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Abstract 

Considering the effect of ethics on research leads to the fact that scientists should think 

carefully about tthe decisions they would take to develop and evolve science, as this could lead 

to undesirable interaction with science, the harmonious evolution of nature and culture, and 

even with humans. It is inevitable that a choice will be based only on the basic principles of 

humanity, as expressed by the three Platonic values. Unfortunately, such a foundation cannot 

demonstrate a way to minimize all the risks associated with wrong decisions. However, as the 

contribution to the advancement of science is a professional and moral obligation of a scientist, 

the latter matter is normally obliged to make a decision on it is own. They must be aware that 

his personal responsibility can be accountable. 
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Introducere 

După cum sugerează titlul, această lucrare se referă la conexiunea dintre etică și știință 

;nu este doar o reflecție asupra „eticii științei” sau asupra „științei în etică ”, așa cum s-ar putea 

aștepta marea majoritate, având în vedere dezbaterile publice și  preocuparea omenirii  cu 

privire la știință și tehnologie. 

Se cunoaște faptul că știința este în permanentă însoțită de probleme morale; de fapt, a 

fost nevoie de gânditori precum Max Weber (1864-1920) să înceapă un proces care a condus 

la concluzia că nici știința de bază, foarte rațională nu este garantată a fi liberă de „judecăți de 

valoare”. Oamenii de știință  consideră că activitatea științifică autentică se află dincolo de 

atingerea scrupulelor morale, scopul acesteia fiind cunoașterea, depășirea limitelor (Margenau, 

1964). 

Astăzi, în special cu prezența chimiei în numeroase sectoare și dezvoltarea biologiei 

moleculare, există o suspiciune comună că, într-un fel sau altul, cercetarea ca atare este strâns 

legată de etică. Primul semnal clar în această direcție a venit de la Jacques Monod, un mare 

biolog în domeniul molecular care a ajuns să afirme că etica epocii noastre ar trebui să se bazeze 

pe cunoștințe științifice mai mult ca pe aspecte morale (Monod, 1970). Munca sa a demonstrat 

că reflecția filosofică s-a mutat de la o extremă la alta, de la o divizare rigidă a virtuților 

platonice - adevăr, dreptate și frumusețe (Monod, 1970) - la cealaltă extremă, unificarea lor sub 

brațul științei. Monod a fost declarat doar un om cultivat, nu un filosof, ci mai degrabă un 

materialist pronunțat; dar cu toate acestea el a crezut în rațiune, iar cartea sa a avut marele merit 

de a aprinde o dezbatere care i-a determinat pe mulți oameni de știință să ia mai serios ca 

niciodată, nevoia unei poziții filosofice serioase asupra relației dintre etică și știință (Jowett, 

1959). 



  
 
 

 

17  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021) 

 

Context & Studiu de literatură 

În lucrarea de fată voi încerca să exemplific unele dintre caracteristicile specifice unei 

perspective care separă cât mai mult posibil aspectele etice cuprinse în realizările științei, de 

problemele etice pe care oamenii le asociază astăzi cu progresul științei și tehnologiei, dar care 

au fost cu noi încă de la bun începuturi, pentru fiecare realizare tehnologică (unelte de fier, praf 

de pușcă etc.) care a fost folosită prost de către partea perversă a omului  

Există multe cuvinte sinonime cu principii, responsabilități, angajamente și interdicții 

în limba engleză, precum și în alte limbi influențate de tradiția greacă, romană și creștină; cel 

mai folosit este, fără îndoială, adjectivul „moral”, dar substantive precum moral, etică, 

deontologie, etic și morală, cu și fără relație cu știința, sunt folosite în ziare, reviste, cărți etc. 

(Beecher, 1966). 

Această recurență indică faptul că problema moralității rămâne semnificativă, în ciuda 

sugestiilor că codurile etice sunt pur și simplu structuri. Pe de altă parte, lipsa de atenție asupra 

sensurilor exacte ale termenilor este un simptom al pierderii culturii de către societățile bogate. 

(Pfaff, p. 6) Un dicționar puternic ajută la explicarea distincțiilor bazate pe utilizarea efectivă, 

precum și la includerea unei liste de concepte principale pe care este construit întregul subiect.  

