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Trăsături specifi ce

Catolicismul, religie universală prin excelenţă, prezintă totuși o seamă de 
variante istorice, stilistice, geografi ce, care se cuvin examinate cu grijă, tocmai 
pentru a înţelege mai bine ceea ce este cu adevărat comun, stabil și – în fond 
– adevărat. În acest sens, rândurile de faţă se vor referi (cum spune și titlul) la 
anumite trăsături specifi ce ale catolicismului american, care în anume privinţe 
diferă de cel european, nu în credinţă, fi rește, dar în stil, în organizare, în anume 
chestiuni practice. 

În primul rând, trebuie înţeles un lucru de temelie. Catolicii reprezintă în 
Statele Unite o minoritate și așa au stat lucrurile din capul locului, adică de la 
întemeierea acestei ţări și în tot decursul evoluţiei sale istorice. Mai clar, în 
vreme ce America de Sud, America Centrală, America Latină (spre a ne referi 
doar la emisfera apuseană a globului) au devenit catolice îndată și au rămas 
așa până în ziua de azi, în zona numită de noi Statele Unite au predominat 
protestanţii. Este surprinzător câtă lume ignoră acest adevăr elementar, inclu-
siv (vorbesc din experienţă personală) vest-europeni care își imaginează că 
întreaga Americă este de natură romano-catolică. Există totuși o anume scuză 
pentru această surprinzătoare ignoranţă. Într-adevăr, dintre toate confesiunile 
de pe teritoriul actual al Statelor Unite, romano-catolicii sunt cei mai nume-
roși. Protestanţii sunt împărţiţi în nenumărate facţiuni: episcopalieni, prezbi-
terieni, metodiști, baptiști și altele, spre a nici nu mai vorbi de grupuri afl ate, 
în opinia mea personală, la marginile Creștinătăţii, cum ar fi  mormonii, Mar-
torii lui Iehova, unitarienii, adventiștii de ziua a șaptea și alte grupări de același 
fel. Dacă însă le punem laolaltă, ele reprezintă peste 50% din totalul populaţiei 
americane (cei mai numeroși sunt neo-evanghelicii, întrucât numărul protes-
tanţilor tradiţionali este în catastrofal declin), catolicii fi ind după ultimele date 
ușor peste 24%. Ortodocșii declaraţi la recensământ nu sunt mai mult de vreo 
1%, iar evreii cam 1,5 %.

Privind lucrurile istoric, ne amintim că primele colonii americane de pe 
coasta de Est (cea atlantică) au fost riguros protestante. Multe dintre „statele” 
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de acolo, colonii adică, au fost întemeiate de grupări protestante care se sim-
ţeau strâmtorate sau chiar persecutate în ţara lor de baștină, Anglia mai ales, 
dar și Germania sau altele, și care căutau condiţii și împrejurări mai plăcute, 
mai primitoare în așa-zisa „Lume Nouă”. Așa s-au petrecut lucrurile în Massa-
chussets, în Rhode Island, Connecticut, în Pennsylvania. Virginia a fost mai 
aristocratică, acolo au primit pământuri nobilimea regalistă, anglicanii (sau 
„episcopalienii” în terminologia americană). Un singur stat s-a constituit ab 
initio drept lăcaș și gazdă pentru catolicii englezi, și anume statul Maryland, 
cu episcopia sa în orașul Baltimore. Toţi ceilalţi erau, repet, anglo-saxoni pro-
testanţi. 

Au fost însă și excepţii mai îndepărtate, și anume în Florida, în California 
și în alte câteva părţi geografi ce (ţinând mereu seama că Statele Unite sunt, de 
fapt, un întreg continent, mari cât toată Europa) au căutat să se colonizeze 
spanioli catolici, chiar ordine călugărești, franciscani mai cu seamă. În Cali-
fornia au obţinut chiar realizări remarcabile, așa-zisele „misiuni” de-a lungul 
coastei, de sus, în Nord, de la San Francisco, până jos în Sud, la graniţa mexi-
cană, la San Diego. Acolo s-a creat o adevărată societate idilică, pastorală, paș-
nică, armonioasă și rodnică, cu indienii trecuţi la creștinism, cu clădiri și bi-
serici frumoase, dintre care multe mai există și în ziua de azi. Numai că în 
decursul timpului Florida, California, Texas, New Mexico au fost cucerite de 
Statele Unite, care între timp își dobândiseră independenţa și unitatea; astfel, 
ele au devenit parte din statul mare, tot mai centralizat între timp.

Care a fost importanta consecinţă a acestei dezvoltări istorice? A fost că 
vreme de 100 de ani cel puţin s-a creat un orizont social, un sistem de mora-
vuri, de habitudini, de comportări, care toate erau de natură net protestantă. 
Abia după 100 de ani, așadar pe la mijlocul secolului XIX, au început să se 
schimbe întrucâtva lucrurile. Ce s-a întâmplat? America era un tărâm de co-
lonizare, deschis oricui poft ea să vină și să se așeze acolo, să muncească, să 
intre în concurenţă cinstită, economică și socială, cu alţii. Așadar o bună bu-
cată de vreme, în prima sută de ani, au venit oameni originari din Anglia, din 
Germania, din ţările scandinave, din Olanda. Dar după 1850 s-au cam schim-
bat treburile. Au venit, de multe ori împinși de nevoi materiale, alteori din 
ambiţie și dorinţa de îndreptare a vieţii, un număr mare, foarte mare chiar, de 
irlandezi, apoi de oameni din Italia (mai ales Italia de Sud), apoi din Polonia 
(evrei ca și creștini) și din alte părţi ale Europei de Est. (Inclusiv și români, mai 
ales din Transilvania, dar și macedoneni și alţii.) 
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Ei bine, mulţi dintre acești nou-veniţi erau catolici, nu protestanţi. Mai 
mult, pentru ei credinţa devenea foarte importantă, poate chiar mai impor-
tantă decât fusese în ţara de baștină. Nu e cazul să negăm că imigranţii proba-
bil fuseseră ei sau mulţi dintre ei oameni credincioși de multe generaţii, dar 
acum, ajunși pe un tărâm neobișnuit, străin, stingheri, se adunau între ei și se 
sprijineau reciproc. Iar punctul central pentru această coagulare îl constituia 
tocmai Biserica. Acolo puteau vorbi în limba lor maternă, acolo se puteau în-
tâlni cu fraţii și cu neamurile lor, acolo se simţeau „acasă”, să zicem așa. Cato-
licismul acestor italieni, polonezi, irlandezi nu scădea, ci se întărea de îndată 
ce ajungeau pe solul american. Etnicitatea era subordonată religiozităţii. Vati-
canul, Roma multimilenară, era pentru acești exilaţi mama cea bună care-i 
ocrotea și-i ajuta.

