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1. DOUĂ CONCEPTE COMPLEMENTARE 

 

Antropocentrismul şi ecocentrismul definesc două atitudini faţă de natură, ambele 

pozitive, considerate totuşi foarte diferite. Mulţi teoreticieni văd cele două atitudini ca 

polii opuşi ai unui continuum ce ar înfăţişa orientările ecologiste. Din acest punct de 

vedere, environmentalismul de după 1960, cuprinzând un larg spectru de orientări faţă de 

lumea naturală, s-a dezvoltat între aceste extreme.   

Se cuvine menţionat că există concepţii potrivit cărora antropocentrismul şi 

ecocentrismul n-ar fi simple atitudini, ci motive ce fundamentează atitudinile 

environmentale (Thompson şi Barton, 1994) sau, încă mai credibil, valori environmentale 

(Nordlund şi Garvill, 2002) şi, drept consecinţă, poziţii ireconciliabile în cadrul eticii 

environmentale (Norton, 1991). Noi împărtăşim ultima opinie. Dar orice statut ar deţine, 

antropocentrismul şi ecocentrismul sunt, înainte de toate, determinanţi psihologici ai 

comportamentelor pro-environmentale. 

Ecocentrismul înseamnă în mod esenţial valorizarea naturii pentru ceea ce 

reprezintă ea în sine. Pe de altă parte, antropocentrismul echivalează cu preţuirea naturii 

pentru beneficiile materiale sau fizice pe care oamenii le obţin exploatând-o. Indivizii 

antropocentrici sunt, prin urmare pragmatici şi au tendinţa de a subordona mediul natural 

intereselor umanităţii.  

Clive Seligman (1989) a abordat distincţia dintre ecocentrism şi antropocentrism 

din perspectivă  filosofică, încercând să fundamenteze astfel etica environmentală. El 
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analizează punctul de vedere homocentric şi utilitarist, potrivit căruia conservarea naturii 

e „justă” pentru că natura satisface anumite nevoi umane esenţiale, dar favorizează 

alternativa ecocentrică, arătând că aceasta extinde consideraţiile morale la fiinţele non-

umane conştiente, la tot ce e viu şi chiar la tot ce există, indiferent dacă e viu sau 

conştient. Teza lui Seligman şi a altor cercetători din domeniul eticii environmentale este 

că natura trebuie considerată din punct de vedere moral. Or, persoanele ecocentrice sunt 

cele înclinate să respingă ideea că natura ar avea valoare numai pentru că slujeşte binelui 

speciei umane şi să creadă în valoarea ei independentă. 

Găsim antropocentrismul şi ecocentrismul (e adevărat, sub alte denumiri), ca 

„perspective filosofice asupra relaţiilor dintre om şi mediu” într-un studiu important 

publicat de Daniel Stokols în 1990.  Autorul american înfăţişează nu două, cum ne-am 

aştepta, ci trei astfel de perspective: cea instrumentală (echivalentă cu antropocentrismul), 

cea spirituală (corespunzând ecocentrismului) şi cea minimalistă. Pentru adepţii 

instrumentalismului, mediul fizic este o unealtă ce susţine productivitatea individului şi 

eficienţa organizaţională, un mijloc de a realiza scopuri importante comportamentale şi 

economice. Pentru orientarea spirituală, mediul fizic (natural şi construit) reprezintă un 

scop în sine, un context în care valorile umane pot fi cultivate, în care spiritul uman se 

poate îmbogăţi. El are valoare independent de contribuţia lui la atingerea scopurilor 

umane materialiste.  

Menţionăm în treacăt că, în concepţia lui Stokols, perspectiva minimalistă implică 

ignorarea impactului mediului fizic asupra comportamentului uman. El îl citează, de pildă, 

pe Frederick Herzberg (1966), care considera că motivaţia depinde în mare măsură de 

stimulentele economice şi sociale utilizate de organizaţie, dar este foarte puţin influenţată 

de calitatea fizică a locului de muncă.    

