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Prefaţă  

O caracteristică de necontestat a gândirii etice a începutului de 
mileniu III, apărută ca o preocupare constantă a celei de a doua jumătăţi 
a secolului XX, este deplasarea accentuată a discursului moral dinspre 
interogaţiile clasice asupra virtuţii sau a datoriei către problematica 
responsabilităţii. În mod paradoxal însă, multitudinea abordărilor şi 
interpretărilor cu privire la responsabilitate, cu corelatul său mai înalt- 
responsabilitate morală- nu a avut darul de a fixa mai precis conceptul, ci 
de a-i complica sensul. De aici rezultă o anumită ambiguitate în utilizarea 
ideii de responsabilitate care ridică întrebări asupra căruia demersul 
filosofic contemporan merită să reflecteze: Este o virtute? Este o 
datorie? Este o structură originală şi originară a conştiinţei morale? 
Desemnează o asumare doar a propriilor acte? Eşti responsabil şi de 
actele celorlalţi? Se poate aplica şi intenţiilor (neobiectivate)? Se aplică şi 
viitorului, dat fiind că actele n-au fost săvârşite? Poate fi un principiu 
întemeietor al unei noi etici în concordanţă cu provocările societăţii în 
care trăim/spre care ne îndreptăm?  

Întrebările trezesc sensuri şi deschid direcţii de cercetare care 
solicită nu un răspuns ci răspunsuri; nu aşteaptă o singură soluţie, indică 
doar, ca pentru situaţii complexe, nu pot exista decât soluţii complexe.  

Proiectul teoretic asumat în lucrare răspunde preocupărilor de a 
vedea dacă şi în ce măsură este posibilă o etică a responsabilităţii care să 
vină în acord cu specificul societăţii bazate pe cunoaştere, cu 
perspectivele afirmării condiţiei umane în contextul sfidărilor cu care se 
confruntă umanitatea prezentă şi viitoare, într-o eră excesiv de 
tehnologizată şi de agresivă în raport cu noile tendinţe de realizare a 
condiţiei umane.  

Pornind de la constatarea că lumea contemporană este tot mai 
puţin dispusă să se sprijine în judecăţile morale pe imperativul categoric 
al datoriei pure sau pe austera valoare a virtuţii şi mai înclinată să-şi 
apropie o perspectivă etică raportată la situaţii concrete, demersul 
teoretic întreprins îşi propune identificarea unor noi paradigme ale 
responsabilităţii, ca răspuns la problemele specifice societăţii 
contemporane. Pe cale de consecinţă, discursul etic nu mai rămâne 
cantonat la un nivel excesiv de teoretizant, ci devine interesat în egală 
măsură de praxis, ca şi de logos. Înţelegerea fenomenologică a 
ontogenezei responsabilităţii în strânsă legătură cu devenirea conştiinţei, 
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reprezintă o realizare remarcabilă a demersului teoretic întreprins în 
lucrare, în egală măsură şi original: cum nu există decât o singură 
conştiinţă care trece, treptat, de la nivelul de conştiinţă de lume 
exterioară sieşi, la cel de conştiinţă de sine şi, apoi, la nivelul cel mai înalt 
care defineşte conştiinţa morală - conştiinţă de Altul- tot astfel, pe nivele 
diferite, de complexitate, răspunderea devine responsabilitate pentru a se 
desăvârşi ca responsabilitate morală.  

Regăsim aici, desigur interpretările hegeliene din Fenomenologia 
spiritului ca şi argumentele levinasiene din Altfel de a fi sau dincolo de esenţă, 
dar meritul autoarei este de a fi identificat drumul devenirii conştiinţei 
morale în strânsă legătură cu capacitatea de a-şi asuma răspunderi şi 
responsabilităţi sporite: în contextul aplicării asupra viitorului, în relaţia 
intenţie-acţiune, faţă de Celălalt, faţă de comunitate, ca grijă la nivel 
individual/colectiv - această din urmă ipostază, oferindu-ne o mai mult 
decât interesantă discuţie „despre responsabilitate la genul feminin‖.  

