
FAMILIA CA FORMÃ DE REZISTENÞÃ LA IDEOLOGII
Introducere în operele de tinereþe ale lui Karol Wojtyla

Pr. conf. dr. Wilhelm Dancã (Iaºi)

Învãþãtura papei Ioan Paul al II-lea despre rolul familiei în creºterea ºi
formarea omului adevãrat, care este omul educat, are rãdãcini în activitatea sa
pastoralã desfãºuratã în Biserica polonezã de sub regimul totalitar comunist,
precum ºi în lucrãrile sale literare ºi filozofice publicate înainte de a fi ales ca
succesor al sfântului apostol Petru la cârma Bisericii Catolice. Lecþia despre
familie învaþatã de papa acasã la el cuprinde multe capitole interesante, însã
douã dintre ele meritã sã fie amintite aici, pentru cã fac trimitere la un adevãr
valabil ºi astãzi, ºi anume familia bine formatã poate rezista la presiunile
oricãrei ideologii – politice, economice, sociale etc. Astfel, în primul rând,
familia este prima ºcoalã de umanism autentic, deci omul integral poate fi
salvat de ameninþarea pericolelor ideologice, sociale, economice dacã are parte
de o familie bunã, ºi în al doilea rând, familia se bazeazã ºi se hrãneºte dintr-o
iubire responsabilã.

Nu trebuie uitat faptul cã cel care vorbeºte despre valoarea familiei este un
preot romano-catolic, adicã un bãrbat celibatar, iar motivele care îl determinã
sã promoveze importanþa vieþii de familie izvorãsc din evanghelie ºi din
contactul direct cu tinerii ce se pregãtesc pentru cãsãtorie sau cu familiile deja
constituite.

1. Experienþa mediatã ºi evanghelia

Vorbind despre pãtimirea ºi crucea lui Isus, sfântul Augustin spune cã, în
cazul Domnului rãstignit, dar ºi al ucenicului care crede în el, iubirea este
totuna cu suferinþa: „amor meus pondus meum!” Pãstrând proporþiile ºi
aplicând aceste cuvinte la grija pastoralã a lui Ioan Paul al II-lea faþã de familie,
putem spune acelaºi lucru: „familia este iubirea ºi suferinþa sa”, sau „pentru cã
o iubeºte, suferã pentru familie”.

Avem cel puþin douã motive pentru care susþinem acest punct de vedere: mai
întâi, papa însuºi nu a avut parte de o familie normalã cu o viaþã normalã, în
sensul cã la vârsta de 9 ani o pierde pe mama sa, iar la 21 de ani rãmâne orfan
ºi de tatã; apoi, ca preot tânãr a cunoscut bine problemele cu care se confruntã
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familia, fiindcã ºi-a început activitatea pastoralã în mijlocul studenþilor pentru
care întemeierea unei familii era un lucru important, dar ºi mai târziu, ca
episcop auxiliar ºi ca arhiepiscop de Cracovia, a rãmas mereu aproape de
familii ºi a vãzut cã demnitatea acestei instituþii nu se bucura peste tot de
aceeaºi strãlucire, cãci era întunecatã de egoism, de hedonism ºi de practici
ilicite împotriva procreãrii. În plus, condiþiile economice, socio-psihologice ºi
politice din Polonia sub regimul comunist provocau în multe familii perturbãri
deloc neglijabile . În aceastã perioadã, aºadar, papa a învãþat sã preþuiascã1

iubirea umanã din cadrul familiei, însuºindu-ºi o idee antropologicã foarte
importantã, ºi anume cã demnitatea integralã a omului se cultivã în familie mai
întâi, familia fiind prima ºcoalã de umanism adevãrat.

ªi ar mai fi un motiv pentru care putem spune cã, în cazul lui Ioan Paul al
II-lea, familia este iubire ºi, în acelaºi timp, cruce. Dacã privim la câte eforturi
a fãcut pentru a salva familia din criza prin care trece acum în vremurile
noastre, pe de o parte, iar pe de alta, la rezultatele obþinute, papa ar avea tot
dreptul sã spunã cã „familia” este o cruce în pontificatul sãu. Însã, datoritã
convingerii lui cã omul este în mod potenþial bun ºi cã, oricât de multe ºi de
grave ar fi rãtãcirile pe care le traverseazã acum, în cele din urmã se va întoarce
pe calea vieþii adevãrate voite de cãtre Dumnezeu, papa nu se dã bãtut ºi
continuã sã vesteascã cu mult curaj cã „viitorul omului trece prin familie”.

Într-adevãr, omul este tema principalã a filozofiei lui Karol Wojtyla, dar
interesul sãu ºtiinþific (filozofic ºi teologic) este marcat întotdeauna de
chemarea sa preoþeascã. Numai dacã þinem cont de aceste lucruri, ne
avertizeazã card. Joseph Ratzinger, putem sã înþelegem cum contribuþia sa la
elaborarea constituþiei conciliare privind Biserica în lumea contemporanã
(Gaudium et spes), al cãrei text este axat pe grija faþã de om, a devenit o
experienþã hotãrâtoare pentru viitorul papã . Calea Bisericii este omul. Aceasta2

este lecþia pe care papa a învãþat-o în Polonia ºi pe care a purtat-o în bagajele
sale pastorale ºi intelectuale venind la Roma.

