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 Etimologic, biofilia înseamnă dragoste de viaţă, de tot ceea ce este viu. În 

majoritatea concepţiilor ce au drept nucleu acest termen găsim ideea că nevoia de natură 

este legată de influenţa lumii naturale asupra dezvoltării noastre afective, cognitive, 

estetice, spirituale şi nu se rezumă doar la satisfacerea necesităţilor materiale prin 

exploatarea mediului înconjurător.   

  

 

1. BIOFILIA ȘI NECROFILIA LA FROMM 

 

Cel care a impus termenul biophilia şi a iscat dezbaterile pe care le vom rezuma şi 

noi a fost biologul american Edward Wilson. Totuşi, conceptul ca atare mai are un 

promotor, cu siguranţă mai faimos, în persoana lui Erich Fromm, filosoful şi psihanalistul 

activ mai ales în al treilea pătrar al veacului trecut. Pentru Fromm, biophilia numeşte o 

stare funciară a fiinţei, o orientare psihologică productivă. Ea este nu doar dragoste faţă 

de natură, dar şi dragoste faţă de umanitate, constituindu-se, alături de ideea de libertate, 

în cheia de boltă a eticii umaniste (Fromm, 1964). Autorul de origine germană avea 

convingerea că o atitudine pozitivă, „creativă” faţă de natură este o condiţie sine qua non 

a sănătăţii noastre mintale.   

În societăţile occidentale, lipsa dragostei duce la necrofilie, un termen la fel de 

şocant cum e, bunăoară, instinctul morţii postulat de Freud. Fromm îl utilizează într-o 

accepţiune non-sexuală (fiindcă altminteri el desemnează atracţia sexuală faţă de 

cadavre), poziţionându-l ca o antiteză a biofiliei. Necrofilia ar fi, aşadar, o orientare 
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caracterizată de tendinţa spre distrugere (Fromm, 1964). Modalitatea în care oamenii sunt 

trataţi într-un sistem birocratic ilustrează, în opinia lui Fromm, necrofilia. La fel, 

consumerismul, la fel primatul tehnologiei moderne în viaţa de zi cu zi. Înţelegem facil, 

contemplând tabloul sumbru al necrofiliei, valenţele pozitive ale orientării opuse, biofilia. 

Erich Fromm face din dragostea pentru tot ce e viu esenţa concepţiei sale despre 

om. Mulţi autori importanţi au procedat identic. Maslow, de pildă, definind experienţele 

de vârf ca „momente de fericire deplină şi împlinire” le pune în legătură, printre altele, cu 

existenţa în contact nemijlocit cu natura (Maslow, 1962). Meritul lui Fromm este însă 

acela de a fi propus un concept specific referitor la nevoia vitală a omului de natură.  

 

 

2. CARACTERUL ÎNNĂSCUT AL BIOFILIEI 

 

Edward Wilson a făcut un pas mai departe: a susţinut caracterul înnăscut al 

ataşamentului nostru pentru natură. Experienţa naturii de-a lungul miilor de generaţii ne 

determină să parcurgem sute de kilometri pentru a vedea peisaje deosebite, să creştem 

câini în apartament, să ne decorăm biroul cu plante, să muncim ore în şir în grădină. 

Profesor de biologie la Harvard, el a publicat în 1984 o carte în care a căutat să 

argumenteze, pe baze evoluţioniste, că biofilia, „afilierea fiinţelor umane cu viaţa şi cu 

procesele lumii vii” nu este o caracteristică dependentă de o cultură anume, nici o 

preferinţă individuală, ci o nevoie universală primară. Iată un fragment din introducerea 

acestui volum: „Din copilărie, ne concentrăm bucuroşi asupra noastră şi asupra altor 

organisme. Învăţăm să distingem viaţa de inanimat şi ne orientăm către ceea ce este viu 

tot aşa cum moliile sunt atrase de becul aprins pe terasă. A explora viaţa şi a ne asocia cu 

viul este un proces complicat şi profund în dezvoltarea mintală. Într-o măsură încă 

subevaluată în filosofie şi religie, existenţa noastră depinde de această tendinţă, spiritul 

izvorăşte din ea iar speranţele se clădesc pe ea” (Wilson, 1984, p.3).    

Suntem oameni, susţine Wilson, în bună măsură graţie felului specific în care ne 

afiliem cu celelalte organisme. Biofilia devine astfel o caracteristică definitorie umană. 

Nu iubim natura pentru calităţile ei estetice sau pentru resursele vitale pe care ni le oferă, 
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nici pentru că în mijlocul ei putem accede la un sens personal al vieţii şi ne putem împlini 

ca fiinţe umane, ci o iubim pentru că suntem programaţi genetic.  

