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I. Oportunitatea temei și metodele de cercetare  

 

Oportunitatea temei 

 

Natura extraterestră nu mai este astăzi exclusiv subiectul abstracţiunilor astronomiei, 

astrofizicii sau cosmologiei științifice, ci intră tot mai mult în sfera experienței noastre vizuale. 

Impusă iniţial atenţiei prin intermediul tehnicii moderne de observaţie astronomică şi maturizată 

din punct de vedere conceptual în dezbaterile astronomiei, astrofizicii şi cosmologiei teoretice, 

noţiunea de spaţiu extraterestru constituie astăzi un subiect legitim de preocupare şi pentru 

antropologie. 

 

Metodele de cercetare  

 

Angajarea fenomenologiei în cercetarea antropologică presupune în primul rând 

afirmarea valorii epistemologice a experienţei noastre subiective. Ceea ce ne interesează în mod 

direct în dezbaterea noastră nu este atât fenomenologia husserliană ca proiect transcendental, cât 

aplicaţiile ei ca metodă epistemologică în cercetarea antropologică. Premisa acestui demers 

antropologic de inspirație fenomenologică este afirmaţia că oamenii sunt fiinţe care, prin 

corporalitatea lor, sunt în mod direct afectate de mediul în care trăiesc.  

Noţiunea husserliană de lume a vieţii (Lebenswelt), reuşeşte să conecteze epistemologic 

situarea şi istoricitatea existenţei noastre cu corporalitatea, condiţia ei elementară. Semnificaţiile 

proprii domeniului natural îndepărtat care se întinde în afara Pământului, așa cum ne sunt 

comunicate de astronomie, astrofizică sau cosmologie, vor fi receptate și înţelese pe fundalul 

trăit al lumii vieții, orizontul epistemologic în care noi și noi lucruri ne apar ca ele însele și ca 

semnificative.  

Am acordat valoare hermeneutică unei experiențe cu maximă relevanță existențială - cea 

a locuirii. Locuirea focalizează spaţial experiența lumii, ca mediu al existenţei nostre, generând 

relaţia dintre interiorul protejat și ceea ce rămâne, mereu, în afara lui. Sensul existenţial al acestei 

tensiuni imprimă modul în care experimentăm lumea ca loc extins la dimensiunile universului în 

care ne trăim astăzi viețile.  

Fenomenologia locului și ontologia locuirii poate contribui la redescoperirea Pământului 

ca și Cămin al nostru într-un univers ostil, la înţelegerea procesului de creare imaginară a noi şi 

noi locuri pe alte planete ale Sistemului Solar, pe măsură ce tehnologia ne permite explorarea lor 

și, în sfârșit, la analiza impactului pe care întinderile extraterestre îl au, astăzi, asupra existenţei 

noastre de ființe pământene. Locul este totodată o categorie antropologică introdusă în 

dezbaterile geografiilor umane din raţiuni de etica mediului, este o structură ontologică ce 

încorporează atât experiența umană cât și lumea materială în care ea se consumă. Noţiunea de loc 

presupune întotdeauna un anume grad de apropriere şi de transformare a naturii înconjurătoare. 

Relația noastră continuă cu un loc anume contribuie activ la recrearea lui, punând în discuție 

caracterul etic al relaţiei noastre cu natura. 
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Având în vedere caracterul imprevizibil al explorării spațiului cosmic, considerăm că 

aplicarea automată a unor principii de etică a mediului nu este suficientă. Principiile nu ne pot 

asigura ghidare în cazuri excepționale. Raţionarea analitică, în schimb, face posibilă utilizarea 

cazurilor imaginare în etica aplicată.  De aceea, abordăm aspectele etice legate de explorarea și 

exploatarea spaţiului extraterestru dintr-un punct de vedere imaginativ şi analogic.  
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II. Concepte-cheie  

 

 

Linia Karman, spaţiul extraterestru, lumea vieţii, ontologia graniței, spațiu trăit, cosmos, 

univers, nemărginire, orizont, Centru, distanță cosmică, fiind-în-lume, fenomenologia locului, 

ontologia Căminului, imaginație materială, peisaj natural, categoria sublimului, etica mediului, 

libertarianism, ecocentrism, valoare naturală, valoare intrinsecă, valoare instrumentală, 

deontologie, principii ecoetice, sălbăticie naturală, apropriere originară, protecție planetară, 

particularism moral, caz imaginar, minerit extraterestru 
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III. Cuprinsul tezei  

 

Introducere  

I. Linia Karman - semnificaţii antropologice  

1.1.Spaţiul extraterestru şi lumea vieţii 

1.2. Lumea-casă şi lumile străine  

1.4. Antropologia graniței 

II.     Spaţiul lumii postcopernicane   

2.1. Cosmos şi univers   

2.2. Orizontul și nemărginirea 

2.3. Pierderea Centrului 

2.4. Ambivalenţa distanţei cosmice 

III.       Universul ca spațiu al locuirii  

3.1. Fenomenologia Locului  

3.2. Ontologia Căminului 

3.3. Întinderile extraterestre 

IV.      Universul ca spațiu al imaginației 

4.1. Ameninţarea exteriorului şi fascinaţia imensităţii 

4.2. Homo Viator 

4.3. Sublimul peisajului extra-terestru 

V.     Spaţiul extraterestru – mediu al acţiunii umane   

5.1. Oportunitatea unei dezbateri etice   

5.2. Paradigme etice: libertarianism şi ecocentrism  

5.3. Valoarea în natura extraterestră     

VI.     Prezervarea mediilor extraterestre  

6.1. Mediul extraterestru – o multitudine de loci de valoare   

6.2. Principii etice ecocentrice   

6.3. Reguli deontologice în mediul extraterestru   

VII.     Conservarea mediilor extraterestre  

7.1 Valoarea naturală instrumentală  

7.2. Spaţiul extra-terestru ca sălbăticie naturală 

7.3. Etica aproprierii originare   

VIII.     Repere morale pentru acţiunea umană în spaţiu  

8.1. Protecţia planetară şi particularismul moral 

8.2. Cazurile imaginare în etica aplicată  

8.3. Mineritul extraterestru  

Concluzii  
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IV. Prezentarea sintetică a capitolelor   

 

Capitolul I : Linia Karman - semnificaţii antropologice 

 

Întâlnim întotdeauna lumea în care trăim ca lume care, în istoricitatea şi contingența ei 

geografică, se constituie în mediul nostru cotidian de viaţă, mediu în care am fost, suntem şi 

rămânem imersați din punct de vedere cognitiv.  

Lumea-casă este lumea experienţelor noastre familiare, multe din ele legate direct de 

însușirile mediului natural în care am crescut. Înrădăcinate istoric, conceptele noastre descriu 

posibilităţi ce au de-a face întotdeauna în mod direct cu modul în care lucrurile ce ne apar pe 

fondul acestei lumi. Prin caracterul ei deja dat, lumea-casă devine un standard fondator, în raport 

cu care alte locuri sunt mereu cunoscute prin comparație și descrise întermeni deja constituiţi la 

nivel corporal. Prin urmare, vom interpreta chiar și noțiuni cu desăvîrșire străine de experiența 

noastră imediată, cum sunt nebuloasele, vidul interplanetar, găurile negre sau distanțele cosmice, 

în acești termeni, epistemologic familiari, născuți în relaţia noastră cu lumea înconjurătoare. 

Pentru că semnificaţiile lumii-casă ne sunt deja scrise pe corp, în sensul că rămân 

imprimate în corporalitatea noastră trăită întotdeauna într-un anume loc particular, orice mediu 

natural diferit va tinde să ne apară ca o lume mai mult sau mai puţin străină, în funcţie de măsura 

în care coincide din punct de vedere epistemologic cu propria noastră lume. În sensul cel mai 

cuprinzător cu putinţă, lumea-casă a fiecăruia dintre noi este această planetă, înţeleasă ca 

teritoriu istoric al existenţei noastre corporale, teritoriu în care rămânem ancoraţi atât prin 

practicile noastre cotidiene cât şi prin perpetuă coabitare spaţio-temporală. Vom purta 

întotdeauna structura lumii noastre casă în structura corpului trăit, adică în înţelegerea, în 

comportamentul şi în practicile noastre.  

În afara protecției oferite de incintele presurizate, ocrotite de radiații și mai ales încălzite 

ale Stației Spațiale Internaționale, ne amenință o moarte instantanee în vidul înghețat la zero 

absolut. Dincolo de linia Karman se întinde pentru noi o lume-străină, una pe care, deși extrem 

de nefamiliară din punct de vedere corporal, o vom întâlni, inevitabil, purtând memoria lumii 

terestre. Afirmația acesta este importantă pentru că noţiunea de străin şi cea de casă nu se 

formează prin simplă pozitare a unor limite fizice. Mediul natural terestru are un efect normativ 

pentru modul în care ne constituim propria lume-casă, prin percepţie şi cunoaştere, pornind 

întotdeauna de la experienţe cotidiene fundamentale, cum sunt gravitaţia și consecința ei, 

direcţionalitatea spaţiului în care ne mișcăm zilnic. Dacă lumea terestră, ca sferă intersubiectivă a 

propriului, este lumea „noastră”, atunci mediul extraterestru, aşa cum este experiat de astronauţi, 

în viaţa de zi cu zi de pe Staţia Spaţială Internaţională, în care atât gravitația cât și 

direcționalitatea lipsesc, este pentru ei o lume-străină, nu la modul abstract, ci la nivelul istoriei 

lor individuale. Nu mai are acel caracter deja-dat. 

Lumea-casă este generată în dinamica relaţiei noastre corporale cu lumea înconjurătoare. 

De aceea, experiența gravitaţiei, cu toate intuiţiile de ordin spațial pe care le implică, ne va fi 

mereu actuală. Existenţa în spaţiul extra-terestru rămâne, prin radicala sa contraintuitivitate, dată 
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de lipsa gravitaţiei şi a direcţionalităţii, la polul opus celei a lumii-casă. Cu toate acestea, vom 

tinde s-o descriem pornind de la aceleaşi intuiţii fundamentale care funcţionează în tipica noastră 

lume terestră. În aceste condiții, întâlnirea cu spaţiul cosmic devine un eveniment de 

conştientizare a existenţei Liniei Karman, ca graniță îndepărtată a lumii-casă. Explorarea dincolo 

de ea ne revelează universul în care ne descoperim astăzi situaţi, ca fiind un domeniu 

extraordinar de vast, radical ostil şi derutant de adirecțional. Suntem constrânși astăzi să 

conștientizăm că existăm în această lume, extinsă mult dincolo de limitele experienței cotidiene, 

o lume pe care o cunoaștem treptat, pornind de la experienţa subiectivă a corpului nostru, care 

ocupă un anume loc, aici, pe Pământ.  

