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"Trebuie sa consideram ca ceea ce este natural nu consta in lucrurile vicioase, ci  
tocmai in acelea ce sint in mod corect ordonate si aflate in deplina conformitate  
cu legile naturii."

                                                                                               Aristotel, Politica, 
Cartea 1, cap. 5. 

                   DEDICATIE REPUBLICII GENEVA

              MAGNIFICI, ONORABILI SI SUVERANI LORZI,
                                                                                              
     Convins ca doar cei mai virtuosi dintre cetateni pot conferi tarii lor acele 
onoruri pe care ea le poate accepta, vreme de peste treizeci de ani am depus eu 
insumi cele mai mari eforturi pentru a deveni vrednic a va inchina un omagiu 
public; si cum aceasta fericita ocazie suplineste intr-un anumit grad ineficienta 
eforturilor mele, gindesc ca pot fi indreptatit a urma acest studiu la care mai 



degraba am fost impins de zelul care m-a inspirat decit de dreptul ce ar fi trebuit 
sa-mi ofere aceasta autoritate. Bucurindu-ma de fericirea de-a fi nascut printre 
voi, cum as fi putut oare reflecta asupra egalitati pe care natura a statornicit-o 
intre oameni si inegalitatea pe care ei au introdus-o, fara a medita asupra 
profundei intelepciuni prin care cele doua sint atit de fericit imbinate in acest Stat 
si facute sa coincida intr-o maniera ce se arata in cea mai inalta forma in deplina 
conformitate cu legile naturii si in cel mai inalt grad posibil favorabile unei 
societati umane, in mentinerea ordinii publice si asigurarea fericirii indivizilor? In 
studiile mele asupra celor mai bune reguli de simt practic ce pot fi asezate la 
fundatiile Constitutiei unui sistem de guvernamint, am fost intr-atit de mirat sa 
descopar toate acestea existind deja in realitate in Constitutia voastra, incit chiar 
daca nu m-am nascut in interiorul teritoriilor acestui fericit stat, am inteles ca este 
absolut necesar sa ofer aceasta imagine a societatii umane pentru acele 
popoare ce in fata tuturor celorlalti par a se bucura de posesia celor mai mari 
dintre aceste avantaje si fiind drept cele mai bine pazite impotriva abuzurilor de 
orice fel.

     Daca as fi avut posibilitatea sa fac alegerea locului meu de nastere, as fi 
preferat o societate care sa aiba o intindere proportionala cu limitele facultatilor 
umane; asta insemnind, posibilitatea de-a fi bine guvernata; in care fiecare 
persoana detinind o pozitie conforma pregatirii sale, nimeni sa nu fie obligat sa 
transmita altora functia care i-a fost incredintata; in interiorul unui Stat in care 
toate persoanele sint bine cunoscute celorlalti, nicio masinatie secreta a viciilor, 
nici modestia, nici virtutea, nu ar trebui sa aiba posibilitatea sa scape 
avertismentului si judecatii publice; in care obiceiul placut de-a te vedea si 
cunoaste unul pe celalalt ar trebui sa faca din dragostea fata de tara mai degraba 
o dragoste intre cetatenii sai, decit o simpla iubire de glie.  

     Ar fi trebuit sa ma nasc intr-o tara in care interesul Suveranului si cel al 
poporului sa fie unul si acelasi; pentru ca la sfirsit toate miscarile intregului 
mecanism trebuie sa tinda intotdeauna catre fericirea generala. Si cum acesta n-
ar putea fi cazul, cu exceptia situatiei in care Suveranul si poporul ar fi una si 
aceiasi persoana, urmeaza ca as fi vrut sa ma nasc sub un guvernamint 
democratic, care sa fie temperat cu intelepciune.

    Ar fi trebuit sa traiesc si sa mor liber; si acesta este pina in prezent un subiect 
al legii fata de care nici eu si nici oricine altcineva nu ar trebui sa reuseasca sa 
desfaca onorabilile sale catuse; cea mai comoda si salutara robie pe care cei mai 
plini de demnitate dintre oameni o poarta la git cu cea mai mare docilitate, ca si 
cum n-ar fi facuti sa poarte nimic altceva.

     Ar fi trebuit ca nimeni din interiorul Statului sa nu izbuteasca sa spuna ca el se 



afla situat deasupra legii; incit nimeni sa nu poata dicta astfel incit Statul sa fie 
obligat sa-i recunoasca autoritatea. Pentru ca ce mai poate reprezenta 
Constitutia unei astfel de Republici, daca in interiorul jurisdictiei sale exista un 
singur om care nu se supune legii? In acest fel toti ceilalti se vor afla in mod 
inevitabil la buna sa discretie. Si daca aici exista in interior un conducator 
national si un conducator strain care sa-si exercite autoritatea din exterior, este 
imposibil ca cei doi sa-si poata indeplini obligatiile intr-un mod corect, sau ca acel 
Stat sa poata fi bine guvernat.  

      N-ar fi trebuit sa traiesc intr-o republica organizata pe baza unor institutii 
recente, indiferent de cit de extraordinare ar putea fi legile lor; de teama ca 
guvernul, probabil fiind altfel coordonat decit o impun circumstantele momentului, 
sa se poate intimpla sa nu fie in acord cu noii cetateni, sau acestia cu el, iar 
Statul va putea intimpina riscul prabusirii si distrugerii aproape imediat ce a si 
luat fiinta. Pentru ca situatia libertatii se poate asemana cu cea existenta in cazul 
acestei hrane solide si suculente, sau cu aceste vinuri generoase, ce sint utilizate 
pentru a hrani si fortifica constitutiile robuste, obisnuite cu ele, dar in acelasi timp 
pot sa ruineze si intoxice organismele slabe si delicate, pentru care nu sint deloc 
potrivite. Odata ce poporul a fost obisnuit cu stapinii sai, nu va mai putea fi pus in 
conditia de-a exista in absenta lor. Daca vor incerca sa scuture lanturile sclaviei, 
se vor indeparta ei insisi inca si mai mult de libertate si din gresala, de dragul ei 
vor putea autoriza un regim de violenta care ii este diametral opus, ce aproape 
intotdeauna va conduce catre revolutie, pentru a remite puterea in mina acelor 
seducatori, ce nu vor reusi sa faca altceva decit ca lanturile sclaviei sa para inca 
mai grele. Insasi poporul Roman, un model pentru toate popoarele libere, s-a 
dovedit incapabil a se autoguverna imediat ce a scapat de sub tirania lui 
Tarquinus (510 i.e.n.). Corupt de sclavaj si de sarcinile umilitoare ce au fost 
impuse asupra sa, nu s-a dovedit a fi la inceput cu nimic mai bun decit o gloata 
stupida ce trebuia condusa, controlata si guvernata cu cea mai mare 
intelepciune; pentru ca fiind obisnuita a respira treptat aerul datator de sanatate 
al libertatii, mintile ce au fost molesite, sau mai degraba brutalizate sub tiranie, 
au putut dobindi gradual acea severitate a moralei si spiritul de vitejie ce a facut 
din ei pentru o perioada atit de lunga, poporul cel mai demn de respect. Ar trebui 
apoi sa caut pentru patria mea acea Republica pasnica si fericita a lumii antice, 
ce s-a pierdut ea insasi in negura timpului; ce a cunoscut doar acele framintari 
launtrice ce-au servit la manifestarea si consolidarea curajului si patriotismului 
supusilor sai; si ai carei cetateni, ce-au fost obisnuiti o vreme atit de lunga cu o 
inteleapta independenta, nu doar ca erau intru-totul liberi, dar si meritau sa fie 
asa.

   
     Ar fi trebuit sa-mi doresc sa aleg in mod deliberat eu insumi o tara cu o fericita 
infirmitate a dragostei salbatice fata de cuceriri si aparata cu o inca si mai fericita 
situatie de teama de-a deveni ea insasi cucerita de alte State; un oras liber, 
situat in interiorul a citorva natiuni, niciuna dintre ele neavind interesul de-a 



atenta la independenta lui, in vreme ce fiecare dintre ele sa fie minata doar de 
intentia de-a preveni orice posibilitate de-a fi atacata de catre altii. Pe scurt, o 
Republica ce nu va poseda nimic din ceea ce ar putea stirni ambitiile vecinilor 
sai, dar care sa se poata bucura in schimb de intreaga lor asistenta in caz de 
nevoie. Rezulta prin urmare ca un astfel de Stat republican, atit de fericit situat, 
nu ar avea sa se teama de nimic din afara, ci numai de raul ce poate veni doar 
de la sine; si daca membrii sai sint instruiti in utilizarea armelor, acest lucru se va 
intimpla mai degraba pentru a tine treaza acea ardoare militara, acel spirit plin de 
curaj, ce este atit de firesc printre oamenii liberi ce au tendinta de-a mentine 
permanent gustul pentru libertate, decit din pornirea de-a asigura necesitatea 
apararii ei.

     Ar fi trebuit sa caut o patrie in care dreptul legislativ sa fie investit in toti 
cetatenii sai; pentru ca cine poate judeca mai bine decit cei aflati in situatia de-a 
fi trait asa cum se cuvine, impreuna legati in sinul acelei societati? Iar asta nu ar 
fi trebuit sa fie aprobat printr-un Plebiscit, la fel ca acela ce exista printre Romani; 
in care conducatorii Statului si cei mai interesati in conservarea lui, erau exclusi 
de la deliberarile de care depindea, in cele mai multe cazuri, insasi securitatea 
lui; si in care, prin cea mai absurda incoerenta, magistratii erau deprivati pina si 
de drepturile de care se bucurau cei mai umili dintre cetateni. 

     Dimpotriva, ar fi trebuit sa-mi doresc ca, in scopul de-a preveni manifestarea 
interesului particular si a proiectelor concepute gresit, impreuna cu toate celelalte 
inovatii periculoase ce in final au reusit sa aduca in ruina Statul Atenian, ca 
niciun om sa nu se poata bucura de libertatea de-a propune noi legi dupa propria 
sa placere; dar si ca acest drept ar trebui sa apartina exclusiv magistratilor; si 
acela ca ei ar trebui sa-l folosesca cu cea mai mare precautie, astfel incit pe de o 
parte, poporul sa fie atit de rezervat in a-si da acordul, iar promulgarea lor sa fie 
realizata intr-o asemenea solemnitate, incit inaintea lor sa poata fi modificata 
insasi Constitutia, ar trebui sa fie acordat suficient timp incit sa fie cu totii 
convinsi, ca mai presus de toate, maretia antichitatii a fost consacrata de acele 
legi ce i-au conferit intreaga sacralitate si veneratie de care se bucura, incit 
curind oamenii au invatat sa dispretuiasca acele legi ce le vedeau modificate 
zilnic, iar acele State, deprinzindu-se sa neglijeze vechile lor cutume sub 
pretextul introducerii unor imbunatatiri, adesea au introdus rele mai mari decit 
cele pe care s-au straduit atita timp sa le inlature. 

    Ar fi trebuit in mod special sa evit, ca inevitabil rau guvernata, o Republica in 
care poporul, imaginindu-se singur in pozitia de-a se putea lipsi de magistrati, 
sau cel putin de-a le asigura doar o autoritate simbolica, ar putea sa pastreze 
pentru sine administratia treburilor publice si punerea in executare a legilor. 
Astfel trebuie sa fi fost situatia in cazul Constitutiilor primitive ale sistemelor de 
guvernamint originale ce si-au facut aparitia direct din starea de natura; iar 



acesta a fost unul dintre viciile ce-au dus la prabusirea Republicii Atena.

      Dar ar trebui sa aleg o comunitate in care indivizii, multumiti cu sanctionarea 
legilor si luarea deciziilor in cele mai importante dintre chestiunile vietii publice in 
Adunarea Generala si la initiativa cirmuitorilor, au stabilit tribunale onorabile, 
distingind cu prudenta diferitele ministere, care vor alege anual citiva dintre cei 
mai capabili si onesti dintre concetatenii lor, pentru a administra justitia si a 
guverna Statul; pe scurt, o comunitate in care virtutea magistratilor sa aiba drept 
martor intelepciunea poporului, fiecare clasa acordindu-i celeilalte onoare. Daca 
intr-un asemenea caz s-ar putea ridica orice neintelegere fatala, in masura sa 
perturbe pacea publica, pina chiar si aceste intervale de orbire si eroare ar putea 
purta marca moderatiei, stimei reciproce si un respect comun pentru lege; ceea 
ce reprezinta semne sigure si promisiuni ale unei reconcilieri ce se va dovedi in 
cele din urma la fel de sincera. Acestea sint avantajele cele mai onorabile, 
magnifice si suverane ce ar fi trebuit sa le caut pentru patria pe care ar fi trebuit 
sa o aleg sa ma nasc. Si daca providenta ar fi adaugat la toate acestea minunata 
situatie a unui climat temperat, un sol fertil si cea mai incintatoare provincie de 
sub Ceruri, mi-as fi dorit doar sa desavirseasca aceasta fericire si sa ma pot 
bucura in pace de toate aceste binecuvintari, in sinul acestei fericite patrii; pentru 
a trai in pace in aceasta dulce societate a semenilor mei, exersind fata de ei, 
plecind de la propriul lor exemplu, obligatiile prieteniei, umanismului, si pe fiecare 
in parte dintre toate celelalte virtuti, pentru a lasa in urma mea memoria onorabila 
a unui om bun si onest si a unui patriot virtuos.

     Dar daca voi fi urmarit de o soarta mai putin norocoasa sau daca 
intelepciunea va sosi prea tirziu, as putea intrevede eu insumi o viata infirma ce-
a fost total pustiita in alte climate, reducindu-se la nimic, regretind in van pasnica 
odihna ce-a fost pierduta din imprudenta tineretii si as fi putut nutri in inima mea 
in cele din urma aceleasi sentimente, desi in tara mea natala imi va fi contestata 
pina si posibilitatea de-a ma folosi de ele. Plin cu o dragoste tandra si 
dezinteresata fata de semenii mei, as mai putea inca sa ma adresez catre ei din 
toata inima mea, in urmatorii termeni:

       
     "Dragii mei semeni, sau mai degraba fratii mei, de vreme ce legatura de 
singe, la fel de bine ca si cea a legii, ne uneste aproape pe toti, imi ofer placerea 
de-a nu ma putea gindi la voi fara a nu reflecta in acelasi timp la toate 
binecuvintarile de care va bucurati si carora niciunul dintre voi probabil ca nu le 
simte valoarea mai profund decit mine, cel care deja le-am pierdut. Cu cit mai 
mult meditez asupra conditiei societatii voastre civile si politice, cu atit mai putin 
pot concepe ca natura relatiilor umane ar putea admite o situatie mai fericita. In 
toate celelalte sistemele de guvernamint, atunci cind se ridica o chestiune 
capabila a asigura cel mai mare bine pentru Stat, niciun alt proiect sau idee nu 



va putea capata trecere asupra acestui subiect, sau in cel mai bun caz, pentru 
care sa intrevada vreo alta posibilitate. Dar asa cum pentru voi fericirea voastra 
este completa, nu aveti altceva de facut, decit sa va bucurati de ea; nu aveti 
nevoie de nimic in plus pentru a deveni perfect fericiti decit de-a sti sa va 
multumiti cu acest lucru. Suveranitatea recistigata sau cucerita cu sabia si 
mentinuta timp de doua secole prin vitejia si intelepciunea voastra este pe deplin 
si universal recunoscuta. Granitele voastre au fost fixate si drepturile va sint 
confirmate, in timp ce linistea va este garantata prin onorabilele tratate ce-au fost 
incheiate. Constitutia voastra este excelent realizata prin aceea ca nu este 
dictata doar de cea mai profunda intelepciune, dar mai ales pentru ca este 
garantata de cele mai mari puteri, ce se arata a fi fata de voi la fel de 
prietenoase. Statul vostru se bucura de o pace deplina; nu cunoasteti nici 
razboaie, nici alti cuceritori de care sa trebuiasca sa va temeti; nu aveti alti 
stapinitori decit legile intelepte carora voi insiva le-ati dat nastere; iar acestea sint 
administrate de magistrati onesti, pe care i-ati ales prin propria voastra vointa; nu 
sinteti nici intr-atit de bogati incit sa fiti molesiti de placerile si luxul unei vieti 
efeminate, pentru ca plecind in urmarirea unor placeri frivole, sa va pierdeti 
gustul pentru fericirea reala si adevarata virtute; nu sinteti nici indeajuns de 
saraci pentru a avea nevoie de importul din strainatate a unor bunuri pe care 
propria voastra industrie este capabila sa le produca intr-o cantitate suficienta. Si 
in vreme ce pretiosul privilegiu al libertatii, ce la cele mai marete natiuni este 
mentinut doar prin supunerea la cele mai exorbitante impozite, pe voi nu va costa 
mai nimic pentru asigurarea prezervarii lui. 

   Este posibil ca o astfel de Republica, intr-atit de intelept si fericit constituita, sa 
dureze pentru totdeauna, ca un exemplu pentru toate celelalte natiuni si spre 
fericirea propriilor cetateni! Aceasta este singura rugaciune ce v-a mai ramas de 
facut, ca o ultima precautie ce ramine a fi luata. Ea depinde pentru viitor doar de 
voi insiva (nu pentru a va face fericiti, pentru ca stramosii vostri v-au scapat de 
aceasta povara), ci pentru a-i asigura acestei fericiri trainicie prin modul intelept 
in care intelegeti sa va bucurati de ea. Ea consta in permanenta voastra unire, in 
supunerea fata de legi si in respectul vostru fata de acei magistrati, de care 
depinde conservarea valorilor voastre. Daca ramine aici printre voi cea mai mica 
urma de amaraciune sau de neincredere, grabiti-va s-o distrugeti nepregetat ca 
pe o blestemata inriurire, care mai devreme sau mai tirziu va trebui sa aduca 
dupa sine nenorocirea si ruina Statului. Va conjur pe toti, sa va uitati in inimile 
voastre si sa ascultati la vocea secreta a constiintei. Exista printre voi cineva 
care poate descoperi in intregul Univers un corp mai integru, mai onorabil si mai 
luminat, decit cel reprezentat de magistratii vostri? Nu va ofera toti membrii sai 
un exemplu de simplitate, de modestie si de respect in fata legii, dar si pe acela 
al celei mai sincere armonii? Plasati-va de aceea fara rezerve pe o astfel de 
pozitie superioara, cu convingerea salutara pe care intelepciunea o datoreaza 
vesnic virtutii. Considerati ca sint propriile voastre alegeri, astfel incit acest lucru 
sa justifice selectia facuta si ca onoarea datorata fata de ceea ce sustineti sa se 
dovedeasca necesara in virtutea ratiunii. Niciunul dintre voi nu este atit de 



ignorant ca sa nu cunoasca faptul ca atunci cind legile isi vor pierde forta, iar cei 
care le sustin isi vor pierde autoritatea, securitatea si libertatea sint in mod 
universal pierdute. De ce ar trebui sa ezitati sa faceti asta plini de voiosie si cu 
increderea ce v-a insotit de-a lungul timpului, in interesul vostru real, ca insasi 
ratiune si datorie a voastra?

   Sa nu lasam ca o culpabila si fatala indiferenta manifestata fata de apararea 
Constitutiei sa va determine sa neglijati vreodata, in caz de nevoie, 
recomandarea prudenta a celor mai luminati si staruitori dintre semenii vostri; dar 
lasati in schimb ca dreptatea, moderatia si fermitatea deciziilor sa continue a 
calauzi toate actiunile voastre si sa le expuna in fata intregului Univers ca 
exemplu al unui popor viteaz si modest, ce este la fel de atent fata de onoarea si 
libertatea lui. Luati aminte in special, ca o ultima recomandare ce va voi face, la 
interpretarile ticaloase si zvonurile veninoase, la motivele secrete care adesea se 
dovedesc a fi mult mai periculoase decit insasi actiunile spre care au fost 
indreptate. O intreaga casa se va trezi la prima alarma ce-a fost data de un caine 
de paza de incredere ce latra doar la apropierea tilharilor; dar in general urim 
insistenta acestui zgomot nenorocit ce perturba vesnic linistea publica si ale carui 
avertismente inoportune ne impiedica sa ne concentram atentia asupra lor, 
tocmai atunci cind probabil ar fi fost si cel mai necesar sa o facem."

   Iar voi, onorabili si magnifici stapinitori, demni si venerati magistrati ai unui 
popor liber, va rog sa-mi permiteti sa va ofer respectul si omagiile mele. Daca 
exista aici in lume o pozitie capabila de-a conferi onoare acelora ce o merita 
deplin, ea este fara indoiala cea in care virtutea si talentul se combina pentru a 
oferi ceea ce ati facut voi insiva pentru a fi vrednici si in realizarea caruia ati fost 
sustinuti de semenii vostri. Meritul lor va adauga o noua stralucire; in timp ce ati 
fost alesi de catre oameni capabili pentru a-i guverna pe altii, pentru a va 
guverna singuri, nu stiu alta cale decit aceea de-a va mentine autoritatea asupra 
tuturor celorlalti magistrati, ca popor liber si in mod special asupra celor fata de 
care detineti onoarea de a-i prezida, ceea ce reprezinta in sine intelepciunea si 
ratiunea superioara si pentru popoarele altor State.  

   Va rog sa-mi fie permis a cita un exemplu, de la care ar trebui sa existe aici 
mai multe note, ce-l voi purta intotdeauna linga inima mea. Nu ma pot gindi, fara 
a fi cuprins de cea mai dulce emotie la reamintirea acestui virtuos cetatean 
caruia ii datorez ceea ce sint azi, de care am fost instruit in timpul copilariei mele 
in sentimentul respectului datorat fata de voi. Il mai vad si azi relundu-si munca si 
hranindu-si sufletul cu adevaruri sublime. Mai vad inca si acum operele lui 
Tacitus, Plutarch si Grotius, asezate linga el in mijlocul instrumentelor specifice 
muncii sale. Iar de-o parte se afla scumpul sau fiu, primind, vai! cu un atit de mic 
profit din pacate, cele mai tandre sfaturi de la unul dintre cei mai buni parinti. Dar 
daca zburdalnicia tineretii m-a facut sa neglijez pentru o clipa inteleptele sale 



lectii, am avut mai tirziu fericirea de-a deveni constient ca indiferent de predilectia 
ce-o poate arata un om fata de viciu, acele lectii pe care educatia le-a inoculat in 
tinerele suflete si au fost imbinate cu dragoste, nu sint chiar atit de usor de uitat. 

   Astfel sint alcatuiti cetatenii si chiar si locuitorii obisnuiti ce apartin Statului pe 
care il guvernati, onorabili si magnifici cirmuitori; astfel sint acesti oameni 
inteligenti si sensibili, cei care sint cunoscuti in mod obisnuit de catre alte natiuni 
sub numele de lucratori si popor si asupra carora s-a format in general o opinie 
gresita si falsa. Tatal meu, caruia ii datorez buna dispozitie, nu s-a distins in 
niciun fel de restul semenilor sai; el a fost intocmai asa cum se aratau a fi ei; si 
chiar asa cum a fost, nu exista aici nicio tara in care cunostintele sale sa nu fi 
fost rivnite si cultivate chiar cu un anumit avantaj de catre oamenii de cel mai 
inalt caracter. El nu ar fi putut deveni asemeni mie, si nici nu s-a intimplat asa, 
slava Cerului! si intr-o oarecare masura este necesar sa va reamintesc de 
consideratia la care un asemenea om are dreptul a se astepta din partea 
magistratilor sai, cu care el este egal, atit prin educatie cit si prin drepturile 
naturale si prin nastere si inferior doar prin propria sa vointa, prin acea preferinta 
pe care ei o datoreaza fata de meritele voastre si oferindu-va aceasta 
superioritate, ce le permite apoi sa poata pretinde autoritate din partea voastra. 
Este o satisfactie plina de viata si inteleg ca este insotita de o mare candoare si 
de un aer protector in intreg comportamentul vostru fata de ei, de o anumita 
gravitate fata de cel care in acest fel devine pastrator al legii; si in acest fel ii 
rasplatiti prin stima si atentia ce le-o acordati, pentru respectul si supunerea ce o 
datoreaza. Acest tip de comportament nu este doar just, dar este si prudent; tot 
asa cum fericirea tinde sa stearga din memoria unui om evenimentele neplacute 
ce ar trebui sa fie ingropate in vesnica uitare. Este cu atit mai rational, pe cit 
incearca sa determine ca acest popor generos si echitabil sa-si gaseasca o 
placere in datoria sa; pentru a-i face sa iubeasca in mod natural, sa va acorde 
onoare si sa-i determine si pe cei mai zelosi in mentinerea propriilor drepturi, sa 
fie in acelasi timp dispusi sa le respecte pe ale voastre.

   Nu ar trebui sa fie gindit surprinzator daca diriguitorii societatii civile ar trebui sa 
bucure de bunastare si de glorie in sinul comunitatilor din rindul carora apartin; 
dar este o fericire extraordinara pentru pacea oamenilor cind aceste persoane ce 
sint considerate magistrati, sau mai degraba stapinitori ai unor tari marete si 
pioase, vor arata o farima de dragoste pentru pamintul acelei tari pe care o 
apara. Sint fericit ca sta in puterea mea sa fac o exceptie atit de singulara in 
favoarea lor si sa izbutesc sa-i asez printre cei mai buni cetateni pe acesti zelosi 
depozitari ai actiunilor sacre si ai credintelor ce sint stabilite prin lege, pe acesti 
venerabili pastori de suflete, a caror putere si elocventa captivanta este cu atit 
mai bine calculata pentru a inocula in inimile oamenilor maximile religioase, tot 
asa cum ei insisi sint primii care le pun in practica. Toata lumea este informata 
asupra marelui succes ce-l cunoaste in Geneva arta practicata de la anvon; dar 



cei mai multi dintre oameni sint obisnuiti sa auda un lucru in predicile divine, iar 
in practica sa constate ca realitatea este cu totul alta, incit doar citiva dintre ei au 
sansa de-a cunoaste cit de departe poate ajunge spiritul Crestinismului, sfintele 
moravuri, severitatea fata de sine si indulgenta manifestata in fata semenului 
sau, care sa reuseasca sa patrunda, prevalind asupra intregului corp al 
magistratilor nostri. Ii este dat probabil numai orasului Geneva sa prezinte un 
exemplu edificator al unei astfel de uniuni perfecte intre cler si oamenii de litere. 
Este in mare masura meritul intelepciunii lor, moderatiei recunoscute si dorintei 
de prosperitate a Statului, cele ce mi-au permis sa-mi pun sperantele in existenta 
aici a unei paci perpetue. In acelasi timp, am vazut cu o placere amestecata cu 
surprindere si veneratie, cit de mult detesta ei maxima terifianta a acelor oameni 
ticalosi si barbari din a caror istorie ne furnizeaza mai mult decit un singur 
exemplu; care in scopul de-a sprijini drepturile pretinse ale lui Dumnezeu, ca si 
cum am spune propriile lor interese, nu s-au aratat a fi mai putin avizi de singe 
omenesc, pe cit s-au dovedit si plini de speranta ca proprietatea lor va fi 
intotdeauna respectata intr-un mod special.

     Nu trebuie sa uitam ca acea pretioasa jumatate a Republicii este cea care 
aduce fericirea celeilalte; si a carei farmec si prudenta, prezerva pacea si virtutea 
ei. Amabile si virtuoase fice ale Genevei, totdeauna destinul va face ca sexul 
vostru slab sa-l domine pe cel al nostru. Sintem fericiti atita timp cit influenta 
voastra pura se va manifesta doar in limitele uniunii conjugale si va fi exercitata 
doar spre gloria Statului si a fericirii publice. Astfel a fost in Sparta, cind sexul 
feminin a luat sub comanda sa cetatea; si astfel sinteti vrednice sa comandati 
Geneva. Ce barbat poate fi atit de barbar ca sa reziste la vocea onoarei si 
ratiunii, soptita de pe buzele unei sotii afectuoase? Cine nu dispretuieste 
vanitatea luxului pentru a privi in schimb la vesmintele simple si modeste, pentru 
ca stralucirea lor sa apara mult mai apropiata frumusetii? Este sarcina voastra, a 
perpetua prin influenta sugestiilor, prin inocenta si prin maleabilitatea regulilor, un 
respect fata de legile Statului si armonie intre cetateni. E sarcina voastra sa 
reuniti familiile destramate prin realizarea unor mariaje fericite; si mai presus de 
toate, sa corectati, cu farmecul elocvent al lectiilor voastre si gratia modesta a 
conversatiilor, toate aceste extravagante pe care le-au cules de prin alte State 
tinerii vostri, de vreme ce in locul la atitea lucruri folositoare de care puteau 
profita, ei au adus acasa doar ceva mai mult decit nimic, asta pe linga un aer 
pueril si un stil ridicol, capatat pe linga femeile pierdute, dar in schimb au dobindit 
o admiratie pentru nu stiu ce asa-zisa grandoare si o meschina recompensa 
servituitii, ce nu se va putea alatura niciodata maretiei reale a libertatii. Continuati 
de aceea a fi intotdeauna ceea ce sinteti, cei mai virtuosi gardieni al moravurilor, 
ce asigura o siguranta placuta pacii voastre, exercitind de fiecare data 
impulsurile inimii si ale naturii in favoarea datoriei si virtutii.

     Ma flatez eu insumi ca nu va putea fi dovedit niciodata ca as fi putut fi dus in 
eroare in constructia unei astfel de fundatii de sperantele realizarii unei fericiri 



generale a cetatenilor spre gloria Republicii. Trebuia sa fi marturisit cu toate 
acestea, ca desi toate aceste avantaje, nu vor putea fi privite in acea splendoare 
de care sint orbiti ochii celor mai multi dintre oameni; un gust pueril si nimicitor, 
ce reprezinta inamicul de moarte al fericirii si libertatii.

      Permiteti tineretului libertin sa-si caute in alta parte placerile usoare si lunga 
lor pocainta. Lasati pretendentii sa guste admiratia palatelor grandioase, 
frumusetea echipajelor ecvestre, mobilierul somptuos, pompa sarbatorilor 
publice, precum si toate celelalte frumuseti rafinate ale luxului si feminitatii, 
oriunde altundeva. Geneva nu are a se mandri cu nimic altceva in afara de 
oameni; o asemenea imagine are cu toate acestea o valoare proprie, iar cei care 
au gust pentru ea, sint vrednici sa vada si restul.

      Binevoiti, onorabili si magnifici suverani, sa primiti cu egala bunavointa 
aceasta marturie respectuoasa in interesul ce l-am aratat fata de prosperitatea 
comuna. Si, daca as fi fost atit de nefericit incit sa ma fac vinovat de orice 
abordare indiscreta in toata aceasta revarsare de lumina din inima mea, va 
implor sa ma iertati si sa o atribuiti afectiunii tandre a unui patriot adevarat si 
zelului arzator si legitim al unui om care nu-si poate imagina o mai mare fericire 
pentru sine decit sa-i vada fericiti pe semenii sai.

 
Onorabili, magnifici si suverani lorzi, cu cel mai profund respect,
Cel mai umil si supus slujitor si cetatean.

                              
  
     J. J. Rousseau                                 Chambéry, June 12, 1754

------------------------------------------------------------------------------------------

                             PREFATA

      Dintre toate stiintele umanitatii, cea mai utila si imperfecta dintre ele pare 
pentru mine a fi cea legata de studiul omului; si ma voi aventura sa spun, ca 
singura acea inscriptie de pe frontspiciul Templului din Delphi "Cunoaste-te pe 
tine insuti", contine un percept mult mai dificil si mai important decit tot ce va 



putea fi descoperit in imensele volume pe care le-au scris vreodata toti moralistii 
lumii. Consider subiectul discursului urmator drept una dintre cele mai 
interesante intrebari pe care le poate propune filozofia si din nefericire pentru noi, 
una dintre cele mai dificile chestiuni pe care trebuie s-o rezolve filozofii. Pentru 
ca altfel, cum vom putea cunoaste sursa inegalitatii dintre oameni, daca nu vom 
incepe prin a cunoaste mai intii omenirea? Si cum ar putea spera omul sa se 
vada pe sine, asa cum natura l-a creat, de-a lungul numeroaselor modificari ce 
trebuie sa se fi petrecut in succesiunea pe care spatiul si timpul trebuie sa le fi 
produs in constitutia lui originala? Cum ar putea distinge oare ceea ce este 
fundamental in natura sa, de acele modificari si completari care prin 
circumstantele si progresele pe care le-a cunoscut, au initiat modificarea conditiei 
sale primitive? La fel ca si statuia lui Glaucus, care a fost atit de desfigurata de 
trecerea timpului, de influenta marii si a furtunilor, incit pare mult mai apropiat 
unei fiare salbatice decit unui zeu, sufletul omului a fost alterat in cadrul societatii 
de mii de cauze perpetuu repetate, de achizitia unor multitudini de adevaruri si 
erori, de modificarile ce s-au petrecui in interiorul corpului sau, de zbuciumul 
permanent al pasiunilor sale, ce s-au schimbat intr-atit de mult in aparenta lor, 
astfel incit cu foarte mare greutate ar mai putea fi azi recunoscute. In locul unei 
fiinte care sa actioneze constant plecind de la un set de principii fixe si 
invariabile, in locul unei simplitati maiestuoase si celeste, imprimata de insasi 
Autorul ei divin, vom afla in ea doar un inspaimintator contrast al pasiunilor ce se 
confunda cu ratiunea si al unei intelegeri ce nu face altceva decit sa mareasca 
delirul.

    Este inca si mai crud de atit, pentru ca asa cum fiecare pas facut de specia 
umana, o indeparteaza si mai mult de starea sa primitiva, cu cit realizam mai 
multe dintre descoperirile noastre, cu atit mai mult ne indepartam noi insine de 
posibilitatea de-a le realiza pe cele mai importante dintre ele. Altfel spus, intr-un 
anume sens, cu fiecare din studiile efectuate asupra omului, aceasta cunoastere 
este scoasa de sub influenta puterilor noastre.

    Este usor de perceput ca modificarile succesive in constitutia omului, ceea ce 
trebuie sa privim la originea acestor diferente prin care omenirea se distinge si 
care ii sint permise acum, sint la fel de egal distribuite printre ei, ca si printre 
celelalte animale, inca inainte ca aceste cauze fizice sa introduca toate variatiile 
ce sint acum observabile la unii dintre ei.  

