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Motto: 
ªcoala catolicã, având deschiderea cuvenitã faþã de exigenþele
progresului actual, îºi educã elevii la promovarea eficientã a
binelui cetãþii pãmânteºti ºi îi pregãteºte la slujire în vederea
rãspândirii împãrãþiei lui Dumnezeu pentru ca, ducând o viaþã
exemplarã ºi apostolicã, aceºtia sã devinã plãmadã de mântuire
pentru comunitatea umanã (GE 8).
Tot binele creºtinãtãþii ºi al întregii lumi depinde de buna educaþie

a tineretului (sfântul Ignaþiu de Loyola).

Puþine subiecte sunt atât de importante ca învãþãmântul catolic. De altfel, în
opinia noastrã, deºi existã mai multe prioritãþi ale Bisericii Catolice în
România, douã ne par a fi esenþiale: educaþia ºi comunicaþiile sociale. Complet
scãpate de sub control, ambele domenii sunt folosite deseori în scopuri strãine,
dacã nu chiar opuse revelaþiei creºtine, punând astfel în primejdie sufletele
copiilor, adolescenþilor ºi tinerilor, cât ºi ale celorlalþi trãitori în acest spaþiu
vitregit de zeci ºi zeci de ani de dictatura marxist-leninistã. Iatã motivul pentru
care, abordând un subiect pe cât de important, pe atât de dificil, vom reflecta
asupra principiilor educaþiei catolice în funcþie de contextul actual, cãutând
acele soluþii benefice pe care orice profesor responsabil le urmãreºte.

Sensibili la „principiul realitãþii”, vom descrie mai întâi situaþia criticã a
învãþãmântului românesc de azi, bazându-ne pe date concrete, cunoscute în
calitatea de dascãl pe care o exercitãm în cadrul Universitãþii de Vest din
Timiºoara. Sintetizând discuþiile purtate cu prietenii, numeroºi, care sunt ºi ei
profesori, am obþinut un tablou cu totul îngrijorãtor al învãþãmântului autohton.
Desigur, mulþi dintre cititorii revistei Dialog teologic – mai cu seamã aceia care
activeazã sau au activat în ºcolile publice – ºtiu deja aceste lucruri. Am
preferat, totuºi, sã insistãm asupra lor, subliniind efectele în plan moral,
generate de situaþia de crizã, efecte ce au repercusiuni nefaste atât asupra
profesorilor, cât ºi asupra elevilor. Trebuie sã depãºim faza portretelor ideale
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ale învãþãmântului (ºcoala ce colaboreazã, idilic, cu Biserica etc.), care nu se
potrivesc învãþãmântului românesc decât în mod cu totul accidental.

1. Criza învãþãmântului românesc

Mai puþin academic, voi începe prin a relata un fapt cotidian. Deunãzi m-am
întâlnit cu o cunoºtinþã, fost coleg de facultate, actualmente profesor la un liceu
timiºorean. Inevitabil, discuþia ne-a purtat spre întrebarea obiºnuitã referitoare
la activitatea pe care o desfãºurãm în prezent. Pe un ton neutru, propriu celui
care a luat o decizie irevocabilã, interlocutorul m-a anunþat cã va ieºi cât de
curând din învãþãmânt. Afirmaþia sa nu m-a surprins. De ce? Pur ºi simplu m-
am obiºnuit sã o aud foarte des. Nu cu multe luni în urmã, un alt cunoscut,
profesor la Universitate, a pãrãsit catedra pentru un post plãtit mai bine. Acum
un an, un prieten apropiat, dascãl de religie la un liceu din Timiºoara, a pãrãsit
învãþãmântul emigrând în SUA, unde îºi întreþine familia lucrând ca
programator. ªi aºa mai departe. Dacã ar fi sã întocmim un tabel rezumativ al
traseului diverºilor cunoscuþi implicaþi în activitatea educaþionalã, numãrul
celor care: 1) au pãrãsit învãþãmântul, dupã care au emigrat; 2) au pãrãsit
învãþãmântul, rãmânând (deocamdatã) în þarã; 3) doresc sã pãrãseascã
învãþãmântul ºi sã emigreze; 4) doresc sã pãrãseascã învãþãmântul pentru a
profesa alte meserii, în þarã; 5) ar dori sã emigreze, activând în continuare în
învãþãmânt, este foarte mare. Estimativ, mai mult de trei sferturi dintre dascãlii
cu care stau de vorbã, prieteni apropiaþi sau cunoºtinþe ocazionale, nutresc
intenþia pãrãsirii învãþãmântului. Care ar fi motivele invocate în sprijinul unor
astfel de decizii – îndrãznim sã le categorisim – dramatice? Cel mai adesea este
denunþatã salarizarea inacceptabilã a profesorilor, realitate ce contrazice
flagrant doctrina socialã a Bisericii: 

