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Annotation. The article addresses the relationships between moral responsibility and ecological 
freedom in the conditions of the third millennium of human civilization. It examines the issues of human 
responsibility in general and of ecological responsibility in particular. Furthermore it describes the current 
concepts of ecological freedom, of people’s obligations and behavior to nature, and, in particular, towards 
animals. A particular attention is paid to environmental education and culture through promoting the 
human values and moral norms. 
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Problema responsabilitii morale este stringent pe motiv c dac  nu se  reueste de a   edifica o 
etic  nou  pentru societatea actuala postmodern bazat pe cunoatere i nu sunt înelese  schimbrile 
care trebuie s se produc în privin a responsabilit ii morale individuale i colective si, în prim plan cu 
referin  la mediul înconjurtor, atunci se pune în pericol viitorul existenei civiliza iei umane, deoarece 
acest viitor se construiete în prezent sau este, mai mult ca oricând, ameninat de procesele ce se petrec în 
existena social în prezent. Este deja cunoscut ca în societatea contemporana sunt frecvent înclcate 
normele morale universale, ele fiind profund zdruncinate i, posibil, alterate iremediabil. În acest context 
examenarea coraporturilor dintre libertile i valorile morale ce condiioneaz, în mare msur , 
comportamentul fiinelor umane fa de mediul înconjurtor i resursele lui, prezint un interes i o 
importan  deosebit. 

La general, ne raliem opiniei filozofului german, H. Jonas, care consider, pe bun dreptate, c 
responsabilitatea moral, din perspectiva viitorului îndeprtat al omenirii este de natur ontologic  [a se 
vedea: 3], pentru c de ea depinde, în mare msura, soarta civilizaiei umane.  Reieind din acest postulat 
de importan  metodologic, noi vom aborda raportul dintre responsabilitatea morali libertatea 
ecologic  din perspectiva societii bazate pe cunoatere. 

Responsabilitatea poate fi definit ca o atitudine contient , sim de r spundere fa de obligaiile 
sociale, îndeplinirea contiincioas , riguroas a îndatoririlor ce revin persoanei sau colectivului de 
conducere, potrivit statutelor sociale ce le dein. Ca o concordan dintre ideile, sentimentele, atitudinile 
individului i cerinele sociale, responsabilitatea era plasat, la început, pe terenul moralei, pe motiv c 
responsabilitatea este îneleas ca o dimensiune a individului ce reglementeaz întregul su comportament 
i  nu  poate  fi  redus numai  la  nivelul  su  moral,  c exist  o  corelaie  între  toate  formele  de  

responsabilitate (moral, politic , juridic ). 
Evideniind faptul c  responsabilitatea moral îndeplinete rolul unei valori sociale deosebite, 

eticianul român I. Grigora evideniaz  aceast semnificaie prin:  
1. Omul nu poate fi exonerat de rspunderea faptelor sale deoarece, depinzând de societate, are 

datorii fa  de aceasta; responsabilitatea reprezint astfel o necesitate sociali o datorie de contiin . 
2. Responsabilitatea moral îndeplinete funcia extrem de important a form rii omului în spiritul 

integr rii sociale i a exigenelor societ ii în care tr ie te. 
3. Valoarea moral a responsabilit ii este evideniat  în mod deosebit de normele, datoriile i de 

idealul moral ce sunt puncte de reper decisive pentru planurile devenirii de ansamblu a societii.  
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4.  În procesul raportrii individului la societate, responsabilitatea moral are funcia esenial  de a 
provoca i de a împlini un anumit model uman [2, p. 100-105]. 

La Conferina ONU Mediul i dezvoltarea de la Rio de Janeiro din iunie 1992 s-a remarcat pentru 
prima dat principiul etic al responsabilitii morale a omului pentru pstrarea naturii [a se vedea: 10]. 
Omul nu trebuie s „gestioneze” natura, el trebuie s se învee a coopera cu forele ei cu scopul de a 
instaura o coexisten armonioas cu tot ce este viu pe Pmânt. Îns, cel mai complicat lucru îl reprezint 
dezvoltarea unei atitudini fa de lumea extrinsec în sensul c ea exist i are aceleai drepturi ca i 
fiecare om, c ea poate s supravieuiasc  numai in conditiile non-violenei asupra ei. 

