
T R A D U C E R I  

IMMANUEL KANT 

CERCETAREA CHESTIUNII, DACĂ PĂMÂNTUL ÎN ROTAŢIA LUI 
ÎN JURUL AXEI, PRIN CARE PRODUCE ALTERNAREA ZILEI 
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DE ACEASTA, TEMĂ PROPUSĂ DE ACADEMIA REGALĂ DE ŞTIINŢE 
DIN BERLIN PENTRU PREMIUL ANULUI ÎN CURS* 

Decizia Academiei Regale de Ştiinţe va fi în curând adusă la cunoştinţă celor 
care au participat la Premiu pentru această temă pe acest an. Am reflectat asupra 
acestei întrebări şi, întrucât am considerat-o numai dintr-un punct de vedere fizicalist, 
am încercat să-mi schiţez gândurile asupra acestui subiect; dar după aceea am 
înţeles că, prin însăşi natura chestiunii, acest punct de vedere nu ar putea să aducă 
un răspuns la acel grad de perfecţiune pe care trebuie să-l aibă un studiu, care să 
poată îndreptăţi acordarea Premiului. 

Problema pusă de Academie constă în următoarea întrebare: Dacă Pământul 
în rotaţia sa în jurul axei, prin care produce alternarea zilei şi a nopţii, a suferit, 
de la primele timpuri ale originii sale, vreo schimbare, care i-ar putea fi cauza, şi 
cum am putea fi siguri de aceasta. Tratarea acestei chestiuni ar putea fi desfăşurată 
şi în mod istoric, făcând o comparaţie între datele unei perioade mai îndepărtate a 
Antichităţii, în care prin lungimea anului şi modificările la care se recurgea, se 
evita ca începutul acestuia să se deplaseze în arcul anotimpurilor, şi lungimea 
anului determinată în epoca noastră; aceasta pentru a vedea dacă în epocile trecute 
un an conţinea mai multe sau mai puţine zile, sau ore decât acum; în primul dintre 
aceste cazuri, viteza rotirii axiale se diminua, în timp ce în cel de-al doilea caz, ea 
ar fi fost mai mărită decât cea de azi. În proiectul meu nu voi căuta să obţin un 
răspuns prin mijloacele ajutătoare ale istoriei. Găsesc această sursă aşa de obscură 
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şi informaţiile ei asupra unor astfel de chestiuni atât de puţin demne de crezut, încât 
teoria, pe care ne-am putea-o imagina conformă principiilor naturii, ar arăta 
probabil ca ceva stabilit după fantezie. De aceea, am ţinut să mă menţin nemijlocit 
la natură, ale cărei conexiuni indică în mod clar un rezultat şi pot să ajute şi la 
orientarea observaţiilor istorice pe o direcţie corectă. 

Pământul se roteşte în jurul axei lui cu o mişcare liberă care i-a fost imprimată în 
acelaşi timp cu formarea sa şi ar continua neschimbat cu aceeaşi viteză şi direcţie 
în timp infinit, dacă nu ar exista nici un obstacol sau cauză exterioară ca să le 
întârzie sau să le grăbească. Îmi asum răspunderea de a dovedi că există realmente 
o cauză externă, şi chiar una care va reduce treptat mişcarea Pământului şi în 
nenumărat de lungi perioade va face chiar să înceteze această rotaţie. Acest eveniment, 
care trebuie să se întâmple o dată, este aşa de important şi de uimitor încât, cu toate că 
momentul fatal al petrecerii lui este aşa de îndepărtat şi, deşi capacitatea globului 
pământesc de a fi locuit şi durata genului uman nu acoperă nici a zecea parte a 
acestui timp, totuşi, chiar şi numai certitudinea acestui destin ineluctabil şi apropierea 
continuă a naturii de el reprezintă prin sine însuşi un obiect demn de admiraţie şi de 
cercetare. 