Salariul just este rodul legitim al muncii. Faptul de a-l refuza sau de a nu-l da la
timpul cuvenit poate constitui o nedreptate gravã. Pentru a evalua remuneraþia
echitabilã, trebuie sã se þinã seama atât de nevoile, cât ºi de contribuþiile fiecãruia.
„Þinând seama de funcþia ºi de productivitatea fiecãruia, precum ºi de condiþiile
întreprinderii ºi de binele comun, munca trebuie astfel remuneratã încât sã i se
ofere omului posibilitatea de a asigura pentru sine ºi pentru ai sãi o viaþã demnã
din punct de vedere material, social, cultural ºi spiritual”. Acordul pãrþilor nu e
suficient pentru a justifica moralmente cuantumul salariului .1

 CBC 2434.1
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Rezumând învãþãtura Bisericii promovatã de papa Leon al XIII-lea, Daniel
Barbu arãta, la rândul sãu, urmãtoarele: 

Munca, spunea Leon al XIII-lea, nu este o marfã al cãrei preþ urmeazã fluctuaþiile
pieþei. Punctul de plecare în stabilirea preþului muncii este, potrivit doctrinei
sociale creºtine, datoria de a acoperi acele nevoi fundamentale ale familiei,
capabile sã asigure acesteia un trai demn .2

De obicei familiºti, majoritatea dascãlilor resimt cât se poate de apãsãtor
sãrãcia, incapabili sã asigure familiei un minimum necesar, deºi au renunþat de
mult sã-ºi cumpere cãrþile trebuincioase pregãtirii profesionale. În ciuda acestei
situaþii dezumanizante, „strigãtoare la cer”, nu doar în sãrãcie vedem
principalul motiv pentru care mulþi decid sã pãrãseascã învãþãmântul. Un altul,
la fel de grav, îi determinã sã aleagã aceastã soluþie disperatã: degradarea
demnitãþii profesorului. Antrenaþi în nesfârºite greve ºi negocieri, profesorii ºi-
au pierdut aproape orice respectabilitate în faþa elevilor care, „educaþi” prin
muzica unor trupe ca B.U.G. Mafia, Marijuana sau Valahia, învaþã cã numai
banii, sexul ºi puterea sunt importante. ªi cum ar putea sã mai valoreze
învãþãmântul ceva în ochii unor tineri care ºtiu cã sectorul educativ este unul
„neproductiv”? Pe fondul derivei economice, care a generat pauperizarea
multor cetãþeni români, „capitalismul sãlbatic” a devenit atoatestãpânitor: banii
sunt prima ºi ultima valoare a celor dominaþi de nevoi de tot felul. Alegerea
ºcolii se bazeazã prea rar pe criterii vocaþionale, pãrãsite în favoarea celor
„pragmatice”, definite exclusiv în funcþie de câºtigul financiar scontat prin
obþinerea diplomei. Aºa se explicã numãrul enorm de studenþi la drept,
economie, medicinã sau informaticã, complet disproporþionat în comparaþie cu
cel al studenþilor în umanioare. Pe lângã aceste aspecte, programele
Ministerului Educaþiei Naþionale rãmân fãrã scop, ele aglomerând cunoºtinþe
de care elevii nu ºtiu cum sã scape mai repede, motivaþi aproape în
exclusivitate de mediile ºi notele ce le vor permite accesul la treptele superioare
ale învãþãmântului. Din nefericire, afirmaþiile doamnei Violeta Barbu sunt cât
se poate de adevãrate: 

Veritabilul aspect negativ al ºcolii laice, dacã avem curajul sã-l recunoaºtem, este
pierderea semnificaþiei întregului, fragmentarea cunoaºterii, o neutralitate faþã de
valori care este sinonimã chiar cu anularea lor. Eºecul sistemelor educaþionale
laice trebuie denunþat nu din punctul de vedere al incapacitãþii de a forma buni

 D. BARBU , „Doctrina socialã creºtinã. Principii pentru o discuþie”, Verbum  2 (7-12/1991)2
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profesioniºti, ci din punctul de vedere al imposibilitãþii de a forma oameni
conºtienþi de demnitatea umanitãþii lor .3

În mijlocul dezolantului peisaj al învãþãmântului autohton, religia e o
adevãratã cenuºãreasã, încã una despre care nu ºtim dacã va deveni vreodatã
prinþesã. Ea are mai degrabã un rol decorativ, putând fi oricând exclusã din
programa ºcolarã. Nici nu puteam spera mai mult în cadrul unui învãþãmânt
complet secularizat cu largul concurs al unor ideologii materialiste.

