa, încît să poată fi 
privită ca îndestulătoare pentru mintea noastră. de 
astăzi, lucrînd asupra elementelor trecutului. 

Motivele faptelor care nu mai sunt trebue “deci să 
conţină rațiunea îndestulâtoare a explicărei, așa cum 
mintea noastră o cere astăzi. Dacă: este vorba de 
elemente statice care nu se schimbă cu timpul, pre- 
cum sunt pasiunile, nevoile, tendințele înăscute firei 
omeneşti, explicarea cauzală este actualizată, curat 
numal. prin faptul că ea este raportată la ele, de 
oare-ce oamenii din toate timpurile aii fost mişcaţi 
prin asemene coarde. Așa cînd se întilnește popo- 

„rația romană retrăgîndu-se pretutindene şi la toate 
epocele, în munți, cînd avea, de aceștia în apropiere, 
este cu totul logic de a infera.că și Daco-Romanii 
Daciei făcură acelaș lucru înaintea celor d-întiiiă 
năvălitori, cu. toate că faptul nu este direct dove- 
dit pentru această epocă * 

Cu totul altfeliii stau lucrurile cînd este vorba de 
idei ce se schimbă .cu timpul, și determină purtarea 
într'un chip potrivit cu această schimbare. Pentru 
a înţălege cum ati lucrat oamenii altă dată, sub îm- 
boldirea ideilor cărora erai supuși, trebue să cu: 
noaștem pe aceste din urmă. In acest caz „însă, ex- 

„38. Geschichte der drutschen zistortograpliit, p. 1002. . : 
39. Xenopol, Zizstoire d's Roumains de la Dacie Trajane, l, p. 118.
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plicarea cauzală nu este îndestulătoare decit atunci 
cînd, punîndu-ne în locul oamenilor de altă dată 

"Și raţionînd cu. ideile lor, nor recunoaştem că fap- 
tele. îndeplinite de el eraii neapărate,. saii cel puţin 
îndreptăţite.. Acest punt însă: nu este în tot-deauna! 
băgat în samă de istorici care se imulțămese cu a- 
proximativul, şi nu stăruesc, cum ar trebui s-o facă, 
asupra deplinei și întregei înțelegeri a faptelor. 

-.3),. Luarea în privire a seriilor istorice. — "Acesta, este 
puntul 'cel' mai :însămnat, asupra căruia trebue a- 
trasă luarea aminte, întru cit pînă. acuma nu a fost 
băgat în samă de istorici, cel puţin ca concepțiune 
teoretică și ca ţintă 'conștiută; căci în practica is- 
toriei, prin. puterea însăși a lucrurilor, seriile -pă- 
trundeaii la lumină în expunere, însă bine înțăles 
într-un chip mai mult sai ma! puțin vădit, mai 
mult saii mai puţin deplin. In loc de a; recunoaște 
în aceste generalități succesive, ideile mai abstracte 
care trebue să alcătuiască țesătura fundamentală a 
istoriei, numeroși autori, arâncînd: prada pentru. um- 
bră, își dădeau o osteneală tot atît de grea pe cît 
și de nefolositoare, de a găsi şi în istorie nişte prin- 
cipii universale, în feliul acelora formulate de. ştiin- 
ţele coexistențey, crezînd că trebue recurs la cle," 
pentru a ridica istoria la rangul de știință. . 
„Am Văzut mai sus ce, înțăles trebue alipit de .le- 

gile istoriei; că aceste legi, manifestare a puterilor 
desvoltărei, nu constitue . decît unul din elementele 
faptelor istorice, și că ele lucrind asupra unor îm- 
prejurări necontenit altele, daii prin un. joc adese-ori 
foarte complicat, naştere seriilor istorice, tot-deâuna. 
deosebite, după timpuri și“ locuri. Seriile paralele 
sati succesive constitue împreună țesătura istoriei, 
Ori-ce istorie ar trebui să-și dee samă de acest a- 
devăr “netăgăduit, : că” ori-ce-fapt 'istorie trebue să 
facă parte -dintr-o înlănţuire, după cum: fie ce fapt 
coexistent. irebue să fie ocîrmuit prin- o .lege: Un
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fapt istoric nu trebue nici-odată să fie expus, decît 
în cadrul seriei în care el este prins, și aceasta, chiar 
cînd este vorba. de un fapt privit ca. izolat, bună 

„oară într-o monografie. 

Inainte de a, începe 'expunerea ; uner: perioade a 
istoriei saii : chiar. acea a.unut simplu fapt de oare 
care însămnătate, trebue, atunci cînd. îl studiăm și 
cînd :se adună, .materialul,. să se caute a se, desco- 
peri seriile istorice paralele sati succesive care-l con- 
stitue; apor,. trebue căutat în massa nedeosebită 
a evenementelor, acele care alcătuese elementele 
determinante ale acestor serii şi să ne urcăm, pen- 
tru. fie-care fapt singuratec saii obştesc, la cauzele 
care i-ati dat naştere. Procedind în acest chip, se 
dobindește întîiii un. criterii pentru alegerea fapte- 
lor, şi nu se cade în ispita .de a, încurca, expunerea 
prin evenemente care se par. că trebuesc. raportate 
numai fiind că se află în izvoare. - Apoi, se pune 
mîna pe elementele într-adevăr interesante ale -fap- 
telor ce sunt de stabilit; studiind tocmai acele care, 
prin a lor. dezvoltare, contribue .a da naştere eve- 
nementelor din care .se alcătueşte istoria. In sfirșit 
se mulțămeşte, mintea în chipul cel mai deplin, cer- 
cetînd. pretutindene cauzele evenementelor. Deci în 
primul loc trebue să se vada ce trebue studiat; în-al 
doile, cum lrebue să o facem. 

Istoricii procedează de obiceiii într-un chip deo- 
sebit, pentru expunerea trecutului, Ne: avînd în ve- 
dere . constituirea,  generalităţilor: succesive, er: lasă 
adese- ori să cadă firul conductor al seriilur; adese- 
ori fapte indiferente, sati: chiar cu totul. străine, vin 
să îngreuie 'saii . să turbure expunerea, spre marea 
daună a cunoștinței trecutului, după cum o spune 
dl.. Seignobos: „cât despre alegerea faptelor de pus 
în. aceste. cadruri, ea s-a făcut lung timp, fâră nicr 
un principiu fs; istoricii luati, după închipuirea lor 
personală, printre faptele ce se produsese într-o pe- 
rioadă, -o ţară saji o naţiune, tot ce Ii -se: părea in- 

26
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teresant saii .curioz. Tit-Liviu şi Tacit amestecati de 
a valma -cu războaele sai revoluțiunile, inundările 
epidemiile și nașterea monștrilor«+, Aaaa 

Relaţiunea cauzală este lăsată în părăsire, și în- 
locuită prin :o luare aminte, aproape. excluzivă, dată 
stabilire faptelor. Inlănţuiri. întregi de fapte care 
explică într-un chip-mult mar deplin perioada, de 
„care e vorba, saii faptul-mai obştese ce este de stu- 
“diat, sunt lăsate la o parte, ps cînd altele, de o va- 
loare cu mult mai mică, preocupă pe; istorie. Toate 
aceste neajunsuri ar fi evitate dacă, în loc dea 

"pluti fără busolă îndreptătoare pe valurile trecutu- 
lui, istoricii s-ar înainta pe ele, orientaţi prin: cu- 

„noștința preciză a seriilor istorice pe care ar trebui 
să Je stabilească, spre a ajunge la o explicare cât ma! 
deplină a, lucrurilor ce nu mai sunt, - . 
„Așa, bună oară, toate istoriile Francilor conţin 

„un. capitol - obligatorii asupra rivalităţei - Fredegun- 
dei și a Brunehildei, fapt care corespunde cu de- 
căderea, familiei merovingiene. Acest evenement nu 
ne pare de loc a merita luarea aminte ce în toate 
timpurile i-a fost încuviințată ; nu este vorba aier- de- 
cît de un calup vechiii ce trebue luat în băgare de 
samă, pentru că tot-deauna s-a urmat astfeliă. lu 

„deobște predomnește între istorici un spirit foarte 
puternic de rutină; mai toţi 'tree pe acolo pe unde. 

„ai trecut înaintașii lor. Acest spirit a fost din fo- 
Tieire părăsit în stabilirea faptelor. istorice,: unde 
critica merge chiar une-ori prea ' departe și cade 
în ceea; ce Germanii numese hapercrilică ; dară, în „cercetarea, cauzelor și în alegerea, evenementelor, acest spirit inoitor este încă departe de a fi pătruns așa “de adînc. Ne este destulă, dovada adusă de nor'mar _sus despre explicarea causală, a izbînzei lui Gre- „goriu. al VII-le împrotiva, lui Henric al IV-le, expli- Care pe care mai: toţi istoricii o împrumută unii: de ÎI aa 

” 4o. Introduction aux dtudes Historigues, Paris, 1$98, p. 203. 
n.
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la alții; un alt exemplu ar fi însimnătatea neîn- 
dreptăţită care în toate timpurile s -a dat celor două 
regine ale Francilor. 