Prima consecinþã a acestei lecþii constã în faptul cã problematica legatã de
teologia moralã 

 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN , Constituþia pastoralã despre Biserica în lumea1

contemporanã Gaudium et spes (7 decembrie 1965), 47.

 J. RATZINGER, „La filosofia di Karol Wojtyla”, în Famiglia cristiana nell’insegnamento2

di Giovanni Paolo II, Supplemento nr. 2 a „Famiglia Cristiana”, nr. 38 din 28.09.1988, 188-

189.
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a devenit centrul interesului sãu teologic. Dar ºi aceastã disciplinã era o
predispoziþie umanã importantã cu privire la misiunea de pãstor suprem al
Bisericii. De fapt, criza orientãrii filozofice se manifestã din punct de vedere
teologic mai ales drept crizã a normei teologico-morale. Aici se gãseºte legãtura
dintre filozofie ºi teologie, podul care leagã cercetarea-raþionalã despre om ºi
misiunea teologicã, ºi legãtura este atât de evidentã încât nu poate fi ocolitã. Unde
se prãbuºeºte metafizica veche, acolo poruncile divine îºi pierd legãtura lor
interioarã; în cazul acesta, creºte ispita de a le reduce doar la planul istoric-
cultural. Wojtyla a învãþat de la Scheler sã cerceteze, cu o sensibilitate umanã pânã
acum necunoscutã, esenþa fecioriei, a cãsãtoriei, a maternitãþii ºi paternitãþii,
limbajul corpului ºi, în consecinþã, esenþa iubirii. A asumat în gândirea sa
descoperirile noi ale personalismului, dar tocmai în felul acesta a ºi învãþat sã
înþeleagã din nou cã, de fapt, trupul însuºi vorbeºte, cã lucrurile create vorbesc ºi
ne traseazã drumurile de urmat. Gândirea epocii moderne a deschis pentru teologia
moralã o dimensiune nouã, iar Wojtyla a descoperit-o îmbinând reflecþia ºi
experienþa, vocaþia pastoralã ºi speculativã, ºi a înþeles legãtura ei de unitate cu
temele mari ale tradiþiei .3

Aºadar, pentru a înþelege învãþãtura papei Ioan Paul al II-lea despre familie,
trebuie sã þinem cont ºi de activitatea sa profesor de eticã filozoficã în timpul
regimului comunist, cãruia i s-a opus respingând interpretarea pe care o dãdea
acest regim în legãturã cu omul – omul este rezultatul relaþiilor de producþie .4

Dar, totodatã, trebuie avutã în vedere ºi lucrarea sa pastoralã printre tinerii
studenþi din acel timp. În legãturã cu aceastã chestiune, în cartea Iubire ºi
responsabilitate, Karol Wojtyla spune, printre altele, cã rezultatul analizelor
sale provine din douã izvoare, iar pentru a pãtrunde legãtura dintre ele, trebuie
sã þinem seama ºi de faptul cã autorul este preot. Însã aici se iveºte o problemã,
precizeazã autorul. Destul de des, li se refuzã preoþilor competenþa când e
vorba sã se pronunþe asupra temelor legate de familie: iubirea conjugalã,
maternitatea ºi paternitatea responsabilã etc. „ªi asta fiindcã ei nu intrã
personal în contact cu aceste teme, aºa cum o fac laicii cãsãtoriþi; preoþii nu au
experienþã proprie în acest domeniu. De aceea, trebuie sã subliniem cã unul
dintre cele douã izvoare ale cãrþii de faþã este tocmai experienþa. O experienþã
mediatã, pe care o furnizeazã activitatea pastoralã”. Totuºi, funcþia pe care o
joacã experienþa aici nu este exclusivã ºi unicã. „Având în vedere tocmai
situaþia autorului, în afara experienþei sau oarecum chiar prin experienþa

 J. RATZINGER, „La filosofia di Karol Wojtyla”, 188-189.3

 R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol Wojtyla, Jaca Book, Milano 1982, 103-139.4
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pastoralã, a acþionat cel de-al doilea izvor. Acest izvor superior este evanghelia
ºi, în prelungirea ei, învãþãtura Bisericii” .5

Aceste izvoare configureazã cumva personalitatea preotului, episcopului ºi
cardinalului Karol Wojtyla ºi fundamenteazã adevãrul spuselor sale în legãturã
cu tema familiei. Despre ele, papa ne vorbeºte în mai multe rânduri. De
exemplu, referindu-se la învãþãtura despre dragostea responsabilã ºi liberã,
papa scrie în cartea Sã trecem pragul speranþei din 1994: „Am preluat-o din
enciclica Humanae vitae a veneratului meu predecesor Paul al VI-lea, ºi pe
care, încã mai înainte, o deprinsesem de la tinerii mei interlocutori, soþi ºi
viitori soþi, pe când scriam Iubire ºi responsabilitate. Dupã cum am spus, ei
mi-au fost educatorii în acest domeniu” .6