  Dacă omul nu este o ființă aruncată în lume ci o ființă locuitoare în lume, atunci Căminul 

propriu este centrul protectiv al vieţii noastre cotidiene. Ne securizează existența în univers, 

unifică şi conferă coerență experienţelor lumii vieții. Existenţa acestui microcosmos, în care 

haosul lumii din afară este iar şi iar învins, anulează, chiar şi numai provizoriu, orice contingenţă 

amenințătoare. Ea ne apare, treptat, ca spațiu al vieții noastre, ce pivotează în jurul acestui Centru 

al ei, față de care resimțim o inepuizabilă atracție existențială. 

  Trăim, în experienţa noastră concretă, spaţiul, ca fenomen, în esență necuantificabil, ce se 

defineşte şi redefineşte permanent între doi poli: cel al apropierii sau proximităţii corporale şi cel 

al depărtării. Această constatare elementară face posibile fenomenologii ale spaţiului, care 

pornesc de la afirmaţia că omul, ca ființă ce locuiește lumea, este definit de capacitatea lui de a 

trasa graniţe şi de a le depăşi constant. Corpul este prima noastră limită. Procesul de construire a 

noi şi noi graniţe, tot mai exterioare, cuprinde apoi, treptat, întreaga lume înconjurătoare. Pentru 

a o locui efectiv, omul începe prin a „decupa” din ea un spaţiu special, încărcat de semnificaţiile 

propriului. Ne delimităm de lumea înconjurătoare prin pereţii propriei noastre case, care devine 

Căminul nostru. Pornind din acest Centru, înțelegem și interpretăm lumea în care trăim, ca ceea 

ce Bollnow numește spațiu al vieții noastre (Lebensraum).  

 

Capitolul II:  Spaţiul lumii postcopernicane 

Interpretarea lumii în care trăim presupune elaborarea unei cosmologii care s-o descrie în 

întregul ei. Ca fiinţă corporală, ce există ca şi se extinde în spaţiu, omul rămâne întotdeauna 

centrul propriului său spaţiu. De aceea, această cosmologie nu este întru totul sinonimă cu cea 

științifică pentru că exprimă întotdeauna un punct de vedere înrădăcinat în centrul statornic al 

locuirii noastre. Am folosit noțiunea de viziune asupra lumii (Weltanschauung), referindu-ne nu 

atât la descrierile științifice ale universului, cât la felul în care conştientizăm în prezent, ținând 

seama bineînțeles de influența lor, lumea în care trăim astăzi, ca spaţiu lărgit la o măsură fără 

precedent, al vieţii noastre.  

Fenomenologic, intuiţia este un act specific de conştientizare a lumii înconjurătoare, act 

în care senzorialul nu poate fi separat de conceptual. În acest sens, tehnologia actuală permite 

extinderea sensoriumului uman către vastul univers descoperit de astronomia modernă, o lume ce 

ne era, până acum, total inaccesibilă. Deşi universul extraterestru există, fizic, în afara vieţii 

noastre cotidiene, o experienţă vizuală cu desăvârșire nouă, cum este cea a contemplării 
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Pământului din afară, tinde să reconfirme rolul intuiţiei în relaţia noastră cu lumea în care suntem 

situaţi. Pe de altă parte însă, conștientizarea că existăm în lumea postcopernicană provoacă intens 

intuiţiile noastre zilnice, fondate pe evidențele percepţiei. Știm astăzi că nu avem acces la o 

imagine în timp real a firmamentului, că nu suntem, datorită magnitudinii distanțelor cosmice, 

decât martori întârziați ai unor procese astrofizice ce au avut loc, uneori, cu multe miliarde de ani 

în urmă.  

Cosmologia postcopernicană afectează modul în care înţelegem lumea în care suntem 

situați, provoacă intens felul în care o conştientizăm ca spaţiu înconjurător, pornind întotdeauna 

de la experiența noastră imediată. Spaţiul trăit este centrat în fiinţa noastră, în corpul nostru. Ne 

apare întotdeauna ca fiind delimitat, mărginit, chiar şi prin orizonturi extrem de îndepărtate. 

Spaţiul abstract, euclidian, cerut de noile concepte ale mecanicii newtoniene, ce au permis, așa 

cum observă Koyré, dezvoltarea astronomiei moderne, este complet diferit. Se extinde în toate 

direcţiile, către infinitate. Descris ca un spaţiu euclidian, universul a început să ne apară ca un 

sistem de corpuri celeste ale căror proprietăţi și mișcări pot fi descrise cu precizie matematică, 

corpuri ce se mişcă într-un spaţiu ce nu mai are limite în raport cu noi.  

Tehnologia astronomică modernă a introdus în lumea vieții ideea existenţei noastre     

într-un spaţiu infinit sau nemărginit, în sensul că ne apare ca o nesfârşită întindere. Este suficient 

să conştientizăm că orizontul observabil tehnologic al lumii noastre se află, astăzi, la aproximativ 

cincisprezece miliarde de ani lumină de noi. Ştim că orice se află dincolo de această limită ne 

rămâne ascuns, din simplul motiv că lumina ce călătoreşte din locuri atât de îndepărtate nu mai 

are când să ajungă până la noi. Dincolo de această limită, lucrurile se îndepărtează atât de repede, 

încât lumina provenită de acolo nu mai are nici o şansă să străbată lungul drum până la noi.  

 

Capitolul III: Universul ca spațiu al locuirii 

A exista înseamnă a locui. Locuirea dă conţinut ontologic noţiunii de Casă, ca Centru 

spaţial al vieţii noastre. Locuind, umanizăm lumea înconjurătoare, construim treptat o relație de 

încredere cu ea. Incomensurabilul neliniştitor al depărtărilor, vastitatea indiferentă a lumii în care 

trăim, trebuie mereu făcută să conveargă imaginar către acele intimităţi ale locuirii, exprimate de 

noțiunea de Centru. Însă universul ne apare astăzi ca un spaţiu care, pentru că își pierde limita, 

nu mai poate fi făcut să conveargă. Nu ne putem simţi adăpostiți într-o lume ştiută ca fiind fără 

margine, căci tocmai aceasta din urmă „adună” spaţiul în jurul nostru, făcându-l un mediu finit şi 

abordabil, unicul ce ne poate deveni, treptat, familiar. Odată pierdută acoperirea oferită de 

hotarul, oricât de îndepărtat, al orizontului, spaţiul înconjurător îşi pierde caracterul adăpostitor, 

devenind o stranie şi ameninţătoare alteritate. 

Conceptele lui Minkowski, ecoul şi consecinţa lui, sintonia cu lumea înconjurătoare, 

descriu cu acuratețe fenomenologia experienței lumii înconjurătoare. Umplem împrejurimile cu 

prezența noastră, făcând să reverbereze acea porţiune de spaţiu pe care ne-o desemnăm la un 

moment dat, în perpetua practică a locurii. Lumea, în vastitatea ei, ne devine astfel 

interiorizabilă, devine un microcosmos particular, decupat provizoriudintr-un univers virtual 

infinit. Faptul că ne-o imaginăm ca finită, mărginită, previne sentimentul de difuzie în nelimitat, 
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permițându-ne, în ultimă instanță, s-o locuim. Numai o lume mărginită poate să reacționeze, să 

reverbereze la prezența noastră. Un spaţiu infinit deschis, în sensul că nu poate fi îngrădit, nici 

măcar conceptual, nu mai poate reverbera. 

Existenţa orizontului este direct legată de corporalitatea noastră, de capacităţile noastre 

biologice, senzoriale şi perceptual. Orizontul delimitează spaţiul în care ne orientăm şi al cărui 

centru rămâne, mereu, corpul nostru. Ferm ancorați în statornicia pământului de sub tălpi, vedem 

cu ochiul liber firmamentul, rotindu-se armonios în jurul nostru, dar știm că mişcarea 

constelaţiilor este una aparentă. Bolta cerească ne apare, în continuare, configurată excentric în 

raport cu poziția noastră, dar noi suntem cei care ne rotim, împreună cu planeta pecare ne aflăm, 

în jurul unei stele oarecare, aflată într-una dintre miliardele de galaxii ale universului. Odată ce 

conştientizăm noua noastră situare, acea intuiţie fundamentală, confirmată cotidian, că ne aflăm 

mereu în centrul lumii în care trăim zi de zi, nu mai poate fi acceptată raţional. Capacitatea 

noastră de a ne autolocaliza în această lume extinsă în care conștientizăm astăzi că suntem 

situați, este afectată. Aceasta pur și simplu pentru că nu mai putem ști, cu siguranță, în fiecare 

moment al existenței noastre cotidiene, unde anume suntem. Navigăm, odată cu Pământul, într-

un “undeva” adirecțional.  

Întregul nostru sistem de orientare este legat de poziţia verticală pe care ne-o impune 

gravitaţia. Aceasta presupune o distincţie elementară, aceea dintre sus şi jos. Pentru că spaţiul 

cosmic nu poate fi înţeles în aceşti termeni, existenţei noastre în el îi lipseşte o familiară coerență 

intuitivă. În consecinţă, întreaga structură a relaţiei dintre lumea înconjurătoare şi corpul nostru 

tinde să se reconstruiască, cel puţin din punct de vedere imaginar. Dacă dispar direcţiile, acea 

elementară comprehensiune a împrejurimilor, atât de necesară existenţei noastre corporale, 

lipseşte. Relaţia noastră de încredere-înțelegere cu lumea în care trăim este profund zdruncinată 

de nemărginire.  

Dez-centrarea conduce la infuzia în viaţa noastră cotidiană a unui simţământ de 

nonapartenență. Lumea, ca loc al nostru pe a cărui structură antropo-centrică puteam până acum 

conta, tinde să se destructureze, nu mai este acea lume ce începe în imediata noastră proximitate 

corporală şi se extinde până la firmament. Trăim astăzi un proces de defamiliarizare de lumea 

înconjurătoare, proces ce este accentuat de faptul că, pe măsură ce conştientizăm nesfârşirea 

întinderilor extra-terestre, intrăm, inevitabil, în relaţie cu distanţele astronomice. Comensurarea 

cotidiană a distanţelor este direct legată de poziţionarea noastră statornică în lumea de care 

aparţinem. Suntem obligaţi astăzi să luăm în considerare o mărime cu totul neintuitivă, viteza 

luminii, pentru a descrie distanţele până la stele, într-un univers mai larg cu multe ordine de 

magnitudine decât ne putem imagina. 