: Decăderea. Merovingienilor.nu este. unul: din. ma- 
sele fapte ale istoriei, pentru cuvintul că această :de- 

"cădere nu atrage după ca nici pe acea''a statului 
;frane, nici macar pe acea a sistemului : de ocîrmuire 
stabilit de această familie, și care tindea; la reconsti- 
tuirea autorităţei statului: roman.. Statul. franc'ur- 
mează şi sub Carlovingieni dezvoltarea sa propă- 
șitoare, şi ideea; statului omnipotent roman se ma- 

„nitestează încă cu mai:multă putere: sub dorinia: lui 
Carol cel Mare. Decăderea familiei merovingiene: nu 
este decit evoluţiunea. regresivă a unei familir şi, ca 
atare, un element de a: “doua; mînă în desvoltarea 

istorică. Această desvoltare este întovărăşită. de: fe- 
nomenene: de o mare însămnătate, "precum - propă- 
şirea, “crescătoare a autorităţer: nobililor! Şi, cu. ea 
acea a sistemului feodal; despărţirea, tot. "mai „de-. 

„ Dlină a naționalităților care constituiati împărăția 
“Francilor. Din aceste două serii, cea 'd-intiiii stă în 
legătură mai strinsă cu: decăderea, familier: Mersvyin- 

= gienilor, întru cit fie-care slăbire a „autorităţei regale 
„“folosia seniorilor. O expunere: logică; a; istoriei -aces- 

tei perioade ar fi cerut, să se A. luat ca: punt de 
plecare, propăşirea autorităţei seniorilor,. iar decă- 
„derca familiei merovingiene să nu fie 'luată :în :bă- 
pare de samă, decît ca o serie paralelă și: dea: doua, 
mînă care veni în ajutor” acestei - mari: desvoltări. 

“Dar obiceiul 'ealupului istorie: a schimbat .tot-deauna 
“ rolurile. 'Tot-deauna preocuparea de căpitenie a .că- 
zut asupra: ceea ce era secundar, şi s-a răspins pe 

“ al.doile plan. fenomenele de . căpitenie: - Războaele 
nesfirșite: între : urmașii lui Clotar,: rivalitatea::F're- 

 degundei și a Bruhehildej, ai obținut-drept de:ce- 
_tăţenic în- expunerea . „desvoltărex evenementelor, și 
:s-ar părea peste putință istoricilor, casă ''se ese. de 
așa ceva. Care. este: cauza acestei schimbări a rolu-
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zilor în faptele istoriei? Este înviderat ncîngrijirea 
luărei în samă a seriilor istorice. Aceste din urmă, 
ar fi arătat, unde trebue să fie culese evenembiitele 
într-adevăr însămnate ale. istoriei. 

Nu întră în cadrul acestei lucrări de a reface is- 
toria, din puntul de videre al seriilor istorice. Am 
vrut numai să arătăm neajunsurile, pe care le atrag 
după sine neluarea în băgare de samă serioază a 
seriilor istorice, și această critică poate fi îndrep-" 
tală mai mult sai mai puţin tuturor expuneriior 
istorice. Din acest punt de videre, istoria are trebuință 
de a fi reformată. ' 

Se înțălege de la sine că noi nu cerem ca seriile 
să fie indicate în chip pedantic, prin titlurile capi- 

„tulilor unei opere istorice, şi că lăsăm deplină 
libertate istoricului, cît pentru sistemul ce voeşte a 
“întrebuința. Dar el trebue tot-deauna să aibă de câ- 
lăuză, în expunerea trecutului, seriile istorice,; în 
care faptele sunt înlănțuite, adecă el va trebui să 

“caute în tot-deauna să stabilească lineamentele' ob- 
şteşti. care alcătuesc chiar țesătura istoriei. 

După cum a putut să se observe, critica noastră 
nu tinde nici de cît a rosti osîndirea istoriei, așa, 
cum a fost tratată pînă în zilele noastre, după cum 
o.fac Spencer, Buckle, Bourdeau, Lacombe ete., ci 

“ numai cît a îmbunătăţi metoada, urmată pînă aică 
într-un chip mai mult instinctiv de cătră istorici. 
Istoria. așa, cum a, fost tratată de cătră marii mae- 
ştri. care ati ilustrat-o, este în calea cea adevărată. 

Ajunge s-o povăţuim ; să luminăm cu făclia prin- 
cipiilor, drumul pe care trebue să-l urmeze, spre a 
o face să dobîndească pe deplin caracterul știinţi- 
fic. Tot așa a fost cu toate ramurile cunoștințelor 
„omeneşti care aii existat în timp de veacuri, înte- 
meiate numai pe practică, şi pe care .teoria a venit 
să le lumineze în zilele noastre. Nici-odată o știință 
saii o artă nu ai fost plăzmuite prin. „raţionament 
şi prin logică. Aceste din urmă “nu ai intervenit



  

Concepţiunea istoriei 405 

decit cînd aceste discipline erati acuma constituite, 
“pentru a cerceta procedeurile care le adusese la lu- 
mină, a supune aceste procedeuri la critică, a le 
îndrepta acolo unde puteaii să fie greșite, și a îm: 
bunătăți metoadele întrebuințate, spre a ajunge 
la ţinta ce-şi propunea să atingă. Cum o spune 
prea bine dl. Gustave Belot: „Puţine slujbe directe 
se pot aştepta, în vederea propăşirei ştiinţei, de la 
o metodologie prescriptivă şi dogmatică, pe cînd 

„interesul unei metodologii critice nu poate fi pus 
la îndoială“!, Propăşirile metoadei sunt într-adevăr 
tot-deauna paralele cu acele ale științei ce 6 aplică, 
și acest adevăr a fost dovedit odată mai mult, toc- 
mai prin propășirea metoadel în istorie care nu a 
devenit cu putinţă, decît pentru că știința ei însăși 
a ţinut pasul. Mill ie aminte cu multă dreptate, că 
„Nol nu am fi ştiut nici-odată care este calea ce 

trebue urmată spre a stabili un adevăr, dacă nu 

am fi început prin a stabili un număr de adevă- 
ruri“?, şi dl. Fouillte rostește aceeași cugetare, cînd 

spune, că. „o ştiinţă la, început nu este îndatorită a - 
determina chipul ei de a umbla, altfeliii decît um- 
blind, şi ea, lasă filosofului grija; speculaţiunilor mai 
târzii asupra metoadei er“. | 
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43. Lie mouvement positiviste, p- 232. Pi



CAP. XII" 

Metoada, în istorie 
e 

> Chestiunea metoader, însămnată, în toate ştiinţele, 
are pentru istorie o aruncătură mult mai de samă. 
Pe cînd în toate ştiinţele coexistenţei, faptele există şi 
metoada slujește numai a învăţa mijlocul de a le 
stabili cum se cuvine, de a recunoaşte adevăratul 
“lor miez, precum și de a descoperi, cînd lucrul e 
cu putință, cauzele ce le produc, în științele isto- 

„ice, faptele ele însăși trebuesc să fie reconstituite 
prin mijlocirea dovezilor, deci prin metoada la care 
trebue recurs, spre a se ajunge atare rezultat. Pe 
cînd, în ştiinţele faptelor coexistente, materiale saii 
intelectuale, faptele însăși sunt reale, iar existenţa 
Și lucrarea minţei se mărginește a, descoperi formele 
obștești ale manifestărei lor, adecă legile ce le o- 
cîrmuese, în istorie, faptele însăși trebue mar întiiii 
pentru a zice astfeliii, plăzmuite din noii, prin o 
lucrare intelectuală, înainte de a se trece la strîn- 
gerea lor în lineamentele succesiunei, seriile istorice. 
Și dacă, faptele coexistente sunt une-ori chiar ele
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grei de stabilit, precum în observaţiuni și în expe- 
riențe, această, greutate este micșurată macar prin 
perceperea simţuală care dă chezăşia supremă a a- 
devărului, pe. cînd în : istorie, acest mijloc de con- 
trol lipseşte mai în tot-deauna. a - 
Vom răstrînge cercetările noastre asupra metoa- 

del, la cîte-va punte obşteşti, şi nu vom întra în 
amărunțimi, aceste din urmă fiind. tratate într-un. 
chip măestru de cătră dl. Bernheim în cartea sa a-. 
supra JMetoadel istoriei precum şi de d-nii Langlois, 
şi Seignobos' în Introducerea lor la studiile istorice. 
Voim să atingem numai unele întrebări care ţintese 
mai adînc metoada istorică,  : . 

Izvoarele istoriei; monumentele şi documen- 
tele. — Faptele istorice fiind dispărute, ele nu ar 
putea fi reconstruite, dacă nu ar fi lăsat urme ale 
existenţei lor. Aceste urme sunt de două soiuri: 
sati rămăşiți materiale lăsate de însuși acele fapte, 
rămășiți pe care le vom însămna cu terminul ge-, 
niric de monumente, sati aceste urme sunt păstrate 
în icoanele resfrînte de inteligența omenească și 
păstrate prin mijlocul serisoarei, documentele. | 
„Nu putem primi pârerea, autorilor care fac să a- 

pară istoria odată, cu scrierea, şi lasă științelor na- 
turale. cercetarea, asupra timpurilor. care îi stati îna- 
inte 2. Noi credem că acest felii dea videa este 
toarte puţin întemeiat, Este într-adevăr. cunoscut 
că, istoria în zilele noastre nu se „mulţămește a-și 
scoate faptele ce le înregistrează numai din docu- 

  

1. Bernheim, Zefrbuch der geschichilichen Wlethode, Leipzig, 1895, Lan- 
glois et Seignobos, Zufroduction aux Cludes historigies, Paris. 1808. 

