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1. CADRUL GENERAL (1/2)

• Date biografice

– Născut: 06 iulie 1946, Melbourne, Australia 

– Naționalitatea: australiană

– Specializarea profesională: filosofie morală

– Expertiză: etică aplicată (bazată pe utilitatea substantivă, ulterior pe utilitatea 
hedonistică)

– Rezultate remarcabile: contribuții în bioetică

– Distincții/Premii: 

• (2004) umanistul australian al anului

• (2005) declarat între primii zece cei mai influenți intelectuali australieni

• (2011) premiul Fundației Giordano bruno

• (2012) titlul Companion of the Order of Australia

• (2016) premiul Philosophy Now’s

• Date bibliografice

– Lucrarea recenzată: A Companion to Ethics, Blackwell Publishing Ltd, 1991, 1993

• traducerea în limba română: Tratat de etică, Editura Polirom, 2006

• traducător: colectiv coordonat de Vasile Boari și Raluca Mărincean
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1. CADRUL GENERAL (2/2)

• Alte lucrări 

• (2016) Ethics in the Real World: 82 Brief Essays on Things That Matter. Princeton 
University Press

• (2015) The Most Good You Can Do. How Effective Altruism Is Changing Ideas About 
Living Ethically. Yale University Press

• (2011) Practical Ethics. Cambridge University Press, Cambridge, 1980; second edition, 
1993; third edition, 2011

• (2009) Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals. Harper Perennial 
Modern Classics, New York

• (2009) The Life Yu Can Save: Acting Now to End World Poverty. Nw York: Random House

• (2004) One World: The Ethics of Globalization. Oxford Longman, Hyderabad

• (2000) A Darwinian Left. Yale University Press, New Haven

• (1997) How We Are to Live? Ethics in an Age of Self-interest. Oxford University Press, 
Oxford

• (1995) Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics. Oxford 
University Press, Oxford
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2. STRUCTURA LUCRĂRII (1/4)

• PARTEA I. RĂDĂCINILE

1. Originile eticii

2. Etica în societățile de mici dimensiuni

3. Etica în antichitate

• PARTEA II. RĂDĂCINILE

4. Etica indiană

5. Etica budistă

6. Etica chineză clasică

7. Etica evreiască

8. Etica creștină

9. Etica islamică

• PARTEA III. ETICA FILOSOFICĂ OCCIDENTALĂ. O SCURTĂ ISTORIE

10. Etica în Grecia antică

11. Etica evului mediu și a renașterii

12. Filosofia morală modernă
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2. STRUCTURA LUCRĂRII (2/4)

• PARTEA IV. CUM TREBUIE SĂ TRĂIM

13. Dreptul natural

14. Etica lui Kant

15. Tradiția contractului social

16. Egoismul

17. Deontologia contemporană

18. Etica îndatoririlor prima facie

19. Consecinționalismul

20. Utilitatea și binele

21. Teoria virtuții

22. Drepturile

• PARTEA V. ETICĂ APLICATĂ

23. Sărăcia – o problemă globală

24. Etica ecologică

25. Eutanasia

26. Avortul

27. Sexul
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2. STRUCTURA LUCRĂRII (3/4)

28. Relațiile personale

29. Egalitate, discriminare și tratament preferențial

30. Animalele

31. Etica relațiilor de afaceri

32. Crimă și pedeapsă

33. Politica și problema „mâinilor murdare”

34. Război și pace

• PARTEA VI. NATURA ETICII

35. Realismul

36. Intuiționismul

37. Naturalismul

38. Subiectivismul

39. Relativismul

40. Prescriptivismul universal

41. Morala și dezvoltarea psihologică

42. Metodă și teorie morală
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2. STRUCTURA LUCRĂRII (4/4)

• PARTEA VII. PROVOCĂRI ȘI CRITICI

43. Ideea unei etici feministe

44. Semnificația evoluției

45. Marx împotriva moralei

46. Cum ar putea etica să depindă de religie?

47. Implicațiile determinismului
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3. METODOLOGIA DE RECENZARE

• Recenzia selectează și sistematizează ideile de bază, argumentele principale și 
elementele critice prezentate de autor

• Fiind vorba despre un tratat (adică despre o privire cvasi-exhaustivă asupra 
problematicii abordate), vor fi punctate ideile fundamentale din fiecare dintre cele 
47 de probleme tratate

• Semnificația culorilor utilizate în text este următoarea:

- (negru) prezentarea și examinarea ideilor de bază conținute în lucrare, așa cum sunt 
asumate de autor

- (verde) NB: precizări diverse ale autorului, colaterale subiectului principal

- (turcoaz) [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului sau a 
ideilor invocate de autor – făcute de recenzent

- (roșu) [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate de autor sau 
sugerate de autor, direct ori indirect
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4. RECENZIA (1/56)

PARTEA I. RĂDĂCINILE

1. Originile eticii

– (greci și Hobbes): etica este un mecanism al prudenței egoiste

• (Hobbes) oamenii sunt egoiști luminați

– (creștinismul): etica este un mecanism de a alinia natura umană la natura divină

– există un individualism bazat pe principiul „supraviețuirea celui mai puternic”

• acest argument se îndepărtează de știință prin: a) generalizarea competiției; b) loc 
privilegiat acordat omului

– matricea originară a moralei: renunțarea la sine în favoarea altuia

– (Darwin): la baza moralei stau instinctele sociale, prelucrate de forțele intelectuale active și de 
efectele obișnuinței – ceea ce duce la regula de aur a comportamentului

– originea eticii ar putea consta în evitarea căderii individului în stări de confuzie 
conflictuală și de neajutorare

– eroarea genetică: identificarea produsului cu sursa sa (identificarea cauzei cu efectul)
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4. RECENZIA (2/56)
2. Etica în societățile de mici dimensiuni (SmD)

– în societățile de mici dimensiuni, relațiile sociale sunt mai bogate, mai personalizate

– preceptele etice trebuie inferate din comportamentul efectiv ([C] un fel de behaviorism)

– misiunea antropologiei: explicarea comportamentului social și cultural al oamenilor

• tehnica studiului antropologic în SmD: observația participativă

– sistemul etic: construct mental al valorilor, exprimate în principii invocate și interpretate în 
orientarea comportamentului social

– în SmD schimbul economic are mai mult o semnificație socială decât una economică

– etica funcționează ca o gramatică simbolică

– o cale de reducere a inegalității: să dăruiești din ce are cea mai mare valoare pentru cel căruia 
îi dăruiești, nu din ce te poți dispensa cel mai ușor (NB: principiul utilității marginale)

– binele este bucuria adusă de respectarea valorilor

– sociabilitatea este o trăsătură morală universală – cu nucleul ei: reciprocitatea

– (def) teologie: doctrină a relației omului cu o cauză finală supranaturală

– în societățile de mari dimensiuni (SMD) morala este un scop în sine (nu poate fi testat), 
în SmD morala este un mijloc pentru atingerea unui scop (poate fi testat)
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4. RECENZIA (3/56)
3. Etica în antichitate

– etica în Mesopotamia antică

• (def) etica: împlinirea destinului prin achitarea de responsabilități

• NB: codul lui Hammurabi – lex talionis

– etica în Egiptul antic

• principiul ma’at – ordine, dreptate, armonie

– etica în scripturile evreiești

• principiul sedeq – calea cea dreaptă

• relația dintre zei și popor – principiul do ut des (îți dau ca să-mi dai)

– [C] latină: quid pro quo

• nu există credință în viața de după moarte

• NB: Tora cuprinde primele cinci cărți din Biblie

– reapare credința în viața de apoi

• NB: teodicee – teoria dreptății lui Dumnezeu
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4. RECENZIA (4/56)
PARTEA II. MARILE TRADIȚII

