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Animalele există în miturile, legendele şi folclorul 
popoarelor lumii. Religiile tuturor comunităţilor 
includ animalele în cosmologiile lor, în credinţe, 
ritualuri sau în practică. Animalele au fost venerate, 
au fost considerate tabu, au fost sacrificate sau 
asociate cu diverse zeităţi sau spirite.

Animalele există ca simboluri culturale şi ca metafore 
lingvistice, iar atunci când dorim să ne gândim la 
un animal dincolo de ceea ce cultura ne-a învăţat, 
constatăm că ne aflăm în faţa unui demers dificil. 
Animalele există ca oglinzi ale gândirii noastre: cu 
ajutorul lor putem reflecta, discuta şi clasifica fiinţele 
existente şi pe noi. 

Dar dincolo de toate acestea animalele există în 
viaţa noastră de zi cu zi, iar modul în care le vedem 
şi interacţionăm cu ele este în mare parte bazat pe 
tradiţiile pe care le moştenim. Astăzi însă începem 
din ce în ce mai mult sa realizăm faptul că animalele, 
ca şi noi, sunt fiinţe care doresc să-şi trăiască viaţa 
fără suferinţă. Dacă, datorită dependenţei masive a 
societăţii umane de animalele non-umane, acestea 
au fost tratate pentru mult timp ca simple resurse, 
animale – maşini, acum etologia cognitivă şi celelalte 
ştiinte despre animale pun sub semnul întrebării 
magnitudinea diferenţelor dintre noi.

Dezbaterea din cadrul acestui workshop se va 
concentra asupra modalităţilor în care animalele au 
fost percepute şi înţelese în diferite societăţi şi culturi 
şi asupra felului în care schimbările sunt posibile.

Workshop realizat în cadrul proiectului 
Etica și lumea non-umană. 
Fundamente etice pentru re-gândirea relației om-natură, 
finanțat de Academia Română. Cod: GAR-UM-2019-XII-3.1-9

Dezbatere moderată de: 

Irina Frasin

Participanţi: 

• George Bodi
• Codrin Dinu Vasiliu
• Ionut Bârliba
• Liviu Măgurianu



• Idei, concepţii şi credinţe despre animale

• Teorii privind diferenţele şi distanţa dintre oameni şi animale

• Drepturile animalelor şi obligaţiile oamenilor faţă de acestea

• Extincţia speciilor şi responsabilitatea umană

• Animalele în literatură, mitologie, artă sau folclor

• Psihologie animală

• Etologie cognitivă

• Modele mentale şi valori economice în relaţia om-animal din perspectivă 

istorică

• Mişcarea de protecţie a animalelor şi legislaţia care o susţine

• Specisism si antispecisism

Programul workshopului

Teme abordate


