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PREFAŢA AUTORULUI LA EDIŢIA A DOUA 

Eseul despre Legea     publicat în  mi-a fost 
sugerat, după cum  spus în prefaţă, de un studiu din Mr.   
L-am scris sub impulsul momentului , folosind putinele materiale  le găseau 
la  mea atunci la ţară , unde  Hume,    

  Price au fost singurii autori din ale căror  am dedus legea care a 
  principal al  scopul meu a  de a aplica 

această lege, spre a pune la  adevărul acelor speculaţii despre perfec
tibil i tatea omului şi a societăţii,  pe vremea aceea atrăgeau  publică 
într-o măsură considerabilă. 

 cursul cercetării am ajuns în mod firesc* la o examinare a  
acestei legi asupra stării existente a societăţii. Mi s-a  că explică în mare 
pa r t e acea sărăcie şi mizerie care se observă la oamenii din clasele de jos din 
toa te ţările, precum şi acele repeta te insuccese ale eforturilor făcute de clasele 
mai înalte, pentru a le alina suferinţele. Cu  mă gîndeam mai mul t la 

 din  punct de vedere, cu  mai mare importanţă părea să capete . 
Acest  împreună cu atenţ ia pe care publicul o acordase eseului meu, 

      mea din t impul liber către o cercetare 
istorică a efectelor legii populaţiei  stării din  şi de astăzi a socie
tăţi i . Voiam ca, prin lămurirea mai largă a subiectului, în aplicarea la starea 
de  actuală şi  din el deducţiile pe care experienţa părea să le 
justifice, să   fac să trezească un interes mai puternic şi mai durabil . 

 cursul acestei cercetări am constatat că s-a făcut mult mai mult decît 
 dat eu seama,  am  prima dată lucrarea. Sărăcia  mizeria 

pricinuite de o creştere prea rapidă a populaţiei au fost foarte clar văzute 
  propus remediile  mai bruta le încă din t impul lui  şi  

 în anii din   a    unii din economiştii  
ocazional, de  şi dintre  noştri, de  Franklin,  
James  Mr.   şi Mr.   aşa fel,  este 
de mirare că nu a  mai mul tă atenţie . 

Totuşi mai  încă mult de făcut. 
Independent de comparaţia dintre crestei ea populaţiei şi a hranei, care 

poate că nu a  enunţa tă cu destulă tăr ie şi precizie,  dintre  
cele mai curioase şi mai  ale subiectului au fost total omise sau t r a t a t e 
foarte superficial. Deşi s-a enunţa t clar că populaţia trebuie să  menţ inu tă 
to tdeauna la nivelul mijloacelor de subzistenţă, totuşi s-au făcut puţ ine  
despre diferitele moduri în care acest nivel este realizat,  legea nu a fost 
niciodată suficient  p înă la consecinţele ei, nici nu s-au t ras concluziile 
practice, pe care se pare că le sugerează o examinare Strictă a efectelor ei 

 societăţii. 
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Aşa  explică t ra tarea mai  a  punc te în lucrarea 
care urmează. 

 forma sa actuală poate fi  ca o nouă lucrare  probabil 
că aş  publicat-o ca   să păstrez cele cîteva păr ţ i din pr ima 

 dacă nu aş t'i dorit să constituie un întreg şi să nu aibă nevoie de 
o continuă referire la cealaltă. De aceea, sper că nu este necesară nici o scuză 
faţă de cumpărătorii primei ediţii. 

Celor care au înţeles demult subiectul, sau care l-au  limpede  
au citii prima  mă tem că li se va părea că am t r a t a t unele p ă r ţ i 
mult prea detaliat  că  făcut vinovat de repetăr i inutile. Am comis 
aceste  ba par te din lipsă de iscusinţă, si, in par te , cu intenţie.  
concluzii similare  am examinat starea societăţii în diferite ţări , mi-a fost 
foarte greu să  unele repetări . Ia r în acele păr ţ i ale cercetării care duceau 
la concluzii diferite de  nostru obişnuit de  mi 8-a păru t , în 
slaba speranţă de a fi convingător, că era necesar să le prezint minţii citito
rului in vremuri diferite şi  circumstanţe diferite. Am fost dispus să sacrific 
toate pretenţiile la o compunere vrednică de laudă, în speranţa de a impre
siona o mai largă categorie de cititori. 

