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EDITORIAL

Wilhlem Dancă
Pentru promovarea valorilor etice şi spirituale în activităţile economice . . . . . . . . . . . 17

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif ” şi Confederaţia „Caritas” România 
au organizat în perioada 16-17 aprilie 2008 un simpozion cu tema „Omul şi piaţa”, 
prin care s-a încercat indicarea căilor de vestire a evangheliei în lumea economică din 
ţara noastră. În Editorial, după ce ilustrează contextul şi oportunitatea acestui eveni-
ment cultural, pr. Wilhelm Dancă rezumă ideile esenţiale ce au revenit în mod insistent 
fie în cadrul conferinţelor, fie în orizontul întrebărilor şi comentariilor participanţilor: 
rolul creştinilor laici în aplicarea principiilor evangheliei în societate, necesitatea 
unor reforme profunde la nivelul instituţiilor şi a practicilor economice, raportul din-
tre morală şi economie. În finalul articolului, pr. Wilhelm Dancă aminteşte numele 
autorilor ce au făcut posibilă apariţia acestui număr 21 al revistei Dialog teologic.

COMUNICĂRI

Card. Raffaele Renato Martino
Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

În octombrie 2004, Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace a publicat Compendiul 
de doctrină socială a Bisericii. Acest document schiţează într-un cadru unitar şi într-o 
manieră sintetică învăţătura socială care este rezultatul reflecţiei magisteriale şi al 
angajării permanente a Bisericii pentru apărarea valorilor evangheliei. În articolul de 
faţă, Card. Raffaele Renato Martino expune în mod succint de ce a fost necesară apa-
riţia acestui compendiu, întrebările şi provocările la care încearcă să răspundă şi 
principiile ce stau la baza doctrinei conţinute în acest document: primatul şi demni-
tatea persoanei, principiul binelui comun, solidaritatea şi subsidiaritatea. În conclu-
zia studiului, autorul exprimă convingerea că doctrina socială este indisolubil unită 
cu caritatea pe care Dumnezeu o manifestă faţă de omenire şi pe care noi trebuie să o 
imităm în raporturile reciproce. Această învăţătură nu reprezintă o abstracţiune, ci 
un principiu ce edifică şi astăzi o „civilizaţie a iubirii”.
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Bartolomeo Sorge, s.j.
Dimensiunea etică în economia contemporană potrivit magisteriului social . . . . . . . 32

De-a lungul istoriei, omenirea a trecut prin mai multe crize pe care le-a depăşit, dar 
care i-au marcat identitatea. Astăzi omenirea înregistrează o perioadă caracterizată 
de criza economică şi de cea etică sau axiologică. În articolul de faţă, Bartolomeo 
Sorge abordează această temă de mare actualitate adoptând o metodă specifică Bise-
ricii: a vedea – a judeca – a acţiona. În prima parte, autorul surprinde fenomenologia 
crizei economice de astăzi, ce are repercusiuni globale. Asistăm la o criză structurală, 
diferită de cea conjuncturală, pentru că transformă cultura, valorile şi instituţiile. 
Quid agendum? Autorul propune două soluţii: reforma întreprinderii şi reforma sta-
tului social. Deşi în acest studiu sunt remarcate aspectele negative ale societăţii con-
temporane, mesajul său emană un suflu plin de speranţă, deoarece, în spatele noilor 
provocări, autorul întrevede ocazii de a progresa.

Mons. Ioan Robu
Salariul just şi condiţiile de unitate ale familiei în doctrina socială a Bisericii . . . . . . 43

„Salariul just” ocupă un loc de prim rang în magisteriul social al Bisericii. Acest con-
cept este tratat în mod amplu şi de ştiinţele sociale şi, mai ales, de cele economice. În 
articolul de faţă, Mons. Ioan Robu expune implicaţiile inerente conceptului de salariu 
just, aşa cum reiese din doctrina socială a Bisericii, din enciclicele sociale ale papilor, 
începând cu Rerum novarum (1891) a Papei Leon al XIII-lea. Principiile pe care se 
bazează acest sector al învăţăturii sociale sunt: munca este „personală” pentru că este 
inerentă, dar şi utilă persoanei umane, iar retribuţia primită este rodul legitim, pro-
porţional şi inalienabil al muncii. În contextul dezechilibrului economic ce marchează 
piaţa globală, aceste directive ale teologiei morale sociale reprezintă soluţii operative 
ce apără demnitatea persoanei umane, dar care pot fi aplicate şi în economia mondială.

Wilhelm Dancă
Omul şi economia de piaţă astăzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Există o strânsă legătură între fenomenul uman şi sistemele economice, deoarece 
aceste sisteme îşi propun, chiar dacă nu reuşesc decât în parte, să fie în slujba şi pe 
măsura omului. Pornind de la acest defect intrinsec al oricărui sistem economic, au-
torul studiului pledează pentru umanizarea permanentă a activităţilor economice, 
ilustrând câteva principii de doctrină socială a Bisericii cu referire strictă la mediul 
economic. De asemenea, studiul subliniază situaţia complexă a economiei de piaţă 
din România şi oferă ca soluţie de limpezire crearea condiţiilor umane de dezvoltare 
în lumina magisteriului Bisericii şi urmarea unui exemplu strălucit propus de omul 
de afaceri canadian Robert Ouimet, care uneşte etica şi profitul în dezvoltarea între-
prinderii industriale. În final, autorul îşi exprimă speranţa într-un nou umanism 
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creştin ce poate configura o lume a afacerilor fondată atât pe dezvoltare şi bunăstare, 
cât şi pe solidaritate, caritate şi cultură.

Petre Semen
Protejarea claselor defavorizate. Grija faţă de bătrâni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Prevederea respectului şi a grijii faţă de părinţi face parte din cele Zece Porunci. 
Această poruncă însă se încadrează într-un sistem de gândire ce acorda o atenţie 
specială celui în vârstă, într-un sistem în care a fi bătrân nu prezenta o conotaţie de-
preciativă, ci era expresia unei venerabilităţi distincte. Despre acest aspect tratează pr. 
Petre Semen, ce şi-a propus să exprime viziunea despre protejarea acestui sector so-
cial în societatea israelită şi concepţia biblică despre respectul datorat părinţilor. În 
prima parte, autorul expune atribuţiile politice şi familiale ale bătrânilor, precum şi 
datoriile celor tineri, ce le acordau ascultare şi respect datorită reverenţei ce o arătau 
lui Dumnezeu, „Cel vechi de zile” (Dan 7,9). Isus Cristos nu a desfiinţat aceste preve-
deri ale Legii lui Moise, ci a cerut fidelitate faţă de sensul lor primar. Astăzi, când di-
ferenţa dintre generaţii pare a lua dimensiunile unei diviziuni în opoziţie, mesajul 
Sfintei Scripturi răsună ca un semnal de alarmă ce aminteşte de prezenţa predilectă a 
lui Dumnezeu în părinţi, în cei lipsiţi şi uitaţi.

Iosefina Cristina Loghin
Bogat în Uniunea Europeană şi sărac în România? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Pe 1 ianuarie 2007, datorită progresului pe plan social şi economic, România a fost 
admisă în Uniunea Europeană. În ciuda acestei integrări de iure, în realitate se pot 
observa discrepanţe evidente între sistemul economic românesc şi cel al celorlalte 
state europene. Studiul Iosefinei Loghin doreşte să prezinte situaţia de bogăţie sau de 
sărăcie a anumitor categorii de vârstă pentru care societatea din România caută solu-
ţii de bunăstare şi de împlinire. Prima categorie descrisă este cea a persoanelor în 
vârstă ce devin din ce în ce mai numeroase şi au nevoie de instituţii caritabile capabile 
să le ofere îngrijire la domiciliu sau în centre specializate. Urmează persoanele salari-
ate care, în multe cazuri, în ciuda remuneraţiei primite, trăiesc în sărăcie. În ultima 
parte a articolului autoarea analizează cauzele sărăciei în rândul copiilor din mediul 
rural şi urban. Împotriva inechităţilor ce afectează aceste categorii speciale, autoarea 
reafirmă necesitatea aplicării principiilor evanghelice ale dreptăţii şi carităţii, princi-
pii eficiente şi astăzi în edificarea unei lumi mai bune.

Giani Manzone
Expansiunea pieţei şi monetarizarea vieţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

În Europa, piaţa a încetat să fie o instituţie periferică şi a devenit un aspect central al 
societăţii occidentale moderne. Această transformare cu caracter globalizant are pu-
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ternice implicaţii etice şi sociale. Studiul Mons. Giani Manzone încearcă să demon-
streze că această piaţă are limite – „aceasta este teza noastră, adică a afirma că piaţa 
îşi are locul ei în viaţa umană”. Autorul afirmă cu obiectivitate că piaţa comportă 
prosperitate, dezvoltarea culturii şi a democraţiei, însă poate constitui şi un pericol 
atunci când priveşte istoria din prisma utilităţii, a supravieţuirii genetice şi a transfor-
mării bunurilor şi persoanelor în mărfuri. „Piaţa multiplică disponibilităţile materiale, 
dar slăbeşte sensul bunurilor posedate de om. Omul are mai mult decât foloseşte, dar 
mai puţin decât este de ajuns”. Această critică obiectivă făcută civilizaţiei mercantile 
nu are un scop polemic, ci urmăreşte pregătirea elaborării unui proiect politic şi so-
cial care să corespundă exigenţelor de calitate ale vieţii umane.

Ursula Nothelle-Wildfeuer / Gerhard Steger
Mesajul social papal şi raportul său cu economia de piaţă de la „Rerum novarum” 
la „Deus caritas est” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Începând cu Rerum novarum, în magisteriul social papal întâlnim declaraţii despre 
premisele centrale ale liberalismului şi ale economiei de piaţă. Aceste intervenţii pa-
pale nu au ca scop amestecul în afacerile politice sau economice, ci reprezintă expre-
sia grijii oneste a Bisericii faţă de binele şi mântuirea oamenilor. Asupra acestui as-
pect se opreşte studiul de faţă ce începe prin prezentarea evoluţiei implicării Bisericii 
în domeniul doctrinei sociale prin intervenţiile papilor. Acestea înfăţişează puncte 
concrete de contact cu realitatea economică prin abordarea principiilor constitutive 
ale economiei de piaţă: proprietatea privată, libertatea contractului şi concurenţa justă. 
Papii nu au denigrat aceste principii juste, ci au sugerat posibilitatea reconcilierii lor 
cu principiile evangheliei. Articolul se încheie prin indicarea motivului implicării 
sociale a Bisericii, care şi astăzi, în contextul transformărilor la nivel global, nu poate 
fi dispensată de datoria de a trezi forţele spirituale ale carităţii şi dreptăţii.

Ioan Vicovan
Lucrarea slujitoare a Bisericii. Modele şi repere ale filantropiei 
Bisericii Ortodoxe Române în trecut şi astăzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Diaconia şi filantropia reprezintă două caracteristici specifice ale Bisericii primare, 
dar şi ale Bisericii de-a lungul istoriei. Aceste două acţiuni concretizează imitarea 
Mântuitorului care a mers pe calea omului către om. Astăzi, când mentalitatea mate-
rialistă determină persoanele să acumuleze bunuri şi proprietăţi, studiul pr. Ioan Vi-
covan propune revenirea la teologia Sfinţilor Părinţi cu privire la rostul bunurilor 
materiale. Autorul nu se opreşte doar la învăţătura lor, ci ilustrează şi acţiunile con-
crete ce le întăresc mărturia: ospitalitatea, pomana, donaţiile şi înfiinţarea de spitale. 
În final, Ioan Vicovan prezintă institutele filantropiei din trecutul şi din prezentul 
Bisericii Ortodoxe Române, prin care aceasta încearcă să celebreze „Liturghia de 
după Liturghie” prin slujirea omului lipsit şi suferind.
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Antoine Sondag
Statul, piaţa şi al treilea sector. Perspective asupra darului şi a gratuităţii . . . . . . . . 136

În economia de piaţă fondată pe principiul profitului maximal şi al concurenţei di-
recte este dificil să se aplice doctrina gratuităţii şi a darului, care, din punct de vedere 
economic, reprezintă o pierdere nejustificată. Şi totuşi, afirmă Anton Sondag, omul, 
în afară de nevoile materiale, are şi nevoi relaţionale şi spirituale. Datorită acestor 
aspecte antropologice, economia trebuie să accepte faptul că este limitată şi că în so-
cietate e necesară prezenţa darului şi a gratuităţii. Prin dar se creează relaţiile umane, 
iar prin schimbul de daruri – liantul social. Astfel, gratuitatea creează societatea; piaţa 
nu creează societatea, dar o presupune. Tocmai prin extinderea acestui sector al da-
rului, creştinii pot promova un echilibru în societate şi în piaţa bunurilor şi servicii-
lor. Aceasta nu este doar o constatare sociologică, cât, mai ales, o exigenţă ce aşteaptă 
un răspuns prin acţiunea concretă a creştinilor.

Egidiu Condac
Necesităţile locale şi politicile globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Un principiu important în doctrina socială a Bisericii este cel al subsidiarităţii; acest 
principiu reglementează raportul dintre inferior şi superior, dintre local şi global, iar 
în contextul globalizării, respectarea lui este foarte necesară datorită implicaţiilor 
acestuia în relaţiile dintre oameni, instituţii şi state. Despre această realitate vorbeşte 
articolul pr. Egidiu Condac, ce se deschide prin prezentarea anticipărilor foarte vechi 
ale globalizării în Biserică şi în caracterul ei de universalitate. În faţa acestei globali-
zări „confesionale”, societatea contrapune o globalizare socială, economică şi politică 
ce influenţează în mod real omul şi cultura. Acest proces tinde să ignore nevoile lo-
cale ale indivizilor şi ale statelor. Pentru a transgresa această situaţie defavorabilă in-
feriorilor şi minorităţilor, în finalul articolului autorul propune mai multe soluţii: 
articularea strategiilor ce apără binele comun, cunoaşterea şi anticiparea nevoilor co-
munitare, dezvoltarea comunicării dintre instituţii. 

Anton Carpinschi
Ar fi posibilă o economie cu „faţă umană” în era globalizării? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Globalizarea s-a manifestat mai întâi ca un proces economic, însă treptat a exercitat 
influenţe majore asupra societăţii şi culturii, producând aplatizarea identităţii comu-
nităţilor şi indivizilor concreţi. În acest context, se ridică întrebarea dacă este posibilă 
o globalizare cu „faţă umană”. Articolul lui Anton Carpinschi începe prin enumera-
rea condiţiilor ce fac posibilă realizarea acestui deziderat. Împlinirea acestor condiţii 
presupune însă raportarea la transcendenţă, la un referenţial absolut situat dincolo de 
raţiunea naturală a cetăţii terestre. Pentru a ajunge la această raportare onto-teologică 
a economiei cu „faţă umană”, e necesară construirea politicii „cu faţă umană”, care 
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este expresia politică a failibilităţii asumate ca un dat existenţial. Autorul conchide că 
acest model al politicii cu „faţă umană” ce promovează umanismul teocentric poate 
impulsiona o economie „cu faţă umană”.

Joachim Wiemeyer
Provocările etice ale globalizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Globalizarea a determinat intensificarea schimbului de bunuri şi servicii şi apariţia 
unui capital global mobil. Aceste transformări majore aduc cu sine atât speranţe, cât 
şi temeri, deoarece acest proces pare un colos ce nu poate fi dirijat. Articolul lui 
Joachim Wiemeyer vine în întâmpinarea acestor temeri şi expune dimensiunile drep-
tăţii sociale ce pot modela procesul de globalizare: participarea, dreptul la perfor-
manţă, egalitatea şanselor, dreptatea finanţării, echitatea dintre generaţii şi dreptatea 
necesităţilor. Mai mult, afirmă autorul, globalizarea prezintă avantaje potenţiale: li-
bertatea investiţiilor şi dezvoltarea economiei. Pentru actualizarea acestor potenţiali-
tăţi, e necesară înfiinţarea unui sistem global de guvernare care să respecte şi să aplice 
implicaţiile principiului subsidiarităţii.

Lucian Farcaş
Educaţia socială şi formarea integrală a creştinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, când Europa, dar şi întreaga lume, a încercat 
să vindece rănile profunde lăsate de cele două războaie mondiale, Biserica a recunos-
cut şi a reafirmat importanţa educaţiei conştiinţei sociale a creştinului, precum şi 
formarea lui integrală. În studiul de faţă, autorul prezintă şi analizează intervenţiile 
magisteriale din perioada postbelică, prin care Biserica a promovat un nou mod de 
raportare la lume. Ioan al XXIII-lea, în Mater et Magistra, evidenţiază necesitatea de 
a asimila şi a pune în practică doctrina socială a Bisericii, deoarece această învăţătură 
oferă soluţionări viabile la probleme oamenilor. Aceste directive sunt reluate de Com-
pendiul de doctrină socială a Bisericii, ce precizează coordonatele formării laicilor, a 
candidaţilor la Preoţie şi a preoţilor. Pentru ca aceste imperative să nu rămână literă 
moartă, e necesară elaborarea unui itinerar pedagogic care să-i facă pe creştini să 
angajeze propria credinţă în realităţile temporare.

Mons. Aurel Percă
Actualitatea enciclicei „Humanae vitae” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

În anul 2008 se împlinesc 40 de ani de la promulgarea enciclicei Humanae vitae des-
pre reglementarea naşterilor. Acest document, ce a stârnit reacţii aspre şi dispreţui-
toare, este valabil şi astăzi în baza caracterului profund raţional şi uman al principiului 
ce afirmă indisolubilitatea celor două semnificaţii ale actului conjugal: unire şi pro-
creare. Mons. Aurel Percă reafirmă actualitatea problemelor din Humanae vitae. 



9CUPRINS

După ce prezintă geneza şi doctrina completă a acestei enciclice, autorul evidenţiază 
slujirea profetică a acestui document magisterial, ce devine evidentă prin proclama-
rea adevărului moral conform cu voinţa lui Dumnezeu, chiar şi atunci când acesta 
provoacă împotrivire făţişă. Această intervenţie magisterială nu este singulară, ci re-
prezintă expresia grijii şi a luptei permanente a Bisericii pentru apărarea drepturilor 
şi demnităţii omului de la conceperea până la moartea lui.

Robert Lazu
„Humanae vitae” şi criza vieţii morale în epoca modernă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Pe 25 iulie 1968, Papa Paul al VI-lea a publicat enciclica Humanae vitae, care a pro-
vocat reacţii explozive în exteriorul, dar şi în interiorul Bisericii. Robert Lazu, în ar-
ticolul său, face un bilanţ al receptării şi al scandalului provocat de acest document 
magisterial, ilustrând principiile fundamentale afirmate de Papa şi contextul social şi 
religios ce a motivat astfel de prevederi. Într-o manieră personală, autorul indică ma-
rea provocare ce o constituie modelul de viaţă sponsală propus de Humanae vitae şi 
necesitatea catehezei ce are menirea să educe credincioşii în această materie a vieţii 
sexuale.

Isidor Chinez
Familia în slujirea vieţii. Paternitate responsabilă în „Humanae vitae”. . . . . . . . . . . 218

La începutul anilor ’60, în Europa se declanşează revoluţia sexuală, a cărei ideologie 
reducea familia la o instituţie pur umană, cu finalităţi imanente, în care sexualitatea 
era separată de procreaţie. Articolul pr. Isidor Chinez prezintă pericolele ce au peri-
clitat integritatea familiei şi moralitatea relaţiilor dintre soţi şi care au determinat 
promulgarea enciclicei Humanae vitae. Acest document magisterial, în continuitate 
cu Conciliul al II-lea din Vatican, propune o viziune integrală despre om, subliniind 
dubla valoare a raportului conjugal, paternitatea responsabilă, importanţa autocon-
trolului pasional, necesitatea respectării legii morale şi folosirea conştiinţei drepte în 
interpretarea legii obiective. Aceste norme dobândesc o deosebită valoare atunci 
când sunt privite din prisma iubirii conjugale ce îi transformă pe soţi în colaboratori 
ai lui Dumnezeu.

RECENZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
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The Roman-Catholic Institute „Saint Joseph” of Iaşi and the Confederation Caritas 
Romania organized in 16 and 17 April 2008 a symposium with the theme „Humans 
and the market”, whose aim was to indicate the way of announcing the Gospel in the 
economical area from our country. In this Editorial, Wilhelm Dancă, after illustrating 
the context and the opportunity of this cultural event, summarizes the main ideas 
which were often underlined both during the conferences and in the horizon of the 
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between ethics and economical activities. At the end of this article, Wilhelm Dancă 
reminds the name of the authors who contributed to this number 21 of the review 
Dialog Teologic, where are included other three articles about the Pope Paul VI’ le-
gacy regarding the doctrine of the letter encyclical Humanae vitae.

COMMUNICATIONS

Card. Renato Raffaelo Martino
Compendium of the Social Doctrine of the Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

In October 2004, the Pontifical Council Justitia et pax published the Compendium of 
the Social Doctrine of the Church. This document sketches in an unitary framework 
and in a synthetically way the Social teaching of the Church which is the result of the 
magisterial reflection and of the permanent involvement of the Church in defending 
the principles of the Gospel. In this study the author exposes briefly why it was neces-
sary this document, the questions and the challenges addressed to the theologians 
who wrote it, the principles which uphold the doctrine we read in it: person’s pre-
eminence and dignity, the principles of common good, solidarity and subsidiarity. In 
the conclusion, the author expresses his conviction that the social doctrine is unbrea-
kably united with charity which God manifested toward the people and which we 
imitate in the reciprocal relations. This teaching does not represent an abstraction, 
but a principle which tries also today to create a civilization of love.
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Bartolomeo Sorge
The moral dimension in the contemporary economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Along the centuries, mankind has passed through many crises that it has surpassed, 
but which have marked its identity. Today mankind is registering a period characte-
rized by the economical, moral or axiological depression. In this article, Bartolomeo 
Sorge is tackling this topical theme, embracing Church’s specific method: to see – to 
consider – to act. In the first part of this approach, the author exposes the phenome-
nology of the nowadays economical slump, which has global repercussions. We are 
present today at a structural slump, which is different from the random one, because 
it changes culture, values and institutions. Quid agendum? The author proposes two 
solutions: the industrial units reform and the social state’s reform. Even if in the study 
there are marked some negative aspects, its message transmits an impulse of hope, 
because behind the new challenges the author infers occasions of making progress.

Msgr. Ioan Robu
The just wage and the conditions of the family’s unity 
in the social Magisterium of the Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

„The just wage” has occupied very important place in the social Magisterium of the 
Church. The social sciences and especially the economical ones have dealt in great 
detail with this notion. In this article, Msgr. Ioan Robu exposes the inherent implica-
tions of the just wage’s notion as it results from the social doctrine from the encyclical 
letters of Popes, starting with Rerum novarum (1891) of the Pope Leo XIII. The main 
principles of the social doctrine concerning the just wage are: work is „personal” 
because it is human and useful to the human person, and remuneration received for 
it is the legitimate, proportional and inalienable fruit of work. In the context of nowa-
days lack of poise, which marks the global market, these principles of the moral social 
theology represent operative solutions which defend the dignity of the human per-
son, but which can be applied in the international economy.

Wilhelm Dancă
Humans and market, today . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

There is a strong relation between the human phenomenon and the economical sys-
tems, because these systems aim, even if it’s succeeded just partly, to serve the human 
being and to be measured by the human dignity. Starting from this inner deficiency 
of every economical system, the author of this study pleads for the permanent huma-
nization of the business activities, presenting some principles of the social doctrine of 
the Church with regard to the economical sphere. Also, the study underlines the 
complex situation of the market in Romania and it offers as solution of the clarifying 
the grey framework of the economy these two ways: to create the human conditions 
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of the development in the light of the Magisterium of the Church and to follow the 
brilliant example of the Canadian Robert Ouimet which combines ethics and profit 
in developing industrial unit. Finally, the author expresses his hope in a new Christian 
humanism which can configure a business world founded both on development and 
welfare, and on solidarity, charity and culture.

Petre Semen
The protection of the marginalized categories. The care of the old persons . . . . . . . . . 69

The respect and the care of own parents are stipulated by the Fourth Commandment 
of God. But this aspect belongs to the system which gave a special attention to all 
persons, to the system in which being old man did not represent a depreciatory con-
notation, but it was the expression of the distinctive venerability. About these aspects 
treats the author of this study, who wishes to expose which was the vision about the 
care of this social category in the Israelite society and which is the biblical thinking 
about the respect toward parents. The first part exposes the family and the political 
tasks of the old persons and the duties of the young people who respected their pa-
rents thanks to the respect for God. Jesus did not abolish these stipulations, but per-
fected them. Today, when the differences between generations seem to become a real 
opposition, the Holly Scriptures remind us about God’s favourite presence in parents 
and in the poor people.

Iosefina Cristina Loghin
Rich in the European Union and poor in Romania?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

On the 1-st January 2007, thanks to its progress on the social and the economical 
sphere, Romania entered the European Union. In spite of this adhering de iure, in the 
concrete reality it can be noticed obvious discrepancies between the Romanian eco-
nomical system and the one of the other European states. The study of Cristina Lo-
ghin aims to present the situation of poverty or wealth of some categories of age from 
Romania. The first analyzed category is the area of old persons who become more 
numerous and need special care. Then the author illustrates the situation of the em-
ployed persons and of the children who live in towns or in villages. Against the un-
fairness which affects these social categories, it is necessary to apply the Christian 
principles of justice and charity, which are useful even today in order to build a better 
world.

