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Voi începe conferinþa mea amintind câteva elemente ale vizitei Sfântului
Pãrinte în Africa, din 1985. Felul în care el se ruga, cum se purta în timpul
Liturghiei, a fost pentru noi un prilej de încurajare. Eu eram o datã în plus
emoþionat, deoarece, în acelaºi an, episcopul m-a trimis la Roma, la studii, o
lunã dupã venirea papei. Aceste cãlãtorii, în ceea ce-i priveºte pe responsabilii
bisericeºti din Occident care vin la noi, papa, cardinali, episcopi, cãlãtoria afri-
canilor la Roma, sinodul african în care papa a adunat mulþi episcopi de-ai
noºtri timp de o lunã, ca sã reflecteze împreunã, toate acestea au ajutat sã
se schimbe puþin roadele misiunii care suntem noi.

Misionarii au adus roade mature. Au fost plantaþi copaci în Africa ºi unele
roade s-au copt, altele, în schimb, nu, altele s-au distrus: un fost seminarist
a ajuns preºedinte al Republicii, ºi acesta e un rod, chiar dacã nu a ajuns preot.
Dupã 500 de ani de evanghelizare în Angola, iar la noi, dupã 100-150 de ani
de evanghelizare, avem o moºtenire misionarã de gestionat, ºi pentru asta îi
mulþumim lui Dumnezeu. Pentru noi, aceasta este o provocare atât de mare,
încât nu se poate glumi pe aceastã temã. A vorbi de evanghelizare, pentru noi,
nu e un lucru uºor, e o activitate de reflecþie pentru toate generaþiile: gene-
raþia pãrinþilor noºtri, a preoþilor, a episcopilor, a cardinalilor care au mai
mult de 50 de ani (eu lucrez cu un cardinal care are 71 de ani), apoi vine gene-
raþia mea, a celor care au 40-50 de ani, apoi avem o altã generaþie, aceea a
preoþilor tineri, între 25-35 de ani, ºi apoi, seminariºtii, a patra generaþie, care
merge înainte. Aceste generaþii ne-au favorizat.

Am adus cu mine o carte a cardinalului Tomko (fost prefect al Congregaþiei
pentru Evanghelizarea Popoarelor), care se numeºte Misiunea în mileniul
al III-lea. Actualitate. Fundamente. Perspective. Tot ce vã voi spune de acum
înainte se aflã în aceastã carte.

Cardinalul Arinze a scris ºi el o carte, Religions for peace. El a fost 18 ani
preºedintele Consiliului Pontifical pentru Dialog Inter-religios, iar de rezul-
tatele muncii sale profitã ºi Africa, deºi mai avem încã zone fierbinþi. Vedem,
aºadar, cum prima generaþie ne vorbeºte prin intermediul cãrþilor. A doua
generaþie, aceea a noastrã, este aceea a teologilor. ªi noi avem câþiva teologi,
care scriu mult, în englezã ºi în francezã.

Dupã ce am terminat Seminarul, profesorul de teologie m-a sfãtuit, pentru
a fi mereu la zi, sã iau o revistã de teologie, sã mã abonez sau sã iau un autor



important. Un autor camerunez, preot din dieceza mea, aflat în exil în Ca-
nada, Jean Marc Éla, scrie foarte mult în legãturã cu Biserica noastrã. El
a lucrat mult în nord, în sud, în zona musulmanã ºi în cea acoperitã de junglã.
El este sociolog ºi noi trãim ceea ce el scrie, deoarece el vorbeºte despre reali-
tatea de acolo. El a scris o carte de meditaþii despre Ioan Botezãtorul, foarte
diferitã de cãrþile care se scriu de obicei pe acest subiect. El ni-l prezintã pe
Ioan Botezãtorul, fiu de preot, care nu vrea sã devinã la rândul sãu preot, ci
rãmâne profet. Predicã pe malul Iordanului, lumea vine la el ºi îl întreabã ce
sã facã, iar el le rãspunde. Jean Marc Éla a dat acestei cãrþi urmãtorul titlu:
De la convertire la reforma Bisericilor africane. El foloseºte mult a doua parte
a acestui titlu: reformã. Alte cãrþi pe care le-a scris sunt Restituirea istoriei
societãþilor africane ºi A regândi teologia africanã.

Vedem cã s-a fãcut ceva, dar pentru noi, acum, a venit vremea sintezei: tre-
buie sã asimilãm ce s-a fãcut pânã acum ºi sã mergem mai departe, lãsând
toate slãbiciunile înapoi. Titlul discursului meu este A fi creºtin ºi a fi afri-
can. Noi trebuie sã trãim ambele realitãþi: pe de o parte, ne-am nãscut într-o
culturã pe care o trãim. Pe de altã parte, suntem renãscuþi prin botez la o altã
viaþã. Eu am 50 de ani de la botez: am fost botezat la trei zile dupã naºtere.
Având un frate preot, tata nu putea sã-ºi lase bãiatul nebotezat. Ca atare,
imediat ce m-am nãscut, am fost botezat la spital de cãtre paroh ºi m-am în-
tors în pãdure. Asta a fost bine, deoarece harul m-a ajutat! Moºtenirea pe care
o avem nu am cãutat-o, ci am primit-o de la generaþiile trecute. Am celebrat
pe 31 decembrie 25 de ani de preoþie ºi 50 de ani de viaþã, iar pãrinþii mei au
sãrbãtorit 50 de ani de cãsãtorie. Aceasta ne dã un elan sã mergem înainte.