Dar biologul american a scontat înainte de toate pe un impact al ipotezei sale în 

lumea reală, pe o influenţă asupra relaţiei cotidiene dintre om şi natură. El a vizat o 

reaşezare a gândirii ecologiste şi a intenţionat să facă din biofilie fundamentul pentru o 

etică a preocupării pentru natură şi a conservării naturii.   

Experienţele oamenilor primitivi, strămoşii noştri, ne influenţează în felul în care 

ne concentrăm asupra mediului, în felul în care răspundem la stimulii din mediul natural 

şi în felul în care ne interpretăm contactele cu natura. Biofilia lui Wilson, biofilia 

înnăscută, este sugerată de afinităţi şi aversiuni faţă de elemente ale naturii comune unor 

societăţi depărtate geografic şi extrem de diferite din punctul de vedere al culturii 

spirituale. De pildă, atunci când li se cere să aleagă între peisaje naturale şi peisaje 

urbane, indivizi din diverse culturi îşi declară interesul pentru primele. Orientarea 

instinctivă către mediile naturale ar indica o legătură cu originile noastre ca specie de 

vânători şi culegători.  

 

 

3. PREFERINȚE ESTETICE INSTINCTIVE 

 

Wilson se întreabă: „Dacă mintea noastră este predispusă la viaţa în savană, 

atunci frumuseţea se află în genele celui ce priveşte?” (Wilson, 1984, p.109). Altfel spus, 

faptul de a fi petrecut două milioane de ani în savanele continentului african face ca 

specia umană să găsească acest tip de habitat mai atrăgător decât habitatele cu trăsături 

diferite? 

Cultivarea plantelor nu pare să fie mai veche de 15 mii de ani (adică sfârşitul 

pleistocenului), iar construirea de adăposturi este chiar mai recentă. Trecerea de la 

preistorie la istoria consemnată are loc aproximativ cu 3200 de ani înainte de Hristos. 

Despre sutele de mii de ani anterioare ştim extrem de puţine. Ceea ce e sigur însă e că 

specia umană s-a născut şi a evoluat în estul Africii. Habitatul de acolo a favorizat 

supravieţuirea individuală şi de grup. Întinderile de iarbă îngăduiau observarea 

prădătorilor de departe. Florile plantelor indicau surse de hrană. Copacii (în special 
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acacia) relativ rari, cu coroane nu foarte dense, dezvoltate de la o înălţime medie a 

tulpinei nu blocau orizontul şi ofereau umbră în miezul zilei şi adăpost în caz de nevoie. 

Cursurile de apă, mai degrabă sărace, atrăgeau animale pe care vânătorii din pleistocen le 

doborau şi le consumau.         

Stephen şi Rachel Kaplan au explorat preferinţele pentru peisaj fără să fie 

neapărat adepţi ai ideilor evoluţioniste. Lucrând cu fotografii înfăţişând diverse tipuri de 

peisaje, ei au descoperit că subiecţii, indiferent de caracteristicile lor culturale, apreciază, 

din punct de vedere estetic, mediile naturale mi mult decât mediile construite (Kaplan şi 

Kaplan, 1989; vezi şi Kahn, 2001). Mediile construite sunt totuşi agreate atunci când 

conţin iarbă, copaci şi suprafeţe de apă. Mai mult, din datele soţilor Kaplan rezultă că 

subiecţii au mai degrabă tendinţa de a respinge peisajele cu ape agitate, favorizându-le pe 

cele cu ape liniştite. Favorizate sunt şi peisajele cu vegetaţie ierboasă şi copaci răzleţi, al 

căror rol ar fi să sprijine ochiul în măsurarea adâncimii scenei.  

Desigur, caracteristicile din urmă apropie peisajele care au întrunit sufragiile 

subiecţilor de savană. Soţii Kaplan s-au mulţumit la început să remarce caracterul 

universal al preferinţelor estetice pentru peisaj, dar treptat au adoptat şi ei punctul de 

vedere evoluţionist, admiţând rolul presiunilor selecţiei naturale. În felul acesta, estetica 

environmentală devine principalul argument în sprijinul ipotezei biofiliei înnăscute. 

Dragostea de natură ar fi transmisă genetic pentru că ne plac peisajele ce conţin pajişti, 

arbori şi întinderi de apă. 

De altminteri, există şi o „ipoteză a savanei” (Orians şi Heerwagen, 1992), 

potrivit căreia speciei noastre îi place mai mult savana (în comparaţie cu pădurea sau 

deşertul) pentru că în decursul evoluţiei acest tip de peisaj a fost asociat cu abundenţa de 

resurse. Ne propunem însă să examinăm în detaliu această ipoteză într-un alt capitol.  