Sensul noţiunii de distanță rămâne legat de familiaritatea epistemologică a lumii corpului 

nostru, descrie modul în care lucrurile ne apar, aproape sau departe, în viața cotidiană. Lumea ne 

apare întotdeauna între acea apropiere sau vecinătate familiară, cunoscută şi experimentată zilnic 

şi mereu necunoscute îndepărtări. Ne folosim de unităţi de timp pentru a exprima distanţele, 

chiar şi până la locuri situate mult dincolo de limitele percepţiei noastre efective. În 

comensurarea raportului dintre timp şi distanță, când ne gândim la universul extraterestru avem o 
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singură unitate: anul-lumină. Prin acceptarea unei astfel de unităţi de măsură, întinderea 

universului ce ne înconjoară devine incomensurabilă în termenii vieții cotidiene.  

Corporalitatea noastră are un rol fundamental în percepţia distanţei. Există o relaţie 

intimă între noi, ca fiinţe doritoare şi distanța la care ne percepem față de lucrurile care ne 

înconjoară. Orice se situează dincolo de limita la care putem ajunge, ne apare ca fiind intangibil. 

Legătura noastră cu lucrurile nu este niciodată una abstractă, ci este una trăită în interiorul lumii 

vieţii. În acest sens, așa cum observă Barbaras, distanţa nu este opusul proximităţii, nu începe să 

existe prin separarea indusă de relaţia percepută sau imaginată între un „aici” şi un „acolo”, ci 

constituie chiar modul de a fi al lumii în raport cu noi. Lumea înconjurătoare nu poate fi 

totalizată printr-un simplu act de abstractizare. Pentru că este o lume ce nu poate fi cunoscută 

decât treptat, ne va apare întotdeauna în distanţă.  

Noile distanţe pe care suntem nevoiți să le contemplăm nu ne pot rămâne, emoţional, 

neutre, pentru că sensul lor trăit se referă la modul în care intrăm în relaţie cu universul, ca mediu 

extins al vieţii noastre. Stelele ne apar inaccesibile nu atât datorită unui act de conştientizare 

rațională a distanţelorde ani-lumină la care se află faţă de noi, cât pentru că nu putem spera să 

ajungem la ele. Pe de altă parte însă, nebuloase sublime sau galaxii lenticulare, aflate la distanţe 

de nestrăbătut, ne apar atrăgătoare în comparație cu lucrurile familiare, aflate mereu la îndemâna 

noastră. Locuri inaccesibile, aflate mult în afara familiarelor spații cotidiene, ne cheamă. Când 

vorbim însă de distanţa până la un loc anume, fie el o stea, o planetă din afara Sistemului Solar, 

sau o altă galaxie, atunci aceleaşi distanţe se constituie într-o nouă limită, una de netrecut. Ni se 

refuză orice şansă conceptibilă de a ajunge vreodată la destinaţia aleasă. 

 

Capitolul IV: Universul ca spațiu al imaginației 

Pe de altă parte însă, impactul pe care îl are asupra noastră imaginea Pământului văzut 

din orbită, reconfirmă valoarea intuiției în cunoașterea lumii în care suntem situați. O putem 

contempla astăzi, în totalitatea ei, de dincolo de orizontul angajant al experienţei noastre zilnice, 

ca un minuscul glob albastru plutind în imensitatea ostilă a spaţiului cosmic. Imaginile numite 

„Răsăritul Pământului” sau „Mărgeaua albastră”, trimise de la miliarde de kilometri depărtare de 

locul unde suntem efectiv, tind să submineze acele certitudini legate de situarea noastră în lumea 

în care trăim, certitudini ce derivă din experienţa vieţii cotidiene. Aceasta pentru că ne obligă să 

reconştientizăm locul nostru într-o lume mult mai vastă decât cea pe care o intâlnim în fiecare zi. 

Condensând cu maximă intensitate semnificaţiile lumii înconjurătoare, ca lume a vieţii, 

noţiunea de loc dobândește conotaţie existenţială. Nu descrie niciodată o simplă locaţie neutră ci 

întotdeauna una intens subiectivizată, atât prin sentimentele noastre cât şi prin sensurile pe care i 

le conferim. De aceea am preferat, în a doua parte a dezbaterii noastre, conceptului abstract de 

spaţiu pe cel, ontologic mult mai specific, de loc. Fenomenologia locului și ontologia locuirii 

contribuie nu numai la redescoperirea Pământului ca și Cămin al nostru într-un univers ostil, ori 

la înţelegerea procesului de creare imaginară a noi şi noi locuri pe alte planete ale Sistemului 

Solar, pe măsură ce tehnologia ne permite explorarea lor, cât și la analiza impactului pe care 

întinderile extraterestre îl au, astăzi, asupra existenţei noastre de ființe pământene. 
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Având în vedere intimitatea relaţiei între realitatea psihologică a fiinţei umane şi 

concreteţea imediată a trupului ei, noţiunea de loc circumscrie spaţio-temporal condiţia noastră 

de fiinţe corporale a căror experienţă în lume rămâne, esenţial, una situată. Aşa cum susţine 

Casey, a fi în lume nu înseamnă doar a fi poziţionat abstract în spaţiu şi timp. Existăm în această 

lume nu doar în sensul că suntem localizaţi geografic în ea. Existăm ca fiinţe situate, determinate 

spaţio-temporal de împrejurimi. Dacă faptul de a fi este sinonim cu deschiderea absolută către 

lumea din jur, atunci fiindul-în-lume este un fiind-în-loc. Locul anume de care aparținem, care 

emerge în dinamica interacţiunii noastre cu acea alteritate naturală anume în care suntem situaţi, 

este particularizarea fiindului-în-lume.  

În aceste condiții, conceptul de Cămin, introdus în faza de debut a dezbaterii noastre are, 

în continuare, valoare revelatorie. Așa cum afirmă Bachelard, nevoia noastră fundamentală de 

protecție face ca prima și cea mai semnificativă experienţă în ordinea temporală a fiinţării 

noastre, să rămână cea, cu valențe materne, a casei proprii - prima noastră lume. Pentru că 

fiinţarea noastră în lume este descrisă, inițial, de un le bien-être, intimitatea și ocrotirea ce ne-o 

oferă Căminul devin, pentru fiecare dintre noi, valori absolute. Trăim inițial o fericită intimitate 

cu lumea. Ulterior însă, pe măsură ce ajungem, treptat, să-i conștientizăm ostilitatea, lumea ni se 

înstrăinează, se exteriorizează în raport cu noi. Ajunge să ne apară polarizată între ceea ce este 

înăuntru şi ceea ce rămâne afară. Inspirată activ de valoarea absolută a ocrotirii, imaginaţia 

noastră va acţiona întotdeauna în acord cu această fundamentală nevoie de protecţie, căutând 

mereu să sesizeze acele limite dincolo de care lumea înconjurătoare nu ne mai oferă adăpost. 

Locul statornic şi cunoscut în care trăim, locul nostru, ne va apare întotdeauna opus unui exterior 

anonim, potenţial periculos şi în continuă transformare în raport cu noi. Începând cu acel spaţiu 

privilegiat al originii, ce rămâne indisolubil legat de identitatea noastră, cu casa copilăriei, care 

devine casa noastră și continuând cu ţinutul nostru, cu ţara noastră, cu continentul nostru, 

ajungem azi la întregul glob pământesc, aşa cum este văzut de astronautul din orbită, care devine 

planeta noastră. 

Căminul reprezintă un punct de rezistenţă relativă, dar absolut necesară în faţa lumii 

exterioare. Experienţa căminului fericit, sigur şi protector, prima noastră lume-casă, serveşte 

drept fundament normativ pentru noi şi noi experienţe ale locului, ca lume sau ca lumi străine. 

Aceasta face ca, în orice noi condiţii, funcţia antropologică a locuirii, protecția, să continue să se 

exercite. În acest sens, pe fondul conştientizării vastităţii şi radicalei ostilităţi a universului în 

care trăim, Pământul-Cămin, ne apare astăzi ca fiind locul care ne securizează existența în 

univers, unicul adăpost al vieţii umane în fața pustiului turbulent și amenințător al întinderilor 

extraterestre. Pământul-Cămin şi spaţiul extraterestru rămân într-o intensă rivalitate, sunt realităţi 

ce intră în fenomenogia relaţiei dintre Înăuntru şi Afară. Interiorul terestru contrastează intens cu 

un exterior extrem de vast şi, mai ales, extraordinar de ostil. Încărcăturaontologică a acestor 

adverbe de loc ține de dinamica a relației între ființă și neființă, una fundamental asimetrică în 

favoarea celei dintâi. De aceea, înorice confruntare imaginată cu vidul exterior Pământului, 

acesta devine sinonim cu nefiinţa sau, oricum, cu o periferie extremă a fiinţării noastre.  
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Planeta noastră, cu fragilul ei înveliş atmosferic, protejează existenţa noastră de vidul 

îngheţat şi plin de radiaţii ucigătoare de dincolo de Linia Karman. Absolut lipsită de  căldura 

proximităţii, această pustietatene apare ca fiind contrariul absolut al acelei prezențe a lucrurilor 

în jurul nostru, cu care suntem obișnuiți. Contemplarea ei ne deprivează de bogăţia senzorială a 

existenţei noastre cotidiene, evocă intens absența lucrurilor în jurul nostru. Lipsa acestei 

plenitudini trăite cotidian face ca vidul intergalactic să acţioneze asupra noastră ca un negativ 

ontologic. Conştientizarea împuţinării fiinţării în acest exterior radical neprimitor, intensifică 

până la paroxism chiar acele valori ale intimităţii Căminului terestru care sunt, atât de radical,  

negate.  

Întinderile de dincolo de Linia Karman au devenit o parte a lumii noastre viaţă nu numai 

pentru că le putem concepe, ci şi pentru că sunt astăzi o experienţă vizuală mijlocită, tot mai 

eficient, de tehnologie. Simpla conştientizare a existenţei acestor terra incognita este suficientă 

pentru a ne activa imaginar. Aceasta nu numai pentru că sunt orizonturi ce se retrag mereu din 

calea cunoaşterii ştiinţifice, ci mai ales pentru că apariția lor schimbă, într-un mod radical, felul 

nostru de a interacţiona cu lumea în care trăim. Contemplarea întinderilor extraterestre activează 

funcţia antropologică a Căminului terestru, protecția, declanşând ceea ce Bachelard numește 

reverii de refugiu și reverii de infinit. Fenomenologia acestor reverii ţine de faptul că fiinţăm 

într-o lume care nu rămâne niciodată față de noi într-o distanță obiectivă.  