Mai avem documentele scrise, cele ale Conciliului, ale sinodului Bisericii
africane. La Kinshasa, defunctul cardinal Malula a fãcut în 1986 un sinod
pentru dieceza de Kinshasa, cu titlul Conciliul Vatican ºi viitorul Bisericii
noastre. De 20 de ani, Bisericile noastre, având ca bazã textele Conciliului
al II-lea din Vatican, cautã sã vadã ce ne poate face sã înaintãm. Suntem afri-
cani ºi creºtini, dar cum sã mergem înainte ºi sã le propunem credincioºilor
noºtri bucuria de a fi creºtin? Ca preot tânãr, în 1978-1979, episcopul m-a
trimis sã predau în Seminarul mic. Unul dintre elevii mei a studiat misio-
logia la Roma ºi, la sfârºitul studiilor, mi-a dãruit o carte a sa: Puterea cuvân-
tului în tribul Beti din Camerun ºi vestirea înculturatã a misiunii evangheli-
zatoare a Bisericii.

Un lucru este sigur în aceste condiþii: creºtinismul misionar pe care l-am
moºtenit e pe moarte. Riscul sincretismului este scãzut, deoarece ne aflãm
pe calea cea bunã ºi credem cã mergem înainte. Creºtinismul colonial care
exista se poate purifica, uita ºi merge mai departe. Unii ar putea spune cã,
la noi, creºtinismul este un lucru strãin sau cã ar fi un creºtinism mimetic,
incapabil sã rezolve toate problemele noastre: se poate ca misionarii sã aibã
unele limite, nici mãcar un nativ nu va rezolva toate problemele. Totuºi, noi
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am primit moºtenirea creºtinã care e una importantã ºi pe care noi dorim sã
o salvãm.

La noi, creºtinismul a fost de douã ori alungat: prima datã, o ºtiþi ºi voi,
Isus a trebuit sã se refugieze în Egipt, un detaliu pe care teologia occidentalã
nu a vrut sã- l ia în considerare. În schimb, pentru noi, africanii, fãrã fuga în
Egipt, creºtinismul nu are sens, deoarece, dacã Isus nu ar fi fugit, ar fi murit.
Este primul refugiat, împreunã cu sfânta familie de la Nazaret. Cine ºtie cât
a stat acolo? Eu cred cã 10 ani: a învãþat acolo sã vorbeascã, sã meargã. Dupã
moartea lui Irod, s-a întors în Nazaret, dar noi suntem bucuroºi cã a mers
pe pãmântul Egiptului ºi ne întrebãm asupra semnificaþiei denumirii Þara
Sfântã. Aceasta e formatã numai din Palestina, unde se aflã poporul vechiului
Israel, sau e ceea ce face papa în 2000, când a spus cã face turul þãrilor în care
a mers Isus: Sinai, Liban, Iordania? Noi luãm acest din urmã sens: Þara Sfântã
e acolo pe unde a mers Isus ºi recuperãm Egiptul ºi Africa.

Creºtinismul a mai fost alungat de islam. Marele sfânt al Bisericii afri-
cane, sfântul Augustin, a fost alungat o datã cu invazia arabã. La noi în junglã
nu au intrat, deoarece caii nu intrã în pãdure, din cauza muºtelor care-i deran-
jeazã. Am fost salvaþi de naturã! În Camerun se vede bine aceastã linie de
demarcaþie a expansiunii islamului ºi am rãmas pãgâni, în religia tradiþio-
nalã. Când au venit misionarii protestanþi, unii au mers dupã ei, iar când au
venit misionarii în sutanã alþii au mers dupã ei. Unchiul meu a mers cu ei,
a devenit preot ºi noi l-am urmat.

În fine, în zona nordicã a þãrii existã o prezenþã a misionarilor conferinþei
episcopale a regiunii Acerna pentru o mãrturie a vieþii pentru emigraþii creº-
tini de acolo, dar fãrã nici un fel de prozelitism. În Maroc, Mauritania, Algeria,
Libia, Tunisia, exceptând Egiptul ºi Etiopia, care au un creºtinism secular,
e inutil sã se meargã sã se predice, deoarece intri în închisoare. Nimeni nu
se converteºte. Trebuie sã þii cont de aceastã realitate când eºti la faþa locului.
În Tunisia, cu ocazia vizitei papei, ei au refuzat ceea ce s-a fãcut în Maroc.
Acolo i s-a cerut ca, la sfârºitul vizitei în Camerun, sã vinã în Maroc ºi sã vor-
beascã tinerilor pe stadion. Nici unul dintre acei tineri nu era creºtin: erau
musulmani, dar aveau dreptul de a asculta glasul unui învãþãtor creºtin.
Fostul rege al Marocului a fãcut posibil acest lucru, iar la Roma a fost bine
primitã vestea. Dar în zona nordicã a Africii, creºtinismul a fost ºters de pe
faþa pãmântului.

