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APPRAISAL. THE JOURNAL OF THE
SOCIETY FOR POST-CRITICAL AND
PERSONALIST STUDIES, Vol. 6, No. 3, March
2007 (www.spcps.org.uk), care apare la Loughborough,
Anglia, prezintã o suitã de studii interesante, inclusiv
prin diversitatea lor.

Astfel, Monia Manucci, în Epistemology and
knowledge-management in business, argumenteazã

utilizarea epistemologiei, care în trecut a fost o disci-
plinã de interesul exclusiv al filosofiei, la o disciplinã
practicã precum Managementul cunoaºterii, care se
ocupã cu studiul conducerii eficiente a organizaþiilor
economice actuale. Societatea contemporanã, aratã
autoarea, este mai mult decât o „societate a informaþiei“
(Daniel Bell), devenind o „societate a cunoaºterii“
(Peter Drucker), recunoscutã ca atare ºi asumatã ºi de

Cel mai recent numãr din STUDIA
PHAENOMENOLOGICA. ROMANIAN
JOURNAL FOR PHENOMENOLOGY, vol.
VII/2007, este consacrat lui Jan Patocka la 100 de ani
de la naºterea ºi la 30 de ani de la moartea sa. Sub titlul
Jan Patocka and the European Heritage revista oferã
trei secþiuni relevante pentru opera, biografia, epoca ºi
receptarea antumã ºi postumã a filosofului ceh. În
deschidere, trei texte aparþinând autorului ºi apãrute
între anii 1936–1946 sunt publicate în traducere ger-
manã, francezã ºi englezã: Das Innere und die Welt
(trad. Sandra Lehmann, introducere de Ana Cecilia
Santos)— fragment din aºa-numitele „Strahov Papers“
ce reflectã încercarea timpurie a lui Patocka de gândire
a subiectivitãþii ºi a lumii, o abordare fenomenologicã
ce integreazã ºi motive ale idealismului german—,Des
deux manières de concevoir le sens de la philosophie
(trad. Erika Abrams) — ce reflectã abordarea iniþialã a
problemei angajamentului moral al filosofilor,
distincþia dintre concepþia „autocentricã“ (Aristotel,
Descartes, Hegel) ºi cea „hetero“ — sau „socio-
centricã“ (Platon, iluminiºtii, Comte, Nietzsche) a sem-
nificaþiei filosofiei, influenþa ei posibilã (caracterizatã
drept „aperceptivã“ ºi „magicã“) asupra vieþii umane ºi
viziunea asupra „vieþii autonome“ —, Ideology and
Life in the Idea (trad. Eric Manton), care analizeazã din
perspectiva filosofiei evenimentele istorice importante
din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial prin asum-
þia unei concepþii umanist sociale (de facturã ilumi-
nistã) discreditatã ce a dat posibilitatea „cotiturii“ sau
„manifestãrii estice“ cãtre socialism ºi comunism.

Volumul redã patruzeci de scrisori, nepublicate
anterior, adresate de Patocka filosofului polonez
Krzysztof Michalski, care a avut un rol însemnat în
convingerea autorului sã formuleze ideile sale de fi-
losofie a istoriei, sã le prezinte într-o serie de confe-
rinþe underground la Praga ºi în forma unei cãrþi
samizdat, Heretical Essays on the Philosophy of
History. Date biografice aºezate în conexiune cu ope-
ra lui Jan Patocka, cu activitatea academicã la Uni-
versitatea Charles între 1968–1972, cu seminariile
private secrete între 1972–1976, angajarea sa în miº-

carea dizidentã Carta 77, date despre Arhiva neo-
ficialã secretã Jan Patocka (stabilitã în ziua morþii lui
Patocka ºi înaintea evenimentelor teribile dinaintea
înmormântãrii sale) ºi despre Arhiva înfiinþatã oficial
la 1 ianuarie 1990 ºi care publicã seria operelor com-
plete ale lui Patocka oferã Ivan Chvatik de la Centrul
de Cercetãri Fenomenologice din Praga.

