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Din păcate, uciderea unei muște intervine în cele mai multe cazuri ca automatism 

nefiltrat de norme morale. Din punctul meu de vedere, depinde de circumstanțe dacă actul este 

scuzabil sau nu. În cuprinsul argumentării de mai jos voi arăta cum anume o analiză atentă a 

situației uciderii muștei poate avea repercusiuni asupra omului ce o face.  

 

Preliminar, voi analiza noțiunea de dilemă morală pentru a evidenția faptul că de multe 

ori omul se poate păcăli, nerealizând existența dilemei sau minimizând efectele acesteia. În 

fiecare caz, subiectul este pus să aleagă între două acțiuni (a le săvârși pe ambele nu este 

posibil), dar, indiferent ce va alege, va înfăptui o greșeală morală.1 Alegerea va fi făcută între 

două scopuri diferite, dar viabile din punct de vedere etic2. Ambele acte sunt atât necesare, cât 

și interzise de o altă normă morală. În situația în care o persoană ar fi constrânsă să aleagă între 

a face bine unei ființe și a face rău aceleiași creaturi, nu ne-am afla în fața unei dileme morale. 

De exemplu, în situația în care pe marginea drumului, în condiții meteorologice extreme,  

întâlnești doi cățeluși și nu poți lua cu tine decât unul dintre ei, te afli într-o veritabilă dilemă 

morală. Costul salvării unuia dintre ei este punerea în pericol a vieții celuilalt. Dacă, însă, 

întâlnești un singur cățeluș pe care ai posibilitatea să îl salvezi, nu mai vorbim de o dilemă 

morală, întrucât a nu-l salva nu presupune alegerea unei alte acțiuni benefice.  

Încerc să susțin că de obicei omul, chiar și în cazul în care ar crede că are în față o dilemă 

morală când întâlnește o muscă, ar avea în vedere doar o falsă dilemă morală. În cele mai multe 

cazuri, acțiunea de a o ucide nu implică un bine superior acesteia, omul acționând din scârbă 

sau pentru că pur și simplu este enervat. Se poate contura o reală problematică dacă în spatele 

acțiunii uciderii insectei stă un motiv moral: a lupta împotriva unei boli. În orice caz, în fața 

unei dileme morale veritabile acțiunea potrivită va fi decisă în funcție de context.  
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 https://plato.stanford.edu/entries/moral-dilemmas/ 
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 Înțeleg printr-un scop viabil din punct de vedere moral a aduce un beneficiu cuiva prin actul respectiv și a nu 

aduce un prejudiciu altcuiva. 
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În continuare, voi spune de ce consider că este o problemă de moralitate uciderea unei 

insecte.  

Nu ne putem sustrage total legilor naturii; peste tot în lumea naturală viețuitoarele intră 

în conflict și îl soluționează după posibilități. Privind din mediul artificial, lucurile nu mai par 

la fel de evidente, iar acest lucru, neatenția față de mediul exterior, se reflectă în amorțeala 

morală apărută în omul obișnuit. Punctul în care se poate face diferența e cel în care intervine 

rațiunea. Oamenii capabili să gândească și să raționeze sunt considerați răspunzători (inclusiv 

în sens moral) pentru ceea ce fac. Astfel, urmând un canon utopic, omul nu ar trebui să se 

sustragă acestei încorsetări a propriei moralități, iar responsabilitatea simțită de acesta trebuie 

să pornească din interior, nu de la cei din jurul său. Punctul de plecare al moralității este în om, 

însă sfera de referință a acesteia este lărgită direct proporțional cu acțiunea umană. În momentul 

în care în proximitatea lui apare o vietate, ar putea exista cazuri în care omul ar putea fi 

îndreptățit să o ucidă dacă viața sa ar fi în pericol, însă nici într-un astfel de caz nu am putea 

spune că ,,face un lucru bun”, ci un lucru necesar. Aceste situații în care existența este 

constrânsă nu devin amorale, întrucât factorul uman aflat într-o situație concretă aduce cu el și 

posibilitatea filtrării morale a respectivului eveniment. De aceea, trebuie stabilit de la caz la caz 

în ce măsură insecta aduce atingere vieții umane și în ce măsură putem considera uciderea ei 

un rău necesar.  