A treia sosire a creºtinismului este legatã de noi: noi nu vrem sã pierdem
rãdãcinile creºtine din continentul negru. De aceea, definim legea nu în felul
sfântului Toma (eu sunt canonist): el vorbea de ordinatio rationis, eu prefer
ceea ce spunea defunctul episcop de Lugano, Correco, ordinatio fidei, deoa-
rece este o problemã de convingere înainte de toate. Cineva a citat textul
Sfântului Pãrinte, Fides et ratio. ªi la el, mai întâi vine credinþa ºi apoi ra-
þiunea. Mã leg de aceastã definiþie, dupã care legea e un lucru interesant, dar
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pentru credinþã. În acest sens, trebuie citit ºi Codul de drept canonic actual.
Ca atare, Africa apare în centrul preocupãrilor noastre.

În fularul pe care îl vedeþi, culoarea galbenã reprezintã soarele, apoi apare
un tam-tam (dacã pentru noi viaþa este sãrbãtoare, cu atât mai mult sfânta
Liturghie). Viaþa e frumoasã. ªi avem capul de negresã cu codiþe. Viaþa e
misterioasã: o formã stranie, legatã de lucrurile oculte, nu se ºtie prea bine.
Apoi avem libertatea: pãsãrile pleacã din nord înspre Africa iarna, nimeni nu
ºtie pe unde merg ºi unde se opresc.

Noi credem cã Dumnezeu ne-a dat acest dar al libertãþii, ca sã putem merge
oriunde, cel puþin în spirit. Cu mintea, unul merge peste tot. Nimeni nu te
împiedicã. Unele dintre bucuriile pe care le am e aceea: mã închid în camerã,
citesc ºi merg foarte departe. Din punct de vedere intelectual, poþi merge cu
raþiunea foarte departe. Dar ºi cu credinþa, e valabil acelaºi lucru : dacã pot
sã mi-o manifest, în circumstanþe favorabile, e foarte bine. Dacã nu, mã închid
în camera mea ºi mã rog de unul singur.

Vã dau un exemplu: papa vine în Camerun în 1985, coboarã din avion, sã-
rutã pãmântul, celebreazã sfânta Liturghie ºi se întoarce. Pe mine mã trimit
la Roma pe 14 septembrie în acelaºi an (el venise la Roma în august). Dacã
eu, la Aeroportul Fiumicino, îngenunchez ºi sãrut pãmântul, mã cred nebun.
Ajung la Colegiul De Propaganda Fide ºi, dacã fac acolo acest gest, toþi mã
vãd. Îmi dau cheile de la camerã, îi mulþumesc celui care m-a însoþit, intru,
închid uºa ºi sãrut pãmântul Romei. Doamne, ºi eu am ajuns acolo unde au
ajuns martirii romani! Pare o glumã, dar... eu mã aflu încã la Roma, dupã 18
ani! Fiecare îºi are propriile semne, propriile simboluri. Mie mi-a plãcut cã
acest om a îngenuncheat ºi a sãrutat pãmântul.

Pentru voi nu înseamnã nimic, dar pentru noi, pentru religia tradiþionalã,
ce sunt divinitãþile? Sunt astrele: soarele, pãmântul, luna, stelele. De aceea,
culoarea galbenã de pe fular e ºi culoarea soarelui. Acest lucru e ilustrat mai
bine pe ornatele liturgice, cum este acesta din urmã, pe care ni l-au dãruit cu
ocazia întâlnirilor noastre. Fiecare þarã care gãzduieºte o întâlnire panafri-
canã confecþioneazã un ornat special, care e dãruit participanþilor. Acesta a
fost fãcut pentru ultima întâlnire, de la Dakar, ºi se vede ºi aici soarele, barca
ºi baobabul (semn al stabilitãþii Bisericii). Dumnezeul lui Isus Cristos e prea
abstract dacã rãmâne doar în cadrul discuþiilor teologice ºi filozofice. El tre-
buie sã continue sã se întrupeze, sã ajungã cumva ºi la zeii religiilor noastre
tradiþionale, cum sunt soarele, pãmântul, fecunditatea. Dacã va fi un cutre-
mur, iar Africa se aflã situatã între mãri, ºi toatã Africa se scufundã, noi nu
vom mai exista. Se poate întâmpla. Pentru noi, prima divinitate, sau prima
garanþie, caracteristicã este o bucatã de pãmânt. De aici porneºte o anumitã
spiritualitate – respectul pentru pãmânt – care le dã pãrinþilor mei, care sunt
þãrani, tot ceea ce mãnâncã, în Camerunul de sud, prin munca manualã ºi
cu ajutorul ploii. Nu avem tractoare. Gândeºte-te cã tu mergi pe drum, mãnânci
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o portocalã, arunci seminþele pe lângã drum, dacã te întorci dupã trei luni,
gãseºti un vlãstar de portocal. Acest lucru mai are loc încã în sudul Came-
runului. În nord, nu, deoarece acolo e deºert. Toate acestea sunt luate în con-
siderare în rugãciunea noastrã, mereu cu soarele în centru, deoarece Dum-
nezeu e soare.

Dacã mergem înainte, iatã munca noastrã: Africa e în centrul preocupãrilor
noastre, fularul o aratã, descrierea culorilor, viaþa în galben/soare e impor-
tantã. Pentru noi, vederea soarelui, a pãmântului este o minune. Când avem
o zi frumoasã, unul îi poate înãlþa scurte rugãciuni lui Dumnezeu toatã ziua,
când nu e soare, rugãciunea este puþin umbritã, deoarece nu se vede soarele.
La noi este mereu ºi ne ajutã. Acesta e numai un exemplu de înculturare.