Msgr. Giani Manzone
The expansion of market and the transformation of life in money . . . . . . . . . . . . . . . . 83

In Europe and in the world market is not anymore a marginal institution, but became 
a central aspect of the contemporary society. The study of Msgr. Giani Manzone tries 
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to illustrate that this development of marketing has limits. Market can bring flowe-
ring, the social and the democratic development, but can represent a danger when it 
consider the human history only in the angle of utility. The objective critic that the 
author brings to the mercantile civilization has not a polemical purpose, but aims to 
prepare the elaboration of a new political project in conformity with the exigencies of 
the human dignity.

Ursula Nothelle-Wildfeuer / Gerhard Steger
The papal social message and its relation with the market economy, 
from „Rerum novarum” to „Deus caritas est” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Starting with Rerum novarum, in the papal social Magisterium we find declarations 
about the main pre-requisites of liberalism and of the market economy. These inter-
ventions are the expressions of its care of the people’s redemption. About these as-
pects speak the authors of this study, which starts by presenting the evolution of 
Church’s involvement in the area of the social thought through the papal letters. In 
these documents are concrete points of contact with the principles of market eco-
nomy: private property, freedom in contracting and the fair competition. The article 
finishes by affirming Church’s duty of rousing the spiritual forces of justice and cha-
rity, even today, in the context of the global changes.

Ioan Vicovan
Church’s servant working and the references point of the philanthropy 
of the Romanian Orthodox Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Diakonia and philanthropy represent two specific features of the primary Church 
and of the Church during the centuries. Today, when the materialist outlook influen-
ces the people to gather more money and properties, the study of Ioan Vicovan pro-
poses to discover the theology of the Holly Fathers of the Church. That is why in his 
article the author presents both their teaching concerning charity and the concrete 
their working which stresses their testimony: hospitality, alms, donations and the 
hospitals. Finally the author identifies the institution of philanthropy from the past 
and from the present time of the Romanian Orthodox Church, which tried and is 
trying to celebrate in this way the „Mass after the Mass” for the poor people.

Antoine Sondag
State, market and the third sector. Prospects on gift and gratuitousness . . . . . . . . . . 136

In the market economy, founded on the principle of the maximum profit and of the 
direct competition it is difficult to apply the doctrine of gratuitousness, which in the 
economical sphere, is an unjustified loss. And yet, Antoine Sondag says that people, 
except the material needs, which economy can satisfy, has also relational and spiritual 
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needs. That is why economy has to accept that it is limited. Through gifts there are 
created relationships and through gratuitousness can be built a society; economy can 
not create society but requires it. Only by extending this sector of gift and of gratui-
tousness, Christians can promote the equilibrium in society and in market.

Egidiu Condac
The local necessities and the global politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

A very important principle of the Church’s social doctrine is subsidiarity; this princi-
ple regulates the relation between inferior and superior, between global and local. In 
the context of globalization respecting this principle is an acute necessity. About this 
reality speaks Egidiu Condac in his article, which starts by presenting the old antici-
pations of globalization in Church’s feature of universality. In parallel of this „confes-
sional” globalization, the contemporary society promotes an economical one, which 
influences people, families and culture. This process often ignores the local needs of 
states, causing the appearance of an opposition between globalization and localism. 
In order to surpass this detrimental situation, at the end of this article the author 
proposes some solutions: the strategies which defend the common good, the knowledge 
of the local necessities, the communications between global and local.

Anton Carpinschi
Is there possible an economy with „a human face” in the era of globalization? . . . . . 150

At the beginning, globalization was an economical process, but gradually it has influ-
enced society and culture. This process develops an impersonal way and causes the 
crushing of communities’ identity. That is why it appeared the question if globalization 
can present „a human face”. The article of Anton Carpinschi starts by illustrating the 
conditions which accomplish this desideratum: the equal repartition of benefits, the 
non-monopolization of market. Understanding these principles requires the reference 
to transcendence, to an absolute reference system. But in order to obtain this ontolo-
gical-theological reference for an economy with „a human face” it is necessary a po-
litics with „a human face”, which promotes a theocentric humanism.

Joachim Wiemeyer
The moral challenges of the globalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Globalization has caused the intensification of goods and services exchange, the 
frequent emigrations and the appearance of the global mobile cash. These great changes 
bring both hopes and fears because this process seems to be a colossus which can not 
be stopped. The article of Joachim Wiemeyer comes up against these fears and exposes 
the dimensions of the social justice which can model globalisation: participation, 
performance, chances equality, finances, justice in the relations between different 
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generations and the justice of the necessities. Moreover, Joachim Wiemeyer says that 
globalisation presents potential advantages which can be made topical by establi-
shing a global system of governance which is able to apply the implications of subsi-
diarity.

Lucian Farcaş
The social education and the integral formation of the Christian . . . . . . . . . . . . . . . . 183

In the second part of the 20th century, when Europe and the whole world tried to heal 
their wounds of the Second World War, the Catholic Church reaffirmed the impor-
tance of the social conscience education and of the integral formation. Lucian Farcaş, 
in his article, presents and analyses the magisterial teaching from the post-war period, 
when Church underlined the necessity of knowing, assimilating and applying the 
social doctrine of the Church, because this teaching could offer true solutions to 
people’s problems. These stipulations are present today in the Compendium of the 
Social Doctrine of the Church which specifies the framework of the formation of the 
lay persons, of candidates to priesthood and of the priests. These imperatives have to 
be considered within the pedagogic itineraries that can apply the Christian faith in 
temporary realities.

Msgr. Aurel Percă
The topical interests of the encyclical letter „Humanae vitae” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

40 years ago the pope Paul VI promulgated the encyclical letter Humanae vitae. This 
document, which aroused contemptuous reactions, is valid also today thanks its pro-
found rational and human root. Msgr. Aurel Percă, in this study, illustrates the topical 
interests of the problems presented in Humanae vitae. After presenting the genesis 
and the complete doctrine of the encyclical letter, the author brings into bold relief 
the prophetical service of this document which becomes obvious in affirming the 
moral principles even if it arouses open resistance. This magisterial intervention is 
not singular, but represents the expression of the care and of attention of the Church 
of defending human dignity and rights.

Robert Lazu
„Humanae vitae” and the crisis of the moral life in the modern era. . . . . . . . . . . . . . 211

On the 25th July 1968 the pope Paul VI published Humanae vitae  which caused ex-
plosive reaction both outside and inside the Church. Robert Lazu makes a survey of 
the acceptance and of the resistance aroused by this document, indicating the main 
moral principles we found in it and the social-cultural context which required such a 
document. In a personal manner, the author illustrates the great challenge of the ma-
trimonial life proposed by Humanae vitae and the necessity of catechizations, whose 



16 DIALOG TEOLOGIC 21 (2008)

propose is to transmit to the Christians these important data about the sexual life in 
family.

Isidor Chinez
Family in the service of life; responsible paternity in „Humanae vitae” . . . . . . . . . . . 218

At the beginning of 1960s in Europe unleashed the sexual revolution, whose ideology 
reduced family to a human association with immanent purpose. The article of Isidor 
Chinez presents the dangers that attacked family’s integrity and the morality of the 
relations between spouses. Humanae vitae, in continuity with the Second Council of 
Vatican, proposes an integral vision of the human beings, marking the double value 
of the married relation, the responsible paternity, and the necessity of self controlling 
and the importance of respecting the moral laws. These norms receive their true sense 
when we consider its from the point of view of the married love which turns the spo-
uses into God’s co-worker.

RECENSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235



EDITORIAL

PENTRU PROMOVAREA VALORILOR ETICE ȘI SPIRITUALE 
ÎN ACTIVITĂŢILE ECONOMICE

Wilhelm DANCĂ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi

Am învăţat în timpul guvernării comuniste din România ce înseamnă eco-
nomia planificată şi am simţit pe pielea noastră greşelile ei. De câţiva ani am 
intrat în capitalism şi continuăm să trăim într-un sistem de economie liberă, 
dar beneficiile întârzie să apară, nedreptăţile parcă nu sunt mai multe, însă 
nici mai puţine, corupţia pare să fie mai răspândită decât înainte, lăcomia do-
mină relaţiile dintre oameni, creşte numărul săracilor, se intensifică fenomenul 
migraţiei muncii cu urmări greu de controlat: pierderea unităţii familiei, descreş-
terea demografică, depopularea satelor şi a comunităţilor religioase etc.

Aşadar piaţa sau economia liberă nu este perfectă, deşi de la Adam Smith 
încoace omenirea nu cunoaşte un alt sistem care să producă mai multă creştere 
economică şi mai multă bunăstare pentru comunitatea umană în ansamblul 
ei. Piaţa liberă este mai adaptată naturii umane şi, într-un anumit fel, reflectă 
calităţile şi limitele naturii omului. Prin urmare, chiar economia liberă se poate 
îmbolnăvi, poate suferi de boli cronice sau acute. Cât priveşte strategiile de 
însănătoşire a economiei libere, dar bolnave, părerile sunt împărţite. Unii cred 
că sistemele economice bolnave se pot vindeca rapid prin ele însele, adică prin 
măsuri de redresare economică: eliminarea cheltuielilor inutile, sporirea taxelor, 
infuzie de capital, anularea proiectelor perdante etc. Alţii, şi din această cate-
gorie fac parte creştinii, spun că vindecarea sigură, chiar dacă e de lungă du-
rată, a unui sistem economic bolnav se face prin recursul la etică, la valorile 
spirituale şi sociale care susţin promovarea fiinţei umane integrale. În situaţii 
de criză profundă cum este criza în care ne aflăm acum, trebuie găsit un echi-
libru folosind ambele măsuri, adică ceva care să combine reformele economice 
şi cele etice.

Doctrina socială a Bisericii a insistat mereu pe necesitatea căutării şi păs-
trării acestui echilibru, însă vocea ei a fost înăbuşită de promovarea excesivă a 
dorinţei de câştig, a poftei de avere, de încurajarea corupţiei şi a înşelăciunii 
etc. Iată ce spunea Papa Ioan Paul al II-lea, de venerată memorie, referitor la 
aceste tensiuni din interiorul sistemelor economice: 
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Biserica a respins ideologiile totalitare şi atee, asociate în timpurile moderne cu 
comunismul sau cu socialismul. În acelaşi timp, ea a respins în capitalism individu-
alismul şi primatul absolut al legii pieţei asupra muncii omeneşti. Reglementarea 
economiei numai prin planificarea centralizată perverteşte la bază legăturile soci-
ale; reglementarea ei numai prin legea pieţei nu poate realiza dreptatea socială, 
căci există numeroase nevoi omeneşti care nu pot fi satisfăcute prin intermediul 
pieţei. Trebuie preconizată o reglementare rezonabilă a pieţei şi a iniţiativelor eco-
nomice, după o justă ierarhie a valorilor şi în vederea binelui comun1.

Dar învăţătura Papei Ioan Paul al II-lea are rădăcini adânci în doctrina 
Conciliului al II-lea din Vatican, care a dedicat un întreg capitol acestei ches-
tiuni în constituţia pastorală Gaudium et spes. Este de vorba de capitolul al 
III-lea din Gaudium et spes, unde se spune, printre altele, că disparităţile şi 
dezechilibrele vieţii economice au făcut ca luxul să coexiste cu sărăcia2. De 
aceea este necesar ca dezvoltarea economică să fie pusă în slujba omului, iar 
omul să poată să controleze dezvoltarea economică. Pe de o parte, „trebuie 
încurajate progresul tehnic, spiritul inovator, crearea de întreprinderi şi extin-
derea lor, adaptarea metodelor de producţie şi eforturile susţinute ale celor 
care participă la producţie: cu alte cuvinte, toate elementele ce slujesc acestei 
dezvoltări”. Pe de altă parte, 

finalitatea fundamentală a producţiei nu este simpla înmulţire a produselor, nici 
profitul sau puterea, ci slujirea omului: a omului luat ca un întreg, conform ierar-
hiei nevoilor lui materiale, precum şi a exigenţelor vieţii lui intelectuale, morale, 
spirituale şi religioase; a fiecărui om şi a fiecărui grup de oameni, de orice rasă şi 
din orice parte a lumii. De aceea, activitatea economică, condusă după metodele 
şi legile sale proprii, trebuie exercitată între limitele ordinii morale, pentru a fi 
conformă planului lui Dumnezeu cu omul3.

După cum se ştie, mesajul Bisericii se adresează, în primul rând, creştinilor. 
Din acest punct de vedere, 

creştinii care joacă un rol activ în dezvoltarea economico-socială contemporană şi 
luptă pentru dreptate şi iubire trebuie să fie convinşi că pot contribui mult la pros-
peritatea omenirii şi la pacea lumii. În aceste diverse activităţi ei să strălucească 
prin exemplul lor, individual şi colectiv. Câştigându-şi competenţa şi experienţa 
1 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus (1 mai 1991), nr. 10; 13; 

34; 44. De asemenea, cf. Catehismul Bisericii Catolice, nr. 2425, ARCB, Bucureşti 1993, 502.
2 Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea con-

temporană Gaudium et spes (7 decembrie 1965), nr. 63, ARCB, Bucureşti 2000, 409.
3 Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea con-

temporană Gaudium et spes, nr. 64, pag. 410.
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absolut indispensabile, să păstreze, în mijlocul activităţilor pământeşti, o justă 
ierarhie de valori, în fidelitate faţă de Cristos şi de evanghelia lui, astfel încât în-
treaga lor viaţă, atât individuală, cât şi socială, să fie străbătută de spiritul fericirilor 
şi, mai ales, de spiritul de sărăcie. Oricine, urmându-l pe Cristos, caută mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu află în aceasta o iubire mai puternică şi mai curată pen-
tru a-i ajuta pe toţi fraţii săi şi pentru a îndeplini faptele dreptăţii sub inspiraţia 
carităţii4.

Dacă vorbim despre economie şi nu numai, între teorie şi practică, între 
idealuri şi viaţa de zi cu zi, găsim diferenţe, discrepanţe sau chiar contradicţii. 
Potrivit învăţăturii creştine, sursa tuturor acestor neajunsuri este păcatul din 
om sau/şi din societate. Vindecarea de păcat şi, pe cale de consecinţă, cu refe-
rire la chestiunea în discuţie, însănătoşirea activităţilor economice presupun 
acceptarea şi trăirea evangheliei. Trebuie să recunoaştem că este un lucru des-
tul de greu de atins, adică un bun om de afaceri să fie în acelaşi timp şi un bun 
creştin. Totuşi, nu este imposibil. Exemplele pe care ni le dau cei ce lucrează în 
sistemul economiei de comuniune propus de mişcarea focolarelor sau altele 
asemănătoare în diferite părţi ale lumii confirmă că mântuirea este posibilă şi 
pentru omul ce desfăşoară activităţi economice.

Deoarece mediul de afaceri din România este îmbibat de corupţie, la nivel 
naţional şi local, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi-a propus să 
organizeze un simpozion pentru a găsi câteva căi de vestire a evangheliei lumii 
economice din ţara noastră. Simpozionul a fost organizat pe parcursul a două 
zile, 16 şi 17 aprilie 2008, şi a avut ca titlu „Omul şi piaţa”. Iniţiativa pastorală 
a Institutului a venit într-un moment bun, fiindcă s-a unit cu o iniţiativă simi-
lară dezvoltată de Confederaţia Caritas România, care tocmai terminase pro-
iectul de traducere5 (prin bunăvoinţa şi priceperea pr. dr. Lucian Farcaş de la 
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi) şi publicarea în limba română la 
Editura Sapientia a Compendiului de doctrină socială a Bisericii. Astfel, Insti-
tutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Confederaţia Caritas România au 
devenit principalii actori ai simpozionului, atât în logistică, cât şi în organizare. 

Faptul că aceste două iniţiative au întâlnit un val de aşteptare în interiorul 
Bisericii Catolice din România a fost confirmat de participarea unor persona-
lităţi calificate în domeniu precum Card. Renato Raffaele Martino, preşedintele 

4 Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea con-
temporană Gaudium et spes, nr. 72, pag. 417.

5 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, tr. Lucian Farcaş, Sapientia, Iaşi 2007.
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Consiliului Pontifical Justitia et Pax din Vatican6, P. Bartolomeo Sorge, s.j., 
directorul revistei Aggiornamenti sociali din Italia, profesori de doctrină soci-
ală din Germania, Franţa şi România, Î.P.S. dr. Ioan Robu, arhiepiscop şi mi-
tropolit de Bucureşti, P.S. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, P.S. Aurel Percă, 
episcop auxiliar, şi, nu în ultimul rând, personalităţi din conducerea Confede-
raţiei Caritas România.

În acest număr 21 din revista Dialog teologic redăm textele conferinţelor 
primite la redacţie. Pentru a introduce publicul cititor în substanţa acestor 
contribuţii de excepţie la înţelegerea şi promovarea doctrinei sociale a Bisericii, 
rezum în continuare câteva dintre ideile mari ce au revenit în mod insistent fie 
în cadrul conferinţelor, fie în orizontul întrebărilor şi comentariilor partici-
panţilor.

Mai întâi s-a subliniat că problemele economice actuale din societatea ro-
mânească îi privesc în mod special pe creştinii laici. Ei sunt chemaţi să se 
ocupe de cele vremelnice şi să le orienteze după voinţa lui Dumnezeu7. Dar 
fără discernământ, fără coerenţa mărturiei, pe scurt, fără evanghelie şi fără 
Duhul lui Cristos, misiunea credincioşilor laici ar avea de suferit, de aceea se 
impune formarea lor. Finalitatea acestei formări speciale este umanizarea şi 
sfinţirea mediului de afaceri. Educarea creştinilor laici catolici trebuie să ducă 
la cunoaşterea elementelor de doctrină socială din Biserica Ortodoxă şi din 
celelalte comunităţi ecleziale şi la colaborarea cu membrii acestor comunităţi 
religioase.

În al doilea rând, s-a arătat că trăim un moment de cotitură în istoria civi-
lizaţiei noastre, care trebuie asumat în mod responsabil în sensul aplicării 
unor reforme profunde la nivelul instituţiilor şi practicilor economice. Actuala 
criză este complexă, însă cu referire la activităţile economice, criza arată că 
piaţa bazată doar pe speculaţie nu produce creştere şi bunăstare, dimpotrivă. 
Pentru a reveni la finalităţile sale proprii, piaţa liberă trebuie să reaşeze lucru-
rile în ordinea lor naturală, şi anume pe prim-plan persoanele umane, şi apoi 
banul, profitul, investiţia etc. Examenul de verificare a culturii economice re-
formate în spiritul provocărilor actuale – globalizarea economică, prăbuşirea 

6 Cardinalul Renato Raffaele Martino a terminat de redactat Compendiul de doctrină soci-
ală a Bisericii în 2004 şi l-a prezentat Papei Ioan Paul al II-lea pe 2 aprilie 2004, cu un an îna-
inte de trecerea lui în casa Tatălui ceresc. Să ne aducem aminte totuşi că acest proiect a fost 
început pe când în fruntea dicasterului Justitia et Pax se afla cardinalul vietnamez Francisc 
Xavier Nguyen Van Thuan.

7 Cf. Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen 
gentium (21 noiembrie 1964), nr. 31, ARCB, Bucureşti 2000, 89.



21PENTRU PROMOVAREA VALORILOR ETICE ŞI SPIRITUALE...

ideologiilor, criza ecologică şi altele – se dă la capitolul săraci şi sărăcie. Filan-
tropia nu trebuie să rămână un gest de solidaritate manifestat doar în momente 
de criză, ci ar trebui să devină o constantă a economiei libere.

În sfârşit, a treia mare direcţie a chestiunilor discutate în cadrul simpozio-
nului „Omul şi piaţa” de la Iaşi a fost dominată de raportul dintre morală şi 
economie. Amintesc în fugă că în Compendiu se găsesc mai multe pagini con-
sacrate acestei chestiuni8. Pe scurt, s-a vorbit despre faptul că doctrina socială 
a Bisericii insistă asupra aspectului moral al economiei. S-a spus, de aseme-
nea, că raportul dintre morală şi economie este necesar şi intrinsec: activitatea 
economică şi comportamentul moral se întrepătrund reciproc în mod intim. 
Distincţia necesară dintre morală şi economie nu conţine o separare între cele 
două domenii, ci, dimpotrivă, o reciprocitate importantă. Mulţi vorbitori au 
subliniat că dimensiunea morală a economiei arată că eficienţa economică şi 
promovarea dezvoltării umane în solidaritate nu sunt două scopuri separate 
sau alternative, ci un singur obiectiv indivizibil. Astfel, pentru a avea un profil 
moral, activitatea economică trebuie să urmărească dezvoltarea globală şi so-
lidară a omului şi a societăţii din care face parte. Aşadar doctrina socială a 
Bisericii leagă morala de economie în perspectiva generoasă a dezvoltării in-
tegrale şi solidare, recunoscând că „a realiza proiecte socio-economice capa-
bile să favorizeze o societate mai echitabilă şi o lume mai umană reprezintă o 
încercare dificilă, dar şi o datorie stimulatoare pentru toţi cei care lucrează în 
economie şi în ştiinţele economice”9.

În afară de conferinţele consacrate raportului dintre valorile morale, umane 
şi obiectivele activităţilor economice din capitalism sau din economia liberă, 
în paginile revistei Dialog teologic nr. 21 se găsesc alte trei texte importante 
despre evanghelia vieţii. Ele au fost prezentate în cadrul şedinţei publice nu-
mite Dies academicus a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, din 8 
martie 2008, când s-a propus spre dezbatere şi analiza publică moştenirea en-
ciclicei Papei Paul al VI-lea Humanae vitae. Pe această cale, Institutul a voit să 
marcheze aniversarea a patruzeci de ani de la publicarea mult discutatei enci-
clice Humanae vitae (25 iulie 1968). Printre conferenţiari au fost P.S. Aurel 
Percă, episcop auxiliar, Robert Lazu, pr. drd. Isidor Chinez şi prof. univ. dr. 
Vasile Astărăstoaie. Conferinţele primite la redacţie şi publicate în acest număr 

8 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, nr. 330-335, pag. 266-270.

9 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, nr. 333, pag. 268.
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din Dialog teologic scot în evidenţă actualitatea învăţăturii enciclicei Humanae 
vitae, caracterul ei profetic, profund uman şi spiritual. O asemenea moştenire 
nu poate fi dezvoltată decât printr-o cateheză sistematică, convingătoare.

Dacă ar fi să unim mesajele conferinţelor din aceste pagini într-unul sin-
gur, atunci mesajul s-ar putea formula în patru cuvinte:

Nu vă fie teamă!



COMUNICĂRI

COMPENDIUL DE DOCTRINĂ SOCIALĂ A BISERICII

Card. Renato RAFFAELE MARTINO
Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace,

Vatican

1. Sunt bucuros să fiu aici cu voi pentru a reflecta asupra valorii şi asupra 
semnificaţiei doctrinei sociale a Bisericii, participând la acest important Inter-
national Symposium „Humans and Market”, promovat de Institutul Teologic 
din Iaşi, care, în mod lăudabil, s-a îngrijit şi de traducerea în limba română a 
Compendiului de doctrină socială a Bisericii, publicat de Consiliul Pontifical 
pentru Dreptate şi Pace în octombrie 2004, din însărcinarea neuitatului Sluji-
tor al lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea. Mulţumesc din inimă tuturor partici-
panţilor la acest simpozion, ilustrelor autorităţi religioase şi civile prezente, 
celor care aşteaptă de la acest simpozion lumină şi forţă pentru a realiza în 
România o societate marcată de un umanism integral şi solidar. De fapt, Com-
pendiul de doctrină socială a Bisericii a fost redactat cu această intenţie precisă: 
să lumineze viaţa socială a oamenilor şi a popoarelor cu lumina evangheliei, 
având conştiinţa că această lumină este un factor determinant al dezvoltării 
lor depline şi autentice.

Compendiul de doctrină socială a Bisericii schiţează un cadru unitar al acelui 
corpus doctrinal al învăţăturii sociale catolice şi prezintă 

într-o formă completă şi sistematică, deşi într-o manieră sintetică, învăţătura so-
cială, care este rodul reflecţiei înţelepte magisteriale şi expresia angajării constante 
a Bisericii în fidelitatea faţă de harul răscumpărării lui Cristos şi în grija plină de 
iubire faţă de destinele umanităţii1. 

În celebra Predică de pe Munte (cf. Mt 5-7), Isus îi defineşte pe discipolii săi 
drept sare a pământului şi lumină a lumii (cf. Mt 5,13-16). Sarea şi lumina 
trimit imediat la ceea ce trebuie să fie sărat şi la ceea ce este luminat: sarea şi 
lumina au ca scop să dea gust şi să lumineze. Pământul care trebuie făcut gus-
tos şi lumea care trebuie luminată sunt, conform metaforei lui Isus, pământul 

1 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, 8.
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şi lumea oamenilor. Oamenilor care locuiesc pe pământ şi în lume le este 
adresată mărturia creştinilor: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oa-
menilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl 
vostru cel din ceruri” (Mt 5,16). Compendiul de doctrină socială a Bisericii se 
plasează pe linia acestei învăţături evanghelice ca un instrument pe care Bise-
rica actuală a voit să-l ofere creştinilor ca să fie tot mai mult sare a pământului 
şi lumină a lumii.