 

 

2. CONTRIBUȚIA LUI ECKERSLEY 

 

Concepţia elaborată de Robyn Eckersley a devenit o referinţă de neocolit în 

analiza psihologică a distincţiei dintre antropocentrism şi ecocentrism. Eckersley este 
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profesoară de ştiinţe politice la Universitatea din Melbourne şi a publicat, în 1992, 

Environmentalism and political theory: Toward an ecocentric approach.  

În mod esenţial, în cartea ei autoarea australiană face o radiografie a „gândirii 

politice verzi”, deci a gândirii politice inspirate de atitudinile pozitive faţă de mediul 

natural. Ecologia oferă o bază solidă pe care pot fi aşezate valori politice supreme ca 

egalitatea cetăţenilor şi democraţia.  

Conştiinţa ecologică s-a dezvoltat de la început într-un climat politic de care nu s-

a putut rupe. În anii 60, în Statele Unite, problemele environmentale au fost percepute ca 

o „criză a participării”: grupurile excluse încercau să instituie o mai echitabilă distribuţie 

a bunurilor environmentale şi a riscurilor environmentale (poluarea, de exemplu). Mediul 

era privit ca o resursă şi minorităţile dezavantajate forţau participarea la decizii.    

Din cauza naturii radicale, protestul environmental a fost asimilat o vreme cu 

stânga politică. Totuşi, treptat au devenit evidente consecinţele sociale negative ale 

reformelor vizând protejarea mediului (de pildă, concedierea angajaţilor din industriile 

extrem de poluante).  

Criza environmentală şi preocuparea populară pentru chestiunile legate de mediu 

au dus la o transformare sensibilă a politicii occidentale la începutul anilor 70: au apărut 

partidele ecologiste, s-au modificat platformele partidelor tradiţionale, s-au dezvoltat noi 

clivaje politice.   

Teoria politică verde se împarte într-un curent antropocentric şi unul ecocentric. 

În câmpul orientărilor politice ecologiste nu există o diferenţă între stânga şi dreapta, ci 

între cele două curente menţionate. Antropocentrismul şi ecocentrismul sunt „polii 

environmentalismului modern” (Eckersley, 1992, p. 33).   

Străduindu-se să lumineze fundamentele ecofilosofice ale ecocentrismului, 

cercetătoarea de la antipozi pune în evidenţă postulatele antropocentrice ale teoriei 

politice moderne care au împiedicat evaluarea acurată a pericolelor environmentale şi 

chiar au perpetuat procesul de degradare şi distrugere a mediului natural. Eckersley 

surprinde ivirea treptată a unui cadru teoretic care a permis abordarea problemelor sociale 

şi ecologice.     

Iată definiţia pe care Robyn Eckersley o elaborează pentru ecocentrism: „Un 

tablou al realităţii în care nu există entităţi absolut discrete şi nici linii de demarcaţie 
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absolută între viu şi neviu, între animat şi inanimat, între uman şi non-uman”  (Eckersley, 

1992, p. 46). Antropocentrismul, pe de altă parte, instituie o diferenţă de regn între uman 

şi non-uman şi privilegiază interesele oamenilor în raport cu interesele naturii.  

Ce impact are ecocentrismul în politică? „Teoria politică verde reconciliază tema 

participării democratice şi tema supravieţuirii umane în tema emancipării ecologice”, 

scrie Eckersley (p. 21).  Emanciparea, promovată de toate concepţiile politice moderne, 

ar trebui să se extindă, potrivit teoriei politice verzi, şi la lumea non-umană. Politica 

verde presupune apărarea unei autonomii foarte largi a fiinţelor umane şi non-umane de a 

se dezvolta potrivit tendinţelor naturale ale speciilor. Extinzând ideea de emancipare la 

întreaga natură, ecocentrismul reprezintă al treilea val de emancipare, după liberalism 

care a susţinut libertăţile civile şi politice în faţa ordinii feudale şi după socialism care a 

militat pentru egalitatea deplină între  oameni.  

