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BINELUI COMUN ŞI SOCIETATEA DIN PERSPECTIVA DIALOGULUI

MÓNIKA JÁGER-PÉTER ∗

(Abstract) În prezenta lucrare problematica societăŃii şi a binelui comun este analizată din perspectiva
punctului de vedere al hermeneuticii filosofice. În acest studiu încerc să caut un răspuns adecvat la întrebarea
că conceptul dialogului, cum este interpretat în filosofia lui Hans-Georg Gadamer, sau denumit mai precis,
”conversaŃia” (Gespräch) şi ”consfătuirea” (Unterhaltung) hermeneutică, în ce măsură pot fi aplicate la
interpretarea şi critica comunicaŃiei politice? În acest context încerc să prezint diferenŃa între ”conversaŃie” şi
”consfătuire”, în acelaşi timp vreau să ilustrez, că în funcŃie aceste forme de comunicare interactive, cum se
structurează relaŃia între vorbitor şi auditor, în cazul nostru legătura şi relaŃia între legislator şi “comunitate”.
łinta mea este de a demonstra, că problematica binelui comun nu se poate interpreta dintr-o perspectivă
pur obiectivă, ci se poate cerceta numai din partea persoanelor care trăiesc în societate, adică din partea
comunicării şi al relaŃiilor dintre aceste persoane. Binelui comun, cum ne ilustrează şi expresia „comun”, nu
se limitează la o anumită persoană, nici la ideologia unei organizaŃii politice, ci mai degrabă este determinat
şi se poate determina numai prin comunitate.
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Structura lucrării:
DefiniŃia binelui comun.
ComunicaŃia şi dialogul.
Ce însemnă ”conversaŃia” din perspectiva hermeneuticii filosofice?
Problematica binelui comun interpretat din perspectiva dialogului hermeneutică.
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4. Nr.4. (Iarna 2013).
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