Principala lege formulată este a t î t de indiscutabilă, încît dacă  fi 
limitat doar la consideraţii generale  fi pu tu t să mă închid într-o fortăreaţă 
de necucerit, iar lucrarea, în această formă, ar fi avut , probabil , un aspect 
mult mai măiestrit . Dar astfel de consideraţii generale, deşi pot să fie utile 
pentru cauza adevărului abstract , au rareori un avantaj practic. Am crezut, 
deci, că nu aş t r a t a just subiectul şi nu l-aş aduce în discuţie în mod corect, 
dacă refuzam să iau în consideraţie oricare dintre consecinţele care par să 
decurgă inevitabil din el, oricare ar fi aceste consecinţe. Urmărind acest plan, 
totuşi, bag de seamă că am deschis uşa multor  şi probabil unei 
foarte severe critici. Dar mă consolez cu gîndul că prin faptul că vor da ocazie 
la discuţii şi vor crea un interes sporit pent ru cercetări, chiar erorile în care 
poate că am căzut  putea să fie de folos importantului scop de a face cî t 
mai cunoscut un subiect a t î t de mul t legat de fericirea societăţii. 

 toa tă lucrarea de faţă nu m-am îndepăr ta t , în principiu, de pr ima 
ediţie, decît că am admis acţiunea unei al te piedici puse creşterii populaţ iei , 
care nu poate fi t recută nici la viciu, nici la mizerie, iar în ul t ima pa r t e  
da t silinţa să atenuez unele din concluziile cele mai aspre ale primei lucrări . 

 aceasta sper că nu am violat principiile unui just ra ţ ionament şi nici 
nu am exprimat vreo părere în legătură cu ameliorarea probabilă a societăţii, 
fără să mă sprijin pe experienţa trecutului. Pent ru acei care încă mai cred că 
orice piedică pusă creşterii populaţiei ar fi mai gravă decît relele pe care le 
alină, concluziile primei lucrări îşi vor păstra întreaga valabilitate. Dacă adop
tăm această părere, vom  nevoiţi să admitem că sărăcia şi mizeria care domnesc 
în clasele de jos ale  sînt absolut iremediabile. 

Mi-am dat toa tă osteneala cu pu t in ţă spre a evita orice erori în faptele 
şi  prezentate în  lucrării. Dacă, totuşi , unele din ele se vor 
dovedi eronate, cititorul va vedea că nu vor afecta esenţial scopul final al 
raţionamentului. Din mulţimea de materiale care s-au oferit la expunerea 
primei păr ţ i  subiectului, nu îndrăznesc să  laud că le-am ales pe cele 
mai bune sau că le-am aranjat în modul cel mai limpede. Pen t ru acei care 

 interesaţi de problemele morale şi politice, sper că noutatea şi impor tanţa 
subiectului vor compensa imperfecţiunile lucrării. 

Londra, 8 iunie  



CARTEA I 

DESPRE OBSTACOLELE ÎMPOTRIVA  POPULAŢIEI 
ÎN REGIUNILE MAI  CIVILIZATE ALE LUMII SI  

VREMURILE TRECUTE 

CAPITOLUL 1 

 SUBIECTULUI.  DE  ALE  
 ALE HRANEI 

Atunci  ne  să  o  asupra  socie
tăţ i i , modul de t ra ta re a acestui subiect se oferă de la sine,  se poate de 

 şi   
 Investigarea cauzelor care au   acum mersul înainte al 

omenirii către fericire. 
2. Examinarea posibilităţii de a înlătura total sau parţial aceste cauze. 
A cerceta  întregime  problemă şi a   cauzele care 

au influenţat pînă acum perfecţionarea existenţei umane, ar fi  pes te 
puterile unui  om. Scopul principal al prezentei lucrări este de a examina 
efectele unei mari cauze, intim legate de na tu ra omului, care, deşi a acţionat 

 şi cu forţă de la începutul societăţii umane, a atras totuşi prea 
puţ in atenţ ia celor care au t r a t a t  subiect.  care dovedesc existenţa 
acestei cauze au fost  menţionate şi recunoscute  nenumăra te ori, 
dar efectele ei naturale şi inevitabile au  aproape complet  cu vederea, 
deşi în  acestor efecte probabil că poate fi socotită o pa r t e impor tan tă 
din viciu şi mizerie, precum şi din inegala repart i ţ ie a darurilor naturii , pe 
care filantropii luminaţi din toa te t impurile au căutat  să o corecteze. 

