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aceaste scriere ne face se cunoa$tem ultimul stadiu
al spiritului sdu, concluziile cAntirite cu grijd ale
reflecliilor intregi sale viefi. Pe de altd parte, timpul nu
a permis ca aceasti operd si beneficieze de o revizuire,
la care autorul obi;nuia sd-gi supuni din cAnd in cAnd

scrierile, inainte de a le destina tiparului. Agadaq, nu
numai stilul este mai pulin cizelat decAt al oricirei alta
din operele publicate, dar chiar gi subiectul, cel pulin
in forma sa prezentd, n-a fost supus examinirilor repe-
tate prin care ar fi trecut, daci insugi autorul ;i-ar fi pus
pecetea finald asupra manuscrisului gi ar fi publicat-o el.

Helen Taylorl

1 Helen Taylor [1831-1907), fiici vitregd gi colaboratoare
a lui Mill. A contribuit, impreuni cu mama sa, la redactarea
lucrdrii feministe Supunerea femeilor, publicatl de Mill in
1869.
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NATURA

Natura, naturalul ;i grupul de termeni derivali sau
inrudigi etimologic cu ele au ocupat intotdeauna un loc
importantin gindurile gi sentimentele omenirii. Lucrul
nu este surprinzdtot cAnd luim in calcul ce reprezintd
aceste cuvinte, privite din perspectiva semnificaliei
lor iniliale gi evidente. Totu;i, e picat ce un atare grup
de termeni care joaci un rol important in speculafia
morali ;i metafizicd a cdpitat atAtea inlelesuri dife-
rite fald de cel origina4, pistrdnd o inrudire parfiald
cu el, astfel incAt se creeazd confuzie. Aceste cuvinte
au fost amestecate in atdt de multe asocialii strdine,
cele mai multe avAnd un caracter atat de persistent gi
puternic, incAt ele au ajuns sd provoace gi sd simboli-
zeze sentimente care nu pot fi justificate prin inlelesul
lor originar, Astfel, ele au fost transformate in una
din cele mai abundente surse ale prostului gust, ale
pseudo-filosofiei, pseudo-moralei gi chiar ale legilor
prost intocmite.

Cea mai importantd aplicafie a interogaliei socratice
(t),cyyoE)z, aga cum este prezentatd;i imbundtdliti de

2 ,,Etenchos = examinare, respingere, interogafie" [Francis E.

Peters, Termenii filozofiei grece;ti, tr. Drdgan Stoianovici, Ed.
Humanitas, Bucuregti, 'J.997, p.82). ,,Etencho.s-ul e un <test>
al valorii tezei suslinute de interlocutor prin derivarea tezei
contrare, deci prin evidenlierea caracterului <contradictoriu>



Platon, consti in disecarea unor abstracliuni vaste de
acest tip, in stabilirea unei definilii precise a sensului
cuvintelo4 sens care este ocultat in limbajul vulgar gi

in chestionarea gi testarea maximelor gi opiniilor in
care aceste cuvinte joacd un rol important. Este regre-
tabil ci printre modelele instructive ale acestui tip de
investigalie condusd de Platon, care a imbogdlit epocile
posterioare prin luciditatea ei intelectuald, lipsegte un
dialog nspi qrioetlq [despre naturi). Daci ideea deno-
tati de cuvdntul naturd ar fi fost analizatd minugios de

Platon, probabil cd succesorii lui nu ar fi cdzut atat de

u;or in capcana unor moduri de gAndire ;i rafionare
care se bazeazd pe folosirea eronate a termenului, o

eroare de care filosoful grec s-a ferit cu abilitate.
Conform metodei platonice, care rimAne cel mai

bun tip de atare investigafie, primul lucru ce trebuie
efectuat cu un termen atAt de vag este sI determindm
sensul siu precis. O altd reguld a acelei metode aratd
cd trebuie si ciutim sensul unei asemenea abstraclii
in concret ori sensul universalului in particular. Apli-
cind aceste indicafii in cazul cuvAntului naturd,trebuie
mai intAi sd ne intrebdm: ce inlelegem prin natura unui
obiect particular? Care este, de pildi, natura focului, a

apei sau a unei anumite plante, a unui anumit animal?
in mod evident, aceasta consti intr-un ansamblu sau in
totalitatea atributelor sau proprietdfilor ei: modurile
in care aceasta aclioneazd asupra altor obiecte [numi-
rAnd printre aceste obiecte simlurile observatorului)
si modul in care alte obiecte ac{ioneazi asupra ei. in