Pentru a realiza acest deziderat este necesar  existena unei motivaii personale care este 
condi ionat  de normele sociale existente, mai ales, de normele morale general-umane, „care pot fi 
interese bazate pe convingerile sociale ale majoritii populaiei în ceea ce privete comportamentul 
adecvat în societate. În acest caz, putem spune c un anume comportament, solicitat de cerinele 
ecologice legale, nu poate fi obinut prin sanciuni juridice sau economice, ci prin convingerea necesitii 
de a respecta normele sociale” [1, p. 211]. Astfel, este necesar o motivaie intrinsec, o activitate 
orientat  spre atingerea unor scopuri clare în domeniul mediului, activitate, care ar contribui la oferirea 
bunurilor publice ecologice pentru mai muli i, în acelai timp, la satisfacia personal în aceast 
activitate. Un rol important îl are, în acest context i motiva ia biosferic , care ine de respectul fa de 
interesul tuturor viet ilor de pe pmânt, i nu numai de cel al fiinei umane. În aceast ordine de idei, 
savantul danez M. Olson consider c , în schimbarea comportamentului subiecilor „motiva ia moral  are 
aceiai importan  ca i calculele economice ale pierderilor i beneficiilor care in de conformare sau de 
neconformare” [6, p. 569] 

În sens larg, responsabilitatea moral-ecologic reprezint  disponibilitatea i capacitatea omului de 
a aciona fa  de mediul ambiant i fa  de tot ce este viu în conformitate cu facultile sale morale. 
Totodat , aceasta constituie contientizarea de ctre om a activit ii ecologice orientat spre atitudinea 
armonioas a omului fa  de natur în interaciunile lor. Responsabilitatea moral-ecologic trebuie 
conceput ca o necesitate de aciune ecologic orientat  spre principiul coevoluiei omului i naturii prin 
armonizarea ulterioar a  interaciunii lor. Din aceast cauz , responsabilitatea reprezint ceva deosebit, 
pe  motiv  c ea  nu  se  poate  atribui  la  o  ar  sau  alta,  ea  fiind  o  responsabilitate  a  fiecruia  dintre  noi,  
deoarece caracterizeaz deciziile adoptate, care au o mare importan pentru dezvoltarea ulterioar a 
umanit ii. 

No iunea de „libertate ecologic” presupune posibilitatea, capacitatea i preg tirea moral a 
personalit ii de a aciona în mediul natural al existenei sale i în relaia cu ea în conformitate cu msura 
culturii i/sau a constiinei sale ecologice. Libertatea ecologic este determinat de responsabilitatea 
moral i ecologic , care poate fi conceput ca contientizarea de ctre om a necesitii activit ii 
ecologice orientate spre a fi luat în consideraie principiul coevoluiei societ ii i naturii, armonizarea de 
mai departe a interaciunii lor. În contextul acestei conceperi, responsabilitatea morali ecologic  apare 
în calitate de msur  de responsabilitate istoric, pentru c ea caracterizeaz adoptarea deciziilor, 
realizarea crora are o însemntate cardinal pentru procesul istoric în general. 

În opinia cercettoarei din Belarus, T. Miatchina, responsabilitatea ecologici libertatea moral-
ecologic  se fundeaz pe un ir de postulate principiale:  

1. Este necesar de a trece de la „modelul   dominaiei” asupra naturii spre „modelul coexistenei” 
omului cu natura, cu scopul instaurrii unui echilibru durabil între existena ecosistemic contemporan 
cu cea din trecut.  

2. Noua concepie a mediului înconjurtor trebuie s includ  în sine protecia habitatului  „frailor 
mai mici”, nu pentru om, ci de om.  

3. Este necesar de a ne înva s  ne administrm pe noi, iar pentru aceasta este nevoie de a ne 
dezvolta aa facult i ca: autolimitare, responsabilitate, cinste, echitate, a consolida credina în iubire, 
altruism, ajutor reciproc, în drepturile omului i în drepturile altor fiine vii.  

4. Trebuie s tindem spre reconcilierea conflictelor (dintre economie i producie cu ecologia) 
evaluând totul dup criteriile moralit ii [9, p. 22]. 

 Prin urmare, omul are o responsabilitate moral fa  de societatea în care trie te, fa  de destinul 
acesteia – inclusiv fa de viitorul s u îndeprtat – dar i fa  de desvâr irea sa ca personalitate moral, 
„ca om între oameni” i nu ca om printre oameni. În acelai timp, „responsabilitatea moral este planul 
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cel mai înalt al responsabilitii …este responsabilitatea persoanei care îl percepe pe Cellalt ca fiind mai 
important decât propria sa fiin… devine actul de natere a simului moral desvâr it, care se descoper 
responsabil nu numai pentru propriile acte dar i pentru cele ale semenilor si” [4, p. 156-157]. Dac vom 
parafraza formula marelui existenialist francez al sec. al XX-lea J-P. Sartre conform cruia „Omul este 
condamnat la libertate”, atunci în condiiile contemporane, putem spune cu certitudine c „Omul este 
condamnat la responsabilitate”. 