Cauza la care mă refer este tendinţa , constantă la toa te vieţuitoarele, 
de a se înmulţi mai mult  îngăduie cant i ta tea  h rană la dispoziţia lor. 

Doctorul Franklin a observat că nu  nici o limită pentru facultatea 
de proliferare  plantelor sau a animalelor, decît aceea care rezultă din numărul 
lor prea mare şi din amestecul fiecăruia în mijloacele de subzistenţă ale celuilalt. 
Dacă faţa  spune el, ar fi golită de orice al te plante, ar putea fi 
t r ep ta t semănată şi acoperită numai cu un singur soi, de exemplu cu mărar . 
Şi dacă nu ar mai avea alţi locuitori ar putea, în  generaţii , să fie 
populată din nou de o singură naţiune, de exemplu de englezi  

Acesta este un adevăr  Prin intermediul regnului animal 
şi vegetal na tu ra a  pretut indeni seminţele vieţii cu o mină darnică 
şi generoasă, dar prin comparaţ ie a fost econoamă cu spaţiul şi cu hrana necesară 
pentru creşterea lor. Germenii existenţei aflaţi pe acest pămînt , dacă ar 

 Franklin,  p. 9. (Deoarece nu s-au putut verifica    
 cele mai multe cazuri am respectat formula aleasă de autor    
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 se dezvolte liber, ar umple  de lumi în decurs de  mii de ani. 
 această imperioasă şi universală lege a naturii , îi  în 

 cuvenite. Plantele şi animalele dau înapoi din faţa  mari legi 
  omul nu poate, prin nici un efort al raţiunii, să  de ea. 

La plante şi la animalele iraţionale cercetarea acestei probleme este 
 E le  toa te împinse de un puternic instinct  sporească specia. 

  nu este  de nici o t eamă în legătură cu procurarea 
pentru  lor. Aşadar, oriunde există l ibertate, forţa de înmulţire a 
speciei acţionează, iar ceea ce rezultă în plus este înlăturat apoi din lipsă de 
spaţiu si de hrană. 

Pent ru om efectele acestui obstacol  mai complicate.  la sporirea 
speciei sale de un instinct to t at î t de  raţ iunea îi  goana şi 
îl întreabă dacă nu va aduce oare pe lume fiinţe pen t iu  nu poate  

 de întreţinere. Dacă ar asculta de  t eamă  foarte 
adesea  ar duce la viciu. Dacă nu  da  specia umană 
s-ar înmulţi mereu, depăşind mijloacele de   dator i tă acestei 
legi a  noastre, care face ca hrana să fie indispensabilă vieţii omului, 
populaţia nu poale   niciodată, în real i ta te decît   nivelul pe 
care  permite cea mai  cant i ta te de  necesară pen t iu  rămîne 
in viaţă. Astfel,  de a procura  constituie un  obstacol 
care acţionează permanent  creşterii populaţiei. Această dificultate 
trebuie să se ivească undeva şi t rebuie  fie, inevitabil, greu de suportat de 

 o  pa r t e a omenirii, sub una sau alta din variatele forme ale mizeriei 
sau ale temerii de mizerie. 

Că populaţia are această tendinţă constantă de a creşte dincolo de 
 cele de subzistenţă şi că este re ţ inută de către aceste cauze la nivelul necesar, 

 va vedea cu prisosinţă dintr-o   asupra diferitelor peri
oade ale existenţei societăţii. Dar înainte de a începe această expunere, poate 

 că subiectul va apare într-o lumină  dacă ne vom  să 
  care ar fi creşterea natura lă a populaţiei dacă ar fi lăsată să acţioneze 
 în deplină l iber ta te şi care ar putea fi ra ta de creştere a produselor naturii 

