ETICA BIOLOGICĂ ÎN SCRIERILE LUI EUGEN BOTEZAT
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Respectăm înaintaşii. Vrem să fim urmaşii lor vrednici.
Păstrăm activităţi, cu teme, tradiţii şi ocupaţii specifice şi ne
mândrim cu ele. Spunem aceste propoziţii la începutul comunicării
pentru a prefaţa expunerea a trei întrebări.
Întrebările
se
referă la conţinutul lucrării „Vânătoarea, factor de cultură şi
civilizaţie”, publicată în 1942, la Editura „Bucovina”, Bucureşti,
autor Eugen Botezat.
Cum poate fi vânătoarea o activitate „izvorâtă din curăţenia
sufletului primordial al omului”, când ea înseamnă ucidere? Este
oare vânătoarea un mijloc de echilibrare numerică a unor specii de
animale? Să fie vânătoarea şi o formă de unire a neamului?
Ori de câte ori vorbim despre vânătoare ne vine în minte
imaginea căprioarei ucisă pe malul apei, imagine provocată de
versul şi de rima pline de tristeţe din poezia „Moartea căprioarei”
de Nicolae Labiş. În contrast cu această imagine Eugen Botezat1 pune în evidenţă concepţia etică
a vânătorii moderne şi valoarea ei pentru progresul culturii. Vânătorii trebuie să fie oameni culţi,
să cunoască natura şi să-i respecte legile şi de aici limitele eticii biologice.
Judecată în acest fel, vânătoarea devine factor în cunoaşterea diversităţii şi complexităţii
naturii, în valorificarea raţională a resurselor, deci factor de cultură şi civilizaţie. Suntem toţi de
acord că civilizaţia se întemeiază pe cunoaştere, comunicare şi comuniune. Or, vânătoarea cultivă
şi promovează astfel de valori.
Spre a deveni convingător, Eugen Botezat descrie întâmplări impresionante şi care definesc
vânătorul adevărat, cult şi civilizat.
La o vânătoare de cocoşi de munte, într-o admirabilă dimineaţă de primăvară, câţiva
vânători stăteau la pândă într-un brădet. Privind spre vârful de deal, pe care se afla un molid înalt
şi frumos, cu un vârf încărcat de cetină, deodată vânătorii văd cum „...un cocoş speriet se aşează
chiar pe acel vârf, se roteşte şi îşi continuă acolo cântecul de nuntă. Uimiţi de măreţia neîntreruptă
a tabloului cu cocoşul negru, lucitor pe vârful verde al coroanei molidului, iar totul proiectat pe
fondul roşu al firmamentului de dimineaţă, vânătorii au încetat salturile de apropiere, numai spre
a putea admira această meritată unică frumuseţe a tabloului, a sufletului plin de admirare pioasă
ca o rugăciune de dimineaţă către atotputernicia Dumnezeirii creatoare”1. Cartea aceasta,
„Vânătoarea, factor de cultură şi civilizaţie”, prezintă numeroase realităţi biologice prin care
apropie pe cititor (vânător) de natură, îl provoacă şi-l motivează în înţelegerea tainelor, dar şi a
legilor naturii. Complexitatea şi măreţia fenomenelor biologice sunt prezentate prin prisma
cunoaşterii şi pe baza acestei cunoaşteri conduce cititorii la înţelegerea necesităţii ocrotirii naturii,
dezvoltând sentimente de dragoste faţă de natură cu adevărata conduită – conduita omului cult şi
civilizat.
Aşadar, vânătoarea poate fi considerată factor de cultură şi civilizaţie, aşa cum stăruie
Eugen Botezat în cartea sa, dar cu o clară delimitare faţă de vânătoarea ca sursă de câştig,
întrecere sportivă sau braconaj. Vorbind despre natură şi funcţionalitatea ei intimă, Eugen Botezat
ajunge la cea mai frumoasă constatare, devenită aforism în planul vieţii morale: „Iubirea naturii şi
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cultura naturalistă sunt piatra de încercare a civilizaţiunii...”2. Autorul consideră că prin orientarea
lui „moral-utilitară” în natură, omul devine admiratorul, administratorul şi explotatorul înţelept al
întregii vieţi de pe pământ. „Omul, recunoscând etica biologică, nu mai este în stare să comită
distrugere şi exterminarea rezervelor naturale...exterminarea naturii atâtor specii de vieţuitoare cu
mâna omenească, care nicicând nu poate fi reabilitată, nu s-a produs niciodată din motiv de reală
trebuinţă, ci că vina totdeauna a avut-o furia descreierată de distrugere, pofta de câştiguri fără
cruţare sau absenţa de cugetare de neiertat”.