Omul contemporan posed un spectru întreg de posibiliti pentru c bazându-se pe cunoaterea 
legilor ecologice s acioneze în mod contient asupra procesului armonizrii rela iilor sale cu natura 
st vilind ac iunea unor legit i i crearea condiiilor pentru manifestarea altora. Anume gradul de 
cunoatere a legit ilor socio-naturale i gradul posibilit ii de a stpâni i a „manipula” cu ele determin 
nivelul libert ii ob inute de ctre om  în interaciunea cu natura i indic  coninutul obiectiv al 
responsabilit ii sale morale i ecologice. 

Una din formele responsabilitii moral-ecologice îl reprezint datoria oamenilor fa de natur, în 
mod particular, fa  de animale. În aceast ordine de idei, Im. Kant considera c aceasta reprezint datoria 
indirect  a omul fa  de sine însui, fa  de ali oameni. În atitudinea fa de ceea ce este viu, dei lipsit de 
ra iune a unei p i a creaturilor, tratamentul violent asupra animalelor este cu atât mai dezgusttor 
datoriei omului fa  de sine însui, prin faptul c  prin aceasta se slbe te simpatia omului fa de 
suferinele lor, se atenueaz i treptat, se distrug aptitudinile naturale, care sânt destul de utile pentru 
moralitate în relaia cu ali oameni. Cu toate c oamenii au dreptul s le ucid  destul de rapid (f  
chinuri) sau s le impun  s  lucreze destul de intens, peste puterile lor (din pcate, cu astfel de munci 
trebuie s se împace deseori i oamenii). Experienele fizice chinuitoare în interesele oamenilor sânt 
dezgusttoare dac scopul lor poate fi atins f  ele. Chiar mulumirea care trebuie s existe pentru munca 
unui cal btrân care s-a trudit ani muli, sau pentru o slujb îndelungat a unui câine (care erau ca i 
membri ai familiei), reprezint o datorie indirect a omului, fa  de aceste animale, îns, în mod 
nemijlocit, ea reprezint o datorie a omului fa de sine însui. 

Pentru formarea responsabilitii moral-ecologice este necesar de a svâr i eforturi susinute din 
partea fiecrui om, a întregii societi, i, în primul rând, s existe o educaie corespunztoare care s  
contribuie la formarea la ceteni a unei culturi morale i ecologice active. Pentru a materializa acest 
obiectiv destul de important, este necesar de a efectua o restructurare cardinal a întregii contiin e 
sociale, ecologizarea ei maximal, dep irea nep rii i a analfabetismului ecologic care s-a format de 
mii de ani. Îns, ast zi transformarea ecologic a contiin ei trebuie s se mite de la formarea unor 
cuno tin e ecologice iniiale spre obinerea unei culturi ecologice înalte. 

La etapa actual de dezvoltare a societii este esenial ca omul s fie educat în spiritul respectului 
pentru mediu, ca el s devin  con tient de faptul c nu este stpânul naturii, ci doar o parte a ei. În acest 
context, educarea maselor, în special a tinerei generaii, în vederea însuirii unei concepii ecologice 
unitare, este tot mai necesar ast zi, când se înregistreaz o influen  major  a omului asupra naturii.  

Este important de menionat c  educaia ecologic reprezint  o parte component destul de 
important  a educaiei generale a publicului larg, începând cu copiii i terminând cu persoanele adulte i 
speciali tii din toate domeniile economiei naionale. În acest sens, societatea trebuie s asigure resursele 
adecvate i instruirea necesar pentru o educaie ecologic adecvat. Toate domeniile de activitate pot i 
trebuie s aib  reguli proprii, care s includ  o atitudine grijulie fa  de mediu în cadrul domeniului lor de 
activitate, precum i s  asigure respectarea stricti implementarea corect a acestora.  

