
 

  
  

 
 
 

Integritate şi vulnerabilitate 
Fenomenul corporalităţii din perspectiva bioeticii 

şi biodreptului 
 

Corpul uman este o temă larg explorată în fenomenologie dar neglijată în 
filosofia ex cathedra. Sociologia recentă doreşte reluarea acestei teme şi 
anunţă emblematic o „turnură corporală” (Anne Witz, 2000). Este vorba de a 
cerceta corpul uman ca fenomen construit social. În bioetică, reflecţia despre 
tehnicile medicale şi biotehnologii readuce de asemenea în actualitate între-
barea despre corp, percepţia lui, constituirea corporalităţii şi limitele norma-
tive ale intervenţiilor asupra lui. Corpul uman a devenit obiect al transformării 
intenţionate şi al proiectelor de autoperfecţionare. Iată câteva întrebări din 
acest domeniu nou de reflecţie filosofică: Cât anume din propriul corp ne 
aparţine şi până unde se întinde libertatea de a modifica datele esenţiale ale 
naturii umane? Există un drept la libertate morfologică? Care sunt valorile şi 
normele de care trebuie să ţinem seama în felul cum „tratăm” propriul corp? 
 
Workshopul „Integritate şi vulnerabilitate” oferă participanţilor posibilitatea de 
a-şi prezenta şi susţine propriile argumente prin două metode de lucru: 1) Fie-
care participant va prezenta un scurt referat (15 min.) pe marginea uneia din-
tre cele patru teme propuse spre discuţie. În total, vor fi 3 referate pentru fie-
care temă. 2) După expunerea referatelor, va urma, la fiecare secţiune, o dis-
cuţie de 90 de minute. Materialele oferite spre lectură vor servi ca suport pen-
tru 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: 17-18 octombrie 2008 
Locul: Bucureşti, Casa Lovinescu, Blvd. Kogălniceanu nr. 49, 45 

Contact: Bogdan Olaru, bogdan.olaru@daad-alumni.de 
Cristian Ciocan, cristian.ciocan@studia-phaenomenologica.com 

 

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

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

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FENOMENOLOGIE 
ROMANIAN SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY 

Blvd. Kogălniceanu nr. 49, 45, 050104 Bucureşti 
http://www.phenomenology.ro/  
+40 21 31 17 977 

Invitaţie la workshop 
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1. Valori, norme, principii în bioetică şi biodrept 

• Tom L. Beauchamp & James F. Childress (2001). Principles of Biomedical Ethics, 
5th ed., New York: Oxford University Press. Cap. 1 “Moral Norms” pp. 1-23. 

• Jacob Dahl Rendtorff (2002). “Basic ethical principles in European bioethics and 
biolaw: Autonomy, dignity, integrity and vulnerability – Towards a foundation of 
bioethics and biolaw”, Medicine, Health Care and Philosophy, 5(3): pp. 235-244. 

• “Assisted Suicide: The Philosophers’ Brief ” by Ronald Dworkin, Thomas Nagel, 
Robert Nozick, John Rawls, T.M. Scanlon, Judith Jarvis Thomson, The New York 

Review of Books, 44(5), 27 martie 1997. 

• Ludwig Siep (2003). “Normative Aspects of the Human Body”, Journal of Medicine 

and Philosophy, 28(2): pp. 171-185. 

 

2. Luarea în posesie a propriului corp. Există un drept la libertate 
morfologică? 

• Jean Bethke Elshtain (2005). “The Body and the Quest for Control”, 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. 155-175. 

• Anders Sandberg (2001). “Morphological Freedom – Why We not just Want it, but 
Need it”, talk held at the TransVision 2001 conference, Berlin, June 22-24, 2001. Re-
published as Eudoxa Policy Study #1: Morphologic Freedom, Eudoxa AB, Sursa: 
www.eudoxa.se, http://www.nada.kth.se/~asa/Texts/MorphologicalFreedom.htm 

 

3. Luarea în posesie a corpului altora – „Plastifying the Human 
Body” 

• Stefan Hirschauer (2006). “Animated Corpses: Communicating with Post Mortals in 
an Anatomical Exhibition”, Body & Society, 12: pp. 25-52. 

•  “2,600 Flock to See an Exhibition of ‘Real Human Bodies’” by Nick Madigan, The 

New York Time, July 3, 2004. 

 

4. Fragilitate, vulnerabilitate, dependenţă 

• Kenneth Rockwood (2005). “Frailty and Its Definition: A Worthy Challenge”, 
Journal of the American Geriatrics Society, 53(6): pp. 1069-1070. 

• Bernard Gert (2005). Morality. Its Nature and Justification. Revised Edition, Oxford: 
Oxford University Press. Cap. “Fallibility and Vulnerability” şi “Humility and 
Arrogance”: pp. 8-10, 240-243, 307-308. 

• Eva Feder Kittay et al. (2005). “Dependency, Difference and the Global Ethic of 
Longterm Care”, The Journal of Political Philosophy, 13(4): pp. 443–469. 