Aºa ni se înfãþiºeazã învãþãmântul românesc în anul de graþie 2002 d.C. În
loc de sintezã, putem cita cuvintele dintr-un editorial al Centrului de Informare,
Orientare ºi Consiliere Profesionalã din cadrul Universitãþii din Bucureºti,
unde se vorbeºte despre copiii noºtri ºi aspiraþiile lor:

Sunt lângã noi zi de zi, ºi totuºi nu ne sunt alãturi… Diferiþi, parcã proveniþi din
altã culturã. Ar trebui sã ne recunoaºtem în ei, copiii noºtri, dar nu-i înþelegem, nu
ne sunt asemenea. Au alte valori sau, cel puþin, aºa afirmã, teribili, superbi,
incomprehensibili. Se îmbracã diferit, gesturile le sunt barbare, violenþa nu le
repugnã, iar limbajul lor sfideazã literarul... Cãrþile copilãriei ºi adolescenþei
noastre zac în rafturile bibliotecii pe care am plãtit-o în ratele unei Golgote vidate,
postdecembrist, de sens... Diplomele noastre, prãfuite ºi ele, înghesuite în vreun
sertar din aceeaºi bibliotecã, lor nu le evocã nimic... Poate numai mizeria cotidianã
izvorâtã din prea multã cinste. Vor totul acum, azi, într-un prezent care refuzã
trecutul ºi viitorul laolaltã.
ªi totuºi... Tot ei, vin la Centru. Vorbesc despre trecutul ºi viitorul lor, într-un
prezent pe care ºi-l asumã. Despre pãrinþi care le-au trasat, fãrã sã-i întrebe, fãrã
sã-i cunoascã, un drum. Despre profesori care, reduºi la mizeria unui salariu de
nici mãcar croitoreasã, devin simboluri ale unui prezent chinuit, lipsit de
perspective. Despre o lume în care doar violenþa ºi banul capãtã valoare ºi
recunoaºtere. ªi ne mai vorbesc ºi despre ei. Vor sã aibã dreptul de a alege. ªtiu
prea bine cã aceastã libertate presupune cunoaºterea alternativelor. ªi atunci cer
informaþie. Cer modele. Cer dreptul la propria lor existenþã.
Elevi ºi studenþi…
Dar vin ºi absolvenþi care întreabã de „burse dincolo”. Vor, de fapt, sã plece.
Pentru cã România nu le oferã o minimã recunoaºtere. Pentru cã ºi-au vãzut colegii
de an resemnându-se, acceptând tãcuþi mineriade, FNI-uri, greve inutile... ªi pentru
cã bursa reprezintã, în cele mai multe cazuri, o cale legalã ºi onorabilã de salvare,
de inserþie pe piaþa muncii din Occident. Absolvenþi care, mai târziu, vor deveni

 V. BARBU , „ªcoala catolicã, o alternativã? Perspective româneºti”, Verbum 5 (6/1994)3
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cetãþeni ai unei alte þãri pentru care România se reduce doar la Ceauºescu, Dracula
ºi copii abandonaþi .4

2. Principiile educaþiei catolice

Recunoscând veridicitatea perspectivei înfãþiºate mai sus, situaþia trebuie
cântãritã cu atenþie sporitã, ferindu-ne de derapaje pesimiste, sau, invers, de
suficienþa unui fals irenism. Cu luciditate trebuie sã recunoaºtem, pentru
început, cã fundalul pe care ne desfãºurãm reflecþiile despre religie ºi ºcoalã în
România, la începutul unui nou mileniu, poate fi descris, pe scurt, astfel: o
crizã profundã, esenþialã, generalizatã, a învãþãmântului. Un câmp larg de
acþiune se desfãºoarã înaintea educatorului catolic, solicitându-i întreaga
creativitate, întregul geniu pe care lucrarea Duhului Sfânt i-l poate trezi în
suflet.

Toþi creºtinii, întrucât au devenit fãpturã nouã renãscându-se din apã ºi Duh Sfânt
ºi astfel se numesc ºi sunt într-adevãr fiii ai lui Dumnezeu, au dreptul la o educaþie
creºtinã. Aceasta nu are în vedere numai maturizarea persoanei umane despre
care s-a vorbit mai sus, ci urmãreºte, în principal, ca cei botezaþi, fiind iniþiaþi
treptat în cunoaºterea misterelor mântuirii, sã devinã din zi în zi mai conºtienþi
de darul credinþei pe care l-au primit, sã înveþe sã-l adore pe Dumnezeu Tatãl în
spirit ºi adevãr (cf. In 4,23), în primul rând prin cultul liturgic, sã fie formaþi
pentru a-ºi trãi viaþa proprie dupã omul cel nou în dreptatea ºi sfinþenia
adevãrului (cf. Ef 4,22-24) ºi astfel sã ajungã la omul desãvârºit, la vârsta
plinãtãþii lui Cristos (cf. Ef 4,13) ºi sã contribuie la creºterea trupului mistic
(subl. n.) (GE 2).