Dacă spaţiul cosmic ar fi umplut cu o materie într-o oarecare măsură rezistentă, 
atunci rotaţia zilnică axială a Pământului ar întâlni în aceasta un obstacol neîncetat, 
prin care viteza sa s-ar diminua treptat şi în cele din urmă ar trebui să se epuizeze. 
Dar această rezistenţă nu trebuie să îngrijoreze, după ce Newton a demonstrat, într-un 
mod convingător, că spaţiul cosmic, cel care permite mişcarea liberă şi fără 
impediment chiar şi a vaporilor cometici uşori, este umplut cu o materie infinit de 
puţin rezistentă. În afară de acest obstacol improbabil, nu există nicio cauză externă 
care ar putea să aibă o influenţă asupra mişcării Pământului, decât atracţia Lunii şi 
a Soarelui, dar care, întrucât este forţa universală a materiei, căreia Newton i-a 
destăinuit secretele într-un mod atât de clar şi în afară de orice dubiu, furnizează un 
fundament trainic pe care se poate angaja o examinare sigură. 

Dacă Pământul ar fi în întregime o masă solidă fără fluiditate, atunci nici 
atracţia Lunii, nici cea a Soarelui nu ar putea face să i se schimbe rotaţia axială 
liberă; căci o asemenea atracţie acţionează asupra părţii estice, cât şi asupra celei 
vestice a globului pământesc cu o forţă egală şi prin aceasta nu cauzează o înclinaţie 
nici într-o parte, nici în cealaltă şi, prin urmare, Pământul poate să-şi continuie în 
deplină libertate această rotaţie constantă, ca şi cum nu ar exista nicio influenţă 
exterioară. Dar în cazul în care masa unei planete conţine în sine o cantitate 
considerabilă de elemente în stare lichidă, atracţia combinată a Lunii şi a Soarelui, 
care mişcă această materie lichidă, va imprima Pământului o parte din această 
zguduire. Pământul se află într-o astfel de situaţie. Apele Oceanului acoperă cel 
puţin a treia parte din suprafaţa sa şi, prin atracţia presupuselor corpuri cereşti, este 
în mişcare continuă, iar aceasta este orientată chiar spre partea opusă rotaţiei axiale. 
Este aşadar important să vedem dacă nu această cauză este în stare să producă 
anumite modificări rotaţiei sale. Atracţia Lunii, care are cea mai mare participare la 
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această acţiune, menţine apele Oceanului într-o învolburare neîncetată, prin care 
apa tinde să se retragă şi să se ridice din nou în punctele care cad vertical chiar pe 
poziţia Lunii, fie pe emisfera prin care ea se înfăţişează, fie pe cea opusă; şi cum 
aceste puncte de înaltă maree se deplasează de la Est spre Vest, comunică întregii 
ape a Oceanului o ondulare continuă chiar în această direcţie. Experienţa navigatorilor 
a pus mai demult în afară de îndoială această mişcare universală, şi au observat-o 
mult mai clar în strâmtori şi golfuri, unde apa îşi măreşte viteza întrucât trebuie să 
străbată un pasaj îngust. Cum această unduire este exact opusă direcţiei de rotaţie a 
Pământului, avem astfel o cauză pe care o putem sigur socoti că este în stare de a 
slăbi şi de a reduce neîncetat această rotaţie. 

Este adevărat însă că, dacă se confruntă încetineala acestei mişcări cu viteza 
Pământului, infima cantitate de apă cu dimensiunile Globului şi ponderea primei cu 
greutatea celui din urmă ar putea să pară că această acţiune nu ar fi de luat în seamă. 
Dar, dimpotrivă, dacă se ia în considerare faptul că acest impuls este neîncetat, că a 
durat dintotdeauna şi se va menţine totdeauna, că rotaţia Pământului este o mişcare 
liberă, în care cea mai mică cantitate de mişcare de care este privat nu este recupe-
rabilă, cauza diminuatoare este activă în aceeaşi putere, şi pentru un filosof ar fi o 
neiertată prejudecată să declare ca irelevantă o acţiune care, printr-o continuă însumare, 
trebuie să conducă în cele din urmă şi la epuizarea celei mai mari cantităţi. 