Reveriile de refugiu pot fi explorate pornind de la imaginea locurilor adăpostirii, a acelor 

locuri care ne inspiră încredere în lumea înconjurătoare. Fondate pe valoarea ontologică a 

refugiului și trăite ca virtualități imaginare, Cuibul, Ungherul și Cochilia sunt ipostaze ale 

Căminului. Evocând acea maximă intimitate cu spaţiul propriei noastre existențe în care ne-am 

început viața, contemplarea unui cuib, oricât de precar, poate declanșa perpetue reverii de 

securitate. Pământul ne apare ca fiind Cuibul la adăpostul căruia se concentrează viața 

nostră,într-un univers ostil. Ungherul este delimitat printr-un act de negare intensă a prezenţei 

universului, este acea incintă construită imaginar în jurul nostru în care să putem fiinţa, incintă în 

care putem fi una cu spaţiul propriei fiinţări. Pământul devine Ungherul nostru într-un univers 

inuman de vast. Consecinţă directă a revelaţiei vulnerabilităţii oricărui microcosmos pe care îl 

creăm în jurul nostru pentru a ne adăposti în faţa forţelor haosului exterior, cochilia exprimă 

intenţia de retragere în sine, pentru conservarea cu orice preț a valorilor intimităţii. Planeta, 

Cochilia noastră în cel mai cuprinzător sens cu putinţă, ne apare absolut expusă ameninţărilor 

cosmosului. 

Pe fondul permanentei tensiuni dintre interior și exterior, dintre securitate şi primejdie, 

apar deschideri către lumea de dincolo de Linia Karman, limita exterioară a Cochiliei noastre 

terestre. Existenţa imenselor spaţii siderale ce ne înconjoară face posibilă evadarea prin reverie 

din temniţa limitărilor propriei condiţii. Orice spaţiu ce nu poate fi scrutat sau cunoscut până la 

capăt ne devine, prin misterul său, un transcendent în sens psihologic. Nevoia de adăpostire 

apare complementară dorinţei de participare imaginară la imensitatea ce se desfăşoară în faţa 

noastră. Tocmai existenţa unui spaţiu exterior face ca interiorul să ne apară ca domeniul, prin 

excelenţă familiar, al trăitului. Necunoscutul din afară, ce apare mereu la limita acelui interior 
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arhicunoscut, este atunci un nu încă trăit. În acest sens, întinderile extraterestre constituie o 

atrăgătoare posibilitate de imensitate interiorizabilă. Extinzând imaginar domeniului trăitului, pot 

deveni catalizatorul unor reverii de infinit. Aceeaşi vastitate conştientizată a universului, ce ne 

domină absolut, ne și dispersează imaginar, proiectându-ne în reverii de plutire într-un nicăieri 

fără sfârşit.  

În condiția în care faptul de a fi este sinonim unei deschideri absolute către lumea 

înconjurătoare, consecinţa acestor reverii este o intensificare a conștiinței fiinţării noastre aici şi 

acum. Pornind de la această premisă, putem analiza impactul pe care întinderile extraterestre îl 

au asupra existenţei noastre, ca fiinţe a căror stare de spiritinfuzează simultan sinele propriu şi 

lumea în care trăim. Noţiunea fenomenologică de dispoziție emoțională (Stimmung) descrie cu 

acuratețe aceastăsituaţie de coapartenență, de unitate şi de acordare a noastră la lumea în care 

suntem situați, inclusiv în termenii spațialității existenței noastre. Lumea, ca spaţiu înconjurător, 

acţionează întotdeauna radiant asupra noastră. Modul particular de a fi al fiecărui spaţiu în care 

ne aflăm la un moment dat şi starea noastră de spirit sunt două aspecte ale aceluiaşi fenomen. 

Prin urmare, putem descrie orice nouă întindere a lumii pe care o întâlnim, fie şi una extrem de 

îndepărtată, cum este cea extraterestră, în aceşti doi termeni echivalenţi: dispoziţia noastră 

psihologică de fiinţe ce existăm aici-şi-acum şi acele caracteristici „exterioare” pe care le 

sesizăm. De aceea, deşi nu sunt tangibile, nu sunt un domeniu al acţiunii zilnice, întinderile 

extraterestre nu pot rămâne pentru noi un abstract continuum cvadridimensional. Acţionează 

opresiv sau, dimpotivă, eliberator, asupra noastră. 

Contemplat din interiorul Căminului noastru pământean, universul extraterestru ne apare 

în termenii lărgimii sau extinderii (Weite)și ai străinătății (Fremde). Aceste concepte, ce aparțin 

lui Bollnow, sunt complemente ale calităţilor spaţiuluimărginit şi familiar al casei. Lărgimea este 

complementul acelei restrângeri, înţeleasă ca intimitate cu lucrurile și a acelei restricţii de 

mişcare ce caracterizează spaţiul, întotdeauna mărginit, al casei. Obiectele astronomice iau 

mereu distanţă faţă de noi, se proiectează pe vaste fundaluri în această extensie nemăsurată, în 

cuprinsul căreia ne situăm. 

Străinătatea este complementul acelei calități a spațiului delimitat al locuirii noastre de a 

fi, prin excelență, un domeniu al cunoscutului. Pentru că în afara Pământului nu mai există acea 

direcţionalitate primară dată de gravitaţie, spațiul extraterestru ne apare ca un mediu străin, ca un 

domeniu în care se pierd conexiunile familiare ale vieţii cotidiene. Așa cum am văzut, această 

lume terestră, mustind de semnificaţii practice şi trăită ca pozitivitate existențială, este negată cu 

brutalitate de vidul ameninţător din afara ei. Pe de altă parte însă, posibilitatea unei mişcări 

lipsite de limitările gravitaţiei, face ca întinderile extraterestre să nesugereze plutirea într-un 

milieu care, oriunde şi oricând, lasă loc mişcării. Zborul, ca formă de mişcare, este asociat 

imaginar cu o experienţă specifică a spaţiului înconjurător, trăit în termenii unei entuziaste 

expansiuni. Universul extra-terestru ne apare atunci ca un domeniu care, tocmai datorită faptului 

că ni se dezvăluie ca fiind prin excelenţă unul adirecțional, ne poate atrage în distanţe fără de 

sfârşit. 
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Fascinaţia imensităţii acestei lumi exterioare trezește în noi dorința de transcenderea 

Cochiliei terestre. Această extindere spaţială, potenţial nesfârşită, ne oferă posibilitatea de a 

evada imaginar din strâmtimea lui aici înspre un altundeva. Străpungerea închiderii de crisalidă a 

cosmosului precopernican reamorsează intensa dialectică ontologică pe care o implică verbul „a 

ieşi”. În acea condensare inițială de intimitate cu lumea, în închiderea Căminului, fiinţa umană se 

descoperă cu intensitate ca fiinţă a unui “altundeva”, care însă nu-şi poate părăsi definitiv 

adăpostul. Dorinţa de a fi acasă şi aceea de a explora depărtările ţin amândouă de intimitatea 

naturii noastre, care tinde să rămână ancorată şi să exploreze în acelaşi timp. Nevoia de a ieşi, 

chiar şi temporar, din claustrarea constant experiată a interiorului, face ca graniţa dintre exterior 

şi interior să fie în mod continuu traversată. Existăm ca fiinţeale distanței, în tensiunea dintre 

plecare şi revenire, ca ceea ce Bollnow numește Homo Viator.  

Orice plecare temporară constituie premisa unei reîntoarceri la Centru, locul de 

careaparţinem. Existenţa noastră este una simultan centrică şi excentrică. Deși rămânem mereu 

legaţi de familiaritatea Căminului, centrul spațial absolut al vieții noastre, suntem atraşi mereu în 

afara lui. Impulsul iniţial al mişcării noastre este starea de autoalienare la care ajungem 

întotdeauna, ca ființe ale distanței, în restrânsul nostru univers familiar. În acest sens, în relaţia 

cu întinderile extraterestre, omul se dezvăluie în primul rând ca fiinţă excentrică. Chiar şi simpla 

prefigurare a unui drum către stele este suficientă pentru a ne aliena, într-o anume măsură, chiar 

în mijlocul familiarităţii trăite a Căminului nostru terestru. Întâlnirea întinderilor extraterestre 

promite o eliberare imaginară în distanţă.Aceeaşi vastitate a întinderilor extraterestre, ce tinde să 

ne insularizeze radical şi ireversibil, poată se ne apară, dimpotrivă, ca extraordinar de 

atrăgătoare. 

Spaţiul extraterestru devine treptat încă un domeniu în care activitatea umană se extinde 

centrifugal. Însă orice înaintare anevoioasă, realizată printr-o luptă continuă cu împotrivirile unui 

mediu în egală măsură ostil şi fascinant, va fi urmată de o revenire în spaţiul familiarului, în 

spaţiul mereu semnificativ al originii. Părăsindu-ne Casa terestră, ne confruntăm cu ameninţarea 

unui univers în stare să ne anihileze în orice clipă. De aceea, așa cum observă Blumemberg1, 

această mişcarea centrifugă tinde să ne traumatizeze. Pământul-Casă,oaza noastră cosmică de 

viaţă, ne apare atunci ca fiind punctul de atracţie al unei mişcări inverse, de revenire.  

Continuăm să locuim Pământul, dar suntem tot mai capabili să vedem lumea din afara lui. 

Noi și noi locaţii astronomice, situate mult dincolo de Linia Karman, primesc identitate proprie, 

devin semnificative pentru noi. Universul extraterestru devine, treptat, un ansamblu de locuri în 

curs de descoperire. Capacitatea tehnologiei de a ne transpune senzorial în afara Pământului face 

ca nebuloase aflate la ani lumină distanță, deşerturile marţiene, calotele glaciare ale sateliților 

jupiterieni sau craterele lunare, să ne devină, treptat, familiare.  

Aceste peisaje evocă simțul locului cu atât mai intens cu cât caracteristicile lor corespund 

experienţei noastre anterioare. Ariditatea dezolantă a suprafeţelor altor planete, complexitatea 

luxuriantă a galaxiilor, exploziile spectaculare de culoare şi formă ale nebuloaselor, declanșează 

un proces de recentrare perceptuală şi imaginară în afara lumii imediate. Considerând că 

                                                           
1
Hans Blumemberg,op.cit., p. 678 
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dispoziţia noastră emoțională (Stimmung) şi caracteristicile peisajului contemplat sunt două 

aspecte ale aceluiaşi fenomen, asumarea unei ontologii a locuirii Pământului face posibilă o 

hermeneutică a acestor unităţi naturale complexe. Aceste evenimente cosmice de o extraordinară 

magnitudine,cum sunt exploziile solare, furtunile de pe Jupiter sau supernovele, ne sunt,            

e-adevărat accesibile prin intermediul tehnologiei, dar întotdeauna de la adăpostul Căminului 

terestru.  