2. Ranke, Wel//geschichte, Leipzig, 1856, L, p. 5: „Die Geschichte hat es 
mit der schriftlichen Veberlieferung zu thun:*. Cristian Claussen, Die Geschichts- 
zvissenschaf!. Limburg, 1891, p. 7. Oswald Orth, Versuch einer Theorie 
der historischen Wessenschajt, Rostock 1869, p. 13. „Die Geschichtschreibung 
îst'stimm, wenn wir Fragen aufwerfen iiber die Zeiten wo iiberhaupt nicht 
geschrieben wurde“, Elimar Klebs, Zur nezeren geschichismissenschafilichen 
Zitteratur, în Deutsche Rundsehau, XIV, p. 283: „Das Reich der Geschichte 
beginnt erst wann -die schriftliche Ueberlieferung anhebt*, etc., etc.
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mientele scrise; Istoria artei bună-oară şi încheierile 
de mare aruncătură ce se trag din ea, nu' se înte- 
nieiază mai de loc pe documente scrise, ci pe mo-: 
numentele artei însăși. Dacă istoria nu trebue să-și 
culeagă faptele decît în documentele scrise, este în- 
viderat că ea ar trebui să lepede ori-ce izvor stră- 
in de informaţie, altul decît scrierea. Care istorie 
însă ar intreprinde oare istoria Renașterei, sati acea, 
a Greciei pe 'vremile lui Pericle, saii încă şi acea a 
Egiptului, fără a-și întinde cercetările sale și asupra 
arhitecturei, 'sculpturei și a picturei. -acestor epoce? 
Dacă istoria trebue să recurgă la monumente, chiar 
pentru perioada în care ea se poate întemeia pe 
documente, pentru ce nu s-ar folosi ea acest izvor de 
ştiri pentru timpurile în care documentele lipsesc ? 
Căci, mai la urmă, nu se poate spune că istoria 
omenirei nu începe decît cu arătarea 'scrierei, A- 
ceastă din urmă ea însăși nu este decît rezultatul 
unei lungi dezvoltări anterioare, și istoria care tre- 
bue să expună cevoluţiunea neamului omenesc, nu 
poate lăsa la o parte nici pe acea care a mers îna- 
intea descoperirei scrierej, .nici pe acea ce a venit 
după -dîrisa. Noi nu videm  temeiurile pentru care 
nu s-ar studia, cu ajutorul graiului (al căruia rămă- 
șiți constitue și ele monumente, adecă rămășiți ma- 
teriale de sunete lăsate de faptele însăși, limba 
vorbită altă dată) migraţiunile raselor; cu ajutorul 
rămășițelor preistorice, treptele: succesive ale propă- 
șirei realizate de societăţile omeneşti; cu ajutorul 
monumentelor, starea credințelor şi aşa mai departe. 
Ni se pare că aceste ştiri asupra omenirei primitive 
fac tot așa de bine parte din istorie ca și acele ob-. 
ținute: maă tîrziu prin documentele scrise, și care aii 
de obiect și €le tot migraţiunile, starea de civilizaţie 
Și propășirea realizată, precum și cunoștința pro- 
ductelor inteligenţei. De altfeliii, este de netăgăduit 
că pentru timpurile primitive, cunoștințele trase” din 
monumente sunt cu mult mai sigure decît acele ce
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ar putea, fi scoase din cele câte-va documente întu- 

mecoase şi confuze lăsate de aceste timpuri. Aşa 

pompoasele înseripţiuni, puse de Faraonii. Egiptului 

pe păreţii templurilor lor, conţin un material isto- 

rie mult mar sărac, decît desemnurile şi sculpturile 

ce Je împodobese,; ştirile etnografice “ale Bibliei nu 

aii decît foarte puţină valoare, asămănate cu acele 

date nouă de studiul idiomelor vorbite de popoare. 

Chestiunea leagănului primitiv al Arilor, problemă 

istorică de cea mal. mare însămnătate, nică nu ar: 

fi putut fi formulată, fâră studiul limbisticei com- 

parate. e 
Toate aceste descoperiri nouă ale istorier, care urcă - 

foarte sus cunoştinţa desvoltărei omeneşti, sunt da- 

torite studiului limbelor şi rămășițelor îngropate în 

pămînt, studiului monumentelor și nu al documen- 

telor scrise. "Poate aceste: mijloace de. cercetare slu- 

jesc deci a stabili istoria, timpurilor din care aii 

rămas, şi noi nu videm nică un motiv pentru care 

nu s-ar întemeiă şi pe ele cunoștința trecutului. 

Dar noi nu am atins această chestiune. care ne 

pare mai mult o rămășiță de -pedantizm școlar, de- 

cât pentru a ajunge lao altă mult mai însămnată, 
acea, a gradului de crezare ce trebue încuviinţat mij- 
loacelor de cercetare ce ni-l oferă trecutul. 

Fundamentul cunoștinței: noastre, în toate lucru- 

rile sunt întipăririle primite de simţuri. Nu vom. des- 
bate chestiunea de înaltă filosofie, dacă aceste înti- 

păriri aduc cugetului nostru cunoștința, obiectelor 

afarnice, saii dacă ele nu aii decît un caracter. curat 

subiectiv. “Noi admitem că întipăririle transmit su- 

Aetului nostru cunoștința lucrurilor, așa cum ele se 

găsesc în realitate. Fâră această convingere, ori-ce 

istorie nu ar fi, precum am luat-o aminte mai sus, 

decât o adevărată fantasmagorie. Ni se pare învide- * 

rat că o cunoştinţă a reâlitățer va fi cu atita mai 

deplină, cu.cît ea se va răzima pe o cercetare di- 

rectă a acestei realități. lată ce constitue precăderea
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științelor. coexistenței. care pun faptele ce observa- 
torul. voeşte a studia, înaintea propriilor săi ochl. 

In istorie, am. văzut că percepţiunea faptelor este 
în deobște peste putință în chip direct. Ea nu ar 
putea-o fi decit pentru istoria contimpurană, şi încă, 
faptele istoriei fiind tot-deauna fugitive și neputind 
fi reproduse, percepțiunea chiar a celor ce se petrec 
sub ochii noștri este cele de mai multe ori plină 
de lipsuri. 'Trebue deci recurs, în istorie, la reconsti- 
tuirea faptelor care o alcătuese. Această reconsti- 
tuire se operează, precum am luato aminte, cu aju- 
torul rămășițelor cuprinse în izvoare: monumente 
și documente. | 

Monumentul. este un element ce datează din tim. 
pul în care faptul s-a îndeplinit. Așa sunt monu- 
mentele propriii zise, datorite activităței artistice a 
omului ; tot așa suiit însă—prin extindere—urmele 
preistorice,. uneltele, parii din apă, kjikkenmâdding- 
urile, cuvintele limbilor, cîntecele vechi, danţurile 
poporane ; într-un cuvînt toate formele ce întru- 
pează în ele trecutul însuș, în care se vede ȘI se 
aude pe acest din urmă; în 'care deci, ceea.ce era 
altă dată poate fi încă perceput prin simțuri, cel 
puţin ca coajă, dacă nu ca sîmbure. Temelia ori 
cărei cunoștinți fiind. percepţiunea simţuală, se în- 
țelege ușor însămnătatea, pe care astfeliii de elemente 
pot să o aibă pentru reconstituirea trecutului. 

Totuşi nu trebue duse lucrurile prea, deparie. 
Toate monumentele nu ati aceeași. aruncătură în îs- 
torie. Acele ce reproduce concepțiunile artistice, re- 
prezintă însuși faptele trecutului și pot fi asămănate 
cu faptele coexistente ce pot fi percepute direct, ȘI 
retrecute după voie pe dinaintea ochilor. Cele 
mai multe din celelalte, nu reprezintă chiar faptele, 
ci le amintese numai într-un chip nehotărit și con- 
fuz ce trebue precizat printr-o operaţie intelectuală. 
Să luăm ca exemplu, cuvintele limbelor ce ne ai 
dat putinţa de a reconstitui familia arică. Inrudirea
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deosebitelor popoare | ce vorbese graiuri asămănă- 
toare a fost temeinic stabilită; dar cînd fu vorba 
de, a se determina, prin studiul comparat al limbe- 
lor, leagănul. primitiv al Arilor, chestiunea înfăţoșă 
greutăţi 1 de tilcuire, şi se ştie că această desbatere 
este încă departe de a fi închisă, După ce s-a primit 
mai întîiii într-un chip obştese, că acest leagăn era, 
podişul Pamirului, alți cercetători îl strămautară în 
Scandinavia, și acuma se încearcă a-l cobori mar 
jos, -cătră, țărmurile Mărei-Negre. Cuvintele identice 
păstrate în limbele de: origine arică, nu sunt chiar 
faptul ce este vorba de stabilit, cum ar sta lucrul 
cu o statue sai cu un templu vechiti. Cuvintele 
cu ajutorul cărora se caută a se fixa leagănul pri- 
mitiv al Arilor, nu mat sunt decit dovezi, de mare 
valoare ce e drept, pentru că ele apropie de no! 
într-un chip intuitiv, trecutul însuș— dar acărora 
înţăles trebue tîlcuit, tîlcuire ce poate varia. 

