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Sunt persoane care, prin activitatea lor, îºi transformã datele individuale în
repere culturale. John Rawls se numãrã printre acestea. A Theory of Justice,
lucrarea publicatã de el în 1971, este dovada forþei de iradiere pe care o au în
filosofia contemporanã ideile celui care ºi-a legat numele ºi cariera de presti-
gioasa Harvard University.

Prestigiul sãu nu se mãsoarã doar în numeroasele lucrãri de referinþã pe care
le-a publicat, ci, mai ales, în impresionanta capacitate de a-ºi corecta permanent
ideile, de a rãspunde criticilor ºi de a încerca sã-ºi optimizeze propunerile de
filosofie moralã ºi politicã astfel încât sã poatã fi aplicate respectând, în cea mai
mare mãsurã, exigenþele libertãþii ºi egalitãþii. Acest efort neîncetat i-a atras eti-
cheta de liberal egalitar ºi l-a fãcut pe el însuºi sã-ºi considere poziþia drept o
utopie realistã. Înainte de orice criticã sau omagiu, trebuie apreciat efortul tehnic
ºi pasionat al lui Rawls de a gãsi o soluþie pentru complexitatea societãþii con-
temporane. Miza lui principalã este sã propunã aranjamente atât la nivelul unei
naþiuni, cât ºi la nivel internaþional, care sã asigure respectul pentru dreptate,
care sã optimizeze, în mãsura posibilului, libertatea ºi egalitatea fiecãrui cetãþean
ºi ale fiecãrui stat, cu menþiunea cã în definiþia pe care o propune pentru dreptate
libertatea are primat; egalitatea fãrã libertate nu este dreaptã.

Colocviul John Rawls, o sutã de ani de la naºtere. O teorie a dreptãþii,
cincizeci de ani de provocãri intelectuale îºi propune sã trateze una dintre te-
mele centrale ale operei lui Rawls în relaþie cu sursele gândirii lui, cu implicaþiile
susþinerilor sale sau cu dialogul cu alþi filosofi.

Colocviul se va desfãºura în limba românã, cu menþiunea cã se acceptã ºi
prezentãri în limba englezã, la solicitarea prealabilã a contributorilor. Cei inte-
resaþi de participarea la colocviu sunt rugaþi sã trimitã pânã la data de 31.05.2021
pe adresa ifilosofie@yahoo.com un rezumat de minim 200 – maxim 300 de
cuvinte. Rezultatele procesului de selecþie vor fi anunþate pânã la data de
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30.06.2021. Durata alocatã unei prezentãri va fi stabilitã odatã cu stabilirea listei
participanþilor (orientativ, fiecãrui participant îi vor fi alocate 35 de minute:
20 prezentarea temei, 15 discutarea ei). Condiþii minime de participare: statutul
de doctorand cu o temã a lucrãrii de doctorat relevantã pentru tematica manifes-
tãrii. Colocviul se va desfãºura online pe data de 10 septembrie 2021. Cei inte-
resaþi sã asiste la lucrãrile colocviului o vor putea face trimiþându-ºi adresa de
email la ifilosofie@yahoo.com, de unde vor primi un link de participare?

http://www.institutuldefilosofie.ro/news.php?extend.141
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