al punctului de vedere susfinut de interlocutor" (Valentin
Muregan, Comentariu Ia ,,Republica" lui Platon, Ed. Paideia,
Bucuregti, 2006,87).
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cazul unei fiinfe simfitoare, trebuie si adiugim senti-
mentele ;i congtiinla sa. Toate acestea compun natura
obiectului care poate fi desemnati gi prin capacitatea
lotald de a expune fenomene. O4 pentru ci fenomenele
cxpuse de un obiect, oricAt de mult ar varia in diferite
circumstanfe, sunt intotdeauna acelea;i in acelea;i
circumstanle, pot fi descrise prin forme verbale gene-
rale, care pot fi numite legile naturii obiectului. Deci,
legea naturii apei aratS cd sub presiunea medie a atmo-
sferei la nivelul mirii, aceasta fierbe la L00' C,

Precum natura oricdrui obiect dat constd in tota-
litatea atributelor gi propriet5gilor sale, abstracfia
numitl naturd consti in totalitatea atributelor gi
propriet5lilor tuturor obiectelor, Natura inseamni
suma tuturor fenomenelor; impreuni cu cauzele care
le produc, Includem aici nu doar ceea ce se intAmpld, ci
gi tot ceea ce se poate intdmpla, fiindcd ideea de naturd
presupune capacitilile potenliale ale cauzelot precum
1;i cele care produc anumite efecte. Pentru cd toate
f'enomenele care au fost suficient examinate survin cu
regularitate, sub anumite condilii determinate, pozi-
tive sau negative, care sunt suficiente pentru a produce
aparilia lo4, se pot constata, fie prin observalie directd,
fie printr-un proces de rafionarebazat pe observatie,
condigiile de aparilie a multor fenomene iar progresul
stiinlific consti de fapt in observarea acestor condilii.
Atunci cAnd sunt descoperite, ele pot fi exprimate
prin propozilii generale, numite legi ale unui fenomen
particular sau, mai general, legile naturii. 04, princi-
piul cd toate obiectele materiale sunt atrase unul citre
cel5lalt cu o forld proporlionald cu masele lor gi invers
proporlionald cu pitratul distanfei lor este o lege a



naturii. Propozilia ci aerul gi mAncarea sunt nece-
sare pentru asigurarea vielii animale, pe care avem
toate motivele s-o credem adeviratd firi excepfie,
este, de asemenea, o lege a naturii, in ciuda faptului
cd fenomenul pe care sebazeazl legea este special, nu
universal, precum cel al gravitafiei.

Astfel, natura este, sub accepfiunea ei cea mai
simpl5, un termen colectiv pentru inlelegerea tuturor
faptelo4, actuale gi posibile sau, pentru a fi mai riguro;i,
un termen pentru modul, parlial cunoscut noui, parlial
necunoscut, in care toate lucrurile se produc. De altfel,
noliunea sugereazd, nu doar detaliile multiple ale
fenomenelor; ci gi conceplia care s-ar putea forma ca
manierd a existenfei drept un intreg mental pentru un
spirit care ar poseda cunoagterea lor completd, Tocmai
cdtre o atare conceplie ndzuie;te gtiinla gi ea incearcd
sd-gi atingd scopul prin pagii succesivi ai generalizirii
prin experienfd.

Iati, deci, definigia corectd a cuvAntului naturd.
Dar definilia corespunde doar unui singur sens al
acestui termen ambiguu. Nu se poate, in mod evident,
aplica unora dintre modalit5gile in care cuvAntul este
folosit in mod uzual. De pildi, intri in conflict cu ideea
obignuiti a unei opozilii intre naturd gi arti sau intre
natural gi artificial. Pentru ci in inlelegerea cuvAntului
naturd tocmai definit, riguros adevdrat din punct de
vedere gtiinfific, arta este totodatd naturd ;i tot ceea ce