Educaia ecologic este orientat, în final, spre obinerea unei culturi i con tiin e ecologice, 
bazate pe un sistem adecvat de valori ecologice [a se vedea: 5]. Cultura ecologic, presupune cunoaterea 
profund  a legit ilor dezvolt rii naturii i societ ii, a interdependenei omului cu mediul, contientizarea 
necesit ii de a ocroti natura, a prognoza fenomenele ce au loc în natur, a folosi cât mai raional i 
eficient resursele naturale [a se vedea: 8]. Spre exemplu, Conform Legii Federaiei Ruse cu privire la 
reglementarea educaiei în domeniul ecologiei, cultura ecologic reprezint  experiena mo tenit  a 
omului în procesul vieii cotidiene în interaciunile sale cu mediul înconjurtor, experiena care contribuie 
la un mod s tos de via , la o dezvoltare social-economic durabil , la securitatea ecologic a rii i a 
fiec rui om [a se vedea: 11]. Contiin a ecologic poate fi definit i ca o form a contiin ei sociale, care 
const  în reflectarea relaiei dintre societate i natur , a influenei aciunilor omului asupra naturii i a 
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consecinelor acestor aciuni, precum i în fundamentarea cilor i mijloacelor de protecie a naturii, a 
mediului. 

 Cultura ecologic este o parte component a culturii generale umane, care este ptruns  profund 
de importana mediului i a resurselor lui în dezvoltarea iniial  a civiliza iei. Analizând structura culturii, 
în general, i a celei ecologice, în particular, filosoful rus L. Kogan distinge câteva tipuri ale culturii, care 
exprim  o p trundere „vertical” atât a sferelor materiale, cât i a celor spirituale ale vieii sociale [a se 
vedea: 7]. Printre tipurile de cultur el evideniaz  cultura economic, estetic, ecologic i politic . În 
acest context, cultura ecologic: a) reprezint un element al culturii societii, care fixeaz modalitatea de 
exprimare a forelor fiin elor umane în domeniu; b) este o form de exprimare a nivelului de 
con tientizare a problematicii mediului i a nivelului de implicare a societii în solu ionarea problemelor 
ecologice; c) caracterizeaz nivelul de dezvoltare i angajament al instituiilor societ ii de a transmite 
experiena în protecia mediului; d) reprezint o caracteristic a nivelului de contientizare a importanei 
individului, a rolului su în prevenirea degradrii mediului i în soluionarea problemelor ecologice; e) 
poate fi considerat un indicator al implicrii tuturor membrilor societ ii în procesul formrii la generaia 
tân  a unei atitudini grijulii fa  de mediu [1, p. 166].  

În concluzie, trebuie s remarcm faptul c  un rol deosebit în relaiile dintre mediu i societate în 
condi iile societ ii bazate pe cunoatere îi revine nu numai contiin ei i culturii ecologice, dar, dup cum 
am remarcat anterior i normelor morale, libert ii ecologice, care se refer la cerinele intrinseci ale 
individului de a proteja natura, care trebuie s se transforme într-un imperativ categoric. 

 
Bibliografie 

1. Capcelea, A. Sistemul managementului ecologic. Chi in u: Î. E. P. tiin a, 2013. 260 p. 
2. Grigora , I. Prelegeri de etic. Ia i: Ed. Universit ii Al. I. Cuza, 1973. 292 p. 
3. Jonas, H. Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation, technologique, trad. J. Greisch. 
Paris: Flammarion, 1998. 470 p. 
4. Maxim, S-T. Peripatethice. Ia i: Ed. PIM, 2010. 202 p. 
5. Murgu Z.; Marinescu, C. Educaia ecologic  – imperativ al lumii contemporane. 
http://www.dacoromania-alba.ro/nr26/educatia_ecologica.htm. 
6. Olson, M. Dictatorship, democracy and development. In: American Political Sciense Review, 1993, 
No 87 (3), p. 567-576. 
7. , . . . [ ]: . : , 1993. 244 . 
8. , . . .  
http://credonew.ru/content/view/726/32/. 
9. , .;. , ; . . 

 
. . . : . . . 

, 2008. 43 . 
10.  XXI / Agenda 21. http://www.r-komitet.ru/s_i_d/agenda21 /index.htm. 
11. . 
http://infapravo.by.ru/fed 1998/ch01/akt10928.shtm. 
 

:13.2 
 

SPIRITUALITATEA CA REALITATE TANGIBIL  VIE II COTIDIENE 
 

Motîng  Ivan 
Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Filosofie i Antropologie 

sawasa22@gmail.com 
 

Resume. Spiritualite etait en tous temps la zone de maximale densite esprit en contenu qui ont ete 
developpes nouvelle archetypes, ethnotypes, prototypes, stylistique complexe, cartes mentales et 
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