În mod normal, nu e moral să ucizi o insectă când ești în natură. E o intervenție forțată 

a ta asupra mediului său și de cele mai multe ori îi lipsește un motiv obiectiv. Poate exista un 

motiv subiectiv, precum frica sau scârba, însă consider că un astfel de mobil nu este necesar, 

întrucât actul de a ucide este ireversibil și luarea deciziei trebuie bine cântărită printr-o analiză 

obiectivă a situației.  

Un aspect important ce trebuie subliniat este că aflarea omului în vârful lanțului trofic 

nu atrage automat o inegalitate, din punctul de vedere al dreptului la viață, între specii. Raportul 

de subordonare oglindit în actul de a face rău unei ființe arată, în multe cazuri, o greșită 

înțelegere asupra naturii. Adesea un contraargument dat de cei care nu văd o problemă în 

afirmația de mai sus este a spune că insectele nu simt durerea. Această afirmație este 

susceptibilă de falsitate. Există studii în prezent care atestă faptul că musca poate simți și 

diferenția între experiențe bune și rele, poate simți când este rănită3.  Din moment ce nu putem 

urmări decât rezultatele cercetătorilor, ei interpretând reacțiile insectelor în diverse contexte, nu 
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 https://askentomologists.com/2016/08/29/do-insects-feel-pain/ 
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putem afirma, cu certitudine, că ele nu simt durere și este recomandabil, din moment ce există 

posibilitatea ca musca să simtă durere, să nu i-o provocăm. 

 

Urmează să analizez cazul uciderii unei muște prin prisma a trei întrebări, cu scopul de 

a observa că fapta nu e acceptabilă din punct de vedere moral: când faci ce faci, cum faci ce 

faci, pentru cine și pentru ce faci actul respectiv.4 

Când faci ce faci? este o întrebare ce ține de oportunitate. În spatele efectuării oricărei 

acțiuni umane ar trebui să existe mai multă atenție asupra lucrului în sine, cât și asupra faptei.  

Dacă aș vedea musca undeva în natură, ar fi de neiertat să îi curm viața. Dacă aș vedea-o, în 

schimb, pe masa din bucătărie, urmând să se așeze pe un tort, aș fi mai îndreptățită să încerc să 

o ucid. În ambele cazuri trebuie să analizăm afectul. Este indiscutabil greșit să simți plăcere în 

a o ucide și a căuta acest afect. Nu este oare o dovadă a bunătății să simți extrema cealaltă – 

durere – în momentul în care totuși ești constrâns de împrejurări să o faci?  

Privit din altă perspectivă, acest „când” cred că poate ține și de vârstă. Dacă un copil, 

ucigând o muscă, ar simți plăcere și ar repeta acțiunea, acesta este un traseu periculos și se poate 

contura mai târziu într-un obicei imoral. Dacă, însă, el va ucide musca, dar va avea remușcări 

și nu va mai proceda niciodată în acest fel, putem vorbi de o  șlefuire a personalității.   

Cum faci ce faci? este o întrebare ce ține de mijlocul utilizat. Modul în care alegi să 

ucizi sau nu făptura poate spune multe. De exemplu, dacă aleg să nu o ucid, dar o torturez, se 

păstrează scopul macabru și plăcerea produsă de o acțiune greșită. Dacă aleg să nu o omor, dar 

o închid într-un borcan, fără mâncare și apă, refuz să îmi asum direct responsabilitatea morții 

ei, însă aceasta este tot o formă de tortură. Însă dacă sunt constrânsă de împrejurări să o ucid – 

varianta cea mai oportună ar fi să o fac cât mai rapid. Dacă aleg să o ucid și acest lucru mă 

deranjează, atunci sunt mai aproape de îndreptare decât un om căruia actul îi provoacă plăcere. 