 

 

4. EFECTE BEBEFICE ALE NATURII 

 

E firesc să ne gândim că habitatele naturale care au oferit strămoşilor noştri 

resurse şi le-au facilitat supravieţuirea ar avea şi astăzi o influenţă benefică asupra 

fiziologiei umane – de pildă, reducerea stressului. În plus, fiind asociate de la începutul 
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cuaternarului cu satisfacţia şi starea de bine, ar trebui ca ele să aibă aceleaşi efecte şi 

asupra fiinţelor umane din prezent. 

Într-adevăr, toate studiile pun în evidenţă dispoziţiile pozitive şi stressul redus ca 

principale beneficii ale contactului cu natura. În paragraful de faţă vom prezenta aceste 

efecte ca dovezi ce atestă ipoteza caracterului înnăscut al biofiliei, dat fiind că ele se 

regăsesc în toate culturile. 

Ideea terapiei naturale, a calităţilor vindecătoare ale contactului cu natura este 

foarte veche. Primul test empiric al ei s-a efectuat însă abia în 1984, de către Roger 

Ulrich. Cercetătorul american a contrastat doua tipuri de saloane de spital, utilizând ca 

variabilă dependentă principală perioada de refacere a bolnavilor. Subiecţii săi, pacienţi 

ce suferiseră intervenţii chirurgicale la colecist, proveneau din saloane cu vedere spre un 

peisaj natural cu arbori sau cu vedere spre un zid de cărămidă. Ulrich a controlat minuţios 

alte variabile susceptibile să intervină, ca vârsta, starea generală de sănătate, sexul, 

statutul de fumător sau nefumător, etc. Rezultatele sale au atestat efectele benefice ale 

contemplării naturii: pacienţii din saloanele cu ferestre spre parc au înregistrat mai puţine 

zile de spitalizare în comparaţie cu cei din saloanele orientate spre curtea interioară, au 

avut mai puţine complicaţii post-operatorii şi au fost evaluaţi de personalul medical ca 

având stări afective pozitive (Ulrich, 1984).   

Ulterior, profesorul de arhitectură şi design de la Texas A&M University a 

realizat o puzderie de studii asupra relaţiei dintre contactul cu natura şi diminuarea 

stressului, fără însă a viza în mod explicit şi direct testarea ipotezei biofiliei. Într-unul 

dintre cele foarte cunoscute (Ulrich et al. 1991), spre a mai oferi un exemplu, a expus 120 

de subiecţi la un film stressant de 10 minute, alb-negru, despre accidentele de muncă 

dintr-un atelier de prelucrare a lemnului. Faza a doua a experimentului, în funcţie de 

condiţie, presupunea expunerea subiecţilor fie la un scene naturale, fie la scene urbane. 

Colectarea datelor se făcea cu ajutorul unui chestionar (deci date auto-raportate de către 

subiecţi), dar se efectuau şi măsurători fiziologice complexe, ca pulsul, conductibilitatea 

electrică a pielii, tensiunea musculară. Pe ansamblu, ipoteza potenţialului mai ridicat al 

peisajelor naturale de a reduce stressul a fost confirmată. 

Vom mai cita un studiu ce ilustrează efectul expunerii la natură asupra 

parametrilor fiziologici însă de data aceasta efectele naturii se împletesc cu cele ale 
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activităţii fizice. Jules Pretty, împreună cu membrii echipei ei de cercetare se interesează 

de efortul fizic în natură, ceea ce în limba engleză se numeşte „green exercise”. Subiecţii 

lor puteau vedea o succesiune de 30 de scene proiectate pe un perete în timp ce efectuau 

o sarcină mecanică. Designul experimental prevedea patru grupuri experimentale, diferite 

prin tipul de proiecţie: fie scene rurale plăcute, fie scene rurale neplăcute (de pildă, o 

scenă naturală în care se găsesc automobile dezmembrate), fie scene urbane plăcute 

(clădiri de birouri înconjurate de parcuri), fie scene urbane neplăcute (vechi fabrici aflate 

în ruină). Variabilele dependente erau presiunea sângelui, dispoziţia afectivă şi stima de 

sine. Experimentatorii au constatat că natura rurală dar şi urbană combinată cu exerciţiul 

fizic are efecte pozitive asupra tuturor celor trei măsuri dependente. Este interesant să 

remarcăm că scenele rurale neplăcute, înfăţişând ameninţări tehnologice la adresa 

peisajului natural, au amplificat uşor presiunea sângelui (în ciuda exerciţiului fizic) şi au 

avut cel mai drastic impact asupra dispoziţiei.  

Contactul cu peisajele naturale, fie şi minim, cum e faptul de a admira priveliştea 

naturală de la fereastră, ne diminuează stressul (efect vizibil în tabloul parametrilor 

fiziologici) şi ne induce dispoziţie pozitivă. Chiar dacă nu se constituie într-o probă 

directă, faptul acesta pledează totuşi pentru caracterul înnăscut al înclinaţiei noastre de a 

ne afilia cu natura.  