Născută din rearticularea esteticii ca filosofie a experienţei, categoria sublimului ne poate 

ajuta să înţelegem amestecul de teroare şi încântare pe care îl aduce întâlnirea lor, uimirea şi 

veneraţia noastră în fața caracterului neexplorat şi a imensităţii unei naturi extraterestre absolut 

virgine şi, mai ales, radical ameninţătoare. Estetica lui Burke este compatibilă cu o interpretare 

fenomenologică a peisajelor cosmice pentru că leagă sublimul de reprezentarea vizuală. Dacă 

impresiile senzoriale generează reacţii emoţionale imediate, experiența estetică depinde direct de 

caracteristicile obiectului ei. Pornind de identificarea unor emoţii tipice, putem atunci ajunge la 

investigarea acelor calităţi anume ale lumii sensibile, care le-au produs. În aceste condiții, 

experiența sublimului este un proces de natură imaginară, declanșat de acele obiecte sau 

fenomene care ne sugerează infinitul. 

Frumosul şi sublimul sunt categorii estetice net diferite. Dacă frumosul ni se revelează 

prin calităţi ce ţin exclusiv de domeniul finitului şi de atributele sale implicite: comensurabilul şi 

familiarul, sublimul aparţine exclusiv domeniului infinitului. Întâlnirea lui provoacă întotdeauna 

trăiri legate de instinctul nostru de conservare, declanşează experiența acelei spaime încântătoare 

pe care o resimţim acut în faţa unei naturi grandioase, sălbatice. În acest sens nesfârşirea, 

inaccesibilitatea, majestatea peisajelor cosmice, au asupra noastră un incontestabil impact. 

Prezența sublimului în natura extraterestră ne activează imaginar. Conștientizăm noi posibilităţi, 

în acelaşi timp fascinante şi înspăimântătoare. În acest sens, estetica imaginilor astronomice 

depăşeşte cu mult limitele simplei referinţe la domeniul senzorial, pentru că implică o reacţie de 

ordin imaginar la imensitatea spaţio-temporală a universului ce se întinde dincolo de graniţele 

terestre ale experienţei noastre imediate.  

În acest context, acele privaţiuni pe care le resimţim imaginar, nu real,devin catalizatorii 

cei mai puternici ai experienţei sublimului. Atunci când ne proiectăm imaginar în afara 

Pământului, solitudinea şi tăcerea primesc un sens absolut, devin extreme care operează 

extraordinar de eficient, prin limbajul lor senzorial, imediat, în favoarea acestei experiențe.În 

afara Pământului existăm sub teroarea unei morţi instantanee. Celebrarea calităţilor estetice ale 

obiectelor și fenomenelor cosmice contemplate va fi mereu concurată de tentaţia voalată a 

negării de sine, pe care, adesea, ne-o induc.  

Pentru a trăi experienţa sublimului este însă necesar ca evenimentul care o inspiră să fie 

la o distanţă suficient de mare de noi pentru a ne plasa într-o relativă securitate, chiar dacă ne 

copleşeşte prin grandoare, prin durată sau prin forţa sa inimaginabilă. Numai privite de la o 

necesară distanță securizantă, evenimente cosmice colosale, infinit de primejdioase, pot genera 

acea oroare încântătoare, impregnată de teroare. Găurile negre, supernovele, quasarii, pulsarii, 

nebuloasele, ţin de domeniul sublimului tocmai pentru că putem să le contemplăm, datorită 
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tehnologiei, de la distanţa securizantă a anilor lumină, protejaţi de teama unei proximităţi cu 

adevărat alarmante. Numai atunci revelaţia infimității noastre în fața enormităţii fenomenelor 

universului, a efemerităţii noastre în comparaţie cu timpurile galactice, a neajutorării noastre în 

faţa marilor evenimente cosmice ostile vieţii, poate deveni premisa unei experienţe a sublimului. 

 

Capitolul V. Spaţiul extraterestru – mediu al acţiunii umane 

Peisajele extra-terestre augmentează distincţia antropologică dintre interior şi exterior, 

dintre Căminul nostru terestru şi universul străin. Deși contemplarea lor prin intermediul 

tehnologiei ne sugerează o existenţă de o extremă fragilitate, în vidul şi tăcerea universului din 

afară, distanţa noastră faţă de această natură extraterestră, iniţial total inaccesibilă, tinde, în mod 

constant, să se reducă. Oricât ar fi de ostilă şi de greu accesibilă, pustietatea anonimă de dincolo 

de Linia Karman devine astăzi, treptat, un nou mediu istoric al acţiunii noastre. Explorarea şi 

experimentarea în afara Pământuluiproduce deja efecte ştiinţific comensurabile asupra mediului 

extraterestru. Cele patru aspecte ale activităţii umane care afectează deja, sau pot afecta în viitor 

mediul extraterestru sunt, în ordinea descrescătoare a relevanței: intensa exploatarea comercială a 

orbitei terestre din ultimele decade, experimentele militare, activitatea de cercetare in situ 

desfășurată pe Stația Spațială Internațională și pe planetele Sistemului Solarşi, într-o perspectivă 

mai îndepărtată, proiectele miniere off-world din centura de asteroizi. 

Dată fiind capacitatea noastră de a exista la nivel etic-deliberativ în raport cu lumea 

înconjurătoare, o dezbatere asupra justificării morale şi consecinţelor prezenței noastre în mediul 

extrateterestru este astăzi posibilă, indiferent de amploarea activităţilor noastre spaţiale. Mai 

mult, trebuie să conștientizăm că, odată intrată sub incidenţa unei logici utilitariste, natura, chiar 

și cea extraterestră este, inevitabil, expusă pericolelor instrumentalizării. Pentru ca, în explorarea 

şi exploatarea Sistemului Solar, consideraţiile etice să nu vină exclusiv post factum, este necesară 

o fundamentare etică prealabilă a activităţilor umaneîn noile medii extraplanetare accesibile. În 

acest sens, putem vorbi despre administrarea responsabilă a resursele din afara Pământului, 

despre adoptarea unor măsuri cu caracter strict prudenţial, sau, dimpotrivă, putem dezbate asupra 

datoriilor pe care le avem faţă de entitățile naturale din afara planetei noastre. Între cei doi poli, 

extinderea graniţelor considerabilității morale dincolo de domeniul strict uman, așa încât să 

includă existențele non-umane, vii sau nevii, s-a făcut, în etica mediului, prin trei abordări 

alternative: cea libertariană, cea ecocentrică şi cea conservaționistă. 

Încercând să emuleze importanța individualităţii într-o viziune evoluționist-ecologică 

asupra lumii naturale, constatăm că argumentele libertariene extind noţiunea morală de drept la 

domeniul nonumanului. Nu numai fiinţa umană poate fi purtătoare de drepturi și, prin urmare, 

poate avea interese legitime, ci şi animalele neraţionale, plantele şi chiar microorganismele. 

Observarea unui principiu lărgit al considerării egale a intereselor tuturor fiinţelor sensibile,      

ne-ar obliga să luăm în considerare posibilitatea existenţei vieţii extraterestre în deciziile noastre 

morale legate de acțiunile de explorare și exploatare a mediilor planetare extrapământene. Cu 

toate acestea, competența întregii dezbateri se oprește mult prea timpuriu. De exemplu afirmaţia 

că simple entităţi anorganice pot fi purtătoare de drepturi este extrem de greu admisibilă. Ori 
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corpurile cerești explorate sunt, cel puțin până acum, lipsite de viață. Întrucât omul rămâne, ca 

subiect etic, radical diferit față de natură, atribuirea de drepturi entităților nonumane constituie o 

antropomorfizare nejustificată. 

Acest impas aduce în discuție alternativa ecocentrică: o existenţă particulară, organică 

sau chiar anorganică, poate fi luată în considerare din punct de vedere moral ca parte a unui 

ecosistem. Dată fiind interdependența componentelor sale biotice şi abiotice, diversitatea şi 

integritatea întregului, a sistemului, sunt considerate, în mod intrinsec, valoroase. Promovarea 

bunăstării ecosistemelor devine imperativ moral. Pentru că valorizează holistic mediile naturale,o 

viziune etică orientată către protejarea a întregi habitate planetare cu toate eventualele fiinţe vii şi 

entităţile nevii pe care le găzduiesc, indiferent de nivelul lor de sensibilitate, poate fi luată în 

considerare în explorarea și exploatarea planetelor din vecinătatea Pământului. 

Deși această abordare angajează un anume grad de responsabilitate chiar şi pentru 

componentele abiotice ale mediilor extraplanetare, stabilirea relevanței fiecărei entități în parte în 

deciziile noastre rămâne o problemă. Pentru că mediile planetare din afara Pământului sunt, cel 

puțin din ceea ce știm până acum, extrem de ostile vieții, nu ne putem folosi, în determinarea 

relevanței morale a entităților naturale, de cele două criterii consacrate în dezbaterile actuale: cel 

al sensibilității ființelor nonumane și cel al diversității lumii vii. Este atunci necesară asumarea 

unei axiologii suficient de satisfăcătoare pentru a se constitui în premisa unei etici a respectului 

faţă de valorile naturale extrapământene. Chiar dacă simpla recunoaştere a acestei valori nu 

implică în mod necesar și o datorie morală de promovare a ei, ne putem totuși întreba dacă și în 

ce condiții ne este permis să ne folosim de resursele din afara Pământului? Cadrul ca atare, în 

care se conturează limitele conceptuale şi domeniul de aplicabilitate al noţiunii de valoare 

naturală extraterestră, rămâne relaţia dintre subiectul valorizator şi lumea înconjurătoare. Statutul 

axiologic al mediilor extraterestre devine un nou teren fertil pentru dezbaterea care opune 

conceptul de valoare naturală instrumentală, celui de valoare naturală intrinsecă. 

Formulată succinct, perena dilemă a ontologiei valorii este următoarea: entităţile naturale 

sunt valoroase pentru că le acordăm noi acestă valoare, sau le preţuim pentru că sunt valoroase în 

sine? Dacă existența valorii în natură nu este condiționată de existența noastră ca subiecți 

valorizatori, atunci obiectele naturale pot să aibă valoare prin ele însele, în virtutea unor calităţi 

inerente, cum sunt frumuseţea sau armonia lor. Cu condiţia ca observatorul uman să nu rateze 

epistemologic întâlnirea cu ele, chiar și obiecte astronomice extrem de îndepărtate, cum sunt 

galaxiile sau nebuloasele pe care le contemplăm cu ajutorul telescoapelor orbitale, ne bucură 

estetic prin ceea ce sunt. Dacă însă valorizarea lor este consecinţa imediată a unei cunoaşteri 

empirice, nu mai pot avea, în sens strict, valoare intrinsecă. Oricât de interesante științific sau de 

frumoase ar fi, ele tind să revină la statutul de mijloc pentru satisfacerea unor preferinţe și nevoi 

umane subiective, fie ele estetice sau de cunoaștere. 