    Aceea ca de fapt, nu se poate imagina ca toate aceste modificari primare, 
indiferent de modul in care ele s-au produs, se puteau petrece toate deodata si in 
acelasi mod, in fiecare individ al speciei. Este natural sa gindim ca in vreme ce in 
functie de conditiile in care s-au regasit unii dintre ei, acestea au putut creste mai 
bine sau mai rau, avind posibilitatea in acest fel sa acumuleze o serie de calitati 



mai bune sau mai putin bune, pe care oamenii nu le mosteneau in natura lor, in 
vreme ce altele au continuat sa se mentina aici pentru un timp indelungat in 
conditia lor originala. Aceasta a fost fara nicio urma de indoiala prima sursa a 
inegalitatii dintre oameni, care este mult mai usor de scos in evidenta in acesti 
termeni generali, decit a se atribui cu precizie fiecareia dintre cauzele reale.

    Nu voi lasa prin urmare cititorii sa-si imagineze ca incerc sa ma flatez eu 
insumi ca as fi putut vedea ceea ce imi apare atit de dificil de descoperit. M-am 
folosit aici de anumite argumente si mi-am asumat riscul de-a lansa anumite 
ipoteze, nu atit de mult in speranta de-a rezolva dificultatile, cit in scopul de-a 
arunca o lumina asupra lor si a reduce intrebarile la forma lor specifica. Si in 
vreme ce altii vor putea cu destula usurinta sa continue pe acelasi drum, cu toate 
acestea nimeni nu va gasi ca este foarte facil a se ajunge la un final. Pentru ca 
nu este usor deloc a distinge corect intre ceea ce este original si ceea ce este 
artificial in natura actuala a omului, sau in a-ti forma o idee corecta asupra unei 
situatii care nu mai exista, care poate ca nici nu a existat si probabil ca nici nu va 
mai exista vreodata; si asupra careia, cu toate acestea, este necesar sa-ti 
formezi o idee adevarata, ce va fi in masura sa-ti permita emiterea unei judecati 
corecte asupra starii actuale. Ea necesita intr-adevar, mai multa filozofie decit 
poate fi imaginata, pentru a-i putea permite aceluia sa determine exact care sint 
toate precautiile ce trebuiesc a fi luate, in scopul de-a realiza observatii solide 
asupra acestui subiect; iar aceasta intreprindere ce mie imi apare a oferi o solutie 
la urmatoarea problema, nu ar putea fi considerata cu nimic mai prejos de 
sarcina pe care si-ar fi asumat-o un Aristotel sau Plinus in epoca actuala. Care 
sint acele experimente ce ar trebui facute, in masura a dezvalui omul natural? Si 
cum ar trebui efectuate aceste experimente pentru a fi adaptate stadiului actual 
al societatii umane?

     Sint tot atit de departe de a rezolva aceasta problema, astfel incit gindesc ca 
posed suficiente argumente in privinta acestui subiect pentru a ma aventura sa 
declar inca dinainte, ca marii nostri filozofi nu s-au dovedit prea buni in a 
directiona asemenea experimente, iar cei mai puternici dintre suveranii nostri, 
pentru a le pune in practica. Avem foarte putine motive pentru a ne astepta la o 
asemenea combinatie care sa fie acompaniata indeosebi de o anumita 
perseverenta, sau mai degraba de-o succesiune de inteligenta si bunavointa, ce 
este necesar a fi manifestata de ambele parti, pentru ca rezultatul sa fie 
incununat de succes.  

     Aceste investigatii ce sint atit de dificil de realizat si fata de care s-a aratat 
pina in prezent atit de putina grije, sint cu toate acestea singurul mijloc ce ne 
ramine pentru a evita multitudinea de dificultati ce ne priveaza de cunoasterea 
fundatiilor reale ale societatii umane. Este vorba de aceasta ignoranta asupra 
naturii omului care arunca atit de multa incertitudine si obscuritate asupra 



adevaratei definitii a drepturilor naturale; pentru ca ideea de drept, spune 
Burlamaqui, si in mod special aceea de drept natural, sint idei aflate in evident  
raport cu natura omului. Apoi chiar de la insasi aceasta natura, continua el, iau 
nastere Constitutia si Statul, astfel ca de aici trebuie sa deducem primele 
principii ale acestei stiinte.   

     Nu putem privi fara un sentiment de surpriza si dezgust la cit de putin acord a 
existat intre diferitii autori care au tratat asupra acestui subiect important. Printre 
numerosii mari scriitori, de-abia de pot fi gasiti cu mare greute doi, a caror pareri 
sa coincida cit de cit. Ca sa nu mai aducem aminte despre filozofii antici, ce se 
pare ca si-au facut un adevarat tel din a se contrazice reciproc pina si asupra 
celor mai fundamentale principii, juristii Romani au supus omul si celelalte 
animale, fara nicio discriminare, aceleiasi legi naturale, pentru ca ei au apreciat 
ca sub acest nume se ascunde acea lege pe care a impus-o chiar insasi natura, 
mai degraba decit a fi doar o simpla recomandare; sau poate doar din cauza 
semnificatiei speciale a termenului de lege pentru juristi; care cu aceasta ocazie, 
se pare ca n-au inteles nimic altceva, decit acele relatii generale ce sint stabilite 
de catre natura intre toate fiintele inzestrate cu viata, in scopul conservarii 
comune. Modernii inteleg prin termenul de lege doar o regula ce-i este prescrisa 
unei fiinte morale, ceea ce inseamna inteligenta, libera si gindita in relatiile sale 
cu alte fiinte, limitind in consecinta sfera jurisdictiei legilor naturale la om, acesta 
fiind singurul dintre toate animalele ce se bucura de faptul de-a fi inzestrat cu 
ratiune. Dar in definirea acestei legi, fiecare dintre ei urmeaza modelul propriu, 
situindu-l pe asemenea principii metafizice, incit exista printre noi foarte putine 
persoane ce sint capabile sa le inteleaga si cu atit mai putin sa le descopere, 
plecind doar de la ei insisi. Astfel incit definitiile ce-au fost date de acesti oameni 
invatati, ce difera in toate celelalte, sint de acord doar intr-un singur punct, acela 
ca este aproape imposibil de-a intelege pe deplin legile naturii si de-a te supune 
intru-totul lor, fara a fi un metafizician profund si un foarte subtil cazuist. Ceea ce 
inseamna cu alte cuvinte, ca omenirea va trebui sa se foloseasca in modelul de 
organizare al societatii, de anumite capacitati ce sint cistigate dupa depasirea 
unor mari dificultati si doar de foarte putini indivizi, iar asta chiar si in starea de 
societate.
 

    Cunoscind atit de putin in ceea ce priveste natura si situindu-ne intr-un 
asemenea dezacord asupra sensului cuvintului lege, s-ar putea ridica o mare 
dificultate in a stabili o definitie exacta a dreptului natural. Astfel, toate definitiile 
pe care le-am intilnit in manuale, ce inlatura imperfectiunile ridicate din punctul 
de vedere al diferentelor, sint cu toate acestea eronate, prin aceea ca sint 
derivate de la mai multe tipuri de cunostinte, pe care omul nu le poate poseda in 
mod natural si pornind de la anumite avantaje, de existenta carora nu poate avea 
nici cea mai vaga idee, pina cind nu s-a indepartat deja de acest statut. Scriitorii 
moderni incep interogindu-se care pot fi acele reguli in sine ce se arata a fi si 
cele mai avatajoase pentru om, astfel incit stabilindu-se un acord asupra lor, ar fi 



in masura sa confere si cele mai mari avantaje pentru interesul comun, iar apoi 
acorda numele de legi naturale unui set din aceste reguli, fara vreo alta dovada 
decit cea pornita din binele ce ar rezulta, daca acestea ar fi universal aplicate. 
Fara nici cea mai mica urma de indoiala, ca aceasta modalitate nu este decit o 
simpla cale de-a elabora definitii si de-a explica natura lucrurilor, ce este obtinuta 
in cea mai mare parte, printr-o conventie arbitrara. 

     Dar atita timp cit ne dovedim a fi ignoranti fata de omul natural, este cu totul in 
van a incerca sa determinam care sint acele legi originale care au fost stabilite 
pentru el, sau cele care s-ar putea adapta cel mai bine la Constitutia sa. Tot ceea 
ce putem cunoaste cu o anumita certitudine privitor la aceste legi, este aceea ca 
daca este necesar sa fie legi, ele nu trebuie sa reprezinte doar vointa a ceea ce ii 
obliga, ci va trebui ca ei sa fie constienti si de supunerea ce-o datoreaza in fata 
lor; dar deasemenea, pentru a fi naturale, va trebui sa ne parvina direct de la 
vocea naturii. 

     Prin urmare, lasind la o parte toate acele manuale de stiinta, care ne invata sa 
privim omul numai asa cum si l-au inchipuit in prealabil dinsii si sa contemplam 
doar primele si cele mai simple dintre operatiile sufletului omenesc, cred ca pot 
percepe in el doua principii ce sint prioritare in fata ratiunii, unul dintre ele ne 
intereseaza in mod deosebit in ceea ce priveste propria noastra fericire si 
conservarea speciei, iar celalalt, exercitind o repulsie naturala la imaginea unei 
alte fiinte sensibile, si in mod particular, apartinind propriei noastre specii, ce se 
afla in suferinta sau este moarta. Ea porneste de la acordul si uniunea pe care 
intelegerea este in masura a o stabili intre aceste doua principii, fara a fi 
neaparat necesar sa-l introduca si pe acela al sociabilitatii, astfel incit toate legile 
drepturilor naturale mi se prezinta a fi derivate -- reguli pe care ratiunea este 
obligata ulterior sa le stabileasca pe alte fundamente, atunci cind urmarile 
dezvoltarilor succesive au condus la suprimarea naturii insasi.

     Procedind astfel, nu ne vedem obligati sa facem din om un filozof inainte inca 
de-a fi om. Datoriile sale fata de altii nu sint dictate doar de lectiile tirzii de 
intelepciune; si atita vreme cit nu va putea rezista in fata impulsurilor interioare 
de compasiune, el nu va rani vreodata vreun alt om, nici chiar o alta fiinta 
sensibila, cu exceptia acestor ocazii legale de care este legata insasi 
conservarea lui si in fata carora el se vede obligat sa le acorde prioritate, prin 
aceasta metoda vom pune capat deasemenea unei dispute ce dureaza de 
veacuri cu privire la participarea animalelor la dreptul natural; pentru ca este 
destul de clar ca fiind lipsite de inteligenta si libertate, ele nu pot recunoaste 
aceste legi; tot asa cum impartasind intr-o anumita masura natura noastra, prin 
sensibilitatea ce le este acordata, ele ar trebui prin urmare sa ia parte si la aceste 
drepturi naturale; astfel incit omenirea este supusa unui tip de obligatii chiar si 
fata de brute. Se arata de fapt, ca daca sint constrins sa nu prejudiciez in niciun 



fel semenii ce au fost nascuti din mana aceluiasi Creator, acest lucru se 
datoreaza mai putin faptului ca acestia sint fiinte rationale, decit aceluia ca sint 
fiinte inzestrate cu sensibilitate; iar acest lucru fiind comun deopotriva omului si 
fiintelor salbatice, ar trebui sa le atribuie ultimilor cel putin privilegiul de-a nu fi rau 
tratate fara niciun motiv de catre primii.

    Adevaratul studiu asupra omului original, asupra nazuintelor sale naturale 
firesti si asupra principiilor fundamentale legate de datoria sa, reprezinta singura 
metoda adecvata ce-o putem adopta pentru a evita toate dificultatile ce le ridica 
originea inegalitatii morale din prezent, a fundatiilor reale ale corpului politic, a 
drepturilor reciproce statornicite intre membrii sai si asupra multor alte subiecte 
similare, la fel de importante si de obscure.

    Daca vom privi asupra societatii umane cu un ochi calm si dezinteresat, ea va 
parea a ne dezvalui prima data doar violenta celui puternic si opresiunea celui 
slab. Mintea omului este cutremurata la vederea cruzimii pe care o poate 
manifesta unul, ori este determinata a deplinge orbirea desavirsita in care se 
gaseste celalalt; si cum nimic nu este mai putin permanent in viata decit aceste 
relatii exterioare care sint mult mai adesea produsul unor accidente decit al 
intelepciunii, adesea numite slabiciune si putere, sau bogatie si saracie, ori 
opresiune si sclavie, toate institutiile umane par la prima vedere sa fie bazate 
doar pe un banc de nisipuri miscatoare. Trebuie doar sa privim lucrurile mai de 
aproape si sa inlaturam nisipul si praful ce inconjoara acest edificiu pentru a 
intelege fundatiile inamovibile pe care el se ridica si a invata sa respectam 
fundamentele sale. Acum, fara un serios studiu asupra omului, asupra facultatilor 
sale naturale si dezvoltarii succesive la care este supus, nu vom putea fi 
niciodata capabili sa facem aceste distinctii necesare ori separatii asupra 
lucrurilor, ce sint prezente in Constitutia sa actuala, a ceea ce este efectul vointei 
divine, de inovatiile dobindite prin intermediul cunoasterii umane. Prin urmare, 
investigatiile politice si morale spre care ne conduc intrebarile ce ne sint puse 
inainte, sint utile din toate punctele de vedere; in vreme ce istoria abstracta a 
sistemelor de guvernamint ofera o lectie cel putin la fel de instructiva pentru 
omenire.

   Tinind seama de ceea ce ar fi trebuit sa devenim si ceea ce ne-a mai ramas, ar 
trebui sa invatam sa-l binecuvintam pe Cel a carui mana binevoitoare a corectat 
institutiile noastre si le-a asezat pe o baza inamovibila, prevenind astfel toata 
aceasta dezordine ce s-ar fi putut altfel ridica din toate aceste neajunsuri, facind 
astfel incit fericirea noastra sa vina tocmai din aceste surse, ce dupa toate 
probabilitatile pareau a fi implicate doar in a ne aduce nenorocirea si mizeria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



       O  DISERTATIE

       ASUPRA ORIGINII SI FUNDATIILOR INEGALITATII DINTRE OAMENI

    Intrebari de acest fel nu sint puse de aceia ce se tem sa acorde onoare 
adevarului. Voi continua mai apoi sa sustin cu convingerea ferma si cu hotarire 
cauza umanitatii inaintea acelor oameni intelepti care m-au invitat sa fac acest 
lucru si nu ar trebui sa fie nemultumiti daca ma voi achita de aceasta sarcina intr-
o maniera demna de acest subiect si de judecatorii mei.

  
    Apreciez ca exista doua tipuri de inegalitate in interiorul speciei umane; una, 
pe care am s-o numesc naturala sau fizica, pentru ca ea este stabilita de catre 
natura si consta in diferentele ridicate de virsta, starea de sanatate, forta corpului 
si calitatile mintii sau ale sufletului; si o alta ce poate fi numita inegalitate morala 
sau politica, pentru ca ea este dependenta de un anumit tip de conventie si este 
stabilita, sau cel putin autorizata, prin consensul general al oamenilor. Cea din 
urma consta in diferite privilegii de care se bucura anumiti oameni la un moment 
dat, in detrimentul celorlalti; cum ar fi acela potrivit caruia o fiinta poate fi mult 
mai bogata, mai puternica si aflata intr-o pozitie in care se bucura de o mare 
onoare si chiar de-a pretinde din partea celorlati obedienta.    

    Este inutil sa intreb care este sursa inegalitatii naturale, pentru ca la aceasta 
intrebare raspunsul este dat de simpla definitie a cuvintului. Din nou, este poate 
inca si mai lipsit de sens sa intreb daca intre cele doua inegalitati exista o 
anumita conexiune esentiala; pentru ca acest lucru nu ar insemna altceva decit o 
simpla interogatie, cu alte cuvinte, daca acestia ce conduc sint in mod necesar 
mai buni decit cei care sint supusi si daca forta corpului sau a mintii, 
intelepciunea sau virtutea, se regasesc intotdeauna in acest individual particular, 
direct proportionale cu cantitatea de putere sau bogatie pe care acesta o detine; 
o chestiune ce se potrivea probabil a fi discutata de catre sclavi pentru a ajunge 
la urechile stapinilor, dar care ar fi putut insemna o mare necuvinta din partea 
unui om drept si liber aflat in cautarea adevarului.



    Prin urmare, subiectul discursului prezent este mult mai exact acesta. De-a 
marca in evolutia lucrurilor momentul in care dreptul ia locul violentei si natura 
devine subiect al legii si de-a explica prin ce succesiune de miracole cel puternic 
vine sa prezinte pentru a servi celui slab, iar poporul sa-si cumpere o liniste 
imaginara, pe socoteala fericirii reale.

   Acei filozofi care au cercetat in bazele societatii, au simtit cu totii necesitatea 
reintoarcerii la starea de natura; dar niciunul dintre ei nu a ajuns pina acolo. Unii 
dintre ei n-au ezitat sa-i atribuie omului intr-o astfel de stare ideea de justitie si 
injustitie, fara sa-si puna si adevarata problema, in sensul de-a ilustra ca pentru 
asta el trebuie sa fi detinut cumva si o astfel de idee, sau cel putin ca ea ar fi 
putut sa-i fie macar de un oarecare ajutor. Altii au vorbit despre dreptul natural al 
oricarui om de-a pastra ceea ce-i apartine, fara a explica ceea ce ei inteleg prin a 
apartine. Ceilalti au pornit din nou, prin a acorda autoritatea celor puternici 
asupra celor slabi, incepind direct cu nasterea sistemului de guvernamint, fara sa 
aiba in vedere timpul care trebuie sa se fi scurs inainte ca intelesul cuvintelor 
autoritate si guvernamint sa fie cunoscut printre oameni. Pe masura ce fiecare 
dintre ei se adapteaza dorintelor, aviditatii, opresiunii, ambitiei si mindriei, au 
transferat catre starea de natura idei ce au fost dobindite in starea de societate; 
astfel incit in cuvintarile ce le tin asupra salbaticului, ei descriu de fapt omul 
social. Celor mai multi dintre scriitorii nostri nici macar nu le-a trecut prin minte 
sa-si puna cel putin intrebarea, daca starea de natura chiar a existat vreodata; de 
vreme ce reiese destul de clar inca din Sfintele Scripturi ca primul om ce a primit 
de indata cunoasterea si legile lui de la Dumnezeu, nu a trecut el insusi printr-o 
asemenea stare; si daca vom acorda credit scrierilor lui Moise, asa cum ar trebui 
sa le acorde fiecare filozof crestin, ar trebui sa negam ca omul s-a aflat chiar si 
inainte de potop intr-o stare pura de natura; in afara situatiei in care, in cazul 
unor circumstante cu adevarat extraordinare, el ar fi cazut inapoi in aceasta 
stare; un paradox ce ar putea fi destul de stinjenitor pentru a fi sustinut si 
aproape imposibil de dovedit. 

    Sa incepem atunci prin a stabili de o parte faptele, in asa fel incit sa nu 
afecteze chestiunea in cauza. Investigatia ce o vom intreprinde in tratarea 
acestui subiect, nu trebuie sa fie considerata drept un adevar istoric, ci doar ca 
un simplu rationament, mai degraba conditional si ipotetic decit unul predestinat 
a explica natura lucrurilor, menit a stabili originea lor reala; la fel ca si ipotezele 
pe care le formuleaza fizicienii din zilele noastre cu privire la originile Universului. 
Religia pretinde de la noi sa credem ca Insusi Dumnezeu l-a scos pe om din 
starea de natura imediat dupa actul creatiei, iar el se afla intr-o astfel de stare de 
inegalitate azi, doar pentru ca asa este vointa Sa, si ca asa trebuia sa se si 
intimple; dar ea nu ne interzice sa formulam ipoteze bazate exclusiv pe natura 
omului si a fiintelor aflate in jurul sau, cu privire la ceea ce poate deveni in 



interiorul rasei umane, chiar daca aceasta provine de la ceea ce i-a fost lasat in 
sine. Aceasta este apoi intrebarea ce mi s-a pus si pe care mi-am propus s-o 
dezbat in prezentul discurs. Si asa cum subiectul intereseaza omenirea in 
general, ma voi stradui sa utilizez un stil care sa fie adaptat pentru toate 
natiunile, sau mai degraba lasind la o parte spatiul si timpul, ma voi ocupa numai 
de acei oameni la care fac aici referire. Ma voi inchipui a fi prezent eu insumi in 
Lyceum-ul din Athena, repetind lectia predata de maestrii mei, avindu-i drept 
judecatori pe Platon si Xenocrates, iar ca auditoriu intreaga omenire.  

     

     O, Omule! indiferent de tara din care provii, indiferent de ceea ce opina ta 
poate fi, ia aminte la istoria ta tot astfel cum eu insumi am gindit s-o citesc, nu in 
acele carti ce-au fost scrise de cei provenind din aceiasi spita cu tine, care din 
firea lor sint niste mincinosi, ci in cele ce stau marturie in natura, cea care 
niciodata nu minte. Tot ceea ce vine de la ea va fi intotdeauna adevarat; nu veti 
intilni niciodata vreun fals, exceptind doar cazul in care am introdus aici 
involuntar ceva din ceea ce este al meu. Vremurile la care ma voi referi sint 
foarte indepartate; cit de mult te-ai schimbat fata de ceea ce odata ai fost! Este 
vorba de insasi specia voastra, despre care voi scrie aici, despre calitatile pe 
care le-ati mostenit si pe care educatia si obiceiurile voastre le-au putut deprava, 
dar nu le-au putut distruge in intregime. Este vorba aici, intocmai precum simt, 
despre o virsta la care individul uman si-ar fi dorit sa se poata opri; sinteti atit de 
aproape de punctul de-a va interesa de virsta la care v-ati fi dorit ca intreaga 
voastra specie sa se mai afle inca. Nemultumiti de statutul vostru prezent, din 
aceleasi motive ce ameninta pe nenorocitii vostri descendenti cu o nefericire inca 
si mai mare, va veti dori poate sa stea in puterile voastre sa mai puteti inca a va 
reintoarce; si acele sentimente ce se vor naste ar trebui sa fie un panergic 
inchinat primilor dintre stramosi, o critica aspra asupra contemporaneitatii si o 
cumplita teroare ce se va ivi doar privind asupra nenorocirilor infricosetoare ce 
vor sosi dupa voi. 



                                PRIMA PARTE

       IMPORTANTA ce-o poate avea in directia judecatii corecte asupra starii 
naturale a omului, de a-l considera plecind de la adevaratele sale origini si a-l 
examina, asa cum se obisnuieste a se spune, in embrionul speciei sale; nu voi 
urmari modul de organizare ce-l va purta de-a lungul evolutiilor sale succesive, 
nu ma voi opri pentru a intreba care trebuie sa fi fost sistemul animal caruia ii 
apartinea la inceputurile sale, cel care a fost capabil sa-i asigure devenirea intr-o 
asemenea masura ce i-a permis sa ajunga ceea ce este azi. Nu ma voi intreba 
daca unghiile sale lungi au fost prima data, asa cum presupune Aristotel, doar 
niste ghiare inconvoiate, daca intregul sau corp, la fel ca si acela al unui urs, a 
fost acoperit intru-totul cu par; ori asupra faptului ca el nu s-a putut deplasa decit 
in patru labe, avind privirea permanent indreptata spre pamint, acest lucru 
limitindu-i orizontul doar la citiva pasi, atragind in acelasi timp atentia asupra 
naturii si limitelor inguste ale idealurilor sale. Asupra acestui subiect nu pot 
formula nimic altceva decit o presupunere vaga si aproape imaginara. Anatomia 
comparata a facut inca prea putine progrese, iar observatiile ce au fost 
inregistrate de naturalisti sint prea incerte astazi, pentru a permite o baza 
adecvata pentru orice rationament solid. Astfel incit, fara a recurge la oricare 
dintre informatiile supranaturale ce ne sint oferite din plin asupra acestui subiect, 
ori fara a acorda orice atentie modificarilor ce trebuie sa fi avut loc atit in 
interiorul, cit si in exteriorul structurii omului, tot la fel cum acesta a inceput a-si 
adapta membrele sale unor noi functii si a se hrani cu noi tipuri de alimente, la fel 
de bine pot presupune, ca toate aceste adaptari au reprezentat dintotdeauna 
ceea ce omul ne apare a fi azi; si ca el s-a deplasat intotdeauna pe doua 
picioare, putindu-se folosi de membrele superioare la fel cum o facem si noi azi, 
toate acestea permitindu-i la fel de bine sa-si arunce privirea asupra intregii 



naturi si sa incerce sa masoare cu ochii sai nemarginirea boltii Celeste.
 

      Daca vom deposeda aceasta fiinta, astfel constituita, de toate darurile 
supranaturale pe care le-ar fi primit, de toate facultatile artificiale ce le-ar fi 
dobindit doar prin eforturile lui si ce au putut fi cistigate doar in urma unui proces 
atit de indelungat; daca il vom considera, intr-un cuvint, intocmai asa cum trebuie 
sa fi sosit aici direct din mainile naturii, vom putea vedea in el un animal mult mai 
slab decit alte animale si mult mai putin agil decit multe altele; dar, aruncind o 
privire de ansamblu asupra lui, acest lucru ne dezvaluie ca el este cel mai 
avantajos organizat dintre toate. Il pot vedea astimparindu-si foamea la umbra 
primului stejar, potolindu-si setea linga primul priu; gasindu-si odihna sub primul 
copac ce-i ofera ospatul; si cu acestea toate nevoile lui isi gasesc implinirea.

     In vreme ce pamintul a fost daruit cu fertilitatea sa naturala si-a fost acoperit 
cu imense paduri, acesti copaci nu vor putea fi mutilati niciodata de secure, vor 
putea furniza pe de-o parte hrana, iar pe de alta parte adapost pentru fiecare 
specie de animale. Omul imprastiindu-si semintia incolo si incoace, ajungind in 
acest fel peste tot, a avut posibilitatea sa observe si sa imite modul in care sint 
create toate aceste valori, reusind sa atinga pina si cistigarea instinctului specific 
animalelor, cu avantajul ca in vreme ce fiecare specie de brute a fost limitata la 
un instinct particular, omul, care cel mai probabil nu detine unul specific, si le va 
putea insusi pe toate; si in acest fel isi va putea cistiga subzistenta mult mai usor 
decit reusesc toate aceste animale luate laolalta.  

    Obisnuit inca de la inceput cu climatul aspru si rigorile anotimpurilor, calit de 
numeroasele eforturi depuse, lipsit de orice protectie in fata fortelor naturii si 
complet neinarmat, lipsit de orice posibilitate de-a se apara pe sine si de a-si 
apara prada ce reusea cu atita efort s-o procure in fata celorlalte animale feroce, 
lipsit de putinta de-a scapa de pericol asa cum reusesc pasarile ce-au fost 
inzestrate pentru asta cu aripi, omul va dobindi o constitutie robusta si aproape 
inexpugnabila. Copiii aducind pe lume odata cu ei constitutia excelenta mostenita 
de la parintii lor si fortificind-o chiar cu acele exercitii ce au condus prima data la 
constructia ei, vor dobindi in acest fel intreaga vigoare de care este capabila 
structura umana. In acest caz Natura s-a folosit intocmai de acelasi tratament ce 
era obisnuit a se aplica in cazul copiilor de vechii locuitori ai Spartei; cei care 
soseau in lume cu o constitutie sanatoasa deveneau vigurosi si puternici in 
vreme ce restul erau cu totii sortiti pieirii; aceasta este diferenta fata de 
comunitatile noastre moderne, in care Statul facind din copii o povara pentru 
parintii lor, ii ucide fara nicio discriminare, inainte inca de-a se naste.

    Corpul unui salbatic fiind singurul instrument pe care el il poate intelege, il 
foloseste pentru a atinge diferitele scopuri, ceea ce pentru noi, in lipsa unei 



asemenea practici este aproape imposibil de realizat; pentru ca procesul 
complex al creatiei de bunuri din societatea moderna ne rapeste acea forta si 
agilitate, la care, in cazul lor, necesitatea ii obliga sa le cistige. Daca ar fi avut o 
secure, ar mai fi fost oare capabili sa rupa cu bratul gol o ramura de arbore atit 
de groasa? Daca ar fi avut o prastie, ar mai fi putut atunci sa mai arunce o piatra 
cu atita viteza? Daca ar fi dispus de o scara, s-ar mai fi putut catara cu o agilitate 
atit de mare pina in virful unui copac? Daca ar fi avut un cal, ar mai fi fost el 
insusi atit de iute de picior? Dati-i unui om civilizat destula vreme sa poata stringe 
in jurul sau un numar mare de mecanisme si nu e nicio urma de indoiala ca 
acesta il va invinge in cele din urma pe salbatic; dar daca doriti sa vedeti o 
competitie inca si mai inegala, puneti-i unul linga altul, neinarmati si goi si in 
scurta vreme veti putea observa avantajul de-a avea toate fortele in mod 
constant la dispozitia voastra, de-a fi intotdeauna pregatit pentru orice eveniment 
posibil, si de-a detine intotdeauna controlul asupra a tot si toate din ceea ce 
exista in jurul tau.

   
     Hobbes sustine ca omul este in mod natural cutezator, atentia sa fiind 
concentrata doar catre atac si lupta. Un alt filozof ilustru sustine contrariul, iar 
Cumbertland si Puffendorf sustin deasemenea, ca nimic nu-i mai timid si temator 
decit omul aflat in starea de natura; ca el se afla intr-un permanent tremur si gata 
oricind sa-si ia zborul, la cel mai mic zgomot, sau la cea mai usoara miscare. 
Aceasta poate fi adevarata in legatura cu lucrurile pe care el nu le cunoaste; si 
nu am niciun fel de dubii ca el este inspaimintat de orice noutate ce i se prezinta, 
cind nici macar nu cunoaste care este raul si binele fizic, nici macar sa poata 
face o comparatie intre propria forta si pericolul la care se poate astepta sa-l 
intilneasca. Asemenea circumstante se intimpla oricum rareori in stadiul de 
natura, in care toate lucrurile se desfasoara intr-o maniera uniforma, iar fata 
pamintului nu este supusa la aceste schimbari bruste si continue, care se ridica 
din pasiunile si capriciile organismelor umane ce locuiesc impreuna. Dar omul 
salbatic ducindu-si viata dispersat printre celelalte animale si aflindu-se el insusi 
in situatia de a-si masura puterea cu ele, a ajuns in curind sa se compare cu 
acestea; si percepind ca le este superior mai mult datorita indeminarii sale decit 
prin forta brutala, a invatat sa nu se mai teama de ele. Puneti un urs sau un lup, 
sa lupte impotriva unui nativ robust, agil si hotarit, asa cum este el inarmat cu 
pietre si cu o bita si veti constata ca pericolul va fi situat cel putin de ambele parti 
si ca dupa citeva incercari de acest fel, fiarele salbatice, care nu sint mari 
amatoare sa se atace una pe cealalta, nu vor fi pregatite in cele din urma sa-l 
atace pe om, pe care-l vor descoperi a fi cel putin tot atit de salbatic si feroce ca 
si ele. Cu privire la astfel de animale ce detin in realitate mult mai multa forta 
decit indeminarea ce o poseda omul, el este in aceiasi situatie in care se gasesc 
toate animalele slabe, care cu toate acestea inca mai sint capabile sa 
supravietuiasca; exceptind faptul ca el detine in mod egal avantajul de-a fi iute de 
picior si ca poate sa-si gaseasca un loc de refugiu aproape in orice copac, 
detinind libertatea sa aleaga locul de infruntare si astfel sa lupte sau sa 
paraseasca lupta, dupa cum va alege. Adaugati la aceasta ca din cite se poate 



observa in comportamentul animalelor, acestea nu-si vor dori in mod natural o 
confruntare directa cu omul, exceptind cazurile de legitima aparare, sau al unor 
perioade extraordinare de foamete, ori la tradarea oricareia din aceste antipatii 
violente, care par a indica faptul ca o specie este destinata de catre natura 
pentru a fi hrana unei alte specii.

    Acest lucru face fara nicio indoiala ca negrii si salbaticii sa se teama atit de 
putin de fiarele salbatice pe care le intilnesc in padurile lor. Triburile indienilor 
Caraibi din Venezuela [vizitati si de Papillon, Henry Charriere.] printre altii, traiesc 
in acest respect, in cea mai deplina securitate si fara a intimpina nici cele mai 
mici inconveniente. Desi sint aproape goi, Francis Corréal ne spune ca se expun 
ei insisi in padurile lor, inarmati doar cu arcuri si sageti; dar nimeni n-a auzit 
vreodata ca vreunul dintre ei sa fie devorat de fiarele salbatice. 

     Dar omul are alti inamici mult mai formidabili, impotriva carora nu a fost 
inzestrat cu astfel de mijloace de aparare; acestia sint infirmitatile naturale sau 
cele dobindite in copilarie, virsta avansata, bolile de tot felul, starea de deprimare 
- anxietatea -, ce dovedesc slabiciunea noastra si in vreme ce primele sint 
comune tuturor animalelor, ultima apartine in principal omului in starea de 
societate. In ceea ce priveste copilaria, este observabil ca mama isi poarta copiii 
intotdeauna cu ea, putindu-i ingriji cu o mai mare usurinta decit femelele multor 
specii de animale, care sint obligate sa fie intr-o perpetua miscare, cu un mare 
efort si intr-o vesnica cautare, pentru a descoperi o cale de supravietuire si o alta 
pentru a-si ingriji si hrani puii. Este la fel de adevarat ca daca se intimpla ca 
mama sa piara, copiii se vor afla intr-un mare pericol sau vor pieri impreuna cu 
ea; dar acest risc este comun multor alte specii de animale, ai caror pui vor trebui 
sa petreaca o perioada destul de lunga linga mamele lor pina a fi pregatiti sa 
implineasca de unii singuri toate sarcinile si obligatiile vietii, pina cind vor fi gata 
sa fie parasiti luptei pentru supravietuire. Iar daca probabil copilaria noastra este 
mai lunga decit a lor, si viata noastra este proportional mai lunga; astfel incit 
toate lucrurile sint in acest sens destul de corect impartite; desi exista aici si alte 
reguli ce trebuie avute in vedere la calcularea duratei primei perioade din viata, 
precum si asupra numarului de tineri, dar care nu fac in prezent obiectul 
cercetarii noastre. La virste avansate, cind omul este mai putin activ si transpira 
mai putin, nevoia de alimente se diminueaza odata cu capacitatea de-a le mai 
putea procura. La fel cum starea de salbaticie ii protejeaza fata de boli precum 
guta si reumatismul si virsta avansata este, dintre toate suferintele, cea pe care 
orice ajutor din partea omului o poate cel mult ameliora, decit sa reuseasca sa o 
faca sa inceteze intru-totul, fara macar ca ceilalti sa poata intelege ca sint deja 
morti si aproape pina cind si ei insisi sa poata realiza asta.