 

 

5. BIOFOBIA 

 

E dificil să înţelegem de ce strămoşii noştri ne-ar fi transmis o dragoste 

generalizată pentru natură şi, totodată, o tendinţă de a ne afilia cu tot ce e viu. E însă mult 

mai uşor de înţeles de ce ei ne-ar fi lăsat moştenire frici de anumiţi stimuli din natură 

(mai ales animali), precum şi tendinţa de a evita astfel de stimuli. Acceptăm facil că 

biofobia, teama de fiinţele vii, are un caracter înnăscut, căci ea trebuie să fi conferit un 

avantaj net în selecţia naturală. În decursul timpului, exemplarele umane care se temeau 

de fiare, de şerpi, de păianjeni sau de scorpioni şi, procedând în consecinţă, evitau 

întâlnirile cu astfel de reprezentanţi ai lumii animale, au avut mai  multe şanse să 

supravieţuiască şi să-şi transmită genele în generaţia următoare.      
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Desigur, transmiterea pe cale genetică a asociaţiilor negative cu anumiţi stimuli 

periculoşi nu e proprie doar oamenilor. De exemplu, o specie de maimuţe, Chlorocebus 

pygerythrus, are semnale de avertizare diferite pentru pericole diferite  - şarpe, leopard 

sau vultur. Membrii grupului puşi în gardă manifestă comportamente de evitare diferite în 

funcţie de ameninţarea specifică (Simaika şi Samways, 2010).     

Darwin însuşi a emis ideea unor frici puternice înnăscute iar evoluţiniştii secolului 

al XX-lea i-au confirmat intuiţia. Oamenii au dezvoltat reacţii de frică la stimulii care, în 

decursul evoluţiei, au ameninţat supravieţuirea speciei. Astfel de emoţii puternice arată  o 

rezistenţă remarcabilă la informaţii raţionale şi, de aceea, se sting foarte greu (Gulllone, 

2000).  

Rezistenţa la extincţie a fost demonstrată într-un program vast de cercetări de 

către Ohman (citat în Gullone, 2000). Subiecţii priveau slide-uri cu stimuli ce provoacă 

frică (şerpi sau păianjeni) şi cu stimuli neutri (flori sau ciuperci). La prima expunere 

stimulul era asociat cu un stimul necondiţionat negativ – un şoc electric ce semăna cu o 

muşcătură. Apoi participanţii vedeau  40 de slide-uri fără să li se mai administreze şocul 

electric. Cercetătorii măsurau ritmul cardiac şi conductibilitatea electrică a pielii. Aşa 

cum se anticipase, stingerea se producea mult mai greu în cazul şerpilor şi păianjenilor 

decât în cazul ciupercilor şi florilor. 

Mai interesante sunt cu siguranţă experimentele în care locul stimulilor neutri este 

luat de stimuli periculoşi moderni – de pildă, pistoale sau fire electrice cu învelitoarea 

izolatoare deteriorată. În aceste demersuri empirice se constată că stingerea se produce 

mai greu tot în cazul stimulilor cu semnificaţie evoluţionistă (Ulrich, 1993). Reacţiile de 

frică la stimulii negativi moderni sunt mai slabe decât cele în faţa pericolelor cu care s-a 

confruntat specia de-a lungul timpului. Ulrich, în consistentul lui capitolul din „Biophilia 

hypothesis” apreciază, în mod justificat, că ameninţările moderne, tehnologice n-au fost 

integrate încă în ADN.       

De altminteri, pe lângă repulsia instinctuală, ceea ce ne înspăimântă la şerpi şi la 

celelalte animale ce ne pot vătăma este caracterul lor imprevizibil. Pericolele moderne nu 

sunt atât de imprevizibile şi avem, probabil, credinţa că le putem controla într-o anumită 

măsură. Există studii care arată că oamenii se tem mult mai mult de şerpi (nu neapărat 

veninoşi) decât de scaunul stomatologului deşi, evident, probabilitatea de a intra în 
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contact cu un şarpe este mai slabă decât probabilitatea de a vizita cabinetul unui dentist. 

Pledând pentru perspectiva evoluţionistă, Wilson scria (în cartea lui există chiar un 

capitol intitulat „Şarpele”): „Nu e nevoie să ne întoarcem către teoria lui Freud pentru a 

explica relaţia noastră specială cu şerpii. Şarpele nu se naşte ca vehicul al simbolurilor şi 

viselor. Experienţa concretă a umanităţii cu şerpii veninoşi a dat naştere fenomenelor 

freudiene după ce a fost asimilată prin evoluţie genetică în structura creierului.” (Wilson, 

1984, p.98).           