4. Etica indiană

– conceptul indian de etică: dharma – ordinea morală și socială

• dharma: datorie

– binele absolut se produce atunci când cuprinde pe toată lumea

• rita: armonia completă a cosmosului și a naturii (negație: anrita)

– de aici, ritul, respectiv ritualul

– ordinea socială este văzută în corelație cu ordinea naturală

– versiuni ale eticii indiene

• etica brahmano-hindusă

– yoga: cale

• etica jainistă (NB: jainismul este ateist, ca și budismul)

– este normativ, nu naturalist

• etica gandhiană
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4. RECENZIA (5/56)
5. Etica budistă

– aspectele etice sunt conținute în:

• cele patru adevăruri nobile

• nobila cale în opt trepte

– filosofia morală a budismului

• kama: cauzalitatea etică

• esența faptei este dată de motivația ei

• modelul constructiv de acțiune formează caracterul

• modelul juridic de acțiune este bazat pe recompense și pedepse

• etica budistă este utilitaristă, dar nu hedonistă

– NB: hedonismul se referă la plăcere, eudemonismul la fericire

– etica socială budistă aduce în discuție:

• conceptele de preocupare (grijă - [C] vezi preluarea conceptului la Heidegger) și drepturi

• diferența dintre oameni e diferența de caracter

– o contribuție în plan etic a budismului este tradiția zen

• zen este echivalent cu dhyana – în sanscrită înseamnă meditație
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4. RECENZIA (6/56)
6. Etica clasică chineză

– concepte fundamentale: a) dao: cale; de: virtute; b) dao de: etică

– daoismul pozitivist – Confucius și Mo Tzi

• Confucius propune daoismul convențional

– Cartea Analectelor – aforisme ale lui Confucius

– conceptul fundamental: iubirea părtinitoare

– propune morala formală (li i): li – ritual; i: corectitudine; ren: umanism

» (li i) este anti-utilitaristă

» se propune înlocuirea legii cu rolul

• Mo Tzi propune morala utilitaristă (li)

– ca și Confucius, consideră că denumirile influențează comportamentul

– relația shi-fei (corect-incorect)

– conceptul fundamental: iubirea universală
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4. RECENZIA (7/56)
– daoismul anti-lingvistic: Yangzhu, Mencius, Lao Tzi

• Mencius – propune conduita naturală (ren i)

– qi: suflare, energie vitală  (înzestrare la naștere)

» capacitatea de discriminare morală sporește pe parcursul vieții

– xin: înclinația spre comportament

– zhi: cunoaștere

– morala este ereditară, nu este rodul civilizației

– limbajul împiedică comportamentul moral

• Lao Tzi: doctrina caracterului primar înnăscut

– wei: raționament estimativ – raționament discriminatoriu privind denumirile

» NB: wu-wei: evitarea raționamentului estimativ, recomandat de Lao Tzi

– nominalismul: meta-etica formală

– Zhuang Tzi: relativismul daoist

– Xun Tzi: confucianismul pragmatic

• revine la confucianism, adică la cunoașterea bazată pe ritual

• reintroduce condiționarea lingvistică
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4. RECENZIA (8/56)
7. Etica evreiască

– sionism: îndemn la strămutarea evreilor în patria lor străveche

– există patru interpretări majore ale iudaismului:

• ortodoxismul

• conservatorismul

• reconstructivismul

• iudaismul propriu-zis

– religia iudaică este orientată spre atingerea perfecțiunii în practică

– halaha: legea iudaică – normele etice din Tora (are 613 comandamente)

– cele 10 porunci:

• șase dintre ele sunt etice – obligații între oameni

• patru dintre ele sunt teologice și canonice – obligații față de Dumnezeu

– cea mai importantă doctrină etică a Bibliei: imitatio Dei

• sacrificiul lui Hristos este bazat pe imitatio humani

• de aceea imitatio Dei devine imitatio Christi
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4. RECENZIA (9/56)
8. Etica creștină

– ramurile creștinismului
• ortodoxă
• romano-catolică (cea mai numeroasă)
• luterană
• calvină (biserica reformată, prezbiteriană, congregațională, baptistă)
• anglicană, cu ramificația ei – metodismul 

– probleme etice esențiale:
• motivul corect
• acțiunea corectă

– Iisus nu se pronunță cu privire la problemele sociale (inegalitate etc.)
• predica de pe munte este colecția cea mai importantă a învățăturilor lui Hristos

– (Sf. Pavel) etica creștină ca etică a iubirii
• critici la adresa eticii creștine

– este intolerantă și promovează intoleranța (greșeala nu are drepturi)
• antisemitismul
• (Voltaire) a dus la distingerea toleranței față de indiferență

– este imorală ([C] mai exact, promovează o morală ipotetică)
• sistemul de recompense (raiul, iadul)

– în loc să urmărească împlinirea de sine, are un caracter represiv
– menține oamenii la un nivel de imaturitate
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4. RECENZIA (10/56)
9. Etica islamică

– cea mai recentă religie principală a lumii (anul 600), monoteistă (ca și iudaismul și 
creștinismul), apărut pe teritoriul actualei Arabii Saudite

– valori fundamentale:

• surse: a) mesajul lui Dumnezeu către Mahomed (anul 632), înscris în Coran; b) Sunnah
(viața profetului)

• Mahomed este considerat ultimul din seria mesagerilor lui Dumnezeu

• gândirea etică se bazează pe combinarea revelației cu rațiunea

• este tolerant pentru alte religii

– concepte:

• islam: revelație originară; ummah: comunitatea musulmană; zakat: dăruirea; shari’a: 
legea islamică; adab: discursul etic; kalam: cuvântul lui Dumnezeu

– etica în tradiția shi’a (șiită)

• atribuie autoritatea legitimă (după moartea lui Mahomed) vărului său Ali și 
descendenților săi (imami)

• etica bazată pe superioritatea cunoașterii

– etica în tradiția sufistă

• este dimensiunea mistică și ezoterică a islamului
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4. RECENZIA (11/56)
PARTEA III. ETICA FILOSOFICĂ OCCIDENTALĂ: O SCURTĂ ISTORIE

10. Etica în Grecia antică

– teme și probleme în etica greacă

• există doi termeni fundamentali:

– eudaimonia (fericire)

» este mai curând o fericire obiectivă (se referă la cauzele fericirii)

» Epicur identifică eudaimonia cu plăcerea (hedonismul)

– arete (virtute, calitate morală)

» în genere, se referă la morală

» Aristotel include și cunoașterea, intelectul (și curentul stoic asociază viața 
bună cu procesele raționale)

» akrasia: slăbiciune a voinței

» filautos: iubitor de sine

– NB: o poziție este bună dacă argumentele care o susțin sunt bune
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4. RECENZIA (12/56)
11. Etica evului mediu și a renașterii

– părinții bisericii

• fronesis: gândire practică; recta ratio (lat), orthos logos (gr): gândire corectă; synderesis
(gr), conscientia (lat): puterea înnăscută de a deosebi binele de rău

• (Augustin) ideea purificării morale

– scolastica

• metaetică: teoria conținutului și logicii conceptelor morale

• (Anselm): părintele scolasticii

– e o dovadă de neglijență dacă, după dobândirea credinței, nu ne străduim s-o 
înțelegem (NB: a spus-o și Augustin)

• (Anselm și Abélard) obiectul evaluării morale este intenția (nu motivația, nu dorințele, nu 
înclinațiile, nu acțiunile)

– viciul nu rezidă în dorință, ci în consimțământ

• Toma d’Aquino: cel mai mare filosof medieval și scolastic 

– a făcut o sinteză între etică și teologia morală

– dezvoltă o formă de eudemonism logic

– face trecerea de la eudaimonia (Aristotel) la beatitudo: binecuvântare
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4. RECENZIA (13/56)
• Duns Scotus