este artificial este natural: arta nu are o independenli
proprie, constAnd in folosirea forlelor naturii in
vederea unui anumit scop, Fenomenele produse de un
agent uman, chiar gi cele pe care le putem considera
spontane, depind de proprietigile forlelor elementare
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sau de substangele elementare ;i combinafiile lor.
I.'orfele reunite ale intregii rase umane nu ar putea crea
o noui proprietate a materiei in general, nici micar
una a corpurilor sale. Putem doar profita pentru scopu-
rile noastre de proprietdfile la care avem acces. O navd
plutegte conform aceloragi legi specifice ale gravitdlii
:;i echilibrului, precum un arbore dezrdddcinat de vAnt
gi spulberat in apd. GrAul pe care il cultivim pentru
mAncare cregte gi produce bobul conform acelora;i
legi ale vegetaliei prin care trandafirul silbatic gi fruc-
tele de pddure genereazl florile gi fructele lor. O casd
cste cl5diti si rezisti conform proprietdlilor naturale,
greutdlii gi coeziunii materialelor care o compun. Un
rnotor cu aburi funclioneazi conform forlei naturale
cxpansive a aburului, care exercitd presiune asupra
rrnei pdrfi din mecanism, presiune care, pe baza
Jrroprietdlilor mecanice ale levierului, este transferati
in alti parte, unde ridici o anumiti greutate sau inde-
plrteazd un obstacol Ia care este conectat. in aceste
operafii artificiale gi nu numai, acliunea umani este,
ir$a cum s-a remarcat des, foarte limitat5, constand in
tleplasarea unor lucruri in anumite locuri. Noi mutdm
obiecte ;i, prin aceastd acfiune, creim contacte intre
;rnumite lucruri care erau separate sau separdm lucruri
(:ilre erau imbinate: gi prin aceasti schimbare de loc,
lirrfele naturale latente sunt activate, producAnd efectul
tlrrrit, Chiar 9i voinla care desemneazd,, inteligenla care
rurze$te gi forga musculari care executd aceste mi$cdri
sunt ele insele forle ale naturii.

Se pare, deci, ci trebuie sd recunoagtem cel pulin
tloud sensuri principale ale cuvAntului naturd. Sub

lrrima accepfiune, natura inseamni totalitatea forfelor



existente, fie in universul extern, fie in cel intern, 9i
fiecare lucru care are loc din pricina acelor forfe. Sub
cea de a doua, natura desemneazi nu tot ceea ce se

intAmpli, ci numai ce are loc tlri intermedierea volun-
tard sau intenlionali a omului. Aceastd distinclie nu
poate epuiza ambiguitifile cuvdntului dar e cheia de
care depind cele mai multe din consecinlele importante.

TinAnd cont de faptul cd acestea sunt principalele
accepliuni ale termenului naturd", in care din cele doui
inlelesuri se presupune, daci se presupune cumva
intr-unul din ele, cI termenul sau derivatele sale sunt
folosite pentru a transmite idei de elogiu, aprobare sau
chiar obligalie morali?

S-au folosit idei similare in toate epocile. Naturam
sequi [urmeazi natura) a fost principiul fundamental al
moralei in multe din cele mai imitate gcoli de filosofie.
Printre antici, in mod special in perioada de decadenld
a gAndirii antice, acesta era testul la care erau supuse
toate doctrinele etice. Stoicii ;i epicurienii, oricAt de

ireconciliabili ar fi fostin celelalte aspecte ale sistemelor
lo4 erau de acord intr-un anumit punct: considerau, gi

unii, gi ceilalli, cd trebuie sd dovedeascd cI perceptele
lor comportamentale corespund dictatelor naturii. Sub

influenla lo4, jurigtii romani, atunci cdnd incercau sd

sistematizeze jurisprudenla, puneau la inceputul expu-
nerii lor un anumit Jus Naturale [drept natural), aga

cum declari lustinian in Institutele sale:,quod natura
omnia animalia docuit" (fdrept] pe care natura il predd
tuturor fiingelor vii). Pentru ci teoreticienii moderni,
nu numai in probleme de legislalie dar gi in cele legate
de filosofia morald, i-au luat drept model pe juriqtii
romani, au apdrut nenumirate tratate privind a9a-zisul
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drept natural iar referinlele la aceastd lege a naturii
infeleasd drept reguld supremh sau standard final au
impAnzit literatura. furisconsullii care s-au ocupat de
lcgea internalionald au contribuit mai mult ca allii la
incurajarea acestui tip de speculalie eticd, Pentru c5 nu
puteau sd se refere la nici o lege pozitivi gi pentru ci
tloreau, totugi, sd autorizeze legislativ opiniile respecta-
hile privind moralitatea internafionali, gi-au dat silinla
s:i gdseasci o autoritate similari in codul imaginar al
naturii. in perioada sa de vdrf, teologia cregtini a mani-
festat o opozifie parliali fagd de modelul intelectual
care transforma natura in criteriul moralei, din pricina
l:tptului ci, in conformitate cu crezul celor mai multe
confesiuni cregtine [dar cu siguranld nu in conformi-
titte cu cel al Iui Hristos), omul este riu in mod natural.
l)ar tocmai aceasti doctrin5, prin reaclia pe care a
l)rovocat-o, i-a fdcut pe moraligtii deigti sI proclame
irproape in unanimitate divinitatea naturii gi sd suslind
itleea ci dictatele ei fanteziste ar trebui si devind reguld
irutoritari de acfiune, O referinli la acest presupus
criteriu este elementul principal al ideilor gi sentimen-
tclor propuse de Rousseau, care a pdtruns addnc in
gindirea modernd, chiar ;i in cea care se nume;te pe
sine cregtind. Doctrinele cre;tinismului s-au acomodat
tle cele mai multe ori la filosofia dominantd a epocii
ian cregtinismul din zilele noastre a imprumutat mult
rlin culoarea gi savoarea deismului sentimental. in
rnomentul de fa[d, nu se poate spune ci ne slujim de
ruaturi sau de un alt model similar pentru a deduce
reguli ale acliunii cu precizie juridici, in incercarea
tlc a le aplica la intregul domeniu al activitilii umane.
Oamenii de astdzi nu aplici principiile intr-o manierd