Un alt exemplu e constituit de întâlnirea de pe Insula Gore, din Senegal,
a episcopilor africani, unde am rememorat un alt aspect al vieþii noastre, scla-
vagismul, faptul vinderii propriului frate. Acum nu ne mai uitãm la cel care
cumpãra sclavii, ne uitãm la noi: cum a fost posibil ca cineva sã-ºi vândã pro-
priul frate? Cum e posibil ca, astãzi, conducãtorii noºtri sã vândã þara noastrã:
construim ºosele care costã 15 milioane de dolari, ºi guvernanþii spun: dã-mi
5 milioane, ia ºi tu 5 milioane ºi realizãm o ºosea cu 5 milioane. Biserica nu
are arme, nu are armatã, noi spunem: sã ne rugãm pentru ei, sã cerem iertare
pentru aceste pãcate sociale, instalate în poporul nostru. Episcopii au mers
cu preoþii, cu poporul, la Gore, ca sã vadã unde au stat sclavii, acolo am fãcut
o Liturghie frumoasã. Episcopii au fãcut acest pelerinaj pentru viitor, ca sã
cearã iertare. Era emoþionant, iar persoanele din insulã s-au îmbrãcat în sclavi.

Existã o congregaþie romanã ce vorbeºte de evanghelizare în cadrul Curiei
romane, Congregaþia pentru Evanghelizarea Popoarelor. Prefectul emerit al
acestei Congregaþiei a fãcut foarte mult pentru Africa. În ceea ce priveºte
evanghelizarea Africii, singurul lucru stabil este pãmântul, suprafaþa Africii,
o cincime din suprafaþa lumii. Toate celelalte, spune prefectul, sunt în miº-
care: avem o creºtere demograficã rapidã (Africa e lipsitã de populaþie la þarã,
puþini locuiesc la þarã, proprietãþile sunt foarte mari, toatã lumea merge în
oraº, trãieºte în bidonville). Sub aspect politic, continuã schimbãrile; entu-
ziasmul independenþei a trecut. Astãzi este vorba de alte schimbãri. În dome-
niul economic, Africa e cel mai sãrac continent: economia este predominant
agricolã, pastoralã. Din fericire, pãmântul este generos, cu excepþia zonelor
deºertice, care tind sã creascã. Avem bogãþii naturale subterane.

Evanghelizarea în Africa s-a nãscut o datã cu naºterea Bisericii, valorile
africane, bucuria de a trãi, simþul religios, rugãciunea, simþul comunitãþii,
al familiei sunt prezente. Eu sunt preot deoarece familia mã susþine: cu toþi,
surorile cu soþii lor, cei 36 de nepoþi (când ajunge unchiul acasã, e o bisericã
întreagã ce cântã) constituie un sprijin. Ca atare, Biserica trãieºte o credinþã
înculturatã în multe aspecte.
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Papa l-a trimis pe cardinalul Arinze la Congregaþia pentru Cultul Divin.
Cardinalul Arinze a fost delegat de papã sã închidã sinodul pentru Africa
printr-o sfântã Liturghie, lucru emoþionant pentru noi. Nouã ani dupã aceea,
papa îl numeºte prefect al Congregaþiei pentru Cultul Divin. Dacã viaþa creº-
tinã este sãrbãtoare, ºi Liturghia la fel. Biserica universalã poate primi câte
ceva din aceste lucruri: simbolurile pe care vi le-am arãtat ºi altele. Dar nu
acesta e lucrul cel mai important. Cardinalul Arinze a lucrat timp de 18 ani
în dialogul inter-religios. Or, venirea lui la conducerea acestei Congregaþii
poate sã ne arate, în interiorul Bisericii, care tip de dialog ne este de folos.

Întrebarea africanilor: Unde este Dumnezeul nostru? Cine e Dumnezeul
nostru? Dacã se pun aceste întrebãri, suntem liniºtiþi. În Occident, lumea
practicã yoga ºi alte practici orientale. Am vãzut în Franþa cã, pentru a învãþa
sã râdã, o doamnã plãteºte un maestru care o pune sã facã diferite miºcãri ºi
sã râdã. Noi râdem ca fii ai lui Dumnezeu cu bucuria în inimã! Nu înþeleg ce
se întâmplã! Roma ne este e de folos prin Congregaþia pentru Cultul Divin ºi
încercãm sã mergem înainte cu aplicarea documentului Sacrosanctum con-
cilium, care a împlinit 40 de ani pe 4 decembrie anul trecut. Religiile tradiþio-
nale, creºtinismul ºi islamul, pot sã trãiascã împreunã în Africa. În Senegal,
musulmanii formeazã 95%, iar preºedintele statului era bucuros sã vadã mai
mult de 100 de episcopi africani la el în þarã. Ne-au primit bine ºi trãiesc cu
toþii în pace. În alte locuri, ca Sudan, este teribil: se ucid între ei pe motive de
credinþã. Sã-i mulþumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a fãcut.