 Termenul „etică” și conceptele centrale asociate cu acesta sunt extrem de importate fapt 

pentru care îmi voi îndrepta cercetarea asupra lor. Acceptările acestui termen, date de 

dicționarul Random House Unabridged sunt în număr de patru. Cu excepția acceptărilor de uz 

comun, două sunt esențiale pentru subiect: 

(a) legile comportamentale în raport cu un anumit tip de activitate umană sau o anumită 

categorie, societate etc. (de exemplu, etica medicală); 
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 (b) acea ramură a filozofiei legată de principiile de conduita umană, cu privire la corectitudinea 

sau greșeala acestor acte și bunătatea sau răutatea intențiilor și scopurilor acțiunilor respective. 

 Mulți oameni se gândesc doar la „etică” în sensul cel mai larg, dacă nu, fără a  

recunoaște faptul aceste coduri de conduită de astăzi sunt determinate în primul rând de 

deținătorii de opinii și de organizațiile cu putere politică. În special, se pare că libertatea 

judecății necesită o decizie cu privire la cel puțin două aspecte: dacă sunt necesare sau nu 

codurile de conduită în cercetare; (ii) la ce parte din „a creea știință” ar trebui codurile să  facă 

referință.  

 

Ramuri ale eticii și conduitei & Știința 

 Există două tipuri de etică. Primul este etica deontologică, care se referă la conduita 

corectă și esența obligației, fără respectarea motivelor sau scopurilor. O examinare rapidă 

relevă faptul că ceea ce se numește acum etică, ca în expresia „etică medicală”, este o substituție 

neîndemânatică pentru termenul mai complex, dar mai precis, „deontologie”, un set de coduri 

de conduită a căror interpretare critică este tocmai focalizarea eticii deontologice. Cealaltă 

ramură este etica axiologică, care se preocupă de valoarea motivațiilor și obiectivelor oricărui 

comportament. 

Pot exista alternative  care ar trebui să fie alese sau respinse, chiar dacă acestea nu pot 

fi clasificate ca „bune” sau „rele” de către standardele obișnuite. Pot exista alternative care sunt 

doar o chestiune de gust sau de modă ,prin urmare, nu depind de nicio interdicție sau obligație. 

Acțiunile care alcătuiesc conduita unei persoane ar trebui clasificate drept corecte, indiferente 

sau irelevante, greșite din punct de vedere etic. 
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Responsabilitatea & Riscul in știință 

În raport cu etica deontologică aplicată cercetării științifice, în teorie, orice experiment 

științific implică o măsură a riscului și, prin urmare, asumarea unei obligații care vine cu 

responsabilitate. Acest argument se bazează pe teoria conform căreia orice comportament care 

interferează cu evoluția spontană a naturii sau cu procesele obișnuite de tranziție din societate 

este probabil să aibă un impact nefavorabil (M, 1995). 

Contrar credințelor intuitive, deciziile nu se pot baza pur și simplu pe alternative 

precum  „da” sau „nu”, ci trebuie luate cântărind o serie de factori pozitivi și negativi, astfel 

putând lua decizii pentru care scrupulele moral ar fi puțin justificat, alte decizii posibil 

influențabile de gusturile personale, care cu siguranță ar include  o responsabilitate ridicată etc. 

Evoluția științei contemporane în secolul al XX-lea a avut atât repercusiuni binevenite, cât și 

nedorite pentru umanitate. Problema etică a responsabilității pe termen lung în cercetare este 

deosebit de importantă, în contextul posibilului pericol pentru generațiile viitoare ,care se 

confruntă cu consecințe mari și imprevizibile ale realizărilor științifice.  

Cu toate acestea, experiența despre existența imprevizibilă a sistemelor si proceselor  

inovatoare și faptul că  circumstanțele generațiilor viitoare nu pot fi prevăzute ne dau motivul 

pentru care există îndoieli semnificative cu privire la responsabilitatea pe termen lung în raport 

cu știința. 

Acest argument se bazează, de asemenea, pe o cunoaștere a răspunderii pe termen lung. 

