
 

  
  

 
 
 

De creaturae dignitate 
Sau cum poate deveni etica animalelor 

o apologie a umanităţii 
 

O pledoarie pentru demnitatea creaţiei nu se poate limita la argumente clădite 
pe intuiţii religioase. Pentru a convinge pe ceilalţi să protejeze viaţa altor fiinţe 
decât omul este nevoie de mai mult decât credinţă, este nevoie de argumente 
raţionale, care pleacă de la valori importante deopotrivă pentru om, cât şi 
pentru lumea celorlalte fiinţe. Demnitate, integritate, vulnerabilitate sunt în 
etica de astăzi concepte pe care întemeiem normativ felul cum trebuie să ne 
raportăm la animalele non-umane. În acelaşi timp, recunoscând valoarea nor-
mativă a acestor concepte şi dreptul altor specii de a prospera alături de homo 
sapiens, apărăm valori esenţiale pentru relaţiile interumane. Etica animalelor 
devine astfel o pledoarie pentru umanitate şi pentru respectul de sine. 
 
Workshopul „De creaturae dignitate / Despre demnitatea creaturii” oferă par-
ticipanţilor posibilitatea de a-şi prezenta şi susţine propriile argumente prin 
două metode de lucru: 1) Fiecare participant va prezenta un scurt referat (15 
min.) pe marginea uneia dintre cele patru teme propuse spre discuţie. În to-
tal, vor fi 3 referate pentru fiecare temă. 2) După expunerea referatelor, va 
urma, la fiecare secţiune, o discuţie de 90 de minute. Materialele oferite spre 
lectură vor servi ca suport pentru discuţii. Participanţii vor primi materialele în 
format pdf. 
 
Sunt invitaţi să participe studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la specializările 
din filozofie, medicină şi ştiinţele sociale. Vor fi invitaţi 12 participanţi, pe baza 
unei scrisori de intenţie (per email, max. 2 pag.) în care solicitanţii se vor pre-
zenta pe scurt şi vor argumenta de ce sunt interesaţi de această temă. Data 
limită pentru înscrieri: 15 iulie 2008. 
 

Data: 2-3 octombrie 2008 
Locul: Iaşi, Academia Română, Blvd. Carol I nr. 8, Sala mică de conferinţe 

Contact: Bogdan Olaru, bogdan.olaru@daad-alumni.de 
Beatrice Ioan, ioanbml@yahoo.com 

   

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE  ŞI SOCIALE „GH. ZANE” IAŞI 

ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA IAŞI 
Teodor Codrescu 2, 700481 Iaşi 
+40 232 315 984 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
„GR.T. POPA” IAŞI 

Str. Universităţii 16, 700115 Iaşi 
http://www.umfiasi.ro 
+ 40 232 267 798, + 40 232 267 801 

Invitaţie la workshop 
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1. Eroarea specisismului şi începutul eliberării animalelor: 

perspectiva utilitaristă 

• Peter Singer (1979). Practical Ethics, second edition (1993), Cambridge: Cambridge 
University Press. Cap. 3 “Equality for Animals?”: pp. 55-82. 

• Mark Bernstein (2004). “Neo-speciesism”, Journal of Social Philosophy, 35(3): pp. 380–390. 

• Peter Carruthers (1992). The Animals Issue: Moral Theory in Practice, Cambridge: 
Cambridge University Press. Cap. 7 “Contractualism and Character”: pp. 146-169. 

 

2. Cum să înţelegem ce simt animalele? – „Unlock other species 
from their skins”  

• Marian Stamp Dawkins (1985). “The Scientific Basis for Assesing Suffering in 
Animals”, în: Peter Singer (ed.), In Defense of Animals. The Second Wave, Oxford: 
Blackwell, 2006: pp. 26-39. 

• Peter Singer (1995). “Animal Research. Cap. II. Philosophical Issues”, în: Stephen G. 
Post (ed.), Encyclopedia of Bioethics 3

rd
 Edition (2004), Macmillan: pp. 170-178. 

• Susan Blackmore (2003). Consciousness. An Introduction. Manchester: Hodder & 
Stoughton. Cap. 12 “Animal Minds”: pp. 166-178. 

 

3. Noi temeiuri normative în etica animalelor: perspectiva capabilistă 

• J. Vorstenbosch (1993). “The concept of integrity. Its significance for the ethical 
discussion on biotechnology and animals”, Livestock Production Science, 36: pp. 109-112. 

• Martha C. Nussbaum (2004). “Beyond ‘Compassion and Humanity’. Justice for 
Nonhuman Animals”, în: Cass R. Sunstein, Martha C. Nussbaum (eds.), Animal Rights. 

Current Debates and New Directions, Oxford: Oxford University Press: pp. 299-324. 

• Bernard E. Rollin (2005). “Telos, Value, and Genetic Engineering” în: Harold W. Baillie 
& Timothy K. Casey (eds.), Is Human Nature Obsolete?: Genetics, Bioengineering & the 

Future of the Human Condition, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press: pp. 317-336. 

 

4. De creaturae dignitate – Dignity of Creature – Würde der Kreatur 

• Philipp Balzer, Klaus Peter Rippe & Peter Schaber (2000). “Two concepts of dignity 
for humans and non-human organisms in the context of genetic engineering”, Journal 

of Agricultural and Environmental Ethics, 13(1-2): pp. 7-27. 

• Das Schweizer Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 – Loi fédérale sur la pro-
tection des animaux (text de lege disponibil în germană şi franceză). 

 