Relaþiile cu tinerele perechi de soþi ºi cu poveºtile lor de dragoste au durat
mai mult de treizeci de ani, iar Karol Wojtyla a reþinut un lucru relativ simplu
din viaþa familiilor, dar greu de pãstrat în practicã, ºi anume cã familia se
sprijinã pe iubire, iar adevãrata iubire umanã înseamnã dãruire de sine.
„Dragostea nu e ceva care se învaþã, ºi totuºi nimic nu trebuie sã constituie în
mai mare mãsurã obiect de învãþare! Tânãr preot fiind”, spune papa, „am
învãþat sã iubesc dragostea omeneascã. Iatã una dintre temele fundamentale
asupra cãreia mi-am concentrat sacerdoþiul, slujirea la amvon, în confesional
ºi chiar cuvântul scris. Dacã iubim iubirea umanã, ia naºtere ºi necesitatea vie
de a ne angaja toate forþele în slujba minunatei iubiri” .7

2. Lecþia Bisericii poloneze

Pe când era vicar la biserica Sfântul Florian ºi capelan universitar, tânãrul
preot Karol Wojtyla a înfiinþat un grup de bãrbaþi ºi de femei, printre care se
aflau ºi numeroase perechi de soþi împreunã cu fiii ºi nepoþii lor, un grup care
s-a numit mai întâi Rodzinka (familia micã), apoi Paczka (pachetul) ºi, în cele
din urmã, pe mãsurã ce numãrul membrilor creºtea ajungând pânã la
aproximativ douã sute de persoane, s-a definit ca Œrodowisko („ambient” sau
milieu, în francezã). Rodzinka, care s-a întrunit pentru prima datã în seara zilei
de 2 februarie 1951, împreunã cu celelalte grupuri de studenþi cãlãuzite de

 IOAN PAUL AL II-LEA (KAROL WOTYLA), Iubire ºi responsabilitate, I, Editura M.C.,5

Bucureºti 1999, 5.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Sã trecem pragul speranþei, Editura Humanitas, Bucureºti 1995,6

248.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Sã trecem pragul speranþei, 160.7



117

Wojtyla, avea în program activitãþi clandestine, reprezentând o nouã miºcare
de rezistenþã ce reuºea sã coaguleze câteva insule de libertate într-o mare
totalitarã . Evenimentul cel mai important din vieþile acelor tineri era cãsãtoria.8

De fapt, la scurt timp dupã înfiinþare, în interiorul miºcãrii Œrodowisko s-au
nãscut mai multe iubiri. ªase dintre tinerii care formau nucleul grupului
Rodzinka s-au cãsãtorit. Wojtyla a organizat zile separate de rugãciune ºi de
reculegere pentru fiecare pereche în parte, apoi i-a cãsãtorit. Pentru Karol
Wojtyla, iubirea era adevãrul din centrul condiþiei umane, iar iubirea înseamnã
întotdeauna dãruire de sine, nu afirmare de sine. Iatã ce scrie într-o scrisoare
din decembrie 1956, adresatã unei tinere care voia sã se cãsãtoreascã la vârsta
de 20 de ani: 

Fiecare... trãieºte, mai ales, din iubire. Puterea de a iubi cu adevãrat, nu marea
putere intelectualã, constituie partea cea mai adâncã a unei personalitãþi. Nu este
întâmplãtor faptul cã cea mai mare poruncã este iubirea. Iubirea adevãratã ne
scoate afarã din noi înºine pentru binele altora, pentru a ne consacra cauzei
omului, poporului ºi, mai ales, lui Dumnezeu. Cãsãtoria are sens... dacã oferã
prilejul unei asemenea iubiri, dacã evocã puterea ºi necesitatea de a iubi în felul
acesta, dacã ne scoate afarã din carapacea individualismului (de multe feluri) ºi a
egocentrismului. Nu este suficient doar sã acceptãm o asemenea iubire. De multe
ori este necesar sã sprijinim formarea ei .9

Când au început sã aparã copiii în acele familii de curând închegate, preotul
Wojtyla acorda fiecãrei viitoare mame, înainte de naºtere, o zi de reculegere.
Apoi boteza nou-nãscuþii ºi mergea sã binecuvânteze casele lor. Lucrul acesta
l-a fãcut tot timpul cât a fost la Cracovia, atât ca preot vicar, cât ºi ca episcop
ºi cardinal. „Întotdeauna avea timp”, îºi aminteºte o tânãrã mamã, „ºtia cã
botezul înseamnã sã vii acasã, sã rãmâi puþin cu familia, sã binecuvântezi
copilul care doarme în pãtuþ. Nu trebuia sã-i cearã nimeni aºa ceva, el voia sã
facã lucrul acesta” .10

Miºcarea Œrodowisko, bãrbaþii ºi femeile care fãceau parte din ea, vieþile lor
reprezentau podul de legãturã dintre Karol Wojtyla ºi lumea realã în care trãiau
ceilalþi oameni a cãror preocupare era aceea de a gãsi o posibilitate de trãire în
spiritul credinþei lor creºtine. Ideile pe care Wojtyla le propunea în miºcarea

 G. WEIGEL, Testimone della speranza, Mondadori, Milano 1999, 126.8

 Corespondenþã furnizatã autorului de cãtre Tereza Heydel Zyczkowska, 9 noiembrie 1998,9

apud G. WEIGEL, Testimone della speranza, 127.