Evanghelia, astãzi, în Africa nu trebuie sã disparã, trebuie sã rãmânã cu
noi. Africa nu trebuie sã fie deplânsã, nici sã nu provoace fricã, ci trebuie sã
fie iubitã, cu o iubire pasionatã, asemenea aceleia pe care a avut-o Isus ºi care
a dat denumirea de pasiune (pãtimire), care înseamnã a muri, cuvânt pe care
noi îl cinstim. Vã mulþumesc.
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DDIIAALLOOGGUURRII,,  CCOOMMEENNTTAARRIIII,,  ÎÎNNTTRREEBBÃÃRRII
((IIII))

Pr. E. Ferenþ (pentru V. Possenti): Ieri, s-a vorbit despre eºecul metafizicii.
Astãzi vãd cã domnul profesor ia poziþie împotriva nihilismului fiinþei, nihi-
lismului teoretic. Aº dori sã ºtiu dacã în universitãþile din Italia existã o reîn-
toarcere la metafizicã. La noi se vorbeºte cã nu mai e nevoie de metafizicã, dar,
dupã cum spunea ºi dl. Pajer, noi nu suntem stãpânii naturii umane ºi nici
ai metafizicii. De aceea, cred cã este nevoie de metafizicã, într-un sens profund,
filozofic. Care e atitudinea universitãþilor italiene faþã de metafizicã?

V. Possenti: E o întrebare foarte frumoasã ºi foarte importantã, dupã pã-
rerea mea. În Italia, situaþia este foarte asemãnãtoare cu aceea din alte þãri.
Mã refer la universitãþile de stat: în Italia existã, dacã nu mã înºel, în jur de
75 de universitãþi. Apoi mai sunt universitãþile pontificale romane, care sunt
în jur de zece. Referindu-ne la universitãþile naþionale, unde peste tot existã
o Facultate de Litere-Filozofie, care în Italia are cel mai mare numãr de stu-
denþi, unde avem multe cursuri în vederea licenþei, apoi, ca numãr de studenþi,
avem Facultatea de Economie, Drept, Medicinã, Politehnicã. Totuºi, este destul
de surprinzãtor cã facultatea care are cei mai mulþi studenþi în Italia este cea
de Litere-Filozofie. 

Ce ar fi de spus despre situaþia învãþãmântului universitar de filozofie, în
ceea ce priveºte metafizica? Aceasta nu este foarte deosebitã de cea din alte
þãri. ªi în Italia gãsim o atitudine rãspânditã în parte antimetafizicã, în parte
postmetafizicã. Asta înseamnã cã teza, uneori explicitã, alteori implicitã, e
aceea cã ºtiinþa este singura care cunoaºte. A spune cã metafizica e depãºitã
înseamnã sã aderi la teza lui Comte. Teza sa a fost rar explicatã, dar este teza
unuia dintre marii profeþi ai secolului al XX-lea, deoarece a fixat legea celor
trei stadii, dupã care cunoaºterea trece de la stadiul teologic la cel metafizic,
ºi apoi ºtiinþific. Iar când cunoaºterea a ajuns la stadiul ºtiinþific, a anulat totul.
Adicã cunoaºterea teologicã, cea metafizicã ºi cea ºtiinþificã nu numai cã sunt
prezente concomitent dar, o datã atins stadiul cunoaºterii pozitive al ºtiinþei,
celelalte douã stadii sunt abandonate. Chiar dacã numele lui Comte nu este
citat în mod expres, el rãmâne un mare profet al secolului al XX-lea. Ca atare,
ºi în Italia, teza care este majoritarã, cu excepþii totuºi relevante, este aceea
a depãºirii metafizicii, care e o depãºire globalã: nu mai existã metafizicã (Cer-
cul de la Viena, Wiener Kreis), sau teza mai îndulcitã pânã la un punct, aceea
a depãºirii, a gândirii slabe, dupã care noi ne îndepãrtãm treptat de meta-
fizicã, teza lui Heidegger, pãstrând câteva firimituri ca amintire a trecutului. 



Punctul central, din punct de vedere mondial, dupã pãrerea mea, al filo-
zofiei contemporane este dezbaterea despre metafizicã, þinând cont de faptul
cã secolul al XX-lea a fost secolul în care, probabil, s-a vorbit cel mai mult
despre metafizicã, atât pentru a o accepta, cât ºi pentru a o refuza. În univer-
sitãþile italiene existã aceste poziþii prevalente, care, în substanþã, afirmã cã
filozofia teoreticã, în speþã profesorii de filozofie teoreticã (sunt multe catedre
în Italia!), se ocupã cu istoriografia filozoficã, nu se mai ocupã cu un învãþã-
mânt de naturã teoreticã, ci încearcã o abordare teoreticã prin intermediul
studierii unui autor sau altul. Sunt ºi excepþii, nu prea numeroase, reprezen-
tate de unele filoane care se leagã de ºcoala Universitãþii Catolice din Milano,
care a þinut vie în trecut problema cunoaºterii metafizice (astãzi problema e
puþin mai delicatã) sau de unii profesori. 

Eu predau astãzi filozofia politicã, am predat filozofia moralã, am scris mult
în domeniul ontologiei. Trec drept unul dintre susþinãtorii cunoaºterii meta-
fizice. Lucrarea mea cea mai importantã se numeºte „A treia navigare: nihi-
lism - metafizicã”. Eu am avansat ideea cã filozofia mondialã, de acum 150
de ani ºi pânã azi, de la Nietzsche la Heidegger ºi chiar dupã el, a încercat sã
dea un rãspuns posibil la întrebarea ce este nihilismul: Nietzsche ºi Heidegger
au încercat sã dea un rãspuns. Rãspunsul meu este cã, în general, filozofia
mondialã a eºuat în încercarea de a rãspunde ce este nihilismul. Numai filo-
zofia fiinþei, metafizica fiinþei, este în mãsurã sã dea un rãspuns adecvat la
întrebarea „Ce este nihilismul?” 