Cea de a treia secþiune a volumului cuprinde un
numãr impresionant de articole dedicate unor direcþii
definitorii pentru reflecþia filosoficã ºi politicã a lui
Patocka: fenomenologia ºi filosofia istoriei–Paul
Ricoeur, „De la philosophie du monde naturel à la
philosophie de l’histoire“; Domenico Jervolino,
„Ricoeur lecteur de Patocka“; Françoise Dastur, „Re-
flexions sur la «phénoménologie de l’histoire» de
Patocka“ —, locul lui Patocka în fenomenologia con-
temporanã— Renaud Barbaras, „L’unité originaire de
la perception et du langage chez Jan Patocka“; James
Mensch, „The a priori of the Visible: Patocka and
Merleau-Ponty“; Lorenzo Altieri, „À même les
«choses mêmes»: La jonction de sentir et mouvement
dans la phénoménologie de Jan Patocka“, Ana Cecilia
Santos, „Die Lehre des Erscheinens bei Jan Patocka:
Drei Probleme“; Alessandra Pantino, „Vers les
moments de l’apparaître“ —, reflecþii asupra lumii
contemporane ºi filosofie politicã — Darian
Meachamp, „The Body and the Front: Corporeity and
Community in Jan Patocka’s Heretical Essays in the
Philosophy of History“; Peter Trawny, „Die Moderne
als Weltkrieg: Der Krieg bei Heidegger und Patocka“;
Marc Crépon, „La guerre continue: Note sur le sens
du monde et la pensée de la mort“; Lubica Uènik,
„Patocka on Tehno-Science and Responsability“;
Emilie Tardivel, „La subjectivité dissidente: Étude sur
Patocka“; Eric Manton, „Patocka on the Ideology and
the Politics of Human Freedom“ º.a.

Volumul, ce beneficiazã de o prezentare editorialã
ºi o copertã de excepþie, se va constitui probabil într-o
lucrare analiticã ºi hermeneuticã de referinþã asupra
gândirii lui Patocka, într-un reper important în procesul
de receptare internaþionalã a operei filosofului ceh.
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Comisia Europeanã în ultimele sale documente pro-
gramatice. „Aceia care promoveazã «societatea cu-
noaºterii» sunt convinºi cã singurele resurse capabile
de a da þãrii noastre (este vorba de Italia — n.n.) ins-
trumentele necesare pentru a face faþã competiþiei
orientale sunt conþinute în cunoaºtere, care este baza
inovaþiei ºi calitãþii. În societatea cunoaºterii, Va-
loarea unui produs, a unui serviciu, ori a unei naþiuni,
este mãsuratã prin gradul sãu de dezvoltare a cunoaº-
terii ºi capacitatea sa de inovare, iar nu prin infra-
structura sa“.

Semnalãm cu plãcere ºi interes prezenþa în acest
numãr al revistei britanice a unei cercetãtoare din
România, dr. Henrieta ªerban, cu un studiu intitulat
On the politics of the subject: openings and limits of
a constructivist-discourse theory approach.

Teoria constructivisã a discursului, explicã au-
toarea, valorificã într-un mod original interacþio-
nismul simbolic în contextul actual al preocupãrilor
pentru o politicã democraticã a identitãþii. Bazele
acestei noi abordãri au fost puse de Ernesto Laclau ºi
Chantal Mouffe (Hegemony and socialist strategy:
towards a radical democratic politics, 1985), care
susþin în principiu cã „orice constelaþie de factori so-
ciali ºi politici este rezultatul sociabilitãþii complexe
a diferiþilor subiecþi...“. Potrivnicã esenþialismului,
aceastã perspectivã situeazã sensul fenomenelor so-
ciale ºi politice în interiorul interacþiunilor discursive
ale agenþilor care le produc. Acest sens este per-
manent „negociat ºi construit“, oamenii înºiºi, întrucât
produc fenomenele sociale, fiind elemente ale
discursului, nu (doar) obiecte.

De altfel, aceastã viziune este aplicabilã nu nu-
mai ordinii sociale, în general, ci ºi „ordinii na-
turale“. „Un cutremur de pãmânt ori prãbuºirea unui
zid sunt evenimente care existã în mod cert, în sensul
cã ele au loc aici ºi acum, independent de voinþa mea.
Dar dacã specificitatea lor ca obiecte este construitã
în termenii «fenomenelor naturale» ori sunt consi-
derate «semne ale mâniei lui Dumnezeu» depinde de
structurarea câmpului discursiv. Nu negãm cã atari
obiecte existã în afara gândirii, dar negãm aserþiunile

conform cãrora ele s-ar putea constitui ca obiecte în
afara oricãrei ordini discursive“ (Laclau & Mouffe,
1985: 108).