2. De ce s-a simţit nevoia de a publica un Compendiu de doctrină socială? 
În general, se simte necesitatea de a elabora un compendiu atunci când mate-
ria referitoare la un aspect al ştiinţei a ajuns la o extensiune deosebită şi citito-
rul nespecializat riscă să n-o poată cunoaşte fie tocmai din cauza extinderii, fie 
din cauza complexităţii. Doctrina socială a Bisericii a început cu enciclica lui 
Leon al XIII-lea Rerum novarum (1891) şi în decursul secolului al XX-lea s-a 
îmbogăţit, graţie intervenţiilor magisteriale care tratau chestiunile sociale cele 
mai acute. Cu trecerea timpului, ea a asumat şi un nou statut: s-a ridicat la 
nivelul de teologie morală, în timp ce la începuturile sale se plasa în mod pre-
valent pe versantul filozofiei morale. Trecerea a avut loc în mod oficial cu en-
ciclica Sollicitudo rei socialis (1987)2. Constatarea trecerii este foarte prezentă 
în Compendiu, care a dat doctrinei sociale o omogenitate epistemologică ce nu 
poate fi întâlnită mereu în diferitele documente care s-au succedat pe durata 
aproape a unui secol3. Documentul asumă o viziune articulată a datului natu-
ral (care trimite la raţiune) şi a celui supranatural (care trimite la credinţă), în 
care primul găseşte împlinire în al doilea, care, la rândul său, îl păzeşte pe pri-
mul4. Prin urmare, Compendiul 

2 În Sollicitudo rei socialis se afirmă: „Ea [doctrina socială] este formularea exactă a rezul-
tatelor unei reflecţii atente privind complexa realitate a existenţei omului, în societate şi în 
contextul internaţional, în lumina credinţei şi a tradiţiei bisericeşti. Scopul său principal este 
acela de a interpreta astfel de realităţi, examinând aici conformitatea sau divergenţa faţă de 
liniile învăţăturii Evangheliei privind omul şi chemarea sa pământească şi transcendentă; prin 
urmare, scopul este de a orienta comportamentul creştin. De aceea, doctrina socială este de 
natură teologică şi în mod deosebit de natură teologico-orală” (nr. 41; textul este preluat la nr. 
72 din Compendiu).

3 Însuşi Compendiul aminteşte că doctrina socială s-a format în timp şi nu a fost gândită 
de la început ca un sistem organic (cf. nr. 72). 

4 În acest sens, Compendiul scrie: „Inteligenţa credinţei include raţiunea prin care ea, pe 
cât posibil, explică şi înţelege adevărul revelat şi-l integrează cu adevărul despre natura umană, 
aşa cum este exprimat în planul divin al creaţiei” (nr. 75).



25COMPENDIUL DE DOCTRINĂ SOCIALĂ A BISERICII

se prezintă ca un instrument pentru discernământul moral şi pastoral al eveni-
mentelor complexe ce caracterizează timpurile noastre; ca un ghid care să inspire, 
la nivel individual şi colectiv, comportamente şi alegeri care să permită tuturor să 
privească spre viitor cu încredere şi speranţă; ca un ajutor pentru credincioşi pri-
vind învăţătura Bisericii în domeniul moralităţii sociale5. 

Dacă ar fi vorba numai de a urmări discernământul pastoral, s-ar putea 
considera Compendiul utilizabil numai la nivel intrabisericesc. În schimb, e 
vorba de a favoriza şi a ajuta şi discernământul moral, şi asta îi priveşte pe toţi, 
deoarece nu există viaţă socială şi politică ce să poată face abstracţie de morală, 
adică de respectarea nu numai a principiilor, dar, mai ales, a persoanelor umane, 
pentru care este funcţională şi afirmarea principiilor.

3. În lumina relaţiei dintre fides et ratio, este rezolvată şi chestiunea legitimi-
tăţii unei intervenţii a Bisericii în chestiunile sociale; în faţa unei laicităţi greşit 
înţelese, conform căreia credinţa nu ar trebui să intre în viaţa publică pentru 
că aceasta este a tuturor, se reafirmă că Biserica preţuieşte nu atât tehnicile prin 
care se rezolvă problemele sociale, cât, mai ales, persoana umană în toate di-
mensiunile sale, pe care Biserica o cunoaşte în structura ei definitivă, aceea pe 
care însuşi Dumnezeu a stabilit-o. Acel mai mult pe care Biserica îl cunoaşte 
graţie Revelaţiei lui Dumnezeu şi paradigmei umanului, constituit de Isus 
Cristos, devine criteriu de evaluare a practicilor sociale şi politice şi chiar de 
orientare a aceloraşi practici. Compendiul se sprijină pe toată această convin-
gere puternică. În virtutea revelaţiei lui Dumnezeu, nimeni nu cunoaşte ade-
vărul persoanei umane ca Biserica şi deci nimeni nu este în măsură s-o apere 
ca Biserica: doctrina socială are acest scop fundamental6.

4. Compendiul subliniază că doctrina socială se plasează în inima misiunii 
evanghelizatoare a Bisericii. El ilustrează, mai ales în capitolul al doilea, carac-
terul ecleziologic al acestei doctrine, adică relaţia ei cu misiunea Bisericii, cu 
evanghelizarea şi cu vestirea mântuirii creştine în realităţile vremelnice. Misi-
unea de slujire a lumii proprie Bisericii, care constă în a fi semn de unitate a 
întregului neam omenesc şi sacrament de mântuire, cuprinde, de fapt, printre 

5 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, 10. 

6 „Doctrina socială este o cunoaştere luminată de credinţă care – tocmai de aceea – expri-
mă o mai mare capacitate de înţelegere” (Compendiu, nr. 75). 
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instrumentele sale, şi doctrina socială7. Faptul că Compendiul evidenţiază pla-
sarea doctrinei sociale în cadrul misiunii proprii a Bisericii, pe de o parte, ne 
induce să nu considerăm doctrina socială ca ceva adăugat sau colateral vieţii 
creştine, pe de altă parte, ne ajută să înţelegem că ea aparţine unui subiect 
comunitar. De fapt, subiectul adecvat naturii doctrinei sociale nu este altcineva 
decât întreaga comunitate bisericească. Toate acestea sunt bine clarificate de 
Compendiu: 

Doctrina socială aparţine Bisericii, pentru că Biserica este subiectul care o elaborează, 
o răspândeşte şi o învaţă. Ea nu este prerogativa unei părţi componente a trupului 
bisericesc, ci a întregii comunităţi: este expresia modului în care Biserica înţelege 
societatea şi a punctului de vedere pe care-l are faţă de structurile şi schimbările 
acesteia. Întreaga comunitate eclezială – preoţi, călugări şi laici – ia parte la con-
stituirea doctrinei sociale, conform diferitelor ei datorii, carisme şi slujiri8.

5. Toate învăţăturile din Compendiu primesc formă şi inspiraţie de la cari-
tate, nu numai acelea care cultivă relaţiile scurte – contactul direct, afectiv, cu 
alţii –, ci, mai ales, acelea care cultivă relaţiile lungi – cele mijlocite de institu-
ţiile politice şi economice care trimit îndeosebi la angajarea socială şi politică. 
Porunca nouă a iubirii mă invită, pe de o parte, să regăsesc chipul autentic al 
celuilalt/celeilalte în necunoscutul care trăieşte lângă mine; pe de altă parte, 
mă stimulează să devin aproapele, prin intermediul instituţiilor politice şi 
economice, chiar şi pentru cei care vor rămâne necunoscuţi. S-ar putea citi 
acest dublu aspect al iubirii creştine, direct personal şi mijlocit instituţional, în 
parabola Samariteanului milostiv (cf. Lc 10,30-37). Caritatea direct personală 
este scoasă în evidenţă de grija extremă cu care protagonistul se apropie de 
omul rănit pe drum. Relatarea subliniază asta încetinind ritmul până la perce-
perea fiecărei acţiuni: „A venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropi-
indu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin...” (Lc 10,33-34). Faptul de 
a deveni aproapele Samariteanului milostiv nu se epuizează însă în contactul 

7 Cf. Ioan Paul al II-lea, Sollicitudo rei socialis, nr. 41. Despre conexiunea intimă dintre 
doctrina socială şi misiunea Bisericii tratează exact un pasaj vestit din Centesimus annus. În 
paragraful 54 din Enciclică, Ioan Paul al II-lea afirma că „doctrina socială are în sine valoarea 
unui instrument de evanghelizare: ca atare, îl vesteşte pe Dumnezeu şi misterul de mântuire 
în Cristos oricărui om şi, pentru acelaşi motiv, îl revelează omului pe el însuşi. În această lu-
mină şi numai în această lumină se ocupă de celelalte”. Doctrina socială se interesează de 
proiectul lui Dumnezeu cu privire la om: dacă se ocupă de muncă, economie, politică, pace, 
ea face asta din punctul de vedere al vestirii creştine a mântuirii. 

8 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, 79.
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direct cu cel nenorocit, ci se prelungeşte dincolo de prezenţa sa fizică, prin 
organizarea îngrijirii sale într-o structură cu personal corespunzător (hanul şi 
hangiul) şi alocarea de resurse economice corespunzătoare (cei doi dinari). E 
vorba de caritatea socială şi politică, descrisă de Compendiu cu următoarele 
cuvinte: 

Aproapele, care trebuie iubit, se prezintă „în societate” în atât de multe aspecte 
încât a-1 iubi în mod real, a-i veni în ajutor în necesităţile şi nevoile sale, ar putea 
însemna şi altceva decât binele care i s-ar face doar la nivel interindividual: a-l iubi 
pe plan social înseamnă a folosi mijloacele sociale în funcţie de situaţia dată pentru 
a-i îmbunătăţi viaţa sau pentru a elimina acei factori sociali care au cauzat necazul 
său. Fără îndoială că lucrarea milostivirii cu care se răspunde aici şi acum la o 
nevoie reală şi urgentă a aproapelui este un act de caritate, dar este un act indis-
pensabil de caritate angajarea menită să organizeze şi să structureze societatea aşa 
încât aproapele să nu fie nevoit să trăiască în mizerie, mai ales când aceasta devine 
situaţia în care se află un mare număr de persoane şi chiar popoare întregi, situaţie 
ce astăzi atinge proporţiile unei adevărate şi proprii problematici sociale mondiale9.

6. Înscrierea iubirii creştine în interiorul relaţiilor sociale, mai ales în cele 
mijlocite de instituţiile politice şi economice, poate conta pe experienţa gene-
raţiilor precedente de creştini, interpretată cu autoritate de magisteriul Bisericii. 
Acest patrimoniu de principii şi indicaţii, mai ales în documentele pontifilor 
din ultimele două secole, este indicat cu numele de doctrina socială a Bisericii, 
prezentată în mod organic de Compendiu. Nucleul central al acestei doctrine, 
constituit din adevărurile fundamentale de antropologie şi etică creştină, care 
corespund imaginii revelate a omului, nu este nici un apel generic la fraterni-
tate, nici un proiect global rezolutiv în maniera ideologiilor, ci o orientare 
precisă care indică direcţia corectă a unui drum menit să realizeze un uma-
nism integral şi solidar. În această perspectivă, în doctrina socială pot fi găsite 
câteva principii fundamentale care trebuie plasate în centrul operei pastorale 
de evanghelizare a socialului. Ele orientează transcrierea poruncii iubirii creş-
tine în dreptate socială autentică. Sunt principiile primatului şi demnităţii per-
soanei, al binelui comun, al solidarităţii şi al subsidiarităţii.

a) Primatul şi demnitatea persoanei. La rădăcina doctrinei sociale se află 
principiul primatului şi demnităţii persoanei. El derivă din faptul că persoana 

9 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, 208.
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umană, în calitate de „centru şi culme a tot ceea ce există pe pământ”10, este 
„principiu, subiect şi scop al tuturor instituţiilor sociale”11. Din primatul per-
soanei faţă de societate derivă că „respectarea persoanei umane... este un cri-
teriu fundamental, aproape un pilastru fundamental, pentru structurarea so-
cietăţii înseşi, societatea având în întregime ca scop persoana”12. Respectarea 
persoanei se traduce în practică în apărarea şi în promovarea drepturilor 
umane – universale, inviolabile şi inalienabile – care, deşi trebuie să fie preci-
zate pe baza condiţiilor istorice, economice şi culturale, constituie totuşi un 
criteriu important pentru angajarea socială şi politică. 

Între cele principale trebuie amintit: dreptul la viaţă, din care face parte integrantă 
dreptul de a creşte în sânul mamei după zămislire; dreptul de a trăi într-o familie 
unită şi într-un ambient moral, favorabil dezvoltării propriei personalităţi; dreptul 
de a-şi dezvolta inteligenţa şi libertatea în căutarea şi cunoaşterea adevărului; 
dreptul de a participa la muncă pentru a valorifica bunurile pământului şi a-şi 
dobândi astfel cele necesare traiului pentru sine şi pentru ai săi; dreptul de a înte-
meia în mod liber o familie, de acceptare şi educare a copiilor, prin exercitarea 
responsabilă a sexualităţii. Izvor şi sinteză a acestor drepturi este, într-un anume 
sens, libertatea religioasă, înţeleasă ca drept de a trăi în adevărul propriei credinţe 
şi în conformitate cu demnitatea transcendentă a persoanei proprii13.

b) Principiul binelui comun. Exigenţa de a respecta drepturile fundamentale 
ale persoanei se traduce, la nivel social, în promovarea principiului binelui 
comun. De fapt, toate şi fiecare persoană care constituie o societate cer cu 
acelaşi titlu respectarea demnităţii lor. În accepţiunea propusă de Compendiu, 
binele comun 

nu constă în simpla sumă a bunurilor particulare ale fiecărui subiect din corpul 
social. Ca bine al tuturor şi al fiecăruia în parte, este şi rămâne comun, pentru că 
este indivizibil şi pentru că doar împreună poate fi dobândit, poate creşte şi poate 
fi păstrat, chiar şi în perspectiva viitorului14. 

Principiul primatului şi demnităţii persoanei, dezvoltat conform principiului 
binelui comun, exclude două concepţii nepotrivite ale omului în societate: 
concepţia individualistă, prin care fiecare om este un grăunte de nisip despărţit 

10 Ioan Paul al II-lea, Christifideles laici, 37. 
11 Conciliul al II-lea din Vatican, Gaudium et spes, 25. 
12 Ioan Paul al ii-lea, Christifideles laici, 39.
13 Ioan Paul al ii-lea, Centesimus annus, 47.
14 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 

Bisericii, 164.
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de ceilalţi, şi concepţia colectivistă, prin care omul este o moleculă amestecată 
în organismul social: 

Persoana nu poate fi concepută niciodată doar ca o individualitate absolută, con-
struită de la sine şi pe sine, ca şi cum caracteristicile sale proprii nu ar depinde de 
alţii, ci numai de sine. Şi nici nu poate fi concepută ca o simplă celulă a unui orga-
nism în care să-i revină cel mult un rol funcţional din cadrul unui sistem15. 

Cele două concepţii nepotrivite ale omului în societate dau naştere la viziuni 
la fel de nepotrivite despre conducerea politică şi despre regimul economic. 
Individualismului îi corespund contractualismul în politică şi capitalismul li-
beralist în economie. Colectivismului îi corespund totalitarismul în politică şi 
comunismul total în economie. Deşi principiul binelui comun permite în mod 
negativ să se excludă forme politice şi economice care nu respectă persoana, 
nu poate să fie în mod pozitiv determinat imediat, din moment ce figura sa 
istorică completă trebuie refăcută încontinuu, în funcţie de exigenţele libertă-
ţii şi solidarităţii. Cu toate acestea, în măsura în care cere să fie respectată 
demnitatea persoanei, binele comun pune puterii politice şi distribuirii eco-
nomice câteva criterii obligatorii:

– cu referinţă la politică, binele comun cere pentru toţi dreptul şi obligaţia 
de participare, iar pentru cel care îndeplineşte rolul autorităţii, să o exercite în 
logica slujirii;

– cu referinţă la economie, binele comun reclamă destinaţia universală a 
bunurilor, principiu care, deşi nu se opune dreptului la proprietate privată, 
nu-l recunoaşte ca absolut şi de neatins, ci îl consideră ca un mijloc în vederea 
scopului. Compendiul afirmă că 

destinaţia universală a bunurilor aduce cu sine limitări în privinţa folosirii lor de 
către proprietarii legitimi. Persoana particulară nu poate acţiona fără a se gândi la 
consecinţele folosirii propriilor resurse, ci, dincolo de utilizarea personală şi fami-
lială, trebuie să ţină cont şi de binele comun. De aici rezultă obligaţia din partea 
proprietarilor să nu ţină nefolosite bunurile deţinute, ci să le dea pentru o activi-
tate productivă şi chiar să le încredinţeze celor care au dorinţa şi capacitatea de a 
le supune unui proces de producţie16.

15 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, 125.

16 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, 178.
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c) Principiul de solidaritate. Dimensiunea socială nativă şi structurală a 
persoanei dă naştere societăţii la diferitele sale niveluri, de la comunităţile cele 
mai restrânse, cum sunt familia, rudenia, domeniul prieteniilor, până la for-
maţiuni mai largi, cum ar fi corpurile intermediare, oraşul, naţiunea, organi-
zaţiile internaţionale. Societatea, la nivelurile sale mai strict interpersonale ca 
şi la cele mai larg instituţionale, pentru a evita să se sfâşie în conflictualitatea 
inevitabilă datorată pluralismului intereselor individuale, trebuie să se inspire 
din principiul de solidaritate. 

Solidaritatea... nu este un sentiment de vagă compasiune sau de superficială îndu-
ioşare din cauza suferinţelor atâtor persoane, apropiate sau îndepărtate. Din contră, 
este determinarea fermă şi perseverentă de a se angaja pentru binele comun: adică 
pentru binele tuturor şi al fiecăruia, pentru că toţi suntem cu adevărat responsa-
bili faţă de toţi17.

d) Principiul de subsidiaritate. Pentru ca solidaritatea reciprocă în vederea 
binelui comun să respecte demnitatea fiecărei persoane, ea va trebui exercitată 
conform principiului de subsidiaritate, formulat astfel în Quadragesimo anno: 

Precum nu e învoit a lua de la un individ ceea ce el poate îndeplini cu forţa şi is-
cusinţa proprie şi a încredinţa unei comunităţi, tot aşa, e nedrept a pune în mâinile 
unei societăţi mai mari sau mai înalte ceea ce poate face o comunitate mai mică şi 
inferioară18. 

Dacă în sens pozitiv subsidiaritatea comportă ajutorul (subsidium) societă-
ţilor mai mari în termeni de susţinere, promovare şi dezvoltare, în sens nega-
tiv, ea le impune să se abţină acolo unde intervenţia ar mortifica iniţiativa li-
beră şi responsabilă a societăţilor mai mici, adică a societăţii civile şi a corpu-
rilor sale intermediare.

Concluzie

7. Dragi prieteni, mă apropii de concluzii punând în legătură Compendiul 
cu prima enciclică a Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea. De fapt, chiar în 
inima enciclicei Deus caritas est – în special, în paragrafele 26-29 – este plasată 
doctrina socială a Bisericii, amintită în mod expres în paragraful 27 şi în des-
făşurarea sa istorică de la Rerum novarum la Centesimus annus. În afară de 
asta, în acelaşi loc se aminteşte de publicarea Compendiului de doctrină socială 

17 Ioan Paul al II-lea, Sollicitudo rei socialis, 38.
18 Pius al XI-lea, Scris. enc. Quadragesimo anno, 80.
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a Bisericii, care a „prezentat în mod organic” întreaga învăţătură socială a Bi-
sericii. Deci se poate spune că enciclica primeşte în ea nu numai vreun aspect 
al doctrinei sociale, ci întregul magisteriu social modern al Bisericii. Doctrina 
socială este plasată înlăuntrul – şi nu la marginea – vestirii creştine că Dumne-
zeu este iubire. Deci doctrina socială este legată în mod organic de caritatea 
care, ca virtute teologală, este însăşi viaţa divină ce hrăneşte Biserica în slujirea 
lumii, iar ca virtute umană este acea prietenie socială şi civilă fără de care le-
găturile comunitare dintre oameni slăbesc şi şovăie. Enciclica vesteşte carita-
tea ca însăşi esenţa lui Dumnezeu şi tocmai pentru aceasta nu neglijează să ia 
în considerare aspectele umane şi sociale ale iubirii, care sunt luminate şi pu-
rificate de acea lumină. În cadrul acestui dialog dintre divin şi uman se plasează 
doctrina socială a Bisericii, care trebuie să apeleze încontinuu la caritatea vieţii 
divine şi, în acelaşi timp, să se aplece cu iubire asupra nevoilor umanităţii.

Legătura dintre doctrina socială a Bisericii şi caritate este deci foarte intimă. 
Această doctrină este slujire adusă fiecărei persoane cunoscute şi iubite în pli-
nătatea vocaţiei sale şi are ca scop grija şi responsabilitatea faţă de omul încre-
dinţat Bisericii de Cristos însuşi. De altfel, legătura originară a doctrinei sociale 
a Bisericii cu caritatea lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu care este caritate – se 
află în faptul decisiv şi esenţial că această doctrină „proclamă adevărul despre 
Cristos, despre ea însăşi şi despre om” (Sollicitudo rei socialis, nr. 41) şi inima 
acestei vestiri este că Dumnezeu este iubire. Nu întâmplător, Compendiul de 
doctrină socială a Bisericii începe tocmai cu primul capitol intitulat Planul de 
iubire a lui Dumnezeu faţă de omenire şi se termină cu concluzia Pentru o civi-
lizaţie a iubirii.



DIMENSIUNEA ETICĂ ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
POTRIVIT MAGISTERIULUI SOCIAL

Bartolomeo SORGE, s.j.
Director al revistei Aggiornamenti sociali,

Milano, Italia

Există două moduri de a trata tema referitoare la „dimensiunea etică în 
economia contemporană conform magisteriului social”. Primul ar fi acela de a 
vedea diferitele faze prin care a trecut economia mondială până în zilele noas-
tre şi cum Biserica a tratat progresiv aspectele mereu noi ale raportului dintre 
etică şi economie. Acesta ar fi un parcurs interesant şi util; dar a fost deja făcut 
de numeroşi cercetători şi se află de acum în toate textele de doctrină socială 
a Bisericii. În afară de asta, pentru a fi compleţi, ar trebui să aşteptăm publica-
rea, de acum iminentă, a noii enciclice sociale a lui Benedict al XVI-lea.

De aceea am ales a doua cale. Mi-am spus: Româna, de ceva mai mult de un 
an, face parte din Uniunea Europeană. Este o ţară în fază de decolare, angajată 
să construiască ziua sa de mâine. Mai mult decât să privesc la trecut, de ce să 
nu privesc spre viitor şi să văd ce le sugerează doctrina socială a Bisericii cato-
licilor români, ca să se angajeze activ să dea un suflet etic economiei, în timp 
ce se aliniază cu Uniunea Europeană şi cu procesele de globalizare?

În acest scop, trebuie făcuţi doi paşi: 1) înainte de toate, să ne dăm seama 
de caracterul excepţional al crizei economiei contemporane; 2) în al doilea 
rând, să vedem ce sugerează magisteriul social al Bisericii pentru a depăşi criza 
şi a construi un sistem economic pe măsura omului.

PRIMA PARTE: 
CRIZA ECONOMIEI CONTEMPORANE

Criza pe care economia de astăzi o traversează nu este una dintre obişnui-
tele crize de natură conjuncturală, care caracterizează dintotdeauna viaţa eco-
nomică; în schimb, este una dintre acele crize de natură excepţională, care are 
loc rar, concomitent cu cotiturile profunde ale civilizaţiei umane. Aspectele 
deosebite ale acestei crize sunt, mai ales, trei: A) este o criză de natură structu-
rală; B) aduce cu sine grave consecinţe etice; C) cu toate acestea, deschide spre 
perspective pozitive inedite.
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A. O criză de natură structurală

Criza economiei contemporane este un aspect deosebit al crizei epocale 
mai generale pe care lumea o traversează astăzi. O criză profundă şi excepţio-
nală. Folosind instrumentele conceptuale date de antropologia culturală, este 
posibil s-o definim drept criză de natură structurală, şi nu doar simplu con-
juncturală. Care este diferenţa?