 Apud G. WEIGEL, Testimone della speranza, 128.10
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Œrodowisko sunt rezumate în cinci teme dezbãtute în cadrul unor exerciþii
spirituale pentru studenþi þinute în anul 1954: 

1) Viaþa nu se împarte în douã pãrþi distincte: serioasã ºi frivolã, adevãratã
ºi lipsitã de semnificaþie. Trebuie sã rezistãm la ispita contemporanã de a
fragmenta viaþa sau de a reduce chestiunea adevãrului la o problemã secundarã.
„Metoda împãrãþiei lui Dumnezeu este metoda adevãrului”, de aceea, „omul
trebuie sã fie pregãtit sã corespundã realitãþii sub toate aspectele”; 

2) Creºtinismul nu se referã doar la sacristie ºi la altar, dupã cum nu este
ceva abstract. „Împãrãþia lui Dumnezeu vestitã de Cristos nu este doar teorie...
ci o chemare la acþiune”; 

3) Isus Cristos nu este un Dumnezeu care simuleazã faptul de a fi om; Isus
Cristos este întruparea unui Dumnezeu care pãtrunde pânã în adâncurile dramei
condiþiei umane. „Un singur om a trãit puterea sfinþeniei lui Dumnezeu: Isus
Cristos. El a luat asupra sa greutatea vinovãþiei omului ºi a dus-o în faþa lui
Dumnezeu. Conºtiinþa pãcatului, pe de o parte, ºi sfinþenia lui Dumnezeu, pe
de alta, l-au fãcut sã se jertfeascã ºi sã se uneascã cu Dumnezeu. Lucrul acesta
explicã misterul din grãdina Ghetsemani ºi de pe Golgota”; 

4) Iubirea nu înseamnã „realizarea” de sine prin instrumentalizarea
aproapelui. Iubirea înseamnã dãruire de sine altuia, pentru binele altuia, ºi
acceptarea celuilalt ca un dar; 

5) Paradoxul mortal al secolului este faptul cã, în ciuda aºa numitului
umanism pe care ºi-l revendicã, s-a ajuns la degradarea persoanei umane ºi
reducerea ei la unitate economicã, categorie ideologicã, întruchipare a unei
clase, rase sau etnii.

„Voi sunteþi mari”, le spunea preotul Wojtyla tinerilor sãi, „pentru cã sunteþi
creaturi ale lui Dumnezeu. Cine încearcã sã vã spunã cã sunteþi altceva vã
degradeazã” . Fiind creaturi ale lui Dumnezeu, oamenii sunt în mod potenþial11

buni ºi pot deveni ceva bun ºi pentru alþii.

3. Atelierul bijutierului

Trãirea iubirii ca dar pentru alþii nu este un lucru uºor. Despre greutãþile pe
care le implicã dãruirea de sine, Karol Wojtyla vorbeºte într-o piesã de teatru
intitulatã Atelierul bijutierului, în care descrie lupta omului de a face din sine
un dar pentru alþii ºi încercarea acestuia de a-ºi trãi destinul de creaturã creatã

 G. WEIGEL, Testimone della speranza, 136.11
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dupã chipul lui Dumnezeu . În aceastã piesã de teatru este vorba despre istoria12

interioarã a trei cupluri. Viaþa în comun a lui Andrei ºi a Terezei este scurtã:
omul moare în rãzboi lãsând ca soþia sã-ºi creascã singurã fiul lor de curând
nãscut, Cristofor. ªtefan ºi Ana supravieþuiesc rãzboiului, dar cãsãtoria lor
alunecã într-o indiferenþã reciprocã, apoi în duºmãnie. ªtefan considerã iubirea
ca ceva sigur, ºi în felul acesta iubirea se ofileºte. Ana, la rândul ei, tânjeºte
dupã o iubire mai desãvârºitã, ºi astfel sufocã iubirea imperfectã pe care ar
trebui sã o îmbunãtãþeascã. Relaþia dificilã dintre ªtefan ºi Ana lasã semne în
fiica lor, Monica, în timp ce în fiul Terezei, Cristofor, apasã greutatea de a fi
fost crescut fãrã tatã. Când se îndrãgostesc, Cristofor ºi Monica pun împreunã
suferinþele ºi greutãþile din familiile din care provin. Dar, tocmai datoritã
acestor greutãþi pe care trebuie sã le depãºeascã, ei întruchipeazã speranþa
mântuirii, pentru ei ºi pentru pãrinþii lor.