Textul de mai sus, extras din declaraþia Gravissimum educationis emisã în
cadrul Conciliului al II-lea din Vatican, defineºte cu maximum de claritate
principiul fundamental al educaþiei catolice, principiu derivat din caracterul
teonom al fiinþei umane. „Adevãrata educaþie urmãreºte formarea persoanei
umane în vederea scopului ei ultim”, spune acelaºi document. Meditând asupra
acestui principiu, ne este limpede cã situaþia deplorabilã a învãþãmântului
românesc este cauzatã tocmai de ignorarea completã a caracterului teonom al
omului. Situaþie generalizatã în întreg învãþãmântul modern, ea are la bazã
secularizarea rapidã prilejuitã de lepãdarea de credinþã, fenomen încurajat
intens de ideologiile anticreºtine care bântuie Europa încã de la apariþia
germenilor Reformei. În acest context: „Educaþia trebuie sã demaºte

 22 Literar (ianuarie-februarie 2002) 1, în 22 (12/2002).4
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pseudovalorile care, cu niºte slogane facile ºi atractive, nu urmãresc decât sã
întãreascã ceea ce este prestigiu, orgoliu ºi o viaþã uºoarã ºi plãcutã” . Cum s-ar5

putea însã îndeplini un astfel de ideal în contextul unui învãþãmânt dominat de
pseudovalori?

Singura soluþie ne pare a fi cea a constituirii unui învãþãmânt paralel, bazat
pe principiile catolice susþinute de profesori competenþi, aleºi cu grijã, capabili
„sã dea mãrturie, atât prin viaþã, cât ºi prin învãþãturã, pentru unicul Învãþãtor,
Cristos” (GE 8). Folosind sintagma „învãþãmânt paralel”, nu ne referim
neapãrat la o distincþie fizicã între ºcoala catolicã ºi ºcoala publicã; mai
degrabã vizãm o distincþie calitativã, situatã la nivelul principiilor ce animã
respectivele instituþii. Mai mult, credem cã este mare nevoie ca principiile
catolice sã fie transferate în instituþiile publice, de exemplu, prin crearea de
secþii de teologie în cadrul diferitelor Universitãþi. Promovând intens dialogul
dintre religie ºi culturã, pe de o parte, apoi transmiterea interesului pentru
ºtiinþele umaniste (teologie, limbi clasice, filozofie, istorie etc.), pe de altã
parte, dascãlii catolici sunt datori sã indice prin propriile lor competenþe
exigenþele pe care trebuie sã le îndeplineascã cei care activeazã în domeniul
educaþiei. Pe scurt, creºtinii catolici trebuie sã contribuie la apariþia unor noi
instituþii paideumatice, în sensul arãtat de Violeta Barbu: „O ºcoalã
confesionalã activã ºi dinamicã dublatã de o prezenþã creatoare în mediile
educaþionale laice” . Acest lucru nu este deloc simplu, mai cu seamã dacã ne6

gândim la observaþia pãrintelui iezuit Cristobal Roa, pe cât de clarã, pe atât de
dureroasã: „Nu putem uita cã ºcoala catolicã întâmpinã azi mari obstacole. În
Europa Orientalã, marele obstacol este inexistenþa sa” . Chiar dacã s-a mai7

schimbat câte ceva în ultimii ani, în sensul înfiinþãrii, ici-colo, a unor ºcoli
catolice, problema a rãmas. Inexistenþa învãþãmântului catolic, denunþatã
tranºant de C. Roa S. J., a lãsat locul absenþei acestuia. Când facem asemenea
afirmaþii critice, avem în vedere nu atât existenþa fizicã a unor ºcoli ºi
universitãþi catolice, cât mai cu seamã impactul concret pe care-l au ele în
societatea noastrã. Lipsa efectelor palpabile indicã ceea ce numim „absenþa”
ºcolii catolice, pe care o constatãm fãrã a uita dificultãþile întâmpinate într-un
mediu ostil catolicismului. Însã nu putem accepta ipoteza unui rãu obiectiv,
singurul vinovat de incapacitatea educaþiei catolice de a ocupa un loc vizibil ºi