Des pronunţat, din ce în ce mai mult valorizat, conceptul de 
responsabilitate reclamă clarificări noi, mai cu seamă sub aspectul 
dimensiunii sale morale în noul model societal şi civilizaţional al 
vremurilor noastre: societatea bazată pe cunoaştere. Că responsabilitatea 
trebuie să devină ―cheia de boltă a întregului edificiu moral‖- cum aprecia 
Kant- este o afirmaţie ce trebuie încă demonstrată, în plan teoretic, şi 
explicată, la nivelul acţiunii morale. Este ceea ce ambiţionează să 
realizeze autoarea în a doua parte a lucrării, pe de o parte demonstrând 
inserţia responsabilităţii în orice discurs moral al timpului nostru, pe de 
altă parte, formulând mai bine responsabilităţile acolo unde suntem, 
unde acţionăm, depăşind utilizările confuze care le fac obscure, prin 
sintetizări cu valoare paradigmatică.  

Este remarcabilă definirea şi surprinderea caracteristicilor 
esenţiale ale societăţii bazate pe cunoaştere, ca şi poziţionarea acesteia în 
raport cu ―valurile schimbărilor în civilizaţia umană―, după modelul 
propus de Alvin Toffler. Îndreptăţit, - şi în urma propriilor analize cu 
pronunţat caracter de originalitate- autoarea constată o surprinzătoare 
suprapunere a modelului tofflerian cu teoria critică pe care Jurgen 
Habermas o realizează cu privire la tipurile de activităţi umane şi rolul 
acestora în definirea modalităţilor de organizare socială.  

Exprimându-şi preferinţa pentru conştiinţa care acţionează faţă de 
conştiinţa care judecă- în cel mai pur spirit hegelian- ca şi pentru modalităţile 
în care aceasta îşi asumă responsabilităţi concrete în situaţii concrete, 
autoarea acordă o atenţie deosebită înţelegerii conceptului de 
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responsabilitate în eticile aplicate: codurile de etică; modalităţi de 
operaţionalizare/instrumentare a responsabilităţii; responsabilitatea faţă 
de propria persoană din perspectivă bioetică; responsabilitatea în 
contextul dezvoltării tehnologiilor medicale şi a bio-tehnologiilor; eco-
responsabilitatea, propunându-ne şi o perspectivă creştină, rezultată din 
interogaţiile proprii asupra responsabilităţii bioetice.  

Relaţionarea acţiunii comunicative cu etica responsabilităţii 
colective, exprimă un interesant şi sustenabil, după părerea noastră- 
punct de vedere conform căruia drumul de la responsabilitatea 
individuală la necesitatea unei responsabilităţi colective ar putea deveni 
posibil prin instituţionalizarea responsabilităţii morale. Ştiut fiind că din punct 
de vedere moral instanţa de judecată supremă este opinia publică se pune 
întrebarea: Dacă şi cum ar fi posibilă instituţionalizarea acesteia? 
Întrebare ce poate primi răspunsuri realiste, care să scoată  problematica 
în discuţie din sfera utopiei. Este o direcţie de cercetare ce merită a fi 
continuată şi aprofundată dacă ne gândim la posibilităţile 
instituţionalizate ale diferitelor organizaţii, cunoscute sub numele generic 
de ―societate civilă‖ de a exprima opţiuni şi preferinţe valorice ale opiniei 
publice. 

Remarc, de asemeni, analizele paradigmelor responsabilităţii 
morale în societatea bazată pe cunoaştere într-o triplă ipostază: ca 
realitate, ca dezirabilitate şi, nu în ultimul rând ca posibilitate, ceea ce 
justifică efortul teoretic de legitimare a responsabilităţii în acord cu 
provocările/sfidările societăţii noastre: o responsabilitate circumscrisă 
fiinţei dar şi totală, pentru întreaga umanitate prezentă şi viitoare, desigur, 
în interiorul propriilor noastre limite.  