    Cu privire la suferintele omului, nu voi continua a repeta declamatiile false si 
stupide pe care cei mai sanatosi dintre oameni le indreapta impotriva medicinii; 



dar ma voi intreba daca au fost facute orice fel de observatii solide de la care sa 
se poate trage concluzia ca in tarile in care arta medicinei este in mare masura 
neglijata, durata medie de viata a omului este cu mult mai mica decit in tarile in 
care stiinta medicinei a fost cultivata. Cum se poate explica intr-adevar aceasta 
situatie, ca noi insine putem sa ne producem mai multe boli decit remediile pe 
care le poate furniza medicina? Marea inegalitate in modul de viata, suferintele 
extraordinare ale unora, munca extrema la care sint supusi ceilalti, usurinta 
manifestata in declansarea unor stari emotionale si in satisfacerea apetitelor 
senzuale, o abundenta a alimentelor ce-i determina pe cei bogati sa obisnuiasca 
a servi la masa lor doar sortimentele cele mai fine si mai rare, care de cele mai 
multe ori le vor distruge digestia, iar pe de cealalta parte, alimentele alterate de 
pe masa celor saraci, care cel mai adesea, asa rele cum sint, se dovedesc a fi si 
insuficiente pentru a potoli foamea lor, ceea ce-i va determina atunci cind vor 
intilni ocazia, sa dovedeasca la fel de lacomi, supraincarcindu-si stomacul cu 
aceste alimente, la fel de nesanatoase pe cit se vor dovedi a fi si cele mai fine 
pentru stapinii lor; toate acestea, impreuna cu noptile pierdute si excesele de 
orice fel, lipsa moderatiei pentru oricare dintre pasiuni, oboseala, epuizarea 
psihica, nenumaratele suferinte si amaraciuni inseparabil legate de orice conditie 
a vietii, de care mintea omului este in continuu chinuita; acestea sint tot atitea 
dovezi fatale ca cea mai mare parte din suferintele ce sintem nevoiti sa le 
induram sint opera noastra si ca le putem evita aproape pe toate doar intelegind 
sa acceptam acest mod de viata atit de simplu, de uniform si solitar, pe care ni l-
a prescris insasi natura. Daca ea a destinat omul unei vieti pline de prosperitate, 
atunci voi indrazni sa declar, ca aceasta stare de reflectie este una contrara 
naturii si ca omul ca fiinta ginditoare, este un animal depravat. Atunci cind ne 
gindim la constitutia fericita de care se bucura omul in starea de salbaticie, cel 
putin la aceia pe care inca n-am reusit sa-i stricam intru-totul cu lichiorurile 
noastre spirtoase, si vom reflecta ca ei sint supusi unor tulburari si suferinte mult 
mai puternice decit cele pe care le cunoastem noi, la numeroase raniri si la virsta 
avansata, de care doar moartea ii va putea izbavi, sintem tentati sa credem ca in 
cursul istoriei societatii civile, vom putea reafirma deasemenea asta si in ceea ce 
priveste maladiile omului. Cel putin asa cum a fost opinia lui Platon, care din 
numeroasele remedii prescrise sau acceptate de Podalirius si Machaon la 
asediul Troiei, a dedus ca cele citeva suferinte pe care le ameliorau aceste 
remedii din vremea sa, nu au mai fost cunoscute omenirii mai apoi; Iar Celsius 
ne spune despre dieta ce se dovedeste a fi acum atit de necesara, ca a fost 
prima oara inventata de catre Hippocrates.   

     Fiind supus la atit de putine cauze declansatoare de suferinta, omul din starea 
de natura nu avea nevoie de remedii si cu atit mai putin de medici; nu se afla 
oare rasa umana in acest sens intr-o situatie mai rea decit toate celelalte 
animale? si este destul de usor sa aflam de la vinatori daca ei au intilnit vreodata 
in expeditiile lor animale care sa poarte mai multe infirmitati. Este sigur ca au 
intilnit in mod frecvent unele animale ce poarta semnele doveditoare ca au fost 
ranite de nenumarate ori, multe altele care au avut oasele sau chiar membrele 



rupte, cu toate acestea ele s-au vindecat fara alta asistenta medicala decit cea 
oferita de timp, sau de urmarea unor regimuri speciale, altul decit cel al vietii lor 
obisnuite. In acelasi timp, cura lor de vindecare nu pare a fi mai putin desavirsita, 
de vreme ce n-au fost nevoite sa suporte tortura inciziilor sau pe cea a otravirii 
sigure si lente cu numeroasele medicamente prescrise, sau acea slabire si 
ruinare a organismului ce o aduce postul. Pe scurt, cu toata utilitatea 
medicamentelor ce pot fi administrate cit se poate de corect, este sigur ca daca 
atunci cind omul salbatic sa va afla in suferinta, singur, fata in fata cu sine, nu va 
putea avea speranta la nimic altceva decit la natura, iar pe de alta parte, nu va 
avea sa se teama de nimic altceva decit de singura suferinta sa; ceea ce face ca 
situatia sa adesea sa fie preferabila celei in care ne regasim noi.

    De aceea ar trebui prin urmare sa ne ferim a confunda omul salbatic cu omul 
pe care il avem zilnic sub privirile noastre. Natura trateaza toate animalele ce au 
ramas in grija sa cu o dragoste partinica, ce pare a ne arata cu cita gelozie isi 
manifesta acest drept. Calul, pisica, bivolul, pina si un magar, sint in general mari 
de statura si intotdeauna foarte robuste si au mai multa vigoare, forta si curaj, 
atunci cind alearga in salbaticie prin paduri, decit atunci cind sint hranite in staul. 
Devenind domestice, ele isi pierd jumatate din aceste avantaje; si pare ca si cum 
toata grija noastra aratata in fata lor pentru a le hrani, intretine si trata, serveste 
doar depravarii lor. Acest lucru se petrece si in cazul omului; pe masura ce el se 
transforma treptat intr-o fiinta sociabila, devenind in final un adevarat sclav, 
cunoaste o crestere a slabiciunii, timiditatii si servilitatii; modul sau de viata 
efeminat ii slabeste forta si curajul. La toate acestea mai poate fi adaugat ca aici 
mai exista inca o mare diferenta intre un om salbatic si omul civilizat, decit cea 
care poate fi intilnita intre fiarele salbatice si animalele domesticite; pentru ca 
omul si animalul fiind tratati la fel de catre natura, exista aici mai multe comoditati 
de care omul se lasa tirit, cu mult mai mult decit o fac animalele si care 
reprezinta tot atitea cauze suplimentare ce contribuie la profunda lui degenerare. 

     Prin urmare nu este o mare nenorocire pentru acesti oameni primitivi, nici nu 
constituie un obstacol atit de mare in calea prezervarii lor, daca ei vor fi nevoiti sa 
umble goi, sa nu dispuna de locuinte si sa duca lipsa tuturor acestor lucruri de 
prisos, despre care noua ne place sa credem azi ca ar fi atit de necesare. Daca 
pielea lor nu este acoperita cu blana, intr-un climat cald ei nici nu vor simti nevoia 
de-a fi acoperiti; iar in tarile cu clima rece vor invata curind sa foloseasca cel mai 
nimerit pielea animalelor pe care tocmai le-au invins. Iar daca au doar doua 
picioare pentru fuga, sint inzestrati in schimb cu doua brate pentru a se apara si 
a-si asigura cele necesare. Copiii lor sint lenti si invata sa se deplaseze cu 
dificultate; dar mamele sint capabile sa-i poarte cu mare usurinta; un avantaj ce 
lipseste la alte animale, iar daca femelele sint urmarite de animale de prada sint 
obligate, fie sa-si abandoneze puii, fie sa-si adapteze viteza ei de deplasare la 
cea a puilor. Doar daca nu vom presupune un caz special si fortuit nascut prin 
concursul circumstantelor, despre care voi vorbi ceva mai tirziu, care cu toate 



acestea e foarte putin probabil sa fi existat, este evident pentru fiecare conditie a 
acestui caz, ca acel om, ce si-a facut singur pentru prima oara haine, sau si-a 
mobilat el insusi o locuinta, s-a folosit de lucruri care nu-i erau necesare; pentru 
ca el n-a avut pina atunci nevoie de ele si a putut trai atita timp in lipsa lor, iar aici 
nu exista niciun motiv care sa ne impiedice sa toleram la maturitate acelasi tip de 
viata ce se dovedeste a fi asemanatoare celei traite in copilarie. 

     Solitar, insensibil, si vesnic insotit de pericol, omul salbatic nu-si poate gasi 
odihna; somnul sau trebuie sa fie la fel de usor ca si cel al animalelor, despre 
care se spune ca, gindesc doar foarte putin si ca dorm tot timpul in care nu 
gindesc. Auto-conservarea fiind principala si aproape singura sa preocupare, va 
trebui sa-si exerseze indeosebi aceste facultati ce au legatura cu apararea sau 
atacul, pentru a-si putea cistiga prada sau a evita sa devina el insusi prada 
pentru alte animale. Pe de alta parte, acele structuri care sint desavirsite doar 
prin blindete sau sensibilitate, vor ramine intr-o stare bruta si imperfecta, 
incompatibile cu orice tip de afectivitate; astfel, simturile fiind divizate in mintea 
sa, sensibilitatea produsa prin intermediul atingerii si gustului va fi extrem de 
bruta, in timp ce vazul, auzul si mirosul, se dovedesc a fi extrem de fine si 
subtile. Acestea sint in general conditiile starii de animalitate si acestea sint, 
conform marturiei lasate de calatori, conditiile acelor natiuni ce se mai afla inca in 
starea de salbaticie. De aceea nu ne va surprinde ca Hotentotii ce locuiesc la 
Capul Bunei Sperante reusesc sa distinga cu ochiul liber navele aflate pe mare la 
aceeasi mare distanta la care Olandezii le pot localiza doar cu o luneta; sau 
acela al nativilor din America, ce puteau lua urma Spaniolilor doar dupa mirosul 
lor, la fel de bine cum ar putea s-a o faca cei mai buni caini de vinatoare; sau 
acela ca populatiile aflate intr-o stare de salbaticie nu resimt nicio durere in faptul 
ca infrunta goi intemperiile naturii, sau ca utilizeaza mari cantitati de piemento in 
alimentatia lor si consuma cele mai puternice lichioruri Europene la fel de usor 
precum apa.

    Pina acum ne-am ocupat numai de omul fizic; sa aruncam o privire asupra 
existentei sale si in ceea ce priveste aspectul ei metafizic si moral.    

    Privind la orice animal, nu pot vedea altceva decit o masina ingenioasa pe 
care natura a inzestrat-o cu simturi pentru a se putea orienta si apara impotriva a 
tot ceea ce ar tinde s-o disturbe si distruga. Acelasi lucru il percep in masina 
umana, cu exceptia ca in operatiile brutei, natura este unicul agent, in vreme ce 
in cazul omului, el este parte in propriile sale actiuni, in calitatea sa de agent 
liber; de aceea bruta nu poate fi deviata de la regulile ce au fost prescrise pentru 
ea, chiar si atunci cind ar fi avantajos pentru ea sa faca acest lucru; in vreme ce 
omul, dimpotriva, va devia in mod frecvent de la aceste reguli, ce sint indreptate 
impotriva cauzei sale si-i produc in mod frecvent prejudicii. Astfel un porumbel va 
putea fi infometat pina la moarte pe marginea unei farfurii pe care se afla cea mai 



aleasa bucata de carne, iar o pisica in fata unei gramezi de fructe si cereale; desi 
este sigur ca ar fi putut sa-si gaseasca hrana in aceste alimente pe care le-au 
respins cu dispret, doar daca s-ar fi gindit sa incerce acest lucru. Plecind de aici 
urmeaza ca acesti oameni ce si-au pierdut instinctul natural se vor deda 
exceselor de tot felul ce vor fi urmate de-o stare febrila si de moarte; pentru ca 
mintea depraveaza simturile, iar vointa continua sa vorbeasca si atunci cind 
natura a tacut.

     Fiecare animal are idei de vreme ce este inzestrat cu simturi; chiar reuseste 
sa combine aceste idei intr-o anumita masura; si doar acesta este gradul in care 
omul difera in acest sens de bruta. Unii filozofi au facut chiar mentiunea ca exista 
aici o diferenta mult mai mare intre un om si un altul, decit intre oricare dintre 
oameni ce este luat in comparatie cu brutele. Prin urmare nu exista o intelegere 
atit de mare asupra a ceea ce constituie diferenta specifica intre om si animale, 
printr-o anumita calitate umana ce s-ar manifestata ca factor independent. 
Natura pune comenzile sale in fiecare animal, iar bruta se supune vocii sale. 
Omul primeste aceleasi impulsuri, dar in acelasi timp poseda intelegerea 
capacitatii sale de-a consimti sau rezista in fata vocii dictate de natura; si el se 
bucura de aceasta intelegere in mod particular in constiinta sa prin aceasta 
libertate prin care este manifestata spiritualitatea sufletului sau. Fizica poate 
explica, intr-o anumita masura, mecanismul prin care se realizeaza declansarea 
simturilor si are loc formarea ideilor; dar in puterea vointei, sau mai degraba a 
alegerii si in modul in care este simtita aceasta putere, nu este aici nimic altceva 
care sa necesite a fi descoperit, in afara acestor actiuni pur si simplu spirituale si 
in intregime inexplicabile doar prin legile mecanicii.

     Cu toate acestea, chiar daca dificultatile ce escorteaza toate aceste intrebari 
ar mai putea inca lasa loc pentru diferente intre om si bruta, mai exista aici inca o 
calitate foarte specifica, care face distinctia intre cei doi si care va fi admisa fara 
niciun fel de disputa. Aceasta consta in capacitatea de auto-perfectionare, care 
cu ajutorul circumstantelor dezvolta gradual tot restul facultatilor noastre, ce este 
mostenita la fel de bine in interiorul speciei, ca si in individual; in vreme ce bruta 
se va prezenta la sfirsitul a citorva luni, ca tot ceea ce ea poate deveni de-a 
lungul intregii sale vieti, iar specia ei, la sfirsitul a citorva sute de ani, exact la fel 
cum a fost in primul an al creatiei sale. De ce singur omul este in masura a 
cunoaste ce este senilitatea? Acest lucru nu se datoreaza unei reintorceri la 
statutul de fiinta primitiva; iar asta, in vreme ce bruta, cea care nu a reusit sa 
cistige nimic si nu va avea prin urmare nimic de pierdut, continua inca sa isi 
pastreze forta instinctelor, omul, cel care a pierdut printr-un accident, sau datorita 
virstei, capacitatea de-a se perfectiona, cea care i-a dat posibilitatea sa realizeze 
cistigurile sale, va cadea pe aceasta cale mai jos decit bruta insasi? Ar putea fi 
melancolia, cea prin care sa fim fortati sa admitem ca aceasta facultate 
distinctiva si aproape nelimitata, ar putea fi sursa intregii nenorociri din viata 
omului; cea care, in timp, a scos omul din starea sa originala, in care si-ar fi putut 



petrece intreaga sa viata intr-o stare de insensibilitate totala, intr-o stare deplina 
de pace si inocenta; ea ar fi acea facultate care ar fi produs succesiv in diferitele 
sale virste, descoperirile si erorile sale, viciile si virtutile, cea care a reusit in cele 
din urma sa faca din el un tiran, deopotriva pentru sine si pentru intreaga natura. 
[1] Ar putea fi destul de socant sa fii obligat a privi ca pe un binefacator la acel 
om ce a sugerat pentru prima data Indienilor Oroonoko utilizarea hranei ce o 
ofera in temple copiilor, care le-a asigurat cel putin o parte din imbecilitatea si 
fericirea lor originala.

    Omul salbatic a fost lasat de natura exclusiv sub conducerea instinctelor, sau 
mai degraba a fost inzestrat cu ele ca o compensatie pentru ceea ce-i putea lipsi, 
prin facultati capabile mai intii de-a umple aceste goluri, ca dupa aceea sa-l 
poata ridica mult deasupra lor, trebuiau in consecinta sa inceapa cu functiile pur 
animalice; astfel senzatiile si vederea trebuiau sa-i asigure prima conditie, care 
va fi comuna pentru el si celelalte animale. A voi si a nu voi, a dori si a se teme, 
trebuie sa fi fost primele si aproape singurele operatii prezente in sufletul sau, 
pina ce noi circumstante vor oferi ocazia noilor evolutii cunoscute de facultatile 
sale.

     Indiferent de ceea ce vor sustine moralistii, cunosterea umana este intr-o 
mare parte datorata pasiunilor, care, asa cum este universal admis, intr-o mare 
masura sint meritul cunoasterii. Imbunatatirea gindirii noastre fiind datorata 
activitatii acestor pasiuni; pentru ca vointa de-a dobindi cunostinte se ridica in noi 
din dorinta de-a cunoaste noi placeri; si este imposibil a concepe orice alt motiv 
pentru care o persoana ce nu cunostea nici teama si nici alte dorinte, si-ar fi luat 
asupra sa nesfirsita cohorta a framintarilor ce o aduce cu sine dobindirea puterii 
de realizare a rationamentelor umane. Din nou, pasiunile isi afla originea in 
dorintele noastre, iar progresul lor depinde de nivelul cunostintelor pe care le 
detinem; pentru ca nu ne putem teme sau nu ne putem dori nimic, cu exceptia a 
ceea ce cunostem nemijlocit, sau plecind de la ideile pe care ni le putem forma 
cu privire la acea sursa a temerilor sau tel al dorintelor noastre, ori pornind de la 
simplul impuls al naturii. Acum, omul salbatic fiind lipsit de orice tip de inteligenta, 
nu poate avea nici pasiuni, cu exceptia celor de ultimul fel; dorintele sale nu vor 
depasi niciodata nevoile sale fizice. Singurele bunuri pe care el le recunoaste in 
intreg Universul, sint: hrana, o femela si repaosul; singurele rele de care el se 
teme sint durerea si foamea. Am spus durerea si nu moartea; pentru ca niciun 
animal nu poate cunoaste ceea ce se intelege prin moarte; intelegerea mortii si a 
spaimelor sale fiind una dintre primele achizitii pe care omul le face in depasirea 
conditiei sale, plecind de la starea de animalitate. 

     Ar fi destul de usor sa fundamentam aceasta opinie prin fapte, acolo unde s-
ar impune acest lucru si sa aratam ca progresul cunoasterii inregistrat la toate 
natiunile lumii, a fost direct proportional cu doleantele pe care oamenii le-au 



ridicat in fata naturii, sau fiind subiect al circumstantelor si in consecinta al acelor 
pasiuni care i-au impins sa implineasca aceste necesitati. Pot oferi exemplul 
mestesugurilor ce au cunoscut o mare dezvoltare in Egipt, extinzindu-se odata 
cu inundarea Nilului. Pot urma progresul lor in Grecia, unde au cunoscut o noua 
dezvoltare, coborind si ridicindu-se catre cer in mijlocul rocilor si nisipurilor din 
Aticca, fara ca aceste meserii sa se fi dovedit insa capabile sa germineze in 
cimpiile bogate ale fluviului Eurotas; Pot face observatia ca in general popoarele 
din Nord sint mult mai harnice decit cele din Sud, pentru ca nu s-ar putea 
descurca atit de bine in acele conditii aspre, fara ca in realitate sa si fie asa; ca si 
cum natura si-ar fi dorit sa realizeze aici o situatie de egalitate, oferindu-le 
locuitorilor intelegerea fertilitatii pe care a refuzat sa o acorde solului lor.

     Dar cine nu poate vedea, fara a reveni la marturia incerta a istoriei, ca tot 
ceea ce pare a inlatura din omul salbatic tentatiile, elimina deopotriva si 
mijloacele ce ii confera tocmai conditia sa? Imaginatia lui n-a dat nastere niciunei 
picturi; inima lui nu inainteaza catre el nicio pretentie. Cele citeva necesitati ii sint 
atit de repede suplinite, iar el se afla atit de departe de-a poseda acele 
cunostinte care sint necesare pentru a-l indemna sa-si doreasca mai mult, incit 
nu poate avea nicio curiozitate sau anticipare a unei alte conditii capabile sa-i 
ofere vreo alta bucurie decit cea a prezentului. Intreaga cuprindere a naturii 
devine indiferenta pentru el pe masura ce creste gradul de familiarizare. Priveste 
asupra ei intotdeauna in aceiasi ordine, urmarind-o desfasurindu-se in aceiasi 
succesiune; nu are destula intelegere nici pentru a ramine uimit in fata celor mai 
mari miracole; nici nu ii poate trece prin minte ca ne putem astepta sa 
descoperim acea filozofie de care omul are nevoie doar daca ar sti sa ia nota o 
singura data de tot ceea ce observa ca se petrece in fiecare zi. Sufletul sau, pe 
care nimic nu este in masura sa-l disturbe, este in intregime absorbit de 
simtamintele existentei in prezent, fara sa fie tulburat nici macar de vreo idee 
despre viitor, care cu toate acestea, se afla atit de aproape; in vreme ce 
proiectele sale, la fel de limitate ca si viziunea sa, cu greu se pot extinde pe 
intreaga cuprindere a unei zile. Astfel, chiar in prezent, el este o specie demult 
disparuta, ce-a fost prororocita cindva de nativii din Caraibe; el isi va vinde, fara 
a fi deloc prevazator, patul de bumbac in care s-a trezit de dimineata si va veni 
plingind in fiecare seara sa-l cumpere din nou, fara macar sa poata anticipa ca i-
ar putea fi de folos iara in noaptea urmatoare. 

     Cu cit mai mult vom reflecta asupra acestui subiect, cu atit mai mare ne va 
parea a fi distanta dintre senzatiile pure si simplele cunostinte; este intr-adevar 
aproape imposibil sa concepi cum poate un om doar prin puterile sale, fara 
ajutorul comunicarii si sub presiunea necesitatii, sa construiasca o punte peste 
un gol atit de imens. Cite alte epoci vor fi trebuit sa treaca pina ce omul va purta 
in mana orice alta flacara decit cea care i-a fost daruita din Cer. Ce multitudine 
de sanse trebuie sa-si fi dat deodata intilnire pentru a facilita un asemenea prilej 
unic, care sa-i permita sa invete utilizarea comuna a acestui element! Cit de des 



trebuie sa se fi despartit de el, eliberindu-l in mijlocul naturii ce cu atita 
generozitate i-l oferise, inainte de-a dobindi arta reproducerii lui si cit de adesea 
nu s-a petrecut ca un astfel de mare secret sa moara odata cu acel inventator ce 
il descoperise pentru prima data? Ce mai putem spune atunci despre agricultura, 
o meserie ce necesita atita munca si prevedere, ce este intr-atit de dependenta 
de numerosi alti factori exteriori, incit este destul ce limpede ca ar putea fi 
practicata doar in starea de societate, in care isi are in cele din urma inceputurile 
si unde nu serveste atit de mult obtinerii mijloacelor de subzistenta ce provin de 
la pamint -- prin acelea pe care le va produce in sine -- pe cit in a-l forta sa ne 
ofere ceea ce este cel mai placut gusturilor noastre? Dar sa presupunem ca 
ceea ce omul a multiplicat reprezinta intocmai ce a fost produs in mod natural pe 
pamint, deoarece aceste resurse nu erau suficiente pentru existenta sa; o 
supozitie ce ar putea dovedi ca o astfel de viata ar fi foarte avantajoasa pentru 
specia umana; sa presupunem ca in absenta atelierelor si forjelor, aceste 
instrumente folosite in agricultura ar fi cazut direct din cer in mana oamenilor 
aflati in starea de salbaticie; sa mai presupunem ca ei si-au invins acea 
aversiune naturala fata de o munca desfasurata continuu; ca au reusit sa invete 
sa dea dovada de suficienta previziune pentru a-si suplini in intregime nevoile; ca 
prin gratia unei puteri divine au invatat cum sa cultive pamintul, sa insaminteze 
cerealele si sa cultive copacii; ca au descoperit mestesugul macinarii porumbului 
si strosirii strugurilor, pentru a determina procesul de fermentatie -- toate acestea 
fiind arte ce au fost obtinute de catre om in urma interventiei divine a zeilor, de 
vreme ce nu poate fi conceput modul in care el le-ar fi putut descoperi doar prin 
sine -- dar dupa toate acestea, care ar putea fi acel om din mijlocul lor, care sa 
fie atit de absurd sa consimta a prelua asupra lui toate problematicile legate de 
cultivarea unui teren ce ar putea fi deposedat de roadele sale de catre primul 
venit, om sau fiara salbatica, ce ar prinde gust fata de fructele sale; si cum ar 
putea fi determinat fiecare dintre ei sa-si petreaca intreaga viata intr-o munca 
impovaratoare, cind lucrul cel mai important pentru el, rasplata efortului sau, 
poate fi, si in mod sigur va fi, aceea de-a nu o obtine? Pentru ca i-a fost rapita de 
un altul. Intr-un cuvint, cum poate o asemenea situatie sa-l determine pe un om 
sa cultive pamintul, inainte ca acesta sa fie cu regularitate impartit intre ei; ca si 
cum am spune, pina ce starea de natura nu a fost abolita?

     Acolo unde putem presupune omul salbatic la fel de antrenat in arta gindirii tot 
asa cum filozofii l-au gindit; acolo unde la fel ca ei il putem presupune ca un 
adevarat filozof, capabil de-a investiga adevarurile sublime si de-a forma lanturi 
de rationamente extrem de abstracte, maxime asupra judecatii si dreptatii, 
deduse din dragostea de ordine in general, sau de vointa cunoscuta a 
Creatorului sau; intr-un cuvint, acolo unde putem presupune ca este la fel de 
inteligent si luminat, asa cum ar fi trebuit sa fie, si unde s-a descoperit tocmai a fi 
obtuz si stupid, ce avantaje ar fi putut cistiga pentru specie de la o astfel de 
metafizica, ce nu ar putea fi comunicata de la unul la altul, dar ar trebui sa se 
sfirseasca odata cu cel care i-a dat nastere? Ce progrese ar putea fi inregistrate 
de omenire, cita vreme se afla dispersata inca in padure, printre celelalte animale 



salbatice? si cit de departe ar putea omul sa-si imbunatateasca situatia sa, sau 
sa se lumineze unul pe celalalt, in vreme ce nu dispune de o locuinta stabila si 
nu are nevoie de asistenta alcuiva, din moment ce doua persoane cu mare 
greutate s-ar putea intilni de doua ori de-a lungul intregii vieti si probabil si atunci, 
fara sa se cunoasca unul pe celalalt sau sa vorbeasca impreuna?

    Sa luam in considerare cite din ideile noastre le datoram utilizarii vorbirii; cit de 
departe faciliteaza exercitiile de gramatica intelegerea operatiilor ei. Sa reflectam 
asupra durerilor de neconceput si a spatiului de timp infinit ce trebuie sa fi costat 
aceasta prima inventie a limbajului. La aceste reflectii, adaugati ceea ce a existat 
anterior si apoi judecati, cite mii de ani au trebuit sa treaca in dezvoltarile 
succesive din mintea umana a acestor operatii de care ea este capabila azi .

    Imi voi lua pentru moment aici libertatea de-a lua in considerare dificultatile 
aflate la originea limbajului, iar asupra acestui subiect m-as putea multumi eu 
insumi cu o simpla repetitie a investigatiei lui Abbé Condillac, tot asa cum 
aceasta confirma in totalitate sistemul meu si probabil in primul rind chiar este 
sugerat de el. Este destul de clar, plecind de la modul in care acest filozof 
rezolva dificultatile pe care el insusi le ridica, privitoare la originea sistemului 
arbitrar de semne, asumindu-si ceea ce puneam in discutie si anume, ca printre 
primii inventatori ai limbajului trebuia deja sa existe un anumit tip de societate. 
De aceea, in timp ce fac trimitere la observatiile ce-au fost facute asupra acestui 
subiect, gindesc ca trebuie sa exprim propriul meu punct de vedere, pentru a 
ridica aceleasi dificultati intr-o lumina care sa fie perfect adaptata la subiectul 
meu. Prima intrebare ce se ridica, este cum poate fi conceput faptul ca limbajul a 
devenit un lucru absolut necesar; pentru ca asa cum acolo nu exista nicio forma 
de comunicare intre oameni si nici nu se facea simtita nevoia de-a exista vreuna, 
nu putem concepe necesitatea acestei inovatii, nici posibilitatea aparitiei ei, doar 
daca ea nu ar fi fost intr-un anume fel indispensabila. Pot afirma, laolalta cu multi 
altii, ca limbajul a luat nastere in cadrul relatiilor domestice dintre parinti si copii. 
Dar acest artificiu nu ar fi inlaturat dificultatile si ca pe linga asta ar fi putut atrage 
dupa sine eroarea facuta de aceia care, in argumentarea logica a starii de natura 
includ intotdeauna idei ce au fost cistigate in starea de societate. Astfel, ei 
considera in mod constant familiile ca traind impreuna sub acelasi acoperis, iar 
persoanele ce le compun pe fiecare dintre ele, ca fiind aflate intr-o companie 
intima si permanenta, asemeni celei ce exista printre noi, unde se regasesc atit 
de multe interese comune ce ne unesc; in vreme ce in aceasta stare primitiva, 
oamenii nu posedau nici case, nici colibe, nici un alt tip de proprietate, in definitiv; 
fiecare dormea pe unde apuca, foarte rar intimplindu-se sa-si gaseasca culcusul 
in acelasi loc mai mult de o singura noapte; cele doua sexe fiind unite de cele 
mai multe ori ca un accident, fara ca acest lucru sa fie planuit dinainte, ci mai 
mult datorita intimplarii sau inclinatiilor ce-i reunesc pe cei doi, nu resimt o mare 
nevoie de prezenta cuvintelor pentru a-si comunica planurile unul altuia; si se 
despart cu aceiasi indiferenta. Mama ii da sa suga la piept puiului ei pentru prima 



oara de dragul sau; iar mai apoi, cind puterea obisnuintei a determinat-o sa 
inceapa sa-i iubeasca, de dragul lor; dar curind ce vor fi destul de puternici 
pentru a fi in stare sa plece in cautarea hranei, o vor parasi din propria lor 
initiativa; si asa cum nu au avut nicio alta metoda de-a nu se pierde unul de 
celalalt, decit sa ramina permanent in raza vizuala, foarte curind vor deveni 
incapabili de-a se mai putea recunoaste atunci cind se va intimpla sa se 
intilneasca din nou. Este foarte important de observat mai departe, ca acesti 
copii ce vor fi avind atitea dorinte de explicat si desigur, o multime de alte lucruri 
si intrebari care sa-i fie puse mamei, altele decit cele pe care mama le-ar fi avut 
de pus lor, au trebuit sa nasca cu imaginatia lor inflacarata aceasta inventie si 
limbajul pe care l-au folosit trebuia sa raspunda intocmai acestei sarcini, 
corespunzind intocmai acestui mecanism, incit numarul limbajelor a trebuit sa fie 
egal cu acela al indivizilor ce-l utilizau, iar varietatea lor a putut cunoaste o mare 
crestere prin intermediul vagabondajului si vietii ratacitoare ce o duceau, care nu 
i-a oferit suficient timp niciunui idiom pentru a putea dobindi o anumita constanta. 
Pentru ca a sustine ca mama a dictat copiilor sai cuvintele pe care aveau a le 
folosi spre a o intreba ori a cere un lucru sau altul, este o buna explicatie asupra 
modului cum limbajul deja format este invatat, dar acest lucru nu explica in niciun 
chip cum s-a format limbajul initial .

    Vom presupune cu toate acestea, ca aceasta prima dificultate a fost depasita 
deja. Sa consideram ca ne aflam de acea parte a acestui vast spatiu ce trebuia 
sa se gaseasca intre starea pura de natura si cea in care limbajul a devenit 
necesar si admitind necesitatea sa, sa investigam cum a putut fi el stabilit pentru 
prima data. Aici vom intimpina o noua dificultate pe care va trebui s-o depasim; 
pentru ca daca omul avea nevoie de limbaj pentru a invata sa gindeasca, el 
trebuie sa fi simtit o nevoie mult mai acuta fata de facultatea de judecata, pentru 
a putea fi capabil in primul rind sa dea nastere limbajului. Si desi ne putem 
imagina cum sunetele articulate utilizate au ajuns sa fie folosite ca interpreti 
conventionali ai ideilor noastre, ar mai ramine inca pentru noi sa ne intrebam 
care ar putea fi interpretii folositi prin aceasta conventie pentru acele idei, la care 
nu se poate gasi un corespondent in obiectele sensibile si nu pot fi exprimate nici 
prin gesturi, nici prin intermediul limbajului; astfel incit cu greu putem formula 
orice ipoteza acceptabila asupra acestei facultati de comunicare a gindurilor si sa 
stabilim o corespondenta cu intelectul; o capacitate atit de sublima, aflata de 
departe la o mare distanta, asemeni celei la care se regaseste originea ei, pe 
care filozofii o privesc ca fiind inca aflata la o incomesurabila distanta de 
perfectiune, incit nu exista aici suficienta temeritate pentru a afirma ca va putea fi 
vreodata atinsa, chiar daca inevitabila revolutie a timpului ar fi fost suspendata in 
favoarea sa, desi pina acum aceasta prejudecata ar fi trebuit sa fie inlaturata de 
academiile noastre, sau condamnata la tacere, iar aceste societati savante ar fi 
trebuit sa se dedice neintrerupt si pentru intreaga perioada rezolvarii acestei 
chestiuni destul de dificile.



