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BINELE COMUN ŞI MORALITATEA
Criterii ale interpretării de bine comun şi ale dialogului despre binele comun

CSABA TÖRÖK 

(Extract) Crizele economice (şi în acelaşi timp sociale) din zilele noastre, ne atrag din nou atenţia că
definirea binelui comun este foarte importantă din punctul de vedere al convieţuirii stabile şi paşnice a
umanităţii. În această lucrare vom experimenta, prin definirea noţiunii de bine comun, care sunt
întrebările deschise; mai mult decât atât, cu un exemplu concret - învăţăturile Papei Francisc- aş dori să
facem lumină în ceea ce priveşte direcţia în care avansăm, care criterii merită să fie luate în vedere, şi în
directia căror principii de bază putem iniţia dialoguri eficace şi productive despre binele comun.
Cuvintele cheie sunt: bine comun, cultură, societate, etică, dialog, religie, Papa Francisc.
Schiţa studiului:
- Ideea de bază ( despre noţiunea binelui comun)
- Bine comun şi valori
- Materializarea noţiunii de bine comun
- Bine comun şi moralitate
- Criteriile Papei Francisc
*

Criza financiară din zilele noastre ne-a direcţionat atenţia pe de o parte asupra percepţiei conform căreia
piaţa este auto-echilibrată, auto-reglementată, şi beneficiile cât mai mari fac ca şi bunăstarea socială să
crească; pe de altă parte că în societăţile pluraliste definirea binelui comunităţii nu este nici pe departe
atât de uşoară, precum s-au gândit înainte. De aceea este foarte folositor, chiar indispensabil, să medităm
asupra noţiunii de bine comun, şi să încercăm să înţelegem felul în care ne ajută să construim o societate
mai corectă şi mai stabilă. Dacă toate acestea nu pot fi îndeplinite, trebuie să ne aşteptăm la consecinţe
precum conflictele din ce în ce mai mari, stârnite de interesele, personale sau de grup, apărute în locul
binelui comun, care vor crea situaţii încordate, atât între persoane, cât şi între comunităţi. Întrebarea
primeşte o actualitate specială şi pentru că în lumea noastră globalizată este din ce în ce mai importantă
definirea noţiunii cuprinzătoare a omenirii, globală, de bine comun, fără de care par iminente conflictele
internaţionale, care sunt din ce în ce mai dese, şi cu ale căror , nu doar economice, dar şi politice, şi
morale consecinţe, va trebui să ne confruntăm. Dacă nu este un principiu care să ne ajute să gândim ca un
tot, indiferent că precum ţară, naţiune, sau omenire ( comunitate internaţională), atunci lumea noastră va
deveni frontul luptelor de interese, în care va fi din ce în ce mai greu de asigurat traiul decent de viaţă, iar
bunăstarea şi siguranţa vor fi privilegii (sau mai bine zis prăzi furate de la alţii) de care doar puţini se vor
putea bucura.
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