În măsura în care poate fi concepută și în afara relației cu experimentatorul uman, 

valoarea în natura extraterestră este nonsubiectivă, în sensul că rămâne complet independentă 

deacţiunea noastră de valorizare conştientă. Preţuim spectacolul astronomic, vizibil cu ochiul 

liber, al trecerii unei comete prin stratosfera terestră pentru frumuseţea lui în sine, nu pentru 
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emoţia estetică mai mult sau mai puţin pasageră pe care ne-o poate procura. Dunele albastre de 

pe Marte sunt preţuite acum pentru valoarea lor în sine, dar există mult anterior actului de 

valorizare pe care tehnologia l-a făcut posibil. Descoperim atunci în natură valori care există, au 

existat şi vor exista fără vreo contribuţie umană. 

Fondată pe o interpretare realist-critică a naraţiunii cosmologice evoluţioniste, ontologia 

natural-istorică a valorii propusă de Rolston ne poate ajuta să luăm în considerare valorile 

naturale prezente în Sistemul Solar. Noi și noi existențe naturale particulare, cunoscute sau încă 

necunoscute, se individualizează continuu, de-a lungul miliardelor de ani. Văzut prin prisma unei 

astfel de metaetici obiectiviste, procesul evoluţiei naturale generează mereu valori intrinseci și o 

face la scară cosmică, începând cu propriul nostru ecosistem planetar, capabil, la rândul lui să 

producă omul, singura fiinţă capabilă axiologic. Constanta evoluție a naturii cosmice generează, 

în ultimă instanță, toate valorile posibile, umane și nonumane. Domeniul extraterestru ne apare 

atunci ca un mediu în care rezidă miriade de loci de valoare, în care valoarea se localizează într-o 

pluralitate de sisteme naturale autoorganizate. 

Deși prezente în mod obiectiv, aceste valori cer aprecierea noastră raţională. În acest 

sens, întâlnim în afara Pământului o natură în care pot fi recunoscute, pe lângă valoarea estetică, 

valoarea unităţii şi cea a diversităţii, valoarea spontaneității şi a creativităţii. Contemplăm o 

natură unitară: cu toată diversitatea galaxiilor, a planetelor, a nebuloaselor sale,universul 

observabil ne apare totuși ca fiind omogen şi izotrop. În această naraţiune cosmologică în 

desfăşurare, spontaneitatea este mereu prezentă. Sistemele naturale nu se repetă niciodată identic. 

Particularităţile nu pot fi întru totul prevăzute. Fiecare sistem planetar este rezultatul propriei 

istorii evolutive, similară cu a altora, dar niciodată identică. Contingențele naturale cum sunt de 

exemplu cometele, adaugă mereu haos în cosmosul repetitiv al sistemelor solare, adaugă mereu 

noutatea ca o plus valoare.  

Ca medii care găzduiesc deopotrivă valoarea, cultura şi natura sunt diferite. Dacă, în 

cultură, conştiinţa de sine şi raţionalitatea fac valoarea posibilă prin achiziţia şi transferul 

deliberat de cunoaştere, fie ea ştiinţă, tehnologie sau artă, natura rămâne prin excelenţă spontană 

şi nonreflexivă. Pentru Rolston, sălbăticia este un sinonim pentru orice mediu natural, absolut 

liber de intervenţiile umane, în care procesele naturale au ca rezultat final geneza valorii. În acest 

sens, în afara Pământului se întinde o sălbăticie naturală în care valorile naturale abiotice, sau, 

eventual, biotice, pot fi cunoscute pe măsură ce emerg, pe măsură ce ni se specifică empiric, ca 

loci ai valorii.  

 

Capitolul VI. Prezervarea mediilor extraterestre 

Odată localizate aceste valori, cu condiția să acceptăm că din recunoaşterea lor poate fi 

derivată datoria morală de a le proteja, este posibilă o abordare etică de factură consecvențialistă 

a acţiunii umane în mediul circumterestru sau în mediile planetare extraterestre. O cunoaştere 

ştiințifică detaliată a acelor sisteme naturale, pentru a prevedea consecințele pe termen lung ale 

acțiunii noastre asupra lor, devine atunci strict necesară. Pentru că sunt medii în curs de 

explorare, pe care pur şi simplu nu le cunoaștem suficient din punct de vedere ecologic, o astfel 
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de abordare nu poate fi operațională astăzi sau în viitorul apropiat. Având în vedere acest lucru, o 

poziție cognitivist-deontologică, cum este cea a lui Rolston, este preferabilă. Nu este neapărat 

necesară determinarea exactă a influenței predictibile pe care acţiunea umană o poate avea 

asupra acelui mediu. Ajunge să acceptăm că oamenii au capacitatea să discearnă cu obiectivitate 

valoarea naturală în mediu. Simpla recunoaştere a prezenţei ei generează datoria morală generală 

şi imediată de a o proteja împotriva unei instrumentalizari absolute în favoarea nevoilor noastre. 

Principiile eticii lui Rolston,al urmării naturii şi al captării valorii,ne pot ghida acţiunea în orice 

mediu nou. Trebuie spus însă că normativitatea lor nu este una absolută în sens personalist, 

kantian.  

În ce privește primul principiu, al urmării naturii, aceasta nu poate fi imitată etic pentru 

că este amorală, dar cunoașterea și prezervarea valorilor ei pot deveni unul din scopurile noastre. 

Intruziunea umană nu are voie să oprească procesele evolutive continue, prin care, în natură, 

valorile sunt permanent îmbunătăţite calitativ. Sistemele naturale trebuie prezervate pentru a da 

voie creaţiei de valoare să se manifeste nestânjenită de prezenţa umană. Nu ar trebui să afectăm 

creativitatea în Sistemul Solar, la scară locală, prin experimentare sau exploatare, chiar dacă 

eventualele procese creative descoperite sunt de natură anorganică. 

Al doilea principiu, al captării valorii, este formulat pornind de la dualismul etic pe care îl 

presupune opoziţia dintre o natură în permanentă evoluţie şi cultura umană. Modul în care 

valorile sunt luate din natură şi transferate în cultură trebuie supus unor constrângeri morale. 

Aplicarea principiului în practică se sprijină pe afirmaţia că avem capacitatea de a judeca 

obiectiv atât asupra pierderii, cât şi asupra câştigului de valoare. Captarea sau însuşirea de 

valoare din natură este permisibilă şi chiar necesară, dar trebuie să fie proporţională cu pierderea 

de valoare în lumea naturală. Pe măsură ce aceasta din urmă este preschimbată în valori câştigate 

în cultură, acţiunea umană nu ar trebui să distrugă nimic decât dacă produce ceva cu o valoare 

cel puţin egală. 

Pentru că nu impune un nonintervenționism strict, permițând acţiuni de management a 

mediului şi de folosire responsabilă a resurselor, principiul captării de valoare poate fi angajat  

într-o dezbatere etică asupra explorării și exploatării mediilor extraterestre. Avem în vedere în 

primul rând mediul circumterestru, expus unei activităţi comerciale, ştiinţifice şi militare tot mai 

intense, apoi corpurile cereşti explorabile şi exploatabile din imediata noastră vecinătate 

astronomică: centura de asteroizi, suprafeţele planetare ale Lunii și ale planetei Marte. Odată 

admis faptul că natura extraterestră din proximitatea noastră astronomică este un sistem inventiv, 

care duce la apariţia unei multitudini de entități naturale care au integritate proprie, se pot pune 

bazele unui ghid deontologic pentru acţiunea umană în afara Pământului. 

Deși nu ne putem aștepta ca recunoaşterea valorii entităţilor extraterestre să întrunească 

un consens general, ghidul deontologic propus de Rolston, poate constitui baza unei etici 

operaționale în mediile extraterestre. Trebuie mai întâi să identificăm în Sistemul Solar locurile 

care merită în mod spontan un nume propriu, extremele exotice ale naturii, locurile cu 

semnificativitate cosmologic-istorică, cele în care putem recunoaşte creativitatea naturală activă 

sau potenţială și, nu în ultimul rând,cele care au valoare estetică.  
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Locurile din afara Pământului care merită în mod spontan un nume propriu sunt cele care 

au impact semnificativ asupra noastră prin unicitatea caracteristicilor astrofizice. Cel mai la 

îndemână exemplu este Marte, sau orice altă planetă a Sistemului Solar. Particularitățile lor 

unice, ce le conferă identitate și unicitate, fac să merite să le fie prezervată şi protejată 

integritatea ca sisteme naturale. 

Procesele naturale ce se desfășoară pe alte planete în forme extreme, absolut imposibile 

pe Pământ, cum sunt lacurile de metan de pe Titan, creează peisaje absolut nesimilare celor 

terestre, peisaje care pot fi apreciate ca expresii rare ale creativităţii naturale, creativitate care, în 

afara Pământului, se manifestă în evenimente formative unice. 

În Sistemul Solar se desfăşoară extrem de lent, din perspectiva noastră subiectiv-umană, 

o multitudine de istorii nonumane. Evoluţia produce locuri cu valoare specială prin faptul că ne 

oferă informații semnificative din punct de vedere cosmologic. Peisajele marţiene ascund dovezi 

a miliarde de ani de evoluţie planetară iar crusta de gheaţă a lui Ganimede este un muzeu la zero 

absolut al bombardamentului meteoric de-a lungul unei perioade de miliarde de ani. Fiecare 

planetă activă geologic este un loc al transformărilor, un loc al cărui viitor merită consideraţie și 

respect pentru că în el se manifestă actual excelența creativă a naturii. Procese naturale în 

desfăşurare la scară planetară fac ca lunile galileene ale lui Jupiter să contrasteze flagrant, prin 

intensa activitate vulcanică, cu Luna noastră, demult inertă din punct de vedere geologic. 

Permițând existenţa extremofilelor, oceanul de sub crusta de gheaţă exterioară a Europei ar putea 

fi un leagăn al vieţii. 

Chiar dacă obiectele astronomice rămân extrem de departe de noi în termenii distanţelor 

fizice, ele prezintă adesea calități estetice cum sunt simetria, armonia formei, complexitatea sau 

grandoarea. Peisaje planetare cum sunt Marea Liniștii sau Olympus Mons sau chiar inelele lui 

Jupiter, merită prezervate.Deşi experienţa frumuseţii naturale extraterestre este subiectivă, ea 

rămâne legată de formă, de structură, de integritate, de ordine, de dinamică, de simetrie, de 

diversitate, de unitatea morfologică, calități ce provin toate, în ultimă instanță, din creativitatea 

spontană a naturii.  