Să adăugăm la aceasta trei lucruri. Numărul unu. Dintre germanii care s-au 
numărat printre cei dintâi coloniști, erau unii protestanţi, dar erau și destui 
catolici. Aceștia au reprezentat o bază, un element unifi cator. Numărul doi. 
Încă din secolul XVIII, binișor înainte de Revoluţia americană și de Războiul 
pentru independenţă (c. 1776-1783), exista pe continentul Americii de Nord 
o fâșie amplă de ocupaţie și de așezare franceză, de la Quebec (în Canada, 
unde și în ziua de azi se vorbește limba franceză, nu limba engleză) până de-
parte în Sud, în Louisiana, la New Orleans, unde și acolo se vorbește chiar azi 
încă în bună parte un soi de dialect francez sau creol. Toţi aceștia erau și ei 
romano-catolici credincioși. Punctul trei și poate cel mai important. Populaţia 
de origine și de limbă hispanică. Cum spuneam, creștinarea Americii a fost la 
început și din surse catolice, hispano-catolice, care au fost curând învinse și 
respinse spre Sud. Numai că nu au rămas așa lucrurile. Realităţile demografi ce, 
pe de o parte, pe de altă parte, atracţiile economice și (în măsură mai mică) 
tendinţele politice „revanșarde” au dus la o sporire a populaţiei hispanofone în 
America. Acest lucru s-a întâmplat, mai ales, în ultimele decenii și, mai ales, 
în Vestul SUA (din California până în Texas, trecând prin statele Arizona și 
New Mexico), dar populaţia hispanofonă se găsește în abundenţă și în alte 
părţi. Astfel, un segment serios al populaţiei din Florida e de origine cubaneză, 
adică sunt emigranţi politici, economici și culturali, sosiţi după instalarea co-
munismului pe această nefericită insulă. (Aceștia s-au dovedit a fi  dinamici și 
competitivi, ajungând să-și constituie o adevărată patrie alternativă.) În New 
York sunt mulţi portoricani, la Washington și în zona înconjurătoare sunt cen-
tral-americani și exemplele se pot înmulţi. S-a vorbit mult că unii dintre acești 
hispanofoni au devenit protestanţi, de pildă, penticostali sau baptiști. E adevărat, 
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dar vorbim aici de o minoritate, 15% cel mult. Mmajoritatea sunt catolici so-
lizi, poate chiar mai loiali Bisericii decât alţi americani catolici actuali. De fapt, 
în măsura în care au existat anume pierderi numerice catolice în ultimele de-
cenii, ele au fost compensate tocmai de imigraţia de origine sud-americană (aș 
adăuga și pe asiaticii mult mai puţin numeroși însă); astfel, procentajul catolic 
al populaţiei din SUA rămâne stabil. 

Într-adevăr, epoca de aur, să zicem așa, a catolicismului american a fost 
perioada 1850-1950. Catolicii americani erau foarte solidari și uniţi, foarte 
credincioși, nu numai în chestiuni religioase, dar chiar constituind un sistem 
social cultural închegat, bazat pe familie, pe cartiere, pe activităţi comune. S-a 
constituit un sistem școlar (de la școli elementare până la universităţi), aș spune 
eu, neegalat în lume. Au fost păstrate cu dragoste și pietate tradiţiile spirituale 
și naţionale ale comunităţii. Erau multe ordine mănăstirești de bărbaţi și fe-
mei, călugări și călugăriţe atât cu orientare contemplativă, cât și cu activităţi 
medicale, școlare. S-au construit catedrale și biserici splendide, fără ajutorul 
statului, fi rește. Către sfârșitul perioadei despre care vorbim au apărut și scrii-
tori de categorică importantă, care au exprimat valori catolice în lucrările lor 
și au zugrăvit viaţa comunităţii catolice. La un nivel mai general, e cazul să 
spunem că a existat o frumoasă iubire reciprocă, solidaritate și mândrie a cre-
dinţei; de asemenea, putem vorbi despre o moralitate deosebită, un respect al 
familiei și al virtuţilor de comportament. Tocmai pentru că era vorba de o 
minoritate, această coerenţă și această solidaritate s-au afi rmat neîncetat. 

Acum trebuie spus un lucru interesant pentru această epocă de aur, cum 
am numit-o. Într-adevăr, din punct de vedere al credinţei, al valorilor religioase, 
al dogmelor, catolicismul american era foarte tradiţionalist. Din punct de ve-
dere politic însă, catolicii americani erau mai curând de centru-stânga. De ce? 
Aveam de-a face cu oameni în genere simpli, nu prea bogaţi (normal că erau 
și unele excepţii, dar noi vorbim aici de majoritate). Toţi acești italieni, irlan-
dezi, polonezi și alţii erau muncitori sindicalizaţi, sau poate aveau câte un mic 
magazin, sau erau mici funcţionari, eventual purtau uniforme militare și de 
poliţie. Erau deci, nu cerșetori și nevoiași, ci oameni modești. Normal deci că 
se alăturau Partidului Democrat, care era mai de stânga, pe atunci, în vreme ce 
Partidul Republican era al anglo-saxonilor, al oamenilor „ajunși”. 