Tot așa e și cu monumentele artistice, de îndată 
„ce nu mat sunt privite în ele însăși, ca producte 

ale spiritului unui popor, ei trebue” reconstituit cu 
ajutorul lor, ideile și credinţele religioase cărora ele 
slujiaii de til. Şi aici poate să fie materie de ne- 
înțălegere ; de aceea ni se pare că dl. Sybel merge 
prea depar te, cind spune că „este pentru istoric un 
tolos neasămănat, cînd găseşte rămâășiți ale vremilor - 

" trecute. În asemene caz, el se găsește într-o situaţie 
în totul asămănătoare acelei a naturalistului. Pro- 
cedînd ca și geologul care stabileşte desvoltarea, 
primitivă a, scoarţei Pământeşti prin ajutorul fosile- 
lor, istoricul stabilește perioadele stînse ale trecu- 
tului omenese ; prin mijlocirea monumentelor. Acolo 
unde ne este "dat a întrebuința atare materialuri, 
critica istorică poate să se mărginească la chestiunea 

autenticităței“?. Observăm că tilcuirea poate să se 

„3. Ueber die. Geselze des historischen Vissens, in ale sale Vortrăge und ” 
Au frătze, Berlin, 1883,p.6. -
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pună chiar pentru geolog; cu atîta mai mult pen- 
tru istoric ce are a face cu un material mult mai 
delicat. .. o | | 

Dar în afară, de această greutate de tilcuire, do- 
cumentele, cînd se înfăţoşază fâră nici o explicare 
scrisă, nu pot să ne dee decît o 'cunoștință fuarte 
obştească, fâră nici o 'precizie a faptelor ce repro- 
duc. Privirea unui monument poate să fie foarte 
interesantă și să ne dee știrile cele mai depline a- 
supra. unui popor, u unei clase'a societăței ; dar nu 
se poate nici-odată preciza nimic, nică ca personaje, 
nici ca dată sigură a faptelor raportate. Individua- 
lizarea în timp ca în' spaţiii va, lipsi în tot-deauna. 
Aşa, „păreții mormintelor memfite a dinastiei a pa- 
tra şi a cincea ne fac să pătrundem în secretele 
existenței feodalităței patriarcale ce o ducea nobi- 
lii Egiptului, sunt acuma șese-zeci de veacuri. Vi- 
zităm fermele întinse și infloritoare, împrăștiate în 
domeniile lor ; cunoaştem stînele lor, în care numă- 
xul capetelor de oi se suie la mii; parcurile lor, 
unde antilopi, cocostirei, gîşte. de toate feliurile sunt 
păzite în domesnicie. Ii videm chiar pe dinşii, în 
elegantele lor locuinţi, încunjuraţi de iubirea și de 
ascultarea vasalilor, saii mai bine ale şărbilor lor. 
Cunoaştem florile ce le cultivă în straturile lor, tru- 
pele de cîntăreți saii de baletişti ce întreţin în casă. 
pentru petrecerile lor<î. Jată de sigur cunoştinți is- 
torice de cel mai mare preţ, care ne sunt destăi- 

„_nuite prin singurele desemnuri ale monumentelor. 
Dar aceste. cunoștinți nu se rapoartă decît la obşti- 
mea. clasei nobililor egipteni. Nu esie cu putinţă 
a se “fixa un nume, ase apropia o dată oare-care. 
Marile linir pot fi singure recunoscute prin aceste ră- 
mășiţi. Indată ce voim să precizăm ceva, monu- 
mentele rămîn mute. „ 

Să trecem: la documente: Aceste nu transmit ur- 

  

4- Lenormand, fistoire ancienne de Orient, 1, 1896, p.339.



    

  

Metoada în istorie 413 

mele faptului trecut el însuș, ci icoana acestuia stre- 

curată prin mintea omului ce l-a perceput şi l-a 
fixat prin scrisoare. Aici se pune, îndată, o întrebare 

de cea mai mare însămnătate. Această . oglindă răs- 

frînge ea adevărul ? „Este tot-deauna cu putinţă, ca 

o singură noțiune, o observaţie a căreia cuprins nu 

ar fi decit reproducerea unei întipăriri simțuale, să . 

se potrivească cu realitatea. Cu totul altfeliti stă lu- 

crul însă, cînd e vorba de o continuitate de fapte 

singuratice, de o grupare .saii desvoltare, de o ex- 

punere saii o judecată. In acest caz, nu numai ex- 

perienţa istorică, dar şi cea psicologică ne arată, că 

lucrul cel mai neînsemnat și cel mai ușor de ob- 

“ servat nu este nică-odată reprodus în acelaș chip 

de doi marturi, şi că acelaş .raportor, cînd descrie 

acelaş evenement de mat multe ori în şir, Își schimbă 

la fie-care dată, expunerea; că însuș Omul cel mal 

conştiincios şi cel mai sincer are nevoie de a se con- 

trola, cu cea mai mare exactitate, spre a nu grupa 

amărunțimele expunerei lui, decit după înlănţuirea, 

faptelor, şi nu după dispoziţiunile sale subiective. 

„Intr-un cuvînt, nici un fapt nu trece prin concep- 

țiunea şi expunerea minței omenești, fâră a suferi 

o prefacere mai mult sati: mai puţin însămnată, prin 

acţiunea substanţei acestut spirit însuș“. Iată pen- 
tru ce Niebuhr pune. ca principiu de critică istorică, 

că nu trebue nici-odată uitat, că relaţiunile istorice 

„nu dati nici-odată direct faptul povestit, ci în pri- 

_mul loc întipărirea lăsată de el în mintea, celui ce-l 

raportează. Îcoana evenementului trebue să fie trasă 

din această întipărire, şi istoricul. trebue să se si-: 

_lească a-i descoperi trăsăturile, nu aşa cum sunt 'ele 

date de ochii raportorului, ci trecînd pe deaşupra, 

să” meargă direct, la, obiect şi să-i determine liniiles 6, 

„. Documentele însăși sunt de două soiuri: acele 

  

ş. Sybel, în lacrarea citată în nota 3. 

„-0. Afeine <ehri/ten; Le p. 132.
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de obirșie conștiută și acele de obirşie neconștiută, 
"Cele d-intiiu expun faptele așa cum ele se răsfrîng 

„în cugetul aceluia ce ne a lăsat descrierea lor. Cele 
de, feliul al doile pot tot-deauna, să coloreze și să 
potrivească evenementul, după interesul persoanei 
;care-l raportează. Dacă icoana faptului poate fi fal- 
:șificată chiar în documentele neconștiute, alterarea 
este fără voie ; în documentele conștiute, ea 'este din 
protivă făcută cu bună știință. Exemplu : scrisoarea, 
“unui soldat, cătră părinții săi asupra tnei oOștiri în- 

„“frînte, asămăluită cu acea a unui. general comân- 
„-dant ce a pierdut bătălia; 'saui încă un cronicar ce 

-atribue fapte tiranice “unui suveran, pe cînd osîn- 
„dirile rostite constată, că el nu pedepsise decit pe 
işte criminal, 

„.. Nu poate fi îndoială asupra clase de documente 
„căreia „trebue: încuviințată preferenţa. Nici-odată, nu 

„ „Vor trece înainte documentele conștiute, ci acele. de 
„caracter .neconștiut care nu au fost întocmite de 

„Persoane interesate a da faptelor o oare-eare coloare, 
„Miel care aii fost scrise în scopul. de a sluji la seri- 
„„erea istorică. Ajungem deci la încheierea ce poate 
„.„Părea paradoxală, că documentele redactate în 'vi- : 
derea istorică, merită, în deobştie mai puțină cre- 

„“„Zare, decît acele care nu ati fost. întocnăite în un 
„ astfeliii de scop.. Și cu toate aceste lucrul nu este 
„„„decit prea, firesc, ' Istoria, trebue. să „proceadă întiiu 
-:.prin a restabili faptele. Aceste din” urmă pătrund 
. :Singure prin documentele neconştiute, eliiar cînd ele 
„-ar fi alterate prin mintea ce le-a dat naștere. In 

-”, documentele conștiute din protivă, trebue tot-deauna 
”„desfâcute faptele din învălișul. scoposelnia eu care 

„Sunt; îmbrăcate. “Totuș nu, credem ca sarcina istori- 
i. seului, să fie ușoară, nici, atunci ciid voeşte să-și în- 
„“temeieze expunerea pe documenite neconștiute ; mai 
sînții, pentru că faptul. tot poate fi dehaturat prin 
„mintea prin care a trecut; apoi fiind că este tot-dea- 
„una materie de tilcuire, une-ori chiar mai multă 

.
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decît e de nevoie, spre a.pătrunde înţelesul monu- 
mentelor. Ia toate căzurile însă raportul conținut 

- în documentul neconștiut "va fi cu mult mar .presus 
în veracitate, decît acel reprodus de documentul 
conştiut, de și el poate să-I fie inferior în limpezire 
și preciziune. Se a 

Vom putea, deci clasifica, în chipul următor izvoa- 
rele istorice, după rîndul însămnățăţei lor, pentru sta- 
bilirea adevărului: In primul loc vin: monumentele 