    Primul limbaj al omenirii, cel mai viu si universal valabil, intr-un cuvint, singurul 
de care omul avea nevoie inainte de-a fi avut ocazia sa exerseze oratoria pentru 
a convinge adunarile de multimi, a fost strigatul simplu al naturii. Dar asa cum 
acesta a fost provocat doar de un tip de instinct, sau de o ocazie urgenta, pentru 
a implora asistenta in caz de pericol, sau pentru a scoate in relief un caz de 
suferinta, poate fi de o mai mica utilitate in cursul firesc al vietii in care predomina 
cele mai moderate sentimente. Cind ideile unui om incep sa se extinda si 
multiplice si intre ei se realizeaza o comunicare mult mai strinsa, se vor stradui 
sa inventeze cit mai multe semne si limbaje cit mai bogate. Ei multiplica 
inflectiunile vocii si adauga noi gesturi, care prin natura lor sint mult mai 
expresive, iar intelesul lor depinde mai putin de o determinare prealabila. 
Obiectele mobile si vizibile, ce tocmai de aceea pot fi indicate prin gesturi si 
unele ce pot fi reprezentate pe baza memoriei auditive, prin imitatia unor sunete; 
dar nu este mai putin greu sa fie indicat orice obiect prin gesturi, cu exceptia 
celor deja prezente, sau a celor ce pot fi descrise cu usurinta, precum si a 
actiunilor vizibile; asa cum ele nu sint universal utile -- intunericul, sau 
interpunerea unui obiect material, va putea distruge efectul -- si pe linga asta mai 
degraba vor revendica decit sa asigure, in intregime atentia noastra; omul, in 
masura in care isi aminteste el insusi sa substituie sunetele articulate ale vocii, 
care fara sa poarte aceiasi relatie fata de orice idee particulara, sint calculate 
pentru a le putea exprima mai bine pe toate, drept semne conventionale. O 
asemenea investire poate fi realizata doar printr-un consens comun si trebuie sa 
fi fost realizata intr-o maniera ce nu a fost una foarte usoara pentru acei oameni 
ale caror organe vulgare nu erau obisnuite cu exercitii de acest fel. Acest lucru 
este deasemenea mult mai dificil de conceput in sine, de vreme ce un astfel de 
acord comun trebuie sa fi avut la baza si anumite motive, iar vorbirea articulata 
se pare ca trebuie sa fi fost extrem de necesara, pentru a fi stabilita drept unul 
din telurile lor.

    Este just a presupune ca primele cuvinte folosite de omenire au avut o 
semnificatie mult mai larga decit cele utilizate in limbajul deja format si ca in acea 
recunoastere ce o aveau in diviziunea discursului in partile sale constitutive, ei 
acordau prima oara fiecarui cuvint sensul unei intregi propozitii. Cind au inceput 
sa distinga subiectul si atributul, substantivul si verbul, care in sine nu constituia 
efortul comun unui geniu, substantivele constituiau prima oara doar nume proprii; 
infinitivul prezent era singurul timp al verbelor; iar ideeea reala de adjectiv trebuie 
sa se fi dezvoltat cu o mare dificultate; pentru ca fiecare adjectiv este o idee 
abstracta, iar abstractizarile sint operatii dureroase si nenaturale.     

    Prima data, fiecare obiect va primi un nume particular fara referire la gen sau 
specie, intre care acesti creatori primitivi nu erau in masura sa faca distinctie; 
fiecare individual era prezent el insusi in mintea lor, in deplina izolare, asa cum 
se prezinta in imaginea naturii. Daca un stejar era numit A, un altul a fost numit 
B; pentru ca ideea primitiva cu privire la doua lucruri este aceea ca ele nu sint la 



fel si a trebuit sa treaca un timp destul de indelungat pentru a putea fi observat 
ceea ce ele poseda in comun; astfel, cu cit erau mai inguste limitele cunoasterii 
asupra lucrurilor, cu atit mai bogate trebuie sa fi fost dictionarele lor. Dificultatile 
legate de utilizarea unui asemenea vocabular nu puteau fi inlaturate cu usurinta; 
deoarece pentru a putea aranja fiintele sub o denumire comuna si generica, 
devenea necesara cunoasterea proprietatilor lor distinctive; aparea astfel 
necesitatea observatiei si definitiei, ca si cum am spune, pentru istoria naturala si 
metafizica a unui tip uman mult mai avansat decit de cel de care putea dispune 
omul acelor timpuri. 

       Adaugati la acestea ca ideile generale nu pot fi induse in minte fara a fi 
asistate de cuvinte, nici nu poate fi luata in stapinire intelegerea lor fara mijlocirea 
propozitiilor. Acesta este unul din motivele pentru care animalele nu-si pot forma 
asemenea idei, sau macar dobindi acea capacitate de auto-depasire ce depinde 
de existenta lor. Atunci cind o maimuta alearga de la o nuca la alta, ar trebui sa 
ne imaginam ca acest fapt sustine ideea generala a acelui tip de fruct si compara 
arhetipul sau cu cele doua nuci specifice? Cu siguranta nu; dar vederea uneia 
din cele doua nuci recheama in memoria sa senzatiile ce le-a primit de la celalalt 
fruct, iar cimpul sau vizual, fiind modificat potrivit unui anumit tip de obisnuinta, 
ofera informatii boltei palatine despre stimulii ce urmeaza sa-i receptioneze. 
Fiecare idee generala este una pur intelectuala; daca imaginatia se amesteca 
citusi de putin cu aceasta idee, ea devine imediat una specifica. Daca veti urmari 
sa atingeti in imaginatia voastra obtinerea imaginii generale a unui copac, nu veti 
putea atinge niciodata aceasta finalitate. In ciuda a tot ce puteti face, il veti vedea 
la fel de mare sau mic, de golas sau infrunzit, de luminat sau intunecat, si nu veti 
fi capabil sa vedeti nimic altceva decit tot ce este comun tuturor copacilor, astfel 
incit rezultatul obtinut nu va reprezenta deloc imaginea unui copac. Din punct de 
vedere abstract, fiintele sint perceptibile in aceiasi maniera, sau pot fi concepute 
doar cu ajutorul limbajului. Singura definitia unui triunghi va ofera o idee 
adevarata asupra a ceea ce el reprezinta; in momentul in care va imaginati un 
triunghi in minte, el reprezinta un anumit triunghi particular si nu un altul si nu veti 
evita sa-i atribuiti acestuia linii sensibile si o arie colorata. Va trebui ca apoi sa ne 
folosim de propozitii si de limbaj pentru a formula idei generale. Pentru ca 
imaginatia nu va inceta sa opereze inca inainte ca intelegerea sa apeleze la 
ajutorul cuvintelor. Daca apoi, primul inventator al limbajului va putea sa dea 
nume numai pentru ideile pe care si le-a format deja, urmeaza ca primele 
substantive nu pot fi altceva decit nume proprii.

     Dar atunci cind noii nostri gramaticieni, despre resursele carora nu am nici 
cea mai vaga idee, au inceput sa extinda ideile si sa generalizeze termenii lor, 
ignoranta inventatorilor trebuie sa fi restrins aceste metode in limite foarte 
inguste; si asa cum prima data au mers prea departe in multiplicarea numelor 
individuale, de la ignorarea genului si speciei, dupa aceea au facut prea putine 
dintre acestea, mergind pina la a nu mai lua in consideratie fiintele in toate 



diferentele lor specifice. Ar fi avut nevoie intr-adevar de mult mai multa 
experienta si cunostinte decit puteau avea si ar fitrebuit sa depuna un efort mult 
mai mare si o cercetare mult mai aprofundata decit le-au fost permise, pentru a 
reusi sa aduca aceste deosebiri la dimensiunea lor reala. Daca chiar si in ziua de 
azi ne aflam intr-o continua descoperire de noi specii ce au scapat pina azi 
observatiei, sa reflectam doar cite dintre ele trebuie sa fi iesit din raza viziunii 
acelui om care a purces la a judeca lucrurile pornind doar de la simpla lor 
aparenta! Este de prisos sa mai adugam ca acele clase primitive si cele mai 
generale dintre notiuni, trebuie sa fi scapat deasemenea in mod inevitabil 
observatiei lui. Cum ar putea de exemplu, sa inteleaga sau sa judece asupra 
unor notiuni ca materie, spirit, substanta, mod, figura, miscare, cind pina chiar si 
filozofii nostri, cei care s-au obisnuit a le utiliza intr-o masura atit de mare, 
prezinta pina si ei mari dificultati in intelegerea lor; si cind acele idei ce le sint 
atasate, fiind pur metafizice, nu prezinta modele care sa poata fi descoperite in 
natura?

     Dar ma opresc la acest punct si ii rog pe judecatorii mei sa suspende pentru o 
vreme lectura, pentru a considera care sint partile cel mai usor de inventat din 
cadrul limbajului dupa aparitia substantivelor fizice, ce mai ofera inca o mare 
directie spre care ne putem indrepta, inainte ca gindirea omului sa gaseasca o 
forma constanta si o expresie perfecta, astfel incit sa poata raspunde intentiei 
discursului public si sa-si produca efectele asupra societatii. Ii rog sa ia in 
considerare cit timp trebuie sa fi trecut si de cite cunostinte era nevoie pentru a fi 
descoperite numerele, termenii abstracti, aoristul si celelalte timpuri ale verbelor, 
prepozitia, conjunctia si celelalte metode de punere in conexiune a propozitiilor, 
formele de judecata si logica discursului. Eu insumi sint atit de inspaimintat fata 
de cresterea dificultatilor ce se prezinta in sine, pe cit de convins sint de 
imposibilitatea de-a demonstra ca limbajul ar datora institutia sa originala doar 
posibilitatii umane, astfel incit voi lasa deschisa chestiunea pentru oricine va dori 
sa reitereze disputa asupra acestei probleme dificile, pentru incercarea de-a 
lamuri ce poate fi  considerat cel mai necesar: existenta societatii pentru inventia 
limbajului, ori nasterea limbajului pentru intemeierea societatii. Dar indiferent de 
ceea ce ar putea reprezenta originea limbajului si a societatii, probabil ca in cele 
din urma, cele doua deriva de la o mica atentie pe care natura a aratat-o pentru a 
uni omenirea intr-o vointa comuna si pentru a facilita utilizarea limbajului, care a 
contribuit la rindul sau intr-o anumita masura in a-l face pe om sociabil si in a 
pune cite putin din tot ceea ce-i apartinea in tot ce a intreprins, pentru a crea 
obligatiile unei asemenea uniuni. Este de fapt imposibil de conceput de ce in 
starea de natura un om ar fi avut mai multa nevoie de asistenta din partea altui 
om, in raport cu ajutorul la care se poate astepta o maimuta sau un lup, pentru 
sprijinul unui individ din aceeasi specie; sau admitind ca acest lucru ar fi fost 
posibil, care ar putea fi acele motive ce ar fi in masura sa-l determine pe celalalt 
sa-i asigure acest ajutor; ori chiar si atunci, in ce ar putea consta acele mijloace 
prin care ar consimti cu privire la aceasta conditie. Stiu ca este repetat continuu 
ca omul ar fi intr-o asemenea stare cea mai nenorocita dintre creaturi; si intr-



adevar, daca acest lucru ar fi adevarat, asa cum cred ca am dovedit pina acum, 
trebuie ca el sa fi trait astfel de-a lungul a numeroase epoci inainte de-a se naste 
in el dorinta, sau de-a intilni oportunitatea, de-a se ridica din aceasta stare; 
aceasta ar putea fi doar o acuzatie impotriva naturii si nu impotriva fiintei ce a 
fost atit de nefericit constituita. Dar asa cum eu am inteles cuvintul nefericit, 
acesta fie ca este complet lipsit de sens, fie ca semnifica doar o dureroasa 
privatiune de ceva, ori o stare de suferinta ce se manifesta, fie la nivelul corpului, 
fie la cel al spiritului. As fi fericit sa mi se explice, ce tip de suferinta poate 
cunoaste o fiinta libera a carei inima este usoara si al carei corp se bucura de o 
fericita stare de sanatate. As mai dori sa intreb deasemenea, care este mai 
verosimil dintre cele doua modalitati de viata, -- cea naturala ori cea sociala -- a 
deveni insuportabila pentru aceia ce se bucura in intregime de savoarea ei. Cu 
greu vom putea gasi in societatea noastra civila o faptura care sa nu se 
lamenteze continuu de existenta ei; vom putea observa foarte multi dintre cei ce 
se vor lipsi ei insisi de cele mai multe dintre placerile la care pot renunta, iar cu 
toate acestea este foarte greu de crezut ca legile umane si divine vor putea pune 
capat intregii dezordini. Imi permit sa intreb daca avem cunostiinta sa se fi 
intimplat vreodata ca sa-i treaca prin cap unui salbatic, liber fiind, sa se plinga de 
viata, sau sa incerce sa scape el insusi de ea. Haideti sa judecam prin urmare 
lucrurile cu mai putina frivolitate pentru a stabili de care parte se situeaza de fapt 
adevarata nefericire. Pe de alta parte nimeni din aceasta lume nu poate fi mai 
nefericit decit omul salbatic ce bijbiie in intunericul necunoasterii, orb in fata 
luminii ce-o poate aduce stiinta, chinuit de pasiunile sale, rationind la o stare 
diferita de cea care-i este proprie lui. Pare ca acea inteleapta Providenta ce-a 
determinat acele facultati pe care le poseda, probabil ar fi trebuit sa le dezvolte 
doar ca pe o ocazie oferita pentru punerea lor in practica, pentru ca acestea sa 
nu devina de prisos sau prea complicate pentru el, prin aparitia lor inainte inca 
de-a fi sosit timpul, nici sa devina inutile sau lipsite de orice valoare atunci cind 
va apare necesitatea folosirii lor. Singur instinctul cuprinde in sine tot de ceea ce 
are nevoie omul pentru a trai in starea de natura; si printr-o extindere a 
cunoasterii, a dobindit doar atit cit ii era de ajuns pentru a suporta viata in 
societate.

  
     La o prima vedere apare ca omul din starea de natura, neavind obligatii 
determinate sau legaturi morale, nu poate fi rau sau bun, nici virtuos sau vicios; 
cu exceptia cazului in care vom utiliza acesti termeni intr-un sens fizic si vom 
enumera intr-un individ toate acele vicii ce pot fi daunatoare pentru conservarea 
lui si acele calitati virtuoase care in cele din urma pun stavila impulsurilor pure 
mostenite de la natura. Dar fara a devia de la sensul firesc al cuvintului, el va fi in 
masura sa suspende judecata spre formarea careia ne poate conduce asupra 
unui asemenea statut si sa ne fereasca impotriva prejudecatilor noastre, pina 
atunci cind vom putea cintari chestiunea in lumina impartialitatii si sa putem 
observa daca virtutile sau viciile se dovedesc a avea un rol preponderent printre 
oamenii civilizati; si daca virtutile lor reusesc sa-i faca mai buni decit raul ce-l 



poate produce asupra lor viciile; pina vom descoperi daca progresul inregistrat 
de stiinte le vor oferi suficiente compensatii pentru rautatile ce inteleg sa si le 
produca unul altuia, in aceiasi masura in care sint foarte bine informati cu privire 
la binele pe care ar trebui sa-l faca; sau daca daca nu ar fi in cea mai fericita 
dintre conditii, daca nu au a se teme de nimic si a se astepta la nimic din partea 
nimanui, ca si cum nu ar fi altceva decit niste simple obiecte ale dependentei 
universale, vazindu-se obligati sa ia in stapinirea lor totul de la aceia fata de care 
nu s-au angajat sa le ofere nimic in schimb. 

     Si mai presus de toate, sa nu sfirsim prin a fi in acord cu acea conceptie a lui 
Hobbes, potrivit careia "datorita faptului ca omul nu are idee de bunatate, el  
trebuie sa fie in mod firesc rau;" ca el este vicios pentru ca nu cunoaste inca ce 
inseamna virtutea; ca el va refuza intotdeauna sa faca semenilor sai acele 
binefaceri la care nu s-a gindit ca ei ar putea avea vreodata dreptul de-a le 
pretinde inca; sau ca in virtutea dreptului indus de tot de ceea ce duc lipsa, acest 
lucru la fel de just le poate permite sa le si pretinda, in mod nesabuit imaginindu-
si ca isi poate asuma dreptul de-a se revendica drept unic proprietar asupra 
intregului Univers. Hobbes este cel care a sesizat in modul cel mai clar cu putinta 
defectele definitiei moderne asupra dreptului natural; dar consecintele pe care le 
deduce plecind de la aceasta interpretare proprie, indica faptul ca el le intelege 
intr-un sens la fel de fals. In argumentatia principiilor pe care le-a fondat, el ar fi 
trebuit sa spuna ca starea de natura, fiind cea care are grije de propria noastra 
prezervare, in cele din urma sfirseste prin a produce prejudicii celorlalti, a fost in 
consecinta in cel mai inalt grad calculata pentru a promova pacea si reprezinta 
cea mai adecvata stare pentru omenire. El sustine tocmai contrariul, incercind in 
consecinta a admite opinia ca fiind o parte a grijii omului salbatic fata de propria 
sa conservare, o recompensa a numeroaselor pasiuni ce sint opera societatii, a 
facut in cele din urma ca legile sa devina necesare. Un om rau, spune el, este un 
copil furios. Dar ramine a fi demonstrat daca omul din starea de natura este 
acest copil furios; si daca vom admite ca el este, ce concluzie se poate trage de 
aici? De ce intr-adevar, daca acest om, cind furios si puternic, este dependent de 
altul atunci cind el este slab, inseamna ca nu exista nicio excentricitate aici de 
care el sa se faca vinovat; ca si-ar fi batut mama atunci cind a intirziat sa-l 
hraneasca la piept; ca si-ar fi sugrumat un frate in cazul in care i-a produs 
neplaceri, sau ca i-ar fi muscat unui altuia bratul cind ar fi devenit prea incomod 
pentru el. Dar acest om in stare de natura, ce este deopotriva puternic si 
dependent, implica doua supozitii contrare. Omul este slab atunci cind este 
dependent si devine propriul sau stapin inainte de-a incepe sa devina puternic. 
Hobbes nu a reflectat asupra aceleiasi cauze care l-a impiedicat pe un om in 
starea de natura sa faca apel la puterea sa de judecata, asa cum sustin juristii 
nostri, si care l-a impiedicat de asemenea sa abuzeze de facultatile sale, asa 
cum Hobbes insusi admite; astfel incit se poate sustine ca este deplin intemeiat 
rationamentul potrivit caruia un om aflat in starea de salbaticie nu este rau doar 
pentru ca el nu cunoaste ceea ce inseamna a fi bun; pentru ca ceea ce-l 



impiedica sa faca rau nu este nici rezultat al dezvoltarii capacitatii lui de 
intelegere, nici al restrictiilor ce sint impuse de lege; ci a ataraxiei, acelei stari de 
pace ce-a fost cistigata in urma luptei interioare purtate cu pasiunile lui si prin 
ignorarea completa a viciilor; 

                tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in his cognitio virtutis. 
[2]  

    Mai exista aici inca un alt principiu care i-a scapat lui Hobbes; care a fost oferit 
omenirii pentru a modera, cu o anumita ocazie, vehementa egoismului, ori, 
inainte ca el sa se nasca, acea vointa naturala de auto-conservare, un 
temperament inflacarat ce-l determina sa urmareasca fericirea proprie si sa 
priveasca cu o innascuta repulsie la suferintele semenilor sai. [3] Nu cred ca va 
trebui sa ma tem de existenta vreunei contradictii in a sustine ca omul s-ar afla 
doar in posesia unei virtuti naturale, ce nu-i poate fi negata pina nici de cei mai 
violenti defaimatori ai virtutilor umane. Ma refer aici la compasiune, care este o 
dispozitie naturala atit de potrivita unei creaturi asa de slabe, ce este subiect la 
tot atitea rautati, pe cit si este cu certitudine capabila a le pune in scena; si cu atit 
mai mult pentru acele insusiri ce se dovedesc a fi universale si in mod special 
cele mai utile umanitatii, ce sint situate inca inaintea oricarui tip de reflectie; in 
acelasi timp atit de naturala, astfel incit orice fiinta aflata in adevarata stare de 
animalitate poate uneori prezenta evidente dovezi asupra prezentei ei. Ca sa nu 
mai vorbim aici despre tandretea pe care mamele o dovedesc fata de pui si 
pericolele la care se expun in incercarea disperata de a-i salva de primejdiile ce-i 
ameninta, la fel cum este destul de bine cunoscut, ca de regula, caii vor evita sa 
calce pe un corp insufletit. Un animal nu va trece niciodata peste corpul lipsit de 
viata al unui individ din cadrul aceleiasi specii; exista aici chiar citiva dintre cei ce 
ofera semenilor un anumit tip de inmormintare [cimitirele elefantilor, etc.]; in 
vreme ce mugetele jalnice ale vitelor ce intra in abatoare pentru a fi sacrificate, 
ofera impresia profunda ce o lasa asupra lor spectacolul inspaimintator la care 
sint silite sa asiste. Vom descoperi cu placere autorul Fabulei despre Albine silit 
sa recunoasca omul drept o fiinta plina de compasiune si sensibilitate, lasind la o 
parte subtilitatea stilului sau rece din exemplul ce-l ofera pentru a prezenta o 
descriere patetica a unui om aflat intr-un loc in care o tinara mama naste, ce se 
vede constrins sa asiste la spectacolul terrifiant in care o fiara salbatica smulge 
copilul chiar din bratele tinerei mame, zdrobindu-i membrele cu dintii sai ucigasi 
si sfisiind cu ghiarele maruntaiele in care firul subtire ce-l tine de viata mai 
continua inca sa mai bata. La ce framintare infioratoare este silit sa fie martor cu 
propri sai ochi, ce nu si-ar fi dorit niciodata sa fie pus in fata unei asemenea 
experiente, cu toate ca el nu a avut personal in acest caz nicio implicare! Ce 
stare de cumplita neliniste s-a putut naste in sufletul acestui om, incit sa ajunga 
sa-l impietreasca, lasindu-l neputincios in fata acestei imagini de cosmar, 
incapabil sa-i acorde cel mai mic ajutor unei mame lesinate si copilului ei ce se 
zbate fara nicio speranta sub bestia ce inchipuie aici insasi imaginea mortii!



   Astfel se arata a fi emotia pura a naturii ce se manifesta inca inaintea aparitiei 
oricarui tip de rationament! Astfel se arata forta compasiunii naturale, pe care 
pina si cele mai puternice forte ce actioneaza in incercarea de distrugere a 
ultimei farime din ceea ce inseamna moralitatea umana, ce se dovedesc cu toate 
aceste a fi complet neputincioase! pentru ca vom intilni in fiecare zi in teatrul vietii 
oameni sensibili ce continua a varsa lacrimi la spectacolul suferintei provocata de 
ticalosia unor fiinte marunte, ce cocotate in inaltele functii ce le ocupa in virtutea 
manifestarii tocmai acelor insusiri ce se dovedesc a fi si cele mai primitive, 
comune deopotriva omului si brutei, pentru a-si manifesta tocmai capacitatile 
specifice brutei, in a-si revarsa puterea creatoare de suferinta asupra semenilor; 
asemeni acelui monstru vesnic insetat de singe, Sulla, ce se dovedea a fi atit de 
sensibil in fata suferintelor ce nu erau provocate de el; ori acel Alexandru din 
Pharos care nu indraznea sa mearga sa vada o tragedie, de teama sa nu fie 
vazut lacrimind laolalta cu Andromaca [sotia lui Hector] si Priam, desi putea 
asculta fara a vadi nici cea mai mica emotie tipetele sfisietoare ale cetatenilor ce 
erau strangulati zilnic din ordinul sau.

                                                       Molisima corda
                 Humano generi dare se natura fratetur,
                                                Quae lacrimas dedit.
                                                                       
                                                                      Juvenal, Satire, XV. 151. [4]

     Mandeville cunostea foarte bine ca in ciuda intregii lor moralitati oamenii nu ar 
putea fi niciodata cu nimic mai buni decit niste monstri, ca n-au mostenit de la 
natura un sentiment de compasiune care sa vina in ajutorul ratiunii lor; dar ceea 
ce n-a vazut el, este ca de la aceasta singura calitate se revarsa toate celelalte 
virtuti sociale ce neaga omului proprietatea. Dar ce inseamna pina la urma 
generozitatea, clementa sau umanismul, decit un sentiment de compasiune ce 
este aratat in fata celor slabi, a celor vinovati, sau a omenirii in general? Pina 
chiar si bunavointa si prietenia sint, daca vom judeca lucrurile corect, doar efecte 
ale compasiunii ce sint indreptate constant asupra unui obiectiv specific; prin ce 
ar putea fi atit de diferita o persoana care nu doreste celorlalti sa cunoasca 
durerea si suferinta, de o alta care le doreste fericirea? Unde este la fel de 
adevarat ca un pacat nu este nimic mai mult decit un simtamint ce ne situeaza 
de partea suferintei, un simtamint ce inca ascuns traieste intr-un salbatic, ce se 
dezvolta de-abia acum perceptibil in omul civilizat; acest adevar nu va avea alta 
consecinta decit aceea de-a confirma argumentatia pe care am ridicat-o. 
Compasiunea trebuie de fapt sa fie cu atit mai puternica, cu cit bruta contempla 
orice fel de suferinta, ajungind pina la a se identifica ea insasi cu animalul aflat in 
suferinta. Acum este destul de limpede ca o astfel de identificare trebuie sa fi fost 
mult mai apropiata de perfectiune in starea de natura decit poate fi realizata in 
starea de ratiune. Ratiunea este cea care genereaza respectul de sine si reflectia 



care-l confirma; ratiunea este cea care indreapta sirul reflectiilor unui om catre 
sine si-l desprinde de tot ce-ar putea sa-i perturbe linistea interioara si sa-l 
supuna la chinuri. Aceasta este filozofia ce-l izoleaza si-i porunceste sa-si spuna 
in fata sumbrei perspective a nenorocirii celorlalti: "Pieriti cu totii daca asta este 
ce va doriti, eu singur ma aflu in deplina siguranta". Nimic din toate aceste rele 
generale ce ameninta intreaga comunitate nu poate sa disturbe somnul linistit al 
filozofului, ori macar sa-l faca sa-si paraseasca patul. La geamul sau poate fi 
comisa in deplina libertate orice crima; el nu va avea altceva de facut decit sa-si 
acopere cu miinile urechile si sa converseze putin cu sine pentru a preveni 
natura ce este socata in interiorul sau, de-a se identifica cu acel nefericit osindit. 
Omul necivilizat nu poseda inca acest admirabil talent; si in conditia lipsei de 
ratiune si intelepciune, este mereu gata ca intr-un mod absurd sa se supuna la 
primul indemn al umanitatii sale. Este acea populatie ce alearga impreuna in 
turma, gata oricind sa ia parte la prima incaierare a strazii sau la orice razmerita 
iscata, in vreme ce omul civilizat, prudent, se va trage deoparte. Este doar 
meritul gloatei si al puterii de influenta a feminitatii ce despart rindurile 
combatantilor si impiedica orasenii cumsecade sa-si taie gitlejurile unul altuia.

    Este astfel sigur sa gasim compasiunea ca fiind un sentiment natural, care prin 
moderarea violentei si a dragostei de sine din fiecare individ contribuie la 
conservarea intregii specii. Este vorba despre aceasta compasiune care ne 
impinge in graba, fara a judeca asupra consecintelor ce le pot avea actiunile 
noastre in viitor, sa intervenim in favoarea celor ce se afla intr-o stare disperata 
de nenorocire; este cea care in starea de natura suplineste legea, morala si 
virtutea, cu avantajul ca nimeni nu este tentat sa nesocoteasca vocea sa blinda; 
este aceea care il va impiedica intotdeauna pe un barbar puternic sa jefuiasca un 
copil firav, sau un batrin fara nicio putinta de aparare, de mijloacele lor de 
subzistenta ce le-au dobindit cu atitea dificultati si suferinta, daca va intrevede 
posibilitatea de a-si cistiga existenta prin alte mijloace; este cea care mai 
degraba insufla acea maxima sublima a justitiei rationale: "Fa pentru altii ceea ce 
te-ai astepta tu insuti ca ceilalti sa faca pentru tine", inspirind oamenilor o alta 
maxima a bunavointei naturale, mult mai perfecta, intr-adevar, dar poate si mult 
mai utila: "Reuseste obtinerea binelui tau facind cit mai putin rau celorlalti." Cu 
alte cuvinte, sta mai mult in aceste simtaminte naturale, chiar si independent de 
orice percepte educationale, decit in orice alte argumente subtile, ceea ce ne 
determina sa privim cu atita repulsie la tot ce un om poate experimenta prin a 
produce rau semenilor sai. Desi ar putea apartine lui Socrate si unor minti la fel 
de luminate si deprinse cu maiestria de-a cistiga virtutea prin intermediul ratiunii, 
rasa umana a renuntat de mult sa mai realizeze acest lucru, de vreme ce 
conservarea ei era conditionata doar de rationamentele indivizilor ce intrau in 
compunerea ei.

     Avind pasiuni ce s-au dovedit a fi atit de putin active si posedind o buna 
capacitate de-a le putea infrina, fiind mai degraba o fiinta salbatica decit una 



ticaloasa si avind mai evidenta tendinta de-a se pazi impotriva raului pe care l-ar 
putea face, decit a fi el insusi determinat de-a produce celorlalti semeni acest rau 
si nedorind in niciun caz sa devina subiectul unor disensiuni atit de periculoase. 
Ei n-au pastrat niciun fel de legaturi cu ceilalti si au fost in mod consecvent straini 
fata de vanitate, consideratie, stima si dispret; nu au avut cel putin idea de meum 
si tuum si nici macar o conceptie adevarata asupra dreptatii; priveau la fiecare 
violenta ai carei subiecti erau mai degraba ca la o injurie ce putea fi reparata cu 
destula usurinta, decit ca la o crima ce ar fi trebuit sa fie pedepsita; si nu s-au 
gindit niciodata sa se razbune, doar daca acest lucru nu s-a intimplat intr-un mod 
mecanic, la fel cum un caine va musca uneori piatra ce a fost aruncata in el. 
Certurile lor tocmai de aceea rareori au avut consecinte singeroase; pentru ca 
subiectul lor a fost dictat de chestiuni legate de subzistenta. Cu toate acestea 
sint constient de existenta aici a unui mare pericol ce ramine a fi adus in atentie. 

    Dintre toate pasiunile ce sint capabile sa miste inima unui om exista aici una 
extrem de navalnica si mistuitoare ce face resimtita necesitatea existentei sexului 
opus; o pasiune teribila de care pina si cei mai curajosi dintre indivizii speciei 
noastre se tem, ce impinge omul la depasirea tuturor obstacolelor, care prin 
entuziasmul ei pare calculata a aduce distrugerea rasei umane, tocmai a carei 
conservare este in realitate destinata a o asigura. Ce le mai ramine acelor 
oameni care s-au lasat prada acestei furii brutale, de neoprit, ce nu cunoaste 
frontiere, nu accepta modestie, este lipsita de rusine si sustine amorul zilnic cu 
pretul singelui lor?

     Ar trebui in primul rind sa devina posibil ca pe masura ce aceasta pasiune 
creste in violenta, sa creasca si numarul legilor necesare pentru a-i constringe pe 
oameni sa ramina in limitele unei anumite moderatii. Dar lasind la o parte 
insuficienta legilor in realizarea acestui scop care este evident plecind de la 
tulburarile si crimele ce se ridica zilnic printre noi si au la baza aceste pasiuni, am 
face bine sa ne intrebam daca aceste rele ce rasar printre noi, nu se nasc odata 
cu legile insasi? Pentru ca in acest caz, chiar daca legile ar fi in masura sa 
reprime astfel de rele, este putin probabil sa se astepte de la ele ca sa puna 
piedica acelor rautati ce altfel, in absenta lor, nici macar nu s-ar putea ivi.

     Sa incepem prin a distinge intre ingredientele fizice si morale prezente in 
sentimentul iubirii. Partea fizica a dragostei este acea dorinta generala ce 
indeamna sexele la asociere. Partea morala este cea care determina si fixeaza 
aceasta dorinta in mod exclusiv asupra unui obiect particular; sau cel putin ofera 
un grad crescut de energie ce este polarizata in directia obiectului preferat. Este 
usor de vazut ca partea morala a dragostei este un sentiment conventional, ce a 
luat nastere pe masura desfasurarii uzantelor sociale si care a inzestrat femeile 
cu multa prevedere si inteligenta pentru a-si stabili un adevarat imperiu si a 
aseza la putere acel sex in fata caruia ar trebui sa ne supunem. Acest sentiment 



fiind bazat pe anumite idei asupra frumusetii si meritului, pe care omul salbatic 
nu era in pozitia de-a le putea cistiga si pe anumite comparatii pe care era inca 
incapabil sa le poata face, ce trebuie sa fi fost aproape inexistente pentru el; 
pentru ca asa cum mintea sa nu putea da nastere la idei abstracte asupra 
proportiilor si regularitatii, tot asa si inima sa nu putea fi sensibilizata in fata 
sentimentelor de dragoste si admiratie, ce sint la fel de imperceptibil declansate 
prin recurgerea la utilizarea acestor idei. Urmau doar acele caractere pe care 
natura le-a implantat in ei, fara a putea percepe trairi ce n-au fost cistigate 
niciodata; astfel incit oricare dintre femei ii raspundea in egala masura scopului 
sau.

      Omul in starea de natura fiind limitat doar la ceea ce inseamna dragostea 
fizica, destul de norocos incit sa fie ignorant in fata acestor perfectiuni ce le va 
stimula apetitul in aceiasi masura in care va spori si dificultatea de a-i mai putea 
multumi, trebuie sa fi fost subiectul unui numar redus de izbucniri de pasiune, 
mult mai putin intense si in consecinta aruncindu-i in mai putine dispute, de-o 
violenta mult mai redusa. Imaginatia, cea care reuseste sa faca atitea ravagii in 
mijlocul nostru, nu se va putea adresa niciodata inimii unui salbatic, care va 
astepta linistita impulsurile naturale, in fata carora se abandoneaza involuntar cu 
mai multa placere decit ardoare, iar nevoile lor odata ce-au fost satisfacute, vor 
pune capat dorintelor. De aceea este incontestabil ca dragostea, la fel de bine ca 
si celelalte pasiuni, trebuie sa fi fost cistigate in societate, unde stralucirea flacarii 
ei a cunoscut o crestere impetuoasa, incit focul sau mistuitor s-a dovedit adesea 
a-i fi fatal omenirii. Si este cu atit mai absurd sa continuam a reprezenta 
populatiile salbatice lasindu-se tirite intr-un permanent razboi singeros pentru a 
urma pornirile lor violente, deoarece aceasta opinie s-a dovedit a fi contrara 
realitatii; populatiile din Caraibe ce se afla in starea de natura, detinind pina 
acum cel mai putin din tot ceea ce se abate de la aceasta stare primitiva, sint de 
fapt si cei mai pasnici dintre oameni in dragostea lor si cei mai putin supusi 
geloziei, desi traiesc intr-un climat cald ce pare a le inflama permanent pasiunile.