Există însă o complicaţie majoră în aplicarea efectivă a acestui ghid deontologic. Chiar 

asumându-ne din start un simţ al responsabilităţii faţă de o planetă, de exemplu Marte, şi 

acceptând că entităţile ei naturale au valoare, indiferent dacă planeta găzduieşte sau nu viaţă, 

pentru a proteja itemi anume de mediu, adică entităţi abiotice sau biotice particulare, trebuie mai 

întâi să-i înţelegem suficient de bine ecologia. Așa cum observă Cockell şi Hornek, pentru a 

selecta ceea ce dorim să prezervăm, trebuie s-o explorăm fie direct, fie cu ajutorul roboţilor. 

Prezența noastră va afecta, inevitabil, chiar acel mediu pe care am dori să-l protejăm. 

Această observație readuce în discuție un fapt ce ține istoria practicilor noastre în mediu. 

Cu tot antropocentrismul ei, potențial prejudiciant, trebuie să ținem cont că o viziune 

instrumentală asupra valorii în natură a justificat şi continuă să justifice acţiunile de exploatare a 

resurselor. Dacă nu acceptăm că valoarea poate fi prezentă independent de noi, atunci ea există 

ca rezultat al unui act subiectiv de atribuire și îşi datorează întru totul existența şi semnificaţia 

sentimentelor, judecăților şi atitudinilor noastre. Actul de valorizare umană a naturii constă 
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atunci în simpla evaluarea proprietăţilor entităţilor naturale, luate în considerare și estimate ca 

resurse ce ne sunt sau ne pot fi necesare. 

 

Capitolul VII. Conservarea mediilor extraterestre 

Dacă nu acceptăm că mediile extraterestre pot avea o valoare noninstrumentală, absolut 

independentă de utilitatea lor pentru noi, atunci, nefiind în mod direct purtătoare de valoare, au 

acea valoare pe care omul, ca agent evaluator, le-o acordă, intrând în relaţie cu ele în decursul 

acţiunii sale istorice. Natura extraterestră are pentru noi valoare ştiinţifică, economică şi estetică. 

Întrega noastră dezbatere se va referi atunci la dimensiunea morală a comportamentului nostru 

față de o lume care, cel puţin potențial, pare să ne aparţină în totalitate.  

În concepţia lui Locke, deși o natură nou descoperită nu este complet lipsită de valoare 

până la venirea omului, numai prezența lui poate să activeze această valoare. O natură ce slujeşte 

nevoilor noastre este infinit mai preţioasă decât era în starea ei inițială. În condiția în care natura 

devine, treptat, sfera de manifestare a eului liberal, sălbăticia este orice parte a ei a cărei 

abundență este încă nefolosită. Recunoaşterea existenţei oricărei sălbaticii naturale presupune din 

start intenţia explicită a umanizării ei, adică transformarea ei prin muncă în lumea strict 

demarcată de reguli etice pe care o cere luarea în proprietate. O viitoare colonizare a proximităţii 

noastre astronomice ar avea efecte profunde asupra naturii extraterestre, aşa cum s-a întâmplat 

ori de câte ori umanitatea s-a răspândit pe noi continente. 

Deși face obiectul unor considerații ce țin de etica individualismului liberal, condiţia 

umană este definită de Locke în termeni teologici: superior prin raţiune față de celelalte făpturi, 

omul a primit de la Providență, în dar, întreaga natură, în scopul a-şi asigura prin propria 

osteneală, subzistenţa. Mai mult, omul poate dispune de natură pentru îmbunătăţirea continuă a 

condiţiei sale. Nu are însă un drept în perpetuitate asupra întregii lumi, ci doar posibilitatea de a 

dispune liber, pe durata limitată a vieţii sale, de produsele sau bunurile oferite spontan de o 

natură creată de Dumnezeu. Prin urmare, singurul drept al omului asupra lumii înconjurătoare 

constă în libertatea de a se folosi de ea. Acest drept, justificat de imperativul autoconservării, este 

acordat tuturor indivizilor umani şi le rămâne inalienabil. În acest sens, orice parte de natură nou 

descoperită, cu bunurile ei produse deja în mod spontan, ne aparţine.  

Prospectarea și exploatarea resurselor extraterestre poate fi considerată o întreprindere 

absolut necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a resurselor noastre vitale. O 

gândire de tip neolibertarian poate justifica moral expansiunea inițiativei private  dincolo de linia 

Karman, reeditând, într-o nouă formă, argumentele lui Locke. Spațiul extraterestru poate deveni 

domeniu al unei libertăţi individuale absolute, cu toate riscurile morale pe care aceasta le 

presupune. Distrugerea naturii nonumane este, în principiu, permisibilă, tocmai pentru că 

transformarea ei prin muncă asiduă îi îmbogăţeşte valoarea, adăugându-i raţionalitate umană. De 

aceea, o viziune a spaţiului cosmic ca infinită ofertă de resurse poate degreva actualii şi viitorii 

întreprinzători de orice preocupări privind protejarea mediilor extrapământene, în interesul 

generațiilor viitoare.  
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Raţiuni etice în favoarea utilizării echitabile a resurselor extraterestre pot proveni atunci 

din observarea principiului lockean al aproprierii juste. Acest principiu afirmă dreptul, pe care 

orice individ uman îl are, să-şi aproprieze prin muncă o parte dintr-o natură virgină, încă 

neatinsă, dar trebuie s-o facă în mod echitabil faţă de ceilalţi. Lecturată în termenii eticii 

mediului, teoria lockeană poate contribui la fondarea eficientă a unui liberalism sensibil din 

punct de vedere ecologic pentru că afirmă, dar și limitează, drepturile individuale, prin stabilirea 

unor reguli de echitate ce interzic risipa și spolierea resurselor naturale.  

Exercitându-și dreptul inalienabil, comun tuturor fiinţelor umane, la o parte din bunurile 

naturii, oricine poate dobândi proprietate particulară asupra unei resurse naturale, ce nu a 

aparţinut anterior nimănui, prin începerea folosirii ei. Actul acesta de apropriere originară nu 

urmărește însă satisfacerea nevoilor consumeriste, ci prezervarea existenței noastre ca fiinţe 

raţionale. Pentru că drepturile particulare şi exclusive pot reieşi numai din munca exercitată 

asupra unei părți dintr-o natură ce, în întregul ei, rămâne un bun comun, acest act este supus, încă 

din start, unor constrângeri morale. În primul rând o persoană nu are dreptul să-şi aproprieze mai 

mult decât poate folosi, în al doilea rînd nu poate pretinde mai mult decât poate să consume şi,în 

al treilea rând, trebuie să transforme proprietatea comună în proprietate privată, în aşa fel încât să 

rămână destul şi la fel de bun pentru alţii. Dacă toate aceste condiţii sunt realizate, atunci şi 

numai atunci actul de aproprire originară este unul justificat moral. Corolarul, din punct de 

vedere al eticii mediului, este intedicția risipei sau a distrugerii nemotivate a bunurilor naturii.  

Acest pro-viso lockean, destinat inițial colonizării Americii, ar trebui să funcţioneze în 

orice nouă situaţie istorică. Aceasta pentru că nici o parte din natura extraterestră, un nivel de 

altitudine circumterestră, o porțiune de suprafaţă selenară sau a un asteroid anonim, nu a fost în 

prealabil deţinută de altcineva. Avem atunci dreptul să convertim prin muncă acestpatrimoniu 

comun al întregii umanităţi în proprietate particulară. Deşi accesul la resursele minerale 

extraterestre, ce există în cantităţi potenţial nelimitate, este încă limitat de tehnologie,de câteva 

decadeentități de drept privat comercializează orbita circumterestră. Condiţia cea mai relevantă 

din punctul de vedere al eticii mediului, necesară oricărui act de apropriere justă, este respectarea 

principiului accesului egal la resurse de aceeaşi calitate. În acţiunea asupra mediilor extraterestre 

trebuie diminuate la maxim orice consecinţe previzibile, potențial prejudiciante pentru 

generațiile viitoare. Nu numai sustenabilitatea mediului orbital circumterestru, ci și frumuseţea 

naturală a canioanelor marţiene sau a peisajelor lunare, sunt atunci resurse ce trebuie conservate. 

Chiar dacă un asemenea principiu de conservare ar putea face parte dintr-o agendă pe 

termen lung a activităţilor de prospectare și exploatare în proximitatea Pământului, dacă itemii 

naturali întâlniți nu au valoare în sine, fiind destinați exclusiv uzului omenesc, atunci și raţiunile 

etice pentru protejarea lor nu pot fi decât de ordin strict prudenţial. Managementul poluării 

orbitale este recomandabil numai pentru ca funcţionarea sateliţilor de telecomunicaţii şi a celor 

geodezici să nu fie afectată. Exploatarea resurselor minerale ar putea afecta frumuseţea peisajelor 

planetare dar, atâta vreme cât avem conştiinţa că distrugem simple valori instrumentale, nu există 

rațiuni etice suficient de puternice care să ne împiedice ca, la nevoie, s-o facem. 
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Capitolul VIII. Repere morale pentru acţiunea umană în spaţiu 

Acestea fiind condiţiile în care discutăm aici despre protecţia mediilor planetare, am avut 

în vedere, în finalul dezbaterii noastre, problemele de etica mediului pe care le ridică perspectiva 

mineritului extraterestru. Dacă acceptăm valoarea intrinsecă a unui ecosistem planetar, atunci 

entitățile sale naturale nu mai pot fi tratate ca simple resurse. Este însă complet implauzibil, 

având în vedere cererea, în continuă creștere, de minerale rare, că suprafețele lunare, de exemplu, 

nu vor fi, în viitor, exploatate. De aceea, odată afirmate la nivel etic, obligaţiile noastre faţă de 

natură trebuie conjugate cu acele raţiunile utilitare ce motivează, cel mai adesea, acţiunea umană 

în mediu. Pentru aceasta, este necesar ca practicile noastre în mediu să nu se întemeieze doar pe 

aplicarea necondiţionată a unor principii morale absolute şi invariabile, în cazul nostru a 

principiului prezervării valorii intrinseci în natură. 

Proiectul etic particularist afirmă că aplicarea invariabilă a aceluiaşi principiu general şi 

abstract în noi şi noi situaţii particulare, concrete, poate să ascundă atenţiei noastre faptul că, în 

circumstanţe diferite, aceleaşi aspectele relevante, care justifică o anume judecată morală, pot să 

conteze în mod diferit. Mai mult, prezumţiile etic-regulative nu ne pot ghida eficient în cazuri 

excepţionale. Ori, tocmai acesta este specificul oricărei acţiuni de explorare. În locul conformării 

automate cu un principiu, acţiunile noastre ar trebuiatunci justificate de acele aspecte morale ce 

se remarcă de la sine ale unei situaţii, aspecte luate întotdeauna în considerare în deciziile 

noastre, dar care nu au niciodată aceeaşi relevanță în fiecare situaţie nouă ce poate să apară. 