Mesajul moral al acestei piese de teatru nu necesitã comentarii ºi explicaþii.
Totul este clar ºi spus cu o luciditate potolitã, ceea ce reprezintã dovada
talentului unui scriitor sigur de ideile sale. De aceea, nu este nevoie de cuvinte
rãsunãtoare ºi de situaþii extraordinare. ªi tot de aceea, un singur imperativ,
imperativul etic, ºi nu frica de pedepse impuse din afarã, este busola
personajelor implicate în jocul dramatic al piesei. Glasul cel mai puternic pe
care îl aud cele trei cupluri este glasul legii naturale, glasul conºtiinþei lor.
Bãtrânul bijutier, purtãtorul de cuvânt al adevãrului revelat, cere de la viitorii
soþi sã fie responsabili atât faþã de soarta celeilalte fiinþe umane cu care se
unesc, cât ºi faþã de soarta fiinþelor cãrora au de gând sã le dea viaþã .13

În aceastã dramã, Wojtyla subliniazã cu delicateþe cã iubirea ºi fidelitatea nu
pot fi reduse la emoþii. Temeiul lor unic ºi solid se aflã în puterea umanã de a
cãuta ºi de a percepe adevãrul moral al lucrurilor. O cãsãtorie nu este o întâlnire
care alterneazã între douã stãri emoþionale. Cãsãtoria este un ceva real pentru
douã persoane care au fost transformate de întâlnirea lor ºi de iniþiala dãruire
de sine altuia. Aceastã transformare rãmâne ºi atunci când emoþiile care fãceau
parte din începutul relaþiei au dispãrut o datã cu trecerea timpului. De aceea,
este necesar sã purificãm emoþiile noastre ºi sã le transformãm, odatã cu
timpul, în realitatea mai solidã a iubirii ca dãruire de sine. Când Ana, gândindu-
se cã puterea ei de a suporta a ajuns la sfârºit, cautã sã vândã bijutierului inelul

 Cf. A. JAWIEN  (K. WOJTYLA), La bottega dell’ orefice, Libreria Editrice Vaticana, Città12

del Vaticano 1998 .14

 J. POMIANOWSKI, „Commento”, în A. JAWIEN  (K. Wojtyla), La bottega dell’ orefice, 87.13
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care exprima credinþa ºi fidelitatea sa în cununie, acesta îl ia în mânã, îl pune
pe balanþã ºi spune: 

Aceastã credinþã nu poate fi cântãritã, acul balanþei rãmâne mereu la zero ºi nu pot
sã scot din el nici mãcar un miligram de aur. Soþul dumneavoastrã trebuie sã fie
viu, în cazul acesta, nici una dintre cele douã credinþe nu poate fi cântãritã de una
singurã, pot fi cântãrite numai împreunã. Balanþa mea de bijutier are un caracter
particular, ºi anume cã nu cântãreºte metalul în sine, ci fiinþa umanã întreagã ºi
destinul sãu .14

Concentrându-ºi atenþia asupra acestei iubiri în sensul dãruirii de sine ca
fundament al legãturii indisolubile din cãsãtorie, preotul Wojtyla þesea în
spatele dialogurilor din piesã o idee teologicã de mare valoare: prin cãsãtorie,
începem sã înþelegem viaþa interioarã a lui Dumnezeu, Treimea de persoane
care se dãruiesc una alteia, în care a fi persoanã se realizeazã în absolutul
dãruirii de sine. Cu alte cuvinte, cãsãtoria este experienþa umanã care îi ajutã
pe oameni sã-l înþeleagã pe Dumnezeu. Suntem departe de concepþia catolicã
preconciliarã, care înþelegea cãsãtoria, printre altele, ca „remediere” a
concupiscenþei. Pentru preotul ºi dramaturgul Wojtyla, iubirea ca dãruire de
sine ºi puterea de a da naºtere vieþii în cãsãtorie constituie o imagine a vieþii
interioare a lui Dumnezeu întreit ºi a interfeþei lui Dumnezeu cu lumea prin
întruparea Fiului sãu.

Nici unul dintre membrii miºcãrii Œrodowisko nu apare în aceastã piesã de
teatru, dar profilul personajului Monica are la bazã o persoanã concretã, pe care
dramaturgul a întâlnit-o în viaþa sa. Preotul Wojtyla avea puterea de a-ºi aminti
conþinutul unor conversaþii dupã mai mulþi ani ºi în Atelierul bijutierului a pus-
o în aplicare conferind monologurilor sale poetice un accent de adevãr. Vorbind
despre experienþele prietenilor sãi, preotul-dramaturg Wojtyla a strecurat în
textul piesei câteva idei teologice importante: vieþile personajelor sale par sã
semene cu vieþile altora, dar, de fapt, sunt implicate într-o mare dramã de pãcat
ºi de mântuire; iubirea umanã poate sã cadã sub „presiunea realitãþii” ºi sã se
piardã, dar se poate ºi completa sau desãvârºi, conformându-se unei Iubiri
capabile sã realizeze dorinþa iubirii de împlinire în absolut; orice dramã umanã
„intrã în scenã” în interiorul dramei divine, participând la un „spectacol” al
cãrui autor ºi protagonist este Dumnezeu însuºi, Creatorul ºi Mântuitorul .15