în condiţiile cele mai favorabile ale activităţii omeneşti. 
I Trebuie să admitem că pînă acum nu se cunoaşte nici o ţară în care 

moravurile să fi fost a t î t de curate şi de simple, iar mijloacele de subzistenţă 
at î t de abundente , încît să nu fi existat nici un fel de obstacol împotriva 
căsătoriilor t impurii din cauza dificultăţii de a pu r t a de grijă unei familii şi 
nu s-a pricinuit nici o irosire a speciei umane din cauza obiceiurilor corupte, 
a vieţii din oraşele mari , a ocupaţiilor nesănătoase sau a unei munci prea grele. 
Aşadar, nu cunoaştem nici un  în care forţa de creştere a populaţiei să fi 
fost lăsată să se desfăşoare într-o l iber tate perfectă. 

 că este inst i tui tă sau nu legea căsătoriei, porunca naturi i şi a vir tuţ i i 
pare să fie a taşamentul t impuriu pent ru o singură femeie. Dacă nu s-ar ridica 
nici un fel de obstacole în calea unei uniri permanente , consecinţă na tura lă 
a unui asemenea a taşament , şi dacă nu  exista după aceea nici o cauză 
de depopulare, înmulţirea speciei umane ar depăşi, desigur, orice nivel atins 
vreodată. 

 s tatele din nordul Americii, unde mijloacele de subzistenţă au fost 
mai bogate, moravurile populaţiei mai curate şi piedicile în calea căsătoriilor 
timpurii mai puţ ine  în oricare din statele moderne ale Europei, s-a constatat f 
că t imp de peste un secol şi j umă ta t e populaţia s-a dublat , în mod succesiv,  

2 —  342 
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în   de douăzeci  cinci de  Totuşi, chiar în cursul acestor 
 în unele oraşe numărul deceselor  depăşit numărul naşterilor  o împre

jurare care dovedeşte limpede  îu acele regiuni ale tării care au compensat 
 deficienţă, creşterea trebuie să fi fost mult mai rapidă  media 

genei  
 aşezările din  unde singura ocupaţie este  iar obice

iurile vicioase şi  nesănătoase  puţin cunoscute, s-a constatat că 
populaţia  dublează în cincisprezece  Chiar această  r a t ă 
de creştere probabil, ar putea, să fie şi mai mare, dacă forţa de creştere a 

 nu ar  obstacole. Es te necesară o muncă foarte  pentru 
a  o regiune nouă, astfel de aşezări nu sînt in general prea sănătoase, 
iar locuitorii probabil că  din  în  incursiunile indienilor, care 
pot răpi viaţa  oameni sau, în orice caz,  diminua rezultatele eforturilor 
făcut e. 

După un tabel al lui   la  mortal i ta te de 1 din  dacă 
 ar fi,  de decese, in proporţie de 3 la 1, perioada de dublare 

ar fi de numai 12 ani  Aceasta nu este doar o simplă presupunere, 
ci s-a produs efectiv, în intervale scurte de t imp, în mai multe ţări . 

   crede posibilă o dublare, chiar într-o perioadă foarte 
scurtă, cum  fi  ani  

Dar, pentru a fi perfect siguri că ne găsim în limitele adevărului, vom 
lua cea mai mică dintre aceste ra te de creştere, o ra tă cu care  
toa te mărturii le care au contribuit la stabilirea ei şi despre care s-a constatat , 
în mod repeta t , că provine numai din naşteri. 

De aceea, se poa te spune cu  că  atunci cînd nu este 
oprită de nici un  se dublează la fiecare douăzeci şi cinci de ani, 
sau creşte în progresie geometrică. 

 va fi to t at î t de uşor de determinat r a t a potrivit căreia putem 
presupune că se înmulţesc produsele naturii . Totuşi, pu tem fi perfect siguri 
că ra ta creşterii lor,  teritoriu l imitat , trebuie să fie cu totul diferită 
de ra ta de creştere a populaţiei.  mie de milioane de oameni  dublate 
la fiecare douăzeci şi cinci de ani de către forţa de creştere a populaţiei, to t 
a t î t de uşor ca o mie. Dar hrana pentru întreţinerea populaţiei provenite de 
la această  nu va fi nicidecum obţ inută cu aceeaşi uşurinţă. Omul 
este  la un spaţiu l imitat. Cînd pogon după pogon, to t pămîntul fertil 
a fost ocupat, creşterea anuală a hranei depinde  ameliorarea  
deja stăpînit. Acesta este un fond care, dator i tă naturi i tu turor solurilor, în 
loc să dea rezultate to t mai bune, dimpotrivă, se micşorează t r ep ta t .  popu
laţia, dacă ar găsi hrană, ar putea merge mai depar te fără să-şi epuizeze 
vigoarea şi creşterea ei  perioadă ar procura forţa pent ru o mai mare 
creştere da ta următoare  aceasta fără nici o l imită. 