Primul catolic candidat la președinţie a fost în 1936 (Landon), iar primul 
președinte american catolic a fost văzut abia în 1961, e vorba de John F. Ken-
nedy. Sigur, mai erau senatori, guvernatori, alţi dregători, dar nu prea mulţi. 
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Foarte interesant e de adăugat aici și următorul fapt. Vreme de 200 de ani, 
de fapt chiar până în ziua de azi, America a suferit de pe urma chestiunii rasi-
ale. Oamenii de culoare au fost, după cum se știe, multă vreme în stare de 
sclavie, iar mai târziu, după desfi inţarea sclaviei, au fost discriminaţi, margi-
nalizaţi, oricum intrau în păturile cele mai de jos ale societăţii. Evident, Bise-
rica Romano-Catolică nu admite astfel de discriminări. Un credincios botezat 
este egal cu oricare dintre semenii săi, judecata divină decurge din faptele și 
credinţele personale, ea nu depinde de culoarea pe care o are pielea. Or, Bise-
rica în America a înţeles să se comporte tocmai potrivit acestor principii. Ast-
fel, în școlile catolice erau primiţi deopotrivă copii de toate naţionalităţile, ra-
sele, originile. Chiar și până în ziua de azi o bună parte dintre elevii din 
școlile catolice sunt copii trimiși de părinţii lor, afro-americani, chiar dacă ei 
înșiși nu sunt catolici, dar știu bine că acolo, în aceste școli, e mai multă disci-
plină, ordine, că toţi sunt trataţi drept, învaţă cot la cot, li se inculcă valori 
morale, de virtute etică. În școlile de stat și în alte școli această „integrare”, 
cum i se spune în America, a avut loc drept urmare a unor intervenţii judiciare 
și de stat, dar în școlile catolice n-a fost nevoie de așa ceva, s-a făcut totul cu 
mulţi ani înainte, fără impuneri juridice și statale. 

Voi oferi un singur exemplu suplimentar. Primul rector negru, afro-ameri-
can, al unei universităţi americane a fost părintele Healy la distinsa și proemi-
nenta universitate iezuită Georgetown de la Washington. Asta avea loc la 1874, 
părintele Patrick Francis Healy a fost cel dintâi iezuit negru, făcuse studii în 
America și în Europa (la Leuven), iar infl uenţa sa la Universitatea Georgetown 
a fost atât de mare încât s-a zis că este „al doilea întemeietor al universităţii”, 
după episcopul John Carroll; un frate al său a devenit episcop, trei surori au 
fost călugăriţe, alt frate a fost rector de seminar. E adevărat că majoritatea ne-
grilor americani au rămas la religia lor baptistă, totuși în prezent sunt unii 
dintre ei și catolici, există și episcopi catolici de origine afro-americană etc. 

De ce am spus că această „perioadă de aur” a luat sfârșit în jurul lui 1950 
sau 1960? Foarte simplu. Conciliul al II-lea din Vatican a adus o seamă de 
schimbări. Incontestabil, aceste schimbări au fost în genere înţelepte și bineve-
nite. Numai că, din păcate, unele dintre ele nu au fost potrivit înţelese. Mulţi 
credincioși, inclusiv feţe bisericești, au fost „buimăciţi”, au adoptat poziţii se-
culare. Astfel, a scăzut numărul de călugări și de surori din ordine religioase. 
Unii teologi s-au lansat în teorii extravagante, o parte dintre universităţile și 
școlile catolice și-au pierdut ordinea lăuntrică sau au slăbit-o. S-a creat câteo-
dată zâzanie, tensiuni interne. Numărul de vocaţii e astăzi mai mic decât era 



83DOUĂ ASPECTE ALE CATOLICISMULUI AMERICAN

odinioară. Au apărut uneori așa-zise „experimente liturgice” care ajung să tul-
bure Tradiţia. 

Din păcate, aceste evenimente au coincis cu anumite fenomene sociale, 
dintre care voi aminti două. Unul dintre evenimente este tulburarea socială 
generală, haosul social, pierderea valorilor, indisciplina, apariţia unor feno-
mene cum ar fi  drogurile, bandele de tineri, criminalitatea, sexualitatea indis-
ciplinată care există pe plan general și care au o anume infl uenţă asupra tine-
rilor îndeosebi, indiferent de credinţă și de neam. Al doilea este că acum 
grupurile acestea catolice naţionale, care în trecut își urmau propria tradiţie, 
s-au simţit treptat infl uenţate de orizontul protestant în care existau. Oamenii, 
credincioșii, și-au câștigat o existenţă mai îmbelșugată și au adoptat obiceiurile 
majorităţii dimprejurul lor, s-au lăsat îndrumaţi de presă, televiziune, fi lme. 
Astfel încât catolicismul cel frumos și armonios din secolul de aur, cum ii zi-
ceam, a slăbit mult. Un bun număr de oameni politici, altminteri catolici prac-
ticanţi, nu prea urmăresc cu loialitate învăţăturile sociale ale Bisericii. Unele 
urmări au fost ele, poate, sănătoase, dar destule altele cam îndoielnice. Mulţi 
catolici s-au deplasat de la Partidul Democrat la Partidul Republican. De ce? 
Foarte simplu, au socotit că Partidul Democrat nu mai este un sprijinitor al 
familiei și al tradiţiei. Aici a jucat și joacă un rol extrem de important chestiu-
nea avorturilor, a întreruperilor de sarcină. Or, din punct de vedere religios, 
acestea sunt inadmisibile, reprezintă o formă de infanticid, un păcat grav. Par-
tidul Republican este de acord în linii mari cu această poziţie, Partidul Demo-
crat e favorabil avorturilor. De asemenea, Partidul Democrat se opune prezen-
ţei religioase în forurile publice, spre deosebire de Partidul Republican. Pentru 
europeni e greu de conceput și de înţeles câtă pondere au chestiunile religioase 
în dezbaterile politice americane. 

Din fericire, societatea americană e o societate dinamică, în continuă schim-
bare, uneori spre bine, alteori spre mai puţin bine. Învăţăturile insistente ale 
decedatului Sfânt Părinte Ioan Paul al II-lea („cel Mare” cum i se spune uneori) 
au fost binefăcătoare și au dus la multe îndreptări în catolicismul american. Tot 
astfel, cele ale Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, care, după cum se știe prea 
bine, e greu de egalat în înţelepciune și erudiţie. Aceștia au fost adevăraţi timo-
nieri și cuvintele lor, vizitele lor pastorale au jucat un rol benefi c incalculabil. 