 A. JAWIEN (K. WOJTYLA), La bottega dell’orefice, 38-39.14

 G. WEIGEL, Testimone della speranþa, 144-147.15
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4. Iubire ºi responsabilitate

Partea filozoficã a problemelor despre care pãrintele Wojtyla vorbeºte în
drama Atelierul bijutierului se gãseºte formulatã în cartea Iubire ºi
responsabilitate, pe care o publicã în 1960, la doi ani dupã numirea sa ca
episcop. Aceastã carte s-a nãscut din necesitãþi pastorale . Studiile filozofice16

ºi teologice, dar ºi experienþa de confesor ºi de director spiritual, l-au convins
pe Wojtyla cã etica vieþii de familie despre care vorbeºte Biserica, dacã este
interpretatã corect, conþine adevãruri esenþiale, care, dacã sunt practicate cu
fidelitate, adâncesc fericirea umanã. În plus, el a descoperit cã misiunea
pãrintelui spiritual nu constã doar în a da porunci ºi interdicþii, ci în efortul de
a justifica, de a interpreta ºi a explica etica iubirii conjugale pe care Biserica
o desprinde, în primul rând, din Noul Testament.

Normele de conduitã în privinþa relaþiilor sexuale sunt importante. Totuºi,
într-o atmosferã culturalã modernã, bãrbaþii ºi femeile nu le acceptã dacã nu le
înþeleg ca pe niºte adevãruri morale fundamentale, evidente, ºi ca pe un fel de
cãlãuzã a omului cãtre bunurile umane care rãmân mereu valabile. „Un astfel
de bine este persoana, iar adevãrul moral cel mai strâns legat de lumea
persoanelor este porunca iubirii, pentru cã iubirea este un bine special al lumii
persoanelor” . Prin urmare, modul cel mai bun pentru a aborda morala sexualã17

este ca ea sã fie plasatã într-un context de „iubire ºi responsabilitate”. Iubirea
este o expresie a responsabilitãþii personale, responsabilitate faþã de o altã fiinþã
umanã ºi responsabilitate faþã de Dumnezeu.

Punctul sãu de pornire era „norma personalistã”, o variantã a celui de al
doilea imperativ categoric de la Immanuel Kant . Imperativul moral de a se18

abþine de la „instrumentalizarea” celorlalþi este fundamentul etic al libertãþii,
pentru cã ne permite sã interacþionãm cu alþii fãrã a-i reduce la obiecte prin
manipulare sau utilizare în folosul propriu . Are loc aceastã abþinere de la19

„instrumentalizarea” reciprocã atunci când douã libertãþi autentice se întâlnesc
în cãutarea unui bine comun. Pot sã spun, ºi tu sã fii de acord cu mine, cã nu
„mã folosesc” de tine (nici tu de mine), când libertatea mea întâlneºte în mod

 K. WOJTYLA, Iubire ºi responsabilitate, 5.16

 K. WOJTYLA, „Author’s Introduction to the First Edition” (1960), în Love and17

Responsability, Ignatius Press, San Francisco 1993, 16. În ediþia italianã (K. Wojtyla, Amore

e responsabilità. Morale sessuale e vita interpersonale, Marietti, Casale Monferrato 1969), ca

ºi în ediþia româneascã, aceastã introducere lipseºte.

 R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol Wojtyla, 113-114.18

 Cf. K. WOJTYLA, Iubire ºi responsabilitate, 14-24.19
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liber libertatea ta care cautã, ca, de altfel, ºi libertatea mea, ceva ce e cu
adevãrat un bine ºi pe care împreunã îl identificãm ca ceva bun. Aceastã
întâlnire a douã libertãþi este substanþa iubirii, iar iubirea este expresia normei
personaliste în orice raport . Iubirea este opusul instrumentalizãrii.20

Angajarea de a iubi, ºi nu de a instrumentaliza, are implicaþii importante
pentru morala sexualã. Dacã se înþelege sexualitatea proprie numai ca o funcþie
oarecare ce þine de autonomia personalã sau de libertatea proprie înþeleasã ca
posibilitate de a face orice, atunci, oricare ar fi gradul de cunoaºtere a vieþii
sexuale în sens biologic, ne scapã unul dintre aspectele sale cele mai importante
din punct de vedere moral, ºi anume cã sexualitatea reveleazã dependenþa
noastrã profundã de alþii. Nu pot sã-mi împlinesc destinul de unul singur,
desprinzându-mã de ceilalþi, reducându-i la obiecte de plãcere. Pentru a mã
realiza ca om, trebuie sã întâlnesc libertatea altei persoane ºi... sã depind de ea.

Morala sexualã transformã relaþiile sexuale din ceva întâmplãtor într-un
altceva ce exprimã demnitatea umanã. Relaþiile sexuale întâmplãtoare sunt
relaþii care degradeazã fiinþa umanã. Relaþiile sexuale care întruchipeazã
întâlnirea dintre douã persoane sau douã libertãþi ce cautã împreunã binele
personal ºi comun sunt umane ºi îi umanizeazã foarte mult pe parteneri.