Trebuie clarificat cine este responsabil, dacă cercetătorul, destinatarul sau persoanele care 

profită de rezultatele științei o fac într-un mod etic ,rațional etc. În cele din urmă, va trebui să 

se stabilească responsabilitatea pe termen lung în cadrul mecanismelor de luare a deciziilor 

sociale pentru a nu afecta cercetările in diverse domenii (Brian, D., 1996). 
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Aspecte științifice & Etică 

 Etica științei se referă la reconstrucția sistematică, în fiecare domeniu al științei și ceea 

ce privește subiectul său individual și procedurile științifice, orientările specifice acțiunilor 

determinate de logică, procedurile științifice  pentru o buna explicație etc. 

Etica științei poate fi definită de o anumită sferă de acțiuni, cuprinzând anumite moduri 

de cunoaștere și face parte din etica filozofică. În general, etica în  știință trebuie să abordeze 

două domenii interconectate de fenomene în raport cu provocarea aleasă. În primul rând, etica 

cercetării se bazează pe etosul particular al comunității științifice pentru a crea direcțiile către 

care omul de știință este angajat, astfel încât să îmbunătățească realitatea (Levi-Montalcini, 

1994). 

 Există o transformare liniară , neîntreruptă, de la regulile generale de funcționare (de 

exemplu, interzicerea falsificării rezultatelor cercetării) la legile clare pentru anumite 

discipline, la contextul metodologiilor respective. În al doilea rând, etica cercetării este 

preocupată de relația dintre orientările morale generale și provocările de a produce și aplica 

cunoștințele științifice. Există în esență o problemă a implicațiilor practice ale expertizei 

științifice din cunoașterea teoretică  atât în generare, cât și în utilizare (Beecher, 1966). 

 Experimentele pe oameni în cercetarea medicală și alte discipline medicale (în special 

în psihologie) sunt un exemplu al problemelor morale implicate în generarea de cunoștințe 

științifice. Discuțiile mai recente se concentrează pe experimentele pe animale sau intervenția 

genetică în genomul oamenilor, animalelor, plantelor și microorganismelor în scopul 

dezvoltării genetice (Hoffmann, 1990). 

 Problemele morale inerente implementării cunoștințelor științifice, precum și obligația 

oamenilor de știință implicați, sunt acum dezbătute în aproape toate domeniile științei moderne, 

mai ales de la „Proiectul Manhattan” ( Spicer C.M.). 
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 În esență, știința modernă s-a îndepărtat de ideea informației create de reflecție, 

deoarece acum se distinge în primul rând prin cunoștințe care își datorează existența intruziunii 

tehnologice în natură în condiții reglementate. Abia atunci când Kant și alți susținători germani 

ai idealismului au întreprins o profundă apreciere a provocărilor unei filozofii occidentale de 

înțelegere, a devenit evident că și acest lucru se datorează presupozițiilor morale (Beecher, 

1966). 

 Inițial nu erau în prim plan consecințele tehnice ale aplicării cunoștințelor, ci mai 

degrabă angajamentul omului de știință față de adevăr în interesul de a genera cunoștințe 

fiabile. Discuția despre etica științei a secolului al XX-lea, a fost determinată în primul rând de 

experiența dezavantajelor și consecințelor tehnice și practice. 

 Majoritatea oamenilor de știință au ridicat problema valorilor normative ale 

comportamentului lor în urma invenției armelor de distrugere în masă și a altor aplicații 

tehnologice la scară largă ale științei. Mai presus de toate, odată cu progresul în noile bioștiințe, 

a apărut problema obligației morale în generarea de cunoștințe (Gethmann C F, 1989). 

 Mi se pare potrivit să atrag atenția asupra a două citate care transmit importanța 

cercetării în cuvintele marilor oameni de știință. Primul este dintr-o prelegere târzie pe care a 

ținut-o Einstein și subliniază argumentul că cercetarea este o contribuție a omului de știință ca 

individ, nu doar ca profesie. 

  Deși sunt un singuratic în viața de zi cu zi, conștiința mea de apartenență la comunitatea 

invizibilă a celor care se străduiesc să obțină adevărul, frumusețea și dreptatea m-au apărat de 

sentimentul de izolare. Cea mai frumoasă și mai profundă experiență pe care o poate avea un 

om este simțul misteriosului. Este principiul de bază al religiei, precum și toate eforturile 

serioase în artă și știință. Cel care nu a avut niciodată această experiență mi se pare, dacă nu 
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chiar mort, atunci cel puțin orb. A simții că în spatele oricărui lucru care poate fi experimentat 

există ceva pe care mintea noastră nu îl poate înțelege și a cărui frumusețe și sublimitate ne 

ajunge doar indirect și ca o reflexie slabă, aceasta este religiozitatea. În acest sens, sunt religios. 