Criza conjuncturală există atunci când se schimbă echilibrele interne ale 
unui model de societate, dar fără variaţii apreciabile ale culturii şi ale valorilor, 
pe care se întemeiază instituţiile dintr-o civilizaţie determinată. Atât timp cât 
dăinuie cultura şi valorile sale (care sunt ca temelia casei), dăinuie instituţiile 
care se întemeiază pe acea cultură (zidurile principale ale casei: familia, şcoala, 
locul de muncă, sistemul politic…). Desigur, echilibrele interne al unei socie-
tăţi se schimbă la fiecare schimbare de generaţie: se schimbă limbajul, se 
schimbă gusturile literare, modul de a se îmbrăca, arta şi muzica; totuşi, aceste 
schimbări rămân în interiorul aceluiaşi cadru de valori, al aceleiaşi civilizaţii. 
Atât timp cât ţine omogenitatea culturală (care stă la baza unui model de so-
cietate), dăinuie şi structurile care se întemeiază pe ea. În schimb, atunci când 
se transformă cultura (şi valorile) pe care se sprijină echilibrul instituţional 
(adică atunci când se deteriorează temeliile casei), atunci criza devine structu-
rală, instituţiile nu mai rezistă, ci trebuie reformate şi regândite (cedează zidu-
rile principale). Se sfârşeşte o civilizaţie şi începe alta. Deci orice criză structu-
rală este şi o criză de sens.

Ei bine, criza din timpul nostru este tocmai de natură structurală: s-a sfârşit 
civilizaţia industrială, care a durat mai mult sau mai puţin de trei sute de ani, 
şi se naşte civilizaţia postmodernă sau tehnologică; nu mai rezistă cultura pre-
cedentă cu valorile sale. Deci, în acelaşi timp, este şi o criză etică şi de sens: 

Din cauza influenţei factorilor de ordin cultural şi ideologic – explică Benedict al 
XVI-lea –, societatea civilă şi seculară se află astăzi într-o situaţie de rătăcire şi de 
confuzie: s-a pierdut claritatea originară a fundamentelor fiinţei umane şi ale ac-
ţiunii sale etice (…) Toate acestea au consecinţe enorme şi grave în ordinea civilă 
şi socială1.

Desigur, falimentul socialismului real a făcut să iasă în evidenţă capacitatea 
pe care o are în sine economia liberă de piaţă de a produce bogăţie, fie de a 
depăşi crizele ciclice la care este supusă, fie de a favoriza dezvoltarea. Însă, în 

1 Benedict al XVI-lea, Discurs adresat membrilor Comisiei Teologice Internaţionale (5 oc-
tombrie 2007), în L’Osservatore Romano (6 octombrie 2007).
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acelaşi timp, trebuie recunoscut că înfrângerea socialismului nu echivalează 
deloc – aşa cum ar vrea unii – cu victoria capitalismului. Din două motive clare.

Primul motiv este că falimentul istoric al unui răspuns greşit, care era soci-
alismul, nu înseamnă deloc că au fost rezolvate problemele care provocaseră 
naşterea acelui răspuns greşit; de fapt – notează Ioan Paul al II-lea –, chiar în 
mijlocul belşugului de bunuri materiale produse de economia liberă de piaţă, 
rămân în lume, şi chiar în interiorul ţărilor mai bogate, fenomene de margina-
lizare, de exploatare şi de alienare umană, care produc un fel de rătăcire exis-
tenţială şi o incapacitate de a trăi şi de a se bucura corect de sensul vieţii2. 
Există aşadar ceva greşit în logica economiei de piaţă.

Al doilea motiv este că, împreună cu socialismul, şi capitalismul, în forma 
sa clasică, a ajuns la capăt de linie. Aşa încât Ioan Paul al II-lea sugerează să nu 
se mai folosească termenul „capitalism”. „Ar fi mai potrivit” – spune el – „să se 
vorbească de «economie de întreprindere» sau de «economie de piaţă» sau, 
simplu, de «economie liberă»”3. De aceea, Papa invită la înlocuirea vechiului 
model de dezvoltare (caracterizat de prevalenţa capitalului asupra muncii 
umane) cu „o societate a muncii libere, a activităţii şi a participării”4. De altfel, 
deja cu doi ani înainte de căderea Zidului Berlinului, Papa Wojtyla atrăsese 
atenţia asupra proceselor de mondializare, care schimbau conceptul însuşi de 
dezvoltare economică, şi îndemna la angajare în construirea unei noi ordini 
economice „în perspectiva interdependenţei universale”5.

În sine tendinţa la internaţionalizare în economie a existat mereu, în măsură 
mai mare sau mai mică; ba chiar se poate spune că s-a născut o dată cu capita-
lismul. În schimb, globalizarea este un fenomen destul de recent6, cantitativ 
diferit de tradiţionala internaţionalizare a economiei capitaliste. De fapt, la 
clasica libertate de piaţă, adică la schimbul de mărfuri de la o ţară la alta, glo-
balizarea adaugă astăzi şi libera circulaţie a factorilor productivi, îndeosebi a 

2 Cf. Ioan Paul al II-lea, Enciclica Centesimus annus (1991), nr. 42.
3  Ioan Paul al II-lea, Enciclica Centesimus annus (1991), nr. 42.
4  Ioan Paul al II-lea, Enciclica Centesimus annus (1991), nr. 35.
5  Ioan Paul al II-lea, Enciclica Sollicitudo rei socialis (1987), nr. 9.
6 Unii cercetători leagă începutul procesului de globalizare de două evenimente relativ 

recente: primul din anul 1971, când preşedintele R. Nixon a decretat inconvertibilitatea cu taxă 
fixă a dolarului faţă de aur, punând capăt, de fapt, ordinii economice internaţionale, născută 
în anul 1944 cu acordurile de la Bretton Woods; al doilea din anul 1974, când SUA au declarat 
liberalizarea mişcărilor de capital (cf. S. Zamachi, ed., Globalizzare l’economia, ECP, San Do-
menico di Fiesole 1955, 19). Pentru discursul despre globalizare ne folosim de ceea ce am scris 
deja: cf. B. Sorge, „La Chiesa e la globalizzazione”, Aggiornamenti Sociali 5 (2002) 357-363; 
Idem, Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2006,  172-194.
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capitalurilor şi a muncii. Acest lucru a produs un salt de calitate, o cotitură în 
istoria economiei postindustriale: 

Începând de la prăbuşirea sistemului colectivist în Europa Centrală şi Orientală, 
cu consecinţele sale pentru Lumea a Treia – comentează Ioan Paul al II-lea –, 
omenirea a intrat într-o nouă fază în care economia de piaţă pare să fi cucerit vir-
tual toată lumea. Acest lucru a adus cu sine nu numai o interdependenţă crescândă 
a economiilor şi a sistemelor sociale, ci şi răspândirea de noi idei filozofice şi etice 
bazate pe noile condiţii de muncă şi de viaţă introduse în aproape toate părţile 
lumii7.

Această referinţă la contextul planetar este importantă, deoarece foloseşte 
ca să înţelegem mai bine că multe probleme grave (de la şomaj la alterarea 
echilibrului ecologic, la răspândirea drogurilor, la criminalitatea organizată, la 
pace) nu sunt de natură simplu conjuncturală, adică legate de alternarea natu-
rală a generaţiilor sau a ciclurilor economice. În schimb, sunt de natură struc-
turală, generate de schimbarea epocală de cultură şi de civilizaţie pe care o 
traversează astăzi lumea.

Consecinţa cea mai gravă este, fără îndoială, şomajul care, cu globalizarea, 
tinde să crească. De fapt, pe de o parte, inovaţiile tehnologice (mai ales, infor-
matica) permit o creştere puternică a productivităţii, în dauna forţei de muncă 
tradiţionale, de care întreprinderile tind în mod instinctiv să „se elibereze”; pe 
de altă parte, noua „piaţă fără frontiere” este reglementată de „legile” greu 
controlabile ale aşa-numitei „superconcurenţe”: un fenomen recent şi acesta, 
care împinge capitalurile în afara graniţelor naţionale, în căutarea de investiţii 
mai profitabile în orice colţ al lumii, mai ales acolo unde este mai abundentă 
oferta de mână de lucru ieftină.

Depăşirea distorsiunilor pieţei şi ale consecinţelor sale sociale şi umane 
este şi mai problematizată de faptul că, practic, conducerea procesului de glo-
balizare este în mâna câtorva subiecţi care s-au impus singuri pe scena mon-
dială şi îşi arogă puterea de a dicta reguli celorlalţi, numai în virtutea forţei 
economice de care dispun, fără nici o legitimare democratică şi fără nici un 
control de jos: de exemplu, este cazul Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
(WTO), al marilor firme transnaţionale şi al organismelor financiare cum 
sunt Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional şi al altor tehnocraţii 
financiare şi legale, care disciplinează tranzacţii economice al căror volum de-
păşeşte adesea Produsul Intern Brut al unor state întregi.

7 Ioan Paul al II-lea, Discurs la Academia Pontificală de Ştiinţe Sociale (27 aprilie 2001), 
în Aggiornamenti Sociali 6 (2001) 525.
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B. O criză de natură etică

Costul uman şi social al acestei crize structurale este foarte mare şi se tra-
duce, mai ales, în lipsa locurilor de muncă. De aceea, şomajul a devenit pro-
blema numărul unu a ţărilor industrializate, tocmai pentru că diminuarea 
forţei de muncă are loc fără să sufere nivelurile de productivitate. Sunt tot mai 
numeroase întreprinderile care, deşi realizează profituri crescânde, diminuează 
locurile de muncă şi concediază mii de persoane. Se calculează că în circa zece 
ani Uniunea Europeană va putea să producă aceeaşi cantitate actuală de bu-
nuri şi de servicii cu 25 de milioane de locuri de muncă mai puţin; dar deja 
astăzi nivelurile de şomaj provoacă o alarmă puternică: în Europa, în anul 
1999 erau 16 milioane de şomeri (9,4% din populaţia activă). Or, munca este 
esenţială pentru dezvoltarea persoanei umane, nu numai pentru că-i garan-
tează mijloacele pentru a trăi, ci, mai ales, pentru că stimulează creativitatea şi 
integrarea socială.

Totuşi, aspectul structural mai problematic al economiei postindustriale 
este naşterea unei adevărate pieţe financiare globale. Se calculează că mii de 
miliarde de dolari îşi schimbă stăpânul în fiecare zi între Tokyo, New York, 
Londra şi Zürich. Adică piaţa financiară globală a devenit un sector de mare 
atracţie pentru investiţii. Adesea se câştigă mai mult la piaţa financiară şi mo-
netară decât investind în producţia de bunuri şi servicii. Pentru a avea o idee, 
grupul multinaţional Siemens, de exemplu, deja în urmă cu câţiva ani scotea 
70% din profitul său din pieţele financiare şi numai 30% din producţie. Deci 
astăzi este posibil să produci mai mult şi să câştigi mai mult chiar reducând 
forţa de muncă.

Acest lucru generează probleme umane şi sociale foarte grave: un grup 
restrâns de bogaţi devine tot mai bogat, în timp ce creşte tot mai mult mulţi-
mea de „instabili” şi de şomeri, chiar şi printre clasele mijlocii. Cu consecinţa 
nu mai puţin îngrijorătoare că se lărgesc periculos ca un foarfece inegalităţi 
sociale vechi şi noi. De fapt, pe de o parte, se întăreşte în măsură exorbitantă 
puterea câtorva, care dispun din belşug de bunuri superflue, în timp ce se mă-
reşte masa celor care adesea duc lipsă de cele necesare; pe de altă parte, pose-
sorii de întreprinderi şi de capitaluri ajung tot mai mult să dispună cum cred 
ei mai bine nu numai de bogăţia produsă, ci şi de munca umană care o produce: 
asumă mână de lucru nouă numai dacă ei consideră că ea poate să ajute la 
creşterea profitului întreprinderii. Profitul rămâne singurul criteriu, ca şi cum 
caracterul întreprinzător şi capacitatea managerială nu ar avea – ca şi propri-
etatea privată – o dimensiune socială intrinsecă.
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De aceea, trebuie introduse câteva criterii morale şi juridice precise care să 
fixeze limite pentru logica profitului dacă se vrea ca munca umană (factor 
esenţial al identităţii şi al demnităţii persoanei şi al păcii sociale) să nu fie lăsată 
la liberul-arbitru al celui mai puternic sau în voia circumstanţelor schimbătoare 
cu costuri umane şi sociale inacceptabile. Procesul de globalizare nu poate să 
fie lăsat în voia lui, deoarece economia de piaţă „nu deţine în interiorul ei cri-
terii care să permită să distingă corect formele noi şi mai înalte de satisfacere 
a necesităţilor umane de noile necesităţi induse, care împiedică formarea unei 
personalităţi mature”8. Economia de piaţă are în sine capacitatea de a crea 
bogăţie, dar nu aceea de a redistribui în mod egal între toţi bogăţia produsă.

Iată pentru ce aspectul – desigur, cel mai important al globalizării – este cel 
cultural şi etic. De fapt, cu libera circulaţie a bunurilor, a serviciilor, a capita-
lurilor şi a muncii intră în cerc şi ideile, se răspândesc culturi şi mentalităţi 
diferite, se propagă stiluri diferite de viaţă. Cu alte cuvinte, globalizarea pro-
duce cultură şi, în acelaşi timp, este ea însăşi o cultură: un mod nou de a înţe-
lege munca umană, de a fundamenta relaţiile sociale şi raporturile între „lo-
cal” şi „global”, între stat-naţiune şi unitate supranaţională. Pericolul este ca 
vechea logică de piaţă să prevaleze şi să se impună tocmai ca o cultură atotstă-
pânitoare. Mai ales, acest lucru preocupă Biserica: 

Una dintre preocupările Bisericii în privinţa globalizării este că ea a devenit rapid 
un fenomen cultural. Piaţa ca mecanism de schimb a devenit instrumentul unei 
noi culturi (…) Piaţa impune modul său de a gândi şi de a acţiona şi imprimă 
asupra comportamentului scara ei de valori9.

În acest moment, doctrina socială a Bisericii în mod necesar se ciocneşte 
de cultura neoliberală care – după sfârşitul „socialismului real” şi după dez-
minţirea istorică a culturii colectiviste – pare să domine netulburată, cu riscul 
de a omologa celelalte culturi, creând o nouă formă de colonialism cultural 
(aşa-numita „gândire unică”), mai rău decât vechiul colonialism economic.

Limita culturii neoliberale, din care se inspiră în mod clar globalizarea, este 
utilitarismul său intrinsec: adică a considera că are valoare numai ceea ce este 
„eficace”; că valorează mai mult ceea ce permite rezultatele cele mai bune şi 
„dă mai mult” în termeni de productivitate şi de dezvoltare. Consecinţa este că 
judecata etică rămâne subordonată eficienţei, inovaţiei tehnologice şi consen-
sului social, fără nici o referinţă la valorile înrădăcinate în însăşi persoana 
umană, în conştiinţa sa morală şi religioasă. 

8 Ioan Paul al II-lea, Enciclica Centesimus annus (1991), nr. 36.
9 Ioan Paul al II-lea, Discurs la Academia Pontificală de Ştiinţe Sociale, 526, nr. 3.
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Asistăm – deplânge Ioan Paul al II-lea – la apariţia de modele de gândire etică ce 
sunt subproduse ale globalizării însăşi şi care poartă marca utilitarismului. Totuşi, 
valorile etice nu pot să fie dictate de inovaţiile tehnologice, de tehnică şi de efici-
enţă. Ele sunt înrădăcinate în însăşi natura persoanei umane. Etica nu poate să fie 
justificarea sau legitimarea unui sistem, ci, mai degrabă, trebuie să fie tutelarea a 
tot ceea ce există uman în orice sistem. Etica pretinde ca sistemele să se adapteze 
la exigenţele omului, şi nu ca omul să fie sacrificat pentru salvarea sistemului10.
De aici derivă fie relativismul etic, fie amprenta „competitivă” (într-o anu-

mită măsură „conflictuală”) pe care cultura neoliberală tinde s-o imprime 
economiei şi însăşi vieţii sociale. Dacă inegalităţile sociale sunt neeliminabile, 
este inevitabil ca progresul să le surâdă celor bogaţi, şi nu celor săraci, ca cel 
mai puternic să prevaleze şi cel slab să piară, ca puterea economică să se con-
centreze în mâinile câtorva persoane sau ale câtorva societăţi multinaţionale.

C. Perspective pozitive inedite
Or, tocmai prevalenţa acestei logici de piaţă întunecă aspectele pozitive 

care, cu siguranţă, există în globalizare. Cum să nu vedem că globalizarea con-
stituie o ocazie extraordinară pentru a dezvolta în lume conştiinţa unităţii 
neamului omenesc? E suficient să ne gândim la perspectivele extraordinare pe 
care globalizarea informaţiei (graţie, mai ales, Internetului) le oferă schimbului 
reciproc de cunoştinţe, dialogului dintre culturi, formelor eficace de ocrotire a 
drepturilor umane.

În faţa perspectivelor pozitive care se deschid fără îndoială, Biserica îi încu-
rajează pe toţi să facă orice efort pentru „a globaliza solidaritatea”. Este intere-
sant că un stimulent în această direcţie a venit de la un document al Consiliului 
Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale. După ce a arătat că globalizarea poate 
să mărească bunăstarea şi să promoveze dezvoltarea, să mărească producţia, 
unitatea dintre popoare şi o slujire mai bună a familiei umane, documentul 
insistă asupra necesităţii de a practica solidaritatea în slujba binelui comun în 
cadrul naţiunilor şi între ele, folosindu-se tocmai de noua tehnologie informa-
tică şi, mai ales, de Internet: „Această tehnologie poate fi un instrument pen-
tru a rezolva probleme umane, promovând dezvoltarea integrală a persoanelor, 
creând o lume condusă de dreptate, pace şi iubire”11. Şi, la rândul său, conchide: 
pentru a evita să se producă ulterioare forme de discriminare între bogaţi şi 
săraci şi în accesul la noile tehnologii informatice (digital divide), altă cale nu 
există decât a globaliza solidaritatea.

10 Ioan Paul al II-lea, Discurs la Academia Pontificală de Ştiinţe Sociale, 526, nr. 4.
11 Consiliul Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale, Etica în Internet (2002), nr. 5.
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PARTEA A DOUA: 
CE ESTE DE FĂCUT

În faţa acestei crize structurale a economiei contemporane şi în faţa gravelor 
probleme etice (personale, familiare şi sociale) care rezultă, Biserica nu înce-
tează să repete: dacă se vrea ca dezvoltarea economică să folosească la creşte-
rea integrală a omului şi a societăţii şi la pacea lumii, piaţa trebuie să fie lăsată 
să funcţioneze, însă nu în mod „sălbatic”, ci într-un cadru de valori şi de limite 
date de societatea civilă şi de exprimările sale politice democratice: „Nu există 
libertate numai pentru că există piaţă liberă; mai degrabă, piaţa este liberă în 
acele societăţi în care se urmăreşte şi se asigură libertatea”12. De aceea, doctrina 
socială a Bisericii insistă asupra necesităţii de a încadra şi intervenţiile imedi-
ate, impuse de urgenţa problemelor, într-un proiect mai amplu şi pe termen 
lung de reforme structurale curajoase. Îndeosebi insistă pe două: 1. reforma 
întreprinderii; 2. reforma statului social.

1. Reforma întreprinderii

Magisteriul social al Bisericii consideră că nu se poate amâna, cu scopul de 
a face din economie un sprijin pentru dezvoltarea umană, ca modelul şi con-
ceptul însuşi de întreprindere Q să fie regândite. Întreprinderea – în era post-
capitalistă – nu mai poate să fie locul de interese în conflict, ci, în optica nouă 
a globalizării, trebuie să se realizeze, mai degrabă, ca o adevărată comunitate 
de muncă ce are ca ţintă obţinerea binelui comun al tuturor membrilor săi. 
Dincolo de toate, acest lucru este cerut de însăşi evoluţia structurală aflată în 
desfăşurare în economie.

De fapt, introducerea noilor tehnologii şi informatizarea proceselor de pro-
ducţie tind să valorizeze tot mai mult ceea ce este specific în munca omului: 
folosirea inteligenţei în locul forţei fizice şi participarea coresponsabilă a tutu-
ror factorilor productivi în locul dominării absolute a „patronilor”, deveniţi şi 
ei – într-un anumit sens – „angajaţi” ai firmei. A munci în equipe astăzi este o 
necesitate; şi cercetarea ştiinţifică este tot mai puţin opera exclusivă a unui 
geniu solitar şi tot mai mult rezultatul efortului unit al multora. Cu alte cuvinte, 
actuala criză structurală cere ca fie politica economică în general, fie noua 
concepţie de firmă să se inspire din principiul de solidaritate.

12 Conferinţa Episcopală Italiană, Democrazia economica, sviluppo e bene comune 
(1994), nr. 20: Enchiridion CEI 5, 1102 ş.u.
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Asupra acestui punct Biserica insistă de mult timp. A revenit asupra lui cu 
forţă Ioan Paul al II-lea, într-un discurs important adresat reprezentanţilor 
din lumea muncii: 

Este necesar – spunea el – să se facă din principiul de solidaritate criteriul con-
stant şi calificator al alegerilor de politică economică. Din păcate, şi astăzi există 
unii care cred că cea mai amplă libertate de piaţă, favorizând iniţiativa şi creşterea 
economică, se traduce în mod automat în bogăţie pentru toţi. Însă istoria şi reali-
tatea de sub ochii noştri arată îndeajuns că nu este aşa. Ba chiar asistăm la mo-
mente de expansiune productivă care, şi din cauza inovaţiei tehnologice, sunt în-
soţite de creşterea şomajului şi de respectiva dificultate socială. Aşadar trebuie 
găsit un adecvat punct de echilibru între exigenţele libertăţii economice, care nu 
poate să fie penalizată pe nedrept, şi acea „cultură a regulilor” care, pe de o parte, 
garantează binefacerile competiţiei loiale şi, pe de altă parte, tutelează drepturile 
muncii şi, primul dintre ele, dreptul la muncă pentru toţi. Căutarea unui astfel de 
echilibru nu este uşoară, ci este o provocare de la care nu se poate sustrage nici o 
componentă socială13.

Numai în această optică se vor putea înfrunta cu echitate problemele noi: 
Mondializarea economiei, care înaintează, trebuie să găsească justa contragreutate 
a unui ambient de viaţă, în care relaţiile umane să nu fie sufocate de anonimatul şi 
de decizionismul autoritar, ci să fie creat spaţiu, într-un fel, posibilităţii de a oferi 
o contribuţie creativă din partea persoanei umane la diferitele niveluri de respon-
sabilitate14.

2. Reforma statului social

În al doilea rând, Biserica insistă asupra importanţei unei intervenţii crea-
tive a societăţii civile, care să funcţioneze ca al treilea pol între piaţă şi stat, cu 
demnitate egală faţă de unul şi de celălalt, valorizând autonomiile locale, în 
perspectiva unei democraţii depline şi mature. 

Din moment ce astăzi se poate produce bogăţie cu mai puţină muncă, situaţia 
actuală se prezintă ca o mare oportunitate: în sfârşit, ar putea să fie recunoscute şi 
promovate activităţi care sunt de mare importanţă socială, chiar dacă nu participă 
direct la procesul productiv de piaţă (sprijinul dat familiilor, îngrijirea persoane-
lor în vârstă şi a purtătorilor de handicap, ocrotirea şi îngrijirea ambientului etc.). 
Ca să se realizeze asta, este necesar să fie acceptată ideea că valoarea muncii nu 
13 Ioan Paul al II-lea, Discurs către reprezentanţii din lumea muncii, în L’Osservatore 

Romano (31 martie 1996), nr. 5.
14 Ioan Paul al II-lea, Discurs către reprezentanţii din lumea muncii, nr. 5.
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este legată numai de faptul de a produce un profit, ci de faptul de a fi activitate a 
persoanei, din care ea îşi trage sensul şi demnitatea sa15.

Este discursul cu privire la necesara reformă a statului social, care trebuie 
reînnoit, dar nu distrus. Se cere – spune Ioan Paul al II-lea – 

valorizarea potenţialităţilor locale, ca şi convergenţa iniţiativelor diferiţilor subiecţi 
instituţionali – de la instituţiile publice la cele economice, sociale, culturale –, creând 
condiţiile unei înţelegeri pentru dezvoltare, care să permită folosirea cât mai bună 
a resurselor disponibile în teritoriu16. 

Desigur, fără a pierde niciodată din vedere dimensiunea globală a proble-
melor economice. În orice caz, va trebui să se mizeze pe organisme internaţi-
onale înzestrate cu autoritate şi cu instrumente eficace care să însoţească şi să 
orienteze procesul de construire a noului sistem economic global, cu politici 
adecvate care să ţină cont de toată complexitatea fenomenului, şi nu numai de 
aspectul său economic: „La nivel mondial, trebuie să se prospecteze şi să se 
aplice alegeri colective, printr-un proces care să favorizeze participarea res-
ponsabilă a tuturor oamenilor, chemaţi să construiască împreună viitorul lor”; 
adică e vorba de „a reglementa pieţele, a supune legile pieţei legilor solidarită-
ţii, pentru ca persoanele şi societatea să nu fie în voia schimbărilor economice 
de orice tip şi să fie ocrotite de zdruncinăturile legate de dereglarea pieţelor”17. 
Este nevoie ca vechea formă de organizare Welfare State să permită pasul unei 
noi structuri de Welfare Society, în care piaţa şi statul să se integreze graţie 
participării responsabile a aşa-numitului al treilea sector, recunoscând necesi-
tatea intervenţiei creative a societăţii civile. Ne dorim ca iminenta enciclică 
socială a lui Benedict al XVI-lea să dezvolte ulterior aceste învăţături ale doc-
trinei sociale a Bisericii cu privire la raportul dintre etică şi economie, adap-
tându-le la noile dimensiuni internaţionale.