În ansamblu putem spune așa, fără teama de a greși. Situaţia generală a 
romano-catolicilor din America nu e rea deloc. Numărul de ansamblu și pro-
centul lor în cadrul populaţiei nu a scăzut, atât din cauza imigraţiei latino-
americane și asiatice, cât și din cauza stabilităţii proprii, a natalităţii, a aderărilor 
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și convertirilor. Soliditatea și stabilitatea Bisericii sunt mult mai mari în Ame-
rica decât în Europa de Vest. Când numărul de vocaţii a mai scăzut, el a fost 
compensat de preoţi veniţi din Asia, America Latină, din Africa uneori. (Unde 
stau lucrurile mai slab este în materie de ordine călugărești, mai ales la maici; 
dar și acolo există o compensaţie, și anume prin înmulţirea și expansiunea 
ordinelor laice, foarte numeroase și active, aș spune chiar pline de pasiune.) 
Participarea duminicală la slujbe e bună, e bogată, nu există biserici goale, 
duminical au loc 3-4 Liturghii, toate cu bună participare. Relaţiile între preoţime 
și credincioși sunt mult mai relaxate decât în Europa, observatorul constată 
un soi de camaraderie, neobișnuită pentru Europa. Situaţia la nivel teologal și 
didactic nu e la fel de bună, ea merită un eseu separat.

Pe ansamblu însă, catolicismul american e sănătos, catolicii sunt bine inte-
graţi în societate, sunt infl uenţi, adică au anume pondere. Uneori se fac com-
promisuri, alteori nu. Există vreo 250 de episcopi, mulţi dintre ei de mare va-
loare intelectuală și spirituală, precum și vreo 11-12 cardinali. Operele 
caritative sunt numeroase, cele intelectuale – mai puţin dinamice decât înainte 
de 1960. Credinţa în Dumnezeu este însă fermă și extinsă, așa cum este și în 
întreaga Americă. Am putea spune că în anume privinţe catolicismul ameri-
can se aseamănă mai curând cu cel est-european decât cu cel vest-european. 

Singurul meu regret este altul: că legătura cu Bisericile ortodoxe nu se dez-
voltă mai repede, mai energic, mai iubitor. Mie mi se pare că acest proces de 
apropiere, de unifi care până la urmă, e voinţa Providenţei, că ar aduce un bine 
incalculabil întregii omeniri și că oamenii ar trebui să lupte spre realizarea sa 
cu mai multă sârguinţă, atât în Europa, cât și în America. 

Bibliografi e selectivă

Cred că este cazul să începem cu venerabila „American Catholic Historical 
Association of America”, înfi inţată în decembrie 1919 la Cleveland, OH, din 
iniţiativa și sub conducerea lui Peter Guilday. În prezent, această organizaţie 
atât de respectată cuprinde nu mai puţin de 1.100 de specialiști în materie, nu 
neapărat toţi catolici, iar unii nici măcar americani, ci de pe alte continente, 
dar profesioniști încercaţi. Ţine întruniri anuale (câteodată mai des) de comu-
nicări și are drept organ ofi cial Catholic Historical Review, un trimestrial care, 
de fapt, apare încă din 1915 fără întrerupere. Acestea sunt sursele de bază. 

Să adaug totuși câteva lucrări individuale de valoare, instrumente utile cer-
cetătorilor în materie. (Nu indic decât anul iniţial de apariţie, întrucât există 
de fi ecare dată ediţii și apariţii ulterioare și diverse.)
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Charles Morris, American Catholic: Th e Saints and Sinners Who Built 
America’s Most Powerful Church (1996);

Jay Dolan, Th e American Catholic Experience (1985); 
Patrick Carey, Th e Roman Catholics (1993); 
Michael Glazier – Th omas J. Shelley, ed., Th e Encyclopedia of American 

Catholic History (1997); 
John T. McGreevy, Catholicism and American Freedom: A History (2003); 
George Marlin – Michael Barone, American Catholic Voter: 200 Years of 

Political Input (2003).

***

Figuri din trecut și prezent

I.

Am subliniat cu altă ocazie rolul social oarecum subaltern al romano-cato-
licilor din Statele Unite vreme de peste un secol, menţionând că majoritatea 
credincioșilor era formată din oameni simpli, cu mijloace materiale modeste, 
cu nivel de cultură și educaţie nu prea ridicat. Problemele care se ridicau în 
faţa acestor oameni erau destul de elementare: cum să-și facă un rost în acest 
continent nou, în condiţii foarte diferite de cele cu care erau ei obișnuiţi în 
ţările lor de baștină.

Chestiunile intelectuale se plasau în aceste condiţii mai curând pe planul 
doi sau trei. Situaţia era mult diferită faţă de cea din Europa, unde existau tra-
diţii multiseculare de cultură strălucită, la cel mai înalt nivel, de la arhitectură 
la pictură și muzică, de la dezbatere teologică până la poezie și proză. Lucru 
valabil și bine știut cu privire la Evul Mediu, dar și în era Contrareformei și a 
Barocului, până în secolele XVIII și XIX. În America, în schimb, în măsura în 
care se profi la o activitate creatoare religioasă, aceasta era aproape exclusiv 
protestantă. Catolicii americani din aceste perioade de început erau, așa cum 
am mai spus, oameni cuminţi, pioși, evlavioși, la locul lor, se străduiau, mai 
ales, să-și menţină identitatea catolică în această lume transcontinentală, erau 
bucuroși să asculte disciplinaţi de îndrumătorii lor religioși, preoţi și episcopi.