– acordă două roluri speciale voinței: evaluarea morală privește acțiunea voinței; 
Dumnezeu poate da prescripții morale

• William Ockham

– în afara contradicției, orice afirmație vine de la Dumnezeu (ex: furtul este permis)

– pluralismul renașterii și declinul scolasticii

• s-au dezvoltat două direcții în etică

– (Italia, Padova) teorie etică naturalistă (pe baze averroice și aristotelice)

– (Spania) continuarea eticii tomice și aristotelice

» doctrina războiului drept

» relații între legea naturală și legea revelată

• mișcări împotriva scolasticii

– revenirea la platonicism

– (Cusanus) metafizica pitagoreică și platonică

» Ficino: ideea umanității ca valoare morală primară

» Thomas More și Tommaso Campanella – accente homocentrice în 
problema moralei
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4. RECENZIA (14/56)
12. Filosofia morală modernă

– morala antică s-a concentrat pe binele suprem: fericirea

– creștinismul: binele suprem înseamnă câștigarea mântuirii

– există trei etape în constituirea filosofiei moderne a moralei:

• (1) îndepărtarea de: a) divinitate ca sursă a moralei; b) natura umană ca sursă a moralei 
(marcare: Montaigne – Eseuri)

• (2) (Reid, Bentham, Kant): oamenii îți pot conduce singuri viața

• (3) trecerea de la morala individuală la morala publică

– (1) autonomia

• (Montaigne) singurele norme de conduită sunt cele ale statului

• (Hugo Grotius) dreptul natural modern: individul își poate stabili singur regulile

– oamenii sunt ființe sociale de la natură

– dreptul natural morala este extensia rațiunii umane

• (Hobbes) neagă socialitatea naturală a omului, propovăduiește egoismul 

• (Locke) omul are unele drepturi inalienabile, nici statul nu trebuie să legifereze împotriva lor

• (Shaftesbury) morala este o extensie a sentimentelor umane

• (Hume) respinge dreptul natural – morala trebuie întemeiată pe virtute

– revine la teoria moralei ca extensie a sentimentelor

– virtutea: acțiunea repetată spre binele celorlalți
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4. RECENZIA (15/56)
– (2) rațiunea 

• Kant

– morala își are sediul în rațiunea umană, impune datorii absolute (categorice)

» dar datoria trebuie să vină din interior, să fie stabilită în mod liber, nu din 
exterior (legi etc.)

– legea morală nu este o obligație de a face binele pentru ceilalți

» NB: vezi maxima kantiană de comportament

» a stabili ceea ce este drept trebuie să vină înainte de a stabili ceea ce este bine

» de aici rezultă morala ca autonomie

– (Thomas Reid) fondatorul teoriei moralei simțului comun (identificat cu 
creștinismul)

• (Jeremy Bentham) fondatorul teoriei moralei ca utilitate

– principiul utilitarist: să acționăm așa încât să aducem cât mai multă fericire cât mai 
multor oameni
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4. RECENZIA (16/56)
– (3) teoria 

• teoria în slujba autonomiei

– (John Stuart Mill) dă o replică lui Bentham și Reid (în lucrarea Utilitarismul)

» principiul utilității se aplică doar la situațiile noi; la cele vechi se aplică simțul 
comun

» comportamentul utilitarist nu poate fi înțeles de simțul comun

– (Moore) cunoașterea valorilor nu se poate baza pe cunoașterea faptelor, ci doar pe 
intuiție

» intuiționismul se bazează pe introspecție, deci nu poate fi generalizat

• dominanța comunității asupra individului

– (Hegel) personalitatea morală este formată de comunitate

– (Dewey) există o comunicare între individ și comunitate în formarea valorilor 
morale

• epistemologia morală

– (Nietzsche) în lucrarea Genealogia moralei: rădăcinile moralei sunt: 
dominarea, invidia, resentimentele

– (Schlick) credințele trebuie să treacă testele credințelor științifice, altfel nu au 
sens

– (Sartre și existențialiștii) preia ideile lui Nietzsche

» și Goethe: morala este complet autonomă și individuală
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• noi direcții

– (Rawls) respinge utilitarismul

– combină hegelianismul (primatul comunității) cu kantianismul (autonomia moralei)

– alte trei direcții

» accent pe problemele sociale și politice

» revenirea la morala aristotelică: bazată pe virtute, nu pe principii abstracte

» principiul coordonarea comportamentului social
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PARTEA IV. CUM TREBUIE SĂ TRĂIM

13. Dreptul natural

– începuturile 

• (Platon) constructele morale nu sunt constructe convenționale, derivă din formele ideale

• (Aristotel) pune bazele dreptului natural (în lucrarea Etica nihomahică)

– naturalul nu este asociat cu imuabilitatea (ca la Platon), ci cu endogeneitatea
principiului de schimbare

• (stoicii) dreptul natural este dreptul naturii umane reprezentate de rațiune

• (Toma d’Aquino) pune și el la baza dreptului natural rațiunea umană 

– teoria dreptului natural

• (Grotius) este părintele dreptului natural modern

– transpune dreptul natural într-o teorie a drepturilor omului

» metoda a priori: acordul necesar cu natura rațională și socială

» metoda a posteriori: acordul contingent cu natura rațională și socială

• (Samuel Pudendorf) preia teoria lui Grotius

– drepturile omului sunt drepturi individuale
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• existența societății umane este posibilă în două moduri

– separarea drepturilor de orice alt bun (vezi Nozick – Anarhie, stat, utopie) – dar se 
îndepărtează de teoria dreptului natural

– utilitarismul preferințelor

– teoria bunurilor umane

• (John Finnis) Natural Law and Natural Rights – cea mai recentă teorie a dreptului natural

– există șapte bunuri umane fundamentale:

» viața

» cunoașterea

» socul

» experiența estetică

» sociabilitatea

» rațiunea practică

» religia

– nenaturalul: violarea principiilor biologice de bază
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14. Etica lui Kant

– principiul director: libertatea umană nu este un aspect al lumii naturale

• imperativul categoric: piatra de temelie a moralei lui Kant

• NB: Rawls preia teoria etică a lui Kant (constructivism kantian)

– legea universală și datoria

• principiile etice sunt formulate în conformitate cu procedurile raționale

• singurul bun necondiționat: voința bună (Întemeierea metafizicii moravurilor)

• morala începe cu respingerea principiilor care nu pot fi universalizate

– deci, cu formularea imperativului categoric

[C] principiul etic lui Kant este auto-testabil – de aici morala ca autonomie a individului

– precepte fundamentale

• omul să fie întotdeauna un scop și niciodată un mijloc

– un eșec aici echivalează cu eșecul virtuții

• a fi autonom este echivalent cu a acționa moral

– critici privind etica lui Kant

• obiecția fundamentală: premise incoerente

– incoerența dintre natură (determinism) și libertate în evaluarea omului

• (Hegel, Mill) imperativul categoric este trivial sau pur formal
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15. Tradiția contractului social

– scurt istoric
• conducător drept: cel ce-și ține promisiunile contractuale
• contractualismul contemporan pune accent pe:

– natura convențională a obligațiilor
– caracterul fundamental al intereselor apărate de obligații

– abordări contractualiste curente în etică
• există două forme principale:

– bazate pe egalitatea naturală privind forța fizică
» contractualiști hobbesieni

– bazate pe egalitatea statutului moral
» contractualiști kantieni

• contractualismul hobbesian: morala ca avantaj reciproc
– a face rău nu este greșit în sine, dar e mai avantajoasă o înțelegere de a nu face 

nimeni răul altuia
– diferența de putere de negociere creează asimetrii în comportament