    In ceea ce priveste concluzia ce poate fi trasa, in cazul celor citeva specii de 
animale, masculii lor umplu ograda pasarilor cu sacrificii si singe, sau la pornirea 
primaverii fac sa rasune padurea cu cearta lor nesfirsita asupra impartirii 
femelelor; trebuie sa incepem prin a exclude toate acele specii in care natura a 
stabilit clar in puterea comparativa a sexelor relatii diferite de cele ce exista 
printre noi; astfel nu ne putem baza pe nicio concluzie ce pleaca de la tot ce 
priveste omul, atunci cind ne referim la observatia facuta asupra obiceiul luptei 
dintre cocosi. In cazul acestei specii la care proportia este mai bine observata, 
obiceiul luptei este determinat de o lipsa a femelelor in comparatie cu numarul de 
masculi; sau este determinata de perioada lunga de timp in care femelele refuza 
avansul facut de masculi; pentru ca daca fiecare femela accepta prezenta 
masculului doar vreme de doua luni pe an, aceasta situatie este identica cu cea 
in care numarul femelelor ar fi aici mai mic cu 5/6 decit cel al masculilor. Niciunul 



dintre aceste doua cazuri nu este aplicabil speciei umane, in care in mod 
obisnuit, numarul femelelor intrece cu mult pe cel al masculilor si printre care n-a 
fost niciodata observat, chiar si in rindul celor aflati in stare salbatica, ca femelele 
sa aiba la fel ca alte animale, o perioada de timp care sa fie afectata pasiunii si o 
alta de pasivitate sexuala. Mai mult inca, la citeva specii de animale toti indivizii 
manifesta o aprindere a pasiunilor sexuale in acelasi interval de timp si de aici 
decurge un moment inspaimintator al unei pasiuni universale, ce produce un 
imens tumult si dezordine in rindul lor; o scena ce nu va putea fi intilnita niciodata 
in rindul speciei umane, a carei dragoste nu este declansata in functie de sosirea 
unui anumit anotimp. Nu trebuie sa tragem concluzia pripita, plecind de la lupta 
existenta in rindul a numeroase specii de animale pentru a se bucura de gratiile 
femelei, ca acesta ar trebui sa fie si cazul omului aflat in starea de natura; si 
chiar daca am putea ajunge la o asemenea concluzie, vom vedea ca asemenea 
controverse nu vor ajunge niciodata pina acolo la a extermina alte specii de 
animale, astfel incit nu putem avea niciun temei in a sustine ca ele se vor putea 
dovedi a fi fatale in cazul omului. Este insa destul de clar ca ele ar putea sa 
produca mult mai putine rautati decit in cazul starii de societate; in special pentru 
acele tari in care morala se bucura inca de o anume reputatie si in care gelozia 
indragostitilor si razbunarea sotilor sint cauze zilnice pentru declansarea de 
ucideri, dueluri si a celor mai inspaimintatoare dintre crime; unde obligatia unei 
fidelitati eterne este doar ocazia ce este oferita adulterului si tocmai acele legi ale 
onoarei si abstinentei sint cele care cresc in mod inevitabil coruperea moravurilor 
si conduc la o inmultire a numarului de avorturi.

    Sa tragem prin urmare concluzia ca omul aflat in starea de natura hoinarea 
incolo si incoace prin inima padurii, lipsit de casa, de limbaj si de meseriile sale, 
la fel de strain fata de razboi si de toate celelalte rele pe care acesta le aduce, 
fara sa resimta nevoia semenilor sai, nici sa aiba dorinta de-ai rani in vreun fel si 
cel mai probabil fara sa se poata distinge unul de celalalt; sa incheiem prin a 
stabili ca fiindu-si suficient sie si subiect la atit de putine pasiuni, nu putea avea 
nici sentimente, nici cunostiinte, altele decit cele ce se potriveau atit de perfect 
situatiei sale; ca resimtea doar adevaratele necesitati, fara a tine cont de tot ceea 
ce nu credea el insusi a fi in masura sa-l preocupe imediat si ca toata aceasta 
intelegere de care credea ca se va putea bucura intr-o buna zi, nu a realizat un 
alt progres insemnat decit cel care a fost obtinut din cresterea vanitatii sale. Daca 
printr-un accident a realizat o anumita descoperire, s-a trezit in situatia de-a fi 
mai putin capabil s-o comunice celorlati oameni, decit ar fi putut s-o transmita 
pina si propriilor sai copii. Orice meserie sau arta ce ar fi fost descoperita de el, 
era sortita sa piara in mod inevitabil odata cu creatorul ei, acolo unde nu se 
gasea niciun fel de mijloc de educatie, iar generatiile se succedau generatiilor 
fara sa cunoasca nici cel mai neinsemnat progres; cind toate erau stabilite a 
incepe de la un acelasi punct, toate secolele trebuie sa se fi scurs in barbarismul 
primei virste a omului, pe cind specia devenise deja prea batrina iar omul 
ramasese inca un copil.



      Am extins la o asemenea durata starea sa presupusa de primitivitate, 
deoarece am avut in vedere numeroasele erori din antichitate si prejudiciile 
invederate ce erau aproape imposibil de eradicat, gindind prin urmare ca este de 
datoria mea sa sap pina la radacina lor adevarata si sa dezvalui prin intermediul 
unei imagini reale, adevarata stare de natura, ajungind tot atit de departe de locul 
in care se situeaza inegalitatea naturala a omenirii, pe cit se afla si acea realitate 
si influenta pe care scriitorii moderni si-o inchipuie ca a avut-o.

      Este de fapt foarte usor de vazut, ca multe din diferentele ce-l disting pe om, 
sint doar efect al obiceiurilor si modului diferit de viata pe care le-a adoptat in 
cadul societatii. Astfel o constitutie delicata sau robusta si slabiciunea sau forta 
ce-i este atasata, sint mult mai frecvent efectul unei educatii efeminate sau 
virtuoase, decit al unei dotari initiale a corpului. Acelasi lucru se petrece si in 
ceea ce priveste puterea mintii; pentru ca educatia nu doar ca face diferenta 
dintre ceea ce este cultivat si ceea ce nu este, ci chiar sporeste diferenta ce 
exista inca de la inceput, in proportie cu gradele lor diferite de cultura; tot asa 
cum creste distanta dintre un urias si un pitic, prin fiecare pas pe care fiecare 
dintre ei il face. Daca vom compara prodigioasa diversitate ce este obtinuta in 
modul si in maniera de viata a diferitelor generatii din stadiul de societate, cu 
uniformitatea si simplitatea animalelor si triburilor de salbatici, in care fiecare 
traieste cu acelasi tip de hrana si urmeaza acelasi mod de viata, facind exact 
acelasi lucru, este destul de usor de vazut, cit de mica diferenta exista intre un 
om si un altul in starea de natura, in comparatie cu starea de societate si cit de 
mult trebuie sa fie sporit inegalitatea naturala a omenirii prin intermediul 
inegalitatii oferita de pirghiile institutiilor sociale.  

     Dar chiar daca natura exercita in mod real o influenta negativa, prin modul de 
distributie a darurilor sale, aceasta partinire ce-i este imputata in mod obisnuit, 
care ar fi cel mai mare avantaj ce deriva din favorurile oferite de ea, in 
detrimentul celorlalte, intr-o stare ce admite cu mare greutate existenta oricarui 
tip de relatii? Acolo unde nu exista dragoste, ce avantaj poate oferi frumusetea? 
Sau ce utilitate poate avea oare inteligenta, acolo unde nu exista conversatie, 
sau abilitatea, acolo unde nu exista niciun fel de relatii cu ceilalti? Am auzit 
repetat in mod constant, ca intr-o astfel de stare cel puternic trebuie sa-l supuna 
pe cel slab; dar care este aici intelesul opresiunii? Se obisnuieste a se spune ca 
unii vor domina violent asupra celorlalti, care se vor plinge continuu sub 
supunerea servila a capriciilor primilor. Si acesta este intr-adevar ceea ce observ 
a fi in cazul celor ce se petrec in mijlocul nostru; dar nu reusesc a intelege deloc 
cum ar arata omul in starea de natura, care sa poata fi adus cu usurinta la 
imaginea pe care o intelegem prin dominatie si servitute. Un om, ar putea intr-
adevar, pune stapinire pe fructele pe care le-au cules ceilalti, pe vinatul prins de 
ceilalti, sau pe pestera pe care ei au ales-o drept adapost; dar cum ar putea 
vreodata sa pretinda obedienta si care ar putea fi acele legaturi de dependenta 



ce s-ar putea realiza intre oameni, fara ca aici sa existe proprietate? Daca, de 
exemplu, sint gonit de la un copac, pot merge la urmatorul; daca sint deranjat 
intr-un loc, ce ma poate impiedica sa ma deplasez in alta parte? Din nou, pot 
intilni un om mult mai puternic decit mine si in acelasi timp atit de depravat, de 
indolent, de violent si de salbatic, incit sa ma constringa sa-i furnizez toate cele 
necesare pentru a-si duce existenta, in vreme ce el insusi va continua sa ramina 
trindav; el nu va avea alta grije decit sa nu-si desprinda privirea de pe mine nici 
macar pentru o singura clipa; va trebui sa ma lege trainic inainte de-a se duce sa 
se culce, altfel cu siguranta voi incerca sa-l lovesc in cap in timp ce doarme, 
pentru a ma elibera de sub aceasta tiranie. Altfel spus, el se va expune in acest 
caz voluntar la o cantitate de neplaceri cu mult mai mare decit cele pe care 
tocmai incearca sa le evite, sau decit intreaga cantitate de neplaceri pe care mi-
ar fi produs-o mie. Dupa toate acestea, sa-si ingaduie numai o clipa de neatentie 
in care sa lase citusi de putin garda jos; sa-si permita sa intoarca intr-o parte 
capul atras de un zgomot doar pentru un singur moment si voi fi instantaneu la 
douazeci de pasi, pierdut in padure, cu lanturile rupte in bucati, fara sa aiba nici 
macar posibilitatea mai ma revada vreodata.

    Fara a intra inutil in atitea detalii, oricine poate observa ca aceasta obligatie de 
sevitute se formeaza prin simpla dependenta a unui om de un altul si prin acele 
nevoi reciproce care-i unesc, este imposibil sa faci dintr-un om un sclav, cu 
exceptia cazului in care nu va fi adus de prima data la o situatie in care nu-si 
poate duce existenta fara ajutorul celorlati semeni ai sai; si de vreme ce o 
asemenea situatie nu exista in starea de natura, fiecare este aici propriul sau 
stapin, iar legea celui mai puternic nu are vreun efect.

     Odata ce am dovedit ca inegalitatea omenirii este foarte greu de atins si ca 
influenta sa nu este aproape egala cu nimic din ceea ce exista in starea de 
natura, va trebui ca imediat dupa aceia sa arat originea si evolutia ei in cadrul 
dezvoltarilor succesive ce s-au produs in intelectul uman. O data ce am aratat ca 
gradul de perfectibilitate umana, virtutile sociale si celelalte facultati pe care le 
poate poseda omul inca din starea de natura, n-ar putea sa fie niciodata 
dezvoltate de ei insisi, ci necesita in mod imperativ concurenta unor factori 
externi numerosi, care s-ar fi putut dealtfel sa nu se iveasca niciodata si in 
absenta lor el ar fi ramas pentru totdeauna in aceiasi conditie primitiva, va trebui 
acum sa string si sa iau in considerare diferitele accidente ce puteau duce la 
imbunatatirea cunoasterii umane, ce au depravat intre timp specia si au facut ca 
omul sa devina vicios, in aceiasi masura in care devenea sociabil; in masura a 
aduce omul laolalta cu lumea din acea perioada aflata la o mare distanta in timp, 
la punctul in care ne putem regasi astazi.

    Marturisesc ca tot asa cum evenimentele la care am purces a le descrie se 
puteau desfasura in variate modalitati, tot asa n-am avut nimic altceva la 



indemina pentru a determina alegerea pe care am facut-o, in afara simplelor 
ipoteze; dar aceste ipoteze devin temeiuri, atunci cind cel mai probabil ele sint 
extrase din insasi natura lucrurilor si reprezinta singurul mijloc de descoperire al 
adevarului. Oricum, consecintele pe care intentionez a le deduce nu vor fi doar 
unele conjecturale; tot asa cum asupra unor principii deja stabilite ar fi imposibil 
sa formulam orice alte teorii care sa nu furnizeze aceleasi rezultate si de la care 
sa nu putem trage concluzii asemanatoare.

    Aceasta va asigura o justificare suficienta pentru a nu fi necesar a insista 
asupra modului in care odata cu trecerea timpului se compenseaza o mica 
probabilitate in desfasurarea evenimentelor; cu o surprinzatoare putere destinata 
unor cauze banale, cind actiunile lor sint constante, in imposibilitatea, pe de-o 
parte, de-a distruge anumite ipoteze, desi de cealalta parte nu putem oferi 
certitudinea cunoasterii realitatii; ce tine de sfera istoriei, atunci cind doua fapte 
sint prezentate drept reale si ar trebui sa fie conectate printr-o serie de actiuni 
intermediare ce sint necunoscute, sau ar trebui sa fie asa, pentru a furniza 
aceste date si la fel sa le poata asocia; si acestea fac parte din sfera filozofiei, 
atunci cind istoria pastreaza tacerea, pentru determinarea unor actiuni similare 
care sa serveasca aceluiasi scop; si in cele din urma, asupra influentei 
similitudinii, care in cazul evenimentelor reduce faptele la un numar mult mai mic 
de clase decit sint imaginate in mod obisnuit. Pentru mine este suficient sa ofer 
aceste sugestii spre a fi luate in consideratie de judecatorii mei si sa le clasific 
astfel incit cititorul obisnuit sa nu mai fie nevoit sa le mai reia.



            PARTEA DOUA

   

      Primul om care a ingradit o bucata de pamint, ce s-a gindit sa-si spuna: 
"Acesta este al meu!" si a gasit oameni destul de stupizi ca sa-l creada, a fost 
adevaratul fondator al societatii civile. De la cite crime, razboaie si ucideri, de la 
cite orori si nenorociri nu ar fi putut cineva sa salveze omenirea, daca ar fi tras 
tarusul, sau ar fi umplut santul, strigind catre semenii sai: "Feriti-va de-a asculta 
de acest impostor; sinteti pierduti daca uitati o singura data ca fructele sint ale 
tuturor si pamintul nu apartine nimanui." Dar exista aici o mare probabilitate ca 
lucrurile sa fi intrat deja pe o asemenea panta, astfel incit nu vor mai putea 
evolua in continuare multa vreme ca si pina acum; pentru ca ideia de proprietate 
depinde de multe alte idei anterioare, care puteau fi acumulate doar intr-o 
anumita succesiune, fara a se putea naste toate dintr-o data in mintea umana. 
Trebuie ca omenirea sa fi facut progrese considerabile, atingind acumularea unor 
cunostinte si a unei industrii remarcabile care sa se fi transmis si sa fi sporit de la 
o epoca la alta, inainte inca sa fie atins acest ultim punct al starii de natura. 
Haideti sa ne intoarcem cu mult inapoi si sa incercam sa unificam sub o singura 
viziune toata aceasta succesiune lenta de evenimente si descoperiri, in cea mai 
naturala ordine.

   Primul sentiment cunoscut de om a fost cel determinat de descoperirea propriei 
existente, iar prima sa grije a fost cea determinata de autoconservare. Ceea ce 
producea pamintul asigura acoperirea tuturor nevoilor sale, iar instinctele ii 
dezvaluiau modul cum sa se foloseasca de ele. Foamea, setea si alte astfel de 
dorinte, l-au facut sa experimenteze de nenumarate ori diferite moduri de 
existenta; iar printre acestea s-au regasit unele care l-au grabit in a raspindi 
specia -- o predilectie oarba, care fara sa aiba nimic de-a face cu inima, este 
produsa de un simplu instinct animalic. Odata satisfacuta dorinta, cele doua sexe 
nu vor mai sti nimic unul despre celalalt; si pina si puii nu vor mai insemna nimic 
pentru mama doar curind ce se vor putea descurca fara ajutorul ei.

   Aceasta a fost conditia omului din vremea copilariei sale; viata unui animal, 
nemijlocit limitata la simplele senzatii, abia reusind a profita de darurile pe care 
natura le-a lasat pentru el, mult mai putin capabil de a-si incinta cugetul cu orice 



reflectie de forta ce ar fi pornit de la ratiunea sa. Dar curind dificultatile s-au 
prezentat in scena si a devenit necesar ca el sa invete cum sa le poata depasi; 
inaltimea copacilor ce-l impiedicau sa-si procure fructele lor, competitia 
reprezentata de celelalte animale, dornice sa bucure de aceleasi fructe si 
ferocitatea celor ce aveau nevoie de ele pentru a-si asigura subzistenta, toate 
acestea l-au obligat sa recurga la exercitiile fizice. A trebuit sa fie activ, iute de 
picior, plin de energie in lupta. Armele naturale, pietrele si betele, puteau fi gasite 
cu destula usurinta; a trebuit sa invete sa depaseasca obstacolele presarate in 
calea sa de natura pentru a rivaliza cu celelalte animale in caz de nevoie si chiar 
si in disputa cu ceilalti oameni, pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta, sau 
pentru a-si oferi singur tot ce a fost fortat sa renunte in favoarea celor mai 
puternici.  

    Pe masura ce indivizii apartinind rasei umane deveneau din ce in ce mai 
numerosi, grijile omului au sporit. Variatiile legate de sol, climat si anotimpuri, 
trebuie sa fi introdus citeva diferente in modul lor de viata. Anii secetosi, iernile 
lungi si aspre, verile dogoritoare, ce au ars fructele oferite de pamint, trebuie sa fi 
impus cumva aparitia unor noi indeledniciri. Pe tarmul marii si pe malurile riurilor, 
ei au inventat cirligul si varga si au trecut la pescuit, care le asigura in acest fel 
existenta. Cei din mijlocul padurilor intunecoase si-au procurat arcuri si sageti, 
devenind astfel vinatori si razboinici de temut. In tarile cu clima rece s-au deprins 
a-si acoperi corpul cu pieile animalelor pe care le ucideau. Fulgerul, un vulcan, 
meteorit sau o alta sansa norocoasa ce l-a pus in posesia focului, i-a asigurat o 
noua resursa impotriva iernilor aspre din aceste tinuturi; mai apoi a invatat sa 
pastreze acest element, iar apoi cum sa-l reproduca si in final cum sa-si 
pregateasca cu ajutorul lui carnea animalelor pe care inainte obisnuia s-o 
manince cruda. Aceste legaturi repetate intre el si diferite alte fiinte, dintre un 
individ si celalalt, au fost in masura sa ridice mintea umana pina la perceptia unor 
anumite relatii intre ei. Astfel de raporturii ce sint definite de termeni precum, 
mare, mic, puternic, slab, rapid, lent, temator, indraznet si altii termeni 
asemanatori, aproape imperceptibil comparati in caz de nevoie, trebuie sa fi 
produs in el un tip de reflectie, sau mai degraba a unei prudente mecanice, care 
sa-i poata indica precautiile pe care trebuia sa si le ia pentru a-si asigura 
securitatea.    

    Noul tip de inteligenta ce rezulta din aceasta dezvoltare va spori superioritatea 
sa asupra celorlalte animale, facindu-l sa simta acest lucru. Va putea prin urmare 
acum, pentru a le ademeni, sa le joace o mie de trucuri si desi multe dintre ele ar 
putea sa-l depasesca in viteza sau in forta, in timp, va putea deveni stapin peste 
unele si o pedeapsa pentru celelalte. Astfel, atunci cind va privi pentru prima data 
in sine, va simti primele emotii determinate de mindrie; si intr-un timp cind de 
abia cunostea cum sa distinga intre diferitele ordine animale, va privi asupra 
propriei specii ca la cel mai inalt ordin, pregatind drumul pentru a-si asuma 
superioritatea ca individ.



    Este adevarat insa, ca ceilalti oameni nu reprezentau pentru el ceea ce 
reprezinta pentru noi astazi si ca nu intretinea cu ei relatii mai apropiate decit cu 
celelalte animale; cu toate acestea, ei nu erau deloc neglijati in observatiile lui. 
Asemanarea pe care a descoperit-o in timp ca exista intre ei, si intre el si 
femelele sale, l-au determnat sa judece asupra celorlalte ce nu erau inca 
perceptibile; si descoperind ca ei toti se manifesta la fel cum el insusi s-ar fi 
comportat in aceleasi circumstante, a dedus in mod natural ca modul lor de-a 
gindi si actiona era intru-totul in conformitate cu cel al sau. Odata imprimat adinc 
in mintea sa, acest adevar important trebuie sa-l fi determinat ca plecind de la 
simtaminte intuitive, mult mai rapide si sigure decit oricare alt fel de 
rationamente, sa urmeze regulile de conduita, cele pe care le-a identificat a fi 
cele mai favorabile si avantajoase pentru propria securitate.

    Invatind din experienta ca dragostea fata de bunastare este singurul motiv al 
actiunilor umane, s-a gasit el insusi in pozitia de-a distinge citeva cazuri in care 
interesul reciproc ar putea sa justifice schimbul de asistenta cu semenii sai; si 
inca alte citeva cazuri in care existenta unui conflict de interese putea justifica o 
suspectare a lor. In cazurile de inceput, facea parte din aceiasi ceata cu ei, sau 
cel putin dintr-o asemenea asociatie libera, aceasta regula nu restrictiona 
membrii sai si nu dura mai mult decit acea ocazie temporara, generata de nevoia 
de-a vina in comun, care i-a dat nastere. In situatiile de mai tirziu, fiecare isi va 
cauta propriul sau avantaj particular, fie prin forta deschisa, daca gaseste ca este 
singur destul de puternic pentru asta, sau prin abilitate si viclenie, daca se simte 
a fi inca prea slab. 

   In acest mod oamenii au dobindit pe nesimtite unele dintre primele idei despre 
modul de-a intreprinde actiuni colective, precum si asupra numeroaselor 
avantaje ce decurgeau din folosirea lor efectiva; ceea ce reprezinta doar ce este 
indicat de interesul prezent si aparent al preocuparilor lor; pentru ca ei erau cu 
totul straini de posibilitatea de-a anticipa viitorul si se aflau la fel de departe de-a 
se ingrijora in ceea ce priveste acel viitor, ce parea atit de indepartat, pe tot atit 
de greu cit se puteau gindi asupra unei zile ce va sosi chiar miine. Fiecare putea 
sa vada ca la vinatoarea unui cerb, pentru ca aceasta operatiune sa fie 
incununata de succes, fiecare trebuia sa ramina credincios la postul sau; dar 
daca se intimpla ca un iepure sa apara in apropierea unuia dintre ei, nu exista 
nici cel mai mic dubiu ca nu ar fi pornit imediat pe urmele lui, fara sa manifeste 
nici cel mai mic regret, si odata ce ar fi pus mina pe prada l-ar fi interesat prea 
putin daca prin actiunea sa a determinat ca tovarasii sai sa o rateze pe-a lor. 

    Este usor de inteles, ca asemenea raporturi nu necesitau un limbaj cu mult 
mai rafinat decit cel al ciorilor sau maimutelor, care se asociaza la fel pentru a 



atinge un scop comun asemanator. Tipetele nearticulate, o multime de gesturi si 
unele sunete imitative, trebuie sa fi reprezentat pentru o lunga perioada limbajul 
universal; si prin adaosul, pentru fiecare tara, a unor sunete articulate 
conventionale (care asa cum au fost cunoscute inca de la aparitia primelor 
institutii, nu sint tocmai usor de explicat) au aparut astfel primele limbaje 
particulare; dar acestea erau inca primitive si imperfecte, intocmai asa cum se 
arata a fi cele descoperite azi printre unele populatii salbatice. 

    Grabit de rapiditatea curgerii timpului, de abundenta de lucruri pe care a 
trebuit sa le enumar aici si de progresul aproape isesizabil al lucrurilor la 
inceputul lor, am trecut aproape intr-o singura clipa peste un mare numar de 
epoci; pentru ca pe cit de lent s-au desfasurat evenimentele in succesiunea lor, 
pe atit de rapid au trebuit sa fie descrise.

    Aceste prime progrese i-au dat puterea omului sa faca altele cu o mai mare 
viteza. In proportia in care ei si-au sporit cunostintele, asta a dus la o crestere a 
perseverentei. Au incetat sa adoarma sub primul copac sau in prima caverna ce 
le oferea adapost; au inventat citeva mijloace care le permiteau scoaterea 
pietrelor ascutite si dure din adincul pamintului si sa taie lemnul; apoi si-au facut 
colibe din ramuri iar dupa aceea au invatat sa aplice peste acestea straturi de 
argila si noroi. Aceasta a fost epoca primei revolutii care a consacrat si a distins 
familiile, introducind un anumit tip de proprietate, sursa in sine a sute de certuri si 
conflicte. Cu toate acestea, cei mai puternici au fost cei care si-au construit 
pentru prima oara singuri colibele pe care se si simteau in stare sa le apere si 
poate fi trasa concluzia ca cei mai slabi au descoperit ca este mult mai usor si 
sigur sa-i imite, decit sa incerce sa-i alunge pe primii de pe proprietatile lor; iar 
pentru cei care s-au asigurat cu primele colibe, nu putea fi nimeni altcineva tentat 
sa-i deposedeze de bunurile lor decit eventual vecinii acestora; intr-adevar, altii 
nu puteau simti acest indemn, deoarece aceste colibe inca nu le apartineau, si 
pentru ca se putea intimpla sa nu le fie de niciun folos, din moment ce nu aveau 
sa faca din ei proprietari fara sa-i expuna unor lupte disperate cu familiile ce le 
ocupau deja.  

    Primele expansiuni ale dragostei omului au fost efectul unor situatii 
neasteptate, ce au unit sub acelasi acoperis sotii si sotiile, parintii si copiii. 
Obisnuinta traiului in comun va da nastere curind celor mai minunate dintre 
sentimentele cunoscute de umanitate: dragostea conjugala si afectiunea paterna. 
Fiecare familie devenind o mica societate, mult mai unita insa, deoarece 
libertatea si atasamentul reciproc sint singurele limite ale acestei uniuni. Cele 
doua sexe, al caror mod de viata a fost pina acum acelasi, incep sa adopte de 
acum maniere de viata diferite. Femeile devin mult mai sedentare si se 
obisnuiesc cu grija fata de copii si locuinta, in vreme ce barbatii calatoresc in 
cautarea mijloacelor de subzistenta comune. Datorita modului de viata mult mai 



facil, ambele sexe incep sa piarda cite ceva din forta si ferocitatea lor; dar daca 
din punct de vedere individual, devin cumva mai putin capabili sa infrunte fiarele 
salbatice, pe de alta parte le este mult mai usor sa lupte impreuna si sa reziste in 
fata pericolelor comune.

    Simplitatea si singuratatea vietii omului in aceasta noua conditie, putinatatea 
nevoilor sale si inventiile pe care le-a realizat pentru satisfacerea lor, ii permit sa 
dispuna de o mare cantitate de timp liber de care s-a folosit pentru a-si oferi 
multe din comoditatile necunoscute de parintii sai; si acestea au fost primele 
lanturi ale robiei pe care, necugetat fiind, singur si le-a asezat pe umeri, dar si 
prima sursa a relelor ce le-a pregatit pentru descendentii sai. Deoarece, pe linga 
faptul ca au continuat a molesi deopotriva, atit corpul cit si mintea, aceste 
comoditati au provocat pierderea din puterile lor la aproape intreaga placerea pe 
care o puteau oferi, degenerind chiar pina la a se transforma in nevoi reale, astfel 
incit cererea determinata de ele a devenit de departe mult mai dezagreabila pe 
cit ar fi reusit sa fie de placuta posesia lor; cel putin asa cum se intimpla doar cu 
putin mai inainte. Astfel s-a ajuns la acea situatie paradoxala in care oamenii ar fi 
nefericiti daca s-ar intimpla sa le piarda, desi posesia lor nu mai reuseste sa-i 
faca deloc fericiti.

   Putem observa aici putin mai bine, cum utilizarea limbajului a devenit o regula 
in interiorul fiecarei familii si cum in mod imperceptibil este imbunatatit aici, putind 
construi o perspectiva in ceea ce priveste modalitatea prin care s-a ajuns la o 
extindere si accelerare a progresului inregistrat de vorbirea articulata, precum si 
a cauzelor care au determinat ca aceasta sa devina din ce in ce mai necesar. 
Inundatiile si cutremurele au inconjurat zonele locuite cu ripe sau ape; miscarea 
de revolutie a planetei in jurul Soarelui a dus la desprinderea continentelor si la 
crearea de noi insule izolate in mijlocul oceanelor. Este destul de usor de 
observat ca in mijlocul oamenilor ce erau astfel reuniti si obligati sa traiasca 
impreuna in mici comunitati, era mult mai usor ca aici sa apara un idiom comun, 
decit printre cei care continuau sa hoinareasca prin padurile nesfirsite din 
interiorul continetelor. Astfel, este foarte posibil ca dupa primele lor incercari in 
navigatie, insularii sa fi adus impreuna cu ei pe continent utilizarea limbajului 
articulat; iar acest lucru este cel putin foarte probabil, ca primele comunitati si 
utilizarea vorbirii sa fi luat nastere pentru prima oara pe aceste insule si chiar sa 
fi ajuns la o inalta perfectionare acolo, inca inainte sa fie cunoscut pe continent. 

   Totul incepe acum sa-si schimbe aspectul. Oamenii, care pina acum rataceau 
prin padure si-au organizat un mod de viata mult mai stabil, reunindu-se in mod 
gradual, formind corpuri separate, in fiecare tara formindu-se o natiune distincta, 
unita prin caractere si un mod de viata specific, nu doar prin reguli si legi, dar si 
prin uniformitatea vietii si a hranei, precum si prin influenta specifica a climatului 
ce o exercita asupra acestui organism comun. Vecinatatea permanenta nu ar 



putea sa nu produca in timp o anumita legatura intre diferitele familii. Printre 
tinerii de sexe diferite, locuind in colibe vecine, comertul intimplator impus de 
natura a condus curind prin stabilirea de relatii reciproce, la un alt tip de legaturi, 
nu mai putin agreabile si mai putin permanente. Oamenii au inceput acum sa 
faca diferente si comparatii intre obiectele cu care se gasesc la un moment dat in 
diferite raporturi; ajung in curind sa le atribuie acestora idei, precum cea de 
frumusete si merit, ce au condus la nasterea preferintelor. In consecinta, in loc sa 
se mai vada unii cu ceilalti adesea, au inceput sa se intilneasca in mod constant. 
In sufletul lor s-a strecurat incetul cu incetul un delicat si placut sentiment si cea 
mai mica opozitie s-a transformat intr-o furie impetuoasa; odata cu dragostea s-a 
nascut gelozia; discordia a triumfat si singele omenesc a fost sacrificat cu cea 
mai mare usurinta in numele tuturor acestor pasiuni.

   Pe masura ce ideile  si sentimentele se succedau unele altora iar sufletul si 
spiritul erau puse in joc, omul a continuat sa lepede de salbaticia sa originala; 
legaturile lor particulare au devenit din zi in zi mult mai intime, tot asa cum si 
limitele lor s-au extins. S-au obisnuit ca inainte de-a se intoarce in colibele lor, sa 
se reuneasca in jurul uni copac imens; cintecul si dansul, adevarate produse ale 
timpului liber si dragostei, au devenit distractiile, sau mai degraba ocupatiile unor 
barbati si femei, care au fost astfel reuniti, fara sa aiba nimic altceva de facut. 
Fiecare dintre ei a inceput sa se preocupe de restul si si-a dorit sa fie luat in 
consideratie de ei la rindul sau, astfel o noua valoare vine pentru a fi adaugata 
stimei publice, Cel care a cintat sau a dansat cel mai bine, cel care a fost cel mai 
chipes dintre toti, cel mai puternic, cel mai agil, sau cel mai elocvent, sint cei ce 
se vor bucura de cea mai mare consideratie; iar acesta a fost primul pas spre 
inegalitate, dar in acelasi timp si catre viciu. Pentru ca de la aceste prime 
distinctii s-a ridicat, pe de o parte, vanitatea si dispretul, iar pe de alta parte, 
rusinea si invidia, iar fermentii nascuti de aceste noi drojdii au sfirsit prin a 
produce combinatii fatale inocentei si fericirii omului.

   De indata ce oamenii au inceput a-si acorda valoare unul celuilalt si ideea de 
consideratie a prins radacini in mintea lor, fiecare si-a propus a face un scop din 
a o obtine si a devenit practic imposibil de-a le mai refuza cuiva, fara ca acest 
lucru sa fie lipsit de pericole. De aici s-au ridicat primele obligatii de politete chiar 
si printre salbatici; si fiecare injurie intentionata a devenit un afront; pentru ca in 
afara de ranirea ce-o putea provoca, partea vatamata va descoperi cu siguranta 
un sentiment de dispret fata de propria-i persoana, care este adesea mult mai 
insuportabil decit rana propriu-zisa. 

   Astfel, pe masura ce fiecare om pedepseste cu dispretul pe care-l arata fata de 
altii, in raport de opinia pe care o are despre sine, razbunarea devine teribila, iar 
omul singeros si crud. Acesta este cu precizie stadiul atins de cele mai multe 
dintre natiunile salbatice cunoscute de catre noi; Si este datorat dorintei de-a 



face o distinctie corecta in ideile noastre si de-a observa cit de departe au ajuns 
deja, fata de starea de natura, astfel incit multi dintre scriitorii nostri au tras in 
graba concluzia ca omul este in mod natural crud si este necesara infintarea 
unor institutii civile pentru a-l face mai blind; in vreme ce nimic nu este mai 
prietenos decit omul aflat in starea sa primitiva, asa cum el este plasat de catre 
natura, la o distanta egala de stupiditatea brutelor si ingeniozitatea fatala a 
omului civilizat. Egal limitat de instincte si ratiune, singurul motiv de ingrijorare 
este acela de-a se pazi singur de raul ce-l ameninta, este retinut de catre 
compasiunea naturala de-a aduce atingere celorlalti semeni ai sai si nu este 
condus la a face acest lucru pina nici ca un raspuns fata de nedreptatile la care 
este supus. Pentru ca, in conformitate cu axioma inteleptului Locke: "Cum aici nu 
exista proprietate nu poate exista nici nedreptate." 