Pentru a putea aprecia într-o anumită măsură mărimea acţiunii pe care 
mişcarea continuă a Oceanului de dimineaţa până seara o opune rotaţiei axiale a 
Pământului, vrem să calculăm numai impactul (Anfall) pe care îl are Oceanul asupra 
coastelor orientale ale continentului american, dacă prelungim până la ambii Poli 
extinderea acestuia prin care înlocuim ceea ce lipseşte de aici prin capătul ascuţit al 
Africii şi prin coastele orientale ale Asiei. Ne asumăm faptul că viteza mişcării 
Oceanului menţionat corespunde unui picior pe secundă sub Ecuator şi se diminuează 
la Poli proporţional cu viteza mişcării cercului paralelei; în fine, dacă se măsoară în 
profunzime verticală înălţimea acelei suprafeţe pe care uscatul o expune acţiunii 
apei ca fiind de 100 toises (măsură franţuzească de şase picioare), atunci vom găsi 
că forţa cu care marea apasă cu mişcarea ei această fâşie opusă ei este egală cu 
gretatea unui corp de apă (Wasserkörper), a cărui bază este egală cu întreaga 
suprafaţă imaginată de noi, care merge de la un Pol la altul, a cărei înălţime este 
egală cu 1/124 picioare. Această masă de apă care încorporează 1/100.000 Tesa 
cubici este depăşită de mărimea Globului de 123 milioane de ori; şi cum greutatea 
acesteia (a masei de apă) apasă totdeauna în direcţie contrară mişcării Pământului, 
se poate determina astfel uşor cât timp ar trebui să treacă până când acest obstacol 
ar duce la epuizarea totală a mişcării terestre. Ar fi nevoie pentru aceasta de  
2 milioane de ani, dacă se admite că viteza curentului mării a fost constantă până la 
sfârşitul procesului şi că Globul ar păstra aceeaşi densitate cu cea a materiei apelor. 
Din acest moment, diminuarea vitezei măsurată în mici perioade, de exemplu într-un 
timp de 2 milioane de ani, în care sus-numita diminuare nu atinge încă nivele 
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înalte, încetinirea trebuie să se menţină astfel încât cursul unui an să fie mai  
scurt cu opt ore şi jumătate decât până acum, deoarece rotaţia axială a devenit mult 
mai lentă. 

Acum însă diminuarea mişcării zilnice suferă prin aceste mari delimitări, 
întrucât: 1. densitatea masei totale a Globului nu este, cum s-a presupus aici, egală 
cu aceea a greutăţii specifice a apei; 2. viteza fluxurilor în marea deschisă pare să 
fie mult mai mică decât un picior dintr-o secundă; pe de altă parte însă, această 
lipsă este compensată mai mult decât este necesar, prin faptul că: 1. forţa Globului 
terestru, care a fost calculată aici, ca în mişcarea de curgere continuă, cu viteza unui 
punct sub Ecuator, este numai o rotaţie axială mult inferioară celei a fluxurilor; pe 
lângă aceasta, încă un obstacol, adus pe suprafaţa unui glob ce se roteşte prin el 
însuşi, are avantajul unei pârghii, care, în virtutea distanţării sale de centru, face ca 
aceste două cauze, luate împreună, să reducă, prin curgerea apelor cu 5/2 dimen-
siunea impactului; în al 2-lea rând însă, şi acesta este un factor important, acţiunea 
Oceanului în mişcare nu produce numai rupturi, cu toate nivelele nisipului mării, 
continente, insule şi stânci, ci este exercitată asupra întregii suprafeţe a adâncimii 
mării, care, în oricare punct, este incomparabil mai mică decât impactul vertical 
obţinut în primul calcul; dar prin mărimea volumului care survine, care depăşeşte 
numita suprafaţă de 1/8 milioane de ori, trebuie să fie considerată de importanţă 
excepţională. 