• contractualismul kantian: morala ca corectitudine (fairness)
– (Rawls): o teorie naturală a dreptății
– conceptul de poziție inițială: egalitatea dintre ființele umane în calitatea lor de 

persoane morale
» este o generalizare a regulii de aur a lui Kant

– înlocuiește inegalitatea fizică cu inegalitatea morală

01.08.2019 30LMCE - Punctaj: Peter Singer, Tratat de etică (Emil Dinga)



4. RECENZIA (22/56)
16. Egoismul

– (def) egoism: urmărirea interesului propriu prin încălcarea interesului celuilalt

– egoismul psihologic

• toți indivizii sunt egoiști în sens psihologic

– egoismul drept cale spre binele comun

• (Adam Smith) egoismul este un ideal practic

• urmărirea binelui individual nu asigură asupra realizării binelui colectiv

– egoismul raționalist

• urmărirea binelui individual este un fapt rațional și cinstit

– în caz contrar este irațional și necinstit

– egoismul etic

• neurmărirea binelui individual nu este un fapt irațional sau necinstit

• este incompatibil cu doctrina reglementării conflictelor interpersonale de interese

– dar această doctrină este esența eticii

– există cinci forme ale egoismului

• aferentă bunului simț: binele propriu este urmărit dincolo de limitele morale

• egoismul psihologic

• realizarea binelui propriu realizează de la sine binele comun

• egoismul etic

• egoismul raționalist
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17. Deontologia contemporană

– rațiunile deontologice (deos: datorie) se opun rațiunilor teleologice (telos: scop)

– teleologia: definește corectitudinea prin bine (binele este anterior corectitudinii)

– deontologia: definește binele prin corectitudine (corectitudinea este anterioară binelui)

– natura și structura constrângerilor deontologice

• sunt formulări negative sau interdicții

• sunt formulări restrânse, limitate

• au influență nemijlocită

• NB: esențială este intenția, nu consecința unei acțiuni

• aspecte nesoluționate și probleme potențiale

– de ce o acțiune este greșită?

• NB: consecinționalismul: este greșită acțiunea care mărește răul din lume sau micșorează 
binele din lume

• criteriul: evitarea nerespectării persoanei în calitate de ființă rațională

– cum distingem între un prejudiciu grav și unul superficial al acțiunilor noastre?

• nu este rezolvat principiul dublului efect: distincția între răul intenționat și răul 
neintenționat

• clauza catastrofală: evitarea unui rău catastrofal poate justifica încălcarea normelor 
deontologice
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18. Etica îndatoririlor prima facie

– teoria îndatoririlor prima facie (propusă de W.D. Ross, influențat de H.A. Prichard)

• nu afirmă că unele principii sunt mai importante decât altele

• nu afirmă că există coerență în setul de principii acceptat

• respinge monismul (ex. kantianismul, utilitarismul)

NB: utilitarismul lui Moore este pluralist, nu monist

– datorie prima facie:

• se descoperă prin generalizare pe baza inducției intuitive

NB: datoria propriu-zisă este valabilă în general, cea prima facie – contextual

– NB: epistemologia morală: teoria cunoașterii morale și a justificării convingerilor morale

– există trei etape/elemente în acțiunea privind datoria prima facie

• identificarea a ceea ce este important în cazul dat

• recunoașterea datoriei prima facie generale (prin inducție intuitivă)

• stabilirea a ceea ce trebuie făcut în cazul dat

– critici ale teoriei îndatoririlor prima facie

• nu lasă loc drepturilor, se ocupă doar de obligații ([C] dar drepturile mele sunt obligațiile 
celorlalți și invers)

• principiile morale nu au aceeași tărie în toate cazurile

01.08.2019 33LMCE - Punctaj: Peter Singer, Tratat de etică (Emil Dinga)



4. RECENZIA (25/56)
19. Consecinționalismul

– teoriile morale au două componente

• o teorie a valorilor sau a binelui

• o teorie a corectitudinii – aici se situează consecinționalismul

– (def) oricare ar fi valorile urmărite, acțiunea corectă este în direcția promovării acelor valori

NB: teoriile nonconsecinționaliste nu cer promovarea valorilor, ci respectarea lor în acțiunea 
întreprinsă ([C] de ex., teoria lui Nozick este non-consecinționalistă, la fel teoria lui Kant, în
timp ce teoria lui Rawls este consecinționalistă)

– argumente în favoarea consecinționalismului

• se bazează pe premisa promovării valorilor alese

• în cazul oricărei valori se poate detecta un răspuns consecinționalist și unul ne-
consecinționalist

• teoria consecinționalistă este mai simplă metodologic decât teoriile non-
consecinționaliste, deci ar trebui să aibă prioritate

– argumente împotriva consecinționalismului

• permite orice acțiuni, dacă au consecințe bune

– se reduce la un calculator de morală

• consecinționalismul este o teorie a justificării, nu a deliberării (pentru că promovează 
valorile, nu este constrâns de ele)
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20. Utilitatea și binele

– teoriile etice se împart în două categorii

• teoriile dreptății

• teoriile binelui

– o teorie a binelui este indispensabilă indiferent de poziția etică adoptată

– condițiile eticii: obligații de a face bine oamenilor

NB: utilitarism hedonist: utilitatea care promovează plăcerea și evitarea durerii

– hedonismul a fost înlocuit cu satisfacerea trebuințelor, pentru a extinde sfera utilitarismului

– există și utilitariști idealiști (ex. satisfacții estetice) – inspirați de Moore: Principia Ethica

– există și utilitariști materialiști (ex. satisfacerea intereselor, nu a preferințelor)

• utilitatea ca interes este anterioară și domină preferința

– utilitatea este comparabilă interpersonal, cu excepția hedonismului sau al preferințelor (ex. 
utilitarismul materialist este comparabil interpersonal)

– critici

• măsurarea utilității totale din cele individuale (cea totală poate crește, în timp ce cea 
individuală poate scădea) – problema inegalității

NB: egalitatea/inegalitatea este derivată din utilitatea marginală
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21. Teoria virtuții

– calitățile morale sporesc utilitatea generală, deci o persoană ar trebui să-și perfecționeze 
caracterul, adică virtutea

– creștinismul: virtutea dominantă este umilința

– (Elizabeth Anscombe) critică transformarea virtuții într-un scop în sine, fără legătură cu 
dorințele persoanei

– (Alasdair MacIntyre) sensul vieții este dat de virtute

– esențialismul

• toate virtuțile trebuie să împărtășească o esență comună

– sentimentele morale și dorințele

• acțiunile morale sunt motivate de dorințe și sentimente
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22. Drepturile

– (Locke) dreptul la viață, libertate și proprietate (NB: în Declarația de Independență, dreptul la 
fericire a substituit dreptul la proprietate)

– există trei categorii de drepturi

• drepturi universale ale omului – pot fi atât legale, cât și morale

• drepturi legale specifice

• drepturi morale specifice

– (White) enunțurile care conțin cuvântul drept sunt factuale, deci pasibile de valori de adevăr

– (Hagerström, Olivecrona): enunțurile care conțin cuvântul drept sunt emotiviste, nu sunt 
pasibile de valori de adevăr

NB: drepturi active vs. drepturi pasive

– cine sau ce poate avea un drept

• putere: doar subiecții care pot alege

• permisiuni/interdicții: orice entitate care se poate bucura de acestea

• capacitatea de a se bucura sau suferi: intră și animalele

• a avea interese: intră și fătul sau embrionul uman

• a avea viață: intră și lumea vegetală

NB: teoria drepturilor aparține liberalismului individual ([C] ce ar fi liberalismul social?)
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PARTEA V. ETICĂ APLICATĂ

23. Sărăcia – o problemă globală

– dreptate, nu caritate

• dreptatea este o obligație, caritatea nu

• caritatea este văzută ca ceva individual, dreptatea ca ceva care implică comunitatea