Nu înseamnă însă că au lipsit cu totul intelectualii catolici în această peri-
oadă. Aș pomeni aici ca exemplu pe unul singur, eseistul și publicistul Orestes 
Brownson (1803-1876). E interesant că acest important gânditor a pornit cu 
idei radicale, utopico-socialiste, de fapt, exprimând înaintea lui Marx păreri 
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care mai târziu au fost declarate marxiste pur-sânge. Abia pe la vreo 40 de ani 
Brownson și-a schimbat vederile, a considerat că sunt cam suspecte bazele 
morale ale utopismului revoluţionar, a început să examineze temeinic comu-
nicarea dintre om și Dumnezeu, s-a convins de valoarea creaţiei divine, adică 
Universul, iar în 1844 s-a convertit și a devenit catolic. În scrierile sale de ma-
turitate, mult condamnate de intelectualii în majoritate stângiști ai vremii (ca 
și în timpurile noastre), el a arătat că pentru o democraţie adevărată, matură, 
rotunjită, un liberalism complet, este nevoie de un fundament creștin. Brown-
son a sprijinit Constituţia americană tocmai pentru că ea oferea o libertate de 
conștiinţă și tolerantă, inclusiv pentru catolici.

Tot aici se cuvine să spunem că au existat atât în secolul al XIX-lea, cât și în 
secolul al XX-lea predicatori care au avut mare infl uenţă/impact asupra unor 
credincioși, nu numai din parohiile sau eparhiile lor, dar și, pe măsură ce se 
dezvolta radioul, și mai târziu televiziunea, asupra catolicilor din toată Ame-
rica, ba chiar erau sau sunt ascultaţi și de un număr de oameni de alte credinţe. 
Astfel, părintele Charles Coughlin (1891-1979) s-a remarcat între 1926 și 1940 
ca vorbitor al unui important post de radio și editor al revistei Social Justice, în 
care a exprimat idei dedicate justiţiei sociale, anticapitaliste, anticomuniste, 
treptat însă tot mai naţionaliste, pronaziste și antisemite. Superiorii eclezias-
tici ai părintelui Coughlin l-au oprit în 1943 să se mai exprime public în ches-
tiuni politice.

Oarecum contemporan cu părintele Coughlin a fost monseniorul Fulton 
Sheen (1895-1979), căruia și în ziua de azi, la mulţi ani după decesul său, i se 
publică predicile pe videocasete, discuri etc. Avea două doctorate în fi losofi e 
și a publicat cărţi care au obţinut premii internaţionale, a fost mai multe dece-
nii profesor universitar chiar la Catholic University of America, a fost lăudat 
de mari gânditori precum G. K. Chesterton și alţii. În 1957 a devenit episcop. 
Predicile sale erau adesea anticomuniste, dar orientarea generală a monsenio-
rului Sheen a fost spirituală și un număr însemnat de fi guri publice de primă 
mână (senatori, industriași, diplomaţi etc.) s-au convertit ca urmare a activită-
ţilor religioase ale monseniorului Sheen. Am putea spune că un urmaș al său 
este George Rutler (n. 1945). Părintele Rutler s-a născut într-o familie de episco-
palieni și chiar a devenit preot în această biserică, dar la vârsta de 34 de ani s-a 
convertit și a devenit preot catolic, de fapt, la măreaţa Catedrală „St. Patrick”, 
cea mai însemnată biserică romano-catolică din New York. A scris un număr 
de cărţi, publica frecvent în publicaţiile catolice, dar s-a remarcat, mai ales, 
prin predicile sale extrem de elocvente. Și fi indcă tot vorbim de contemporani, 
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l-aș pune pe același plan pe părintele Benedict Groeschel (n. 1933), călugăr 
franciscan preocupat de întărirea spirituală atât a clericilor, a mirenilor, cât și 
a diverșilor păcătoși (a condus mai multe institute dedicate acestui scop). În-
torcându-ne însă puţin, să spunem că fi gura cea mai însemnată a catolicismu-
lui american la fi nele „epocii de aur” (1850-1950), cum am numit-o în altă 
parte, a fost Francis Spellman (1889-1967), arhiepiscop de New York în 1939 
și cardinal în 1946. Cardinalul Spellman a fost uneori numit „Papa american” 
datorită infl uenţei sale asupra Bisericii Catolice din America, deși acolo nu 
există funcţia de „primat” precum în diverse alte ţări. Cardinalul Spellman a 
fost extrem de apropiat de Sanctitatea Sa Pius al XII-lea (Eugenio Pacelli adi-
că) și a sprijinit puternic ideile și orientările papale. Astfel, Eminenţa Sa a 
sprijinit activităţile Vaticanului în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, 
după război a devenit un adevărat stâlp al luptei anticomuniste și a exercitat o 
autentică infl uenţă asupra vieţii politice americane. A rămas o fi gură aproape 
legendară în istoria catolicilor din America. 

II.

În prezent, nu putem vorbi despre fi guri cu egală statură și proeminenţă în 
lumea religioasă americană. Tipică pentru sistemul catolic din America este 
următoarea formulă (eu vorbesc aici despre credincioși și despre ierarhi, nu 
neapărat despre teologi sau intelectuali, unde mai apar unele probleme pe par-
curs): catolicii americani sunt deosebit de corecţi în acceptarea doctrinelor, 
dogmelor, a formulelor care pornesc de la centrul credinţei, de la Vatican adi-
că, nu se abat de la aceste învăţături și nu se împotrivesc acestora. În schimb, 
în materie politic-ideologică orientarea multor episcopi și a unei bune jumă-
tăţi din electoratul catolic este oarecum de centru-stânga. În ce sens? Antico-
munismul nu a mai constituit o piatră de temelie ca în trecut, înclinaţiile spre 
Partidul Democrat (sau social-democrat cum am putea să-i zicem mai corect) 
sunt destul de vizibile, apar în continuare destul de multe forme de anticapita-
lism și alte aspecte de acest fel. Printre cei mai valoroși ierarhi actuali ai Bise-
ricii Romano-Catolice din America aș pomeni ca valoare intelectuală și spiri-
tuală pe arhiepiscopii și cardinalii Francis George de Chicago, Donald Wuerl 
de Washington, cardinalul Staff ord afl at în funcţie la Roma, episcopii sau arhi-
episcopii Burke, Chaput, Bruskiewicz, Lori, Nolan, Ricken și alţii.
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III.