Concepţia ontologică i-a atras lui Eckersley acuzaţia de anti-umanism, formulată 

de un prestigios filosof american, Murray Bookchin. Practic, autoarea australiană nu vede 

nici o diferenţă semnificativă între existenţa umană şi cea non-umană. Omul poate avea 

conştiinţă de sine, poate fi reflexiv şi creativ într-un fel în care nici o fiinţă non-umană nu 

este dar toate aceste calităţi nu par să implice, în viziunea lui Eckersley, o modalitate 

existenţială diferită de a creaturilor non-umane. Astfel formulate, ideile acestea nu puteau 

decât să-l frapeze pe Bookchin pentru care umanismul e o poziţie ce acceptă diferenţa 

ontologică dintre uman şi non-uman, diferenţă ce se întemeiază pe capacitatea omului de 

a raţiona, spiritualiza şi reprezenta lumea într-o formă simbolică (Bookchin, 2005).   

Dar Eckersley a căutat să evite o confruntare cu susţinătorii umanismului. Ea a 

argumentat că ecocentrismul nu se opune umanismului, ci antropocentrismului, care e o 

formă de „şovinism al speciilor”, o manieră de a face interesele umanităţii (oricât de 

triviale şi compromiţătoare) să câştige în toate conflictele cu interesele speciilor non-

umane. Umanismul afirmă valoarea omului şi a civilizaţiei umane dar n-o afirmă în 

dauna valorii altor specii. Antropocentrismul susţine superioritatea axiologică a 

umanităţii, postulează unicitatea omului plecând de la convingerea că omul e singura 

fiinţă din lume care are valoare intrinsecă.  
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3. EFORTURI DE MĂSURARE 

 

Psihologii, spre deosebire de filosofi şi eticieni, au tendinţa de a măsura realităţile 

la care se referă conceptele. Ca să treacă în psihologie din filosofia politică şi ecologică, 

antropocentrismul şi ecocentrismul trebuiau cuantificate. Suzanne Thompson şi Michelle 

Barton (1994) şi-au asumat această sarcină. Ele au construit scale pentru măsurarea 

convingerilor ecocentrice şi antropocentrice şi s-au străduit să arate cum prezic acestea 

comportamentele environmentale.  

Cele două cercetătoare americane consideră că ecocentrismul şi antropocentrismul 

sunt motive sau valori ce susţin atitudinile favorabile conservării mediului şi 

comportamentele aflate în concordanţă cu acestea. Totuşi, ele se întreabă dacă nu există 

diferenţe între indivizii ecocentrici şi cei antropocentrici în privinţa implicării concrete în 

chestiunile environmentale.  

Ecocentrismul are în centrul său credinţa că ecosistemul posedă o valoare 

intrinsecă iar aceasta constituie în sine raţiunea pentru care omenirea trebuie să menţină 

şi să perpetueze integritatea ecosistemului. Antropocentrismul corespunde convingerii că 

protejarea naturii se impune din cauza contribuţiei esenţiale a mediului natural la 

bunăstarea oamenilor. Confortul, sănătatea şi calitatea vieţii speciei umane depind de 

conservarea resurselor naturale.  

Deosebirea fundamentală pe care Thompson şi Barton o văd între cele două 

categorii de persoane constă în disponibilitatea indivizilor ecocentrici de a interveni în 

favoarea mediului natural chiar dacă acţiunile lor ar implica disconfort şi costuri ce le-ar 

reduce calitatea vieţii. „Pentru ecocentrici”, scriu cele două autoare, „natura are o 

dimensiune spirituală şi o valoare intrinsecă ce se reflectă în experienţele lor în natură şi 

în sentimentele lor faţă de peisajele naturale” (Thompson şi Barton, p. 150). Ei pot, 

aşadar, efectua comportamente pro-environmentale chiar cu preţul unor sacrificii 

materiale sau de efort. Dimpotrivă, antropocentricii sunt utilitarişti şi nu vor acţiona 

pentru a proteja mediul natural decât dacă alte valori fundamentale pentru ei, ca 

acumularea de bunăstare şi calitatea materială a vieţii, nu vor interfera.       
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În cele două studii expuse în articolul lor, Thompson şi Barton au găsit o corelaţie 

pozitivă între ecocentrism, măsurat cu ajutorul scalei construite ad-hoc, şi 

comportamentul pro-environmental (de exemplu, calitatea de membru într-o organizaţie 

ecologică de tipul Sierra Club sau National Wildlife Federation). Cât despre 

antropocentrism, corelaţia acestuia cu acţiunile pro-environmentale a fost negativă în 

primul studiu şi nesemnificativă în al doilea.  