– ce este dezvoltarea

• asistența pentru dezvoltare poate să nu conducă la reducerea sărăciei ci la dezvoltarea 
țării sau doar la creștere economică

– creșterea demografică

• asistența pentru dezvoltare duce la creștere demografică care duce la sărăcie

– datoria de reducere a sărăciei

• este datoria de a manifesta compasiune

• datoria de înfăptuire a dreptății sociale

– contra-argumente la datoria de a manifesta compasiune: trebuie diferențiat între:

• a nu face rău și valoarea libertății

• a face răul și a lăsa să se întâmple răul (acțiunea negativă)

– distincția acțiune – omisiune

– responsabilitate negativă: responsabilitate pentru răul pe care îl putem preveni

» responsabilitate pozitivă: responsabilitate pentru răul pe care îl producem
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25. Eutanasia

– eu + thanatos: moarte bună sau moarte din compasiune (More, Hume, Bentham, Mill)

– implică

• intenția uciderii

• scopul este bun – ex. curmarea unei suferințe

• eutanasie activă: se provoacă moartea prin act (îi face o injecție letală)

• eutanasie pasivă: oprește actul prin care se menținea viața

– unii fac distincție între a prevedea moartea și a o intenționa prin acțiune (NB: calmarea 
piramidală – intenția este calmarea durerii, deși se prevede moartea)

– poate funcționa argumentul pantei alunecoase: omorurile justificate vor duce la omoruri 
nejustificate ([C] de fapt un efect de hub, generat de feed-back-ul pozitiv)

– din punct de vedere moral, actul este mai grav decât abținerea

– esențial în eutanasie este interesul sau voința persoanei?

– metode de tratament obișnuite și neobișnuite

• metodă potrivită: care oferă o speranță rezonabilă

• metodă nepotrivită: cazul contrar

– consecință: cine se implică în refuzul unei metode nepotrivite – generează 
eutanasie pasivă
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26. Avortul

– argumentele în favoarea avortului sunt de natură consecinționistă

– problema este dacă femeile au dreptul moral de a apela la avort

– răul este acceptabil doar dacă evită un rău mai mare 

– încălcarea drepturilor nu poate fi justificată de procurarea unui bine mai mare

– drepturile morale sunt drepturile pe care le are o persoană în mod ne-contextual

• interzicerea avortului pare să încalce un drept moral

– dreptul femeilor la avort intră în contradicție cu dreptul fătului la viață (se face un bine prin 
încălcarea unui drept)

• cu condiția acceptării drepturilor morale ale fătului

– a avea personalitate înseamnă: a) a avea scop privind viitorul; b) a avea conștiința morții 
premature

• pare că moartea unei ființe senzitive care nu are personalitate este mai puțin gravă moral 
decât a unui om, care are personalitate

– dar absența conștiinței morții poate face plăcerile unei ființe senzitive fără personalitate mai 
mari, deci concluzia este inversă 
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– omul este o ființă senzitivă moral, nu doar biologic

– personalitatea implică reciprocitatea morală

• atunci fătul uman nu verifică acest criteriu

• deci nici avorturile târzii nu ar trebui interzise

– extinderea drepturilor morale asupra fătului intră în conflict cu drepturile morale ale femeii

– pare că considerarea momentului nașterii ca moment de apariție a drepturilor morale pentru 
noul-născut evită conflictul moral între femeie și făt

27. Sexul

– morala tradițională occidentală

• dualismul în Grecia antică: ascetismul fizic, eliberarea de pasiunea sexuală, sau 
subordonarea ei rațiunii

• gândirea iudeo-creștină

– vechiul Testament: bucuria sexului (inclusiv poligamia) – vezi leviratul

– noul testament:

» (Iisus) condamnă adulterul și divorțul, dar nu incriminează sexul

» (Pavel, Augustin) sexul e un rău în sine

» (Luther) principala funcție a sexului: celibatul

» (Papii) imoralitatea se fundamentează pe non-naturalitate (homosexualitatea)

» (Vincent Punzo) dragostea și intimitatea justifică sexul, nu căsătoria
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– morala contractualistă

• sexul este o manifestare a autonomiei (deci a moralului) – libertarianism

– condiția suficientă: consimțământul reciproc, voluntar și anunțat

– NB: se ignoră diferențele de putere de negociere ale părților (existența contractului nu 
implică validarea lui morală)

– perspectiva stângii

• marxismul clasic: sexul este prostituție (femeia este dependentă economic de bărbat

• feminismul: 

– (Alison Jaggar) nu economicul aservește femeia, ci agresivitatea și dominația bărbatului

– (Catharine MacKinnon) drept natural și alegere autonomă sunt noțiuni false

» femeile sunt socializate pentru interesul bărbaților

» scoaterea femeilor de sub dominația bărbaților cere reconceptualizarea sexualității

– (Jill Johnston)

» propune sexul între femei, ca declarație politică de emancipare față de bărbați

» soluții: a) salarizarea muncii casnice; b) separarea completă a femeilor de bărbați

• critica feminismului

– separarea femeilor de bărbați reduce sfera lor de alegere, deci libertatea lor

– bărbatul este incapabil de la natură să fie opresiv și exploatator

– femeile par incapabile de un consimțământ informat (asemenea copiilor)

– oare sexualitatea este cea mai importantă trăire și impuls feminin?

» atunci soluția marxistă e corectă: munca salariată și sexul trebuie golite de 
semnificație economică
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29. Egalitate, discriminare și tratament preferențial

– se pare că tratamentul preferențial generează (sau încurajează) percepția discriminării (fiind 
confundată cu aceasta)

– există două argumente privind tratamentul preferențial

• viitorul va fi mai bun ca rezultat al tratamentului preferențial din prezent

• se corectează discriminarea din trecut (se aplică egalitatea de șanse)

– principiul egalității intereselor este baza morală a principiului egalității de șanse

– principiul egalității de șanse

• (1) să verifice anumite condiții de eligibilitate

• (2) să aibă (sau să fi avut) șanse egale să dobândească aceste condiții de eligibilitate

– tratamentul preferențial pare a încălca prima parte a principiului egalității de șanse –
abilitățile mai bune sunt respinse

– dacă societatea poate compensa doar anumite categorii de persoane, atunci ar trebuie alese 
cele care au fost mai mult discriminate în trecut 

NB: aspect pur cantitativ, totuși, care încalcă partea a doua a principiului egalității de șanse
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30. Animalele

– (Michael A. Fox) animalele nu sunt capabile de deliberare morală

– (Donald Davidson) Inquiries into Truth and Interpretation; (R.G.Frey) Interests and Rights;

• ființele pot gândi doar dacă înțeleg limbajul altei ființe

• dar animalele, deși înțeleg limbaje, nu au valori, deci nu iau decizii etice

– deci, animalele și bolnavii mintal pot fi folosiți ca mijloace

– (Tom Regan) argumentul drepturilor: au drepturi ființele care au valoare inerentă

– valoarea inerentă: valoare de care ființele sunt conștiente (scopuri, deliberare etc.)

– (Jeremy Bentham) argumentul utilitar

• criteriul: capacitatea de a suferi

• oferă soluție în caz de conflict: minimizarea durerii (sau maximizarea plăcerii) în lume, nu 
doar la nivelul unui individ dat

– (John Fisher) argumentul simpatiei

• simpatia este fundamentală în teoria morală (deși nu furnizează generalitatea pe care o 
dă rațiunea)

– simpatia alege ființele cărora li se va arăta considerația morală

• depășirea dihotomiei rațiune-sentiment (simpatie) se poate face doar renunțând la 
generalitatea principiilor morale
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31. Etica relațiilor de afaceri

– microetica – relații interindividuale – este inclusă în etica tradițională

• (Aristotel) introduce noțiunea de dreptate comutativă

– macroetica – intră în filosofia socială și politică

• (Locke, Nozick) proprietatea precede contractul social (NB: piața este un sistem corect?)