Din punct de vedere filozofic, miºcarea cheie a episcopului Wojtyla,
preluatã de la sfântul Toma de Aquino ºi analizatã cu ajutorul fenomenologiei,
constã în distincþia dintre actul uman ºi actul omului . Un actus hominis este21

ceva instinctual. Sexualitatea ca actus hominis nu se ridicã deasupra sexualitãþii
animale, care este instinctualã ºi total impersonalã. În schimb, un actus
humanus implicã o judecatã, care conferã actului un caracter moral. Un actus
humanus exprimã judecata mea fãcutã în mod liber asupra unui lucru care este
bun. Aºadar, iubirea este actul uman prin excelenþã ºi nu trebuie sã fie redusã
la simpla emoþie a atracþiei. Atracþia neînsoþitã de judecatã îl reduce pe celãlalt
la un obiect de dorinþã.

Celãlalt partener ca persoanã, nu doar în calitate de corp, este obiectul
autentic al unui act sexual, care este un actus humanus. Iar scopul dãruirii
sexuale este aprofundarea unui raport personal, la care contribuie ºi darul
reciproc al plãcerii. Când cineva se dãruieºte sexual altuia, în libertate, în semn
de iubire, este el însuºi în modul cel mai radical, pentru cã se face pe sine însuºi

 Cf. K. WOJTYLA, Iubire ºi responsabilitate, 28-31.20

 R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol Wojtyla, 125-126. Cf. T. ROSTWOROSKI, Din21

gândirea filozoficã a papei Ioan Paul al II-lea. Problema gnoseologicã în lucrarea „Persoanã

ºi act” de Karol Wojtyla, Editura Ars Longa, Iaºi 1994.
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un dar altuia într-un mod care e semn adânc a ceea ce el este. Legea darului,
structura moralã de bazã a vieþii umane pentru episcopul Wojtyla, este
confirmatã de analiza minuþioasã a eticii sexuale – scopul principal al cãrþii
Iubire ºi responsabilitate.

Regândirea relaþiilor sexuale în lumina dãruirii de sine i-a îngãduit lui
Wojtyla sã confere sexualitãþii un aspect mai umanizant ºi sã depãºeascã
disputa cu privire la finalitãþile cãsãtoriei. În loc sã afirme cã finalitatea
principalã a cãsãtoriei este procreaþia sau comuniunea soþilor, episcopul
Wojtyla învaþã cã norma cãsãtoriei este iubirea, o iubire prin care dimensiunea
procreativã ºi cea comunionalã a sexualitãþii umane dobândesc valoare moralã.

Prin Iubire ºi responsabilitate, autorul voia sã ofere un antidot contra
maniheismului (dispreþul faþã de cãsãtoria umanã ºi iubirea conjugalã) ºi sã
prezinte un rãspuns personalist, umanist la tezele revoluþiei sexuale
contemporane. Analiza iubirii umane fãcutã de Wojtyla evitã falsul romantism
ºi caracterul steril al unor tratate de teologie moralã. Iubire ºi responsabilitate
învaþã cã iubirea sexualã este ceva bun, pentru cã dorinþa sexualã îi conduce pe
oameni la cãsãtorie, o ºcoalã dificilã, dar, în cele din urmã, utilã, în care se
învaþã ce este viaþa ºi care este legea ei fundamentalã, ºi anume dãruirea de
sine.

În acest context, castitatea nu este doar o listã de opreliºti, ci integritatea
iubirii, virtutea care face posibilã iubirea celuilalt ca persoanã. Iubirea sexualã
castã este extaticã, în sensul grec al cuvântului, adicã duce la ieºirea afarã din
propriul eu. Iubirea castã implicã faptul cã centrul emoþional ºi, într-un sens,
eu-l propriu sunt puse sub controlul altuia. Am fost creaþi creaturi libere pentru
a putea dispune de noi înºine ca daruri pentru alþii. Suntem liberi ca sã putem
iubi liber ºi, deci, cu adevãrat. Prin urmare, libertatea, ºi nu interdicþia, este
structura eticii sexuale din concepþia episcopului Wojtyla.

Dupã cum spune ºi titlul, Iubire ºi responsabilitate vorbeºte despre iubirea
responsabilã, nu despre contracepþie. Interpretarea castitãþii conjugale ºi a eticii
sexuale poartã amprenta personalismului filozofic al lui Wojtyla ºi a luptei sale
pentru apãrarea umanismului creºtin ca rãspuns la falsul umanism al epocii.
Adevãrul persoanei umane este faptul cã în inima dramei individuale a vieþilor
noastre se aflã istoria iubirii sau negarea ei. Dãruirea reciprocã într-o communio
personarum (comuniunea persoanelor) este cadrul moral, cadrul umanist, în
care trebuie vorbit despre controlul naºterilor. În legãturã cu aceastã problemã,
episcopul Karol Wojtyla reafirmã învãþãtura Bisericii, ºi anume folosirea în
mod responsabil a ciclului natural de fertilitate, ºi nu recurgerea la mijloace
mecanice sau chimice. Era convins de faptul cã planificarea familialã naturalã
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este o metodã care necesitã virtute, chiar virtute eroicã, dar este singura metodã
care din punct de vedere obiectiv ºi personal se aflã la înãlþimea demnitãþii
umane. Iubirea sau negarea ei, aceasta era problema pusã de revoluþia sexualã,
la care Karol Wojtyla a încercat sã dea un rãspuns .22