“câre daii materialul cel mai exact, pentru reconsti- 
" tuirea evenementelor. Cum o spune dl. Gustave le 
"Bon. „sunt prea neconştiute spre a nu fi sincere“. 
“In al doile loc, trebue puse documentele neconștiule 

care împărtăşesc cu monumentele caracterul utici 
” sincerități mai depline. In al treile şi ultini loc, vin 
documentele conșliule care sunt'în deobştie înzăstrate 
cu mai puţină sinceritate. Cit despre limpezime, ea 
este în" deobştie în raport invers cu sinceritatea. I7- 

" xoarele sunt mai tot-deauna cu atîta mai strevăzii, 
“cu cît sunt mai puţin veridice. e 

__ Istoria din zilele noastre caută a întemeia pe cît 
se poate datele sale pe izvoarele cele mai vrednice 
„de credinţă, şi se poate aştepta cum zice Ranke, tim- 

pul, în care vom stabili istoria modernă nu mal mult 
pe scrierile istoricilor . contimpurani — afară decit 

cînd va fi vorba de fapte ce vor fi avut sub ochi—, 
mat puţin încă pe lucrări mai indirecte ; dar în care 
„vom trage ştirile de la marturi oculari, de la do-- 
_-<umentele cele mal veridice şi cele nai nemijlocite“ 8. 
" Tată adevărata stare a ştiinţei istorice, în ceea ce 
priveşte metoada, ce trebue să urmeze pentru a 'ga: 
ranta, pe cit se poate mai mult, adevărul în stabi- 

__lirea faptelor istorice, și. suntem. foarte * departe de 

__imputările pe-care unii. autori, câ dl. Bourdeau, cred 

că pot să-i facă .asupră acestui punt. Acest autor 

  

7. Lois psychologigues du dfveloppement des nations, Paris 1895 p. 6I- 

8. Geschichte der" Deulschen în Zeitalter der Reformaiion, Prefaţa.
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- se îndeletniceşte, într-un fuarte lung capitol al lu- 
crărei sale, cu tăgăduiala de a putea: descoperi a- 
devărul în istorie, prin metoada pe care 0 numește 
povestitoare, pentru temeiul că cronicarii și istorieir, 

pe care după cît se.vede îi priveşte: ca singurele 
izvoare ale istoriei, nu ar merita nici o crezare: de 
unde urmează că „certitudinea, vecinicul postulat 

„al ştiinţei, lipseşte şi va, lipsi tot-deauna istoriei po- 
vestitoare“. Dar, dacă deschidem cea, întiiii carte de 
istorie din zilele noastre, ne încredințăm uşor că îs- 
toria povestitoare şi-a trăit traiul, și că tendința ob- 

-ștească a timpului de față este de a o înlocui cu 
istoria doveditoare. . Faptele sunt tot mar bine sta- 
bilite ; potrivala lor cu realitatea, mai temeinică pe 
fie ce zi, şi pentru marile evenemente, mai cu deo- 
sebire, se poate zice, că munca îndeplinită pînă azi 
ati ajuns a le da, deplina certitudine ştiinţifică. Cit 
despre amărunţimi, istoria ce e drept are încă mult 
„de făcut, spre a le întemeia, într-un chip tot atit de 
sigur. Sunt chiar cazuri, din nefericire în destul de 
numeroase, unde potrivala cu realitatea nu va Pu- 
tea probabil nici-odată fi pe deplin stabilită. Istoria 
nu este însă ma! puţin o ştiinţă; faptele de CâPI- 
tenie 'care o constitue fiind tot atîta de sigure CA ȘI 
lumina. zilei. De altfeliti dl. Bourdeau nu pare. & 
avea multă <tatornicie în ideile sale; de oare-ce la 
cîte-va, pagini numai de locul, unde tăgădueşte 15 
toriei povestitoare, așa cum a fost tratată pînă e 
cuma, înstişirea de a putea stabili adevărul. El a 
că: „mărturiile istoricilor trecuţi nu sunt mai puțe 
vrednice” de. credinţă decit. acele ale' istoricilor de 
faţă“? Cum pot fi aceste "mărturisiri vrednic? „e 
credinţă, cînd ele'nu pot stabili 'certitudinea ? E: _ 
destul de minunat, ca dl, Bourdeau să vină $ 
înoiască, la; sfîrșitul veacului al” XIX-le, imput 
ce se fâceaii istoriei, îni veacurile al XVI-le $ 

ările 
i 'al 

  

9..4/histoire- et les. jbistoriznsp po. 2817 Comp- p- 344- BE
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AVII-le ; ca d-sa să: nu facă decit a reîmprospăta;: tinguirile lux Agrippa de Weitesheim, în .cartea lux: 
De incertitudine et vanitate scientiarum, Anvers, 1510 saii ale lui Francois de la Motte Je Vayer, Paris, 
1668, ca și cum istoria vremurilor noastre s-ar pu-: 
tea asemăna cu povestirile lui Froissard şi ale lut. Commines, singurii istorici pe care dl. Bourdeau pare. a-i cunoaşte *, IE 

Stabilirea, faptelor şi a cauzelor. lor.prin in-. ferenţă. — Se întîmplă, „adese-ori în istorie, că fap- 
tele nu sunt cunoscute şi că ele” trebuesc stabilite, 
prin 0 operaţie. logică. Ceea, ce ne este dat, sunt 
oare-care fapte constatate prin monumente și docu-, 
mente, şi 'cu ajutorul acestor elemente cunoscute,. 
trebue: descoperite alte fapte necunoscută. Am dat 
mal sus exemplul lcagănului primitiv al Arilor „care, 
trebue reaflat, prin. compararea, între. cuvintele lim- 
belor. Ce operaţie logică este oare întrebuințată. de. 
minte, pentru a. reconstitui faptele necunoscute, cu 
ajutorul” celor cunoscute? Această operaţie pare a: 
nu putea fi alta decit acea întrebuințată de cătră 
științele coexistenței, pentru a-și face, descoperirile : . metoadele: cunoscute ale inducțiunei și. deducțiunei, . 

- „Inducţiunea ne 'spune .Joân Stuart. Mill este . o- 
perațiunea minței, prin care inferăm că ceea ce nor. 
cunoaștem de adevărat în unul 'saii mai multe ca-, 
zuri particulare, va fi adevărat, în. toate cazurile ce, 
samănă cu cel.d-intiiii, sub oare-care raporturi ce se 
pot determina. Cu alte cuvinte, inducțiunea, este . 
procedeul, prin câre noi conchidem, că ceea ce este 
adevărat pentru oare-care indivizi dintr-o clasă, este 
adevărat pentru clasa întreagă, sati că- ceea ce este. 
adevărat une-ori, va, fi adevărat tot-deauna, în îm- 
prejurări asămănătoare, Inducţiunea este o geriera- 

10. A se vâdea o enumerare mar deplină a criticilor îndreptate improtiva | 
istorie în Oswald Orth,. Versuch einer Theorie der historischen IVissenschaft, - 
Rostock, 188ş. ae - - 27 :
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lizare a experienţei ;-ea conchide în tot-deauna' de 
la cunoscut; la necunoscut. Fundamentul acestei. o- 
perațiuni logice, stă în convingerea a, priori, că mer- 
sul-naturei este uniform, și că ceea ce s-a întîmplat 
pînă acuma, în oare-care condiţiuni,'se va îndeplini 
şi în viitor,-și că ceea, ce se întîmplă într-un loc, 
se petrece în acelaș chip în toate celelalte. Deplina 
siguranță că este o lege de aflat, dacă se știe cum 
ea poate fi aflată, este izvorul temeiniciei regulelor 
logicei inductiveat, a a 

“ Dedueţiunea din protivă este operaţiunea; minţei 
care stabileşte existența, fenomenului individual, prin 
mijlocirea legei sait a principiului obștese. De ŞI con- 
cretul este împlicit conţinut în obștime, se poate 
zice că, explicit, deducțiunea, slujeşte pentru a, sta- 
bili necunoscutul concret, cu ajutorul. cunoscutului 
obştese. : a | ae 
„Aceste. două metoade “găsesc de .sigur aplicarea 

lor şi în'istorie. E vorba numai, de a determină cu 
precizie” cazurile în care lucrul se întîmplă. După 
definiţia, chiar a acestor două metoade, cle nu pot 
fi întrebuințate decit acolo unde sunt idei obşteşti 
în ființă sa de aflat. Aceasta se întîmplă, în istorie, 
pentru toate elementele coexistente ce se întîlnesc 
în calea timpului. Aşa se vor putea tot-deaună, sta-. 
bili prin” inducţiune, . principiile “obștești care ocîr- 
niuesc: faptele 'coexistente trecute, -și se va putea de- 
duce, din aceste principii obștești, faptele individuale. 
Principiile 'logicei, ale psicologiei, ale econoimiei poli- 
tice, ale moralei şi ale dreptului, vor putea fi formulate 
într-un chip inductiv, pentru a stabili adevăruri Îs- 
torice, adecă fapte ce ai fost'cînd-va, și cu ajutorul 
acestor premise odată, stabilite, se va” putea con- 
chide, deductiv la existenţa; cazurilor individuale, sau - 
să se "explice prin ele pe “acele' întilnite în viaţa 
societăților. Așa tot-deauna se va putea stabili: pe 

