Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski

Seminarium
„Moralny i prawny status zwierząt.
Od reifikacji do upodmiotowienia”
Gościem seminarium będzie pani prof. AP, dr hab. Dorota Probucka,
która wygłosi wykład pt.
Spór o moralny status zwierząt: arystotelizm – kartezjanizm – kontraktarianizm
W ostatnich latach toczą się w Polsce rozważania i spory o podmiotowości zwierząt. Czy ów
problem doczeka się naukowego uściślenia i terminologicznego doprecyzowania? Wobec zwierząt
proponuje się „koncepcję podmiotowości szczególnej, tj. podmiotowości funkcjonalnej ustanowionej
w interesie zwierząt” (Jan Białocerkiewicz). W nauce istnieje pojęcie apersonalnej podmiotowości
zwierząt, która podlega stopniowaniu w zależności od poziomu wrażliwości oraz odczuwania bólu.
Posthumanizm otwiera się na nowe formy podmiotowości, zachęcając do poszukiwania najlepszego
kryterium podmiotowości zwierząt, zdefiniowania terminu „podmiot” wobec gatunków zwierzęcych
(czy wszystkich?) i uporządkowania sformułowań funkcjonujących w literaturze przedmiotu, np.
„podmiot jako byt substancjalny”, „podmiot ewolucji”, „podmiot mięsny”, „pozaludzki podmiot
doznający”, „podmiot innogatunkowy”, „nieludzki podmiot odczuwania”, „podmiot postrzegany”,
„podmiot moralnych uprawnień”, „podmiot / przedmiot moralności”, „podmiot życia”, „podmiot woli
życia”, „podmiot / przedmiot prawny”, podmiot o statusie „obiektu milczącego”, a nawet „podmiot
polityki” i „osoba graniczna”.
Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Śląskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym otwartym seminarium naukowym
„Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”, które odbędzie się w
poniedziałek 09 maja 2016 roku o g. 10.00 w Katowicach (Pl. Sejmu Śląskiego 1) na Wydziale
Filologicznym UŚ w Sali Rady Wydziału (V piętro).
Zapraszamy serdecznie do rozmowy pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
prawników, literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, biologów, ekologów oraz przedstawicieli
innych dyscyplin. Połączenie zróżnicowanych intelektualnie wysiłków umożliwi wieloaspektowe
spojrzenie na kwestię podmiotowości zwierząt.
Tematy z abstraktami prosimy nadsyłać do 20.04. na adres: justyna.tymieniecka@poczta.fm
Nie zapewniamy wyżywienia, nie pokrywamy kosztów przejazdu i nie pobieramy opłaty
konferencyjnej. Wybrane teksty opublikujemy.
Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja książki Ptaki. Przeloty
pod red. B. Mytych-Forajter i K. Jaglarz (Katowice 2015)
Organizator: Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ
dr Magdalena Kokoszka (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego)
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej)