Concluzie

Magisteriul social oferă principii de reflecţie, criterii de judecată şi orien-
tări de acţiune, dar nu coboară în planul tehnic sau legislativ, care se găseşte în 
afara competenţei sale specifice. Biserica nu trebuie să ia locul politicienilor, al 
întreprinzătorilor, nici al iniţiativelor autonome ale societăţii civile. Ea oferă 
vestea evangheliei, care conţine, ca parte integrantă, promovarea umană. Asta 

15 Conferinţa Episcopală Italiană, Democrazia economica, sviluppo e bene comune, nr. 59.
16 Ioan Paul al II-lea, Discurs către reprezentanţii din lumea muncii, nr. 7.
17 Ioan Paul al II-lea, Discurs la Academia Pontificală de Ştiinţe Sociale, nr. 5.
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explică pentru ce intervenţiile sociale ale Bisericii, chiar şi atunci când încura-
jează să se întreprindă necesarele reforme structurale, insistă mereu asupra 
necesităţii de a le întemeia pe principiul primatului persoanei şi al muncii 
umane: „Munca este pentru om, şi nu omul pentru muncă”18. Biserica nu în-
cetează niciodată să amintească faptul că „fiinţa umană trebuie să fie mereu 
un scop şi niciodată un mijloc, un subiect, şi nu un obiect şi nici un produs de 
piaţă”19. Economia este un instrument şi, ca atare, trebuie orientată spre scopul 
său care este persoana umană în contextul binelui comun şi al dezvoltării so-
ciale. De aceea, nici un sistem economic nu poate fi scop în sine, ci trebuie să 
fie mereu în slujba persoanei umane şi a binelui comun. Economia trebuie 
orientată în mod responsabil spre scopul său, dându-i un suflet etic, ca să fo-
losească într-adevăr dezvoltării umane a tuturor.

Însă pentru aceasta este necesară formarea. Deci în timp ce se reafirmă 
principiile este necesar ca toate comunităţile creştine să se angajeze într-un 
efort formativ curajos, pentru a-i ajuta pe credincioşii laici să realizeze în ei 
sinteza dintre spiritualitate şi profesionalitate. Este necesară crearea unei noi 
culturi a muncii şi a întreprinderii, fie sensibilizând conştiinţele cu privire la 
gravitatea implicaţiilor etice ale problemelor economice, fie pregătindu-i pe 
laici să le înfrunte cu competenţă, în dialog cu toţi oamenii de bunăvoinţă. În 
faţa crizei structurale şi etice a economiei contemporane, creştinii sunt obli-
gaţi nu numai să vestească, ci şi să mărturisească cu viaţa evanghelia muncii; 
trebuie să fie formaţi să înţeleagă şi să mărturisească faptul că sudoarea şi truda, 
însoţitoare inseparabile ale oricărei activităţi umane, nu-l urâţesc pe om, ci-l 
fac tot mai om, ba chiar îl aseamănă cu Cristos – „omul muncii” prin excelenţă20 
– pentru a colabora cu el în opera de eliberare socială şi de răscumpărare a 
omenirii.

(Traducere de pr. dr. Mihai Patraşcu)

18 Ioan Paul al II-lea, Enciclica Laborem exercens (1981), nr. 6.
19 Ioan Paul al II-lea, Discurs la Academia Pontificală de Ştiinţe Sociale, 527, nr. 4.
20 Ioan Paul al II-lea, Enciclica Laborem exercens, nr. 26.



SALARIUL JUST ȘI CONDIŢIILE DE UNITATE ALE FAMILIEI
ÎN DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII

Mons. Ioan ROBU
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti

„Salariul just” ocupă un loc de prim rang în magisteriul social al Bisericii 
încă din timpurile enciclicei Papei Leon al XIII-lea Rerum novarum din 1891. 
Acest concept prezintă diferite aspecte, fiecare dintre ele îmbrăcând o impor-
tanţă deosebită fie din punct de vedere practic, fie din punct de vedere teoretic. 
Trebuie să amintim că acest argument, retribuţia, este tratat în mod amplu de 
ştiinţele sociale şi, mai ales, de cele economice.

În doctrina socială, conceptul de salariu just este tratat din diferite puncte 
de vedere, principalele dintre ele fiind: problema salariului minim, salariul ca 
instrument de participare la activităţile întreprinderii, raportul destul de dis-
cutat dintre salariu şi ocupaţie, legătura dintre salariu şi preţuri, complemen-
taritatea dintre salariu şi prestările sociale, salariul femeilor şi problema dis-
criminărilor de gen. Acestea sunt câteva aspecte care ocupă un loc de prim-plan 
în dezbaterea politică a ultimilor o sută de ani şi sunt încă de mare actualitate.

Rerum novarum introduce mesajul fundamental care stă la baza întregii 
învăţături a Bisericii în materie de salariu just. Munca nu poate să fie conside-
rată ca oricare alt factor productiv, întrucât prezintă două caracteristici funda-
mentale care o deosebesc de ceilalţi: ea este, înainte de toate, personală, pentru 
că forţa „muncă” este inerentă persoanei, apoi ea este necesară, „pentru că 
rodul muncii este necesar omului pentru susţinerea vieţii şi aceasta este o da-
torie sacră impusă de către natură”1.

Un prim aspect fundamental în problematica salariului este acela că sala-
riul nu poate să ajungă sub un anumit nivel, întrucât trebuie să fie suficient 
pentru a garanta susţinerea muncitorului şi a familiei sale. Acest aspect al re-
tribuţiei, care trebuie să acopere nevoile familiei pentru a nu determina femeile 
să lucreze în afara zidurilor căminului propriu, este o afirmaţie întâlnită în 
aproape toate enciclicele sociale.

Pius al XI-lea, în Quadragesimo anno, enciclica cea mai organică dintre 
toate enciclicele sociale, specifică: 

1 Leon al XIII-lea, Scrisoarea enciclică Rerum novarum, nr. 34. 
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În primul rând, muncitorului trebuie să i se dea un salariu just, care să-i ajungă 
pentru susţinerea sa şi a familiei sale. Este la fel de drept ca şi restul familiei, fiecare 
după forţele sale, să contribuie la susţinerea comună, aşa cum se vede deja în prac-
tica, mai ales, a familiilor de la ţară şi în multe dintre cele ale artizanilor şi ale 
micilor comercianţi; însă nu trebuie să se abuzeze de vârsta copiilor, nici de slăbi-
ciunea femeii. Mamele să presteze serviciul lor, mai ales în casă şi în jurul casei, 
având grijă de treburile domestice. Faptul că mamele, din cauza insuficienţei sala-
riului tatălui, sunt constrânse să muncească în afara zidurilor domestice, negli-
jând astfel obligaţiile şi datoriile lor proprii şi în particular educarea copiilor, este 
un element de dezordine gravă, care trebuie eliminat cu orice preţ. Trebuie făcut 
tot posibilul ca taţii să primească o asemenea remunerare încât să poată satisface 
necesităţile domestice ale întregii familii. Şi dacă, în condiţiile societăţii noastre 
de astăzi, nu se va putea realiza mereu aceasta, justiţia socială cere să se introducă 
imediat schimbările care să-i asigure fiecărui lucrător adult un astfel de salariu. 
Sunt la fel de lăudabili toţi aceia care au încercat diferite modalităţi prin care re-
munerarea să se facă în conformitate cu greutăţile familiei, care, odată amplificate, 
determină creşterea salarială; şi dacă este cazul, să se satisfacă şi nevoile extraor-
dinare2.

Leon al XIII-lea amintea că 
principala datorie a angajatorilor este aceea de a da fiecăruia retribuţia justă. Ho-
tărârea salariului în conformitate cu dreptatea depinde de mulţi factori: în gene-
ral, deţinătorii de capital şi patronii să se gândească la faptul că legile omeneşti nu 
permit ca nevoiaşii şi nefericiţii să fie oprimaţi pentru binele propriu şi opresc 
exploatarea mizeriei aproapelui. Lipsirea de remuneraţia datorată este o vină atât 
de gravă încât strigă răzbunare la Dumnezeu: „Ascultaţi! Plata pe care nu le-aţi 
plătit-o celor care v-au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au 
ajuns la urechile Domnului atotputernic!” (Iac 5,4) Este datoria celor bogaţi să nu 
pună în pericol micile economii ale muncitorului nici prin violenţă, nici prin fraude, 
nici prin afaceri manifeste sau ascunse; această datorie este cu atât mai sfântă cu 
cât muncitorul este mai lipsit de apărare. Respectarea acestui precept nu va fi oare 
suficientă pentru a diminua asprimea şi pentru a anula cauzele atâtor neînţelegeri?3

Pius al XI-lea, tot în enciclica sa socială Quadragesimo anno, face aluzie 
pentru prima dată în mod explicit la problema participării muncitorilor la 
rezultatele întreprinderii. El spune: 

În stabilirea cuantumului salariului trebuie să se ţină cont şi de situaţia întreprin-
derii şi a titularului ei; întrucât este nedrept a se cere salarii exagerate atunci când 
2 Pius al XI-lea, Scrisoarea enciclică Quadragesimo anno, nr. 72.
3 Leon al XIII-lea, Scrisoarea enciclică Rerum novarum, nr. 17.



45SALARIUL JUST ŞI CONDIŢIILE DE UNITATE ALE FAMILIEI

întreprinderea nu le poate suporta, cauzând ruinarea sa şi, prin urmare, pe aceea 
a muncitorilor. Este la fel de adevărat că, dacă câştigul scăzut pe care îl are o între-
prindere este datorat indolenţei, inexactităţilor şi nerespectării progresului tehnic 
şi economic, aceasta n-ar constitui un motiv just pentru a diminua salariul mun-
citorilor. Şi dacă societatea nu are destule intrări ca să asigure un salariu egal mun-
citorilor, ori pentru că are datorii mari, ori pentru că este constrânsă să-şi vândă 
produsele la un preţ mai mic decât normal, cei care o exploatează sunt pasibili de 
vină gravă; întrucât aceştia privează muncitorii de salariul just, iar aceştia din 
urmă, constrânşi de necesităţi, sunt nevoiţi să se mulţumească cu un salariu infe-
rior celui normal4.

Magisteriul Bisericii afirmă şi existenţa unei posibile relaţii între salariu şi 
ocupaţie, conform căreia salariile prea ridicate pot să provoace un nivel scăzut 
şi insuficient de ocupaţie, cu locuri puţine de muncă pentru şomeri. În acest 
sector, doctrina socială a Bisericii asumă o poziţie care nu este asemănătoare 
cu aceea a celor care susţin că acest raport reciproc între salariu şi ocupaţie 
există într-adevăr şi reprezintă o relaţie importantă a sistemului economic.

O proporţie dreaptă trebuie să fie asigurată şi între salarii şi preţuri5. Enci-
clica lui Pius al XI-lea vrea să scoată mai bine în evidenţă ce înseamnă acest 
lucru. Ceea ce contează nu este suma de bani ca atare, ci puterea de cumpărare 
pe care acel salariu o garantează. Această noţiune de „salariu real” reprezintă 
o variabilă fundamentală pentru întregul sistem economic, studiată şi analizată 
în mod amplu de literatura ştiinţifică de specialitate.

Ioan al XXIII-lea, prin enciclica sa Mater et Magistra, tratează şi diferenţa 
salarială între diferitele tipuri de prestări de muncă. Salariul trebuie să cores-
pundă, înainte de toate, contribuţiei pe care muncitorul o are la bugetul între-
prinderii şi acest lucru dă naştere la diferenţe de salarizare, dar nu trebuie să 
întreacă anumite limite. Nu sunt justificate, susţine aceeaşi enciclică, retribuţii 
mari pentru prestări care necesită efort mic, precum şi retribuţii prea mici 
pentru categorii întregi de muncitori harnici şi oneşti.

Tot Ioan al XXIII-lea susţine şi complementaritatea dintre salariu şi prestă-
rile sociale, înaintând ideea unui sistem dublu de asigurare: unul referitor la 
sectorul agricol, altul privitor la cel industrial. 

Pentru faptul că venitul agricol pe cap de locuitor este, în general, inferior celui 
din sectorul industrial sau din sectorul de prestări servicii, nu ar fi conform cu 
criteriile dreptăţii sociale şi ale echităţii să se instaureze sisteme de asigurări sociale 
4 Pius al XI-lea, Scrisoarea enciclică Quadragesimo anno, nr. 73.
5 Cf. Pius al XI-lea, Scrisoarea enciclică Quadragesimo anno, nr. 76. 
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sau de siguranţă socială, în care tratamentul aplicat forţelor de muncă din agricul-
tură şi familiilor acestora să fie substanţial inferior celui aplicat sectorului indus-
trial şi al serviciilor. Considerăm că politica socială trebuie să propună ca trata-
mentul asigurător al cetăţenilor să nu prezinte diferenţe semnificative, oricare ar fi 
sectorul economic în care lucrează sau din venitul căruia trăiesc6.

Enciclicele ulterioare, ca, de exemplu, Laborem exercens a Papei Ioan Paul 
al II-lea, abordează şi teme referitoare la bunăstare. După ce a afirmat că sala-
riul just reprezintă proba dreptăţii întregului sistem economic, enciclica spe-
cifică alte prevederi sociale complementare: 

Alături de salariu, aici intră în joc şi diferitele prestări sociale care au ca scop asi-
gurarea vieţii şi sănătăţii muncitorilor şi aceea a familiei lor. Cheltuielile pentru 
sănătate, mai ales în cazul accidentelor de muncă, cer ca muncitorul să aibă acces 
uşor la asistenţă sanitară şi, pe cât posibil, cu costuri minime sau chiar gratuit. Un 
alt sector care priveşte prestările este acela legat de odihnă: înainte de toate, trebuie 
să se stabilească odihna săptămânală, cuprinzând cel puţin duminica, în afară de 
asta, o odihnă mai îndelungată, aşa-zisele vacanţe sau concedii, o dată pe an sau 
de mai multe ori pe an cu perioade mai scurte. În cele din urmă, este vorba şi de 
dreptul la pensie şi la asigurări pentru timpul bătrâneţii şi pentru cazuri de acci-
dente de muncă. În contextul acestor drepturi principale elaborează un întreg sis-
tem de drepturi speciale care, alături de remunerarea muncii, sunt decisive în re-
alizarea raporturilor dintre muncitor şi întreprinzător. Printre aceste drepturi să 
se ţină cont şi de acela pentru locuri de muncă şi procese productive, care să nu 
prejudicieze sănătatea fizică a muncitorilor şi să nu lezeze integritatea lor morală7.

Salariul just este rodul legitim al muncii. A refuza sau a nu da salariul la 
momentul potrivit este o gravă nedreptate. Pentru a stabili o remunerare echi-
tabilă, trebuie ţinut cont fie de nevoile, fie de prestările fiecăruia. 

Munca se remunerează astfel încât să se garanteze mijloace suficiente pentru a 
permite fiecăruia şi familiei sale o viaţă demnă în plan material, social, cultural şi 
spiritual, corespunzătoare tipului de activitate şi gradului de producţie economică 
a fiecăruia, precum şi condiţiilor întreprinderii şi binelui comun8.

Nu este suficient acordul părţilor pentru a mări salariul9.
Atingem acum o problemă de mare importanţă şi care trebuie înţeleasă 

bine pentru a nu cădea într-una dintre cele două extreme. Cuantumul salariului 
6 Ioan al XXIII-lea, Scrisoarea enciclică Mater et Magistra, nr. 112. 
7 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Laborem exercens, nr. 19.
8 Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia pastorală Gaudium et spes, nr. 67.
9 Catehismul Bisericii Catolice, ARCB, Bucureşti 1993, nr. 2434. 
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este ştiut că se stabileşte prin liberul consens al părţilor: astfel, patronul, după 
ce a plătit ceea ce era stabilit, şi-a făcut partea şi, ca atare, nu mai are nici o 
datorie. „Se comite nedreptate numai atunci când ori patronul nu plăteşte sa-
lariul întreg, ori muncitorul nu realizează munca stabilită în prealabil; şi nu-
mai pentru a tutela aceste drepturi, şi nu pentru alte motive, i se permite sta-
tului să intervină”10.

Leon al XIII-lea spunea că muncitorul şi patronul trebuie să realizeze de 
comun acord înţelegerea şi să stabilească expres cuantumul plăţii; trebuie să 
ţină însă cont mereu şi de un element de dreptate naturală, anterior şi superior 
voinţei libere a părţilor, astfel încât cuantumul salariului nu trebuie să fie infe-
rior susţinerii muncitorului. „Dacă acesta, constrâns de nevoi sau de frica unei 
situaţii mai rele, acceptă înţelegeri mai dure, care, fiind impuse de proprietar 
sau întreprinzător, vrând-nevrând trebuie acceptate, este evident că suportă o 
violenţă împotriva căreia protestează dreptatea”11.

În afară de acestea, societatea şi statul trebuie să asigure niveluri salariale 
adecvate menţinerii muncitorului şi a familiei sale, fiind inclusă o anumită 
posibilitate de a putea economisi, aminteşte Papa Ioan Paul al II-lea. 

Acest lucru cere eforturi susţinute pentru a le oferi muncitorilor cunoştinţe şi a 
crea în ei atitudini mereu mai bune, astfel încât munca lor să fie mai calificată şi 
mai productivă; dar cere şi o supraveghere asiduă şi măsuri legislative adecvate 
pentru a opri fenomene ruşinoase de exploatare, mai ales a lucrătorilor mai slabi, 
imigranţi sau marginalizaţi. Decisiv în acest sector este rolul sindicatelor, care ne-
gociază salariile minime şi condiţiile de muncă12.

O temă importantă care a fost atinsă fugitiv numai în timpurile noastre este 
aceea a salarizării femeilor. În mesajul său de celebrare a Zilei Mondiale a 
Emigranţilor din 1994, Papa Ioan Paul al II-lea aminteşte, într-un context de-
dicat problemei emigranţilor, o afirmaţie importantă: „Este urgent să li se ga-
ranteze şi femeilor un tratament egal, fie în salarizarea lor, fie în condiţiile de 
muncă şi de siguranţă”13. Spre deosebire de enciclicele sociale din trecut, Papa 
Ioan Paul al II-lea introducea o noutate: munca femeilor nu se epuizează numai 
între zidurile căminului familial.

În Familiaris consortio, Ioan Paul al II-lea insista asupra faptului că 
10 Leon al XIII-lea, Scrisoarea enciclică Rerum novarum, nr. 34.
11 Leon al XIII-lea, Scrisoarea enciclică Rerum novarum, nr. 34.
12 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, nr. 15. 
13 Ioan Paul al II-lea, Mesajul pentru Ziua Emigranţilor, nr. 4. 
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aceeaşi demnitate şi responsabilitatea egală a bărbatului şi a femeii justifică pe 
deplin accesul femeii în posturile publice. Pe de altă parte, adevărata promovare a 
femeii cere şi faptul să-i fie recunoscută ca prioritară misiunea maternă şi famili-
ală în faţa altor misiuni publice şi profesii pe care ar putea să le exercite. Aceste 
misiuni ale femeii trebuie să se integreze între ele dacă se doreşte ca evoluţia soci-
ală şi culturală să fie într-adevăr umană14.

14 Ioan Paul al II-lea, Exortaţia apostolică Familiaris consortio, nr. 23.
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Există o strânsă legătură între fenomenul uman şi sistemele economice. 
Acest lucru e clar pentru mulţi dintre cei ce au trăit sau au lucrat în mai multe 
feluri de economie, de la economia planificată din timpul comunismului la 
economia de tranziţie şi economia capitalistă. Toate sistemele economice îşi 
propun într-un fel sau altul să fie de folos sau pe măsura omului, însă, dintre 
toate, se pare că doar economia capitalistă sau piaţa liberă este singurul sistem 
care atinge două obiective importante: structura fundamentală a fiinţei umane, 
şi anume deschiderea ei spre transcendenţă, şi producerea bunăstării. Totuşi, 
piaţa are succes şi nu conduce la haos, violenţă şi alte efecte distrugătoare în 
măsura în care se lasă limitată de unele valori umane esenţiale cum ar fi dem-
nitatea persoanei umane, libertatea şi solidaritatea. Din păcate, în contrast cu 
retorica politicienilor de astăzi, criteriul uman lipseşte din activităţile econo-
mice. Această lipsă este un semn al timpurilor faţă de care Biserica reacţionează 
şi propune un set de orientări concrete.

 
Biserica despre sistemele economice

Dar ce a făcut Biserica pentru a umaniza economia, în general, şi piaţa li-
beră, în special, şi ce face în momentul de faţă?

În anul 1968, chiar în ziua de Crăciun, Papa Paul al VI-lea a vizitat şantie-
rele navale de la Taranto şi, adresându-se muncitorilor, a folosit aceste cuvinte: 

Ne vine greu să vă vorbim, ne dăm seama că e greu să ne facem înţeleşi de voi. Sau 
probabil că noi nu vă înţelegem aşa cum sunteţi. Oricum, pentru noi acest discurs 
este dificil. Avem impresia că între voi şi noi nu există un limbaj comun. Voi sun-
teţi cufundaţi într-o lume străină de lumea în care trăim noi, oamenii de Biserică1.

Cuvintele Papei Paul al VI-lea din acest celebru discurs reflectă o stare de 
spirit din vremea respectivă care, de atunci încoace, s-a schimbat. Cine vrea să 
se convingă de efortul magisteriului în a găsi şi a folosi un limbaj comun cu 

1 Cf. Paul al VI-lea, Discorso agli operai di Taranto (25 decembrie 1968).
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muncitorii şi activităţile lor economice să citească enciclicele lui Paul al VI-lea2 
şi Ioan Paul al II-lea3. Aş vrea să adaug, în legătură cu Ioan Paul al II-lea, că el 
e singurul papă care a scris trei enciclice despre valoarea muncii şi demnitatea 
muncitorilor. Oare gestul lui se explică prin aceea că „era pregătit într-o anu-
mită măsură de munca desfăşurată în cariera de piatră şi în atelierul de curăţat 
apă de la fabrica Solvay”4? Fără îndoială, această experienţă i-a influenţat viaţa 
şi gândirea, dar, cu referire la tema muncii, Ioan Paul al II-lea fost marcat de 
învăţătura Conciliului al II-lea din Vatican (Gaudium et spes, în special) şi de 
moştenirea pastorală a Papei Paul al VI-lea. Din aceste izvoare, Ioan Paul al 
II-lea a extras două idei mari: prima e că dezvoltarea omului întreg şi a tuturor 
oamenilor este condiţia esenţială de a trăi în dreptate şi pace5, iar a doua spune 
că doctrina socială a Bisericii trebuie mereu adaptată la schimbările eveni-
mentelor istorice, la condiţionările locale şi mondiale, ţinând cont de forţa de 
ameninţare a diferitelor ideologii şi de sistemele specifice care reglementează 
viaţa economică6.

În anii mei de seminar, la lecţiile de educaţie cetăţenească, sau mai târziu ca 
preot, în cadrul adunărilor decanale de dinainte de 1989, atunci când erau de 
faţă şi reprezentanţi ai Departamentului Cultelor, am auzit cuvinte de apreciere 
din partea funcţionarilor guvernului comunist la adresa enciclicelor sociale. 
Nu aveam curajul să comentez aceste aprecieri, dar îmi dădeam seama cu aju-
torul bunului-simţ şi al evangheliei, fiindcă nu era posibil să citeşti enciclicele 
în discuţie, că Biserica nu poate sanctifica nici un sistem economic, politic sau 
social. Acest lucru l-am aflat mai târziu şi, într-un fel, reprezintă esenţialul 
raportului dintre Biserică şi economie. Astfel, învăţătura socială a Bisericii 
nu-i oferă omului soluţii sau reguli economice, ci criterii de orientare pentru 
a putea să-şi trăiască viaţa din plin, după voinţa lui Dumnezeu, şi să răspundă 
vocaţiei lui originare.

Raportul dintre factorul uman şi diferitele sisteme economice poate deveni 
o miză interesantă dacă prin om înţelegem omul care trăieşte responsabil în 
orizontul credinţei creştine. Astfel, dacă Biserica nu sfinţeşte nici un sistem 

2 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio (26 martie 1967). 
3 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Laborem exercens (14 septembrie 1981); 

Idem, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis (30 decembrie 1987); Idem, Scrisoarea enci-
clică Centesimus annus (1 mai 1991). 

4 K. Wojtyla, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, Milano 1995, 80. 
5 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 87. 
6 Cf. R. Fisichella, „La Centesimus annus e il futuro dell’Europa” (4 mai 2006), în: ZENIT.

org din 22 mai 2006. 
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economic, ca, de altfel, nici o orânduire politică, filozofie sau sociologie, şi în 
problema înţelegerii omului ea rămâne undeva deasupra tuturor concretizări-
lor istorice, pentru că nu se identifică cu nici o filozofie sau vreo ideologie7. 
Doctrina socială înţelege omul în spiritul credinţei în Isus Cristos, care ne-a 
revelat statura deplină a omului desăvârşit. Fiind asistată de Duhul Sfânt, Bi-
serica răspândeşte această doctrină de-a lungul istoriei. Deci, în binomul omul 
şi economia, omul trebuie înţeles nu intelectualist sau academic, ci în mod 
spiritual, potrivit modului de a fi o nouă făptură în Cristos. Această concepţie 
nu e abstractă, ci concretă; nu e parţială, ci deschisă spre totalitatea veşniciei. 
Omul care poate modifica economia, umanizând-o cu aspiraţiile sale profunde, 
este omul care trăieşte în lumina mântuirii creştine8.