atat de scrupuloasi gi nu sunt legali printr-o fideli-
tate absolutd fa15 de un criteriu, oricare ar fi acesta. Ei
trdiesc intr-o stare de confuzie fald de diferitele criterii,
iar acest lucru nu este o condigie propice formdrii
unor convingeri unor convingeri morale solide. Totugi,
aceastd stare este suficient de comodd pentru cei care
au fundament superficial pentru opiniile morale, pentru
cd Ie pune la dispozilie o anvergurd mai mare de argu-
mentare in favoarea doctrinei momentului. Cu toate cd
acum nimeni, aidoma comentatorilor antici ai Institu-
telor, n-ar mai putea invoca legea naturii ca fundament
al eticii ;i ca bazi consistentd a ralionamentelor sale,
cuvAntul naturd gi termenii inrudili cu el se numirl
printre cele care au o greutate deosebiti in argumen-
tdrile morale. DacI o manierd de gAndire, simfire sau
acliune este,,conform naturii", acesta este un argument
puternic in favoarea validitelii sale. Dacd se poate spune
cu oarecare convingere ci,,natura prescrie" un anumit
lucru, cei mai mulgi oameni vor considera cd este impe-
rios necesar sd se supuni acestui ordin. Invers, este
suficient si spui ci un lucru este contrar naturii pentru
a justifica respingerea totalS a oricirei pretenlii de tole-
rare sau exonerare a acelui lucru. Astfel, cuvAntul contra
naturii n-a incetat si fie cea mai virulentd formuld de

blam. Persoanele care se folosesc de aceste expresii
se pot sustrage de Ia responsabilitatea adoptirii unei
teoreme fundamentale sprijinite pe obligafia morali.
Totugi, rafionamentul Ior implicd o asemenea teoremd,
una care trebuie si aibi aceeagi substan!5 cu cea pe
care gAnditorii mai consecvenli dintr-o epoci mai
muncitoare o luau cabazd pentru tratatele lor sistema-
tice privind legea naturali.
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Este oare necesar si recunoagtem in aceste forme
de limbaj un sens distinct al termenului de naturd?
Sau poate fi el apropiat printr-o conexiune ralionalS
rlc cele doui sensuri de care ne-am ocupat pAni acum?
l,a prima vedere, pare cd nu avem alti opliune decAt
a admite o sporiti ambiguitate in constitulia terme-
nului, Toate investigafiile se referi fie la ceea ce este,
lie la ceea ce ar trebui sd fie: gtiinfa gi istoria fac apel
la prima categorie; arta, morala ;i politica la cea de-a
tltrua, Dar cele doud sensuri ale termenului naturd
l)c care le-am discutat inainte sunt legate ambele
tlc ceea ce este. in prima accepfiune, natura este o
ruoliune colectivd pentru tot ceea ce este. in cea de-a
rloua, este un termen pentru tot ce este de la sine, in
lhsenta intervenliei umane voluntare, Dar folosirea
rrlicd a termenului de naturd pare sd dezvdluie o a treia
irccepfiune, in care aceasta nu se referd la ceea ce este,
ci la ceea ce ar trebui si fie; sau Ia regula care prescrie
(:oea ce ar trebui sd fie. Cu toate acestea, ne putem da
scama, dacd suntem atenli, ci aici nu este vorba despre
o ambiguitate: nu avem de-a face aici cu un al treilea
scns al cuvdntului. Cei care concep natura ca un anumit
tip al acliunii nu.vor si exprime o anumitl propozilie
vcrbald. Ei nu vor si spund ci tipul, oricare ar fi acesta,
lrebuie numit naturd: ei cred cd furnizeazd informalii
irr^r,lpra obiectului care este cu adevirat tipul acfiunii,
(jei care spun ci ar trebui si acliondm conform naturii
nu se referd la propozilia tautologicd,,trebuie sd facem
r:c ar trebui sd facem". Ei cred cd termenulnaturd presu-

l)une un anumit criteriu exterior legat de ce ar trebui sd
lacem. Iar dacd prescriu pentru ceea ce ar trebui sd fie
rrrr cuvAnt care in accepliunea sa obignuitd. denotd. ceea



ce este, fac acest lucru pentru cd i;i imagineazi - pe
drept sau pe nedrept - cd ceea ce este constituie regula
gi tipul pentru ceea ce ar trebui sd fie.