Aşadar, fiinţele umane sunt construite să actualizeze extrem de rapid şi să nu uite 

răspunsurile la anumiţi stimuli naturali. Biofobia, înţeleasă astfel, este cu siguranţă 

înnăscută. Dar faptul acesta dovedeşte oare caracterul înnăscut al biofiliei? 

Pentru mulţi autori (Simaika şi Samways, 2010, bunăoară) biofobia nu poate 

funcţiona ca un cadru teoretic în care să se discute despre transmiterea genetică a 

biofiliei. Aceşti autori separă cele două orientări, considerându-le opuse şi exclusive. 

Între ei, Orr (1993) defineşte biofobia ca „afiliere negativă cu natura” şi o consideră, spre 

deosebire de biofilie, care n-ar fi înnăscută, „baza pentru o politică a dominării şi 

exploatării naturii” (Orr, 1993, p. 413).    

Stephen Kellert, împreună cu care Edward Wilson a editat impozantul volum din 

1993 militează, dimpotrivă, pentru o înţelegere largă a biofiliei: „Chiar şi tendinţa de a 

evita, respinge şi, uneori, distruge elemente ale lumii naturale poate fi văzută ca o 

extensie a nevoii înnăscute de a păstra o legătura adâncă şi intimă cu întregul spectru al 

vieţii” (Kellert, 1993, p.42).    

Pentru Wilson (1993), ca şi pentru Kellert, nu există o contradicţie între biofilie şi 

biofobie. El concepe biofilia ca „afilierea cu viaţa şi cu procesele ei” şi, ca atare, în 

viziunea lui, oamenii au atât afilieri pozitive, cât şi afilieri negative cu lumea vie. Biofilia 

echivalează cu o gamă extrem de largă de sentimente, „de la atracţie la aversiune, de la 

groază la indiferenţă, de la linişte la anxietate” (Wilson, 1993, p. 31). Ea este mediată de 

reguli transmise pe cale genetică referitoare la experienţe emoţionale de factură pozitivă 

sau negativă. Astfel, în pofida tuturor semnelor noastre de întrebare, biofobia se include 

în biofilie iar datele empirice solide ce atestă transmiterea ei genetică susţin, simultan, şi 

transmiterea genetică a biofiliei.    
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6. VALORILE BIOFILICE 

 

Kellert (1993; 1996), pe care l-am pomenit mai sus, a studiat, precum mulţi alţi 

psihologi, atitudinile şi valorile oamenilor în privinţa naturii. Specificitatea demersului lui 

este de a le fi pus în legătură cu biofilia. Kellert a făcut din aceste valori categorii ale 

relaţiei noastre înnăscute cu natura sau, cum se exprimă el, „expresii ale tendinţei 

biofilice” (Kellert, 1993, p.43). 

 Cercetătorul american a alcătuit o tipologie a valorilor fundamentale referitoare 

la lumea naturală, tipologie pe care o vom reda şi noi succint: 

1. valoarea utilitară – se referă la beneficiile fizice pe care oamneii 

le obţin de pe urma exploatării naturii; 

2.     valoarea naturalistică – se referă beneficiile la pe care oamenii 

le obţin de prin contactul direct cu natura şi viaţa sălbatică. 

Kellert remarcă faptul că importanţa acestei valori a crescut 

semnificativ în ultimele două secole; 

3.     valoarea ecologist-ştiinţifică este legată de studiul organizat al 

structurilor biofizice şi al funcţiilor sistemelor naturale; 

4.      valoarea simbolică reflectă tendinţa oamenilor de a folosi 

natura pentru a comunica şi a gândi. Desigur, cea mai 

remarcabilă realizare ce are la bază valoarea simbolică a naturii 

este limbajul uman.  

5.     valoarea negativistă pune în evidenţă sentimentele de 

aversiune, frică şi antipatie pentru natură; 

6.     valoarea de dominare ilustrează dorinţa oamenilor de a se 

ridica deasupra naturii şi de a o controla; 

7.     valoarea estetică actualizează răspunsurile emoţionale în faţa 

frumuseţii fizice a naturii; 

8.     valoarea umanistă este legată de capacitatea oamenilor de a se 

ataşa şi de a purta de grijă animalelor; 
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9.     valoarea morală reglementează conduitele faţă de lumea 

naturală în termeni de corect / incorect, drept / nedrept, bun / 

rău. 

Pornind de la această clasificare a valorilor inspirate de natură, Kellert (1993; 

1996; vezi şi Kahn, 1997) a putut examina diferenţele dintre grupurile umane în funcţie 

de vârstă, cultură, educaţie, sex (de exemplu, valoarea de dominare este prezentă într-o 

măsură mai mare la bărbaţi decât la femei?), loc de rezidenţă (urban sau rural).  