Nu putem restricţiona sau interzice exploatarea resurselor în mediile extraterestre numai 

pentru că integritatea unor itemi naturali, fără viață, este vrednică de preocupare morală. Pe de 

altă parte însă, dacă, în relaţia cu mediul, numai interesele noastre contează, atunci orice 

dezbatere asupra valorilor naturale cade complet sub incidenţa drepturilor, datoriilor şi agenţiei 

noastre raţionale, concepte potențial prejudiciante pentru natură. Odată conştientizată pluralitatea 

consideraţiilor relevante moral, este preferabil să deliberăm considerându-le raţiuni ce 

concurează în dinamica proceselor noastre decizionale. Fiecare posibilă consideraţie morală, ca 

raţiune în favoarea sau împotriva asumării unui anume curs de acţiune, trebuie să rămână direct 

afectată de contextul specific în care apare. În aceste condiții, adoptarea unei metode cazuistic-

progresive ne dă posibilitatea să abordăm, prin analogie, situaţii noi şi extrem de complexe din 

punct de vedere etic. 

Deşi judecata morală pe care o solicită este cel mai adesea una de tip intuitiv, cazurile 

imaginare contribuie la procesul de cunoaştere morală, punând în evidenţă nu numai proprietăţile 

situaţionale care ar putea fi relevante în deliberările noastre, ci şi felul în care ar putea să conteze. 

Cu cât au mai mult în comun cu cele reale, cu atât raționarea prin analogie ne poate ajuta să 

depăşim graniţele actualei noastre experienţe şi să anticipăm noi şi noi situaţii, susceptibile de 

dezbatere morală. O activitate minieră în apropierea Pământului este posibilă în viitorul apropiat. 

Am pornit în dezbaterea noastră de la angajamentele noastre actuale, în mediul terestru, ținând 

cont de puterea reală a principiilor ecocentrice în practica exploatării resurselor. 

Activitatea de explorare în afara Pământului cade deja sub incidenţa unei preocupări cu 

caracter strict prudențial: protecţia mediilor extraplanetare de contaminare cu substanțe biologice 
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terestre, pentru a fi studiate în condiții optime din punct de vedere științific. În perspectiva 

exploatării resurselor extraterestre, peisaje naturale rămase neschimbate de miliarde de ani, ar 

putea fi afectate ireversibil de acţiunea umană. Pentru că permite acţiuni de management a 

mediului şi folosirea responsabilă a resurselor, principiul rolstonian al captării de valoare poate fi 

angajat într-o dezbatere etică asupra explorării și exploatării mediilor extraterestre. Este însă mai 

întâi nevoie de o lărgire a sensului, actualmente extrem de limitat, al noțiunii de protecție 

planetară. Asumarea unei autentice răspunderi ecologice faţă de ecosistemele extraterestre ar 

putea începe cu acceptarea afirmaţiei că orice planetă are valoare în sine, în întregul ei, ca sistem 

natural complex, indiferent dacă găzduiește sau nu viața. 

Odată recunoscută această valoare cardinală, criteriul integrității, așa cum este formulat 

de Rolston, poate fi utilizat pentru a identifica eventualele valori naturale particulare cum sunt 

Valles Marineris, dunele albastre de pe Marte sau Olympus Mons. Contemplarea acestor entități 

geofizice poate trezi respectul şi admiraţia noastră, în măsura în care sunt purtătoare ale 

următoarelor valori, asociate oricărei entități naturale ce posedă integritate: complexitate, 

fertilitate anorganică, raritate, semnificativitate cosmologică, potenţial de dezvoltare, stabilitate 

structurală și, nu în ultimul rând, valoare estetică. Chiar dacă nu ne oferă o raţiune morală 

suficientă, constatarea existenței acestor semne ale integrității naturale se constituie într-o raţiune 

ce poate contribui la o decizie de protecție selectivă. 

Prezervarea valorii întregului sistem planetar nu exclude un anume grad de 

instrumentalizare a părţilor componente, biotice sau abiotice, atâta vreme cât integritatea 

întregului nu este ameninţată. Aceasta ar cere evaluarea progresivă a tuturor mediilor planetare 

din Sistemul Solar, pe măsură ce sunt explorate, în funcţie de criteriul sensibilității lor ecologice 

la interferenţele activităților umane. 
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V. Concluzii și contribuții  

 

  Descoperirea spaţiului extraterestru provoacă intens rolul graniței, acela de a configura 

antropologic o lume pe care o experimentăm gradual. Linia Karman este acea graniţă, trasată 

imaginar, care desparte interiorul nostru terestru, familiar din punct de vedere cognitiv, de un 

exterior străin, necunoscut. 

Ca ființe situate, ne căutăm astăzi locul într-o lume nouă, profund diferită de acel cosmos 

precopernican imaginat ca un spaţiu delimitat de un cer de stele fixe, care există la marginea lui 

exterioară. Orizontul lumii în care trăim astăzi tinde mereu să se dizolve expunându-ne 

infinitelor întinderi. Intuiţia că suntem în centrul realităţii pe care o experiem senzorial este 

profund subminată. Pe măsură ce conştientizăm nesfârşirea întinderilor extra-terestre, trăim 

revelația distanţei cosmice. 

Mereu prezenta limită a orizontului ne securizează cognitiv existenţa, face din lumea în 

care trăim una comprehensibilă în termenii spațio-temporali ai vieții cotidiene. Existăm astăzi 

într-un univers în care această graniță văzută, imaginată și concepută a orizontului, tinde să se 

estompeze. Spațiul lumii înconjurătoare se deschide către necunoscute întinderi fără de capăt. 

Relaţia noastră de încredere-înțelegere cu lumea în care trăim este profund zdruncinată de 

nemărginire.  

Odată ce conştientizăm noua noastră situare, acea intuiţie fundamentală, confirmată 

cotidian, că ne aflăm mereu în centrul lumii în care trăim zi de zi, nu mai poate fi acceptată 

raţional. Capacitatea noastră de a ne autolocaliza în această lume extinsă în care conștientizăm 

astăzi că suntem situați, este afectată. Aceasta pur și simplu pentru că nu mai putem ști, cu 

siguranță, în fiecare moment al existenței noastre cotidiene, unde anume suntem. Navigăm, odată 

cu Pământul, într-un “undeva” adirecțional. Trăim astăzi un proces de defamiliarizare de lumea 

înconjurătoare, proces ce este accentuat de faptul că, pe măsură ce conştientizăm nesfârşirea 

întinderilor extra-terestre, intrăm, inevitabil, în relaţie cu distanţele astronomice. 

Contemplarea universului în termenii distanţelor cosmice conţine posibilitatea unei dorite 

eliberări imaginare de claustrarea acestei lumi terestre însă, deși resimţim intens atracţia 

îndepărtărilor, încercăm mereu să regăsim acea intimitate cu lumea înconjurătoare, pe care este 

fondată însăşi existenţa noastră. Când impetuozitatea unei imaginate mişcări în aceste distanţe 

nesfârşite, iniţial tentante, se epuizează, putem ajunge să ne simţim pierduţi şi alienaţi într-un 

spaţiu din care ne lipseşte posibilitatea limitei. Conştientizăm că suntem aruncaţi într-un mediu 

în care sentimentul de intimitate cu lucrurile, sentiment care ne securizează existența, tinde să 

dispară cu repeziciune. Conştientizarea sensului astronomic al distanțelor cosmice ne zdruncină 

profund acea încredere în evidențele percepției pe care este fondată cunoaşterea noastră intuitivă 

a lumii înconjurătoare. 

Prezența Liniei Karman reactivează antropo-logica autoocrotirii în interiorul căreia ne 

apropriem, progresiv, lumea. Odată identificată în cuprinsul ei virtualitatea adăpostirii, orice 

locaţie iniţială este, treptat, inclusă în logica locuirilor successive. Devine un loc anume, de care 

aparţinem, ce condensează şi apără valorile intimităţii și care apare întotdeauna prin exilarea 
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exteriorului amenințător către periferia fiinţării noastre în lume. De aceea, noţiunea de Cămin ne 

permite să interpretăm noua noastră situare în univers. Planeta Pământ nu mai este pentru noi o 

simplă locaţie în interiorul Sistemului Solar, la marginea galaxiei Calea Lactee, ci este Căminul 

nostru. Contemplarea întinderilor extraterestre activează funcţia antropologică a Căminului 

terestru, protecția, declanşând ceea ce Bachelard numește reverii de refugiu și reverii de infinit. 

Fenomenologia acestor reverii ţine de faptul că fiinţăm într-o lume care nu rămâne niciodată față 

de noi într-o distanță obiectivă.  

Impetuozitatea explorării spațiului cosmicva fi mereu contrabalansată de experiența 

apartenenţei la Căminul pământean. Dar și această nevoie de reîntoarcere la origini va fi mereu 

concurată de atracția pe care o exercită asupra noastră un univers care, pe măsură ce îl 

descoperim, ne apare ca o multitudine de peisaje nepământene. Valoarea categoriei sublimului în 

hermeneutica acestor peisaje noi provine din asocierea contradictorie a plăcerii şi privaţiunii. 

Intensul răspuns emoţional, pe care anumite caracteristici ale obiectelor estetice cum sunt 

grandiozitatea sau forţa copleşitoare îl provoacă, rămâne legat de conștientizarea flagrantei 

disproporţii dintre finitudinea existenţei noastre şi infinitatea sugerată de fenomenele cosmice. 

În privința permisibilității morale a activităţilor de exploatare în mediul extraterestru,am 

ajuns la o poziţie de un antropocentrism moderat: grija față de natură nu trebuie să revendice din 

punct de vedere moral foarte mult de la noi. Chiar dacă nu suntem obligaţi la benevolenţă 

necondiţionată față de anumite entităţi biotice sau abiotice particulare, avem o datorie prima 

facie de nonmaleficiență față de sistemele naturale complexe pe care le întâlnim în afara 

Pământului. Resursele necesare trebuie totuşi exploatate. Însă, chiar dacă raţiunile contributive 

ce ţin de protecţia integrităţii sistemelor naturale nu ar fi suficiente pentru a duce la interzicerea 

oricăror activităţi de explorare neglijentă sau de exploatare distructivă, putând oricând să fie 

depăşite de alte consideraţii izvorate din necesitate, angajarea lor într-o dezbatere etică anticipată 

poate, cel puțin, să împiedice o atitudine de genul laissez-faire. 
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