Echilibrul analizelor, grija pentru clarificări conceptuale în funcţie 
de contextele explicative şi de specificitatea domeniilor investigate sunt, 
de asemeni, de trecut în contul reuşitelor acestei lucrări care se anunţă ca 
o lectură profitabilă pentru publicul avizat şi mai puţin avizat, interesat 
de provocările morale ale societăţii contemporane.  

  

Sorin-Tudor MAXIM 

Extras din volumul: Croitor. E. (2017).
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Introducere 

Problematica responsabilităţii reprezintă o provocare pentru 
gândirea critică şi pentru teoria acţiunii sociale contemporane. Este în 
acelaşi timp, un domeniu de neocolit şi privilegiat al reflexiei morale 
sistematice a zilelor noastre: de neocolit, pentru că este greu de crezut că 
problemele grave cu care se confruntă societatea omenească ajunsă în era 
sa tehnologică de vârf, pot fi rezolvate fără apelul la responsabilitate; 
privilegiat- pentru că tot mai mulţi specialişti din domenii dintre cele mai 
variate: ingineri, jurişti, educatori, oameni de ştiinţă, medici, oameni de 
afaceri, etc. invocă responsabilitatea individiuală şi/sau colectivă ca unică 
soluţie la sfidările timpului nostru.  

 O provocare pentru gândirea critică și pentru 

teoria acțiunii sociale contemporane 

 Domeniu al reflecției morale sistematice a zilelor 

noastre

de 

neocolit privilegiat 

 

În etică, ceea ce se caută, „după virtute‖1 şi după „amurgul 
datoriei‖2 este un nou principiu central cu vocaţie de universalitate care 
să întemeieze o etică în concordanţă cu realităţile societăţii actuale. 

                                                 
1 În Tratat de morală. După virtute (Mac Intyre, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, trad. 
Rom. Catrinel Pleşu) autorul susţine originile străvechi ale crizei morale; pentru 
depăşirea confuziei morale consideră că sunt necesare norme şi repere care au ca 
fundament conceptul de virtute;  

Extras din volumul: Croitor. E. (2017).
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După virtute (pentru depășirea confuziei morale sunt 

necesare norme și repere care au ca fundament conceptul de virtute -  

Mac Intyre – Tratat de morală. După virtute)  

După “amurgul datoriei” 

 

 

 

Un nou principiu central cu 
vocație de universalitate care să 

întemeieze o etică în concordanță 

cu realitățile societății actuale  

 
 
Urmând sugestiile lui Jonas, care identifica aceste căutări cu o 

etică a responsabilităţii şi în egală măsură, analizele lui Habermas despre 
necesitatea unei etici a comunicării transparente, demersul nostru teoretic 
vizează cercetarea şi fixarea reperelor paradigmatice ale unei etici a 
responsabilităţii în societatea bazată pe cunoaştere.  

Interogaţia asupra specificului postmodernităţii, atât sub aspect 
teoretico-filosofic, cât şi practic - civilizaţional, urmăreşte: identificarea 
provocărilor pe care postmodernitatea le ridică, pe de o parte, fenomenul 
globalizării, iar pe de altă parte, cel al sfârşitului ideologiilor. 

                                                                                                                   
2 Avem în atenţie cunoscuta sintagmă lansată de Gilles Lipovetsky în volumul cu acelaşi 
titlu (Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice) prin care sintetiza una 
din trăsăturile semnificative ale postmodernităţii. 

Extras din volumul: Croitor. E. (2017).
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Cercetarea și fixarea reperelor paradigmatice ale 

unei etici a responsabilității 

în societatea bazată pe cunoaștere 

Interogarea asupra 
specificului 

postmodernității 

Aspect teoretico-filosofic

Practic-civilizațional

Identificarea 

provocărilor pe care 

postmodernitatea le 

ridică 

Fenomenul globalizării

Sfârșitul ideologiilor

 
Algoritmul cercetării este reflecţia asupra semnificaţiilor etice 

generate de avansul ştiinţific fără precedent3, clarificarea paradigmei 
discursive specifice postmodernităţii – aceea a deconstrucţiei – 
urmărindu-se aplicarea acesteia asupra marilor naraţiuni etico-filosofice şi 
nu în ultimul rând, analiza unui set de construcţii etice specifice 
postmodernităţii, şi în particular a prelungirii acestora asupra modului de 
constituire a unei etici a responsabilităţii.  