Iată câţiva itemi din scala de ecocentrism: Nu-mi place să ştiu că pădurile sunt 

defrişate pentru a se obţine terenuri arabile; Ca să fiu fericit, am nevoie să fiu pentru un 

timp în natură; Uneori animalele îmi par aproape umane; Natura reprezintă o valoare prin 

ea însăşi. Şi câţiva itemi antropocentrici: Trebuie să conservăm resursele naturale pentru 

a menţine o calitate înaltă a vieţii; Mă îngrijorează faptul că resursele de ţiţei se 

epuizează; Reciclarea este importantă pentru că ne ajută să facem economii; Distrugerea 

pădurilor tropicale este o catastrofă pentru că nu vor mai putea fi dezvoltate noi 

medicamente.  

Pe lângă cele două scale menţionate, autoarele au realizat şi o scală de apatie 

environmentală. Itemii acesteia reflectă lipsa de interes pentru temele environmentale, 

precum şi credinţa că importanţa acestor teme a fost mult exagerată în dezbaterile publice.  

Pentru Thompson şi Barton, motivele şi valorile aflate la baza atitudinilor pro-

environmentale pot da seama de transpunerea atitudinilor în comportamente. Autoarele 

americane recomandă concentrarea programelor ce vizează preocuparea environmentală 

la copii şi adulţi pe amplificarea ecocentrismului, dat fiind că persoanele ecocentrice, mai 

curând decât cele antropocentrice, sunt înclinate să se comporte în acord cu atitudinile lor 

faţă de mediul natural. 

 

 

4. CRITICI  ȘI  DEZVOLTĂRI 

 

O manieră simplă de a pune în evidenţă diferenţele dintre ecocentrism şi 

antropocentrism este aceea de a chestiona segmente de populaţie cu interese contrastante 

în privinţa unei chestiuni legate de mediu. Aşa au procedat Tore Bjerke şi Bjorn 

Kaltenborn (1999), explorând atitudinile a trei tipuri de populaţie faţă de lupi.  
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Trebuie menţionat că lupii, în general carnivorele mari, generează atitudini 

polarizate. Fermierii, care au o activitate zootehnică şi pot fi afectaţi de aceste animale de 

pradă, bătrânii, populaţia rurală au o atitudine negativă faţă de lupi, în vreme ce tinerii, 

populaţia urbană, persoanele cu studii exprimă atitudini pozitive. În studiul lor, Bjerke şi 

Kaltenborn au chestionat crescători de oi din estul Norvegiei, şefi de ocoale silvice din 

aceeaşi regiune, precum şi cercetători din domeniul biologiei. Ei au anticipat orientarea 

antropocentrică a fermierilor şi motivele ecocentrice ale celorlalte două grupuri de 

subiecţi. De asemenea, au anticipat o corelaţie pozitivă între antropocentrism şi atitudinea 

negativă faţă de lupi şi, pe de altă parte, o corelaţie pozitivă între scorurile mari la 

ecocentrism şi atitudinile pozitive faţă de lupi.  

Bjerke şi Kaltenborn au folosit scala lui Thompson şi Barton (1994) şi un 

instrument pentru măsurarea atitudinii faţă de carnivorele mari cu 35 de itemi. Cele două 

ipoteze s-au confirmat. În comparaţie cu managerii din domeniul silvic şi cu biologii, 

fermierii au atitudini negative faţă de lupi şi sunt mai curând antropocentrici. Raportarea 

lor la carnivorele mari depinde, în mod firesc, de interesele lor materiale specifice. 

Autorii susţin că, din punct de vedere cognitiv, crescătorii de oi percep lupii ca pe un out-

group iar discriminarea şi ostilitatea decurg din această percepţie. Antropocentrismul 

fermierilor pare să fie întreţinut, în acest caz, nu numai de conflictul economic care-i 

opune carnivorelor mari, dar şi de disocierea pe care o realizează între animale în general 

şi lupi.     