 C. ROA S.J., „Apostolatul educativ al iezuiþilor în lume”, Verbum  3-4 (5/1993) 307.5

 V. BARBU , „ªcoala catolicã, o alternativã? Perspective româneºti”, 107.6

 C. ROA S.J., „Apostolatul educativ al iezuiþilor în lume”, 307.7
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benefic în România contemporanã. Existã o serie de deficienþe îngrijorãtoare
chiar în mijlocul nostru, al celor care ne strãduim sã strãbatem drumul
credinþei, toate având ca trãsãturã comunã izolaþionismul, sectarismul, atitudini
patogene descrise cu acuitate de Daniel Barbu: 

Nimic nu pare mai strãin de vocaþia apostolicã a Bisericii decât închiderea ochilor,
claustrarea confortabilã în mediul catolic, conºtiinþa falsã cã noi ne mântuim iar
ei, ceilalþi, cei cu care împãrþim grija fiecãrei zile, nu meritã decât cel mult
rugãciunile noastre. Învãþãtura socialã creºtinã este în rãzboi deschis cu
bigotismul, pietatea sentimentalã ºi egoistã, devoþiunea mecanicã, orgoliul de a fi
mai bun decât cel de alãturi, spiritul sectar, nepãsarea faþã de cei „din afarã”,
retragerea în interiorul unei culturi alternative, de ghetou. O asemenea culturã nu
va rezista asaltului secularizãrii ºi consumismului, terorismului culturii „liberal-
democrate”.
Deseori, unii creºtini se aseamãnã cu niºte plante fragile de serã ce înfloresc numai
în umbra lãcaºului sfânt ºi care se ofilesc de îndatã ce ies la lumina puternicã a
realitãþii. Or, datoria noastrã – ne-o reaminteºte mereu Apostolul – este sã dãm
seamã despre speranþa care este în noi oricui are curiozitatea sã ne cearã socotealã
despre ea. Cãci toþi oamenii, fãrã excepþie, sunt chemaþi la mântuire .8

Exersarea spiritului critic nu este nicidecum satisfãcãtoare dacã nu
contribuie la descoperirea, fie ºi în proiect, a unor soluþii pozitive. Conºtienþi
de acest fapt, în încheierea eseului nostru, vom descrie douã posibile soluþii ce
pot contribui la conturarea viitorului drum al ºcolii catolice.

Prima, izvorâtã din îndemnurile repetate ale papei Ioan Paul al II-lea, dar ºi
a unor teologi de calibrul lui Karl Rahner sau Joseph Ratzinger, se referã la
ceea ce ne pare a fi o exigenþã de neocolit pentru orice credincios catolic: prima
noastrã ºcoalã trebuie sã fie ºcoala Conciliului al II-lea din Vatican. Practic,
ceea ce dorim sã sugerãm prin afirmaþia noastrã apãsatã este necesitatea de a
aprofunda învãþãtura conciliarã, descoperind, printr-o cercetare sistematicã,
rãspunsurile Duhului Sfânt la „semnele vremii”. Fãcând acest lucru cu
temeinicie, suntem convinºi cã vieþile noastre se vor schimba, devenind apþi sã
rãspundem oricãrei crize, inclusiv celei a învãþãmântului românesc. Sã fim bine
înþeleºi: nu ne exprimãm metaforic, ci sugerãm soluþii concrete. De exemplu,
inaugurarea unui vast ciclul catehetic, cuprinzând toate Bisericile catolice din
România (indiferent de rit), în cursul cãruia sã fie prezentate pe larg ºi fixate

 D. BARBU , „Doctrina socialã creºtinã. Principii pentru o discuþie”, 136.8
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cu temeinicie învãþãturile exprimate în diversele documente conciliare, astfel
încât fiecare credincios catolic sã le poatã cunoaºte în profunzime.

O a doua soluþie am enunþat-o deja: înfiinþarea în Universitãþile seculare a
unor catedre de teologie, unde, alãturi de cursuri destinate „ºtiinþei sacre”, sã
fie susþinute, de cãtre dascãli catolici competenþi, cursuri de limbi clasice,
filozofie, istorie a culturii, artei, religiilor etc., dovedind permanent valoarea
eminentã a dialogului dintre credinþã ºi culturã. Activând astfel în mijlocul
lumii, dascãlii catolici pot deveni „sacramente vii”, dezvãluind celor aflaþi în
cãutare lumina revelaþiei cristice, contribuind la „crearea în comunitatea ºcolarã
a unei atmosfere însufleþite de spiritul evanghelic al libertãþii ºi iubirii” (GE 
8).