Am vrut sã adaug acest aspect, deoarece reprezintã o noutate realã în învã-
þãtura Bisericii. Dacã citim enciclica Fides et ratio, pentru prima oarã în în-
tregul magisteriu al Bisericii moderne, se introduce problema nihilismului,
pe care Conciliul al II-lea din Vatican a lãsat-o deoparte. Conciliul nu a abor-
dat niciodatã problema nihilismului, ci a abordat problema ateismului. Fides
et ratio, la 120 de ani de la Vatican I ºi de la enciclica lui Leon al XIII-lea, Ae-
terni Patris, în paragrafe puþine, dar foarte precise, propune o definiþie a nihi-
lismului, introducând pentru prima oarã niºte elemente noi, despre care
puþini dintre cei ce au citit Fides et ratio ºi-au dat seama, poate ºi din cauza
scurtimii frazei enciclicei, pentru a rãspunde la întrebarea ce este nihilismul,
care e o întrebare ce comportã o aprofundare ontologicã, metafizicã ºi gnoseo-
logicã a doctrinei cunoaºterii. 

Noi suntem în aceastã situaþie în care anumite catedre, unii profesori încep
sã reia un discurs de tip ontologic, în sensul autentic, dar modest, adicã o des-
criere a obiectelor din lume. E o ontologie descriptivã, în care, într-o oarecare
mãsurã, se recupereazã noþiunile de origine aristotelicã. Asta fac unii profe-
sori de orientare analiticã în sens larg. În schimb, în general, în afarã de anu-
mite aspecte ale gândirii religioase, metafizica nu se bucurã de o faimã bunã,
fapt pentru care Fides et ratio a cerut o schimbare foarte puternicã a lucru-
rilor care se predau în facultãþile teologice, filozofice, religioase ºi, indirect,
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nereligioase, necatolice, adicã trecerea de la hermeneuticã la fundament.
Noi venim dupã 45-50 de ani în care teologia catolicã a mers pe coordonate
istoriografice, hermeneutice, uitându-se cãutarea fundamentelor. Fides et
ratio cere în mod expres sã se treacã de la momentul hermeneutic la mo-
mentul metafizic întemeietor.

Pr. Tadeusz Rostworowsky SJ: Continuând aceastã dezbatere despre meta-
fizicã ºi având în vedere modul în care ea a fost prezentatã pânã la Descartes,
mã întreb dacã acesta nu s-a fãcut vinovat de criza care a venit dupã el. Acum
asistãm la trecerea de la modelul cosmologic spre modelul personalist, ºi deci,
o prezentare a metafizicii ca o dimensiune teoreticã, esenþialistã, va da faliment,
deoarece omul vrea sã problematizeze într-o manierã subiectivã, nu subiec-
tivistã, ci subiectivã, personalistã. Conciliul al II-lea din Vatican foloseºte un
limbaj cu adevãrat nou, diferit de ce era înainte, ºi aratã prin metoda fenome-
nologicã, descriptivã, situaþia de azi. Vedem cã, astãzi, omul se întâlneºte cu
metafizica prin intermediul experienþei trãite. Altminteri, apare riscul de a
vorbi de ceva abstract, care apoi va fi refuzat. E ceea ce face Mel Gibson în
ultimul sãu film, Patimile lui Cristos, se foloseºte de toate planurile: prezintã
pãtimirea lui Isus de sus, de jos, se miºcã cu camera. În centru este Cristos,
supus pãtimirii. Conciliul al II-lea din Vatican spune în Gaudium et spes:
„Cristos, noul Adam, prin însãºi revelarea misterului Tatãlui ºi a iubirii aces-
tuia, îl dezvãluie pe deplin omului pe om ºi îi descoperã mãreþia chemãrii pro-
prii” (GS 22).

Possenti: Cred cã dumneavoastrã aþi atins un punct foarte important, care
ar merita o aprofundare ºi nuanþare ulterioarã. ªi eu cred cã – pentru a mã
exprima cu limbajul unui gânditor italian, Cornelio Fabro – scolastica deca-
dentã a separat esenþa de existenþã, împotriva gândirii ontologice fundamen-
tale a lui Toma de Aquino, având loc o cedare de tip raþionalist. Marele ad-
versar, în general, al gândirii religioase în epoca modernã a fost raþionalismul
de orice tip: raþionalismul gnoseologic, metafizic ºi, desigur, Biserica ºi teo-
logia epocii moderne, încercând sã rãspundã raþionalismului, poate sã fi avut
ºi ea cedãri de ordin raþionalist. Totuºi, acest aspect nu explicã decât în parte
situaþia de crizã în care se aflã metafizica, iar la sugestia înþeleaptã a lui
Karol Wojtila ca filozof, de reluare a elementului fenomenologic, a celui exis-
tenþial, aº adãuga cã marii metafizicieni creºtini ai secolului al XX-lea au ac-
þionat în aceastã direcþie. Cine vrea sã citeascã micul tratat al lui Jacques
Maritain, Scurt tratat despre existenþa existentului din 1947, va gãsi în el
un tratat de metafizicã existenþialã. Aceasta pare sã coincidã cu ceea ce spu-
neam eu mai devreme despre problema esenþei, care astãzi asumã o încãrcã-
turã esenþialã: trebuie sã fim atenþi ca, dupã aceastã fazã în care metafizica
a reluat contactul cu existenþa, sã nu pierdem din vedere cã existenþa este un
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fenomen compozit; rãmânând în limbajul sfântului Toma, fiindul e compus
din actul de a fi ºi din esenþã.