Să trecem acum la viaţa intelectuală, bogată și interesantă a catolicismului 
american. Voi începe cu scriitorii. E interesant că cei mai buni scriitori catolici 
americani au apărut după „epoca de aur” cum i-am zis noi. Dintre aceștia voi 
alege întâi numai trei, ca să nu mă înșir prea mult. Scriitoarea Flannery 
O’Connor (1925-1964) e originară din Sudul Statelor Unite, s-a născut și a 
trăit în statul Georgia. A trăit puţin, suferind de o boală ereditară gravă – lu-
pus. Am putea să socotim scrierile ei în tradiţia lui Dostoievski, deși lucrările 
sunt scurte în comparaţie cu cele ale romancierului rus. Ele se aseamănă însă 
întrucât personajele sunt oameni simpli, păcătoși, cruzi de multe ori, violenţi, 
dar atinși adesea de sufl ul graţiei divine sau cu un neașteptat simţ al divinului. 
Flannery O’Connor era convinsă că Dumnezeu se apleacă tocmai asupra aces-
tor oameni strâmbi și chinuiţi, că iubirea divină e necesară tocmai pentru ei: 
într-un fel, multe personaje ale ei seamănă cu „fi ul risipitor” din Biblie, primit 
cu iertare și generozitate de Dumnezeu, descriși de ea cu amabilă ironie. Deși 
opera ei e restrânsă, numărul de volume, monografi i, dizertaţii, interpretări 
scrise pe marginea sa este de-a dreptul uriaș. Un detaliu amuzant: Flannery 
O’Connor a devenit celebră la vârsta de 5 ani, când a reușit să înveţe o găină să 
meargă de-a-ndărătelea; de atunci a rămas mult atașată de lumea păsărilor. 
Fiind bolnavă, nu se deplasa mult, dar ne-a rămas de la ea o enormă corespon-
denţă.

Alt scriitor important, de primă mână, a fost Walker Percy (1916-1990), 
probabil în rând cu cei mai buni și mai importanţi intelectualmente autori 
contemporani (a și scris un număr de eseuri fi losofi ce și semiotice). Walker 
Percy a legat gândirea existenţialistă, soarta actuală a societăţii occidentale de 
valorile religioase. Există o frumoasă notă de nostalgie care apare din când în 
când în operele sale. Și Walker Percy era tot un sudist convertit la catolicism, 
descendent dintr-o familie de viţă veche.

Un alt treilea scriitor, J. F. Powers (1917-1999), a fost mai puţin celebru, dar 
mi se pare valoros prin faptul că nu se ocupă atât de mult de chestiunile inte-
lectual-spirituale mai înalte ale religiei, ci de viaţa de zi cu zi a clericilor, a 
preoţilor, a călugărilor, de preocupările lor mărunte, dar vrednice și folositoare.

Ar mai fi  mulţi de pomenit, poate la un nivel mai popular; printre ei, părin-
tele Andrew Greeley (n. 1928) (sociolog la bază, și anume destul de respectat 
în profesia lui), devenit un adevărat autor de best-seller, căci romanele lui tra-
tau mai cu seamă ispitele carnale ale preotului și asta era un soi de subiect, să-i 
zicem, „senzaţional”. Mult succes a avut și profesorul Ralph McInerny (un 



89DOUĂ ASPECTE ALE CATOLICISMULUI AMERICAN

mare specialist în materie de tomism) (n. 1929), care a scris un lung șir de 
romane poliţiste, în care detectivul era un preot de parohie modest, ieșit de la 
dezalcoolizare, iute la minte și calm la fi re. (S-a făcut la un moment dat și un 
serial de TV după acestea, avându-l ca personaj principal pe părintele Dowling, 
în tradiţia lansată de Chesterton, am putea spune.)

IV.

E normal ca activitatea cea mai bogată să fi e însă nu în literatură, cât mai cu 
seamă în studiile biblice și în cele teologice propriu zise. Aici putem spune că 
s-a manifestat în tot decursul secolului XX o viaţă abundentă, multă varietate 
și poziţii de multe ori originale. Să-l pomenesc întâi pe oarecum controversa-
tul părinte iezuit John Courtney Murray (1904-1967), care pe la mijlocul se-
colului a căutat să demonstreze într-o seamă de cărţi compatibilitatea și chiar 
legătura dintre credinţa catolică și ideile constituţionale de bază ale Americii. 
Evident, unii l-au acuzat că alunecă spre erezia „americanistă” pe care o înfi e-
rase încă mai de mult Sfântul Scaun, adică spre un soi de credinţă cvasi-auto-
nomă, separată de matricea mai generală a Bisericii. Treptat însă, la o lectură 
mai atentă, s-a dovedit că teoriile lui Courtney Murray nu se cade să fi e astfel 
condamnate și chiar că ele sunt folositoare în acceptarea catolicilor ca parte a 
Americii, fără despărţire sau ruptură de Vatican. Printre cei mulţi care s-au 
remarcat aș aminti două nume. Unul este Bernard Lonergan (1904-1984), ie-
zuit canadian la origine, care a funcţionat la universităţi americane și s-a ma-
nifestat ca un neotomist de forţă. Un altul este Th omas Merton (1915-1968), 
călugăr trapist, mistic, om interesant, scriitor prolifi c și care s-a bucurat de 
multă simpatie și aprobare în cercuri catolice; el s-a convertit pe la 24 de ani și 
a fost preocupat, mai ales, de dialogul spiritual și mistic cu religiile asiatice.