După toate acestea, nu mai poate fi nicio îndoială că mişcarea continuă a 
Oceanului de dimineaţa până seara, întrucât constituie o putere reală şi constantă, 
contribuie într-o certă măsură la încetinirea rotaţiei axiale a Pământului, iar efectul 
acesteia trebuie să fie negreşit observabil în lungi perioade. Acum pot să se 
introducă uşor mărturiile istoriei, ca să susţină această ipoteză; numai că, trebuie să 
mărturisesc, că nu pot să întâlnesc nici măcar urma unui eveniment care să poată fi 
presupus ca probabil, şi las altora meritul de acoperi pe cât posibil această lipsă. 

Dacă Pământul se apropie cu paşi repezi de stadiul încetării rotaţiei sale, 
perioada acestei schimbări va fi împlinită atunci când suprafaţa lui va fi într-un 
repaos faţă de cea a Lunii, adică atunci când se va roti în jurul propriei axe în 
acelaşi timp în care Luna se roteşte în jurul lui, şi ca urmare îi va întoarce 
totdeauna aceeaşi faţă. Această situaţie este cauzată de mişcarea materiei lichide, 
care acoperă o parte a suprafeţei sale numai până la o adâncime destul de neînsemnată. 
Dacă Pământul ar fi până în centru în întregime în stadiu lichid, atracţia Lunii ar 
aduce rotaţia sa chiar în timp mai scurt până la starea unei rămăşiţe informe. 
Aceasta ne şi clarifică asupra cauzei pentru care Luna, în rotaţia sa în jurul Pământului, 
a trebuit să îi întoarcă totdeauna aceeaşi faţă. Nu un surplus de greutate a părţii 
întoarse spre noi asupra celeilalte este cauza care face să-i vedem totdeauna aceeaşi 
faţă, ci rotaţia uniformă a Lunii în jurul axei sale în acelaşi timp cu rotaţia sa jurul 
Pământului. De aici se poate conchide cu convingere că atracţia pe care Pământul a 
exercitat-o asupra Lunii în momentul formării sale originare, pe când masa lui era 
încă lichidă, trebuia să fi adus, în felul menţionat, până la un fel de rămăşiţă, rotaţia 
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axială pe care în acel timp acest satelit putea totuşi să o efectueze probabil cu o mai 
mare viteză. De aici se poate deduce că Luna este un corp ceresc format mai târziu, 
care s-a adăugat Pământului după ce acesta din urmă abandonase deja starea lui 
lichidă şi căpătase o stare solidă; altfel atracţia Lunii l-ar fi supus inevitabil în scurt 
timp aceluiaşi destin pe care Luna l-a suportat de la Pământul nostru. Cea din urmă 
observaţie se poate considera ca o probă a unei istorii naturale a cerului, în care cea 
dintâi stare a naturii, crearea corpurilor cereşti şi cauzele relaţiilor sistematice pot 
să fie deduse din caracteristicile pe care le indică interacţiunile Universului. Această 
consideraţie care, la scală mai mare sau, mai bine zis, infinită este cea a unei istorii 
a Pământului şi poate fi ea însăşi tot aşa de credibilă la acele dimensiuni şi la acele 
eforturi de a descrie Globul pământesc care au fost proiectate în epoca noastră. În 
acest proiect, eu am concentrat o lungă serie de reflecţii pe acest subiect şi le voi 
insera înrt-un sistem pe care îl voi publica în curând sub titlul: Cosmogonie sau 
încercare de a deduce originea Universului, formarea corpurilor cereşti şi cauzele 
mişcării lor din legile universale ale mişcării materiei conform teoriei lui Newton. 
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