Eu, considerându-mã un metafizic existenþial, aº vrea sã reamintesc ceea
ce astãzi constituie un risc grav din partea culturii fundamental scientistã
ºi empiristã contemporanã, deoarece laitmotivul culturii de azi e empirismul
ºi nominalismul, ºi anume riscul de a face abstracþie de esenþã. A face ab-
stracþie de esenþã înseamnã a pune totul pe acelaºi plan. Dacã eu mã întreb
ca filozof interesat de problemele de bioeticã, ceea ce gãsesc în problemele
bioetice sau antropologice decisive, cum e aceea a statutului embrionului ºi
a problemei clonãrii umane ºi a celulelor staminale, clonarea terapeuticã, în
general, tipul de raþionament antropologic ce este avansat pentru a justifica
orice lucru este un tip de raþionalism care ucide esenþa. Noi ne gãsim în faþa
necesitãþii, atât umane, cât ºi metafizice ºi filozofice, de a coordona din nou
discursul existenþial cu discursul esenþelor, deoarece ne aflãm pe plan cultural
în faþa unei reduceri la zero, a unui nihilism al esenþei.

Pr. W. Dancã (pentru F. Pajer): Eu aº vrea sã întreb dacã astãzi, în Italia, în
învãþãmântul religios din ºcoalã, creºtinismul are un cuvânt de spus? Existã
un model performativ creºtin care este propus în învãþãmântul religios în
Italia? Care sunt trãsãturile specifice ale acestui model?

F. Pajer: În ºcoala publicã italianã, majoritarã (mai mult de 90-95% din
ºcoala înþeleasã în toate gradele sale, de la grãdiniþã pânã la sfârºitul gimna-
ziului e ºcoalã de stat, ca atare, ºcoala catolicã independentã de stat existã
într-o proporþie infimã), conform noului Concordat între Republica Italianã
ºi Sfântul Scaun, din 1984, a apãrut profilul nou al culturii religioase de inspi-
raþie sau conþinut catolic, propusã ca facultativã în ºcoala publicã. Actual-
mente, media naþionalã a celui care cere acest curs de predare a religiei cato-
lice (acesta e titlul oficial) este de 83%. E vorba de o orã în gimnaziu ºi de
douã ore în ºcoala generalã ºi la grãdiniþã. Totuºi, în ºcolile superioare, unde
avem adolescenþi, media tinde sã scadã. În marile oraºe, ca Florenþa, Torino,
Milano, Bologna, proporþia tinde sã ajungã la 50%. Marele defect al acestui
sistem este cã elevii care nu au sau nu doresc sã urmeze cursurile de religie
catolicã pot sã lipseascã de la ºcoalã, au o orã liberã. În acest caz, este legis-
laþia de stat cea care poartã vina, deoarece, pânã la semnarea noului Con-
cordat din 1984, statul se angaja sã organizeze, într-un fel sau altul, un curs
de culturã religioasã aconfesional, care sã fie propus elevilor ce nu cer ora
confesionalã. 

Dar întorcându-ne la ora confesionalã, trebuie sã spunem cã este un învã-
þãmânt care nu mai e de tip catehetic, ci un învãþãmânt cultural asupra reli-
giei catolice, nu de credinþã catolicã, astfel încât copiii necredincioºi sau de
altã credinþã sã fie liberi sã vinã la ora de religie catolicã, pentru o informare
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pe cât posibil obiectivã, întemeiatã, documentatã, despre catolicism, despre
cum citesc catolicii Biblia, despre cum interpreteazã legile etice sau cum vãd
istoria Bisericii sau istoria actualã. Acesta e conþinutul de tip confesional din
punct de vedere material, dar aconfesional din punct de vedere formal. Nu
poate exista în ºcoala publicã un curs de catehezã, ci doar un curs de infor-
mare criticã, care uneori devine în mod necesar comparatã între poziþiile creº-
tinismului, ale catolicismului ºi poziþiile altor religii sau ale non-religiilor
într-o problemã oarecare. De altfel, problema necredinþei, a ceea ce altã datã
se denumea ateism, indiferenþã religioasã, devine tot mai mult un obiect ne-
cesar de integrare în cursul de religie, deoarece copiii, mai ales adolescenþii,
trebuie sã fie informaþi despre totalitatea fenomenului religios, inclusiv asupra
nereligiozitãþii, chiar dacã sub acest nume se ascund diferite fenomene de reli-
giozitate episodicã, sectarã, de spiritualitate care acoperã arcul a ceea ce acum
câteva decenii era denumit absenþa religiei sau ateismul. Astãzi ºtim cã, mici
ºi mari, fiecare dintre noi ne fabricãm mulþi zei, ba chiar prea mulþi.