    Dar trebuie remarcat ca societatea astfel formata si relatiile ce sint stabilite 
intre oameni, necesita de la ei calitati diferite decit cele pe care le posedau in 
starea lor primitiva. Moralitatea a inceput sa apara in actiunile umane si inca 
inainte de-a apare institutiile guvernate de lege, fiecare a fost judecatorul si 
razbunatorul nedreptatilor ce au fost indreptate impotriva lui, astfel incit 
bunatatea ce era atit de potrivita in starea pura de natura nu mai corespunde 
acum conditiilor date de noul nascut statut al starii de societate. Se dovedea 
necesar ca pedepsele sa devina mult mai severe, pe masura ce ofensele devin 
tot mai frecvente iar teama de represalii va lua locul severitatii legii. Astfel, desi 
omul a devenit mult mai putin ingaduitor si compasiunea sa naturala a suferit 
deja unele diminuari, aceasta perioada de expansiune a facultatilor umane, ce s-
au limitat doar la a mentine o cale de mijloc intre indolenta starii primitive si 
actiunea insolenta a egoismului nostru, trebuie sa fi fost cea mai fericita si stabila 
dintre epocile cunoscute de om. Cu cit mai mult vom reflecta asupra ei, cu atit 
mai mult vom descoperi, ca aceasta stare a reprezentat subiectul cel mai 
indepartat de justificarea unor revolutii si cea mai fericita dintre experientele la 
care omul a ajuns vreodata; astfel incit el s-ar fi indepartat de la ea doar cumva 
ca urmare a unui accident fatal si nefericit, care pentru binele public n-ar fi trebuit 
sa se petreaca niciodata . Exemplul oferit de populatiile salbatice, multe dintre 
ele descoperite a se afla inca in aceasta fericita stare, pare a dovedi ca oamenii 
si-au dorit a ramine la aceasta virsta, cea care este a adevaratei tinereti a lumii si 
ca toate progresele ulterioare, ce aparent sint tot atitia pasi catre perfectiunea 
individualului, sint in realitate indreptati spre decadenta speciei.

   Pe cita vreme oamenii ramineau multumiti cu coliba lor de pamint, erau la fel 
de satisfacuti si de hainele din piei de animale cusute cu ace de lemn si oase de 
peste, impodobiti numai cu pene de animale si scoici si continuind sa-si picteze 
corpul in diferite culori, sa-si imbunatateasca si infrumuseteze arcul si sagetile si 
sa-si scobeasca cu ajutorul pietrelor ascutite barci pentru pescuit din trunchiuri 
de copaci, sau cele citeva instrumente muzicale ce ramineau inca destul de 
stingace; intr-un cuvint, atita timp cit se multumeau cu activitati ce puteau fi duse 



la bun sfirsit de o singura persoana, limitindu-se la arta pe care aceasta o putea 
reproduce, fara a necesita munca mai multor brate de lucru, ei continuau a trai 
liberi, ducind o viata plina de sanatate, onestitate si bucurii, tot atit de mult pe cit 
natura lor le permitea asta, tot asa cum continuau sa se bucure de placerile 
oferite de relatiile reciproce si raporturile de independenta dintre ei. Dar pentru 
un moment omul a simtit nevoia ajutorului celorlalti; in acel moment cind a parut 
a fi avantajos pentru orice om de-a dispune de suficiente provizii necesare pentru 
doi indivizi, egalitatea a disparut, a fost introdusa proprietatea, munca devenind 
indispensabila si vastele paduri au devenit cimpii surizatoare, pe care oamenii au 
trebuit sa le ude cu sudoarea fruntii si in care sclavia si mizeria va putea fi vazuta 
in curind germinind si creste laolalta cu spicele de cereale.

    Metalurgia si agricultura au fost cele doua arte ce au produs aceasta mare 
revolutie. Poetii ne povestesc ca aici ar fi implicat rolul jucat de aur si argint, in 
timp ce pentru filozofi e vorba doar de cereale si de fier, cele care au reusit a 
civiliza oamenii pentru prima oara, doar pentru a ruina mai apoi omenirea. Astfel, 
ambele au fost necunoscute pentru nativii din America, care din acest motiv mai 
sint inca si azi salbatici; deasemenea, celelalte natiuni par sa fi continuat intr-o 
stare de barbarism, atita timp cit practicau doar una din aceste arte. Unul dintre 
cele mai bune motive pentru care probabil epoca cunoscuta de Europa a fost, 
daca nu cea mai lunga, cel putin cea mai constanta si a cunoscut cel mai inalt 
grad de civilizatie din intreaga lume, este acela ca aceste regiuni s-au bucurat in 
acelasi timp de cele mai bogate minereuri de fier si au avut totodata parte si de 
cele mai fertile teritorii ce au fost cultivate vreodata cu cereale. 

   Este destul de dificil de-a lansa ipoteze asupra modalitatii in care au ajuns 
primii oameni sa cunoasca fierul si modul de utilizare al acestuia; pentru ca este 
aproape imposibil sa presupunem cum au putut ei singuri sa gindeasca la 
extragerea minereului de fier din nou createle mine si apoi sa pregateasca 
zacamintul pentru a fi topit, inainte inca sa cunoasca care va fi rezultatul la care 
se puteau astepta. Pe de alta parte, avem si mai putine motive pentru a crede ca 
aceasta descoperire ar putea fi efectul unui foc accidental, de vreme ce, de 
regula, minele sint locuri golase, lipsite de arbori si plante; ele arata intocmai ca 
si cum natura si-ar fi dat silinta sa tina departe de noi acest secret fatal. Nu 
ramine aici prin urmare decit posibilitatea ca printr-un accident extraordinar al 
unui vulcan, acesta sa fi aruncat la suprafata substanta metalica aflata deja in 
fuziune, sugerind astfel spectatorilor ideea de-a imita operatiile ce au fost 
efectuate de natura. Si va trebui sa ne imaginam mai departe, ca acestia au 
posedat un curaj si o putere de viziune neobisnuita, ce le-a permis sa intreprinda 
o munca atit de laborioasa, cu o perspectiva atit de indepartata de-a trage cel 
mai mic folos real din acest efort imens; si ca aceste calitati pot asocia doar la 
nivelul intelectului cele mai multe din avantajele ce sint de presupus sa le fi 
intrezarit cei care au facut pentru prima data aceasta descoperire.



   In ceea ce priveste agricultura, principiile ei au fost cunoscute cu mult inainte 
de-a fi puse in practica; si este intr-adevar cu greu de imaginat ca acei oameni ce 
sint angajati constant in a-si obtine existenta din produsele obtinute de la arbori 
si plante, sa nu aiba cunostinte despre mijloacele de care natura se foloseste 
pentru a raspindi plantele sale. Probabil ca a trecut foarte mult, inainte ca 
activitatea lor sa cunoasca aceasta turnura, fie datorita faptului ca padurea, cea 
care alaturi de vinatoare si pescuit, le-a asigurat pentru o mare perioada de timp 
mijloacele principale de subzistenta, nu le-a solicitat atentia ce merita sa-i fie 
acordata; sau pentru ca au fost atit de ignoranti fata de importanta utilizarii 
cerealelor si fata de uneltele folosite la cultivarea lor; ori pentru ca au fost 
complet lipsiti de orice putere de-a anticipa nevoile din viitor, sau, in cele din 
urma, pentru ca erau lipsiti de orice fel de mijloace pentru a-i impiedica pe ceilalti 
sa jefuiasca fructele muncii lor.

   Cind au cunoscut o crestere a randamentului muncii, este foarte natural sa ne 
imaginam ca ei au inceput sa cultive in jurul colibei citeva legume si radacini, cu 
ajutorul unor pietre si ramuri cu virful ascutit; desi a trecut multa vreme pina cind 
au inceput sa cunoasca modul de preparare al cerealelor in hrana, sau pina ce 
au intrezarit tipul de unelte si tehnicile necesare pentru ameliorarea soiurilor de 
plante si modalitatile de crestere considerabila a productiei; ca sa nu mai 
specificam cit de esential era pentru economia lor, sa consimta pentru moment la 
o scadere considerabila a productiei imediate, in masura a asigura o recolta mult 
mai bogata in viitor -- o prevedere destul de indepartata pentru mintea unui nativ; 
care, asa cum am mai spus, cu greu ar putea anticipa dimineata ceea ce ii va fi 
necesar la caderea noptii.

   Trebuie prin urmare ca inventia celorlalte arte si meserii sa fi fost absolut 
necesara, astfel incit sa fi obligat omenirea sa recurga la ele pentru a se folosi de 
ele in agricultura. Nu foarte curind au fost inventate meseriile necesare pentru 
topirea si forjarea fierului, precum si a celor necesare pentru sustinerea acestor 
activitati; si cum era nevoie de mai multe brate de munca angajate in 
manufacturi, un numar mai mic de oameni au ramas sa se ocupe in continuare 
de subzistenta comuna, desi numarul gurilor ce trebuiau hranite ramasese 
acelasi; si asa cum au trebuit sa renunte la unele marfuri si avantaje pentru a 
obtine in schimbul lor fierul, cele ramase au sporit pe masura ce-au fost 
descoperite noi metode de-a face ca fierul sa serveasca multiplicarii acestor 
produse si avantaje. Prin aceste mijloace erau stabilite meseriile si artele 
apartinind economiei si agriculturii, iar pe de alta parte se nastea arta de-a 
prelucra metalele si multiplicarea lor era utilizata pentru a mari numarul celorlalte 
arte si meserii.

   Cultivarea pamintului a adus odata cu ea si necesitatea distribuirii lui; iar odata 



recunoscuta, proprietatea a fost cea care a dat nastere la primele norme de 
justitie; pentru a-i garanta fiecarui om ceea ce ii apartinea, trebuia cumva sa faca 
posibil ca fiecare sa aiba in proprietate ceva. Pe linga asta, tot asa cum omul a 
inceput a privi inainte catre viitor si toti aveau cite ceva de pierdut, fiecare avea 
un motiv pentru a se teme ca represaliile ar putea surveni dupa orice ofensa pe 
care ar indrepta-o impotriva unui altuia. Aceasta origine este la fel de naturala, 
pe cit este si imposibil de conceput, cum ar putea fi acumulata proprietatea pe 
alta cale decit prin munca; pentru ca ce altceva poate adauga un om unor lucruri 
pe care nu el este cel care le-a creat initial, care sa se poata dovedi totusi a fi in 
masura sa faca din acestea proprietatea sa personala? Este in masura singura 
munca efectuata de un taran sa-i ofere un titlu asupra productiei pamintului pe 
care el l-a arat, ii ofera lui dreptul de-a pretinde deasemenea terenul propriu-zis, 
cel putin pina la obtinerea recoltei, pentru ca urmind modelul acesta de la un an 
la altul, o posesiune constanta sa fie cu usurinta transformata in proprietate? De 
vreme ce anticii, asa cum spune Grotius, i-au oferit lui Ceres titlul de Legislatrix, 
iar unui festival celebrat in onoarea sa, numele de Thesmophoria, inseamna prin 
asta ca distributia terenului a creat un nou tip al dreptului; ca si cum am spune, 
dreptul de proprietate, cel care este diferit de dreptul de deductie, ce este detinut 
prin insasi legea naturii.

   In aceasta stare de fapte, egalitatea mai putea fi inca sustinuta, indivizii fiind 
inzestrati de la natura si sortiti a fi egali si a si beneficiat, de exemplu, de faptul 
ca utilizarea fierului si consumul de marfuri reusea intotdeauna a se echilibra una 
pe cealalta; dar asa cum nu era nimic aici pentru a pastra acest echilibru, curind, 
el a si fost deranjat; cei mai puternici au realizat cea mai mare parte a muncii; cei 
mai indeminatici si-au indreptat stradaniile catre zonele cele mai profitabile; cei 
mai ingeniosi au nascocit metode pentru a diminua cantitatea lor de munca; 
taranii doreau mai mult fier, sau fierarii mai multe cereale si in timp ce ambele 
categorii desfasurau o cantitate de munca egala, unii au acumulat o mare parte 
din bunurile ce au fost obtinute prin munca lor, in timp ce ceilalti, cu greu abia au 
reusit sa-si sustina existenta. Astfel, inegalitatea naturala creste pe mai departe 
insensibil si diferentele existente intre ei se maresc in diferite circumstante, 
efectele inegalitatii devenind mult mai sensibile si permanente si incepind sa 
exercite o influenta in aceiasi proportie asupra unei parti distincte a populatiei.

   Odata ce chestiunile au ajuns la aceasta desfasurare, restul este usor de 
imaginat. Nu doresc sa retin cititorul cu o descriere a succesivelor inventii ale 
celorlalte arte, a dezvoltarilor limbajului, in incercarea si utilizarea talentelor, 
inegalitatii de avere, pentru atingerea scopurilor prin abuzul celor bogati, precum 
si toate celelalte detalii aflate in conexiune cu ele pe care cititorul le poate suplini 
cu usurinta pentru sine. Ma voi limita doar a arunca o privire fugara asupra 
omenirii aflata in aceasta noua situatie.



   Observati ca atunci cind s-au dezvoltat toate facultatile umane si au intrat in joc 
memoria si imaginatia, egoismul devine interesat, ratiunea devenind activa, iar 
intelectul uman ajunge aproape de cel mai inalt punct al perfectiunii sale. Iata 
intrate in actiune toate calitatile naturale, rangul si conditia fiind atribuite fiecaruia 
dintre oameni; nu doar prin partea sa de proprietate si puterea de care se poate 
servi sau prin care ii poate rani pe ceilalti, dar deasemenea, prin inteligenta sa, 
frumusetea, forta sau indeminarea, meritul sau talentele innascute; si cum toate 
acestea sint calitati capabile sa impuna respectul in fata celorlalti, foarte curind a 
devenit necesar ca omul sa le posede, sau cel putin sa simuleze ca ar fi inzestrat 
cu ele.

   Acum se naste interesul oamenilor pentru a parea ceea ce nu sint cu adevarat 
in realitate. A fi si a parea, devin doua lucruri cu deosebire distincte; si de la 
aceasta distinctie se ridica o stralucire insultatoare si o poleiala amagitoare, cu 
numeroasele vicii ce insotesc toate aceste imposturi. Pe de alta parte, ei nu mai 
sint la fel de liberi si independenti asa cum omul a fost inainte, ca o consecinta a 
multiplicarii noilor sale nevoi, omul este adus la supunere in fata naturii, si in mod 
special, unul fata de celalalt; si fiecare om devine intr-un anumit grad un sclav, 
chiar daca pe de alta parte el devine stapin fata de alti oameni; daca este bogat, 
el depinde de serviciile altor oameni; daca este sarac, este dependent de 
asistenta pe care i-o pot oferi ceilalti; si chiar si aflat intr-o conditie de mijloc, nu 
se poate descurca fara asistenta din partea celorlalti oameni. De aceea, devine 
necesar ca de acum inainte omul sa fie vesnic angajat in a-i directiona pe ceilalti 
sa-si manifeste interesul de partea sa si sa-i determine sa-si descopere 
avantajele proprii, daca nu cele reale, cel putin pe cele aparente, in promovarea 
propriului sau interes. Astfel, el trebuie sa manifeste o deosebita abilitate si 
subtilitate in comportamentul fata de unii dintre semenii sai si invata sa fie 
imperios si crud fata de ceilalti; manat fiind oarecum de un anumit tip de 
necesitate, pentru a se comporta rau fata de toate acele persoane de care are 
nevoie, atunci cind nu a reusit sa le puna sub ascultarea sa si a-si calcula 
propriul interes astfel incit acesta sa-si arate utilitatea si fata de ei. Vesnicile 
ambitii, nesatioasa sete de-a cladi averi, pornite nu atit de mult dintr-o nevoie 
reala de-a le stapini, ci mai mult dintr-o desarta dorinta de-a se ridica cumva 
deasupra celorlalti si a-i depasi printr-un lustru palid, i-a inspirat pe oameni cu o 
inclinatie josnica in a-i ofensa pe ceilalti semeni si cu o gelozie secreta, ce este 
inca si mai periculoasa, deoarece este asezata sub masca bunavointei 
universale, doar pentru a-si duce propriul interes pina la capat, sub protectia unei 
sporite securitati. Intr-un cuvint, de aici s-a ridicat rivalitatea si competitia, pe de o 
parte, si conflictele de interese, pe de alta parte, impreuna cu o dorinta secreta, 
de-a obtine un cit mai mare profit in detrimentul celorlalti. Toate aceste rele au 
fost doar un prim efect al proprietatii si insotitorii inseparabili ai cresterii 
inegalitatii. 

   Inainte de inventia semnelor pentru a reprezenta bogatia, aceasta nu consta in 



nimic altceva decit in terenuri si vite, cele care formau singurul tip de posesiune 
reala de care omul se putea bucura. Dar cind mostenirea a crescut in numar si s-
a extins pina intr-atit incit a cuprins tot tinutul de la o granita si pina la cealalta, un 
om nu s-a mai putut imbogati decit in detrimentul unui altuia; in acelasi timp 
persoanele ce s-au dovedit inutile, prea slabe sau prea indolente pentru a realiza 
o asemenea achizitie, au crescut numarul saracilor, fara a sustine nicio pierdere, 
deoarece in vreme ce priveau cum totul se schimba in jurul lor, ei continuau sa 
ramina aceiasi, vazindu-se pusi in situatia sa primeasca mijloacele de 
subzistenta sau sa le fure de la cei bogati; iar acest lucru a dus in curind la 
formarea, conform diferitelor lor caractere, la dominatie si sclavie, sau la violenta 
si jaf. Cei bogati, nu au gustat prea devreme din placerea de-a comanda, ca s-au 
si pricopsit cu dispretul si aversiunea celorlalti, folosindu-se de vechii lor sclavi 
pentru a dobindi altii noi, nu au putut gindi mai departe, decit sa-si supuna si 
aduca in sclavie vecinii; asemeni acelor lupi rapace, care odata ce au gustat din 
carnea umana, dispretuiesc orice alta hrana si de-aici inainte vor cauta sa 
devoreze numai oameni!  

    Astfel, cei mai puternici sau cei mai nefericiti dintre oameni au considerat 
puterea sau nefericirea lor ca pe un fel de drept de posesiune asupra celorlalti, 
echivalent in opinia lor, cu cel al proprietatii, distrugerea egalitatii fiind escortata 
de cele mai teribile dezordini. Uzurparea puterii de cei bogati, inrobirea celor 
saraci si pasiunile nestapinite ale celor doua categorii, au suprimat lacrimile 
compasiunii naturale si vocea inca slaba a justitiei, au umplut sufletul oamenilor 
de avaritie, ambitie si viciu. Intre titlul celui mai puternic si cel al primului ocupant 
se vor ridica aici conflicte perpetuue care nu se vor sfirsi niciodata decit prin 
batalii si varsare de singe. Noul nascut statut al societatii a dus in acest fel la 
nasterea unei teribile stari de razboi; astfel de oameni haituiti si depravati nu mai 
erau capabili sa-si retraga pasii sau sa renunte la achizitiile fatale pe care le-au 
facut, impovarati fiind de abuzul privilegiilor ce le ofereau onoarea, doar pentru 
propria lor confuzie, si ce a sfirsit prin a-i aduce pina la un pas de ruina totala. 

                  Attonius novitate mali, divesque miserque,
                  Effugere optat opes; et quae modo voverat odit. [5]

   Este de neconceput ca acesti oameni sa nu fi reflectat indelung cu privire la 
nefericirea acestei situatii si a calamitatilor ce i-au coplesit. Cei bogati, in special, 
trebuie sa fi simtit cit de mult au de suferit de pe urma unei stari continue de 
razboi, caruia au trebuit sa-i suporte in intregime costurile; in care desi toti ceilalti 
si-au riscat viata, ei singuri si-au pus in primejdie doar proprietatea. Pe linga 
asta, ei trebuiau oricum sa ascunda de ochii lumii uzurparea comisa in dauna 
drepturilor celolalti oameni, pentru ca stiau foarte bine ca ea este bazata pe titluri 
in intregime false si lipsite de temei; astfel incit daca se va intimpla ca ceilalti sa 
le rapeasca prin forta ceea ce ei insisi cistigasera prin forta, nu aveau motive sa 



se plinga. Chiar si aceia care s-au imbogatit in urma propriei sirguinte, cu greu isi 
puteau baza proprietatea pe creante mai sigure. Era in zadar sa tot repete, "Am 
construit foarte bine aceasta pozitie; mi-am cistigat acest loc doar prin propria 
harnicie." Cel care i-a oferit acest loc ar fi raspuns: "Si ce drept ai tu pentru a 
solicita o plata de la noi pentru a face ceea ce niciodata nu ti-am cerut? Nu 
cunosti nici macar numarul semenilor tai care sint infometati, din pricina ca se 
afla tocmai in lipsa acelor bunuri pe care voi le detineti in surplus! Ar fi trebuit sa 
aveti acordul expres si universal al omenirii inainte de-a va insusi din mijloacele 
de subzistenta comune mai mult decit ati fi avut vreodata nevoie doar pentru 
intretinerea voastra." Lipsiti de motive intemeiate pentru a le justifica actiunile si 
de suficienta forta pentru a se apara singuri, capabili a zdrobi cu usurinta indivizii 
izolati, dar la fel de vulnerabili, putind fi striviti oricind de o ceata de banditi, unul 
impotriva tuturor si incapabili din pricina geloziilor reciproce de-a se reuni intr-un 
numar egal impotriva numerosilor inamici ce erau uniti de speranta comuna de-ai 
jefui pe cei bogati, fortati fiind de necesitate, au conceput pe masura acestui 
obiectiv cel mai profund plan ce-a putut fi cuprins vreodata de mintea 
omeneasca; acesta a fost sa angajeze de partea lor tocmai fortele celor ce i-au 
atacat si sa faca din adversarii lor aliati, pentru a-i inspira cu maxime diferite si a 
le oferi alte institutii, tot la fel de favorabile, pe cit de nefavorabila s-a aratat fata 
de ei legea naturii. 

   Din aceasta perspectiva, dupa ce au infatisat vecinilor ororile unei asemenea 
situatii ce a inarmat pe fiecare om impotriva tuturor celorlalti si a facut ca averile 
sa fie la fel de impovaratoare pentru ei ca si nevoile lor, in care niciun om nu s-ar 
putea astepta la nicio nadejde, nici in starea de bogatie, nici in cea de saracie, au 
conceput cu usurinta argumente destul de plauzibile pentru a-i alatura acestui 
proiect. "Sa ne alaturam pentru a-i apara pe cei slabi de opresiune, pentru a 
infrina ambitiile si a-i asigura fiecarui om posesia a ceea ce-i apartine; sa stabilim 
reguli de justitie si pace la care sa fie obligati sa se supuna cu totii fara nicio 
exceptie; reguli care sa fie in masura sa corijeze capriciile bogatiei, prin 
supunerea egala a celor puternici si a celor slabi fata de respectarea obligatiilor 
reciproce. Lasati-ne, intr-un cuvint, ca in loc de-a intoarce fortele impotriva 
noastra, sa le reunim sub chipul unei puteri supreme care sa ne poata asigura o 
fericita guvernare prin intelepciunea legilor si sa-i protejeze si sa-i apere pe toti 
membrii acestei societati, pentru a-i respinge pe toti inamicii comuni si a mentine 
o vesnica armonie intre noi."

   Mult mai putine cuvinte rostite in acest scop ar fi fost de ajuns pentru a te 
impune in fata unui om atit de barbar si usor de sedus; mai ales, ca s-a intimplat 
ca intre ei sa existe numeroase dispute, fara ca acestea sa fie arbitrate in vreun 
fel si prea multa avaritie si ambitie pentru a mai putea continua multa vreme fara 
stapini. Cu totii aleargau cu grumazul pregatit pentru a fi asezate lanturile pe el, 
in speranta ca-n acest fel le va fi asigurata libertatea; pentru ca aveau doar atit 
de putina inteligenta cit era de ajuns pentru a intelege avantajele institutiilor 



politice, fara a poseda si suficienta experienta care sa le permita sa intrevada si 
numeroasele pericole ascunse ce se puteau afla in aceste institutii. Cele mai 
capabile de-a prevedea toate aceste pericole erau chiar persoanele ce se 
asteptau sa obtina de pe urma lor si cele mai mari beneficii; si nu este intru-totul 
lipsit de sens chiar si pentru cea mai prevazatoare judecata, sa sacrifici o parte 
din libertate pentru a asigura cealalta parte, tot asa cum in cazul unui om ranit i 
se amputeaza bratul cangrenat pentru a salva restul corpului sau.

   Aceasta este, sau mai bine zis a fost, originea societatii si a dreptului civil, care 
au legat in noi lanturi pe cei saraci si au oferit puteri noi celor bogati; care au dus 
la distrugerea iremediabila a libertatatii naturale, stabilind legile proprietatii si 
inegalitatii pentru etenitate, preschimbind abila uzurpare intr-un drept inalterabil 
si, pentru avantajul citorva persoane ambitioase, supunind intreaga omenire la o 
stare de munca perpetua, de sclavie si de mizerie. Este usor de observat cum 
odata ce aceasta stare a fost stabilita in interiorul uneia dintre comunitati, a facut 
ca ea sa devina absolut necesara pentru toate celelalte, si cum, pentru a fi in 
masura a inainta impotriva unor forte unite, restul omenirii a simtit nevoia de-a se 
uni la rindul sau. Astfel, aceasta forma de societate se va multiplica in curind, 
raspindindu-se pe intreaga suprafata a pamintului, pina si in cele mai indepartate 
dintre colturile lumii, astfel incit un om cu greu ar mai fi putut scapa de lanturile ei 
si sa-si fereasca capul de sub sabia ce de-acum inainte va atirna perpetuu 
deasupra sa, legata doar de un simplu fir de ata. Drepturile civile au devenit 
astfel regulile comune printre membri fiecarei comunitati, legea naturii 
mentinindu-si pozitia doar intre diferite comunitati, unde, sub numele de drept al 
natiunilor, a fost fost calificata prin anumite conventii tacite a fi in masura sa faca 
practicabil comertul si sa serveasca drept substitut pentru acea compasiune 
naturala ce si-a pierdut aproape intreaga influenta ce-a avut-o asupra indivizilor 
odata cu trecerea la societate si nu a mai reusit sa supravietuiasca, exceptind 
totusi unele mari spirite cosmopolite, care, darimind barierele imaginare ce 
separau diferitele natiuni, au urmat exemplul Creatorului Suveran, proiectind 
intreaga rasa umana minunatului destin al fericirii universale.

    Dar corpurile politice, raminind astfel intr-o stare de natura, au experimentat in 
tot acest timp intre ele inconvenientele la care au fost obligati sa renunte indivizii; 
pentru ca acest statut a devenit inca si mai fatal pentru aceste mari corpuri, decit 
au fost pentru indivizii din care ele erau compuse acum. De aici s-au ridicat 
razboaiele nationale, bataliile, crimele si represaliile ce au socat natura si au 
ultragiat ratiunea; impreuna cu toate aceste prejudicii ce se claseaza intre 
virtutile si onoarea de-a fi purtatori ai semintiei umane. Prin urmare cei mai 
distinsi dintre oameni au invatat sa considere taierea gitului semenilor drept una 
dintre datoriile de onoare; pe masura ce oamenii au masacrat cu miile dintre 
semenii lor, fara macar sa cunoasca motivul ce i-a determinat, ajungind sa 
comita mai multe crime intr-o singura zi de lupta si sa produca mai multe 



atrocitati in pradarea unui singur oras, decit toate crimele ce au fost comise in 
starea de natura de-a lungul numeroaselor epoci ce trebuie sa le fi cunoscut 
omenirea, pe cuprinsul intregii planete. Acestea au fost primele efecte pe care le 
putem observa ca au urmat diviziunii omenirii in diferite comunitati. Dar haideti sa 
ne reintoarcem la institutiile lor.

   Stiu ca unii scriitori au dat explicatii diferite originii societatii politice, cum ca 
aceasta ar fi rezultatul cuceririlor realizate de cei puternici, sau al asocierii 
intreprinse de cei slabi. Si este intr-adevar indiferent pentru argumentatia mea, 
pe care dintre aceste cauze le vom alege. Oricum, cea pe care doar am explicat-
o, pare pentru mine a fi si cea mai naturala, din urmatoarele motive. Primul: 
pentru ca dreptul de cucerire nefiind un drept in sine, nu poate servi ca o fundatie 
pe baza careia sa fie construite la rindul lor altele noi; invingatorii si invinsii mai 
pastrau inca un respect unii fata de ceilalti in timp de razboi, doar daca nu cumva 
cei invinsi, restaurindu-li-se pe deplin posesia libertatii, au facut alegerea 
voluntara de a-i desemna pe invingatori drept conducatorii lor. Caci pina atunci, 
orice capitulare ar fi putut fi cistigata, ea avea la baza violenta, fiind de ipso facto 
nula de drept, neputind fi in aceasta ipoteza o societate reala, ori un corp politic, 
sau alta lege decit a celui puternic. In al doilea rind: pentru ca termenii puternic si 
slab sint in acest al doilea caz ambigui; in timpul intervalului dintre stabilirea 
dreptului de proprietate, sau prealabil ocuparii si cel al guvernamintului politic, 
intelesul acestor cuvinte este mai bine exprimat de termenii bogat si sarac; 
pentru ca de fapt, inainte de institutia legii, oamenii nu posedau o alta cale prin 
care ar fi putut fi redusa egalitea lor, pentru a-i supune, decit prin atacarea 
bunurilor ce le detineau sau facind ca unele din acestea sa treaca in patrimoniul 
lor. In al treilea rind: asa cum cei saraci nu posedau eventual nimic altceva mai 
pretios de pierdut decit libertatea lor, pare de-o absurditate de cel mai inalt grad 
sa renunte in mod voluntar la singurul bun de care se mai bucurau inca, fara a 
cere nimic in schimb; pe de alta parte, cei bogati poseda astfel de sentimente, 
daca ar fi sa ma exprim eu insumi, incit ar fi fost cu mult mai usor sa-i ranesti 
lovindu-i in oricare parte a proprietatii lor si de aceea ar fi fost si mult mai necesar 
pentru ei sa-si ia masuri de prevedere impotriva acestor incercari; si, pe scurt, 
deoarece este mult mai rezonabil a presupune ca un lucru a fost inventat de 
catre cei carora le putea oferi un folos, decit a crede ca ar putea fi opera tocmai 
acelora care ar fi si suferit de partea lor aceste daune imense. 

   Statul, in forma sa de inceput, nu a avut o forma regulata si constanta. Nevoia 
de experienta si filozofie i-a impiedicat pe oameni sa vada altceva decit 
inconvenientele din prezent si au gindit ca pot opune celorlalte doar masurile ce 
le-au descoperit a fi eficiente in cazul celor ce s-au aratat pina in prezent. In 
ciuda eforturilor celor mai intelepti dintre legislatori, statul politic ramine 
imperfect, deoarece el reprezinta in sine ceva mai mult decit ceea ce-a reusit sa 
realizeze pina acum norocul intimplator; si asa cum inceputul sau a fost sub 
auspicii nefavorabile relevind in timp defectele sale si sugerind remedii, greselile 



originale nu au fost indreptate nicicind. A fost amendat in mod permanent, din 
moment ce prima sa sarcina ar fi trebuit sa fie de-a fi asezat pe o noua fundatie, 
iar toate vechile materiale folosite in constructia sa sa fie intru-totul inlaturate, -- 
intocmai asa cum a procedat in Sparta legislatorul Lycurg -- in cazul in care a 
fost inaltat un nou edificiu ce se dovedeste a fi mult mai stabil si durabil. Prima 
oara, societatea consta doar in citeva conventii generale, pe care fiecare 
membru era obligat sa le respecte; si pentru realizarea acordului intregului corp 
social ea trebuie sa asigure siguranta fiecarui individ. Doar experienta este in 
masura a dezvalui slabiciunile unei astfel de Constitutii si cit de usor poate fi 
violata fara ca de aici sa se poata naste pericolul unei pedepse, plecind de la 
dificultatea de-a declara oamenii drept vinovati pentru greselile lor, acolo unde 
singurul martor si judecator este interesul public; dar legile nu pot fi eludate pe 
multe cai; dezordinile si inconvenientele nu pot face altceva decit ca numarul lor 
sa sporeasca in continuare, atita vreme cit devine necesar a angaja intr-un mod 
periculos increderea autoritatii publice fata de persoanele particulare si atentia 
aratata pentru a constringe magistratii in a manifesta obedienta in fata oamenilor. 
Pentru a ajunge pina la a se spune ca sefii au fost alesi inainte de-a fi formata 
confederatia si ca magistratii inzestrati cu aplicarea legilor au existat aici inca 
inaintea legilor insasi, ceea ce reprezinta o prea mare absurditate pentru a fi 
considerata drept o propunere serioasa.

    Ar fi la fel de irational a presupune ca oamenii s-au aruncat singuri inca de la 
inceput, de buna voie si neconditionat, in bratele unui stapin absolut si ca acesta 
a fost primul care a indicat mindru si neinfrint ca ei au descoperit ca pentru 
securitatea lor comuna cel mai bine era sa se indrepte grabiti spre sclavie. Din ce 
motiv de fapt, si-ar mai fi ales pentru ei insisi superiori, daca acestia n-ar fi fost in 
masura sa-i poata apara de opresiune si sa le ofere protectie pentru viata, 
libertatea si proprietatea lor, cele care sint, cum am spune, elementele 
constitutive ale fiintei? Acum, in relatiile dintre oameni, cel mai rau lucru ce i se 
poate intimpla unui om este sa se descopere a fi ajuns la mila altuia si ca ar 
putea fi nepotrivit bunului simt a incepe prin a atribui unui sef tocmai acele lucruri 
de la care el si-ar fi dorit tocmai sa ajute pentru prezervarea lor. Ce echivalent ar 
putea sa le ofere in mod corect, in schimbul unui lucru atit de important? Si daca 
e de presupus a-l pretinde sub pretextul apararii lor, nu s-ar putea astepta sa 
primeasca exact raspunsul mentionat in fabula: "Ce rau mai mare decit acesta 
ne pot produce inamicii ?" De aceea este in afara oricarei dispute si cu adevarat 
maxima fundamentala a oricarui drept politic, aceea potrivit careia oamenii si-au 
statornicit superiori pentru a le apara libertatea, si nu pentru a-i aduce in sclavie. 
Daca avem un principe, i-a spus Plinius lui Traian, este tocmai pentru a ne salva 
de situatia de-a avea un stapin. 