În fine, discursul despre economie al doctrinei sociale a Bisericii pune ac-
centul pe aspectul moral. Desigur că acest discurs este surprinzător pentru cei 
interesaţi sau nu-i atrage pe toţi oamenii de afaceri, fiindcă mediul economic 
din zilele noastre nu promovează legătura dintre morală şi economie, dimpo-
trivă, ele par să se excludă. Dar, indiferent cum arată ele în realitate, cele două 
domenii, morala şi economia, deşi teoretic sunt distincte, nu sunt separate, ci 
legate printr-un raport necesar şi intrinsec. Dacă morala trebuie să ţină cont 
de raţiunile şi exigenţele economiei, la fel, şi economia trebuie să fie deschisă 
spre cerinţele moralei. Astfel suntem invitaţi să înţelegem că scopul economiei 
nu este economia însăşi, iar problemele economice nu sunt pur economice, ci 
ele depind de finalitatea lor umană şi socială. Şi iarăşi, perspectiva creştină 
asupra activităţii economice nu consacră un sistem anume, chiar dacă mani-
festă o anumită preferinţă faţă de „economia întreprinzătorilor”, „economia 
de piaţă” sau „economia liberă”, dar numai în măsura în care aceasta ţine cont 
de calitatea morală şi de finalitatea originală a economiei, adică aceea de a-l 
sluji pe om în totalitatea lui9.

Situaţia din România

Implicarea organizată, sistematică, a Bisericii Catolice în orientarea activi-
tăţii economice a întreprinzătorilor şi a muncitorilor este la început de drum. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre Biserica Ortodoxă şi despre celelalte 

7 Cf. G. Crepaldi, „La persona umana tra vocazione e alienazione”, în: ZENIT.org din 10 
martie 2006. 

8 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii (= CDSB) (tr. Lucian Farcaş), Sapientia, Iaşi 2007, nr. 38. 

9 Cf. CDSB, nr. 330-335. 
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comunităţi creştine din România. Discuţiile, conferinţele şi simpozioanele pe 
tematici care să aprofundeze raportul dintre factorul uman şi sistemele econo-
mice sunt rare. Totuşi, s-au făcut câţiva paşi. Recent Biserica Ortodoxă Română 
şi Biserica Romano-Catolică din România au semnat un parteneriat social cu 
Guvernul României; Confederaţia Caritas România a sponsorizat traducerea 
şi răspândirea în limba română a Compendiului de doctrină socială a Bisericii; 
de mai mulţi ani încoace, facultăţile de teologie catolică şi cele de teologie or-
todoxă dezvoltă specializări şi programe de formare ce vizează angajarea soci-
ală a creştinilor. Dar activitatea de formare în spiritul doctrinei sociale a Bise-
ricii trebuie continuată cu mai multă forţă în rândul tinerelor generaţii, nu atât 
pentru că în sensul acesta s-a făcut foarte puţin, cât, mai ales, pentru că, fără 
morală, dezvoltarea economică nu este sănătoasă. Lucrul acesta se verifică 
aproape ad litteram în cazul ţării noastre care a intrat de curând în Uniunea 
Europeană, iar procentul creşterii economice nu are efecte controlabile în rân-
dul populaţiei. Sau, în alţi termeni, bunăstarea naţională ca efect al dezvoltării 
economice nu ajunge la toţi oameni, ci rămâne în mâinile câtorva oameni.

Într-adevăr, potrivit unor date statistice care circulă în presă, România a 
avut creştere economică din 2000, după o perioadă de trei ani de recesiune. 
Creşterea economică pentru anul 2007 a fost estimată la 6,1%, în timp ce pen-
tru anul 2008 este evaluată la 6,5%. Alte date mai recente spun că, în luna fe-
bruarie a anului în curs10, România s-a plasat pe poziţia a şaptea în Uniunea 
Europeană în funcţie de evoluţia producţiei industriale, cu o creştere de 4,4% 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2007. În aceeaşi ordine de idei, sala-
riile au înregistrat o evoluţie pozitivă în ultimii ani. De exemplu, salariul mediu 
net a crescut de la 866 de lei în 2006 la 1.043 de lei în 2007. Cu toate acestea, 
cam o treime din populaţie afirmă an de an că trăieşte mai prost11. Dar această 
percepţie este influenţată de un cumul de factori: comparaţia cu cei din jur, 
explozia creditelor, creşterea preţurilor la anumite produse de bază şi servicii, 
anotimpurile şi intemperiile electorale etc.

Probabil că aceste declaraţii ce contrazic tendinţa crescătoare a procentelor 
bunăstării naţionale sunt un semnal de alarmă cu referire la „sănătatea morală” 
a dezvoltării economice. Astfel, constatăm că, pe de o parte, au apărut mai 
multe maşini noi pe străzi, se construiesc case mari şi frumoase, s-au înmulţit 

10 Cf. D. Oanţă, „România cade pe locul 7 la creşterea industriei în Europa”, Cotidianul 
online (luni, 14 aprilie 2008). 

11 Cf. C. Stegărescu, „Un sfert din români spun că trăiesc mai prost”, Evenimentul Zilei 
online (marţi, 15 aprilie 2008). 
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supermarketurile, lumea vorbeşte despre vacanţă şi concedii în străinătate etc.; 
pe de altă parte, satele au îmbătrânit, multe familii tinere îşi caută un rost în 
alte ţări, bisericile noastre sunt tot mai goale şi cenuşii, a scăzut numărul bo-
tezurilor, s-au înmulţit problemele în familii şi altele asemenea. Nu se poate să 
ne lase indiferenţi faptul că modificările în bine ale vieţii economice merg 
mână în mână cu scăderea natalităţii, cu slăbirea unităţii familiilor şi creşterea 
numărului de bolnavi psihic şi social. 

În mod concret, ce ar trebui să facem?
Mai întâi, să fim atenţi la retorica sărăciei: cine ia partea săracilor se îmbo-

găţeşte, spune un proverb. Când se vorbeşte despre opţiunea pentru săraci, 
oare sunt vizate şi condiţiile de bunăstare educaţională, morală, culturală, sau 
numai cele materiale?

Apoi, dacă am intrat în Uniunea Europeană şi săracii nu au dispărut, ci au 
devenit mai vizibili, iar problemele sociale nu s-au împuţinat, ci au sporit, 
trebuie să ne întrebăm care este finalitatea dezvoltării economice. De obicei, 
răspunsul la această întrebare se îndreaptă în două direcţii: una atribuie ter-
menului creştere o semnificaţie pur tehnică – aceasta pare să fi devenit apana-
jul exclusiv al limbajului economic; alta leagă dezvoltarea de gesturi speciale 
precum altruismul şi solidaritatea. Ei bine, această a doua tendinţă de răspuns 
se traduce foarte greu în practică. Într-adevăr, din cauza individualismului 
dominant, nu se vede sau se vede foarte greu realitatea socială românească 
menită să corespundă spaţiului solidarităţii.

În sfârşit, dintre cei ce au rămas în ţară şi n-au plecat în străinătate, mulţi 
au trăit sub pragul sărăciei admisibile în anii de glorie ai socialismului româ-
nesc. Cu excepţia celor ce au făcut parte din nomenclatura comunistă şi a câ-
torva nostalgici uituci, nimeni nu mai doreşte economia de stat planificată. 
După cum s-a văzut, economia socialistă a produs sărăcie multilateral omni-
prezentă. Dar să nu ne facem iluzii, fiindcă nici în ţările libere şi dezvoltate nu 
s-au rezolvat problemele sărăciei, nedreptăţii, exploatării, egoismului, indivi-
dualismului exagerat, cu alte cuvinte, ceea ce se numeşte chestiunea socială; 
nici în trecutul apropiat, nici în prezent.

S-a spus că enciclicele Populorum progressio a Papei Paul al VI-lea şi Solli-
citudo rei socialis a Papei Ioan Paul al II-lea au avut un caracter profetic. Cine 
a ascultat de această profeţie? Unii specialişti în domeniul doctrinei sociale 
susţin că, dacă instituţiile internaţionale şi comunităţile naţionale ar fi luat în 
seamă glasul acestor papi, astăzi nu ar fi două treimi din populaţia planetei 
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care să trăiască sub limita condiţiilor de viaţă umană12. Oricum, să păstrăm 
criteriul de rezolvare a acestor probleme, şi anume principiul subsidiarităţii, 
care propune rezolvarea problemelor omului în cercuri concentrice: de la per-
soană la comunitate, la Stat, la instituţiile internaţionale. Această direcţie de 
rezolvare face legătura între simpla creştere economică şi dezvoltarea integrală, 
între tehnică şi cunoaştere, între ajutorul izolat şi acţiunea continuă a unei 
solidarităţi structurate.

Condiţiile „umane” ale dezvoltării

Dacă ţinem cont de criteriile expuse de Paul al VI-lea în primele paragrafe 
ale enciclicei sale despre chestiunea socială, „dezvoltarea” adevărată încă nu a 
fost atinsă, ea trebuie să vină. Papa vorbea despre o trecere (Pesah – Paşti) pe 
care o comportă dezvoltarea autentică13, adică trecerea „de la condiţii mai puţin 
umane la condiţii mai umane”14, pe care apoi le descrie în numărul următor: 

Subumane: lipsuri materiale… lipsuri morale… structuri opresive, exploatarea 
muncitorilor… nedreptatea tranzacţiilor. Umane: ridicarea din mizerie şi drumul 
spre averea celor necesare, victoria asupra flagelului social, lărgirea cunoştinţelor, 
accesul la cultură. De asemenea, umane: considerarea crescândă a demnităţii ce-
lorlalţi, orientarea spre spiritul de sărăcie, cooperarea la binele comun, voinţa de 
pace. Mai umane: omul care recunoaşte valorile supreme, pe Dumnezeu care este 
izvorul şi împlinirea lor. În fine, şi foarte umane: credinţa, darul lui Dumnezeu 
primit de bunăvoinţa omului, unitatea în caritatea lui Cristos care ne cheamă pe 
toţi să participăm în calitate de fii la viaţa lui Dumnezeu cel viu, Tatăl tuturor oa-
menilor15.

Care dintre toate aceste condiţii ale dezvoltării se întâlneşte astăzi la nivel 
naţional şi la nivel internaţional? Cu siguranţă, nu trebuie vorbit prea mult 
despre condiţiile „subumane”; ele se întâlnesc peste tot. Însă nu la fel stau lu-
crurile când este vorba de condiţiile „umane”, „mai umane” şi „foarte umane”, 
care trebuie nuanţate de la caz la caz. De exemplu, se poate întreba cineva: ce 
legătură există între spiritul de sărăcie şi condiţiile umane ale dezvoltării? Sau 
ce legătură există între credinţa în Dumnezeu şi dezvoltarea economică? Cine 

12 Cf. J.-C. Berthélemy, „L’obiettivo resta: ridurre la povertà”, Nuntium 31/32 (1/2007) 
15-17.

13 Card. Jorge María Mejía, „Le condizioni umane dello sviluppo”, Nuntium 31/32 (1/2007) 
51-56. 

14 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 20. 
15 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 21.
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răspunde că există astfel de legături astăzi poate fi acuzat de fundamentalism 
sau integralism creştin. Cu toate acestea, nici Sollicitudo rei socialis, nici Cen-
tesimus annus nu au negat exigenţele definitive ale credinţei în Dumnezeu 
pentru a avea o dezvoltare adevărată, pe măsura omului.

Interpretarea Papei Paul al VI-lea era escatologică, pentru că el lega dezvol-
tarea economică şi sosirea împărăţiei lui Dumnezeu, darul Revelaţiei divine şi 
bunăvoinţa omului. Această perspectivă rămâne valabilă şi astăzi pentru omul 
de credinţă.

Dar, revenind la coordonatele istorice, ce se poate spune astăzi despre „dez-
voltare”, în lumina învăţăturii pontificale? Primul lucru care iese la suprafaţă 
este deplina actualitate a descrierii „condiţiilor subumane”. „Lipsuri materiale”, 
(bărbaţi şi femei) „lipsiţi de minimul necesar pentru viaţă”; „lipsuri morale”… 
(bărbaţi şi femei) „mutilaţi de egoism”. „Structuri opresive… abuz de avere 
sau… de putere… exploatare… nedreptate”. „Mizerie, flagel social”. Apoi, între 
condiţiile care se doresc a fi umane, dar care le presupun pe cele subumane: 
ignoranţă, analfabetism, degradare culturală, degradare ambientală, dispreţu-
irea demnităţii altora, avariţia personală şi socială (poate şi naţională), absenţa 
solidarităţii, închiderea în sine (oameni şi naţiuni), războaie şi terorism. Lista 
poate fi continuată.

„Dezvoltarea” aşa cum o înţelege Biserica încă nu s-a realizat, în ciuda pro-
greselor cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice. Ştim că acest fel de dezvoltare nu 
depinde de progresul ştiinţei şi al tehnicii, ci de conştiinţa comună a valorilor 
morale şi de o anumită deschidere faţă de transcendenţă, faţă de realitatea 
deplină a omului şi a chemării sale specifice. Unii spun că ştiinţa şi tehnica 
l-au îndepărtat pe om de el însuşi şi de semenii lui. Alţii sunt de părere că dez-
voltarea depăşeşte realitatea omului şi exigenţele normale ale persoanei umane; 
astfel de exigenţe sunt considerate „fenomene culturale”. În această perspectivă, 
„dezvoltarea” ar însemna „transgresiunea limitelor”, adică omul ca fiinţă liberă 
nu trebuie să fie limitat de nimic. „Dezvoltare” ar însemna aici puterea de de-
cizie nelimitată şi capacitatea tehnică de a exercita această putere. În aceşti 
termeni vorbea şi Papa Benedict al XVI-lea în mesajul de Crăciun din 2006: 

Oare mai este nevoie de un Mântuitor pentru omul care a ajuns pe Lună şi pe 
Marte şi se pregăteşte să cucerească Universul, pentru omul care explorează fără 
limite secretele naturii şi reuşeşte să descifreze până şi codurile minunate ale ge-
nomului uman? Are nevoie de un Mântuitor omul care a inventat comunicarea 
interactivă, care navighează pe oceanul virtual al internetului…? Se prezintă ca 
artizan autosuficient al propriului destin… Pare, dar nu este aşa. Încă se moare de 
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foame şi sărăcie… Există în continuare oameni sclavi, exploataţi şi răniţi în dem-
nitatea lor, victime ale urii rasiale şi religioase… Ce să mai spunem despre omul 
care alege moartea crezând că aduce un imn vieţii?16

Ambiguitatea termenului „dezvoltare” este evidentă şi, de aceea, trebuie 
precizată interpretarea creştină. Papa Paul al VI-lea a legat termenul dezvoltare 
de creativitatea persoanei umane şi de sensul ei originar, potrivit cuvântului 
Scripturii: „Umpleţi pământul şi stăpâniţi-l” (Gen 1,28). Prin urmare, dezvol-
tarea nu este o descoperire a economiştilor din secolul trecut, ci o afirmaţie 
biblică fundamentală despre natura şi chemarea omului. Aşadar priorităţile 
dezvoltării ţin în parte de condiţiile istorice şi de loc, dar, în sine, ele derivă din 
realitatea persoanei umane, înţeleasă ca chip şi asemănare a lui Dumnezeu şi, 
în acelaşi timp, contaminată de păcat.

Aceste priorităţi nu sunt tranzitorii, ci permanente; ele permit realizarea 
altor priorităţi. Nu trebuie să pierdem din vedere dimensiunea spirituală şi 
transcendentă care ne deosebeşte şi ne identifică: religia, cultura sau paideia, 
solidaritatea, prietenia şi iubirea, contemplarea frumuseţii. Fără aceste coor-
donate spirituale nu există dezvoltare, ci involuţie şi regres, în cele din urmă, 
barbarizare.

Orice fel de discurs despre dezvoltarea economică sustenabilă ar trebui să 
pornească de aici, de la insuccesul actual al dezvoltării. Nu există o dezvoltare 
infinită şi rectilinie. Există mereu înălţimi şi văi adânci. Important este ca, o 
dată ce am ajuns pe înălţimi, să încercăm să rămânem acolo cât mai mult timp 
posibil.

Etica, spiritualitatea şi economia

Cu excepţiile de rigoare, contextul local şi cel internaţional par să contrazică 
posibila conlucrare a eticii cu economia în realizarea profitului şi a bunăstării. 
Cu alte cuvinte, dacă vrei să câştigi în afaceri astăzi, trebuie să furi. Pentru 
doctrina socială a Bisericii, cauza acestui discutabil trebuie se află în structurile 
sociale ale păcatului şi, bineînţeles, în egoismul nevindecat din fiinţa umană. 
„Consecinţele păcatului alimentează structurile păcatului. Acestea îşi au rădă-
cina în păcatul personal şi, prin urmare, sunt întotdeauna legate de actele con-
crete ale persoanelor ce le săvârşesc, le întăresc şi îngreunează îndepărtarea lor”. 
Este vorba aici 

16 Benedict al XVI-lea, „Messaggio natalizio”, L’Osservatore Romano (27-28 dicembre 
2006) 8-9.
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de condiţionări şi obstacole ce durează mult mai mult decât acţiunile săvârşite în 
scurta viaţă a unui individ şi care au efecte asupra procesului dezvoltării popoarelor, 
a cărui întârziere sau încetinire trebuie judecată sub acelaşi aspect. Acţiunile şi 
atitudinile contrare voinţei lui Dumnezeu şi binelui aproapelui, precum şi struc-
turile introduse de acestea par să fie astăzi, înainte de toate, două: pe de o parte, 
pofta exclusivă de profit şi, pe de altă parte, setea de putere însoţită de încercarea 
de a impune altora propria voinţă. Pentru a le caracteriza mai bine, la fiecare din-
tre aceste atitudini se poate adăuga expresia: cu orice preţ17.

Dar aici nu vreau să adâncesc aspectele negative ale raportului dintre etică 
şi economie, ci cele pozitive, de aceea voi prezenta un exemplu concret de 
aplicare a normelor etice în economie, referindu-mă la proiectul „Spiritualitate 
şi management. În căutarea unei organizaţii care să răspândească lumină”, ini-
ţiat şi promovat de J.-Robert Ouimet din Montreal, Canada18.

Prima întrebare care se pune aici este următoarea: de ce ar trebui să fie spi-
ritualizată o organizaţie sau o întreprindere? Răspunsul este foarte simplu: ca 
să poată răspândi raze de lumină asemenea unei persoane spiritualizate. Dar 
cum se poate recunoaşte această spiritualizare? Mai întâi, întreprinderea ar 
trebui să fie în slujba persoanei, şi nu invers. Demnitatea umană se găseşte 
întotdeauna pe primul loc, chiar dacă, în practică, nu se reuşeşte lucrul acesta 
decât într-un mod imperfect. Aşadar o întreprindere care răspândeşte lumină 
se pune mai întâi în slujba bunăstării omului. Dezvoltarea economică şi profi-
tul nu sunt altceva decât instrumente pentru a încuraja creşterea. În teza de 
doctorat pe care a susţinut-o public la Fribourg în 1997, R. Ouimet a tratat 
acest subiect şi a explicat că în multe întreprinderi, dacă nu cumva în majori-
tatea dintre ele, productivitatea şi profitul sunt obiectivele primordiale. Fiinţele 
umane sunt transformate în „instrumente”, „resurse umane” şi, culmea insul-
tei, „capital uman”. Aşa ceva este scandalos pentru un om cu bun-simţ şi cre-
dinţă în Dumnezeu. Demnitatea umană trebuie să ocupe primul loc şi, apoi, 
în al doilea rând, performanţa economică, însă ambele sunt absolut necesare. 
Aşadar, într-o întreprindere care răspândeşte raze de lumină, membrii perso-
nalului trebuie trataţi cu dreptate, echitate, respect şi demnitate.

Obiectivul proiectului lui R. Ouimet este simplu, chiar dacă este mereu 
foarte greu de realizat şi comportă numeroase riscuri: în managementul coti-
dian al întreprinderii, trebuie întotdeauna să conciliem creşterea durabilă a 

17 Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii, nr. 119.
18 Cf. J.-R. Ouimet, Spiritualité et management. À la recherche d’une organisation qui 

rayonne, La Fondation «À Dieu va», Montréal 20082, 11-17; www.notre-projet.org
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bunăstării umane şi dezvoltarea personală cu preocuparea de a face să crească 
profitul competitiv. Se caută atingerea acestui obiectiv în cadrul unei între-
prinderi care funcţionează într-o economie de piaţă, deşi obiectivul poate fi 
aplicat şi în cazul unor structuri care nu funcţionează într-o economie de piaţă, 
cum ar fi un spital, o universitate, o fundaţie etc.

În lumea occidentală, de cincizeci de ani încoace, cele mai bune şcoli de 
gestionare a unei întreprinderi au dezvoltat aşa-numitele Sisteme integrate de 
mijloace de management ale economiei (SIMM-ul economic) care încurajează 
creşterea profitului competitiv al întreprinderilor ce funcţionează într-o eco-
nomie de piaţă sau eficacitatea competitivă a acelor care nu sunt într-o econo-
mie de piaţă. Etapele principale ale SIMM-ului economic sunt planificarea, 
organizarea, coordonarea, motivarea şi controlul. Dacă managerii dirijează 
întreprinderile lor în mod riguros potrivit acestor etape, foarte probabil că 
eficacitatea competitivă şi profitul vor creşte.

De la începutul anilor ’90, SIMM-ul economic a creat o creştere nemaiîn-
tâlnită de bogăţie, de investiţii şi de productivitate în multe ţări. Dar de la în-
ceputul anilor 2000, sistemul economic al lumii s-a confruntat cu trei probleme 
importante: frauda şi slaba guvernare a întreprinderilor; creşterea dezumani-
zării locului de muncă; dezechilibrul galopant al distribuirii bogăţiilor lumii 
între superbogaţi şi supersăraci, fie că e vorba de indivizi, întreprinderi, naţi-
uni şi continente. Ce se poate face pentru a corija aceste situaţii de emergenţă? 
Pentru a reduce frauda şi a îmbunătăţi guvernarea întreprinderilor, este nevoie 
de legi şi reglementări, de procese riguroase contra crimei economice şi de 
cursuri serioase de etică a afacerilor în toate şcolile de gestiune. Se pare că în 
America de Nord s-a luat act de această situaţie şi se dă un răspuns pe măsură. 
Pentru a reumaniza SIMM-ul economic, fiecare întreprindere trebuie să aplice 
normele sociale ale ONU, dar nu este suficient. Robert Ouimet propune un 
model de Sistem integrat de mijloace de management uman – SIMM-ul uman, 
care să ofere personalului unei întreprinderi valorile profund umane. Aceste 
valori conţin un mai mare sens al muncii şi încurajează bucuria de a trăi. În ce 
priveşte corectarea dezechilibrului distribuirii bunurilor, trebuie intervenit 
asupra guvernanţilor centrali care să voteze legi adecvate.

În sistemul economic al lumii de astăzi, există tensiuni constante între cele 
două SIMM-uri. Dacă nu se reuşeşte rezolvarea lor, avertiza R. Ouimet deja în 
2002, sistemul va exploda19. Soluţia propusă de Notre projet uneşte cele două 

19 Amintesc că această idee se găseşte în teza de doctorat (1997) a lui R. Ouimet şi în bro-
şura de vulgarizare a proiectului său Spiritualité et management, care a apărut pentru prima 
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SIMM-uri printr-o cheie de boltă în care se află Dumnezeu sau o altă valoare 
a transcendenţei (Creatorul, Fiinţa supremă, Puterea superioară, Dumnezeu 
iubire, Dumnezeu Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, Alah, Jehova, budismul, hindu-
ismul sau oricare altă deschidere spre spiritualitatea unei tradiţii religioase). 
SIMM-ul economic cuprinde două valori importante: eficacitatea şi profitul, 
precum şi servirea consumatorilor; SIMM-ul uman urmăreşte alte două va-
lori fundamentale: bunăstarea umană la locul de muncă şi demnitatea umană. 
Aceste patru valori sunt unificate de sursa puterii interioare care este iubirea 
divină, în cazul creştinilor, sau o altă valoare transcendentă. Notre projet a 
probat ştiinţific şi a evidenţiat valorile pe care activităţile SIMM-ului uman 
le-au generat printre persoanele ce muncesc în întreprinderile lui R. Ouimet20. 
Toate aceste activităţi sunt trăite în mod liber şi într-un timp remunerat. Iată 
câteva dintre aceste activităţi: mărturiile personale despre experienţele dificile 
prin care a trecut cineva din cadrul întreprinderii (alcoolism, droguri etc.); 
premiul inimii care se acordă la sfârşitul anului unuia dintre angajaţii ce a avut 
un comportament marcat de solidaritate, bucurie de a trăi şi întrajutorare; un 
gest de solidaritate care se poate concretiza în diferite forme – a da o masă 
celor care nu au casă şi masă, a lucra într-un spital sau într-o închisoare etc.; 
întâlnirile bilaterale anuale între două persoane, una având autoritate asupra 
alteia, vorbind despre problemele de serviciu; o masă în patru şi întrevederea 
înainte de angajare; un moment de tăcere interioară înaintea reuniunilor; me-
sele comunitare la care servesc patronul şi managerii principali.