 

Se poate discuta despre antropocentrism şi ecocentrism din perspectiva structurii 

atitudinilor faţă de mediu. În articolul lor pe care l-am rezumat mai sus, Thompson şi 

Barton (1994) au propus, de fapt, o structură bidimensională a atitudinilor 

environmentale. Antropocentrismul şi ecocentrismul pot fi văzuţi ca factori fundamentali 

ai acestor atitudini, iar astfel de factori primesc, în demersurile teoretice ale multor 

psihologi, denumirea de valori. 

Dar în privinţa dimensionalităţii atitudinilor environmentale există încă dispute. În 

scala NEP (New Environmental Paradigm), scală care s-a impus în anii 80 şi care a 

dominat multă vreme demersurile empirice din domeniu, ele au fost înţelese ca un 

construct unidimensional, mergând de la deloc preocupat(ă) de mediu la foarte 
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preocupat(ă) de chestiunile environmentale. Wesley Schultz (2000), pe de altă parte, a 

pus în evidenţă trei factori ai raportării indivizilor la chestiunile de mediu: preocuparea 

pentru sine (egoism), preocuparea pentru alţii (altruism) şi preocuparea pentru biosferă 

(biosferism).   

Totuşi, modelul bidimensional, schiţat de Thompson şi Barton (1994) pare să 

întrunească destule sufragii. Confirmându-le pe cele două cercetătoare, Wiseman şi 

Bogner (2003), de pildă, au găsit doi factori ortogonali, pe care i-au intitulat Conservare 

şi Utilizare. Primul factor reflectă conservarea şi protejarea naturii ca atare (atitudini 

biocentrice sau ecocentrice), iar al doilea exploatarea naturii în profitul civilizaţiei umane 

(atitudini antropocentrice). Autorii şi-au sintetizat demersul de explorare a structurii 

atitudinilor environmentale în aşa-numitul Model al Valorilor Ecologice, ce include în 

nucleul lui cele două dimensiuni necorelate.  

Folosind analize factoriale exploratorii şi confirmatorii, Milfont şi Duckitt (2004) 

au testat modelul bidimensional  al lui Wiseman şi Bogner (2003). Ei au identificat 

aceeaşi factori fundamentali şi au considerat îndreptăţite denumirile Conservare şi 

Utilizare. Mai mult, ei consideră că structura bifactorială a atitudinilor environmentale 

corespunde nevoilor de bază pe care le resimte orice societate umană în relaţia sa cu 

mediul natural: să se integreze armonios în mediu, încercând să-l conserve (valori 

referitoare la unitatea cu natura, protejarea naturii şi a frumuseţilor naturale) sau să 

exploateze şi să schimbe mediul (valori legate de dominare, profit, eficienţă). 

Conservarea şi utilizarea (ecocentrismul şi antropocentrismul) apar astfel ca două 

modalităţi distincte şi funciare de a privi relaţia om-natură.   

 

 

5. ÎNCHEIERE 

 

Confruntarea dintre ecocentrism şi antropocentrism trebuie văzută ca o 

confruntare între două poziţii morale, în contextul dezvoltării economice impetuoase de 

după 1850 şi a răspândirii prosperităţii în societăţile occidentale în paralel cu degradarea 

fără precedent a mediului natural. Antropocentrismul concepe relaţia noastră cu natura 

prin prisma asigurării resurselor necesare pentru dezvoltarea continuă a civilizaţiei umane. 
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Dimpotrivă, ecocentrismul dă întâietate naturii şi subliniază necesitatea conservării 

integrităţii şi frumuseţii ei. Tensiunea dintre cele două poziţii nu e decât aparentă. Milfont 

şi Duckitt (2004) au constatat că cele două dimensiuni fundamentale identificate de ei, 

conservarea şi utilizarea, sunt corelate. Ecocentrismul şi antropocentrismul sunt două 

atitudini posibile faţă de natură, două environmentalisme, nu rivale, ci complementare.    
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