  
 Politicienii isi permit sa utilizeze aceiasi tip de sofistica despre dragostea de 
libertate, la fel cum filozofii obisnuiesc sa o faca atunci cind este vorba despre 



starea de natura. Ei judeca prin ceea ce vad, asupra unor lucruri de naturi foarte 
diferite, pe care insa nu le-au vazut; si ii atribuie omului o predispozitie naturala 
catre servitute, doar pentru ca sclavii cuprinsi in observatiile lor sint vazuti a-si 
purta rabdatori lanturile; nu reusesc sa reflecteze ca in cazul libertatii lucrurile se 
petrec intocmai ca si in situatia inocentei si virtutii; valorile lor sint cunoscute doar 
pentru aceia care le poseda, iar gustul pentru ele a disparut doar atunci cind ele 
au fost pierdute. "Cunosc foarte bine farmecul tarii voastre", spune Brasidas unui 
satrap, care compara viata dusa in Sparta cu cea din Persepolis, "dar voi nu veti  
putea niciodata cunoaste placerile ce sint oferite de patria mea."

   Un cal nedomesticit isi ridica in vint coama, bate cu piciorele pamintul si se 
inalta impetuos pe picioarele din darat la vederea friului; in timp ce unul care este 
bine instruit sufera rabdator pina si lovitura de bici si impunsatura de pinten; nu 
exista nici macar un singur nativ, care sa nu arate nu numai ca nu isi va inclina 
capul la vederea lantului pe care un om civilizat accepta sa il poarte fara niciun 
murmur, dar care sa nu prefere pina si cea mai turbulenta stare de libertate, celei 
mai pasnice dintre sclavii. Prin urmare, nu putem judeca dispozitia naturala a 
omenirii in favoarea, sau impotriva sclaviei, plecind de la slugarnicia unei natiuni 
deja inrobite; putem incepe analiza noastra luind ca punct de plecare efortul 
remarcabil ce este facut de fiecare popor liber pentru a se salva de la opresiune. 
Cunosc foarte bine ca primii sint pentru a mentine pe mai departe si pentru 
totdeauna aceasta stare, ca pe o lauda adusa pacii de care se bucura in aceasta 
situatie umilitoare, in lanturi si ca ei obisnuiesc sa numeasca o stare mizerabila 
de sclavie, o stare de pace:

         miserrimam servitute pace appellant. [6]

   Dar cind am vazut ca in cele din urma sint sacrificate toate placerile, pacea, 
prosperitatea, puterea si chiar viata insasi, prezervarii acestei singure comori ce 
este atit de dispretuita de cei care au pierdut-o; cind am vazut acele animale ce 
s-au nascut libere azvirlindu-se cu toata forta impotriva zabrelelor din custile lor, 
dintr-o innascuta agresivitate impotriva captivitatii; cind am contemplat numarul 
acelor salbatici goi, care dispretuiesc toate placerile Europei, ce infrunta curajosi 
foametea, focul, sabia si moartea pentru a nu pastra nimic altceva decit 
independenta lor; am simtit ca nu este o misiune deloc potrivita pentru sclavi sa 
pledeze cauza libertatii.

   Cu privire la autoritatea paterna, pornind de la care citiva scriitori au derivat 
formele de guvernamint absolute si toate celelalte forme ale societatii, este 
suficient sa remarcam, fara a ne mai intoarce la argumentele contrare ale lui 
Locke si Sidney, ca nimic pe pamint nu poate fi mai indepartat de spiritul feroce 
al despotismului decit blindetea acelor autoritati ce se arata a apara cu mai multa 
forta interesul celor supusi, decit pe al acelora ce conduc; astfel, insasi prin legile 



naturii tatal este stapin cu drepturi asupra copiilor pe o anumita durata de timp, 
nu mai lunga decit cea in care ajutorul sau este necesar; astfel ca din acest 
moment ambii devin egali, fiul devenind perfect independent fata de tatal sau si 
datorindu-i acestuia doar respect, fara a mai fi obligat si la supunere. Pentru ca 
recunostinta este o datorie ce ar trebui sa fie platita, dar nu si un drept care sa 
pretinda ascultare; in loc de-a spune ca societatea civila este derivata de la 
autoritatea paterna, mai degraba ar trebui sa spunem ca cea din urma este sursa 
fundamentala de unde deriva in principal forta pentru prima. Niciodata nu a fost 
recunoscut un individ drept tata pentru copiii sai, pina ce fii si ficele sale nu s-au 
stabilit alaturi de el. Bunurile tatalui, asupra carora el singur este adevaratul 
stapin, sint legaturile care tin copiii sai in dependenta si el le poate oferi acestora 
dupa buna sa placere, fara sa imparta proprietatea, cu exceptia cazului in care 
conform vointei lui, acesta considera sa le acorde o anumita valoare dinainte 
stabilita. Dar supusii unui despot arbitrar sint tot atit de departe de-a se astepta la 
asemenea favoruri din partea stapinului lor, tot la fel cum ei insisi si tot ceea ce 
poseda sint proprietatea lui, sau cel putin asa sint considerati de catre el; astfel 
incit sint obligati sa primeasca drept favoruri cel mai mic dar din ceea ce de fapt 
le apartine, pe care el ar fi dispus sa-l acorde. Pina si atunci cind ii jefuieste de 
toate bunurile lor, el face acest lucru in numele dreptatii si indurarii, prin aceea ca 
le permite inca sa mai ramina in viata.

   Procedind astfel pentru a testa faptele de drept, vom descoperi in stabilirea 
voluntara a tiraniei tot atit de putina ratiune cit si adevar. De asemenea, nu ar 
putea fi o chestiune prea usoara pentru a dovedi validitatea unui contract 
obligatoriu doar pentru una dintre parti, unde tot riscul este asumat doar de o 
parte semnatara, fara ca cealalta parte sa-si asume vreunul; incit nu va putea 
avea de suferit decit cel care astfel s-a inrobit singur. Acest sistem rauvoitor este 
intr-adevar, chiar si in timpurile moderne, foarte indepartat de cel al acelor buni si 
intelepti monarhi si in special de cel al Regilor Frantei; tot asa cum s-a putut 
vedea din cele citeva pasaje ale edictelor lor; in mod special in urmatorul citat 
faimos dintr-un edict publicat in 1667, in numele si din ordinul Regelui Ludovic al 
XIV-lea:

   "Prin urmare nu va fi declarat ca Suveranul nu este supus Legilor Statului sau;  
de vreme ce opusul acestei afirmatii constituie o propozitie adevarata din dreptul  
natiunilor, a carei lauda a fost uneori atacata, dar pe care acei principi buni au 
aparat-o intotdeauna ca pe o divinitate tutelara a bunei lor guvernari. Cit de 
legitim este a spune, asemeni inteleptului Platon, ca desavirsita fericire a 
regatului consta in ascultarea supusilor fata de principe si in supunerea 
principelui fata de legi, legile fiind constant indreptate doar spre binele public!" [7]

   Nu ma voi opri aici pentru a ma intreba daca, asa cum libertatea este cea mai 
nobila dintre toate insusirile ce-au fost atribuite omului, nu inseamna o degradare 



a adevaratei noaste naturi, reducindu-ne noi insine la nivelul unei brute, cea care 
este doar un biet sclav al instinctelor sale, si chiar un afront ce este indreptat 
impotriva Autorului ce-a dat nastere fiintei noastre, in a renunta fara niciun fel de 
rezerve la cel mai pretios dintre darurile Sale si de-a ne apleca noi insine sub 
invocatul pretext al necesitatii de-a comite toate
acele crime pe care El le-a interzis omului, doar pentru a-i face pe plac unui 
stapin nebun sau salbatic; sau daca acest sublim Creator n-ar trebui sa fie mai 
putin minios la admiratia operei Sale in totalitate distrusa, decit aflata intr-o 
asemenea dezonoare; voi renunta (daca adversarii mei vor fi incintati) la 
autoritatea lui Barbeyrac, care, urmindu-l pe Locke, declara sincer ca: niciun om 
nu poate ajunge pina acolo incit sa-si vinda libertatea ca mai apoi sa se supuna 
unei puteri arbitrare, ce se poate folosi de el dupa bunul sau plac. Pentru ca, 
adauga el, asta ar insemna sa-si vinda propria viata, peste care nu este el stapin. 
Voi intreba doar ce drept pot avea aceia care nu se tem de-a se dezonora intr-o 
asemenea masura ei insisi, pentru a supune posteritatea aceleiasi infamii si sa 
renunte la toate acele binecuvintari, pe care nu se simt cu nimic datori a le darui 
din generozitate urmasilor si fara de care viata insasi ar deveni o povara, pentru 
toti aceia ce merita a o purta.

   Puffendorf spune ca ne putem lipsi de libertatea noastra in favoarea altor 
semeni, intocmai asa cum transferam proprietatea de la unul la altul, prin 
intermediul unor contracte si acorduri. Dar acesta apare a fi un argument destul 
de slab. Pentru ca in primul rind, proprietatea pe care am instrainat-o devine tot 
atit de straina pentru mine, fara ca eu sa sufar din aceasta parte niciun fel de 
abuz; dar in ceea ce priveste tot ce se afla in legatura apropiata cu mine, ce are 
legatura cu libertatea mea, nu ar trebui sa fie abuzat si nu se poate face asta fara 
a atrage asupra mea vinovatia de-a comite crime la care am fost obligat, 
expunindu-ma la pericolul de-a deveni eu insumi instrument al crimei. Pe linga 
asta, dreptul de proprietate fiind doar o conventie a institutiilor umane, oamenii 
pot dispune de ceea ce poseda, conform bunului lor plac; dar acesta nu poate fi 
cazul cu darurile fundamentale ale naturii, asa cum sint viata si libertatea, care 
sint permise fiecarui om pentru a se bucura de placerile ce viata le ofera si este 
cel putin indoielnic ca cineva sa aiba dreptul de-a se priva din propria sa vointa 
de ele. Prin renuntarea la una dintre ele ducem la deteriorarea fiintei noastre; 
renuntind si la celalalta, vom face tot ce poate fi mai bine pentru a o anula si asa 
cum niciunul din bunurile temporale nu poate compensa pierderea lor, ar 
insemna o ofensa indreptata impotriva ratiunii si naturii sa renuntam la ele, 
indiferent care ar putea fi pretul ce va fi platit. Dar chiar daca am reusi sa 
transferam libertatea, asa cum se intimpla in cazul celorlalte bunuri aflate in 
proprietatea noastra, exista aici o mare diferenta in ceea ce priveste copiii, cei 
care se bucura de averea tatalui doar prin transmiterea asupra lor a acestor 
drepturi; in vreme ce libertatea fiind un dar ce este primit direct de la natura, ca 
fiinte umane, parintii nu pot avea niciun drept pentru a-i putea depriva de ele. La 
fel cum pentru pentru a intemeia sclavia a fost necesara violarea naturii, tot asa, 
pentru a perpetua un asemenea drept, ar trebui sa fie schimbata natura. Acei 



juristi, care au hotarit solemn: copilul unui sclav soseste in aceasta lume ca 
sclav, au decis cu alte cuvinte ca un om va sosi pe lume fara a fi om.

   Consider apoi la fel de sigur, ca acel sistem de guvernamint care n-a inceput 
ca o putere arbitrara, dar ca aceasta reprezinta punctul de declin dupa ce a atins 
culmea dezvoltarii sale, se va reintoarce, ca in final, sa ajunga sub guvernarea 
legilor celui mai puternic, adica tocmai pentru a da nastere la acele defectiuni ale 
societatii pentru care a fost in mod original proiectat sa le corecteze. 
Presupunind cu toate acestea, ca a inceput in acest mod, o asemenea putere 
fiind ilegitima in sine, nu poate servi drept baza pentru legile unei societati si in 
consecinta nici pentru inegalitatea pe care astfel o instituie.  

   Fara a intra in prezent asupra unor investigatii ce ramin inca a fi facute in 
natura fundamentala interioara a tuturor sistemelor de guvernamint, ma 
multumesc eu insumi cu adoptarea opiniei comune in ceea ce priveste aceasta 
chestiune si consider intemeierea corpului politic, ca pe un contract real intre 
popor si conducatorii alesi de acesta; un contract prin care ambele parti se 
obliga sa respecte legile clar formulate cuprinse in interiorul sau, care in cele din 
urma formeaza legaturile uniunii lor. Poporul avind in privinta relatiilor sociale 
concentrata intreaga sa vointa in fiecare dintre membrii sai, cele citeva articole 
cu privire la aceasta vointa, explicate, devin tot atitea legi fundamentale, 
obligatorii pentru toti membrii Statului, fara nicio exceptie, iar unele din aceste 
articole reglementeaza modul de alegere si puterea conferita magistratilor 
desemnati sa vegheze asupra modului cum acestea sint puse in executie de 
catre ceilalti. Aceasta putere se extinde asupra a tot ce priveste mentinerea si 
aplicarea Constitutiei, fara a merge atit de departe incit sa o poata altera. Ea este 
acompaniata cu onoruri, in masura sa investeasca cu respect legile si magistratii 
desemnati cu exercitarea autoritatii publice. Ministrii se disting de asemenea prin 
prerogative personale, in masura sa-i recompenseze pentru atentia si silinta pe 
care o implica o buna administratie. Magistratii, pe de alta parte, sint obligati sa 
exercite puterea ce le-a fost conferita doar in conformitate cu interesul 
alegatorilor, pentru a-i mentine pe acestia intr-o pasnica posesie a bunurilor ce le 
apartin si de-a promova de fiecare data interesul public inaintea interesului 
particular.

   Inainte ca experienta sa arate asta, sau cunosterea sufletului omului sa permita 
posibilitatea de-a preveni abuzurile inevitabile ale unei astfel de Constitutii, ar fi 
trebuit sa apara a fi cu atit mai minunata, la fel cum cei insarcinati cu grija fata de 
conservarea ei erau ei insisi interesati in cel mai inalt grad in apararea literei ei; 
pentru ca magistraturile si drepturile ce erau atasate lor, constituind bazele 
exclusive ale legilor fundamentale, magistratii vor inceta sa mai fie legitimi odata 
ce acestea vor inceta sa mai existe; curind, poporul nu le va mai datora 



supunere; si asa cum nu magistratii, ci legile, sint esentiale pentru fiinta Statului, 
membrii sai isi vor recistiga drepturile asupra libertatilor naturale.  
 

     Daca vom reflecta cu suficienta atentie asupra acestui subiect, vom descoperi  
noi argumente pentru a confirma acest adevar si a fi convinsi, plecind de la 
insasi natura contractului, ca acesta nu poate fi irevocabil; pentru ca daca aici nu 
exista nicio putere superioara capabila de-a asigura fidelitatea partilor  
contractante, sau care sa-i oblige sa realizeze angajamentele reciproce, partile  
vor fi singurii judecatori in propriile cauze si fiecare dintre ele vor avea 
intotdeauna dreptul de-a denunta contractul, de indata ce a descoperit ca 
cealalta parte a violat termenii sai, sau daca acestia nu mai sint in concordanta 
cu interesul sau. Este bazat pe acelasi principiu, pe care poate fi regasit si 
dreptul de abdicare. Acum, asa cum aici vom lua in consideratie doar ceea ce 
este uman in aceste institutii, este sigur ca, daca magistratii, cei care detin 
intrega putere in mainile lor, isi vor insusi toate avantajele ce decurg din acest 
contract, fara ca asta sa le stirbeasca cu ceva dreptul de-a renunta la autoritatea 
reprezentata de el, este cu atit mai evident ca poporul, cel care sufera din pricina 
tuturor greselilor conducatorilor sai, trebuie sa se bucure cu atit mai mult de 
dreptul de-a renunta la aceasta dependenta. Dar nenumaratele certuri si 
dezordini ce s-ar ridica in mod necesar de la un privilegiu atit de periculos, arata, 
mai mult decit orice altceva, cit de mult se manifesta necesitatea unor baze cit 
mai solide pentru sistemul de guvernamint uman, decit cele reprezentate aici de 
ratiune, si cit de utila s-a dovedit pentru linistea publica faptul ca divinitatea s-a 
interpus pentru a investi autoritatea suverana cu un caracter sacru si inviolabil 
care trebuia sa-i deposedeze pe supusi de dreptul fatal de-a se instraina de ea. 
Daca intreaga lume nu a avut niciun alt avantaj din partea religiei, pina numai si 
acesta ar fi de ajuns pentru a impune omului datoria de-a imbratisa si cultiva 
binefacerile ei, de vreme ce in ciuda tuturor abuzurilor ce-i pot fi imputate, a avut 
meritul de-a salva de la o varsare de singe mai mare decit cea pe care a 
raspindit-o in lume vreodata fanatismul. Dar sa urmam firul ipotezelor noastre.

   Diferitele forme de guvernamint isi datoreaza originile diferitelor grade de 
inegalitate ce existau intre indivizi in momentul instaurari lor. Daca aici s-a 
intimplat ca un om sa impuna in fata tuturor crlorlalti prin puterea sa, virtutile, 
bogatia, sau influenta sa personala, el devine singurul magistrat si Statul isi va 
asuma forma monarhiei. Daca citiva, aproximativ egali in privinta rangului, se vor 
situa deasupra celorlalti, vor fi alesi ca impreuna sa dispuna in privinta interesului 
celorlalti si vor forma o aristrocratie. Din nou, printre acei oameni care s-au 
indepartat cel mai putin de starea de natura, ca si printre cei ai caror avere si 
pozitie s-au deosebit cel mai putin, administratia functiilor supreme a fost 
mentinuta in comun, si in acest fel a luat nastere democratia. In decursul 
evolutiei timpului s-au cristalizat aceste forme ce au corespuns cel mai bine 
diferitelor societati. Unii oameni au ramas intru-totul supusi legilor; altii, in curind 
au manifestat obedienta fata de magistratii lor. Cetatenii s-au luptat din rasputeri 



sa-si mentina libertatile; cei care au acceptat sa devina supusi, au privit cu iritare 
la vederea celor care se bucurau de o binecuvintare la care ei au renuntat, si s-
au gindit doar cum sa faca sclavi din vecinii lor. Intr-un cuvint, pe de o parte s-au 
nascut bogatiile si cuceririle, iar pe de alta, fericirea si virtutea. 

   In aceste diferite sisteme de guvernamint, toate oficiile au fost pentru prima 
data elective; si atunci cind bogatia s-a aflat in afara oricarei chestiuni, atunci 
preferinta a dat dreptul meritului, care detine un ascendent natural si virstei, care 
detine experienta in afaceri si in deliberarile din consiliu. Batrinii din cazul 
Evreilor, Gerontes din Sparta si Senatul de la Roma, pina si adevarata etimologie 
a cuvintului nostru Seniori, arata ca virsta a fost venerata. Dar asa cum adesea 
alegerea a cazut asupra oamenilor in virsta, mult mai frecvent alegerile aveau sa 
fie repetate si cum multi dintre ei deveneau iritati, s-au stabilit diferite tabere, 
intrigile au inceput sa functioneze, de o parte a crescut sentimentul de 
amaraciune, razboaiele civilie au izbucnit si vietile indivizilor au fost sacrificate 
pretinsei fericiri a Statului; la acest punct, oamenii se aflau foarte aproape de-a 
reveni la anarhia primitiva. Sefi ambitiosi au profitat de aceste circumstante 
pentru a transmite functiile in cadrul familiilor, acestea devenind ereditare; in 
acelasi timp poporul, deja obisnuit cu supunerea, incet si prin intermediul 
convenientelor vietii, a ajuns in curind incapabil sa-si mai poata rupe lanturile, a 
fost de acord cu o crestere a sclaviei sale in masura sa-i asigure linistea. Astfel 
magistraturile au devenit ereditare, au dobindit obiceiul de-a considera oficiile 
detinute drept o afacere de familie, iar ei insisi, drept proprietari asupra 
comunitatilor in interiorul carora la inceput detineau doar statutul de functionari, 
privindu-i acum pe semenii lor drept adevarati sclavi si numerotindu-i asemeni 
vitelor, numindu-se singuri regi ai regilor si egali ai Zeilor.

   Daca vom urmari progresul inegalitatii in curssul acestor diferite revolutii, vom 
putea descoperi ca stabilirea domniei legilor si a dreptului de proprietate a fost 
perioada de inceput, instaurarea institutiilor magistraturilor a fost etapa secunda, 
iar transformarea puterii legitime in putere arbitrara a reprezentat cea de-a treia 
etapa, si ultima; astfel incit conditiile existentei starii de bogatie si saracie au fost 
autorizate de prima perioada; cea a existentei oamenilor puternici si a oamenilor 
slabi, a fost rezultatul celei de-a doua perioade; si doar in cea de-a treia perioada 
au aparut stapini si sclavii, ceea ce reprezinta cel mai inalt grad al inegalitatii si 
etapa la care odata ajunsi, vor ramine cu totii pina atunci cind Statul este adus 
inapoi la starea de legitimitate sau va fi dizolvat in intregime de noile revolutii.

   Pentru a intelege acest progres, care este totodata si atit de necesar, trebuie 
sa fie luate in consideratie, nu atit de mult motivele necesare stabilirii corpului 
politic, cit formele pe care acestea si le asuma in realitate si erorile ce le 
escorteaza in mod necesar; fisurile care fac ca institutiile sociale sa devina 
necesare, sint aceleasi ce determina inevitabilele lor abuzuri. Daca vom face 



exceptie de Sparta, in care legile erau in principal instituite pentru a educa 
cetatenii, si unde Lycurg a stabilit o asemenea morala publica, incit legile au 
devenit practic de prisos  -- pentru ca legile, de regula, sint mai slabe decit 
pasiunile, retinindu-i pe oameni fara insa sa produca si o schimbare in natura lor 
-- nu va fi dificil de dovedit, ca pina si orice sistem de guvernamint care este in 
deplin acord cu scopul pentru care a fost instituit si care este strajuit cu atentie 
impotriva erorilor si coruptiei, a fost infintat in mod inutil. Pentru o tara in care 
nimeni nu se sustrage in fata legii sau nu incearca sa se foloseasca intr-un mod 
gresit de puterea oferita magistraturilor, este foarte posibil sa nu fie necesara nici 
existenta legilor, nici cea a magistraturilor.   

   Odata aparute distinctiile poliitice, ele au condus in mod necesar la nasterea 
distinctiilor civile. Cresterea egalitatii intre conducatori si cetateni este simtita in 
curind de indivizi si modificata intr-o mie de feluri, conform pasiunilor, talentului si 
circumstantelor. Magistratii nu pot purcede la a uzurpa puterea in mod ilegitim, 
fara a acorda distinctii si creaturilor ce impreuna cu ei le vor imparti priviegiile. Pe 
linga asta, indivizii insisi le permit acestora sa-i domine in aceiasi mare masura in 
care sint minati si orbiti de ambitie, si privind mai degraba in jos decit deasupra 
situatiei lor reale, ajung pina acolo incit sa iubeasca autoritatea mai mult decit 
independenta si isi dau acordul pentru starea lor de sclavie, care in schimb ar 
trebui sa-i aduca in pozitia de a-i putea aduce la rindul lor in robie pe ceilalti. Nu 
este deloc o chestiune usoara a aduce la supunere un om care nu-si doreste sa 
conduca; pina nici cei mai abili politicieni n-au reusit sa gaseasca o cale pentru a 
supune un popor a carei singura dorinta este aceeea de independenta. Dar 
inegalitatea isi face un drum usor printre spiritele dominate de ambitii, de lasitate 
si tematoare, care cel mai adesea sint gata pregatite pentru a alege drumul 
riscant al norocului si averii, aproape indiferenti daca ei sint cei care conduc, sau 
in realitate sint doar alti sclavi, daca aceasta cale este si cea mai avantajoasa 
pentru ei, sau le este cu totul nefavorabila. Astfel, aici trebuie sa fi existat un timp 
cind ochii oamenilor erau atit de fascinati, incit acei conducatori ai lor doar aveau 
a spune catre ultimul dintre oameni "Ai ocazia acum de-a deveni cineva, pentru 
tine si toti descendentii tai", pentru a-l face sa apara maret in ochii fiecarui semen 
si in ai sai. Succesorii lor vor tinti inca si mai sus, proportional cu distanta 
parcursa de la ei; si cu cit mai obscure si nesigure sint cauzele, cu atit mai mari 
sint efectele; cu cit mai mare va fi numarul oamenilor de nimic din sinul unei 
familii, cu atit mai ilustri vor tinti sa devina.

    Daca ar fi loc aici pentru a intra in detalii, as putea sa expun imediat cum chiar 
si fara interventia sistemului de guvernamint, inegalitatea de credit si autoritate 
va deveni inevitabila printre persoanele particulare, la fel de curind, pe cit 
organizarea lor intr-o societate unica ii va pune in situatia sa se compare unul cu 
celalalt si sa ia in consideratie diferentele ce le vor descoperi din relatiile si 
raporturile permanente pe care fiecare om le va avea cu vecinii sai; [8] Aceste 
diferente sint de citeva feluri; dar bogatia, originea sau rangul, puterea si meritele 



personale, sint cele citeva forme prin care oamenii au obisnuit a-si forma o opinie 
personala si a se distinge in principal unul de celalalt in societate; pot dovedi ca 
armonia sau conflictul intre aceste forte diferite este cel mai bun si sigur indiciu 
asupra existentei unei Constitutii bune sau rele pe care este fundamentata un 
anumit Stat. Pot ilustra, ca printre aceste patru tipuri de inegalitate, calitatile 
personale fiind la originea tuturor celorlalte, bogatia este cea fata de care vor fi 
redusi cu totii in final; pentru ca asa cum cei mai bogati vor ajunge si primii la un 
statut ce le ofera prosperitatea, acest lucru permitindu-le si cea mai usoara forma 
de comunicare, ei se vor folosi curind de posibilitatea de-a cumpara toate 
celelalte distinctii; Prin aceasta observatie sintem capabili a judeca foarte exact, 
cit de departe se afla un popor de Constitutia sa primitiva si progresul pe care l-a 
inregistrat in directia situatiei extreme, de coruptie. Pot explica cit de mult excita 
si multiplica pasiunile noastre aceasta dorinta universala fata de reputatie, 
onoare si succes, ce ne inflama pe toti, ce excita si sustine comparatia 
facultatilor si a fortelor noastre si, prin crearea unei competitii si rivalitati 
universale, sau mai degraba a unei perpetue dusmanii intre oameni, va da si 
ocazie la numeroase esecuri, succese si tulburari de tot felul, facind ca atitia 
aspiranti sa alerge in aceiasi competitie. Pot dezvalui ca de la aceasta dorinta 
de-a face turul orasului si de la aceasta voga persistenta de-a ne distinge de 
ceilalti, datoram cele mai bune si mai rele lucruri pe care le posedam, atit 
virtutile, cit si viciile noastre, stiintele si erorile noastre, pe toti cuceritorii si 
filozofii; ca si cum am spune, o multime de alte lucruri rele si doar de abia citeva 
bune. Intr-un cuvint, pot dovedi ca daca avem doar citiva oameni bogati si 
puternici in culmile maretiei si grandorii, in vreme ce multimea se tiraste in nevoi 
si obscuritate, este pentru ca primii pretuiesc doar ceea ce este destinat pentru 
a-i ferici pe ei si ca aceasta pretuire creste gradual pe masura ce ceilalti sint cu 
atit mai departe de posibilitatea de-a putea obtine vreodata aceasta fericire; si 
pentru ca chiar fara ca ei sa-si schimba conditia, vor inceta sa mai fie fericiti in 
momentul in care poporul va inceta sa mai fie nenorocit. Cu alte cuvinte, fericirea 
unora consta tocmai in nefericirea celorlalti. Si aceasta este unitatea de masura 
prin care omul civilizat a ajuns sa inteleaga sa-si masoare propria fericire! 

    Oricum, singure aceste detalii, vor furniza suficient material de lucru care sa 
poata permite a fi cintarite avantajele si dezavantajele fiecarui sistem de 
guvernamint, asa cum descriu situatia omului in starea de natura si in acelasi 
timp si toate diferitele aspecte sub care s-a infatisat pina in prezent inegalitatea, 
sau asa cum poate apare in epocile ce vor veni inca, in conformitate cu natura 
celor citeva sisteme de guvernamint si alterarilor pe care in mod inevitabil le vor 
suferi la un anumit moment dat, ce pot fi demonstrate. Vom putea astfel observa 
multitudinea formelor de opresiune existente in interiorul lor si in consecinta a 
masurilor de precautie ce au fost luate pentru a se proteja impotriva tiraniei. Vom 
putea observa opresiunea cistigind teren in mod constant, fara a putea fi posibil 
pentru cei opresati sa cunoasca unde se va opri, sau ce mijloace legitime le-au 
mai ramas pentru a frina progresul ei. Vom putea observa drepturile cetatenilor si 



libertatea natiunilor disparind incet, contestatiile, protestele si solicitarile celor 
slabi tratate drept murmure de razvratire. Vom putea observa onoarea de-a 
apara cauza comuna ingradita de catre oamenii de stat si menita doar unei parti 
din rindul  poporului, care este formata din adevarati mercenari, total 
dezinteresati in apararea ei, ci doar in obtinerea unor avantaje personale. Vom 
putea observa numarul imens de taxe care vor deveni in acest fel necesare a fi 
impuse celor mai umili dintre oameni si fermierul disperat de pe bucata sa de 
pamint desertificata chiar in mijlocul unei perioade de pace, parasindu-si plugul 
pentru a se impresura cu sabia. Vom putea observa cum este stabilit codul 
capricios si fatal al onoarei; si cum oamenii cei mai remarcabili din tarile lor au 
devenit, mai devreme sau mai tirziu, dusmanii de moarte, vom putea observa 
cum oamenii vor ajunge sa-si indrepte pentru vesnicie pumnalul spre pieptul 
semenilor lor. 

   Acest timp va sosi atunci cind vor fi auziti spunindu-le opresorilor:

                       Pectore si fratis gladium juguloque parentis
                       Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu
                       Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra.
                                                                       
                                                                                 Lucan, i, 376
   
   De la marea inegalitate de avere si conditii, de la imensa varietate de pasiuni si 
talente, de la nefolositoarele arte periculoase, de la stiintele inutile, se vor ridica o 
multitudine de prejudicii in egala masura contrare ratiunii, fericirii si virtutilor. Vom 
putea vedea magistratii instigind la tulburari, incercind totul pentru a slabi 
oamenii uniti in societate, promovind printre ei disensiunile, sadind tot ce poate fi 
plantat prin saminta dezbinarii, in timp cei ei vor avea pretentia de-a oferi 
societatii aerul de armonie; tot ce ar putea instiga oamenii de ranguri diferite cu 
ura si neincredere reciproca, asezind drepturile si interesele unora impotriva 
celorlalti si astfel intarind puterea ce le cuprinde pe toate.

   Din mijlocul acestei dezordini si acestor revolutii, acest despotism isi ridica in 
mod treptat capul hidos si devora tot ce ramine sanatos si nealterat in oricare 
parte a Statului, incercind sa calce in picioare atit legile, cit si oamenii si sa se 
inalte el insusi pe ruinele republicii. Timpul ce preceda imediat aceasta ultima 
schimbare va fi un timp al tulburarilor si calamitatilor; pe masura ce monstrii vor 
inghiti totul, poporul nu va mai avea nici conducatori, nici legi, ci doar tirani. Din 
acest moment nu va mai exista aici nicio chestiune despre morala sau virtute; 
pentru despotism cui ex honesto, nulla est spes, indiferent de cel care triumfa, nu 
va admite un alt stapin; el nu va vorbi pina cind onestitatea si datoria nu isi vor 
pierde importanta si oarba obedienta nu va ramine singura virtute pe care sclavii 
o vor practica in continuare.



   Acesta este ultimul termen al inegalitatii, punctul extrem care inchide cercul, 
care-l intilneste pe cel pe care le-am fixat ca inceput. Aici toate persoanele 
particulare se reintorc la prima lor egalitate, deoarece societatea nu mai 
semnifica nimic; iar supusii, neavind alte legi decit vointa stapinilor, iar stapinii 
nicio alta restringere decit pe cea a pasiunilor, toate notiunile de bine si toate 
principiile de echitate, vor disparea din nou. Exista aici o reintoarcere completa la 
legea celui puternic si astfel la o noua stare a naturii, diferita de cea de la care 
odata am pornit; pentru ca una a fost o stare a naturii in prima forma a puritatii 
sale, in timp ce aceasta este o consecinta a coruptiei excesive. Exista aici o 
diferenta atit de mica intre cele doua statute, din toate aceste privinte, si 
contractul sistemului de guvernamint este in intregime dizolvat de despotism, 
astfel incit despotul ramine stapin doar atita vreme cit se dovedeste a fi si cel mai 
puternic; curind ce el a fost eliminat nu are niciun drept sa se plinga de violenta. 
Insurectiile populare care sfirsesc cu moartea sau depunerea Sultanului sint 
perfect legale, un act la fel de legal ca si cel prin care acesta a dispus doar cu o 
zi inainte asupra vietii si averii supusilor sai. Asa cum el s-a mentinut la putere 
doar prin mijlocirea fortei, singura forta este cea care i-a cauzat caderea. Astfel 
totul se petrece in conformitate cu ordinea naturala; si indiferent de care va putea 
fi rezultatul unor asemenea revolutii frecvente si precipitate, niciun om nu are 
motive sa se plinga de injustitia celuilalt, ci doar de propria lipsa de intelepciune 
sau de nefericirea soartei lui.