Valorile pe care le aduce SIMM-ul uman la locul de muncă (demnitatea, 
seninătatea, solidaritatea, fraternitatea, autenticitatea, înţelepciunea, asculta-
rea celuilalt, dreptatea, credinţa, speranţa, libertatea, responsabilitatea, pru-
denţa economică, iubirea şi bucuria de a trăi, eficacitatea, umilinţa, iertarea) 
sunt prezente în totalitate în tradiţia creştină şi în majoritatea celorlalte tradiţii 
religioase. Ele contribuie la dezvoltarea şi împlinirea fiecărei persoane umane 
în creşterea sa, în relaţiile ei cu ceilalţi şi în dorinţa sa de a găsi un sens unifi-
cator al vieţii. Această unificare conduce la creşterea productivităţii, creativi-
tăţii, inovaţiei, satisfacerii clienţilor şi profitului concurenţial.

Potrivit lui R. Ouimet, Notre projet funcţionează dacă se respectă câteva 
condiţii. Mai întâi, dacă există o conducere puternică, cu inimă de carne, şi nu 

dată în 2002. 
20 J.-R. Ouimet este şeful întreprinderii Aliments Ouimet – Cordon Bleu Inc., cu sediul la 

Anjou, Québec (Canada), are peste 400 de angajaţi şi rulează o cifră de afaceri de peste 300 de 
milioane de dolari pe an.
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de piatră. Apoi, dacă există condiţii competitive de muncă, deci nu condiţii de 
ipocrizie sau exploatare. De asemenea, dacă se acordă întâietate factorului 
uman, iar profitul se pune pe locul doi, însă ambele să fie promovate în mod 
absolut. Şi, în sfârşit, dacă cei ce se angajează au, pe lângă dovedita lor compe-
tenţă tehnică şi profesională, încă două valori: autenticitatea (calitatea unei 
persoane, a unui sentiment ce exprimă un adevăr profund al individului, deci 
nu atitudini superficiale, convenţionale, ipocrite) şi umilinţa (părerea justă de 
sine în modul său de a fi şi de a se situa în raport cu alţii şi cu Absolutul, anga-
jamentul determinat de a-l servi pe aproapele şi societatea)21.

Simbolurile proiectului sunt farul şi piramida. Dacă cele două SIMM-uri se 
unesc în cheia de boltă a transcendenţei, atunci locul de muncă, asemenea 
unui far, poate să strălucească şi să răspândească lumină, luminând munca, 
viaţa, familia, oraşul şi ţara noastră. Însă trebuie avute în vedere alte condiţii 
preliminare pe care proiectul le simbolizează în piramidă, şi anume eforturile 
puternice şi constante, susţinute mult timp, pot contribui la creşterea bunăstării 
umane, productivităţii şi profitului competitiv. În definitiv, cele două simbo-
luri fuzionează, piramida devine far şi începe să răspândească raze de lumină22.

Pentru cei din afara poveştii lui R. Ouimet, aniversarea a 75 de ani de exis-
tenţă a întreprinderii Cordon Bleu Inc. sprijină fezabilitatea unui asemenea 
proiect. Aceştia mai cred, probabil, că proiectul cere să existe oameni capabili 
să viseze, să îndrăznească şi cu ceva bănuţi. Pentru R. Ouimet, proiectul func-
ţionează 100% dacă într-o întreprindere se ţine cont de spiritualitate şi se aplică 
valorile etice fundamentale, dar proiectul nu funcţionează 100% dacă nu sunt 
respectate valorile etice şi spirituale23.

Direcţia dezvoltării

Papa Ioan Paul al II-lea a propus în enciclica Solicitudo rei socialis o con-
cepţie despre dezvoltarea omului şi a popoarelor, în care pe primul loc se află 
dimensiunea culturală, antropologică şi umanistă24. Referitor la industrializare, 
enciclica a recunoscut contribuţia acesteia la eliberarea omului şi la promova-
rea solidarităţii, mai ales la nivel mondial25, dar a subliniat şi consecinţele ei 

21 Cf. J.-R. Ouimet, Spiritualité et management, 31-41.
22 Cf. J.-R. Ouimet, Spiritualité et management, 59.
23 Cf. J.-R. Ouimet, Spiritualité et management, 60.
24 Cf. G. Manzone, „Verso uno sviluppo compatibile e umano”, Nuntium 31/32 (1/2007) 

85-87.
25 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 7 şi 10.



61OMUL ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂ ASTĂZI

negative, în special, contaminările mediului înconjurător ce dăunează sănătă-
ţii oamenilor26. De asemenea, Papa Ioan Paul al II-lea a spus că promovarea 
dezvoltării popoarelor şi schimbarea vieţii oamenilor pe pământ nu se fac de 
la sine, ci printr-o angajare activă27. Şi Paul al VI-lea, şi Ioan Paul al II-lea au 
vorbit cu insistenţă despre un aspect comun al chestiunii economice, şi anume 
că multiplicarea şi acumularea resurselor, a bunurilor şi serviciilor sociale 
constituie un factor de dezvoltare şi de eliberare, dar, dacă este asumat ca normă 
primordială de producţie, acest factor se traduce în practică într-o dezvoltare 
perversă. „Belşugului de bunuri şi de servicii sociale disponibile în unele părţi 
ale lumii, mai ales în Nordul dezvoltat, îi corespunde în Sud o inadmisibilă 
întârziere, şi tocmai în această zonă geopolitică trăieşte majoritatea neamului 
omenesc”. Procesul îmbogăţirii din Nord este invers proporţional cu procesul 
sărăcirii din Sud, de aceea Ioan Paul al II-lea spune că există „viteze diferite de 
acceleraţie” şi deci o distanţare crescândă, mereu mai mare, între ţările sărace 
şi cele bogate28.

Distanţarea corespunde logicii unui proces pur economic. Se formează 
marile concentrări de putere, pe de o parte, iar pe de alta, se reduc şi sunt su-
focate drepturile la iniţiativă economică, resursele subiectivităţii creative în 
cazul indivizilor şi al naţiunilor. Cu referire la această situaţie, enciclica a vor-
bit de formarea „structurilor păcatului”29. Desigur, păcatul ţine de subiectivi-
tatea omului şi nu poate, ca atare, să se traducă în termeni propriu-zişi obiec-
tivi. Dar lucrul acesta nu împiedică folosirea expresiei, iar această folosire ţine 
cont de două sensuri. Primul aspect se referă la perversitatea capitalizării, care 
nu se naşte atât dintr-o inevitabilă lege economică, cât, mai ales, dintr-o alegere 
sau dintr-o perspectivă istorică ce ţine de trecut. Al doilea aspect priveşte de-
ciziile etice care se rezolvă într-o schimbare a contextelor obiective; printr-un 
proces de acumulare şi stratificare, deciziile ajung să devină condiţiile structu-
rale pentru multiplicarea perversiunii.

Într-o perspectivă personalistă, nu putem nega contribuţiile civilizaţiei 
tehnice: multiplicarea şi acumularea bunurilor constituie un factor de dezvol-
tare şi, în sensul acesta, se prezintă ca o valoare. Dar dacă această valoare este 
pusă pe primul loc, atunci se cade inevitabil în contradicţia consumismului 
sau a puterii care se reproduce doar pe sine30. Aceasta este contradicţia internă 

26 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 34 şi 43.
27 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 49.
28 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 14.
29 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 36-38.
30 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 28.
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a unei dezvoltării limitate doar la aspectul economic. Acest tip de dezvoltare 
subordonează persoana umană şi necesităţile sale mai profunde exigenţelor 
planificării economice sau profitului în mod exclusiv31. Avuţia este un bun, dar 
numai în raport cu fiinţa: „Răul nu constă în averea ca atare, ci în posedarea 
într-un mod dezordonat a calităţii şi a ierarhiei bunurilor. Calitatea şi ierarhia 
izvorăsc din subordonarea bunurilor şi a disponibilităţii faţă de fiinţa omului 
şi faţă de vocaţia sa”32.

Această ierarhie a valorilor între a avea şi a fi33 este ceva mai mult decât o 
determinare planificabilă. Este vorba despre o orientare necesară de principiu, 
un ghid etic, faţă de care orice fel de planificare ar trebui să se supună pentru 
a desprinde de aici propria validitate.

Sigur că trebuie respectate „limitele resurselor disponibile”, „integritatea şi 
ritmurile naturii”34. De asemenea, nu pot fi neglijate natura fiecărei fiinţe şi 
conexiunea sa reciprocă în sistemul ordonat care este Cosmosul35. Dezvolta-
rea trebuie să ia în calcul ritmurile, structurile şi relaţiile naturale; în felul 
acesta, îşi păstrează calificativul de umană şi nu distruge legătura sa cu întreaga 
realitate36. Dezvoltarea este umană dacă ascultă de regula fiinţei, şi nu de aceea 
a averii.

Sunt indicate câteva posibile itinerarii: reechilibrarea relaţiilor dintre ţările 
dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare sau puternic subdezvoltate, conjuga-
rea profiturilor cu investiţiile, constanta respectare a drepturilor personale şi a 
identităţilor naţionale, conştiinţa operativă a limitelor energetice şi a calităţii 
vieţii, căutarea fundamentală a binelui comun şi solidaritatea cu persoanele 
nevoiaşe, considerarea pur funcţională a dreptului de proprietate şi rediscuta-
rea sistemelor de schimb, dezvoltarea educaţiei de bază37.

Aşadar conceptul de dezvoltare din doctrina socială a Bisericii este diferit 
de ideea dezvoltării atât din capitalism, cât şi din marxism, întrucât aceste 
sisteme economice au acelaşi fond ideologic, şi anume credinţa comună în 
productivitate ca formă de avere şi de stăpânire. Nu este vorba de a indica aici 
o a treia cale, ci de a alege între două direcţii de fond, adică între direcţia fiin-
ţei şi cea a averii.

31 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 33.
32 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 28.
33 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 31.
34 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 26.
35 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 34.
36 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 29.
37 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 31-45.
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Economia ca loc de întâlnire a oamenilor

„Dezvoltarea nu se reduce la simpla creştere economică. Pentru a fi o dez-
voltare economică autentică, trebuie să fie integrală, ceea ce înseamnă să fie 
îndreptată spre promovarea fiecărui om şi a omului întreg”38. Învăţătura ofici-
ală a Bisericii nu poate să facă abstracţie de domeniul economiei, ca şi cum 
etica ar locui în altă lume şi ar ieşi la lumină doar din când în când, în cazuri 
de forţă majoră39. Nu vrem şi „nu acceptăm să separăm economicul de uman, 
dezvoltarea de civilizaţia în care se inserează. Ceea ce contează pentru noi este 
omul, fiecare om, fiecare grup de oameni, omenirea întreagă”40.

Astfel, putem întrevedea ideea fecundă a unui nou umanism, ce traversează 
doctrina recentă a Bisericii Catolice: „A spune dezvoltare înseamnă, în cele 
din urmă, ceva ce cuprinde atât progresul social, cât şi creşterea economică… 
Economia şi tehnica nu au sens decât în raport cu omul pe care ele trebuie să-l 
slujească”41. Un umanism plenar42, adică în stare să promoveze dezvoltarea 
omului întreg şi a tuturor oamenilor; 

un umanism nou, care îi permite omului modern să se regăsească pe sine, asu-
mându-şi valorile superioare ale iubirii, prieteniei, rugăciunii şi contemplaţiei. În 
felul acesta, se va putea săvârşi deplin dezvoltarea adevărată, care este trecere, 
pentru fiecare şi pentru toţi, de la condiţii subumane la condiţii umane43. 

De aceea este deschis în mod natural spre transcendent, pentru că un uma-
nism fără Dumnezeu ar fi un umanism împotriva omului44.

Aici am ajuns la ceea ce constituie nucleul doctrinei sociale a Bisericii: 
„concepţia corectă despre persoana umană şi despre valoarea ei unică”45. Este 
vorba despre omul real şi istoric, în lumina întrupării: 

Rezultă de aici că Biserica nu-l poate părăsi pe om şi că omul acesta este prima cale 
pe care Biserica trebuie să o parcurgă în îndeplinirea misiunii sale…, calea trasată 
38 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 14.
39 S. Lanza, „Lo sviluppo nella prospettiva della civiltà dell’amore”, Nuntium 31/32 

(1/2007) 91-94.
40 L. J. Lebret, Dynamique concrète du dévelopement. Économie et Humanisme, Les Éditi-

ons Ouvrières, Paris 1961, 28, apud S. Lanza, „Lo sviluppo nella prospettiva della civiltà 
dell’amore”, 91.

41 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 34.
42 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 42.
43 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 20.
44 Cf. H. de Lubac, Drama umanismului ateu (1998), tr. C. Dumitru, Humanitas, Bucu-

reşti 2007, 17.
45 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, nr. 11.
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de Cristos însuşi, calea care trece în mod definitiv prin misterul întrupării şi al 
răscumpărării46. 

Aceasta este ideea călăuzitoare a doctrinei sociale a Bisericii; toată doctrina 
socială a Bisericii are drept orizont omul în realitatea lui de păcătos şi de în-
dreptăţit47. Asta înseamnă că şi activitatea economică trebuie citită în aceeaşi 
cheie personalistă. În consecinţă, activitatea economică este umană dacă înde-
plineşte mai multe criterii, dintre care subliniez doar patru: solidaritatea, cari-
tatea, în sensul liturghiei aproapelui de la mons. Vladimir Ghika, şi cultura, în 
sensul formării intelectuale a laicilor de la mons. Anton Durcovici.

Solidaritatea

„Dezvoltarea integrală a omului nu poate avea loc fără dezvoltarea solidară 
a omenirii”48, unde omul îl întâlneşte pe om şi împreună lucrează pentru edi-
ficarea unui viitor comun al omenirii. Nu doar cu intenţii bune: solidaritatea 

nu este un sentiment de compasiune vagă sau de atenţie superficială faţă de relele 
atâtor persoane, apropiate sau îndepărtate. Dimpotrivă, este determinarea fermă 
şi perseverentă de a se angaja pentru binele comun sau pentru binele tuturor şi al 
fiecăruia, pentru că toţi suntem răspunzători faţă de toţi. Această determinare este 
întemeiată pe convingerea sănătoasă că, de fapt, ceea ce frânează dezvoltarea de-
plină sunt pofta de profit şi setea de putere despre care s-a vorbit. Aceste atitudini 
şi structuri ale păcatului pot fi învinse – cu ajutorul harului divin – printr-o atitu-
dine diametral opusă: prin angajarea pentru binele aproapelui, prin disponibilita-
tea, în sens evanghelic, de a se pierde în favoarea altuia, şi nu de a-l exploata, de a-l 
sluji, şi nu de a-l oprima urmărind avantajul propriu49.

Lucrul acesta se referă nu doar la indivizi, ci şi la politicile economice inter-
naţionale: „Datoria de solidaritate care e valabilă pentru persoane este valabilă 
şi pentru popoare”50. Aici nu este vorba doar de alegeri opţionale, ci de o da-
torie morală care îi priveşte pe toţi oamenii din ţările bogate. Altfel, atrage 
atenţia Papa, „încăpăţânându-se în avariţia lor, nu vor putea decât să provoace 
judecata lui Dumnezeu şi mânia celor săraci, cu urmări imprevizibile. Închi-
zându-se în carapacea propriului egoism, civilizaţiile actualmente înfloritoare vor 
ajunge să-şi distrugă valorile cele mai înalte, sacrificând voinţa de a fi dorinţei 

46 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Redemptor hominis (4 martie 1979), nr. 14.
47 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, nr. 53.
48 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 43.
49 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 38.
50 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 48.



65OMUL ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂ ASTĂZI

de a avea mai mult”51. Nu mai vorbim de faptul că această insensibilitate hră-
neşte pericolul războiului52, pentru că solidaritatea este drum către pace şi 
dezvoltare.

Caritatea

Dezvoltarea autentică contribuie la manifestarea activă a carităţii universale 
şi, la rândul ei, o presupune53. Din caritate provine o reînnoită putere de înfră-
ţire şi de întâlnire între oameni şi popoare; această putere se opune singurătă-
ţii, sentimentului de părăsire, disperării, ameninţărilor ce distrug capacitatea 
de reacţie morală a oamenilor. De asemenea, se opune situaţiei nesănătoase în 
care se găsesc şi care îi constrânge să compare sărăcia extremă de acasă cu lu-
xul şi risipa din ţările bogate54.

În felul acesta, se deschid căile „dialogului dintre civilizaţii”55, care pot în-
lătura perspectiva nefericită a ciocnirii civilizaţiilor (S. Hutington): un dialog 
centrat pe fiinţa umană, nu doar un dialog tehnocratic, urmărind să constru-
iască punţi între oameni; un dialog, nu tactic şi instrumental, ci autentic şi uman. 
Avem aici ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea numea globalizarea solidarităţii. Din 
acest punct de vedere, Papa Benedict al XVI-lea spune în Deus caritas est că 
Biserica nu oferă doar sfaturi, criterii de orientare şi îndemnuri, ci şi exemple 
concrete, mărturii trăite în istorie de mulţi sfinţi şi mărturisitori ai evangheliei56.

În fine, caritatea trebuie să se transforme într-o liturghie a aproapelui, cum 
spunea mons. Vladimir Ghika în Gânduri pentru zilele ce vin. Iată câteva dintre 
aceste gânduri care ar trebui meditate bine în actuala criză mondială a economiei:

2) „Vai ţie dacă fratele tău îşi poate reprezenta Cerul ca pe un loc unde îi 
este cald şi unde nu-i mai este foame”;

3) „Pentru a-ţi aduce aminte de grijile fraţilor tăi, fie ca flacăra vetrei tale 
precum Rugul Aprins să te îndrume – pentru a ieşi în calea nevoilor lor, fie ca 
acoperişul tău cu Corabia lui Noe să poată fi asemuit”;

9) „Dumnezeu dăruieşte celor care dăruiesc. Dumnezeu se dăruieşte celor 
care se dăruiesc”;

12) „Dă celui ce nu-ţi cere”;
51 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 49.
52 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, nr. 39.
53 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 66.
54 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 67.
55 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio, nr. 73.
56 Cf. Benedict al XVI-lea, Scrisoarea enciclică Deus caritas est (2005), nr. 41-42.
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17) „Singura posesie din viaţa noastră de care putem fi siguri că nu depo-
sedează pe nimeni este posesia lui Dumnezeu; dimpotrivă, ea îi îmbogăţeşte şi 
pe ceilalţi”;

22) „Îmi veţi fi mai recunoscători pentru îndemnul ce v-ar permite o atitu-
dine generoasă decât pentru darul cel mai bogat pe care vi l-aş putea oferi”57.

Vladimir Ghika, apostolul slujirii săracilor, credea că în viaţa omului totul 
este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu, un efect al iubirii lui Dumnezeu, în na-
tură şi în har. Din partea omului există un răspuns la toate aceste dovezi (şi 
este cea mai frumoasă dovadă); nu numai primirea ei pasivă, ci o corespundere 
activă, o dăruire generoasă de forţă, de fiinţă, de viaţă, prin care să-l continue pe 
Dumnezeu, prin voinţa delicată şi bună a lui Dumnezeu. El l-a iubit într-atât 
pe om încât îi este milă de dorinţa lui de a dărui, îi lasă şi omului ceva de dat 
şi aşteaptă, într-un fel, rezultatul acestui dar58.

Cultura

Cultura are o strânsă legătură cu religia sau cultul, întrucât rădăcina este 
aceeaşi, adică raportarea respectuoasă faţă de C(c)elălalt. Acest gând era des-
tul de limpede şi pentru mons. Anton Durcovici, care, pe când se afla la Bucu-
reşti, a organizat timp de patru ani consecutivi cursuri de religie pentru inte-
lectuali. Printre altele, mons. Durcovici le spunea cursanţilor lui, în totalitate 
creştini laici, să-şi orânduiască viaţa potrivit devizei de pe blazonul casei regale: 
Nihil sine Deo – Nimic fără Dumnezeu. Referindu-se la raportul faţă de bunu-
rile pământeşti, A. Durcovici spunea: 

Bunurile pământeşti însă nu sunt ultimul scop al omului şi nici al unui popor, ci 
sunt mijloace pe care bunătatea şi judecata preaînţeleaptă a Domnului ni le pune 
la dispoziţie pentru a putea ajunge mai uşor la el, care este bunătatea esenţială şi 
fericirea veşnică. Nihil sine Deo trebuie luat şi în sens afirmativ: Omnia cum Deo 
(Toate cu Dumnezeu). De aici reiese marea răspundere ce o are poporul întreg – şi 
o avem şi noi fiecare în parte – de a face uz de toate ce avem cu Dumnezeu, con-
form cu voinţa sa sfântă şi înţeleaptă, spre lauda şi mărirea lui (…) Teologia, de 
fapt, ne învaţă a-l cunoaşte pe Dumnezeu, a privi toate celelalte lucruri întrucât 
sunt de la el sau ne conduc la el59.
57 V. Ghika, Gânduri pentru zilele ce vin (tr. D. Cornea), Dacia, Cluj-Napoca 1995. Cf. 

www.vladimirghika.ro
58 Cf. V. Ghika, La visite des pauvres. Entretiens spirituels, Ed. Beauchesne, Paris 1961, 160-177.
59 W. Dancă, ed., Anton Durcovi. Lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), Sapientia, 

Iaşi 2008, 60.
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Aşadar, dacă între cultură şi credinţă există un raport strâns, atunci un ra-
port similar există şi între credinţă şi bunurile pământeşti. Acest lucru este 
subliniat şi de Papa Ioan Paul al II-lea, pentru care, dacă o credinţă nu devine 
cultură, valorile ei rămân literă moartă. Papa era convins că „în centrul orică-
rei culturi se găseşte atitudinea pe care o asumă omul în faţa celui mai mare 
mister: misterul lui Dumnezeu… Când această întrebare este eliminată, atunci 
sunt corupte cultura şi viaţa morală a Naţiunilor”60. Prin alegerile de produc-
ţie şi de consum se manifestă o cultură determinată, o concepţie globală des-
pre viaţă61. Aşadar, întrucât se intersectează cu lumea culturii, economia se 
confruntă cu adevărul despre om. De aceea Biserica se interesează cu economia62.

Concluzie

Astăzi raportul dintre om şi economie este confuz, defavorabil omului pe 
termen scurt. Deşi tehnica deţine supremaţia şi controlează totul, inclusiv re-
laţia omului cu exigenţele naturii umane, cu valorile morale şi spirituale, imi-
nenta criză economică la nivel mondial poate fi o şansă pentru revigorarea 
factorului uman care, în epoca globalizării, trebuie să răspundă la noi provocări. 
De aceea, am considerat că bolile economiei din zilele noastre readuc în discu-
ţie un element esenţial al doctrinei sociale a Bisericii, şi anume persoana umană 
ca principiu, subiect şi scop al tuturor instituţiilor sociale. Realitatea contem-
porană a răsturnat ordinea lucrurilor în aşa fel încât persoana umană a ajuns 
în slujba instituţiilor şi, în special, în slujba economiei. De aceea, Paul VI-lea 
şi Ioan Paul al II-lea, în spiritul doctrinei celui de-al doilea Conciliu din Vatican, 
au aşezat persoana umană în centrul problematicii dezvoltării economice.

Într-adevăr, în ultima vreme, economia a înghiţit şi la propriu, şi la figurat 
mulţi, prea mulţi oameni. De exemplu, în oraşul nostru, la Facultatea de Eco-
nomie şi Afaceri din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, în anul 2008/2009 erau 
înscrişi peste 13 mii de studenţi dintr-un total de 40 de mii câţi sunt la toate 
facultăţile. Piaţa românească a avut şi are mare nevoie de economişti, dar cifrele 
sunt prea mari. De aceea aş introduce o mică obiecţie faţă de această atotpu-
ternică reductio omnium ad oeconomiam, potrivit doctrinei sociale a Bisericii, 
care spune că persoana umană nu trebuie instrumentalizată de structurile so-
ciale, economice şi politice, 

60 Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, nr. 24. 
61 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, nr. 36.
62 Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Centesimus annus, nr. 51.
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pentru că fiecare om are libertatea de a se orienta spre scopul său ultim. Pe de altă 
parte, orice realizare culturală, socială, economică şi politică, în care se actualizează 
din punct de vedere istoric dimensiunea socială a persoanei şi activitatea sa de 
transformare a Universului, trebuie să fie considerată întotdeauna şi în aspectul 
său de realitate relativă şi provizorie, căci chipul acestei lumi trece (1Cor 7,31). Este 
vorba de o relativizare escatologică, în sensul că omul şi lumea se îndreaptă spre 
un sfârşit care reprezintă împlinirea destinului lor în Dumnezeu; este vorba de o 
relativizare teologică, în măsura în care darul lui Dumnezeu, prin care se va îm-
plini destinul definitiv al omenirii şi al creaţiei, depăşeşte în mod infinit posibili-
tăţile şi aşteptările omului. Orice viziune totalitară a societăţii şi a statului şi orice 
ideologie pur lumească a progresului sunt contrare adevărului integral despre 
persoana umană şi despre planul lui Dumnezeu în istorie63.