  

  

ua. Zoşigue, trad. Peysse, I, p. 324, 346 și 370..
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calea inductivă, urmările pierzătoare ale falşificărei 
monezilor, şi apoi să se înțăleagă în chip deductiv, 
ceea. ce “s-a întîmplat într-un caz particular. Se 
poate “da samă de ruina 'sistemului lui'Law, dacă i 
se aplică deductiv principiile obștești ale creditului, . 
Sărăcirea micilor proprieteri 'va; fi tot-deauna o ur- 
mare a războaelor purtate pe a lor socoteală, în 
toate. timpurile și la toate popoarele. “Ivirea,: aristo- 
craţiei, în urma unei . diferențieri. economice, va, fi 
urmarea universală a. unei legi: de sociologie statică 
din cele mar caracteristice: Tot așa va, fi cu puterea 
preoţilor, adusă prin autoritatea religiunei ; cu. for- 
mațiunea marilor orașe, derivate -din „concentrarea 
afacerilor ; cu corupţia morală care va urma adu- 
nărei avuţiilor; cu starea de.. agricultor care va fi. 
tot-deauna legată de proprietatea pămîntului ; cu .ri- 
valitatea; între pretendenţii la tron. ce se va arăta, 
pretutindene, unde principiul moştenirei va, lipsi ; cu 
prezența de 'cuvinte asămănătoare în. limbile deo- 
sebite care presupune tot-deauna o desvoltâre co- 
mună a acestor limbi în cursul unui timp—și âșa 
mai departe într-o nesfirşire-de cazuri. Aceste prin- 
cipii obștești vor putea, fi tot-deauna formulate în- 
ductiv și, odată cunoscute, vor sluji.pentru a:stabili, 
pe vale deductivă, adevărurile. singuratice:. 
_O altă sferă a, suecesiunei, în care :principiile: în- 

ducțiunei și ale deducțiunei. pot .fi iarăși aplicate. cu 
cuvint, va fi acea-a legilor abstracte . ale. desvoltă- 
rei, care aii şi ele o aruncătură universală, în tuate 
timpurile: și la toate grupurile omenești. Așa legea, 
desvoltărei de: sus in Jos :a, fost formulată pe calea 
inducţiunei, şi putem. să conchidem din .ca, în chip 
deductiv, că în fie ce.caz particular, acest principiu 
va, găsi riguroasa lui. aplicare. ....- -. 
Dar în afară de aceste donă cazuri — faptele co- 

existente trecute şi legile desvoltărex — inducţiunea 
şi deducţiunea nu mai găsesc aplicarea lor în istorie, 
Şi anume nu pentru faptele succesive, adecă tocmai
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pentru ceea, ce îi constitue miezul. Nu se poate deci; 
spune, cu dl. Rân& Worms, că „metoada inductivă; 
acea, care merge nu mai mult de la obştese la par-. 
ticular, ci din protivă de la particular la obștese, 
este singura care convine: în istorie“, sau cu dl. 
Pamprechi că „ştiinţa istorică este o știință induc- 

- tivă& 13, | | , 

- Am văzut, că. inducţiunea, nu este cu putinţă, de- 
cît fiind că suntem convinși, că mersul naturet este 
uniform ; că fenomenele se repetă în tot-deauna, ŞI: 
că deci este de descoperit .o lege. In istorie însă ŞI 
în deobște în dezvoltare, unde lucrurile se schimbă 
necontenit, nu se poate nici-odată aștepta un mers 
uniform, și .nu-există legi de manifestare ale feno-: 
menelor. “Temelia inducțiunei lipseşte. Apoi favtele 

“istorice, - adecă acele succesive ale minţei, nu sunt 
nici-odată obşteşti, în sensul universalităței ; cextin-: 
derea lor este tot-deauna mărginită la un spaţiu 
și la un timp. Nu se poate reurea în istorie de la. 
un caz singuratec, la toate cazurile de aceeași -sp6- 
cie ; de la ceea ce s-a întîmplat odată, la ceea ce se 
va întîmpla tot-deauna, cum o cere operaţia induc- 
țianei ; nică a se cobori de.la universal la, particu- 
lar, cum se face în deducţiune. | 

Dacă inducțiunea și deducțiunea pot fi aplicate . 
pentru a stabili adevârul universal de caracter co- 
existent, că peirea micer. proprietăți va avea tut-dea- 
una râle urmări! pentru organismul social, nu se - 
va puea nici-odată stabili, prin * aceste operațiuni 
logice, caracterul acestor urmări la deosebitele po- 
poare (oma și Anglia bună-oară). “Lot așa e cu 
legea desvoltărei de sus în jos, stabilită ca-principiu, 
pe calea inducţiuner. Feliul cum această lege unică 
va determin: formațiunile istorice, în fie-care caz ' 
particular (pictura italiană,: literatura clasică, revo- 

    

12. Orsan?sat'on scientifgue de d "histoive, Paris, 1894, p. 4... . . 13 Alle und neve Richtuugen în der Geschtchistvissenschafi, Beliu 1896, p. 3.
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luţiunea franceză) nu poate să fie formulat prin me- 
toada inductivă. | 

Istoria, ne legînd unul.de altul decât fapte indi- 
-viduale, şi înlănţuirea lor facîndu- -se de asemene în- 
tr-un chip individual, adecă 6 singură dată în de- 
cursul timpurilor, nici inducţiune, nici deducţiune 
nu pot nici-odată să găsască în ca aplicare, 

Dar, cu toate aceste, am. văzut: că, adese-ori tre- 
bue,' pântru stabilirea faptelor succesive, procedat 
de ia 'cunoscut la necunoscut, urmînd astfeliti ace- 
laș mers'ca și inducţiunea, și: deducțiunea. Cum să 
se împace, oare această necesitate logică, ca această 
-piedecă, şi dinsa; logică ? 

Ojjeraţiunea mintală aplicată de: istorie, pentru ' a 
descoperi necunoscutul individual, prin „mijlocirea 
“cunoscutului tot individual, este acea cunoscută în 
logică sub terniinul de inferenţă. Ea constă în.a 
încheia de la existenţa unui fapt, la'acea a “altur 
fapt, pe care-l presupune” nuimai decît. Inferenţa este 
deci o operațiune a inteligențeX prin care, fiind date 
una sai mat multe : fapte cunoscute DPin “mărturisire 
deadreptul, se conchide la esiistența, altor fapte. sai cauza 
individuale care nu ne sunt Ciinoscule prin "mărturi- 
sire. deadreptul. 

Inferenţa poate fi de trei soiuri, după poziţiunea 
ocupată de faptul căutat, cu privire la faptul cunos- 
cut. Ea poate fi suitoare, cînd faptul de “stabilit pre- 
cedează pe acel: care slujește - spre: a-l descoperi. 
DBună-oară, videm că, de la o dată înainte, documen- 
tele nu mar: sunt subsemnate de un rege, ci de fiul 
săti.. Inferăm din aceasta că tatăl a murit; sat că 
'a abdicat, de și „nici moartea nici abdicarea, lui nu 
ne.sunt mărturisite deadreptul; sai videm pe: bar- 
bari cerând neîncetat Romanilor voia de a sc sta- 
bili în împărăție. Inferăm cauza. acestei  tendinţi a 
“lor : atragerea pe care civilizațiunea romană o punea 
în lucrare asupră-le. : Inferența poate fi: Zaturalnică, 
cînd faptul necunoscut coexistă cu acel: cunoscut.



422 Netoada: în: istorie 

Așa, aflarea bronzului la un popor, al cărui țară nu 
conține decit aramă, ne va, face să admitem, sati că 
cositorul -trebuincios .fabricărei acestui aliaj cra im- 
portat, saii că obiectele de bronz eraii. ele însăşi de 
provenire străină ; sat încă aflarea de cuvinte asă- 
mănătoare, în două limbi deosebite, ne va dovedi, că 
cele două, popoare ce .le vorbese aii trebuit să po- 
seadă noţiunile, relative în comun, înainte de a se 
despărţi. Inferența însfirşit poate. fi coboritoare, adecă 
un fapt cunoscut poate să ne împingă a conchide 
la existența, unui fapt posterior. Esemplu:.o inscrip- 
țiune dă anul morţei unui personaj. Cronici _rapoartă 
fapte, pe care el le ar fi săvârșit după aceaștă dată. 
Se conchide că: faptele nu au ființă, saii că aii, fost 
răti datate, N a Di 

S-ar putea da, acestei din urmă formă a inferen- 
ţei (eoborîtoare), numele -de deducțiune individuală, 
după cum inferenţa suitoare nu este decit o indue- 
țiune individuală, și inferenta, lăturalnică, un, sciți 
de lege de coexistență aplicată, la un caz particular. 
„Autorii ce s-au îndeletnicit cu metoada întrebu- 
ințată în istorie, văd lucrurile într-un alt chip, pe 
care nu-l credem a fi cel adevărat. Amestecînd fap- . 
tele succesive cu faptele coexistente, «ei cred că nu - 
pot admite alte forme logice, decit. indueţiunea, și 
deducţiuriea, și cu toate că ei văd bine neputința 
de a aplica aceste. metoade în . istorie, ei caută a 
impune. şi sferei individualului (istoria) metoadele 
care se trag din sfera universalului. Nu trebue să se 
mire cineva, dacă aceste îucercări nu izbutesce decît 
a întroduce confuzinnea- în mintea cetitorului.. . :: 