Au existat, din păcate, și destui negativiști care au încercat să împingă în 
direcţii exagerate, nepotrivite, concluziile și deciziile Conciliului al II-lea din 
Vatican. Printre aceștia se numără părintele Charles Curran (n. 1934), care a 
negat în anume măsură autoritatea magisterială a Sfântului Scaun (acesta mi-a 
fost o vreme chiar coleg la Catholic University), apoi părintele Richard McBrien 
de la Univ. Notre Dame, David Tracy de la Univ. Chicago (și el a fost iniţial la 
Catholic University of America). Să mai pomenesc cazul interesant al părintelui 
iezuit Robert Drinan (1920-2007), care vreme de 10 ani a fost deputat, mem-
bru în Camera Reprezentanţilor a SUA, dar care, la ordinul superiorilor săi, a 
renunţat la activitatea politică și s-a mulţumit cu un post de profesor. Sigur, 
aceștia erau sau sunt oameni de anume inteligenţă și originalitate, dar ei nu au 
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jucat un rol pozitiv și nu au avut o infl uenţă pozitivă în viaţa publică a catoli-
cismului din ziua de azi. Ei nu au fost excomunicaţi, dar au fost admonestaţi 
de autorităţile ecleziastice corespunzătoare și în cele din urmă au fost treptat 
marginalizaţi, deși presa seculară și cercurile în fond anticatolice au căutat să-i 
popularizeze, să-i laude, să le ridice prestigiul.

V.

Mult mai numeroși au fost teologii și gânditorii care au sprijinit în mod 
înţelept și substanţial valorile tradiţionale ale catolicismului. Și dintre aceștia 
am să menţionez foarte puţini. Ar fi  de vorbit întâi de specialiștii puri, i-aș 
numi teologi fi losofi ci sau fi lologici. Așa ar fi  cei doi colegi ai mei Mons. Ro-
bert Sokolowski și Mons. John Wippel, acesta din urmă – un tomist și specia-
list în studii medievale de nivel internaţional de frunte, după cum cel dintâi a 
scos în evidenţă legătura dintre tradiţia catolică și fi losofi a recentă, fenomeno-
logia, de pildă. Ar fi  apoi părintele iezuit Avery Dulles (n. 1918), coleg cu mine 
și acesta, fi u al unui important om de stat american, convertit la catolicism la 
vârsta de 22 de ani, iar în prezent ridicat la rang de cardinal, autor de peste 700 
de articole și vreo 10-20 de cărţi; și acum, la 90 de ani, ţine cursuri și predă. Ar 
fi  apoi Raymond Brown, specialist în analiza textului biblic, părintele Joseph 
Fitzmyer, SJ, specialist în cartea Apocalipsei și în așa-numitele „documente de 
la Marea Moartă (Qumran)”, precum și destui alţii.

VI.

Dar pe lângă aceștia se numără și fi guri mai dinamice, luptători și polemiști 
în favoarea valorilor esenţiale ale catolicităţii și oameni preocupaţi de raportul 
dintre politică și religie sau, să zicem mai exact și mai corect, oameni preocu-
paţi de relaţia dintre religie și funcţionarea culturii, a intelectului, a gândirii 
societăţii în ansamblu.

Ar fi  grupul celor trei însemnate fi guri uneori zise „neoconservatorii cato-
lici”. E vorba de părintele Richard Neuhaus, directorul revistei lunare „First 
Th ings” (luteran iniţial), Michael Novak (n. 1933), care a examinat mai cu 
seamă analogiile și compatibilităţile dintre credinţa catolică și principiile de-
mocraţiei și ale capitalismului; acesta a îndeplinit de câteva ori și funcţii diplo-
matice, iar al treilea, cel mai tânăr, George Weigel (n. 1951), a scris analize 
dintre cele mai pătrunzătoare despre tradiţia teoretică a „războiului just” și 
despre politica externă a Statelor Unite; de asemenea, a scris și probabil cea 



91DOUĂ ASPECTE ALE CATOLICISMULUI AMERICAN

mai bună biografi e despre Ioan Paul al II-lea, carte uriașă, de peste 1.000 de 
pagini, poate s-a tradus și în limba romană.

Mai tineri decât ei sunt Jody Bottum și fostul meu doctorand Robert Royal 
(acesta a și fost tradus în românește), care amândoi se ocupă mai mult de isto-
ria catolicismului și de raportul dintre cultură și religie. Mai în vârstă decât ei 
(n. 1928), părintele iezuit Jonathan Schall este profesor la Universitatea Geor-
getown, om de o copleșitoare cultură și neobosit autor în toate domeniile.

VII.

Să ajungem acum la fi guri politice. Aici situaţia e mai delicată. Așa cum am 
mai spus, a fost o perioadă lungă în care nu legal, dar în practică, prezenţa 
catolicilor în funcţii politice mai înalte era exclusă. Punctul de cotitură majoră 
a venit o dată cu instalarea primului președinte catolic al SUA, și anume John 
F. Kennedy. Acum eu n-aș vrea să minimalizez în nici un fel meritele acestui 
președinte atât de inteligent, de luminos, sau destinul său tragic. Dar adevărul 
istoric este următorul: Kennedy a făcut o mișcare politică cu urmări grave. El 
a declarat că este catolic în mod particular, dar la nivel public nu va face decât 
să urmeze legislaţia în vigoare. Poziţia aceasta, poate greu de ocolit, a avut 
consecinţe indezirabile. S-a înmulţit numărul de oameni politici catolici prin-
tre deputaţi, senatori, guvernatori, dar aceștia, de fapt, nu s-au manifestat pro-
priu-zis drept catolici; după modul în care votează, e greu să-i deosebești de 
politicienii de altă religie. Chestiunea s-a pus cu mare acuitate, mai ales, în 
cazul legislaţiei întreruperii de sarcină sau a divorţului. Au fost și sunt unii 
episcopi și preoţi care, pur și simplu, au declarat că refuză împărtășania pentru 
acești oameni politici. E o chestiune deschisă și nu-mi dau seama cum se va 
rezolva până la urmă. Un senator dintre cei străluciţi și mai energici, tânărul 
Rick Santorum din Pennsylvania, a funcţionat energic în sprijinul codului 
moral catolic. După două legislaturi (12 ani) și-a pierdut locul. În prezent ac-
tivează la același mod senatorul Sam Brownback (republican din Kansas, con-
vertit). Și în Camera Reprezentanţilor au fost câteva fi guri mai interesante, 
recent decedatul Henry Hyde (1924-2007), de pildă, deputat cu mare pondere 
și înţelepciune.