Privind prin prisma valorilor postulate de Kellert, diferenţele dintre copii şi adulţi 

în ceea ce priveşte raportarea la natură apar foarte clare. Copiii cu vârste mai mici de şase 

ani, de exemplu, înregistrează scoruri semnificative la valorile de dominare şi utilitară. 

Valorile ecologistă şi morală se dezvoltă abia în adolescenţă. 

Extrem de incitante sunt concluziile formulate de Kellert în urma comparării 

diverselor culturi pe dimensiunile valorilor cuprinse în taxonomia sa. Civilizaţia 

japoneză, bunăoară, s-ar caracteriza, probabil în pofida intuiţiilor unora, în principal prin 

valoarea de dominare. Iată un fragment din analiza lui Kellert: „Activităţile tradiţionale 

japoneze aflate în legătură cu natura, ca haiku, creşterea bonsai-lor, aranjamentele florale, 

ceremonia servirii ceaiului, grădinile de pietriş, reflectă o rafinată apreciere a naturii, 

uneori chiar veneraţie, dar şi credinţa că sălbăticia are nevoie de mâna creativă şi de 

ochiul uman pentru a atinge perfecţiunea” (Kellert, 1996, p. 139, citat în Kahn, 1997, 

p.51). Inutil să adăugăm că subiecţii japonezi au scoruri mari şi la valoarea estetică.  

    În sfârşit, prezentăm şi un articol publicat într-un jurnal ştiinţific inspirat de 

taxonomia rezumată mai sus. Delavari-Edalat şi Abdi (2010) au făcut apel la cadrul 

teoretic trasat de Kellert pentru a compara din punctul de vedere al atitudinii faţă de 

arbori, populaţia de origine engleză şi cea de origine asiatică din Bradford. Acest oraş 

este al doilea din Marea Britanie, după Londra, din punctul de vedere al prezenţei 

emigranţilor din Asia şi a descendenţilor lor. Autorii, pentru care biofilia este dependenţa 

identităţii umane de relaţia cu natura, au descoperit că asiaticii, spre deosebire de celălalt 

grup etnic vizat, se caracterizează prin aderenţa la valorile morală şi negativistă. Valoarea 

morală indică prezenţa sentimentelor de responsabilitate faţă de copaci şi a conexiunii 

spirituale cu ei. Din păcate, asiaticii se tem să traverseze parcurile noaptea, suspectând 

prezenţa răufăcătorilor, ceea ce explică scorul mare înregistrat pe dimensiunea 
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negativistă. Cât despre britanicii albi, ei se caracterizează mai ales prin valoarea 

naturalistă, răspunsurile lor la chestionarul construit de cei doi autori denotând că ei 

trăiesc o satisfacţie mai mare decât asiaticii raportându-se la arbori.     

 

 

7. DIFICULTĂȚI ÎN CONSERVAREA NATURII 

 

Cartea lui Edward Wilson din 1984, ca şi cea editată de el în colaborare cu 

Stephen Kellert în 1993 sunt cărţi ştiinţifice, extrem de riguroase, dar sunt în acelaşi timp 

volume militante. Ambele pledează pentru intensificarea preocupărilor şi 

comportamentelor de conservarea a naturii. De altminteri, Wilson s-a manifestat, mai ales 

în a doua parte a activităţii sale, adică după 1970, ca un susţinător înfocat al ideilor 

ecologiste (Krcmarova, 2009). Lucrarea din 1984 cuprinde descrierea unor experienţe 

personale în mijlocul naturii, ceea ce mai degrabă contravine spiritului cercetării neutre şi 

obiective. Dar, prin „Biophilia. The human bond with other species”, Wilson a vrut să 

dea un nou impuls mişcării environmentaliste, oferindu-i un nou fundament şi o nouă 

idee călăuzitoare.  

Cercetărorii evoluţionişti explică într-o manieră extrem de simplă (dar cât se 

poate de argumentată) faptul că oamenii nu reuşesc să rezolve problemele grave legate de 

dispariţia speciilor şi de deteriorarea sistemelor naturale în general. Oamenii tind să 

ignore astfel de cataclisme pentru că mintea lor a fost proiectată în pleistocen să 

reacţioneze la stimulii de atunci (Penn, 2003). Strămoşii noştri nu aveau perspectiva 

globală asupra dificultăţilor mediilor naturale şi nici n-ar fi obţinut nici un beneficiu dacă 

ar fi reacţionat în vreun fel la ele. E interesant să observăm că mintea umană  poate 

soluţiona probleme extrem de complexe, ca percepţia vorbirii sau recunoaşterea 

obiectelor, depăşind cu mult cele mai performante computere, dar înregistrează eşecuri 

penibile în sarcini simple, cum sunt cele de apreciere a riscurilor environmentale.  

