
CUVÂNT ÎNAINTE

După cum ştim, anul acesta se împlinesc 25 de ani de la căderea Zidului 
din Berlin, simbol al sfârşitului dictaturii comuniste din Europa. 

Astăzi, pe de altă parte, ne aflăm chiar la mijlocul intervalului dintre 
două evenimente ecleziale cu o relevanţă deosebită pentru noi: acum o 
săptămână şi jumătate au fost canonizaţi la Roma doi papi, dintre care, 
mai ales Ioan Paul al II-lea, a avut un rol determinant în căderea comunis-
mului, apoi, peste o săptămână şi jumătate, vom participa la beatificarea 
ep. martir Anton Durcovici, o victimă a acestui regim, care ne oferă toto-
dată o imagine clară a motivului pentru care Biserica a trebuit să ia atitu-
dine fermă împotriva comunismului.

Cred că aceste repere cronologice sunt importante pentru a motiva orga-
nizarea unui astfel de simpozion acum la noi în Seminar. Dar, fără îndoia-
lă, la acestea se adaugă alte motivaţii de ordin eclezial, teologic, istoric şi 
spiritual. 

Titlul simpozionului de astăzi ne îndreptăţeşte să ne punem unele între-
bări cum ar fi: 

De ce Biserica a trebuit să lupte împotriva comunismului? 
A făcut cu adevărat acest lucru? 
A avut un rol important în căderea acestui regim?
Desigur, cu privire la Biserica Catolică din Estul Europei, unele răspun-

suri la aceste întrebări le vom auzi astăzi. Eu aş dori într-un mod foarte 
sintetic să subliniez că, la nivel de Magisteriu, Biserica Catolică s-a pro-
nunţat împotriva comunismului încă de la apariţia sa.

Deja în anul 1846, cu doi ani înainte de a fi publicat Manifestul Partidului 
Comunist, Papa Pius al IX-lea a scris în acest sens enciclica Qui pluribus. 
De atunci până în prezent Magisteriul Bisericii a publicat sute de docu-
mente în care se vorbeşte în mod explicit împotriva comunismului. 

Aş aminti doar cu titlu informativ câteva mai importante: enciclica Rerum 
novarum a papei Leon al XIII-lea, Quadragesimo anno din 1931 şi Divini 
Redemptoris din 1937 ale Papei Pius al XI-lea (aceasta din urmă constituie 
cea mai articulată analiză a fenomenului comunist din partea Bisericii 
până în acel moment), apoi scrisoarea apostolică Octogesima adveniens a 
Papei Paul al VI-lea. Ulterior iese în evidenţă în acest sens instrucţiunea 
Libertatis nuntius a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei (pe atunci pre-
zidată de cardinalul Joseph Ratzinger). În sfîrşit, nu lipsesc referinţele la mar-
xism nici în enciclica Spe salvi, din anul 2007, a lui Benedict al XVI-lea.



6 DIALOG TEOLOGIC 33 (2014)

De ce s-a pronunţat Biserica împotriva comunismului şi l-a condamnat? 
Nici într-un caz pentru că ar fi dorit să facă politică, sau pentru a lua 

apărarea vreunui alt partid politic. Nici măcar doar „pentru simplul fapt 
că învaţă şi răspândeşte ateismul” şi „pentru că persecută Biserica”.

Documentele mai sus menţionate, mai ales Divini Redemptoris, afirmă 
explicit că, citez „comunismul este în mod intrinsec pervertit” (la nr. 58), 
„Comunismul este prin natura sa antireligios” (Ibid., nr. 22). 

În doctrina profesată de această ideologie, nu există loc pentru ideea 
de Dumnezeu, nu există diferenţă între spirit şi materie, nici între suflet 
şi trup; nu există supravieţuirea sufletului după moarte, deci nici o speranţă 
într-o altă viaţă, comunismul îl despoaie pe om de libertatea sa, 
principiu spiritual al conduitei sale morale (Cf. Ibid., nr. 22). 

S-a afirmat uneori că în comunism ar fi pozitiv măcar faptul că îndeamnă 
la lupta pentru dreptate în faţa mizeriei şi a exploatării. Magisteriul afirmă 
că din punct de vedere istoric comunismul a dovedit că nu rezolvă problema 
mizeriei, ci o agravează.

Într-un mod mai complex şi articulat, Discursul de la Regensburg al 
papei Benedict al XVI-lea, din 12 septembrie 2006, şi enciclica Spe 
salvi din anul 2007 plasează comunismul în cadrul unui proces de demo-
lare a edificiului european şi occidental construit cu trudă pe armonia dintre 
credinţă şi raţiune, dintre revelaţia ebraică şi creştină şi filozofia greacă.

Iată deci câteva dintre motivele pentru care Biserica a condamnat comu-
nismul. Sper ca prin conferinţele ce vor fi prezentate astăzi, fiecare dintre 
noi să afle cât mai multe detalii cu privire la situaţia concretă în care Bise-
rica a intervenit pentru a încerca să înlăture acest sistem distrugător din 
societăţile noastre. 
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