Mai frecvente sunt fi guri printre marii comentatori, precum și la nivelul 
judecătoresc. Așa ar fi , în primul rând, Patrick Buchanan (n. 1938), una dintre 
vocile cele mai ascultate în America politică, vreme de mai multe decenii, 
până acolo încât la un moment dat s-a prezentat drept candidat la președinţie 
(fără succes), reprezentant al unui conservatorism patriotic, nemilos faţă de 
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adversarii Americii și vorbitor fără teamă în favoarea tradiţiilor sociale și po-
litice din America. Poate că după 1950 l-am putea numi pe William F. Buckley 
(1925-2008), care a lansat publicaţia cea mai infl uentă a conservatorismului 
american, și anume „National Review”, care, la rândul ei, a fost pepiniera unei 
întregi generaţii de ziariști și de oameni politici și care și astăzi are mare infl u-
enţă în rândul intelectualităţii. Buckley a fost și autor al unui număr de romane 
poliţiste de mare succes public, avându-l drept personaj principal pe agentul 
Blackford Oakes. Buckley s-a manifestat toată viaţa drept un catolic drept și 
credincios.

Vorbeam de categoria judecătorească. Aici să spunem, întâi de toate, că în 
SUA, unde ramura judiciară are puteri egale cu cea executivă și cu cea legisla-
tivă, Curtea Supremă cuprinde 5 catolici din totalul de 9 membri. Nu toţi aceș-
tia activează în mod consecvent potrivit valorilor catolice. Cel puţin doi însă 
merită pomeniţi drept gânditori catolici de înalt nivel. Mă refer la Antonin 
Scalia (n. 1936) și la afro-americanul Clarence Th omas (n. 1948). Amândoi 
fac parte cu strălucire din școala juridic-constituţională a așa-numitei „inter-
pretări stricte”, sunt adică juriști care iau în seamă textul și sensul precis al 
textului constituţional, nu caută să introducă interpretări așa-zis „inovatoare”, 
care să se îndepărteze de la acest sens iniţial și să producă decizii pe linia unor 
gândiri sociale stângiste; după părerea lor, orice modifi care se cuvine să fi e 
impusă numai și numai de către alegători și de către legile elaborate de repre-
zentanţii acestora. În rând cu aceștia se numără Mary Ann Glendon (n. 1938), 
recent numită ambasadoare a SUA pe lângă Sfântul Scaun, totodată însă deţi-
nătoarea celei mai importante catedre la Facultatea de Drept a Universităţii 
Harvard. Mai mult decât o dată a recurs Vaticanul la dna Glendon ca repre-
zentantă la conferinţe internaţionale, pe tema familiei, a natalităţii și altele.

VIII.

Prezentarea noastră nu ar fi  cât de cât completă dacă nu ne-am referi la 
multitudinea de mijloace de comunicaţie de orientare catolică. America nu 
are un ziar catolic „central”, să zicem așa, cum ar avea Franţa „La Croix” sau 
Italia „Avvenire”. În schimb, mijloacele sunt multiple. Aproape fi ecare dieceză 
are un ziar al ei (e drept, limitat mai mult la treburile lăuntrice ale eparhiei 
respective). Există un număr considerabil de reviste trimestriale și lunare, din-
tre care aș aminti următoarele: Commonwealth și America, ambele de orienta-
re de stânga, atât ecleziastic, cât, mai ales, politic. Apoi, Crisis (lansat de Ralph 
McInerny și Michael Novak, ambii pomeniţi în enumerarea noastră anterioară), 
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New Oxford Review, revistă niţel mai sărăcăcioasă, trimestrialul Communio, 
condus cu mână de fi er de prof. univ. dr. David Schindler, revistă ce face parte 
din familia de publicaţii iniţiate de marele, genialul teolog Hans Urs von Balt-
hasar alături de pe-atunci încă tânărul profesor Ratzinger, apoi revistele de 
religie și cultură Logos, St. Augustine Review și Image, toate trei de nivel ex-
trem de ridicat. În fi ne, există și un post de televiziune (pe lângă posturi mai 
mici de radio: notez că în America atât de uriașă posturile de radio sunt locale, 
nu ocupă întreg teritoriul continental), și anume EWTN („Eternal Word Tele-
vision Network”), care funcţionează numai pe cablu, dar are o interesantă is-
torie. A fost lansat de o modestă călugăriţă pe nume Mother Angelica, un fel 
de Maica Tereza a undelor de radioteleviziune; la început transmitea numai 
slujbe religioase, o sfântă Liturghie, un Rozariu, niște predici, apoi treptat a 
început să se extindă prin programe documentare (de pildă, pelerinaje în Ţara 
Sfântă sau descrieri ale unor catedrale și altele asemenea), în sfârșit, cu tot mai 
mult curaj a introdus discuţii sau dezbateri pe diverse teme religioase, trans-
misii în direct a unor evenimente importante, vizite papale sau altele. În nu-
mai vreo două decenii Maica Angelica a ajuns o adevărată putere în lumea 
catolică americană.

IX.

Ce deducem în concluzie din toate cele spuse mai sus? Sper că se poate 
trage concluzia că viaţa religioasă a catolicilor americani este extrem de bogată, 
extrem de diversă, că nu e lipsită de unele probleme sau confl icte uneori, dar 
în ansamblu principalul e abundenţa și vioiciunea ei. Există unele tendinţe 
opuse, dar ceea ce e caracteristic este multitudinea de poziţii și de activităţi, 
fermentul viu al acestei vieţi. Va fi  așa și pe viitor? Eu cred că da. Infl uenţa 
hispanică va contribui la aceasta, după opinia mea. Eu îmi mai exprim o spe-
ranţă, nu pot să o repet îndeajuns. În prezent există un anume dezinteres, o 
anume indiferenţă faţă de ortodocșii din America, de altfel, e ceva reciproc. Eu 
cred că tocmai apropierea între aceste două ramuri esenţiale ale creștinătăţii ar 
duce la cele mai binefăcătoare, la cele mai folositoare consecinţe, ar îndeplini 
dorinţa Divinităţii.
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