Tot astfel, identitatea agentului individual, ca ºi
identitatea agenþilor colectivi, emerge din fluxul pro-
cesului interacþiunii sociale. Bunãoarã, subiectul ia
poziþie pro sau contra în interacþiunile sale discursive.
„Poziþionarea discursivã devine aºadar un indiciu de
identificare socialã ºi politicã a actorilor într-un discurs
particular“, aratã autoarea. Din acest punct de vedere,
angajamentul activ în interacþiunile discursive este
condiþia sine qua non a dobândirii unei identitãþi per-
sonale.

„Politica Subiectului“ (Politics of Subject), sus-
þinutã de aceastã abordare, privilegiazã astfel crearea
ºi apãrarea identitãþilor personale ca procese centrale
îndreptate împotriva practicilor hegemonice care în-
treþin, între altele, „mitul — în fond, totalitar — al
Cetãþii Ideale“. Subiectul care îºi construieºte o iden-
titate personalã potrivnicã subordonãrii întemeiate pe
gen, rasã, clasã, sexualitate etc. promoveazã o po-
liticã pluralistã radicalã. Astfel de subiecþi, observã
autoarea, sunt dintre aceia care susþin ºi participã la
proiecte politice radical-democratice, precum o New
Political Left, desigur, în interiorul cadrului larg al
ideologiei liberal-democratice.

În sfârºit, semnalãm încercarea meritorie a doi
cercetãtori clujeni, Ionuþ Isac ºi Teodor Vidam, care
în studiul lor, Lucian Blaga’ s metaphysics: past and
present, supun atenþiei cercetãtorilor occidentali
opera filosofului român evocând una dintre sursele
sale teoretice principale, „filosofia vieþii“
(Lebensphilosophie), propunând în acelaºi timp o
interpretare ineditã — pragmatistã — a metafizicii
sale. De altfel, în sprijinul demersului lor se pronunþã
ºi un interpret american al filosofiei lui Lucian Blaga:
„Este evident cã România are obligaþia de a face
cunoscut acest filosof extraordinar ºi restului lumii:
în numele înþelegerii ºi aprecierii diferenþelor, al co-
municãrii inter-ideologice ºi al perspectivelor filoso-
fice diferite pe care lumea le va gãsi în opera sa“
(Michael S. Jones).

THE JOURNAL OF POLITICS, nr. 2, 2006,
publicat de Blackwell Publishing, prezintã o gamã
variatã de articole axate pe analiza modelelor poli-
tice, credibilitãþii, corupþiei, alegerilor ºi opiniei pu-
blice în politica americanã contemporanã. Dintre arti-
cole se remarcã „Lee Jane Run. Women Politicians as
Role Models for Adolescents“ („Iat-o pe Jane în în-
trecere: femeile politicieni ca modele pentru adoles-
cenþi“), în care autorii David E. Campbell ºi Christina
Wolbrecht de la University of Notre Dame remarcã
faptul cã acest rol nu apare datoritã unei prezenþe mai
acute în mass-media, ci datoritã creºterii unui anumit

tip de dezbateri politice în cadrul familiei. Interesante
sunt ºi articolele „Corruption and Trust: Exceptiona-
lism in Asian Democracies?“ (“Corupþie ºi încredere:
excepþionalism în democraþiile asiatice?“) de Eric C.
C. Chang ºi Yun-Han Chu, „The Limits of Deliberative
Discussion. A Model of Everyday Political
Arguments“ („Limitele discuþiei deliberative: un
model pentru argumentaþiile politice zilnice“) de
Simion Jackman ºi Paul M. Sniderman, precum ºi
„Gatekeeping“, semnat de Christophe Crombez, Tim
Groseclose ºi Keith Krehbiel. De remarcat este ºi
substanþiala rubricã de recenzii.
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EAST ASIAN REVIEW, nr. 1, 2007 este rezul-
tatul dezbaterilor care au produs la 13 februarie 2007
un proiect detaliat de încetare a programului nuclear
Nord Coreean. Discuþiile cuWashingtonul au adus un
plus de cooperare. Ambele pãrþi au adus argumente
împotriva înrãutãþirii relaþiilor diplomatice dintre
cele douã þãri, ceea ce ar avea consecinþe politice ca-
tastrofale. Rolul de mediator al guvernului chinez a
fost salutar. Astfel, articolul semnat de dr. Keun-Sik
Kim aratã importanþa negocierilor de la summit-ul
inter-cooreean din 2000. El argumenteazã cã influenþa
politicã a Coreei de Sud asupra Coreei de Nord a
crescut odatã cu accentuarea cooperãrii economice.