În linii generale, acesta este capitolul despre familie din lecþia pe care papa
a învãþat-o în Biserica Catolicã din Polonia. În calitate de Pãstor suprem al
Bisericii Romano-Catolice, va continua sã scrie pagini frumoase despre familie,
arãtând ºi prin cuvinte, ºi prin gesturi cã, pentru el, familia este amor meus
pondus meum! 

Concluzie

În cartea Nu vã temeþi! Convorbiri cu papa Ioan Paul al II-lea, A. Frossard
noteazã: 

În timpul unei ceremonii din piaþa Sfântul Petru, trecând de-a lungul barierelor,
papa zãreºte o fetiþã pierdutã în mulþime. Oamenii o trec peste barierã, iar papa o
ia de mânã ºi se întoarce cu ea pe drumul aºternut cu covor roºu ce duce spre tron,
iar în acel moment intrãm fãrã de veste într-un basm. Coloana lui Bernini este
acum o pãdure cu trunchiuri despuiate de crengi; Sfântul Pãrinte, îmbrãcat în
largile-i veºminte ºi cu mitra ce scânteiazã în soare, este un rege de legendã, iar
fetiþa, o sorã a lui Degeþel. Ajuns în faþa tronului, regele de legendã o va ridica în
braþe pentru a fi vãzutã de cât mai departe, iar pãrinþii, alergând de la marginea
pieþii, o vor primi din mâinile lui. O imagine fermecãtoare intercalatã în cutele
memoriei mele. ªtiu cã existã subiecte mai grave: nemiloase rãzboaie de
abstracþiuni ºi interese ce sângereazã lumea, ºi despre acestea voi avea în curând
ocazia sã vorbesc cu Ioan Paul al II-lea. Dar ce pot face eu, dacã micile întâmplãri
ale vieþii de fiecare zi mã ating mai mult decât cele ale vieþii politice, dacã numai
câteva momente de singurãtate înspãimântatã a unei fetiþe despãrþite de ai sãi mã
emoþioneazã mai mult decât una dintre acele bãtãlii ale oamenilor pe care nu le
cunosc decât din auzite, ºi dacã îngrijorarea Mariei ºi a lui Iosif, cãutându-ºi
copilul în Ierusalim, îmi spune mai mult decât un tratat despre condiþia umanã?23

Gesturi profund umane, ca cele despre care ne vorbeºte A. Frossard în
citatul de mai sus, gãsim aproape în toate vizitele pastorale la parohiile din
Roma sau în vizitele apostolice din afara Romei pe care papa le-a fãcut în anii
sãi de pontificat, ºi trebuie sã recunoaºtem cã ele sunt foarte multe. Cu prilejul

 G. WEIGEL, Testimone della speranza, 174-179.22

 A. FROSSARD , Nu vã temeþi! (1982), Editura Viaþa Creºtinã, Cluj 1994, 104.23
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oricãrei vizite, Ioan Paul al II-lea are un cuvânt pentru familii, la care se adaugã
un gest de apropiere, o glumã, o strângere de mânã, un sãrut pe creºtetul unui
copil sau al unui bãtrân, o îmbrãþiºare sau o mângâiere ce umanizeazã
discursurile sale ºi transformã întâlnirea cu el într-un moment de neuitat. Putem
spune cã, prin intermediul lor, papa a reuºit sã comunice tot atât de mult despre
iubirea umanã cât a izbutit sã transmitã prin învãþãtura sa scrisã. De aceea,
pentru a înþelege magisteriul papei Ioan Paul al II-lea despre familie, trebuie sã
avem în vedere ºi gesturile prin care el îºi exteriorizeazã gândirea ºi iubirea sa.
S-ar putea spune cã, în privinþa aceasta, sentimentele ºi gesturile lui Ioan Paul
al II-lea ar fi mai bogate decât învãþãturile sale . Într-adevãr, uneori24

discursurile pontificale (enciclici, îndemnuri apostolice, scrisori pontificale,
predici, cateheze) pe aceastã temã sunt prea tehnice, iar papa îºi dã seama de
lucrul acesta din reacþia ascultãtorilor, motiv pentru care se opreºte ºi introduce
un comentariu, un gest sau o replicã personalã, foarte mult gustate, în special
de cãtre jurnaliºti. Oricum, lãsând deoparte aceste nuanþe de accent, ceea ce
gândeºte ºi simte acest papã curajos în legãturã cu iubirea umanã este un mare
dar pentru Bisericã.

 L. ACCATTOLI, Karol Wotyla. Omul sfârºitului de mileniu, Editura Viaþa Creºtinã, Cluj-24

Napoca 1999, 189-197.