Din relatările pe care le avem despre China si Japonia, este destul de 
îndoielnic că toa te eforturile posibile ale  umane ar  dubla în 
aceste ţări produsele naturii , chiar o da tă la un număr  de mare de ani. 

 într-adevăr multe regiuni ale globului necult ivate  acum şi aproape 
neocupate, dar din punct de vedere moral va fi  dreptul de a 

 Din nişte calcule şi  recente sc parc că de la prima stabilire in America  în 
anul 1800, perioadele  dublare au fost cu foarte pu ţ in peste douăzeci  ani. Vezi o notă 

 creşterea populaţiei americane iu Cartea II, cap. 11. 
 Price,      I, p. 274,  edit. 
    1, p. 2S2,   
 Vezi acest tabel la  cap. IV, Cartea II . 
   p. 14. 
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 sau de a înghesui într-un colţ, unde  de  tocmai pe locuitorii 
din aceste regiuni slab populate. Procesul de instruire si de  a activi

 lor ar fi lent.  acest t imp, cum   ar ţine regulat 
pasul cu producţia în  creştere, rareori s-ar  să existe o popu

 cu un nivel  de  şi de hărnicie, care să înceapă imediat 
 lucreze un    fără  Chiar acolo  aceasta s-ar înt   

 cum se întîmplă uneori în coloniile noi, o progresie geometrică  cu 
o  de extraordinară repeziciune încît avantajul nu ar putea să dureze 
mult. Dacă în Statele Unite ale  populaţia va continua să crească, 

 ce este sigur că se va   nu cu aceeaşi rapidi tate ca mai 
înainte, indienii vor fi împinşi din ce în ce mai  în  teritoriului 
lor, pînă cînd întreaga rasă va fi exterminată, iar teritoriul va fi cu neput inţă 
să fie extins mai mult . 

Aceste observaţii  într-o  oarecare, aplicabile la toa te regiunile 
 unde terenul este imperfect cult ivat .  locuitorilor 

celei mai mari  ţi din Asia şi Africa nu poate trece prin mintea cuiva, 
nici măcar o clipă. Civilizarea şi dirijarea activităţii  tr iburi de 
tătari si  ar fi o muncă de lungă dura tă si cu o reuşită variabilă şi 

 
Europa nu este nicidecum at î t de dens populată  ar putea să fie. 

 Europa există cea mai bună şansă ca act ivi tatea umană să primească 
cea mai bună  Ştiinţa agriculturii a fost s tudiată mult în Anglia  
Scoţia, şi to t mai există mult  necultivat în aceste ţări . Să examinăm 
în ce măsură ar putea creşte producţia acestei insule în cele mai  
condiţii de progres. 

Dacă am presupune că prin cea mai bună politică şi prin impor tante 
încurajări acordate agriculturii, producţia medie a insulei  putea fi dubla tă 
în primii 25 de ani, ar însemna probabil că am presupus o creştere mai mare 

  la care ne-am putea aş tepta în mod raţional. 
Es te imposibil de presupus că în următorii 25 de ani producţia ar putea fi 

împătri tă. Ar fi în contradicţie cu toa te cunoştinţele  despre însuşirile 
pămîntului. Ameliorarea   ar fi o t reabă de  si o 
muncă grea. De altfel,  evident pentru cei care au  de puţ ine  
despre   agricole că, pe măsură ce se extinde cultura, creşterea 
anuală a producţiei medii  de la an la an, t r ep ta t şi cu  
Ca să fim mai în măsură să comparăm creşterea populaţiei si a  să facem 
o presupunere care,  de inexactă ar fi, este totuşi  mai favorabilă 
forţei de producţie a pămîntului , decît  îndreptăţ i experienţa pe care 
o  despre  lui. 