Existã chiar un cerc vicios între pace ºi coope-
rare economicã în ceea ce priveºte relaþiile inter-core-
ene, dupã cum aratã dr.Yeon-Chul Kim. Continuând
argumentul primul articol, autorul celui de-al doilea
studiu interpreteazã cazul ajutorului umanitar oferit
în 2 milioane de kilowaþi electricitate Coreei de
Nord, ceea ce a îmbunãtãþit atât economia Nord-
Coreeanã, cât ºi relaþiile acesteia cu Sudul.

Studiul semnat de Hong-Young Park abordeazã
problematica legatã de cooperarea energeticã din Asia
de nord-est. Dr. Shin-Wha Lee analizeazã lipsa unei
politici de securitate cooperante în aceeaºi regiune.

PARAMETERS, nr. 3, 2006, o revistã publicatã
de US Army War College intenþioneazã sã ofere un
forum pentru exprimarea unor poziþii diverse legate
de arta ºi ºtiinþa rãzboiului, cu relevanþã pentru pro-
blematica variatã a relaþiilor internaþionale, pentru is-
toria militarã ºi pentru aspectele etice implicate de
acestea. Din cuprins remarcãm grupajul „Europe’s
Strategie Future“, prin studiile semnate de Stephen J.
Coonen, „The Widening Military Capabilities Gap
between the United States and Europe. Does it
Matter?“ („Creºterea faliei dintre posibilitãþile

Statelor Unite ºi ale Europei: conteazã?“), precum ºi
de P. H. Liotta ºi Taylor Owes, „Sense and Symbo-
lism: Europe Takes on Human Security“ („Rezona-
bilitate ºi simbolism: abordãrile europene ale securi-
tãþii oamenilor“). Liotta ºi Owen investigheazã resur-
sele filosofice ale definiþiilor europene pentru con-
ceptul de securitate, pornind de la ideea cã aspectele
etice trebuie puse în legãturã atât cu diversitatea co-
durilor valorilor, moralitãþii, religiei ºi istoriei europene,
dar ºi cu tradiþiile ºi limbile vorbite (p. 87, sqq.).

CALITATEAVIEÞII, nr 1–2, EdituraAcademiei
Române, Bucureºti, 2006 este o revistã de politici
sociale. Din cuprins semnalãm rubrica „Sãnãtate ºi
educaþie“, alãturi de grupajele „Calitatea vieþii“ ºi
„Recenzii“. Articolele prezentate abordeazã o gamã
largã de aspecte importante pentru problematica po-
liticilor publice stringente pentru România zilelor
noastre. Cristina Doboº aprofundeazã aspecte legate
de accesul la serviciile de sãnãtate ºi educaþie ca sur-
sã a sãrãciei, în viitor, precum ºi „Dificultãþi de acces
la serviciile publice de sãnãtate în România“. Ana
Bleahu analizeazã problemele puse de accesul la ser-
viciile publice de sãnãtate în ceea ce priveºte im-
plicaþiile acestora pentru romi. Livius Manea inves-
tigheazã „Dizabilitatea ca factor de risc privind ac-

cesul la serviciile de educaþie“. Gabriela Neagu sem-
neazã „Polarizarea accesului la serviciile de educaþie.
Rolul sistemului de învãþãmânt“. Problema relaþiei
dintre accesul la educaþie al copiilor ºi mediile de-
favorizate este analizatã în articolul semnat de Laura
Stoica. Iustin Lupu se concentreazã asupra definiþii-
lor ºi a instrumentelor de evaluare a calitãþii vieþii,
reflectatã în aspectele legate de sãnãtate.

În cadrul grupului „Calitatea vieþii“ se remarcã
studiul semnat de Bogdan Vicu intitulat „Cât de sã-
raci sunt românii: abordãri subiective ºi consen-
suale“. „Sãrãcia socialã reflectã nesatisfacerea nevo-
ilor percepute social“ (p. 97), de aici ºi complexitatea
investigaþiei, a metodelor de mãsurare ºi a interpe-
lãrilor necesare.