Așa, dl. Bernheim zice că, „înlănţuirea istorică este 
de așa felii, că nu se poate aplica în ea în deobște 
metoadele de dovadă, întrebuințate în ştiinţă, nici 
deducțiunea curată, nici curata, inducţiune cu ajuto: 
rul experienţei, fiind-că din pricina spontaneităței 
individuale, nici specialul nu derivă. din general cu 
necesitate, nici conseeventul din antecedent, și pe 

- i
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de altă parte. încă. și din aceea, că-condiţiunile e. 
venementelor nu se. repetă” nici-odată într-un chi 
identic. Sunt judecați de referență (Referirende Ur- 
theile) întemeiate pe. percepțiunea nemijlocită sai 
mijlocită a, faptelor, prin care noi recunoaştem în- 
lânţuirea, evenementelor Și aceste “judecăţi sunt: spri- 
jinite. pretutindene. pe. un procedeu de inducțiune 
şi de deducţiune „care. printr-o împleticire întinsă 
caracterizază cercetările istoricef !*, : 

Ar fi -cu totul afară din cale, ca operațiunile. 10. 
„gice să fie așa de complicate în: istorie, cînd cele 
sunt de o așa de măreaţă. simplicitate - în ştiinţele 
teoretice ! Dl: Bernheim'se pierde în explicarea d-sale, 
mai întîiii fiind-că nu. face . deosebirea trebuitoare 
între. făptele trecute ce pot fi stabilite prin-.dedue- 
ţiune sai: prin inducţiune — faptele coexistente ce 
ati fost odată — şi faptele succesive proprii. zise ; 

„_apor fiind-că nu, vede contrazicerea, în 'care se, pune, 
voind. să aplice, stiinţer individualaluu, metoadele ști: 
ințelor universalului. 

Cît despre Baia, este foarte grei de a- sr da o 
samă exactă de ceea ce vra.să zică, cînd: vorbeşte 
de inducţiune şi de deducţiune în istorie. „Verifi- 
carea,  deductivă este trebuitoare mai ales pentru a 
determina cauzele unui evenement istoric. Afară, 
dacă nu. sunt şi alte evenemente analoage, induc- 
țiunea, -nuastră, este într-adevăr atît de scurtă pe. cît 
se poate.; succesiunea poate fi luată drept eauzali- 
tate. Așa explicarea :naşterei așăzămintelor libere în 
Europa modernă trebue să fie mar curind deduc: 
tivă decât inductivă,. Ori-ce inferenţă, asupra rezul- 
tatelor politice saii de altă fire ale creștinismului, va 

avea mare nevoie de o confirmare deductivă, Acea- 

sta, şi este metoada ce se întrebuințază. Se caută 

într-adevăr în chip deductiv, tendințele religiei creş- 

tine, şi apol se sileşte a se dovedi că ele se “intilnesc 

  

14. Zehrbuch, des ese natichez" Atettode, p. 123: E ai
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cu faptele“ *:, Cum se poate aplică 6 verificare pen: 
'tru a determina; adecă pentru a descoperi ceva ? 
Adevărul ''trebue 'să fie acum descoperit, “pentru a 
putea 'fi verificat. Apor își închipue cine-va pe un 
istorie care 's-ar zăbovi a găsi deductiv urmările u- 
nel doctrine: sati “ale unui 'așăzămînt, spre a se sili 
apor'să le dovedească prin: fapte! Aceasta, ar fi de- 
monstrarea, unei teze, și nu mat mult expunerea re. . alităţei trecute, istoria. Dl. Stuart: Mill nu se deose- 
bește simţitor 'de -Bain, cînd recomandă pentru tra- tarea istoriei, metoada deduclivă inversă, care ar consta 
„în stabilirea unor legi empirice ale desvoltărei pe calea: inducțiunei, -apo în Verificarea lor deductivă, 
cu ajutorul legilor psicologice ale firei 'omeneştit *6, 
„Greutatea de a găsi rostiri limpezi cârg să; redee cugetările lor, tocmai la, niște cugetătorr ce sunt  lim- pezimea, însăși, dovedeşte că ideile ce voesce să re- producă nu sunt oglinda. unei concepțiuni pre-- cize,: şi aceasta, trebuia să se întîmple numai de- cît, de vreme ce toate aceste autorităţi confund două rînduri de fapte cu totul deosebite, - faptele. coexis- tente și faptele succesive. a 
„Se înțălege dela sine că toate procedeurile de in: ferenţă pe care istoria trebue să le întrebuințeze, spre ase pune pe cărarea adevărului, nu ati, de îndată ce 
este vorba de a se stabili fapte pozitive, decît o va- loare ipotetică, ce trebue verificată, îndată ce lucrul se 
va putea face. Această verificare - însă nu va fi o0b- ținută printr-o 'altă operaţiune logică, ci prin fapte. Istoricul. trebue să se simtă tot-deauna prea fe- ricit, cînd poate să-și verifice ipotezele, prin mărtu- 
risiri descoperite mar în urmă, Un fapt saii o 'cauză stabilită “prin inferență, poate tot-deauna să fie răs-- 
turnată, printr-o mărturisire posterioară, precum nici 
nu este definitiv stabilită, decît cînd este verificată, prin 

  

15. Zogigue, |, p. 498. ! 
16 Zogigue des sciences zoralzs, ed, Belot, p. 147 şi 164.
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o atare mărturisire.. Inferenţa, atît suitoare cît ȘI: Jă-- 
taralnică sati coboritoare, nu poate decir nici-odată 
să stabilească adevărul într-un chip neîndoelnic: ea 
nu 'slujeşte decit spre a îndrepta cercetările în sen- 
sul descoperire adevărului,-saii a înlocui pe: acesta 
într-un chip nedeplin, cînd mărturisirea, directă este 
cu neputinţă de aflat. Această neputinţă a, inferen- 
ţel, față cu inducţiunea, și cu deducțiunea care. pot 
din. protivă să: stabilească, adevăruri cu totul sigure, 
provine tocmai din caracterul ei, și. din feliul înlăn. 
ţuirei cauzale -în' succesiune. 
„In istorie, efectul mu. iesă niol-odată într-un chip 
neapărat din cauză, Această din urmă.: poate 'tot- 
deauna da naștere la mai multe rezultate: dintre care 
acel ce se îndeplinește devine singurul necesar, prin 
faptul îndepliriirei lut. Inchieierea de Ja 'cauză la, e- 
fect ne fiind 'nici-odată absolută şi ne devenind ast- 
feliu decit după a ei îndeplinire, se înţălege cum 
fie ce 'fapt, stabilit prin inferență, poate tot-deauna 
să fie răsturnat, şi că el nu este într-adevăr dovedit, 
decît cînd este mărturisit: deadreptul, adecă atunci 
cînd este dovedit că acest fapt a existat. Dacă le- 
gătura de la cauză la efect nu este nici-odată fa- 
tală, este lămurit că efectul poate să fie tot atît de 
schimbător ca şi cauza, şi că dacă o cauză poate 
avea, -mâl multe efecte, acelaş. efect poate fi.datorit 
mal: multor cauze. lată pentru ce toate .feliurile: de 
inferență nu pot conduce decît la adaâvăruri ipote- 
tice care aii tot-deauns nevoie de dovada, directă, 
spre a; se preface în adevăruri demonstrate. Cu alte . 
cuvinte, pe cînd în ştiinţele teoretice ȘI pentru fap- 
tele: coexistente ale -trecutului, -precum şi pentru le- 
gile de desvoltare, adevărul poate fi “stabilit prin 
operaţiunile -logice ale inducţiunei - şi: -deducţiunei— 
în domeniul faptelok - succesive, inferența -nu poate 
conduce decît la adevăruri:probabile,.acăror. întărire 
trebue tot-deauna așteptată de la mărturisirea di- 
rectă.
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Așa bună oară, rămășițele de pari găsite în lacurile 
deosebitelor ţări și fărămăturile de blide și de unelte 
descoperite în fundul apelor, între acești pari, făceau 
a se presupune existenţa trecută a locuințelor la- 
custre. Această încheere, prin -inferență, căpătâ con- 
firmarea ei. desăvîrșită, prin mărturia, lui Zlerodot care 
raportează, că „Peonienii lacului Prasias și-a con- 
struit în. mijlocul lacului. un loc artificial, alcătuit 
din un, podiș de lemn, susţinut: de lungi. pari, şi a- 
cest loc stă în legătură. cu pămîntul, prin 0 şosea 
foarte îngustă şi o singură punte“ "1; Mai în urmă 
s-a. mai. descoperit. locuinți lacustre, incă în 'ființă, 
la cîte-va, triburi sălbatice ale Americei de sud, spre 
exemplu satul: lacustru de Santa Roza, în lagunele 
de la. Sinamaica lîngă - Maracaibo, în Venezuela *, 
Alt exemplu. In cercetările -mele asupra, istorier Ro- 
mînilor, am. găsit că în timpurile cînd Turcii înce- 
puse să precupeţească tronurile Munteniei și a Mol- 
dovei,..o principesă romînă -Kiajna, fiica lui Petru 
Rareș, femee. intrigantă și ambițioasă, întreprinse 
a pune pe ambii săr fil, mai târzii şi pe nepotul ei 
în tronurile țărilor romîne, prin mijlocirea corupţiei 
otomane. Din faptul că o femee ducea acuma in- 
trigile, am inferat. că Kiajna trebuia să se fi îndreptat 
ial cu deosebire la femeile din harem. Această în- 
cheere, prin inferență, fu confirmată mai tîrziu, prin 
documente, rapoartele mai multor ambasadori ve- 
neţiani din Constantinopole . care mărturisaii. acest 
fapt, admis prin raționare *, Inainte . ca, actele fra- 
tilor. Arval să. fi fost descoperite, se infera, după 

„ medalir, că Traian. plecase. pentru expediţia, împro- 
tiva Dacilor cătră începutul anului 101. Descope- 
rirea acestor acte care arată jărtfa adusă de Traian 
la 25. Martie 101, pentru fericita. izbîndă a întreprin- 
derei lui, confirmă, această, inferență 20, o. 