Să  că acea creştere anuală a producţiei medii precedente 
în loc să  ceea ce s-ar  cu siguranţă, ar  neschimbată 
şi că  acestei insule ar putea fi măr i t ă la fiecare 25 de ani cu o 
cant i ta te egală cu aceea pe care o produce acum. Cel mai entuziast   tor 
nu ar putea presupune o creştere mai mare  aceasta.   secole 
fiecare pogon din Anglia ar arăta ca o grădină. 

Să aplicăm această presupunere întregii planete şi  admitem că mijloa
cele de subzistenţă umană  care le produce pămîntul ar  fi majorate, 
la fiecare 25 de ani, cu o cant i ta te egală cu ceea ce produce în prezent. Ar 

 că admitem o r a t ă de creştere  mai mare decît s-ar putea realiza 
prin toate eforturile omenirii. 

De aceea, se  afirma   în   s tare 
medie a pămîntului , că mijloacele de subzistenţă, în condiţiile cele mai 
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bile pentru act ivi tatea  nu ar putea să crească mai repede decît în 
progresie aritmetică. 

 inevitabile ale acestor două ra te de  diferite,   
comparate, sînt  uluitoare. Să zicem  populaţia Angliei ar fi de 
11 milioane şi că  actuală ar fi suficientă     difi
cultăţi un asemenea număr de oameni.  primii 25 de ani  ar  
de 22 milioane, iar hrana fiind de asemenea dublată , mijloacele de subzistenţă 
ar face faţă acestei creşteri.  minatori i 25 de ani, populaţia ar fi de 44 de 
milioane, iar mijloacele de subzistenţă nu ar putea întreţ ine decît 33 de mili

  perioada următoare , populaţia ar fi de 88 milioane, iar mijloacele 
de subzistenţă ar putea să întreţ ină numai jumăta te din numărul populaţiei. 

   primului secol, populaţia s-ar ridica la 176 de  
iar mijloacele de subzistenţă nu ar ajunge decît pent ru 55 de milioane,  
complet fără hrană o populaţie de 121 de milioane. 

Dacă în locul acestei insule luăm  calcul întregul pămint , emigrarea 
ar fi  exclusă.   populaţie egală cu o mie de mili
oane, specia umană ar creşte astfel  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, iar 
mijloacele de subzistenţă  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  două secole populaţia 
ar fi, faţă de mijloacele de subzistenţă, în  de 256  de 9, în  

 de 4096 faţă de 13 şi in  mii de ani, diferenţa ar fi aproape 
incalculabilă. 

 această presupunere nu am pus nici o l imită forţei de producţie a 
pămintului . Producţia poate să crească la  şi să depăşească orice canti
t a te determinabilă. Cu toa te acestea, forţa de creştere a populaţiei fiind, în 
fiecare perioadă, a t î t de mul t superioară forţei de prcducţie a  
înmulţirea speciei umane poate  menţ inută la nivelul mijloacelor de subzistenţă 
numai prin acţiunea constantă a puternicei legi a necesităţii, care are rolul 
de obstacol împotr iva forţei mai mari . 

CAPITOLUL 2 

DESPRE OBSTACOLELE  ÎMPOTRIVA CREŞTERII POPULAŢIEI 
 MODUL CUM OPEREAZĂ ELE 

Din capitolul precedent reiese deci că obstacolul fundamental împotriva 
creşterii populaţiei este lipsa de hrană, care rezultă din ratele diferite cu care 
cresc populaţia şi hrana. Dar acest obstacol de bază nu este niciodată imediat, 

 în cazurile de adevăra tă foamete. 
Se poate spune că obstacolul imediat constă din toa te acele obiceiuri  

boli, care par să fie generate de lipsa mijloacelor de subzistenţă, la care se 
adaugă toa te cauzele independente de această lipsă, de na tu ră  sau morală, 
care t ind să slăbească şi să dis t rugă corpul omenesc de t impuriu. 

 obstacole împotr iva creşterii populaţiei, care operează constant, 
cu o forţă mai mare sau mai mică, în toa te societăţile şi care menţ in numărul 
oamenilor la nivelul mijloacelor de subzistenţă, pot fi clasificate în două grupe 
generale  obstacole preventive şi obstacole pozitive. 

Obstacolul preventiv, în măsura în care este voluntar, este propriu omului 
şi provine din acea superioritate caracteristică a raţiunii sale, care îi  
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