– unitatea de analiză în etica afacerilor: firma

– există trei mituri ale acestei etici:

• mitul căutării profitului (crematistica, în opoziție cu economia – Aristotel)

• mitul supraviețuirii celui mai puternic (lumea e o junglă)

• mitul atomismul individualizat (individualismul atomizat)

– corporația și societatea: ideea de responsabilitate socială a corporației

• respinsă de Friedman, care propune conceptul de stakeholder

– obligațiile față de stakeholder-i: consumatori și comunitate

– individul în cadrul corporației

• cel mai abuzat stakeholder: angajatul

• cel mai important principiu al corporației: evitarea conflictului axiologic între 
companie și angajat („turnătorul” companiei are rolul său în responsabilizarea 
socială a corporației)
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32. Crimă și pedeapsă

– există două tipuri de teorii ale pedepselor

• teoria utilitaristă: teorie de tip negativ

– justifică pedeapsa în termeni consecinționiști (mărește utilitatea globală)

– obiecție: de ce nu se extinde și asupra nevinovaților, dacă utilitatea crește?

• teoria retributivă: teorie de tip pozitiv

– pedeapsa este justificată de simpla greșeală comisă, nu de consecințele pedepsei

– gradul de pedeapsă este proporțional cu gravitatea faptei

– ignoră rolul pedepsei în reducerea infracționalității

NB: include pedepsirea free-rider-ului

– (Hart) teorii mixte: pe baza utilitarismului, se pedepsesc doar cei care în mod intenționat au 
comis fapta, iar pedeapsa este proporțională cu fapta

– problema pedepsei capitale

• teoria retributivă: legea talionului

– nu poate aplicată peste tot: ex. în cazul fraudei fiscale

• teoria utilitaristă: de acord, dacă produce consecințe mai bune decât altfel

– teorii alternative la teoria pedepsei: teoria igienei sociale

• legea nu are ce căuta în domenii care nu reflectă voința, voluntarismul în acțiuni
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33. Politica și problema mâinilor murdare

– unii susțin că eficacitatea politică permite încălcarea regulilor morale

– există o morală specifică a politicii ([C] aș spune, o logică specifică, nu o morală specifică)

– (Machiavelli) face apel la „mâni murdare” dintr-o perspectivă generală, nu doar politică

• există o imoralitate necesară (NB: în sensul de obligatorie, inevitabilă)

– (Thomas Nagel) morala rolurilor: morala poate diferi în funcție de rolul care trebuie îndeplinit

– nivelul de reprezentare poate afecta decizia morală, și chiar percepția morală

• ex. uzul violenței sau amenințarea cu violența – statul poate s-o facă, individul nu (este 
infracțiune)

• (Nagel) morala publică se concentrează pe consecințe, cea privată pe agent

– impozitarea redistributivă evită furtul (cei săraci fură de la cei bogați)

– există patru cazuri de relevanță a situațiilor morale:

• compromisul: este acceptabil dacă nu subminează principiul

• eliberarea: cineva care a instituit o stare de imoralitate și apoi vrea să se elibereze de 
aceasta

• încetarea stării imorale poate fi mai dăunătoare decât continuarea ei (încheierea unui 
război declanșat în mod nedrept)

• izolarea morală: 

– (Machiavelli, Hobbes) este absurd să fii virtuos într-o lume imorală

– dacă majoritatea nu respectă – atunci respectarea nu mai are sens
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34. Război și pace

– realismul politic

• normele morale nu se aplică politicii externe – aici prevalează interesul național

• dar drepturile și prerogativele unui stat nu pot fi mai extinse decât ale indivizilor 
componenți 

– pacifismul politic

• pacifiști: persoane care cred că în problema războiului nu trebuie să fim consecinționiști, 
ci să ne bazăm pe principii

– teoria războiului drept

• este o poziție de mijloc între realism și pacifism – are două componente:

– teoria scopurilor (jus ad bellum)

– teoria mijloacelor (jus in bello)

– cerința discriminării

• cerința discriminării este fixată pe agent, nu pe victima agentului (inacceptabilitatea vs. 
acceptabilitatea violenței)

• respingerea cerinței discriminării se bazează pe  faptul că consecințele sunt mai 
importante decât principiile (deci un utilitarism estins la nivel inter-statal)

NB: terorismul violează cerința discriminării – ucide nevinovați
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– etica și armele nucleare

• folosirea armelor nucleare încalcă două cerințe: a discriminării, și a proporționalității

• argumentul intențiilor imorale

– descurajarea pe baza amenințării cu folosirea armelor nucleare este imorală, 
deoarece intenția de a face ceva imoral este imorală

• deci trebuie ca

– descurajarea să evite nevinovații (de ex. să vizeze doar obiective militare)

» deși, și aici se încalcă principiul proporționalității

– descurajarea să nu fie sinceră (să nu se treacă la fapte)

NB: principiul creștin: răul nu este acceptabil chiar dacă are consecințe pozitive

• descurajarea și consecințele

– dacă se intenționează prevenirea unui atac – descurajarea este benefică

– dacă se intenționează descurajarea unui atac preventiv (ca primă lovitură) din 
partea altui stat – descurajarea este contraproductivă

– descurajarea nu este singurul mijloc de prevenire a războiului

– prevenirea războiului nu este singurul obiectiv al politicii de securitate

– descurajarea mărește costurile statului agresor care atacă

– descurajarea nucleară implică cel mai mare risc de război
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– etica și armele nucleare

• folosirea armelor nucleare încalcă două cerințe: a discriminării, și a proporționalității

• argumentul intențiilor imorale

– descurajarea pe baza amenințării cu folosirea armelor nucleare este imorală, 
deoarece intenția de a face ceva imoral este imorală

• deci trebuie ca

– descurajarea să evite nevinovații (de ex. să vizeze doar obiective militare)

» deși, și aici se încalcă principiul proporționalității

– descurajarea să nu fie sinceră (să nu se treacă la fapte)

NB: principiul creștin: răul nu este acceptabil chiar dacă are consecințe pozitive

• descurajarea și consecințele

– dacă se intenționează prevenirea unui atac – descurajarea este benefică

– dacă se intenționează descurajarea unui atac preventiv (ca primă lovitură) din 
partea altui stat – descurajarea este contraproductivă

– descurajarea nu este singurul mijloc de prevenire a războiului

– prevenirea războiului nu este singurul obiectiv al politicii de securitate

– descurajarea mărește costurile statului agresor care atacă

– descurajarea nucleară implică cel mai mare risc de război
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PARTEA VI. NATURA ETICII

35. Realismul

– trăsături ale practicii morale

• obiectivitatea: întrebările morale au răspunsuri care au caracter obiectiv prin 
convergența perspectivelor morale ale celor implicați

• caracterul practic (de relații inter-umane): a avea o opinie morală înseamnă a găsi o 
motivație pentru acțiune

– există o distincție de tip polar în judecata morală

• conform obiectivității, judecata (opinia) morală exprimă percepții asupra faptelor morale 
(adică exprimă credințe)

• conform practicității, opinia morală este o dorință

– realismul moral susține existența faptelor morale

• corespondentul realismului moral în psihologie: cognitivism

– realismul moral contrastează cu:

• anti-realismul moral (irealism moral): nu există fapte morale 

– versiuni: emotivism, prescriptivism, proiectivism

• nihilismul moral

– realistul nu poate explica natura faptelor morale

– judecățile morale exprimă percepțiile noastre despre motivele pe care le avem
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36. Intuiționismul

– prin intuiție este sesizat principiul moral conducător, care este evident prin sine însuși

– caracteristicile intuiționismului

• principiile morale pot fi cunoscute și au valoare de adevăr

• principiile morale sunt cunoscute prin facultatea intuiției morale

NB: (Ross) conceptul de intuiție inductivă

– există o bază naturală a faptelor morale, dar nu o formă naturală a lor

– intuiționiștii sunt cognitiviști și externaliști (domină dorința, nu opinia – care e internalistă)

– (Nagel și McDowell) post-intuiționismul: obiectivitatea este graduală

• adică este o obiectivare a inter-subiectivităților 

• fapta morală nu e dedusă teoretic, ci practic

– critici la adresa intuiționismului

• (Mackie) respinge categoriile de justețe și falsitate în privința recunoașterii faptelor 
morale

• (Simon Blackburn) nu intrăm în relații cauzale cu faptele morale (ca în cazul culorilor), 
atunci cum recunoaștem faptele morale?