  

  

17. Herodot. V, 16. o ia 
1S. Elysce Reclus; Cosrazhie universelle,: XVUL p. 185. 19. Xenopol. Zfistoire des Roumaius, Paris, 1556, ], p. 317. 20 Jdidem, |, p. 42.
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"Am luat acum aminte .că “inferenţa poate “sluji 
mai întîiui la stabilirea unor fapte neatestate dea- 
dreptul, apoi spre stabilirea . cauzelor, adecă, legă- 
tura cauzală cu un fapt anterior. 

“ Puntul d- intiiti. nu- -șI „găseşte aplicarea dcctt pen: 
tru : perioadele rătă cunoscute ale istoriei “și unde 
izvoarele lipsesc sati 'sunt neîndestulătoare :: aşa, 
'bună-oară, pentru întreaga perioadă preistorică, pen- 
„tru care faptele . sunt stabilite în mare parte: prin 
inferenţă. Pentru istoria mat „apropiată, putem cita, 
exemple! de, fapte stabilite prin inferenţă, . în -istoria, 
'Rominilor, a căreia evenemente sunt, departe: de a 
fi atestate într-un chip neîndoelnie,. pentru o: :peri- 
oadă, foarte lungă. a desvoltărer. lor. Spre pildă, ma- 
rele fapt al stăzuinţel. locuinței Daco-Romanilor: în 
patria lor: de baștină, nu poate fi stabilit deadreptul, 
în lipsa .unor mărturisiri contimpurane. : El- trebue 
să, fie inferat din mar multe fapte posterioare. -Tot 
așa e cu aflarea creştinismului. în forma lui. latină, 
la Romîni, inferată din. fiinţarea de termini creștini 
de caracter latin în biserica acestui, popor;: şi deci, 
prin. inferenţă lăturalnică, trebue să se admită „co- 
existența în acelaș inoment a religiunei creștine; şi 
a limbei latine în mintea poporului care înfâţoşază 
acest fenomen. Un alt exemplu de inferență, pentru 
stabilirea unui fapt, este . întemeerea principatului 
Munteniei,. prin. o emigrare -a Rominilor de peste 
munță, din” Transilvania. 

Dar _inferența g găseşte un tărîm. mult mat intins 
de aplicare, ȘI aceasta, în toate epocele istoriei, pină 
în “zilele noastre, cînd este vorba. de descoperirea 
cauzelor, Cauzele pot fi. saii pe faţă, intrupate- în 
fapte din afară, sau ele sunt date prin fapte interne 
ale stărilor sufleteşti, combinări .de idei ce nu se 

„arata în lumea din afară. In acest de pe urmă caz, 
_inferenţa, joacă rolul cel mai mare, faptul cauzal. fi-: 
ind cele mar dese-ori subtras de la percepţiunea 
noastră nemijlocită. . E
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Ca exemple de inferență a cauzelor lăuntrice, vom 
raporta cazul cu Anibal ce se temea a lovi Roma, 
'chiar' după marea, izbîndă' repurtată la Cannae a- 
supra Romanilor. ' Am găsit că adevărata cauză a nelucrărei lui, reșede în caracterul săii, sai mai cu- rind într-un motiv psicologie, lipsa de. energie ce «cuprinde une-ori. tocmai firile cele mai îndrăzneţe. 
Această inferență a putut însă fi ridicată la starea de certitudine prin raportul lui Tit-Liviu. Fustel. de! Conlanges găseşte de asemene, prin inferență, cauza dispariției impozitelor sub regalitatea, merovingiană, în ideea pe care. și-o. formati :regii, că aceste impo- zite. ne âvînd altă ţintă decât acea de a-i îmbogăţi, ele constituiati .o nedreaptă jăfuire a poporului, jă- fuire-pe care - Dumnezeit trebuia s-o pedepsască. Pe acest -tărîm inferența, are de luptat adese-ori cu mari greutăți. Ipotezele se înmulțesc, și ele înfițoşindu-se “adese-ori cu tot atița sorți de crezare, este grei de 

a se rosti pentru una sau alta, tradiția sai docu- mentele ne venind nici : într-un chip în sprijinul „„aneia din elc.: Așa e bună-oară cu: cauza care îm- pinse pe Carol al IX-le a: măcelări pe protestanți - în noaptea sfintului Bartolometi 2, Da Această, descoperire a, cauzelor lăuntrice prin în- ferenţă, trebue să, fie aplicată nu numar spre. a ex- plica purtarea personală a fețelor istorice, dar şi pentru a afla 'châia oare-căror niarr fapte ale isto- riei. Bună-oară cauza îndreptărei realiste a literatu- rei și a oare-căror arte — îndreptare rostită în vre- «mile. noastre — nu poate fi aflată decît pe calea inferenței, în predomnirea spiritului ştiinţific şi în căutarea - adevărului. - Explicarea: :cauzală a școalei mistice -care-: tinde să reapară “în zilele de acum, trebue să fie căutată și ea pe calea inferenţei. Ea Și-ar. găsi explicarea în neliniștea intelectuală produsă de : cătră știihță, care! descopere: mereu - adevăruri 

21. M. C. Martens în ZZisfoire gantrale de Lavisse et Rambaud, V, p. 145.
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nouc, fără, a; le putea da explicarea, - împrejurare: 
care are drept efect a da din noii avînt spiritului 
religios şi 'corolarului săii neapărat, spiritul. mistic... 

Inferenţa:deci - ca işi inducțiunea trebue să se a-: 
lipească la un element oare-care, care să învoiască 
încheerea. de la cunoscut la necunoscut. Inducţiunea,. 
se întemeiază. pe cazul individual observat, pe re-. 
peţirea fenomenelor şi pe experimentare, cînd acea- 
sta din urmă este cu putinţă.. Aceste împrejurări 
tac ca spiritul să poată trece de Ja particular la, 
universal, de la cazul singuratec la lege. Inferenţa 
nu stabileşte o legătură între fenomenul individual 
şi același fenomen sub.o formă universală ; ea: sta- 
bileşte o legătură între un fenomen șiun alt fenomen, 
real sati ideal. Legătura nu va putea fi căutâtă, ca 
pentru înducţiune, în esenţa fenomenului însuș, spre 
a desface din el elementul universal. Ea va trebui 
să fie stabilită între fenomenul cunoscut și acel ce 
este a se descoperi, prin mizlocirea unul element ex- 
terior ambelor fenomene, dar care le pune în legătură. 
Acest element exterior nu poate fi decît o arătare 
indirectă conținută într-un izvor, care învoeşte a 
stabili o legătură între fenomenul cunoscut şi acel 
necunoscut încă, și care face ca acest din urmă, să 
fie gîcit. Cu cit această arătare indirectă va fi mai 
rostită, cu atita inferența va fi mai bine stabilită ; 
acolo unde ori-ce legătură din afară lipseşte, rolul 
ipotezei își face loc. Aşa bună-oară, -Pustel de Coulan- 
ges stabileşte, prin-inferenţă,- cauza-pentru care Me- 
rovingienii pierdură impozitele lor, în ideea pe care 
regii acestei dinastii își fâcean despre dări. Această 
inferenţă fu suggerată marelui istoric, prin mai multe 
locuri ale scrierilor timpului care reproduc asemen6 
idei. Nicâiri în izvoare, această legătură nu este 
dată deadreptul; dar ea este stabilită, prin inferența 
raportată, aproape într-un chip neîndoelnic. 

Inferența nu poate fi decit fuarte arare-oră sta- 
pilită, fără nici o arătare, sati cu ajutorul unor ară-
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tări de tot nehotărite, precum :și inducţiunea nu 
poate fi decît arare-ori formulată cu exactitate, prin 
generalizări: puţin întinse. n acest caz geniul inven- 
țiunei îndeplineşte lipsa elementelor. i . 
"Aceste sunt singurele -băgări de samă pe care am 

crezut 'că trebue să le facem cu privire la metoadă, 
căci ele -se rapoartă deadreptul la materia lucrărei 
noastre: care nu este o metodologie a: istoriei, ci o 
analiză a “principiilor - pe care se razîmă. cunoștința 
trecutului, . a | 

Siirşit..
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