   In cazul in care cititorul reuseste sa redescopere astfel si sa reconstituie 
drumul pierdut si uitat prin care omul trebuie sa fi trecut in momentul in care a 
plecat de la starea de natura, catre starea de societate; daca va restaura atent, 
impreuna cu situatiile intermediare pe care doar ce am sfirsit a le descrie, cele pe 
care lipsa timpului m-a constrins sa le suprim, sau cele pe care imaginatia mea 
nu a reusit sa le sugereze, nu poate sa nu fie afectat de vasta distanta ce separa 
cele doua stari. In urmarirea acestei succesiuni lente va putea fi gasita solutia la 
un mare numar de probleme politice si morale pe care filozofii nu le-au putut 
rezolva. El va fi simtit ca oamenii fiind diferiti in diferitele epoci, motivul pentru 
care Diogene nu a putut descoperi un om a fost acela ca el a cautat printre 
contemporanii sai un om apartinind acelei periode de inceput. Va putea vedea ca 
impreuna cu Cato a murit si Roma si libertatea, pentru ca el nu a apartinut 
perioadei in care a trait; cei mai mareti dintre oameni au servit doar pentru a uimi 
o lume peste care cu siguranta ar fi guvernat, daca s-ar fi nascut doar cu cinci 
sute de ani mai devreme. Intr-un cuvint, isi va putea explica cum sufletul si 
pasiunile oamenilor vor schimba insesizabil adevarata lor natura; de ce dorintele 
si placerile noastre vor sfirsi prin a cauta in final noi obiecte; si de ce omul 
original a disparut treptat, societatea oferindu-ne doar un ansamblu de oameni 
artificiali si pasiuni nefiresti, care sint intru-totul opera acestor noi relatii si fara 
nicio baza reala in natura. Nu am invatat nimic pe baza acestei lectii, prin 
intermediul reflectiei, care sa nu fie in intregime confirmat prin observatie. 
Slabaticul si omul civilizat difera atit de mult in fundamentele inimii lor si in 



inclinatii, astfel incit ceea ce constituie fericirea suprema pentru unul, s-ar putea 
reduce pentru celalalt la disperarea totala. Primul respira doar pace si libertate; el 
isi doreste doar sa traiasca si sa faca acest lucru liber de orice sarcini; pina si 
ataraxia stoicilor esueaza curind, situindu-se mult prea indepartat de profunda lui 
indiferenta fata de orice alt obiect. Omul civilizat, pe de alta parte, este mereu in 
miscare, asudind, trudind, chinuindu-si creierii pentru a descoperi ocupatii mult 
mai epuizante; se arunca prada celor mai impovaratoare corvezi pina in ultimul 
sau moment si chiar isi cauta moartea pentru a se pune el insusi in pozitia sa 
traiasca, ori renunta la viata pentru a dobindi nemurirea. Plateste tributul 
oamenilor puternici, pe care-i uraste si celor bogati, pe care-i detesta; nu-l poate 
opri nimic de la avea onoarea sa-i serveasca; nu este rusinat pentru a-si evalua 
valoarea pe baza propriei conditii umile si protectiei oferite de ei; si mindru de 
situatia sa de sclavie, vorbeste cu dispret de aceia ce nu au onoarea de-a o 
imparti cu el. Ce imagine poate fi mai paradoxala si sarcina mai de invidiat decit 
cea a unui Ministru de Stat European ce este prezentat unui nativ din Caraibe! 
Cite morti crude nu ar fi de preferat de acest indolent salbatic, ororilor unei 
asemenea vieti, ce este atit de rar indulcita de placerea de-a face bine! Dar, 
pentru ca el sa vada in interiorul motivelor tuturor acestor preocupari, cuvintele 
putere si reputatie ar trebui sa poarte unele intelesuri in mintea sa; va trebui sa 
stie daca aici sint oameni care au hotarit o anumita valoare ce este stabilita pe 
baza aprecierii restului lumii! cine poate fi fericit si multumit cu sine mai degraba 
pe baza marturiei altor oameni, decit pe baza proprie-i marturii? In realitate, 
sursa tuturor acestor diferente este aceea ca salbaticul traieste in interiorul sau, 
in vreme ce omul social traieste in mod constant in afara lui si doar cunoaste 
cum se poate sa traiasca din punctul de vedere al celorlalti, astfel incit el pare sa 
capete constiinta propriei sale existente doar plecind de la judecata privitoare la 
sine ce-a fost obtinuta insa de la ceilalti. 

      Nu consta scopul meu prezent a insista asupra indiferentei fata de bine si 
rau, ce se ridica de la aceasta dispozitie, in ciuda numeroaselor lucrari asupra 
moralitatii, sau pentru a arata cum totul fiind redus la aparente, tot ce exista aici 
nu-i altceva decit arta si pantonima, pina chiar si in onoarea, prietenia, virtutea, si 
adesea insusi viciul, de la care in timp vom invata secretul mindriei; pentru a 
arata pe scurt cum intotdeauna ii intrebam pe altii despre ceea ce sintem si 
niciodata nu indraznim sa ne intrebam pe noi insine, in mijlocul la atit de multa 
filozofie, umanitate si civilizatie si aflati sub asemenea imense topuri de coduri 
sublime de moralitate, nu avem nimic de aratat noua insine, decit o frivola si 
amagitoare aparenta, onoare fara virtute, ratiune fara intelepciune si placere fara 
fericire! Cred ca este suficient ca am dovedit ca acesta nu este fara doar si poate 
statutul original al omului, ci doar spiritul societatii si inegalitatea pe care 
societatea o produce, care astfel transforma si altereaza toate inclinatiile noastre 
naturale. 

   M-am straduit sa urmaresc originile si progresul inegalitatii, institutiile si 



abuzurile societatilor politice, atit de departe pe cit acestea sint capabile a fi 
deduse de la natura omului doar in lumina ratiunii si independent de aceste sacre 
dogme care ofera sanctiunea drepturilor divine autoritatii suverane. Reiese din 
aceasta examinare ca asa cum cu greu poate exista orice inegalitate in starea de 
natura, toate inegalitatile care acum domina isi datoreaza forta si cresterea 
dezvoltarii facultatilor noastre si avansului mintii umane, devenind in cele din 
urma permanente si legitimate de instaurarea proprietatii si legilor. In al doilea 
rind, rezulta ca inegalitate morala autorizata singur de dreptul pozitiv se gaseste 
in conflict cu dreptul natural ori de cite ori nu este proportionala cu inegalitatea 
fizica; o distinctie ce este suficienta pentru a determina ce ar trebui sa gindim 
despre acea categorie de inegalitate ce predomina in toate tarile civilizate; de 
vreme ce este in mod clar contrara legilor naturii, si desi definita, acei copii ar 
trebui sa aiba sub conducerea lor batrinii, nebunii pe oamenii intelepti si ca cei 
citiva privilegiati ar trebui sa ingita singuri cu lacomie o cantitate de bunuri in 
exces, in timp ce multimea infometata si goala se afla in lipsa celor mai simple 
dintre bunurile de stricta necesitate ale vietii.

 -----------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 

[9]     

    UN FAIMOS autor, a masurat cantitatea binelui si raului prezent in viata 
umana si comparind rezultatul a descoperit ca suferintele noastre depasesc cu 
mult cantitatea placerilor ce ne sint oferite; astfel incit considera ca toate lucrurile 
existente in viata omului nu reprezinta deloc un cadou valoros. Aceasta concluzie 
nu este surprinzatoare pentru mine; pentru ca scriitorul a descoperit toate 
argumentele sale plecind de la omul aflat in starea de civilizatie. Intorcindu-se 
inapoi la starea de natura, investigatiile sale ar fi avut cu siguranta un rezultat 
diferit, iar omul ar fi fost vazut a fi subiectul a foarte putine rele, care nu sint 
rezultatul creatiei sale. Nu ne-a costat intr-adevar mai putine necazuri pentru a 
ajunge in situatia vrednica de plins in care ne gasim astazi. Cind luam in 
consideratie, pe de o parte, imensa cantitate de sarcini ale omenirii, numeroasele 
stiinte aduse la perfectiune, artele inventate, puterile angajate, adincurile ce-au 
fost umplute, muntii nivelati, stincile sfarimate, riurile facute navigabile, liniile 
terenurilor spulberate, lacurile secate, mlastinile desecate, enormele structuri ce 
sint ridicate in departare, ambarcatiunile aglomerate ce acopera marea; si, pe de 
alta parte, cind il estimam a fi inzestrat cu atit de putina ratiune, avantajele reale 
ce se ridica de la toate aceste actiuni ale omenirii nu ne pot fi de niciun ajutor, 
raminind uimiti in fata imensei disproportii ce exisa intre aceste lucruri si 
deplingind orbirea omului, pe care tendinta de-a gratifica mindria sa prosteasca 
si desarta admiratie de sine, il determina sa urmareasca cu inflacarare toata 
nefericirea pe care o poate duce, desi darnica natura l-a plasat binevoitoare in 



afara acestei carari spinoase.
 

   Ca oamenii sint in continuare rai, o dovedeste fara nicio urma de indoiala o 
trista si continua experienta. Dar in acelasi timp cred ca am aratat deja ca acest 
om este in mod natural bun. Ce il poate deprava intr-o asemenea masura, 
exceptind schimbarile care s-au petrecut in constitutia sa, progresele tehnice ce 
le-a facut si cunostintele acumulate? Putem admira societatea umana pe cit de 
mult vom putea simti ca ne va incinta acest lucru; acest lucru nu va face cu nimic 
mai putin adevarat faptul ca oamenii sint condusi in mod necesar spre a se uri 
unul pe celalalt in aceiasi proportie in care interesele lor se afla in conflict si ca isi 
fac in mod aparent unul celuilalt servicii, in vreme ce acestea, in realitate, sint 
cele mai inimaginabile dintre mirsavii. Ce poate fi gindit despre o relatie in care 
interesul fiecarui individ impune reguli aflate in directa opozitie cu cele ce sint 
dictate de ratiunile publice pentru comunitate in general -- in care fiecare om isi 
gaseste profitul in nenorocirile ce-l lovesc pe semenul sau? Nu exista probabil 
niciun om care sa fie aflat intr-o pozitie confortabila in care sa nu aiba lacomi 
mostenitori, si probabil, chiar si copii, care in secret sa nu isi doreasca moartea 
sa; nu exista corabie pe mare a carei pierdere sa nu fie o stire buna pentru un 
comerciant sau un altul; nu exista nici macar o casa pe care un rau creditor sa nu 
si-o doreasca sa fie redusa la cenuse impreuna cu toate creantele ce le inchide 
in scriptele ei; nu exista nici macar o singura natiune care sa nu se bucure in fata 
dezastrelor ce i-au lovit napraznic pe nefericitii lor vecini. Astfel vom descoperi a 
fi in avantajul nostru nefericirile ce-i lovesc zilnic pe ceilalti semeni si ca aproape 
intotdeauna pierderile unui om constituie prosperitatea unui altuia. Dar este un 
lucru inca si mai vatamator, ca nenorocirile publice sa fie obiect al sperantelor si 
asteptarilor unui mare numar de indivizi. Unii isi doresc boli, altii moartea, unii 
razboiul, in timp ce altii doresc foametea. Am intilnit oameni suficient de ticalosi 
incit sa plinga cu lacrimi amare la perspectiva unui sezon incarcat de roade; si 
acel mare si fatal incendiu ce-a izbucnit in Londra, ce a fost platit de atitea 
persoane nefericite cu viata sau cu intreaga lor avere, a insemnat totodata 
probabil norocul pentru alti zece mii. Stim ca Montaigne l-a condamnat pe 
Atenianul Demades pentru ca acesta a pedepsit un mestesugar, care prin 
vinzarea sicrielor la un pret ridicat a realizat mari cistiguri in urma mortii 
semenilor sai; dar presupusul motiv al lui Montaigne a fost acela ca de fapt in 
aceasta situatie, toata lumea ar fi trebuit sa fie pedepsita, punctul meu de vedere 
fiind clar confirmat de catre el. Haideti sa patrundem prin urmare dincolo de 
aparentele superficiale de bunavointa si sa examinam ceea ce se gaseste in cele 
mai ascunse tainite ale inimii. Haideti sa reflectam asupra a ce ar putea fie acea 
stare a lucrurilor, atunci cind omul este fortat sa dezmierde si sa distruga o alta 
persoana in acelasi timp; cind ei sint nascuti inamici prin datorie si ticalosi prin 
interes. Se va spune probabil ca societatea este astfel formata incit fiecare om va 
cistiga servindu-i pe ceilalti. Iar acesta ar fi un lucru foarte bun, daca nu ar putea 
cistiga inca si mai mult din prejudicierea lor. Nu exista aici un profit legitim atit de 
mare care sa nu fie depasit cu mult de ceea ce se poate obtine prin mijloace 
ilegitime; intotdeauna cistigam mai mult din ranirea vecinilor nostri, decit din a le 



face vreun bine. Nu este necesar sa cunoastem nimic pentru a sti cum sa 
actionezi pentru a fi lipsit de orice primejdie; si in acest scop cei puternici isi 
angajeaza intreaga lor forta, iar cei slabi intreaga lor siretenie. 

   Atunci cind si-a luat cina, omul salbatic se afla in pace cu intreaga natura si 
prieten cu toti semenii sai. Daca se ridica o disputa in legatura cu o bucata de 
carne, rareori se intimpla sa sara la bataie fara a compara in primul rind 
dificultatile ridicate de posibilitatea de a-si invinge adversarul cu posibilitatea de-a 
isi putea descoperi mijloacelor de subzistenta in alta parte; si cum este prea 
mindru pentru a renunta, totul se termina cu citeva lovituri de laba; invingatorul 
maninca si cei invinsi isi vor cauta proviziile in alta parte, astfel ca peste toate se 
reaseaza pacea. Situatia se prezinta cit se poate de diferit in cazul omului in 
starea de societate, prin aceea ca prima oara aceste necesitati au sa fie 
asigurate si apoi vor deveni excedentare; lor le vor urma delicatesele, urmate 
apoi de-o imensa bogatie, apoi de supusi si dupa aceea le vor veni sclavii. Nu se 
bucura de un singur moment de relaxare; si ceea ce este inca si mai straniu, cu 
cit mai putin naturale si presante devin necesitatile lor, cu atit mai incapatinate 
devin pasiunile, si ceea ce este inca si mai rau, cu atit mai mult va sta in puterea 
lui a le satisface; astfel ca dupa un lung curs de prosperitate, dupa ce a inghitit 
comori si a ruinat multimi, eroul sfirseste prin a taia fiecare cap ce-i iese in cale, 
pina ce se regaseste in cele din urma a fi singurul stapinitor al intregului Univers. 
Aceasta este imaginea morala in miniatura, daca nu a vietii umane, cel putin a 
pretentiilor secrete din inima omului civilizat.

   Comparati fara partinire starea cetateanului cu cea a unui salbatic si daca 
puteti, descrieti cit de multe porti a deschis primul in fata suferintei si a mortii, pe 
linga cele ce-au fost deschise de viciile sale, de dorintele si nenorocirile lui. Daca 
reflectati asupra suferintelor mentale ce ne chinuie, asupra pasiunilor violente ce 
ne ravasesc, istovindu-ne, la munca excesiva de care sint impovarati cei saraci, 
de inca si mai periculoasa indolenta de care cei bogati se lasa stapiniti, astfel 
incit cei saraci vor pieri de nevoie si cei bogati de prisos; daca meditati doar un 
moment la heterogena mixtura si fatala asortare a mincarilor; de starea alterata 
in care in mod frecvent sint mincate; de falsificarea medicamentelor, de tertipurile 
folosite de cei care le vind, de greselile celor care le administreaza, de vasele 
otravite in care sint preparate; de cresterea epidemiilor datorate aerului murdar, 
ca o consecinta a aglomerarii unui mare numar de oameni, a celor cauzate de 
modul nostru delicat de viata, de trecerea directa din casa in aerul deschis si 
inapoi, din nou, de modul in care alegem fara prea mare grije hainele ce le vom 
purta si la precautiile pe care senzualitatea noastra le-a transformat in obiceiuri 
necesare si de neglijarea tocmai a celor care uneori ne costa viata si sanatatea; 
daca veti lua in consideratie conflagratiile si cutremurele care devora si distrug 
cetati intregi, ucigind mii de locuitori; intr-un cuvint, daca adunati toate pericolele 
care sint tot atitea cauze amenintatoare indreptate impotriva noastra, veti putea 
observa cit de scump ne-a facut natura sa platim pentru dispretul cu care am 



tratat lectiile sale.          

   Nu voi mai repeta aici ceea ce am mai spus deja in alta parte despre 
calamitatile provocate de razboi; dar doresc ca cei care au suficiente cunostinte 
sa fie dispusi, sau suficient de indrazneti pentru a face public detaliile crimelor 
comise in armata de antreprenorii comisariatelor si spitalelor; vom putea vedea 
clar fraudele lor monstruoase, niciuna dintre ele prea bine ascunse in prezent, 
mutilind cele mai bune armate in mai putin timp si provocind o mai mare 
distrugere in mijlocul soldatilor proprii, decit o pot face vreodata sabiile celor mai 
viteji inamici.

   Numarul oamenilor ce pier anual pe mare, de foamete, de scorbut, datorita 
piratilor, incendiilor si scufundarilor, ofera ocazia pentru un alt calcul socant. De 
asemenea, trebuie sa asezam sub influenta instaurarii proprietatii si in 
consecinta, a institutiilor societatii: asasinatele, otravirile, jafurile la drumul mare, 
si chiar si pedepsele aplicate celor vinovati de aceste crime; care desi 
folositoare, pentru a preveni rele si mai mari, fac ca viata unui om sa arate ca ea 
ar costa cit vietile a doi sau mai multi, dublind pierderile rasei umane. 

   Ce metode rusinoase sint utilizate uneori pentru a preveni nasterea oamenilor 
si a insela natura; fie printr-un brutal si depravat apetit, care insulta pina si cele 
mai minunate dintre operele ei prin dorinte necunoscute salbaticilor sau 
animalelor simple, ce vor alerga ingrozite din fata acestei imagini corupte a 
omenirii din tarile civilizate; sau de avorturile secrete, efectele potrivite ale 
depravarii si vicierii notiunilor de onoare; sau de lipsirea de protectie si uciderea 
a numerosi copii, ce cad victima anuala saraciei parintilor sau crudei rusini a 
mamelor; sau, in final, mutilarii infame, parte a acestei nenorocite vieti, cu 
zadarnica ei speranta intr-o posteritate abandonata unei infumurate interpretari, 
sau inca si mai rau, geloziei brutale a celorlalti oameni; o mutilare care, in cel din 
urma caz va deveni o dubla ofensa impotriva naturii pentru tratamentul acelora 
ce sufera si utilitatii careia ii sint destinate. Dar acest lucru nu este de o mie de 
ori mai comun si mai periculos pentru drepturile parintesti pentru a ofensa in mod 
fatis umanitatea? Cit de multe talente n-au fost pierdute si atitia copii inzestrati s-
au pierdut constrinsi fiind de neinteleptii lor parinti? Citi oameni care s-au distins 
in cea mai buna conditie nu au murit dezonorati si nefericiti intr-o alta pentru care 
n-au avut chemare! Cite mariaje fericite, dar inegale, n-au fost rupte sau 
tulburate si cite sotii credincioase n-au fost dezonorate de ordinea unor lucruri in 
continua contradictie cu aceea a naturii! Citi soti virtuosi si sotiile lor n-au fost 
pedepsiti pentru ca s-au asociat gresit! Cite victime tinere si nefericite ale 
avaritiei parintilor n-au fost aruncate prada viciilor, sau si-au petrecut zilele lor 
melancolice pline de lacrimi, murmurind cu gindul la legaturile imposibile pe care 
inimile lor le repudiaza, carora singur aurul le poate da nastere! Sint norocosi 
uneori, cei al caror curaj si virtute ii elimina din viata inainte ca inumana violenta 



sa-i faca sa-si petreaca intreaga viata in crime si disperare. Iertati-ma, mame si 
tati, care intotdeauna veti simti un etern regret; plingerile mele va vor spori 
mihnirea; dar ar putea fi si un etern si teribil exemplu pentru oricine va indrazni 
sa violeze in numele naturii cele mai sacre dintre drepturile ei.    

     Daca am vorbit de aceste uniuni nenorocoase, care sint rezultatul asocierii 
noastre, am facut acest lucru pentru a va determina sa ginditi ca peste toti cei 
care domneste dragostea si simpatia sint lipsiti de dezavantaje? Ce s-ar putea 
intimpla daca voi incerca sa arat umanitatea atacata in adevarata ei sursa si 
chiar si in cele mai sacre dintre legaturile ei, unde norocul este consultat inaintea 
naturii si dezordinea societatii duce la confuzia tuturor virtutilor si viciilor, 
retinerea devine un criminal precaut si refuzul de-a da viata unui semen, un act 
de umanitate? Dar fara a trage masca ce ascunde toate aceste orori sa ne 
multumim doar in a arata raul pe care ceilalti vor trebui sa-l remedieze.

   La toate acestea adaugati multitudinea de meserii nesanatoase, care 
scurteaza viata oamenilor sau le distruge corpul, asa cum sint lucrul in mina si 
prelucrarea metalelor sau mineralelor, in mod special plumbul, cuprul, mercurul, 
cobaltul si arsenicul; apoi adaugati multitudinea celorlalte meserii periculoase, ce 
se dovedesc a fi fatale zilnic pentru numerosi olari, dulgheri, zidari si mineri; 
puneti toate acestea impreuna si vom putea vedea in organizarea si 
perfectionarea societatii motivele diminuarii speciei noastre, care au fost 
observate de numerosi filozofi.  

   Luxul, care nu poate fi prevenit in cazul oamenilor, cei care sint atit de 
perseverenti in pastrarea propriilor comoditati si in fata respectului ce le este 
aratat de ceilalti, completaza in curind acest rau al societatii ce a inceput si sub 
pretentia de-a oferi paine celor saraci, carora n-ar trebui sa le ofere niciodata un 
asemenea exemplu, ii impovareaza cu taxe, cu noi sarcini si impozite pe toti 
ceilalti, ajungind ca in curind sa depopuleze Statul. Luxul este un remediu mult 
mai rau decit bolile pentru care este destinat sa le vindece; sau mai degraba el 
insusi este cel mai mare dintre toate relele pentru orice Stat, mare sau mic; 
pentru ca in loc de-a pastra numarul de servitori si vagabozi, el il sporeste, 
atragind asupra cetatenilor si muncitorilor opresiunea si ruina; este asemeni 
acestui vint fierbinte, ce acopera copacii si plantele cu nori de lacuste, lipsind 
animalele de mijloacele de subzistenta si imprastiind foametea si moartea 
pretutindeni acolo unde el sufla.

   De la societate si luxul caruia ii da nastere se ridica meseriile si artele liberale, 
comertul, literele si toate celelalte meserii de prisos, ce fac sa infloreasca 
industria si imbogatesc si ruineaza natiunile. Motivul unei astfel de distrugeri este 
clar. Este usor sa vezi, plecind de la insasi natura agriculturii, ca aceasta trebuie 



sa fie si cea mai putin profitabila dintre toate meseriile; deoarece produsele ei 
fiind universal necesare, pretul lor trebuie sa fie proportional cu capacitatea de 
cumparare chiar si a paturilor cele mai sarace ale omenirii.

    De la acelasi principiu poate fi dedusa regula, ca in general meseriile sint mai 
profitabile in proportia in care ele sint mai putin utile; si aceea, ca la sfirsit, cele 
mai utile, sa devina cele mai neglijate. De aici putem invata sa gindim asupra 
avantajelor reale ale industriei si efectelor reale ale progresului.

   Acestea sint cauzele sensibile ale tuturor nefericirilor in care opulenta a 
cufundat intr-o asemenea masura pina si pe cele mai vestite dintre natiuni. In 
proportia in care au inflorit artele si industria, dispretuitul fermier este impovarat 
cu taxele necesare pentru a spori luxul si condamnat sa-si petreaca zilele in 
truda si in foame, de dragul tinutului sau natal, pentru a-si cauta la oras painea 
pe care ar fi trebuit sa o poarte intr-acolo. Cu cit mai mult orasele loveau ochiul 
vulgar cu admiratie, cu atit mai mari erau motivele pentru a deplinge privelistea 
tinutului abandonat, intinsa suprafata ce sta necultivata, drumurile aglomerate cu 
nefericiti cetateni, deveniti cersetori sau tilhari la drumul mare si condamnati sa-si 
sfirseasca mizerabilele lor vieti, fie pe o gramada de balegar, fie inaltati in furcile 
spinzuratorilor. Astfel Statul a crescut pe de o parte in bogatie si a slabit si s-a 
depopulat pe alta parte; puternicile monarhii dupa ce au suferit dureri imense 
pentru a se imbogati si depopula, au cazut in cele din urma prada unor natiuni 
sarace care au cedat tentatiei fatale de-a le invada, pentru ca mai apoi, tot mai 
opulente si slabe la rindul lor, sa fie cotropite si ruinate de altele. 

   Sa permitem oricui doreste sa ne spuna ce au produs multimile de barbari ce 
au invadat Europa, Asia si Africa pentru o perioada atit de mare de timp. 
Meseriile si artele lor au cunoscut oare o crestere atit de prodigioasa, sau in ceea 
ce priveste intelepciunea legilor, sistemul lor politic a atins o dezvoltare ce i-a 
apropiat de perfectiune? Sa-i lasam pe invatati sa ne spuna de ce in loc de-a se 
inmulti fara masura acesti salbatici si brutali oameni, lipsiti de sentimente si de 
stiinta, fara educatie si fara retinere, nu s-au distrus unul pe celalalt in mod 
repetat, in permanenta cearta asupra produselor ce le ofereau plantatiile si 
padurile lor. Sa ne spuna cum acesti nenorociti ar fi putut sa aiba infatuarea sa 
se opuna unui astfel de popor inteligent, asa cum noi eram, atit de bine antrenati 
in disciplinele militare si posedind legi si institutii atit de avansate; de ce, de 
vreme ce societatea a fost adusa la perfectiune in tarile nordice si a costat atitea 
eforturi sa instruiasca locuitorii in datoriile lor sociale si in arta de-a trai fericiti si 
in pace impreuna, nu vedem a produce pe mai departe o asemenea multime fara 
numar, asa cum au obisnuit odata sa produca, pentru a fi o plaga si teroare 
pentru alte natiuni. Mi-e teama ca unii imi vor raspunde in cele din urma ca toate 
aceste lucruri fine, artele, stiintele si legile, au fost in mod intelept inventate de 
om doar ca o plaga folositoare omenirii, pentru a preveni o prea mare 



multiplicare a omului, cu alte cuvinte, ceea ce ne-a fost dat drept locuinta, s-ar 
putea ca in timp sa se dovedeasca a fi un spatiu mult prea strimt pentru a fi de 
folos locuitorilor ei.

    Ce ne ramine atunci de facut? Ar trebui ca societatea sa fie in totalitate  
abolita? Ar trebui ca meum si tuum sa fie anihilat si va trebui sa ne reintoarcem 
in padure pentru a trai din nou printre ursi? 

  Aceasta este o deductie in maniera adversarilor mei, pe care la fel i-as fi putut 
anticipa in curind rusinindu-se de originea lor.  

     
    O, voi cei care nu ati auzit niciodata vocea Cerurilor, voi, ce credeti ca omul 
este destinat doar la a trai aceasta minuscula viata si a muri apoi impacat; voi, 
care va puteti abandona in mijlocul oraselor populate de achizitiile voastre fatale, 
de spiritul vostru fara odihna, de inimile voastre corupte, de dorintele voastre 
nesfirsite, pe care le reluati apoi, de vreme ele depind in intregime de voi insiva, 
de inocenta voastra straveche si primitiva; retrageti-va in paduri, aici veti putea 
pierde din raza vizuala si din amintire crimele contemporanilor vostri; voi, ce 
reusiti in a nu fi tematori la degradarea speciei voastre, prin a renunta la 
avantajele ei pentru a va lepada de vicii. Asa cum pentru oameni ca mine aceste 
pasiuni au distrus originala lor simplitate, ce au facut sa nu se mai poata hrani 
doar pe baza de plante si ghinde, ori sa traiasca fara legi si magistrati; acestia 
care au fost onorati de primul lor tata cu dispozitii supranaturale; acestia, care au 
descoperit in proiectarea binefacerilor actiunilor umane inca de la inceput o 
moralitate pe care altfel ar fi trebuit sa-si petreaca atita vreme pentru a o obtine, 
temeiul unui percept fara nicio valoare in sine si inexplicabil in oricare alt sistem; 
acestia, pe scurt, care sint convinsi ca Fiinta Divina a chemat intreaga omenire a 
fi partase la fericirea si perfectionarea inteligentei celeste, toti acestia se vor 
stradui sa merite rasplata eterna la care se asteapta prin practica virtutii, ce-i 
face pe ei insisi sa le urmeze prin a invata intii sa le cunoasca. Ei vor respecta 
granitele sacre ale fiecarei comunitati; ei isi vor iubi semenii si-i vor servi din 
toate puterile lor; ei se vor supune constincios legilor si in fata tuturor acelora ce 
le dau nastere si vegheaza la aplicarea lor; ei vor acorda o onoare speciala 
acestor intelepti si buni principi, care vor gasi mijloacele de-a preveni, vindeca, 
sau chiar usura toate aceste rele si abuzuri de care sintem tulburati constant; ei 
vor anima zelul cirmuitorilor merituosi dezvaluindu-le fara lingusire sau teama 
importanta functiilor si severitatea datoriei lor. Dar ei nu vor avea mai putin 
dispret pentru o Constitutie ce nu se poate sprijini pe ea insasi fara ajutorul atitor 
nobile caractere, ce sint mult mai dorite decit pot fi de gasit; si de la care, in ciuda 
tuturor eforturilor si solicitudinei, se vor ridica intotdeauna mult mai multe 
nenorociri reale decit avantajele aparente.         

--------------------------------------------------------------



1. Vezi Anexa.

2. Justin, Histories,  vol. II, cap. 2.  Ignorarea viciului aduce un mai mare profit 
decit cunoasterea virtutilor celorlalti.  

3. Egoismul nu trebuie confundat cu respectul de sine. pentru ca cele doua difera 
atit in sine, cit si in efectele lor. Respectul de sine este un simtamint natural ce 
conduce fiecare animal la a avea grije fata de propria conservare, care este 
condus la om de catre ratiune si modificat de compasiune, dind nastere 
umanismului si virtutii. Egoismul este un fals sentiment ce apare in starea de 
societate, ce-l determina pe om in a face mai mult pentru sine decit fata de 
oricine altcineva, el cauzeaza toate conflictele reciproce si daunele pe care 
oamenii si le produc unii altora, fiind sursa reala a "sentimentului de onoare". 
Fiind intelese toate acestea, mentionez ca in starea noastra primitiva, in 
adevarata stare de natura, egoismul nu a existat; pentru ca asa cum fiecare om 
priveste la sine doar ca la un simplu observator al actiunilor sale, singura fiinta 
din univers care ii acorda atentie si are un interes in el si ca singur judecator al 
meritelor sale, niciun sentiment nu se poate ridica din aceste comparatii, care sa 
ajunga sa prinda radacini adinci in sufletul sau; si din acelasi motiv nu poate 
cunoaste nici ura, nici dorinta de razbunare, de vreme ce aceste pasiuni se ridica 
pornind doar de la anumite prejudicii ce-l afecteaza; si asa cum dispretuieste 
intentia de a rani si nu doreste sa afecteze un alt om, prin tot ceea ce constituie 
un prejudiciu, oamenii ce nu apreciaza valoarea sau nu realizeaza comparatii pot 
fi capabili de multa violenta fata de ceilalti atunci cind ei considera potrivit acest 
lucru, fara a avea macar senzatia producerii celei mai mici dintre injurii. Intr-un 
cuvint, fiecare om priveste la semenii sai asa cum privesc animalele la speciile 
diferite, pot atenta la prada celor slabi si renunta la a sa in favoarea celor 
puternici si cu toate acestea, considera toate aceste acte de violenta ca simple 
actiuni naturale, fara cea mai slaba emotie de insolenta sau dispret, sau orice alt 
sentiment, altul decit cele de bucurie, tristete, succes sau esec.

4. Natura marturiseste ca a inzestrat rasa umana cu cea mai gingase dintre inimi, 
cea care le-a daruit lacrimile. 

5. Ovidiu, Metamorfoze, XI, 127.

     Ambele tabere, bogati si saraci sint inspaimntati de noile lor suferinte
     Vor zbura fericitele zile si vor pierde tot ce norocul intimplator le-a lasat.

6. Tacitus, Istorii, IV,  17.  Numeau pace starea cea mai nefericita de sclavie.

7. Despre Drepturile celei mai Crestine Regine asupra Diferitelor State ale  



Monarhiei Spaniei, 1667.

8. Impartirea justitiei va opune aceste drepturi riguros egale starii de natura, chiar 
daca aceasta a fost practicabila in societatea civila; asa cum toti membrii Statului 
datoreaza fata de acesta executarea de servicii, in raport cu talentul si abilitatile 
lor, ar trebui ca de partea lor sa fie distinsi si favorizati in raport cu serviciile pe 
care le-au prestat. In acest sens ei trebuie sa inteleaga acel pasaj al lui 
Isocrates, in care proslaveste Atenienii primitivi, cei care au stabilit care dintre 
cele doua tipuri de libertate a fost cea mai utila, si anume, cea care consta in 
impartirea acelorasi avantaje fara discriminare intre toti cetatenii, sau cea care 
consta in distribuirea avantajelor conform meritului fiecaruia dintre ei, drept 
rasplata. Acesti politicieni abili, continua oratorul, au pedepsit aceasta injusta 
inegalitate ce nu face nicio distinctie intre oamenii buni si cei rai, adaugind 
inviolabilitatea celor ce acorda recompensele si pedepsesc pe fiecare dintre 
oameni, in raport cu meritele lor.                                      

Dar in primul rind, aici n-a existat niciodata o societate si cu toate acestea unele 
au devenit corupte, fara sa fi facut vreodata o diferenta intre bine si rau; in ceea 
ce piveste moralitatea, acolo unde nicio masura nu poate fi prescrisa prin lege 
pentru a servi intocmai ca o regula practica pentru magistrati, este de mare 
prudenta, ca pentru a nu lasa averea sau calitatea de cetatean la discretia lor, sa 
fie interzis de-a se trece la judecata asupra persoanelor si a se restringe totul 
doar la judecata asupra actiunilor. Doar moralisti precum cei din antichitatea 
Romana pot fi cenzori si un asemenea tribunal instituit in mijlocul nostru nu va 
reusi decit sa arunce totul in confuzie. Diferenta dintre oamenii buni si cei rai este 
determinata de stima publica; magistratii fiind strict judecatori de drept; in vreme 
ce publicul este cel mai de incredere judecator al moralei si este de-o asemenea 
integritate si o astfel de putere de patrundere, incit chiar daca poate fi uneori 
inselat, el nu poate fi niciodata corupt. Rangul de cetatean ar trebui prin urmare 
sa nu mai fie acordat in functie de meritele personale  -- pentru ca asta va putea 
pune puterea detinuta de magistrat in situatia de-a aplica legile arbitrar -- ci doar 
in acord cu serviciile facute Statului, ce pot fi mult mai exact estimate. 

9. Partea I-a, paragraful 17.

------------------------------------------------------------ 
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