În opinia mea, însă, soluția etică ar fi eludarea variantei uciderii. Nu aș putea oare să o dau pur 

și simplu afară?  

Pentru cine faci și pentru ce faci ce faci? Care este ființa afectată de acțiunea ta și care 

este motivul acțiunii? Dacă o lași să traiască întrucât îți e scârbă să o ucizi, nu este un lucru 

demn de laudă, însă rezultatele vor fi pozitive pentru muscă. A o lăsa în viață din lene, frică sau 

scârbă nu spune nimic despre persoana ta, ci doar că în mod accidental nu ai făcut un rău unei 
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 Am urmărit modelul folosit de Aristotel în explicarea măsurii juste ca drum spre virtute. Aristotel, Etica 

nicomahică, Ed. IRI, București, 1998  
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vietăți. Dacă nu îi curmi viața întrucât îți dai seama că ar fi greșit să o ucizi și simți plăcere 

lăsând-o în viață, atunci ești pe calea cea bună.5 

Un veritabil caz de dilemă morală este cel în care nu tu ești pus în pericol de către muscă, 

ci o persoană dragă, sau doar vulnerabilă. Ce faci într-o astfel de situație? Ce faci când un 

bebeluș, de pildă, are o muscă lângă el? Cu toții știm că sunt purtătoare de boli6 și ar putea pune 

în pericol viața bebelușului tău. Cum putem încadra o astfel de acțiune? Dai oare dovadă de 

virtute dacă ucizi musca pentru binele copilului? Dacă o vei ucide dar vei simți părere de rău  

în timp ce o faci, atunci s-ar putea ca tu să fii un om bun. Dacă însă te lasă rece actul sau chiar 

îți provoacă satisfacție, întrucât musca îți displăcea, este important să îți temperezi reacția, 

deoarece nu poți lua decizia de a ucide doar în baza unor porniri negative.   

Ce am face, însă, dacă am descoperi mai multe muște în preajma unei persoane 

necunoscute ce suferă de o boală a sistemului imunitar? Avem de a face din nou cu o dilemă 

morală, pentru că  observăm un veritabil pericol la adresa bolnavei și o amenințare la adresa 

muștelor. În opinia mea, dacă aș fi constrânsă să acționez, aș alege să salvez persoana în 

detrimentul muștelor. Argumentul din spatele deciziei ar fi emoțional (empatizez mai mult cu 

o persoană), dar și practic (societatea ar avea de câștigat mai mult prin salvarea persoanei decât 

prin salvarea muștelor), însă decizia mea ar fi „pe jumătate imorală”. 

 

În concluzie, problema cea mai mare care intervine în cazul întâlnirii cu o muscă este 

că oamenii nu stau pe gânduri înainte de a o ucide, nu analizează situația pentru a stabili dacă 

merită sau nu să o facă. A lua o viață fără motiv este un act ce ar trebui analizat atent, iar simplul 

fapt că o putem face nu ne și îndreptățește să o facem în toate cazurile.  

Observăm că există două planuri ce se întrepătrund: planul individului – cu ce anume 

vine acesta în întâmpinarea evenimentului – și planul evenimentului, care, la rândul său, va veni 

cu propriile caracteristici. În funcție de ce anume facem, de modul în care acționăm, de 

repercusiunile acțiunii și de reacții afective putem spune că am luat decizia corectă sau nu prin 

uciderea acestei insecte, iar această decizie poate indica lucruri și despre noi ca oameni.  
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 “ De frica durerii nu săvârșești binele, dar comiți răul de dragul plăcerii. ” – Aristotel, Etica nicomahică 

6
 World health organisation - http://www.who.int/en/ 
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