Ep. P. Gherghel: În timpul vizitei în Kenya, l-am însoþit pe Pr. Eugen Blaj
la parohia sa din Maicona, în NE Kenyei, într-o zonã locuitã de diferite tri-
buri, printre care ºi tribul Gabra. Acolo, pr. Blaj a dorit sã-ºi trãiascã vocaþia
sa de misionar împreunã cu aceºti oameni. Eu am putut sã vãd, întâlnind aceste
grupuri de Gabra, locuind în maniatele lor, cã trãiesc ca în Vechiul Testament,
ca Abraham, ca Isaac, care iubesc foarte mult sã trãiascã în naturã, cu caprele,
cu cãmilele. Merg cu aceste animale dintr-un loc într-altul în regiunea Marsabit,
iar viaþa lor aceasta este. Au o credinþã profundã, o încredere în Dumnezeul
lor, un Dumnezeu care e mereu cu ei. ªi se scoalã în fiecare dimineaþã, dorind
sã-l întâlneascã pe Dumnezeu. Au foarte multe tradiþii pe care le respectã de
mii de ani. N-au prea multã mâncare, dar îºi trãiesc viaþa cu bucurie ºi îl iubesc
pe Dumnezeu, cãruia îi cer mereu ploaie. Am fost impresionat de simplitatea,
sãrãcia, de viaþa lor pastoralã, naturalã, dar, în special, de fericirea pe care o
aveau în inimã. Obiceiurile pe care le respectã, practicile de cult, cultura lor
proprie de nomazi îi emoþioneazã pe toþi cei ce îi vãd. Disponibilitatea de a
întâlni mesajul evangheliei lui Cristos este mare în contextul vieþii lor natu-
rale. 

Am trãit aici realitatea expresiei medievale gratia supponit naturam. Dacã
obiceiurile lor sunt pãstrate, misionarii pot lucra cu ei, pot sã-l prezinte pe
Cristos cel adevãrat, viu, sã le schimbe conduita. Aceastã prezenþã a misio-
narilor, care îi iubesc – ºi ei vãd dacã îi iubesc sau nu –, e o posibilitate de a
schimba morala legii într-o moralã a conºtiinþei. Am celebrat Liturghia de trei
ori în biserici (una fãcutã în ºase luni de pr. Eugen Blaj) cu episcopul de Mar-
sabit, dar celelalte Liturghii le-am celebrat sub altarul naturii – sub un copac,
lângã o maniatã –, cu un grup de copilaºi, dar ºi de bãtrâni – gabela, cum spun
ei –, care stãteau în jurul nostru. Acolo se mai aflau nu numai creºtinii catolici,
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care sunt puþini în acea parte, deoarece acolo abia a început prima evanghe-
lizare, ci ºi alþii, musulmanii. Erau bucuroºi sã participe, iar dupã Liturghie
discutau despre problemele lor, în special despre grãdiniþã, despre un mic
spital, despre cum sã trãiascã împreunã viaþa, despre cum sã gãseascã apã,
acestea erau prioritãþile lor. 

Am vãzut cum iubeºte pr. Eugen aceastã lume nomadã, la fel ºi pr. Isidor,
cum vin sã-i caute în locurile unde se stabilesc, deoarece, dupã ºase luni, dupã
un an, îºi schimbã locul, iar preoþii, la rândul lor, îºi schimbã ºi ei altarul, sub
un alt copac, împreunã cu ei. Acesta era un fapt cu adevãrat emoþionant. Am
fost privilegiat, deoarece, vizitând o maniatã de musulmani, cu care pr. Eugen
a intrat în contact printr-o grãdiniþã, aceºtia ne-au cinstit foarte mult, iar ca
dar, am primit, dupã Liturghie, o caprã, un dar special, pe care însã nu am
putut s-o luãm acasã. Cu aceasta vreau sã spun cã misionarii noºtri pot sã-l
prezinte pe Isus numai prin intermediul iubirii ºi fac atâtea eforturi, fac atâtea
jertfe, merg sute de kilometri, strãzile sunt cu adevãrat urâte pe acolo, iar în
acele locuri au mers ei sã întâlneascã aceastã lume. 

Ce a spus Mons. Njen este foarte adevãrat: aceastã muzicã e o formã de
prezentare a credinþei lor. Cântã mereu, ºi mai ales la Liturghie. Apoi, veº-
mintele care sunt minunate ºi sunt întotdeauna curate. Nu au multã apã, dar
ei ºtiu sã gãseascã o posibilitate ca sã aibã haine curate. Mai amintim momen-
tele lor de tainã, pe care, dacã un misionar ºtie sã le respecte, le câºtigã ini-
mile. Dacã misionarul ºtie sã le respecte practicile, e imediat acceptat. Dacã
vrea sã schimbe ceva din viaþa lor, care e una minunatã, atunci s-ar putea sã
aibã probleme. 

Acesta e ceea ce am învãþat la întoarcerea din Kenya, din zona Marsabit,
dar nu numai acolo. Am vizitat ºi alte centre misionare ºi am vãzut cã misio-
narii îºi trãiesc viaþa împreunã cu ei ºi, dacã fac acest lucru, îl fac pe Isus sã
trãiascã în aceastã parte minunatã a lumii. Biserica din Africa este Biserica
nouã, Biserica viitorului! Sunt foarte mulþi creºtini care ºtiu sã-ºi respecte
cultura ºi tradiþiile proprii, dar ºi sã trãiascã cu mare bucurie prezenþa lui Isus
între ei ºi împreunã cu ei.
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