Ca adept convins al evoluţionismului, Wilson (1984) gândeşte la fel despre 

poziţionarea omului şi a societăţii umane în raport cu problemele conservării naturii. O 

idee pe care am primit-o de la generaţiile pre-tehnologice este aceea a caracterului infinit 

al naturii. Potrivit biologului de la Harvard, o astfel de credinţă îi făcea pe strămoşii 
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noştri să neglijeze problemele deteriorării mediilor naturale, iar această atitudine a lor a 

fost adaptativă, în sensul că nu a dăunat supravieţuirii speciei. Din păcate, regulile etice 

care exclud respectul şi grija pentru natură sunt departe de a fi adaptative astăzi. Pentru a 

ne perpetua ca exemplare individuale, ca grupuri şi ca civilizaţie trebuie să depăşim 

tendinţele ancestrale de a transforma natura şi de a o exploata. Biofilia ne poate ajuta în 

acest demers. Ataşamentul nostru genetic pentru lumea vie ar trebui să ne faciliteze 

înţelegerea necesităţii conservării naturii şi, mai cu seamă, perceperea legăturii cauzale 

directe dintre conservarea naturii şi supravieţuirea noastră ca specie. 

Felul în care au fost regândite funcţiile unei rezervaţii naturale din Canada 

(Chapman, 2002) ne oferă o ilustrare a impactului conceptului de biofilie asupra 

practicilor de conservare a mediilor naturale. Elk Island National Park a fost creat în 

1905, ca un „sanctuar al vieţii sălbatice”. Planurile de amenajare de la mijlocul secolului 

trecut acordaseră aceeaşi atenţie nevoii de relaxare a utilizatorilor ca şi nevoii de 

admirare a naturii. De exemplu, administratorii parcului acceptaseră construirea unei săli 

de dans. Totuşi, după 1990 anchetele de opinie au arătat că vizitatorii care doreau să-şi 

satisfacă nevoile de a observa viaţa sălbatică şi de a se afla în conexiune strânsă cu natura 

erau de departe cei mai numeroşi. Să remarcăm că nevoile acestea înseamnă împlinirea 

biofiliei utilizatorilor şi conduc la prezervarea integrităţii ecologice a parcului. În 

consecinţă, managerii rezervaţiei au decis subordonarea tuturor celorlalte nevoi ale 

vizitatorilor necesităţii de conservare a ecosistemului şi parcul a fost deschis doar celor 

care urmăreau o conexiune cu natura în spiritul biofiliei.  

Totuşi, nu întotdeauna tendinţele noastre de a ne afla în contact cu lumea vie 

favorizează comportamentul ecologic (Heerwagen,) . De pildă, dacă se amenajează un 

centru de relaxare pe malul unui lac, atunci fără măsuri stricte, mediul natural va avea de 

suferit. La fel, dacă se defrişează o suprafaţă mare pe un deal pentru a se construi un hotel 

care să beneficieze de panoramă, satisfacţia celor ce vor admira priveliştea de la ferestre 

va fi plătită cu arbori doborâţi şi afectarea mai mult sau mai puţin gravă a ecosistemului. 

În plus, se cuvine să atragem atenţia asupra problemelor de echitate şi justiţie 

environmentală care apar din cauza resurselor naturale limitate. În mediul urban, de pildă, 

spaţiile verzi, copacii, florile, suprafeţele de apă sunt inegal distribuite, cartierele bogate 

beneficiind de ele într-o măsură mai mare decât cele sărace. Numai o persoană avută îşi 
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poate permite o locuinţă pe malul unui lac sau în imediata vecinătate a unui parc. Cei ce 

proiectează complexe de locuinţe trebuie să ţină seama de biofilie (care e... egal 

distribuită) şi să creeze pe cât posibil acces la natură celor cu venituri mici.     

O aplicaţie directă a ideilor lui Wilson o reprezintă design-ul biofilic. Acesta este 

un curent în arhitectură, ce promovează nu numai diminuarea impactului environmental 

al clădirilor dar, plecând de la ideea că dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane se produce 

doar prin acces neîngrădit la lumea naturală, şi reconectarea celor ce folosesc clădirile cu  

natura. Stephen Kellert,  Judith Heerwagen şi Martin Mador, care au editat de curând o 

carte intitulată „Biophilic design: The theory, science and practice of bringing buildings 

to life” afirmă în prefaţa acesteia: „Trebuie să aducem cât de multă natură putem în 

mediile în care evoluăm zi de zi în aşa fel încât să avem continuu experienţa ei 

nemijlocită; în al dilea rând, trebuie să modelăm mediile noastre naturale încorporând 

calităţile geometrice pe care le găsim în natură” (Kellert et al, 2008, p VIII). Astfel, 

hoteluri, gări, spitale, clădiri de birouri dar şi clădiri de locuit şi complexe de locuit au 

inclus elemente naturale în interiorul lor. Adepţii acestei orientări arhitectonice au 

credinţa că spaţiile cotidiene trebuie să permită să realizarea nevoilor de contact cu natura 

aflate la baza fiinţei fiecăruia şi, prin aceasta, să ne faciliteze împlinirea potenţialului 

nostru.         