– răspuns la critici: intuiționismul moral ar trebui considerat analog cu intuiționismul 
matematic: nu intrăm în relații cauzale cu culoarea, așa cum nu intrăm în relații cauzale 
cu numerele, dar recunoaște și faptele morale și numerele
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37. Naturalismul

– judecățile morale sunt propoziții cu valoare de adevăr

– („legea lui Hume”) autonomia eticii: trebuie nu derivă din este

• nici o concluzie morală nu poate deriva din premise non-morale

– adică valorile nu pot deriva din fapte

– eroarea lui Hume se bazează pe confuzia generată de existența a trei forme de autonomie a 
eticii

• autonomie logică

• autonomie semantică

– termenii morali nu au același înțeles cu termenii amorali (naturaliști)

– se ocupă de semnificație (înțeles)

• autonomie ontologică

– eroarea naturalistă: confundarea proprietății cu lucrul care o deține

– variante ale naturalismului

• naturalismul sintetic: proprietățile morale sunt identificabile pe cale empirică, nu prin 
analiză semantică

• naturalismul relativist: faptele morale depind de codurile de conduită ale diverselor 
societăți

• naturalismul neoaristotelic (P.T. Geach): reducerea moralei la biologie – acțiuni conform 
naturii (funcției) omului
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38. Subiectivismul

– ideea de bază: evaluările morale sunt puncte de vedere, deci subiective

– nihilism moral: nimic nu este bine sau rău

– subiectivismul etic promovează toleranța

• dar ideea de a fi tolerant este ea însăși o judecată morală 

– există două feluri de subiectivism etic

• subiectivism simplu: nu permite deliberarea morală

– exprimă dezacordul despre atitudini

• emotivism: (C.L. Stevenson)

– exprimă dezacordul în atitudini

– probleme ale emotivismului

• nu poate explica locul rațiunii în etică

– dar judecata morală trebuie să se bazeze pe rațiune – trebuie să ofere rațiuni

– (John Dewey, W.D. Falk) trebuie distins între sentimentele ex ante și sentimentele ex post

• sentimentele ex ante sunt generate de emoție

• sentimentele ex post sunt generate de rațiune

– acestea reprezintă baza judecății morale
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39. Relativismul

– există două forme de relativism moral

• relativism metaetic: codurile morale sunt supradeterminate cultural

• relativism normativ: codurile trebuie aduse la un numitor comun pentru a elimina 
conflictul moral

– relativismul metaetic

• argumentul factual: obiceiurile definesc morala

• argumentul funcțional: utilitatea obiceiurilor pentru funcționarea societății

NB: confucianismul: modelul pentru binele comun este familia

• morala servește două nevoi umane universale

– rezolvarea conflictelor de interese între indivizi

– rezolvarea conflictelor de interese la nivelul individului

• lupta dintre relativiști și universaliști (absolutiști) se bazează pe faptul că fiecare îl acuză 
pe celălalt că susține o poziție extremă

01.08.2019 55LMCE - Punctaj: Peter Singer, Tratat de etică (Emil Dinga)



4. RECENZIA (47/56)
40. Prescriptivismul universal

– este o sinteză a teoriilor etice curente:

• descriptiviste: a) sunt cognitiviste; b) consideră că există fapte morale

– judecățile morale au valoare de adevăr (Austin: eroare descriptivă)

• non-descriptiviste: a) sunt non-cognitiviste; b) consideră că nu există fapte morale

– judecățile morale nu au valoare de adevăr

NB: prescriptiviștii sunt non-descriptiviști etici

NB: atât teoriile descriptiviste, cât și cele non-descriptiviste sunt teorii semantice, nu ontologice

NB: prescriptiv este echivalent semantic cu emotiv, nu cu normativ

– prescriptivismul a fost generat de respingerea ideii că se poate medita numai asupra faptelor

NB: (Austin):

• acte perlocuționare: ceea ce face cineva prin vorbire

• acte ilocuționare: ceea ce face cineva în timp ce vorbește

– universalizează propozițiile de tip se cuvine

• nu se confundă cu generalitatea, ele sunt specifice  numai că sunt universale 

– prescripțiile diferă de imperative prin faptul că sunt universale (imperativele sunt generale)

– prescriptivismul este internalist – a accepta o judecată morală implică eo ipso să fii motivat

• judecățile morale au valoare de adevăr datorită universabilității lor
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41. Morala și dezvoltarea psihologică

– (Lawrence Kohlberg) există trei niveluri de dezvoltare morală, fiecare cu două etape (fiecare 
individ trece prin toate)

• nivelul A: nivel pre-convențional

– etapa 1: pedeapsă și ascultare

– etapa 2: etapa schimbului și scopului instrumental individual

• nivelul B: nivel convențional

– etapa 3: etapa conformității, relațiilor și așteptărilor interpersonale reciproce 
(grupul)

– etapa 4: etapa prezervării sistemului social și a conștiinței

• nivelul C: nivel post-convențional și principial

– etapa 5: etapa drepturilor fundamentale și a contractului social

» teorie morală utilitară

– etapa 6: etapa principiilor etice universale

» teorie morală deontologică

– dezvoltarea morală se bazează pe dezvoltarea psihologică

– majoritatea persoanelor sunt la etapa 4

• dar vârsta morală poate rămâne în urma vârstei psihologice care, la rândul ei, poate 
rămâne în urma vârstei biologice
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– teoria morală utilitaristă este inferioară teoriei morale deontologice, sub aspectul sofisticării 

cognitive (adică al nivelului psihologic)

– etapele 5-6 adoptă un alt criteriu de evoluție decât cel din etapele 1-4 (aici criteriul era 
extinderea sferei de identificare cu ceilalți)

• etapele 5-6 adoptă un criteriu critic

• etapa 6 adoptă un criteriu suplimentar față de etapa 5: curajul moral (Socrate s-a 
sacrificat)

– în etapa a 4-a se adoptă doar valori ale societății, nu valori morale propriu-zise (ar putea fi 
acceptat și nazismul)

– critici:

• nu putem vorbi despre dezvoltare morală fără să vorbim despre dezvoltarea conținutului 
moral

• nu există un izomorfism riguros între dezvoltarea psihologică și cea morală

• contează contextul istoric, deci teoria nu este universală 

• conform lui Aristotel dezvoltarea morală este imposibilă în absența educației morale (or, 
etapele 1-4 nu implică conținut moral, adică educație morală)

– pare că respectul de sine este mai important decât viața (Socrate, Martin Luther 
King)

NB: etapa 6: disponibilitatea pentru sacrificiu se datorează faptului că viața morală este 
sursa primară a respectului de sine 
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42. Metodă și teorie morală

– poziția teoreticienilor: văd morala de sus în jos (morala se bazează pe o teorie dominantă)

• structura concepției dominante: 

– rezultate: bun/rău 

– acțiuni: drepte/nedrepte

– agenți: virtuoși/ne-virtuoși

• elementul primar: elementul din care derivă celelalte elemente:

– utilitarism (rezultatul)

– deontologia (acțiunea)

• raționamentul moral este modelat după raționamentul juridic (Bentham) sau după cel 
economic (Hobbes)

– poziția anti-teoreticienilor: văd morala de jos în sus (din perspectiva practicii sociale)

• (Ascombe) se opune concepției legale a eticii (introduse de Sidgwick)

• (MacIntyre) în societățile pluraliste (liberale) nu poate exista o autoritate morală (aceasta 
ar submina însuși liberalismul)

• (Bernard Williams) filosofia nu ar trebui să producă teorii etice

• (Carol Gilligan): femeile au modele de reacție morală diferite de cele ale bărbaților

• (Annette Baier): etica masculină se bazează pe obligație, etica feminină – pe dragoste

– cele două perspective ar trebui unite într-o etică a încrederii
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– metodele de teoretizare a moralei

• fundaționalismul

– credințele sunt justificate de relațiile logice cu alte credințe care nu au nevoie de 
justificare (sunt auto-justificabile sau evidente prin sine)

– fundaționalismul în etică este mai problematic decât fundaționalismul în 
epistemologie – pentru că nu știm cine joacă rolul datelor senzoriale

• coerentismul: (John Rawls) – metoda echilibrului reflexiv

– credințele sunt justificate numai de legătura lor cu alte credințe (fără să existe 
credințe fundaționale – auto-justificative sau evidente de la sine)

• derivaționismul: (Brandt, Gauthier): raționalismul poate justifica mai bine decât morala, 
deci morala trebuie derivată din raționalitate

• elementele comune ale fundaționalismului, respectiv coerentismului

– ambele se bazează pe credințe

– ambele acceptă că credințele sunt intuiții

– rolul exemplelor: există patru tipuri de exemple folosite

• exemple literare

• exemple ostensive

• exemple ipotetice

• exemple imaginare
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PARTEA VII. PROVOCĂRI ȘI CRITICI

43. Ideea unei etici feministe

– (Rousseau – în Émile) virtutea e diferențiată pe genuri: ceea ce e greșeală la bărbați e virtute 
la femei

– multe rele ale societății sunt legate de dominația masculinului

– teoriile esențialiste disting brutal între calități morale masculine și calități morale feminine

– există două preocupări majore ale eticii feministe

• respingerea esențialismului

• derivarea specificului eticii feministe din sferele vieții considerate a aparține femeilor

– etica masculină a asociat diferența cu deficiența (privind femeile)

– femeile abordează probleme morale în mod diferit de bărbați

– bărbații recurg mai degrabă la principii, femeile recurg mai degrabă la context

– femeile privilegiază cooperarea, în timp ce bărbații privilegiază competiția

– dar poate etica feministă să genereze valori morale alternative la cele ale bărbaților?

• probabil nu – deși sfera publică este ocupată preponderent de bărbați, iar sfera privată 
este ocupată preponderent de femei

• sfera publică a dominat întotdeauna sfera privată (școala de ex.)
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44. Semnificația evoluției

– darwinismul social: introdus de Herbert Spencer – introduce conceptul laissez-faire

• (Ernest Haeckel) darwinismul social glorifica statul

• (Peter Kropotkin) lupta se desfășoară doar între specii, nu între indivizii aceleiași specii

– deci, morala apare între indivizi

• evoluționismul etic este o metaetică

NB: selecția naturală nu îi are în vedere pe cei mai buni, ci pe învingători

– sociobiologia: de la „altruism” la altruism

• „altruismul” este altruismul evoluționist, nu cel moral (scris altruism)

• altruismul este genetic, el alimentează „altruismul”

• altruismul este o metodă de adaptare

– contractul biologic

• întrebarea nu este „ce ar trebui să facem”, ci „ce credem că ar trebui să facem”

• versiunea modernă a contractului social (Ralws) seamănă cu un contract biologic

– Rawls agreează această idee

– „altruismul” favorizează rudele

– există un scepticism etic – care nu se referă la etica substantivă, ci la argumentele de 
justificare a eticii substantive (etică substantivă: enunțurile etice)
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45. Marxismul împotriva moralei

– (Marx) în istorie răul triumfă asupra binelui, pentru că aduce mișcare, evoluție

– deși Marx utilizează judecăți de valoare, ele nu sunt judecăți morale

– ideologia este o falsă conștiință (este lipsa de libertate de a intenționa ceea ce facem)

– morala este ascunsă în interesele de clasă ([C] de fapt, nu e tocmai invers?)

– (Marx) sarcina moralei (ca și a religiei sau a legii) este integrarea socială și propagarea 
intereselor de clasă – prin mistificare ideologică și ascundere

– iluzia bunăvoinței imparțiale

• ceea ce este considerat drept este drept din perspectiva clasei dominante, deci nu există 
imparțialitate

• ideologia: prezintă interesele unei clase ca fiind universale

– NB: identificarea intereselor proletariatului cu interesul universal este o trădare, de 
către Marx, chiar a intereselor proletariatului

– (Manifestul Partidului Comunist) societatea comunistă va înlătura orice morală în loc să 
instaureze una nouă

• totuși, Engels (Anti-Dühring) vorbește de o morală umană a viitorului

– morala va putea exista doar într-o societate fără clase

– tradiția radicală a moralei cuprinde, alături de Marx, pe Hegel, Nietzsche, Freud
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4. RECENZIA (55/56)
46. Cum ar putea etica să depindă de religie?

– binele există pentru că e poruncit de Dumnezeu sau invers

• dacă binele este anterior (logic) lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu se supune unei norme, 
este determinat să aleagă

– salvarea omnipotenței: Dumnezeu ar putea să aleagă și răul (NB: de unde știm ce a 
ales?)

• dacă binele este bine pentru că l-a ales Dumnezeu

– (Swinburne) distinge între adevăruri morale necesare și adevăruri morale 
contingente

» adevărul moral necesar nu poate încălca voința lui Dumnezeu

NB: abordarea metaetică: ce anume face ca un lucru să fie bun?

– etica depinde de religie din punct de vedere epistemologic

• o variantă: cunoașterea morală este posibilă și pentru non-teiști, prin intermediul teiștilor

• altă variantă: non-teiștii nu pot avea cunoaștere morală

– de fapt, nu ar putea să-și justifice cunoașterea morală

• (Kant) întreaga cunoaștere morală poate fi dobândită doar prin rațiune

– există o distincție între justificare și motivație în cunoașterea (și acțiunea) morală

• motivația se bazează pe răsplata sau pedeapsa divină
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4. RECENZIA (56/56)
47. Implicațiile determinismului

– determinismul este o doctrină metafizică: totul este cauzal

– implică lipsa libertății

• deci morala este imposibilă (nihilism moral)

• trei răspunsuri tradiționale la problema imposibilității morale în determinism

– incompatibiliștii: determinismul și libertatea sun incompatibile

• determiniști radicali: nu există libertate

• libertarieni (în sens moral, nu în sens economic sau politic): nu există determinism

– libertarieni acauzali:

» NB: existențialiștii (Sartre, Kierkegaard) sunt libertarieni contracauzali: a fi om 
înseamnă a face alegeri care nu sunt justificabile rațional (alegeri radicale)

– libertarieni de tip agent-cauză

– compatibiliștii: determinismul și libertatea sunt compatibile

• câteva tentative contemporane de a reorienta dezbaterea

– (Peter Strawson) oamenii sunt liberi și responsabili pentru acțiunile lor

– NB: conceptul de atitudine clinică (obiectivă, funcțională pe baze obiective)

– (Harry Frankfurt) libertatea de voință: să fii liber să vrei ceea ce vrei să vrei

• în acest caz existența sau nu a determinismului nu mai are relevanță (NB: am introdus un 
filtru, deși filtrul însuși este…determinat)
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