Pentru mine este suficient să mă întreb de aceste secrete și să încerc cu umilință să înțeleg cum 

mintea mea  creează o simplă imagine a unei structurii atât de mărețe pentru tot cea ce există 

(Brian, D., 1996). 

 Următorul citat se referă la relația dintre descoperirea misterelor naturii și exercitarea 

constrângerii, prezentând în același timp concluzii fără prudență și simțul proporțional. 

Anumite fapte, în mâinile academicienilor și jurnaliștilor părtinitori din punct de vedere politic 

sau doar superficiali, pot fi folosite pentru a favoriza aprobarea declarațiilor lor ideologice. 

Indiferent dacă astfel de afirmații sunt adevărate sau nu, un om de știință nu permite o astfel de 

utilizare abuzivă a științei. 

 Girolamo Fracastoro (1478-1553),a fost un renumit medic și cărturar din Verona în 

prima jumătate a secolului al XVI-lea care s-a luptat  împotriva unei doctrine asupra căii bolilor 

care era considerată a fi ghidată de stele. Consider că această întâmplare ar trebui să fie 

subiectul unei îndelungate contemplații, inclusiv să cuprindă meditația asupra deteriorării 

educației generale în societate. 

 Se pare că acele lucruri care sunt profund ascunse în natură aparțin mai mult decât altele 

domeniului lucrurilor divine și cerești, ele ar trebui să fie obiectul reticenței și al tăcerii sau cel 

puțin comunicate nu numai modest, ci cu o măsură de decență; pentru că se pare că natura 

însăși a dorit să fie profund ascunsă (Fracastoro, 1540). 
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Concluzii 

 La început m-am întrebat dacă ar exista o dimensiune etică a științei, chiar dacă 

cercetarea a fost efectuată doar de dragul cunoașterii. Am descoperit că răspunsul este 

afirmativ, tocmai pentru că în știință, un om se confruntă în mod constant cu alegeri ambigue 

din punct de vedere moral. 

 Informațiile nu sunt singura virtute și nici nu scuză mijloacele prin care sunt obținute. 

Cel puțin trei principii par a fi validate de observația științifică și ar trebui luate în considerare 

atunci când se iau decizii care ar putea contrazice una dintre acele valori: armonia naturii, 

inteligența și armonia societății. Orice decizie ar trebui luată cu scopul de a crește cât mai mult 

anumite idealuri. 

 Luarea în considerare a influenței potențiale a eticii asupra activității științifice în 

ansamblu - adică, în afară de condițiile morale sau juridice ale aplicațiilor științifice și evitarea 

fraudei sau a superficialității - duce la concluzia că un om de știință ar trebui să ia în considerare 

adecvarea alegerii, să mediteze asupra oricărei decizii libere pe care o ia. Este rezonabil ca 

această evaluare să se bazeze pe valorile tradiționale fundamentale susținute de toate marile 

civilizații. 

 Întrucât contribuția la creșterea cunoștințelor este o obligație tehnică și morală a unui 

om de știință, acesta din urmă este deseori obligat să aleagă printre posibilitățile care necesită 

riscuri, astfel încât să își angajeze responsabilitatea personală în însăși activitatea de cercetare. 

 Toate acestea pot fi descurajante, dar, așa cum am menționat anterior, riscurile și 

obligațiile sunt inerente condiției umane: chiar și conducerea unei mașini le implică. Merită 

subliniată  legătura dintre  știință și etică, deoarece mulți oameni de știință consideră că 

cercetarea este în mod clar corectă sau, cel puțin, inofensivă, atâta timp cât nu este influențată 
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în mod activ de etică. Este clar că nu este cazul. Este necesară o practică mentală diferită, ceea 

ce se numea odată „virtute”. O virtute implicată este înțelepciunea, care este produsul unei 

atitudini luminate, critice, dar extrem de optimiste față de viață. 
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