                                                 
3 Reflecţie care permite unor gânditori să considere că societatea postmodernă şi cea 
bazată pe cunoaştere sunt  părţi componente ale aceleiaşi paradigme culturale 
contemporane, 

Extras din volumul: Croitor. E. (2017).
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 Reflecția asupra semnificațiilor etice 
generate de avansul științific fără 
precedent

 Clarificarea paradigmei discursive 
specifice postmodernității

 Analiza unui set de construcții etice 
specifice postmodernității 

prelungirea acestora asupra 
modului de constituire a unei 
etici a responsabilității 

În particular 

 

Reperele cercetării sunt: responsabilitatea faţă de Celălalt şi modul 
în care aceasta restructurează gândirea etică actuală pentru că toate 
sensurile date responsabilităţii au în comun raportarea la alteritate, ca 
punct central al noii construcţii morale, pentru că exprimă tot atâtea 
modalităţi de ―operaţionalizare‖ a obiectivelor responsabilităţii în 
societatea contemporană.   Eforturile sunt canalizate şi spre  includerea 
formelor de exprimare etică, ce sunt cuprinse în ceea ce numim în mod 
obişnuit etici aplicate. Pe cale de consecinţă, discursul etic nu mai rămâne 
cantonat la un nivel excesiv de teoretizant, ci devine interesat în egală 
măsură de praxis, ca şi de logos.  Problematicile maternităţii medical-
asistate, eutanasiei, eco-eticii şi tehnoeticii reprezintă în lucrarea de faţă 
tot atâtea „mărturii‖ ale transformărilor de sens pe care responsabilitatea 
le primeşte în această societate bazată pe cunoaştere. Analiza acestora, 
cere ulterior explicarea diferenţierii dintre responsabilitatea feminină şi 
cea masculină, diferenţă evidenţiată prin etica grijii, ca formă particulară 
de etică a responsabilităţii4.  

                                                 
4 Perspectiva feministă se edifică prin grija văzută ca o subiectivare a responsabilităţii, 
exprimarea grijii ca îngrijire personalizând şi interiorizând responsabilitatea, în vreme ce 
perspectiva masculină se bazează pe ideea de egalitate în sensul de corectitudine şi 
echitate. Astfel, diferenţa în abordarea responsabilităţii e în final o etică a drepturilor, ca 

Extras din volumul: Croitor. E. (2017).
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 Responsabilitatea față de Celălalt și 

modul în care acesta restructurează gândirea etică 

actuală 

Raportarea 

la alteritate 

Punctul central 

al noii 
construcții 

morale 
Modalități de 

“operaționalizare” a 
responsabilității 

în societatea 
contemporană Etici 

aplicate 
Etica grijii 

 

Scopul lucrării este cercetarea modului în care este posibilă o 
etică a responsabilităţii, care să vină în acord cu specificul societăţii 
bazate pe cunoaştere, identificând provocările pe care această paradigmă 
culturală le propune raţiunii teoretice. Prin cercetarea efectuată, se caută  
răspunsul la întrebarea: Poate fi considerată societatea bazată pe cunoaştere un 
model teoretic viabil, care să definească particularităţile societale şi civilizaţionale ale 
vremii noastre? şi dacă da, În ce măsură este necesară o nouă abordare în 
concordanţă cu noile realităţi cu care se confruntă conştiinţa morală la nivelul 
individual şi/sau colectiv? 

                                                                                                                   
ipostază a―eticii masculine‖ bazată pe principiul egalităţii şi înţelegerea corectitudinii, în 
timp ce etica grijii, privită ca etica feministă este o etică a grijii, bazată pe recunoaşterea 
şi acceptarea diferenţelor, pe înţelegere şi compasiune. 
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