 

 

8. ÎNCHEIERE 

 

Am încercat, în acest capitol, să prezentăm argumente în favoarea ideii lui 

Edward Wilson (1984), potrivit căreia interesul pentru viaţă şi pentru procesele lumii vii 

s-ar afla în codul nostru genetic. Desigur, n-am reuşit să adunăm toate argumentele sau, 

mai curând, n-am reuşit să înfăţişăm în mod exhaustiv maniera în care se argumentează 

în favoarea ipotezei biofiliei. Bunăoară, n-am amintit de cercetările asupra raportului 

copiilor cu natura, cercetări ce pot furniza argumente valoroase în sprijinul tezei lui 

Wilson. S-a constatat că restrângerea timpului petrecut de copii la joacă afară, în natură 

conduce la probleme grave cum sunt depresia, incapacitatea de concentrare a atenţiei şi 

obezitatea. Într-o carte influentă, pe care o vom mai invoca în paginile acestui volum, 
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Robert Louv (2005) a propus conceptul Nature Deficit Disorder pentru a da seama de 

izolarea socială a copiilor în spaţiile construite, utilizarea de către ei în exces a 

tehnologiei şi lipsa contactului cu mediul natural. Psihologul american şi-a fundamentat 

întregul demers pe ideea biofiliei.      

Conceptul biofilia se dovedeşte extrem de util în fundamentarea teoretică a 

demersurilor explicative sau aplicative vizând conservarea naturii dar, din păcate, el 

însuşi nu are un fundament solid. În ciuda dovezilor inventariate e noi, nimeni n-a reuşit 

să probeze într-o manieră irefutabilă caracterul înnăscut al biofiliei. Din pricina aceasta, 

bunăoară, articolele pe acest subiect publicate în revistele ştiinţifice cu peer review sunt 

extrem de puţine (Simaika şi Samways, 2010).  

Wilson însuşi a folosit în principal logica evoluţionistă pentru a-şi susţine ipoteza. 

Oamenii au trăit mai bine de 99% din timpul scurs de la apariţia speciei în mijlocul 

naturii, având de înfruntat pericole, fiind nevoiţi să-şi procure hrana şi să-şi găsească 

adăposturi. Fără îndoială, informaţia exactă despre aspectele importante ale mediului 

natural a jucat un rol fundamental în viaţa lor. Prin urmare, putem presupune că treptat au 

apărut şi s-au consolidat mecanisme psihologice facilitând reacţiile prompte la stimulii 

semnificativi din lumea vie.  

În plus, dat fiind că biofilia se află la baza umanului, Wilson a sugerat utilizarea 

analizelor comparative interculturale. Biofilia s-ar situa, în viziunea lui, dincolo de 

diferenţele dintre culturi, aparţinând fondului psihic comun al umanităţii. Din această 

perspectivă, caracterul ei înnăscut ar urma să fie dovedit de antropologia culturală.  

În sfârşit, Wilson a recomandat şi implicarea psihologilor, care ar putea stabili 

caracterul moştenit sau învăţat ale diverselor răspunsuri la aspecte ale mediului natural 

(vezi şi Krcmarova, 2009). Măsurătorile fiziologice ale reacţiilor la stimulii naturali în 

comparaţie cu stimulii artificiali şi-au dovedit deja capacitatea argumentativă, dar 

demersurile empirice trebuie continuate.  

Biofilia rămâne o ipoteză. O ipoteză ştiinţifică, deşi ea ascunde (dar lucrul acesta 

nu e compromiţător) o idealizare romantică a naturii şi un militantism ecologist pasional. 

Wilson (1993) însuşi a revenit asupra afirmaţiilor iniţiale, apreciind că biofilia nu e un 

instinct ci mai curând un set de reguli de învăţare. E dificil, dacă nu imposibil, de 

demonstrat că specia umană ar fi dezvoltat în decursul evoluţiei o afiliere instinctivă 
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generală cu toate fiinţele vii. La drept vorbind, o astfel de propensiune înnăscută nu se 

justifică nici măcar din punctul de vedere al logicii evoluţioniste. Dar provocarea adresată 

de Wilson în 1984 comunităţii ştiinţifice a generat cercetări valoroase asupra relaţiei 

noastre cu natura şi a dat un nou impuls mişcărilor ecologiste.       

 