Examinarea acestei nofiuni face obiectul prezen-
tului eseu. Ne propunem sh analizlm adevdrul doctri-
nelor care transformd natura intr-un criteriu al binelui
gi al rdului, al justului gi al injustului sau al celor care
considerd cd actele care urmeazl, imitd sau se supun
naturii ar trebui sd fie elogiate ;i aprobate. Pentru
prezenta cercetare a fost indispensabild introducerea
referitoare la sensul termenilor. Limba ar trebui sd fie
atmosfera investigaf iei filosofice : daci e transparent5,
putem vedea lucrurile in forma gi pozifiile lor veri-
tabile. in cazul de fali este necesar si ne ferim de o
ambiguitate suplimentar5, care, in ciuda evidenlei sale
excedentare, a indus in eroare chiar gi spiritele agere
gi de aceea, e bine s-o expunem inainte de ne continua
analiza. Nici un alt termen in afari de lege nu este atAt
de u;or de asociat de naturd.Iar acest prim termen are
doui sensuri distincte, unul denotAnd intr-o mdsurd
definiti ceea ce este, celdlalt - ce ar trebui si fie.
Existi legea gravitafiei, cele trei legi ale migcdrii, legea
proporliilor potrivite dintr-o combinalie chimicS, legile
vitale ale organizdrii fiingelor. Acestea toate se referd
la ceea ce este, De asemenea, existd o lege penali,lege
civil5, Iegea onoarei, legea veridicitSfii, legea justiliei;
toate acestea se referd la ceea ce ar trebui sd fie ori la
presupozifiile, sentimentele ori preceptele a ceea ce ar
trebui sd fie. Primul tip de legi, din care fac parte legea
mi;cirii sau cea a gravitafiei, nu reprezintd nimic mai
mult decdt expresia unor raporturi uniforme consta-
tate prin observarea apariliei fenomenelor: pe de o
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parte, raporturi intre antecedent 9i consecvent, pe de
alta, raporturi de simultaneitate. Acestea sunt consi-
rlt:rate, in gtiinli dar gi in vorbirea obignuit5, legi ale
naturii. in cealaltd accepfiune, avem legi precum
lcgile pdmAntului, ale nafiuniloq legile morale. A9a
cum am mai remarcat, printre acestea jurisconsullii gi

lrtrblici;tii au strecurat 9i aga numita lege a naturii.Dacd
tkrrim sd vedem cdt de ugor se pot confunda cele doui
scnsuri ale cuvAntului lege, gdsim un exemplu excelent
irr primul capitol din Spiritul legilor de Montesquieu3,
runde acesta noteaze cd lumea materiald are legile sale,
itttimalele inferioare au legile lor;i omul are legile sale.
Montesquieu atrage atenlia asupra faptului cd primele
rkrud legi sunt observabile cu mai multd strictele decAt
rrltima ;i ci, intr-un mod paradoxal, lucrurile suntintot-
tleauna ceea ce sunt, dar oamenii nu sunt intotdeauna
cc ar trebui sd fie. O confuzie a ideilor similard gdsim in
scrierile lui George Combea, care s-a revirsat in litera-
tura dominante a epocii noastre, ;i care pretinde ci ar

il ,,Legile, in ingelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare
r:;rre derivd din natura lucrurilor; ;i, in acest sens, tot ce existd
;rrc legile sale: Divinitatea are legile sale, lumea materiald are
Icgile sale, substanlele spirituale au legile lo4 animalele au
lcgile lor; omul are legile sale." (Charles-Louis de Seconda!
lraron de la Brdde et de Montesquieu, Despre spiritul legilon
vol. 1",, tr. Armand Rogu, Ed. gtiingifica, 196+,1,1, p. 11J.
4. Ceorge Combe [1788-1858), avocat scofian, fondatorul
Societdlii Frenologice din Edinburgh;i autor al influentului
lratat The Constitution of Man (1828J in care folosegte
lrcnologia (teoria conform existi o corelalie intre caracterul
individului gi conformalia craniului) pentru a crea o ttiinle
practicd a moralitefii.