Etica de vânător, etica vânătorească devine dovada competenţei profesionale şi profunda
înţelegere a naturii, deci şi a menirii vânatului. Când autorul vorbeşte de vânătoare selectă va
spune: „...În măsurile practicate prin ea zace şi noţiunea etică a cultivării, protejării şi recoltării
vânatului. În acest înţeles vânătoarea se verifică drept un factor de cultură şi civilizaţiune, şi astfel
se afirmă drept o preocupare morală”3.
În anumite zone şi perioade numărul indivizilor unor specii proliferează în mod
exponenţial, fenomenul fiind favorizat de absenţa răpitorilor. În natură prădătorii au un rol
reglator, dar şi unul sanitar. Prin intervenţia lor are loc „curăţirea” speciei de exemplarele tarate
genetic sau bolnave. Cad pradă în toate cazurile, în primul rând indivizii mai slabi, mai neadaptaţi
mediului natural respectiv. Intervenţia vânătorului are rol pozitiv în reechilibrarea numerică a
indivizilor unei specii, atunci când lipsesc prădătorii animali activi. Observăm că prădătorii atacă
indivizii mai slabi, mai neîmpliniţi fizic şi psihic sau bolnavi.
Vânătorii însă urmăresc cele mai frumoase exemplare, până la nivel de trofee. Prin goana
după astfel de exemplare, vânătorii nu mai au rol civilizator deoarece slăbeşte specia până la
dispariţia ei. Pe această cale se încalcă legile eticii biologice.
Prin vânătoare se nasc şi se dezvoltă stări de unire a neamului, de solidaritate şi acţiune
comună în natură. „Vânătorii cu preocuparea lor mai sunt ce mai bine uniţi şi cu înţelegere pentru
populaţiunea ţărănească, starea cea mai importantă, mai ales pentru ţara noastră agrară. Această
pătură trebuie să fie la înălţimea chemării ei: cultă, cu gospodăria bine îngrijită şi cultivată cu
pretenţiune, de locuinţă civilizată, la hrană şi la alte cerinţe culturale de trebuinţă pentru avutul
moral şi progresist al neamului... ”4. În înţelesul propriu al noţiunii de vânătoare Eugen Botezat
include pe lângă cunoştinţe biologice şi grija pentru totalitatea mediului, dar şi în formarea
gândirii sociale şi morale. Contactul cu natura îl face pe om sănătos, corect şi ataşat vieţii
civilizate.
„Vorbim atât de mult de unirea neamului, a unităţii naţionale, deci a familiei noastre
româneşti, formate în această ţară, prin care se ridică nivelul moral şi material, dar totuşi, prea ne
vrăjmăşim întreolaltă, pentru că ne lipseşte sinceritatea, comportându-ne ca nişte hipocraţi, ca
făţarnici frauduloşi... ”5. Iată un text ce caracterizează realităţi sociale, des întâlnite şi astăzi în
comunităţile noastre. Textul poate deveni subiect de analiză sociologică din care putem desprinde
multe şi necesare învăţăminte.
În capitolul „Valoarea culturală a pădurii" biologul Eugen Botezat prezintă pădurea drept
o biocenoză complexă şi unitară, dar şi însemnătatea ei istorică pentru poporul român. „Codrul
mai are încă şi însemnătate constructivă pentru neamul nostru, întrucât el a fost salvator,
adăpostind la sânul său de atâtea ori poporul în vremurile de grea încercare, cum ne spun tradiţiile
legendare şi istoria, fie amintită numai lupta din Codrul Cosminului”6 Fără a fi istoric ori scriitor,
el prezintă o admirabilă definire a rolului codrului prin simbolul Codrului Cosminului. În
continuarea textului se spune: „Codrul care este cuibul acestui neam, în care s-a format şi a
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crescut mare, codrul care ca un ochi năzdrăvan priveşte din mijlocul ţărilor noastre în timpurile
viitorului pline de cele mai mândre dorinţe pentru neamul pe care l-a ocrotit în poalele sale şi l-a
legănat la sânul său”7. Aşadar, savantul Eugen Botezat a emis idei moderne, a elaborat concepte
de mare utilitate şi a promovat, prin vânătoare, autentice valori morale şi istorice. Etica ecologică
de astăzi, cu o mare răspândire în sociologie, economie şi ecologie nu este altceva decât etica
biologică din cartea „Vânătoarea, factor de cultură şi civilizaţiune” iar adevărurile social-istorice
de aici îşi păstrează şi astăzi valoarea.
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