În fine, provocarea timpurilor noastre înseamnă transformarea activităţii 
economice în loc de întâlnire între oameni, de promovare a dialogului şi a 
prieteniei. Vă prezint o discuţie avută la Camera de Comerţ din Iaşi, în urmă 
cu ceva timp. Am ajuns în interiorul acestei instituţii însoţindu-l pe P.S. Petru 
Gherghel, care era invitat să dea credibilitate unei întâlniri importante pentru 
promovarea economică şi socială a Iaşiului. În timp ce se ţineau discursurile, 
mă întrebam ce căutam eu acolo printre economişti şi investitori. Îmi liniş-
team conştiinţa cu gândul că, la urma urmei, eram cu episcopul. Ştiam că el 
era invitat pentru că reprezenta comunitatea catolică din Iaşi, iar la eveniment 
participa o înaltă personalitate politico-economică din Germania, probabil de 
confesiune catolică. Când a sosit momentul recepţiei, am intrat în discuţie cu 
un german. Mi-a spus că era de profesie inginer şi că a venit în România pen-
tru a studia oportunitatea unor investiţii economice. Apoi m-a întrebat care 
este profesia mea. I-am răspuns că sunt preot şi profesor la Institutul Teologic 
Catolic din Iaşi. „În cazul acesta”, mi-a replicat preopinentul meu, „noi doi nu 
avem nimic în comun”. Asta era convingerea lui, nu a mea; simţeam că am 
ceva să-i spun, dar n-a fost să fie, germanul meu a dispărut în mulţime.

Cu gândul la acea întâlnire ratată, ratată pentru că n-am reuşit să stabilesc 
un dialog cu un om de afaceri, cred că economia poate fi umanizată dacă oa-
menii ce desfăşoară activităţi economice se deschid valorilor transcendenţei şi 
înţeleg că ceea ce au, de fapt, nu au, ci le-a fost încredinţat pentru a fi adminis-
trat spre binele lor şi al altora.

63 Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii, nr. 48.
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În unele regiuni ale lumii, s-ar părea că mai mult în ţările sărace material, 
dar, mai cu seamă, în cele în care sistemele politice dictatoriale au contribuit 
din plin la abrutizarea sentimentelor umane, se poate vorbi de o accentuare a 
nepăsării faţă de părinţi şi, implicit, faţă de cei de vârsta a treia. Pe alocuri s-ar 
părea că situaţia începe să se remedieze cât de cât prin înfiinţarea unor insti-
tuţii care să-i îngrijească pe cei în vârstă, aşa cum există în multe ţări civilizate 
ale lumii. Mi-a fost dat să vizitez unele dintre acestea în Germania şi Norvegia 
şi am constatat că, privite din exterior, păreau perfecte din punct de vedere al 
dotării şi al personalului calificat în a-i îngriji. Din păcate, tristeţea de pe chi-
purile celor asistaţi şi privirea în gol mărturiseau, fără cuvinte, că au fost rupţi 
cu brutalitate din mediul lor şi că nu acesta ar fi locul cel mai potrivit şi nici 
răsplata cuvenită pentru cei care şi-au slujit familia şi societatea o întreagă 
viaţă. Aşa cum susţinea o creştină, 

bătrânii nu ar trebui expediaţi de acasă pentru a primi îngrijirea necesară, ci 
membrii fiecărei familii trebuie să-şi îngrijească rudele. Cei al căror păr alb şi al 
căror pas nesigur arată că se apropie de mormânt să fie lăsaţi, pe cât posibil, să 
rămână între prieteni şi tovărăşii familiare. Lăsaţi-i să se închine împreună cu cei 
pe care i-au cunoscut şi iubit. Să fie îngrijiţi de mâini iubitoare şi gingaşe1. 

În cele ce urmează vom arăta care era concepţia despre protejarea acestui 
segment social în societatea israelită şi care este concepţia biblică cu privire la 
respectul faţă de părinţi.

În antichitatea israelită, ca, de altfel, în aproape tot Orientul Apropiat, bă-
trânii erau consideraţi un segment foarte important al societăţii şi se bucurau 
din partea acesteia de un respect deosebit. De fapt, chiar termenul în sine de 
zaken sau presbyteros = bătrân nu avea nicidecum o conotaţie negativă, ca as-
tăzi în anumite regiuni ale lumii, ci era mai curând expresia unei venerabilităţi 

1 Ellen G. White, Lucrarea de binefacere. Învăţături cu privire la servicii creştine pentru 
aproapele, tr. Valentin Dragomir, Coresi, Bucureşti, (nedatat), 212.
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aparte, a unui respect datorat de comunitatea care se simţea îndatorată faţă de 
cei bătrâni tocmai pentru că se împărtăşea din înţelepciunea şi experienţa lor2. 
Cu alte cuvinte, aceştia erau foarte folositori comunităţii care făcea adesea re-
ferire la capacitatea lor de a-i învăţa pe cei tineri, fiindcă se zicea: „Adu-ţi 
aminte de zilele cele de demult, cugetă la anii neamurilor trecute! Întreabă-l 
pe tatăl tău şi îţi va da de ştire, întreabă-i pe bătrâni şi îţi vor spune!” (Dt 32,7). 
Să nu uităm că ne aflăm în perioada gerontocraţiei, în care la israeliţi, ca, de 
altfel, la majoritatea popoarelor din antichitatea orientală, bătrânii se aflau în 
fruntea treburilor cetăţii, angajându-se plenar în toate problemele publice de 
natură civilă şi religioasă şi, de aceea, cuvântul zaken (presbyteros) se folosea 
pentru cel care prezida o adunare ori o breaslă şi reprezenta autoritatea de 
drept a unui sat, a unei cetăţi ori comunităţi oarecare.

În comunitatea israelită, ca, de altfel, şi în cea a creştinismului primar, este 
foarte dificil a face o delimitare precisă, când se foloseşte cuvântul zaken, între 
vârsta senectuţii în sine şi un titlu oficial3. În această ordine de idei, nu este 
deloc surprinzător că în multe comunităţi din antichitate au apărut unele titu-
laturi derivate chiar din termenul zaken la evrei, gherontes la elini, presbys la 
spartani, senatus la romani şi şeik la arabi4. Cărţile Pentateuhului ne vorbesc 
despre bătrâni ca despre o elită conducătoare la egipteni (Gen 50,7), la moabiţi 
şi madianiţi (Num 22,7) şi, evident, la israeliţi. Cartea Exodului ne informează 
că evreii au avut reprezentanţi pe lângă faraon dintre bătrânii poporului care 
au colaborat cu Moise. Probabil că aceştia proveneau dintre capii de familie. 
Probabil că erau destul de numeroşi de vreme ce Moise a selectat dintre aceştia 
un număr de 70 peste care Yahweh l-a trimis pe Duhul ca să-i facă apţi de a 
împărţi cu Moise conducerea poporului (Num 11,25). După stabilirea în Ca-
naan, fiecare cetate îşi avea propriul corp de bătrâni care îndeplineau funcţia 
de judecători în diferitele probleme ale societăţii, iar numărul lor varia în 
funcţie de mărimea cetăţii şi cazurile de judecat. Când s-a trecut la sistemul 
monarhic de conducere, aceştia au fost cei dintâi alertaţi, simţindu-se, dacă nu 
daţi la o parte, cel puţin marginalizaţi (1Sam 8,4ş.u.), iar în timpul regilor erau 
un segment politic deloc de neglijat de către aceştia. Din comunitatea şi sina-
goga iudaică, această elită conducătoare a fost transferată şi Bisericii primare, 

2 Cf. „presbyteros”, în Gerhard Kittel – Gerhard Friedrich, ed., Theological Dictionary 
of the New Testament, Abidged in one volume, by Geoffrey W. Bromiley, Williams B. Eerd-
mans Publishing Company, 1997, 931; „Elder”, în The Illustrated Bible Dictionary, Part One, 
Inter-Varsity Press, Aaron-Golan 1998, 434.

3 Theological Dictionary of the New Testament..., 931.
4 The Illustrated Bible Dictionary, 435.
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după cum o atestă chiar termenul de presbyteri folosit frecvent în scrierile 
neotestamentare. În orice caz, în Evanghelia după Matei, cel puţin termenul 
presbyteri = bătrâni se foloseşte cu referire la transmiţătorii unei tradiţii (Mt 15,2), 
ceea ce denotă că se aplica, în primul rând, clasei conducătoare a naţiunii iu-
daice, a sinagogii, iar mai târziu, a Bisericii5, ca unora care erau cei mai capa-
bili de a conduce destinele cetăţii. Autorul Cărţii lui Iob credea că vârstei îna-
intate trebuie să-i fie specifică înţelepciunea şi, de aceea, şi zice: „Mi-am zis: 
vârsta trebuie să vorbească şi mulţimea anilor să ne înveţe înţelepciunea” şi se 
întreba: „Oare nu în bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge 
mână în mână cu vârsta înaintată?” (Iob 12,12). Respectul faţă de cei în vârstă 
ţinea şi de concepţia teologiei ebraice. Conform acesteia, ajungerea la o vârstă 
înaintată era considerată ca o concretizare în viaţa persoanei a binecuvântărilor 
divine asemenea patriarhilor de demult (Avraam, Isaac şi Iacob), un semn 
evident al recompensei din partea divinităţii pentru respectarea cu atenţie a 
poruncilor transmise prin legea profetului Moise (cf. Lev 19,32; Dt 30,19-20). 
Se zice că „frica de Dumnezeu lungeşte zilele omului, iar anii celor fărădelege 
sunt puţini” (Prov 10,27). Lipsa de respect faţă de persoanele în vârstă era 
considerată de către unii profeţi drept o dovadă a decăderii unei societăţi şi a 
unei cruzimi cu totul străine firii umane (Dt 28,50; Is 3,5; 47,6; Prov 4,16). Aşa 
au fost consideraţi asiro-babilonenii, care, atunci când au invadat pământul lui 
Israel, nu au mai avut nici o milă faţă de bătrâni şi nici „de omul gârbov sub 
povara perilor albi” (2Cr 36,17)6.

Se mai credea că respectul faţă de bătrâni avea şi darul de a stârni mila di-
vină şi, totodată, binecuvântarea (Is 65,20; Zah 8,4). Din perspectivă biblică 
deci, respectul faţă de persoanele în vârstă era o regulă cvasigenerală stipulată 
clar în legea lui Moise (cf. Lev 19,32; Ps 23,22). „Să te ridici”, zice, „în picioare 
când te afli în faţa bătrâneţii şi să cinsteşti bătrânul” (Lev 19,32). Conform 
poruncii a patra din Decalog, nici un copil nu are voie să-şi desconsidere pă-
rinţii ori să nu le acorde importanţa cuvenită. Cuvântul folosit aici de hagio-
graf este kabed, cu sensul de a fi greu, acelaşi termen care se referă şi la cinsti-
rea lui Dumnezeu, ceea ce denotă că este vorba nu de o cinstire doar cu vorba, 
ci şi cu fapta, în sensul că se impunea a-i sprijini material şi a se îngriji de să-
nătatea lor atunci când era nevoie7.

5 The Illustrated Bible Dictionary, 435.
6 D.J. Wiseman, „Bătrâneţe”, în Dicţionar Biblic, Cartea Creştină, Oradea 1995, 137
7 John Currid, Comentariu asupra cărţii Exodul, II, Oradea 2003, 44.
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Se ştie că a trăi mult a fost şi rămâne o dorinţă permanentă a oricărui mu-
ritor, dar pentru că la bătrâneţe omul intră într-un accelerat regres pe aproape 
toate planurile, vârsta înaintată era privită cu milă şi cu multă îngăduinţă de 
legea mozaică ce prevedea o seamă de măsuri menite a o face cât mai uşor de 
suportat. În pofida tuturor neajunsurilor pe care le implica ultima etapă a vieţii 
omului, bătrâneţea era totuşi ceva de dorit, deoarece exista părerea că pentru 
cei în vârstă Dumnezeu a împlinit făgăduinţele făcute celui drept, în special 
celui care, la rândul său, şi-a respectat părinţii (Ex 20,12). Aşadar, în ochii 
multora, bătrâneţea era considerată drept o binemeritată încoronare a celui 
drept, încât şi înţeleptul zicea: „Frica de Dumnezeu lungeşte zilele omului, iar 
anii celor fărădelege sunt puţini” (Prov 10,27). De aceea, părul alb trebuia res-
pectat (Lev 19,32; 1Tim 5,1) mai cu seamă din partea propriilor copii, care 
erau obligaţi să-i sprijine pe părinţii lor bătrâni, precum zice autorul cărţii 
Înţelepciunea lui Ben Sirah: 

Cel ce-l cinsteşte pe tată se va curăţa de păcat. Şi ca şi acela care strânge comori, 
aşa este cel care cinsteşte pe mama sa. Cel care-l cinsteşte pe tată se va veseli de fii 
şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit. Cel care îl măreşte pe tată va avea viaţă lungă 
şi cel care se teme de Domnul o cinsteşte pe mama sa. Cel care se teme de Domnul 
îl va cinsti pe tatăl său şi ca stăpânilor va sluji celor care l-au născut. Cu fapta şi cu 
cuvântul cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântările de la 
ei. Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele copiilor, iar blestemul mamei le dărâmă 
până în temelie. Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui 
tău nu-ţi este mărire. Că mărirea omului este din cinstea tatălui său şi ocară este 
fiilor mama necinstită. Fiule, sprijină-l pe tatăl tău la bătrâneţe şi nu-l mâhni în 
viaţa lui. Şi chiar de se va împuţina mintea lui, ai îndurare şi nu-l dispreţui când tu 
eşti în putere; pentru că milostenia arătată tatălui nu va fi uitată şi, în pofida păca-
telor, se va zidi casa ta. În ziua necazului tău îşi va aduce aminte Domnul de tine 
şi, ca gheaţa când este senin, aşa se vor topi păcatele tale. 

Pe cel lipsit de respect faţă de părinţi înţeleptul îl condamnă cu multă asprime 
când zice: „Ca un hulitor este cel care-l părăseşte pe tată şi blestemat de Dom-
nul este cel care o mânie pe mama sa” (Sir 3,3-16). 

Cuvintele înţeleptului autor denotă clar preocuparea foarte serioasă de a da 
şi o motivaţie religioasă cinstirii părinţilor pentru a avea o garanţie în plus că 
această poruncă de sorginte divină nu va fi eludată. În orice caz, dacă apare 
atât de frecvent preocuparea hagiografilor de a inocula în mintea generaţiilor 
tinere grija faţă de această categorie socială într-o vreme în care nu exista nici 
un fel de structură specializată pe acest segment de activitate, ca mai în toate 
ţările civilizate de astăzi, se vede că grija faţă de cei în vârstă înaintată apare la 
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vechii evrei ca o îndatorire fundamentală a membrilor familiei în care se aflau 
persoanele ce trebuiau asistate şi sprijinite din punct de vedere material.

Nici din cărţile anaghinoscomena nu lipsesc indicaţiile privitoare la obliga-
ţia respectării părinţilor. În sfaturile către fiul său, bătrânul Tobit citează din 
Ben Sirah când îi zice: „Fiule, când voi muri, să mă îngropi şi să nu o părăseşti 
pe mama ta; cinsteşte-o în toate zilele vieţii tale, fă ce-i place ei şi să nu-i pri-
cinuieşti amărăciuni! Adu-ţi aminte, fiule, că ea a înfruntat multe primejdii 
pentru tine când te-a purtat în pântece” (Tob 4,3-4), numai că acolo referirile 
sunt pentru ambii părinţi: „Din toată inima cinsteşte-l pe tatăl tău şi nu uita 
niciodată durerile mamei tale”. Datoria faţă de ei decurge chiar din aceea că, 
prin ei, copiii au venit la viaţă: „Adu-ţi aminte că ei ţi-au dat viaţa; ce le vei da 
tu în schimb pentru ce au făcut ei pentru tine?” (Sir 7,28-29). 

Desigur, dacă din textele sapienţiale reiese că grija faţă de părinţii bătrâni 
apare ca un ideal, alte cărţi biblice lasă să se înţeleagă că situaţia vieţii de zi cu 
zi era cu totul alta, de vreme ce psalmistul implora insistent ajutorul divin 
când exclama: „Doamne, nu mă respinge la vremea bătrâneţii, nu mă părăsi 
atunci când va pieri puterea mea!” (Ps 71). Psalmistul rugător intuieşte din 
timp primejdia ameninţătoare în care se află el însuşi la o vârstă înaintată. Ca 
şi alţi bătrâni ai timpului, el simte că nu mai este dorit de către lume şi reali-
zează că, pe măsură ce i se vor diminua puterile, va fi părăsit de oameni. Sim-
ţindu-se, probabil, din ce în ce mai inutil şi ca un fel de povară nedorită pentru 
alţii, bătrânul rugător aleargă plin de speranţă la Dumnezeu care s-a dovedit 
a-i fi fost cel mai consecvent sprijin pe tot parcursul vieţii, implorându-l ca 
măcar să nu-l considere o povară8. Deşi acest psalm a fost definit ca un psalm 
de bătrâneţe, din context mai rezultă că el nu imploră doar neabandonul de 
către Dumnezeu, ci face şi un fel de retrospectivă asupra unei vieţi pline de 
încredere, reamintindu-şi că în mijlocul a nenumărate încercări şi necazuri a 
avut totuşi o viaţă din care nu a lipsit niciodată bucuria de a-l fi avut mereu pe 
Dumnezeu alături şi, de aceea, cere şi pe mai departe rămânerea în comuniune 
cu Creatorul său9, având credinţa neşovăielnică în el. Deşi el realizează că bă-
trâneţea poate fi ca o lume nouă, plină de conflicte şi de temeri cu totul neîn-
cercate, teama de a rămâne singur şi de a deveni o povară chiar şi pentru cei 
dragi, teama de a-şi pierde cu totul controlul, teama că se va trece peste dorinţele 

8 John Phillips, Comentariu asupra Psalmilor, II. Psalmii 51-100, tr. Monica Dan, Stepha-
nus, Bucureşti 2001, 239.

9 Henry Halley, Manual Biblic, tr. Doru Motz, Door of Hope, 1983, 261.
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şi voinţa sa10 au totuşi un liman sigur spre care îşi îndreaptă toate speranţele. 
În orice caz, prin aceste cuvinte, psalmistul dă glas încurajării tuturor celor 
care se află la apusul vieţii11.

Bătrâneţea, zic unii, ar fi şi un simbol al eternităţii, deoarece Dumnezeu 
Cel Veşnic i s-a revelat lui Daniel proorocul în chipul unui bătrân, metaforic 
numit „Cel Vechi de zile” (Dan 7,9)12, iar unele scrieri sfinte ale iudeilor pun 
cinstirea părinţilor vârstnici pe aceeaşi treaptă cu cinstirea Atotputernicului 
Dumnezeu, ba chiar mai mult. Uneori datoria faţă de părinţi apare mai strictă 
decât cea faţă de el, deoarece în anumite situaţii de criză economică cei săraci 
erau cu totul scutiţi de a-l mai cinsti pe Dumnezeu cu zeciuielile şi milosteniile 
prevăzute de lege. Dacă deci credinciosul iudeu avea mijloacele necesare res-
pectării legii, în această privinţă trebuia să se conformeze întru totul, dar dacă 
nu avea, nu mai era obligat s-o facă. Cu totul altfel se punea problema când era 
vorba de susţinerea materială a propriilor părinţi, în special a celor înaintaţi în 
vârstă, fiindcă se zice: „Fie că ai sau nu ai mijloace, eşti obligat să împlineşti 
porunca, chiar dacă eşti un cerşetor care umblă din poartă în poartă”13. A-i 
cinsti cum se cuvine trebuie înţeles că fiii sau fiicele au obligaţia de a le asigura 
hrana necesară, băutura, locuinţa şi, evident, să-i ajute în toate şi pentru toate14.

Atitudinea Mântuitorului Cristos faţă de porunca dată prin Moise privitoare 
la cinstirea părinţilor este evidentă atunci când îi mustră pe cărturarii şi fari-
seii care denaturaseră cu totul porunca lui Dumnezeu, ce zice: „Să-i cinsteşti 
pe tatăl tău şi pe mama ta”, iar în Ex 21,15 scrie: „Cine va grăi de rău pe tatăl 
său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea”. Desigur, porunca este foarte 
aspră şi aproape inacceptabilă pentru un creştin modern, şi probabil că nici la 
iudei nu s-a aplicat întocmai pedeapsa cu moartea pentru cel care s-a abătut 
de la această poruncă, dar ea vrea să arate cât de mare importanţă acordă 
Dumnezeu respectului natural faţă de părinţi şi, de fapt, tuturor relaţiilor între 
membrii familiei. În vremea lui Isus, liderii spirituali ai poporului, lacomi de 
averi, exploatau sentimentele religioase ale poporului învăţând că se poate încălca 
legea ocrotirii părinţilor dacă se invoca dreptul templului asupra bunurilor 

10 William MacDonald, Comentariul biblic al credinciosului - Vechiul Testament, tr. Doru 
Motz, Lampadarul de Aur, Oradea 2002, 595.

11 William MacDonald, Comentariul biblic al credinciosului - Vechiul Testament, 595.
12 Marc Francois Lacan, „Vieillesse”, în Xavier Leon Dufour, ed., Vocabulaire de Theolo-

gie Biblique, Cerf, Paris 19886, 1354.
13 Cf. Pea, 15, apud A. Cohen, Talmudul, tr. C. Litman, Colecţia Judaica, Hasefer, Bucu-

reşti 1999, 263.
14 Cf. Pea, 15, apud A. Cohen, Talmudul, 263.
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făgăduite lui prin folosirea cuvântului ebraic korban, prin care cineva se jura 
că o parte din bunurile sale „îi vor aparţine lui Dumnezeu” fiindcă îi erau în-
chinate lui (cf. Num 30,3). Isus pune deci mai presus de toate obligaţia de a-i 
ajuta pe părinţi şi îi condamnă pe cei care, la sfatul lacomilor slujitori religioşi, 
fiind naivi, închinau totul lui Dumnezeu, privându-i deliberat pe părinţi de 
orice posibilitate de a mai beneficia de sprijinul care li se datora din partea 
copiilor: adică de bani, avere sau îngrijire în caz de boală. Tribunalele în care 
activau fariseii hotărau că Dumnezeu are prioritate înaintea părinţilor şi că un 
astfel de angajament nu mai poate fi anulat de nimeni şi împiedicau astfel de 
mai face ceva pentru părinţi. Isus condamnă vehement o astfel de practică 
prin care se desfiinţa cuvântul lui Dumnezeu pentru o datină omenească pă-
cătoasă15.

În concluzie, scopul acestui demers este acela de a conştientiza, evident, 
acolo unde se poate, că sarcina îngrijirii celor de vârsta a treia este, în primul 
rând, a propriilor familii, deoarece, indiferent de vârstă, bătrânii au aceleaşi 
sentimente ca toţi ceilalţi şi, evident, au nevoie de dragostea şi căldura cămi-
nului familial. Nu întotdeauna banii şi confortul material pot aduce şi bucurie 
în viaţa cuiva. Maica Teresa de Calcutta relatează următoarele: 

La Melbourne am mers odată să-l vizitez pe un sărac bătrân a cărui existenţă era 
ignorată de toţi. Camera lui era în dezordine şi murdară. Am încercat s-o curăţ, 
dar el s-a opus: „Las-o aşa, stă bine aşa”. Fără ca eu să insist prea mult, în final m-a 
lăsat s-o curăţ. În cameră se afla un candelabru magnific acoperit de praf. „De ce 
nu-l aprinzi?”, l-am întrebat eu. „La ce bun dacă nimeni nu vine să mă vadă?”, 
mi-a răspuns. „Eu nu am nevoie de el”. Atunci i-am zis: „Dacă surorile (de caritate) 
ar veni să te vadă, l-ai aprinde?” El a răspuns: „Da; dacă aş putea să aud un glas de 
om în casa asta, l-aş aprinde”. După numai câteva zile, am primit de la el acest 
scurt mesaj: „Spuneţi-i amicei mele că acel candelabru pe care l-a aprins în viaţa 
mea continuă să lumineze”16.

15 Gerhard Maier, Evanghelia după Marcu – Comentariu biblic, III, Lumina lumii, Korntal 
1999, 257.

16 Teresa di Calcutta, La Gioia di darsi agii altri, „… lo avetefatto a Me” (Mt 25,40), ed. 
Jose Luis Gonzales-Balado, Paoline, Roma 1980, 74.
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„Bogat, dar exclus social în Uniunea Europeană,
sărac şi inclus social în România?”

Recent, în statisticile Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite se afirmă 
că 82,7% din venitul total al lumii se regăseşte la o proporţie de 20% de per-
soane foarte bogate ale lumii, în vreme ce pentru cei mai săraci ai lumii, care 
sunt aproximativ 20%, se poate vorbi de 1,4% din venitul total al lumii. Toate 
acestea fiind posibile acum, când în lume există două miliarde de oameni care 
trăiesc cu un venit sub 16 USD, adică 37 RON pe zi!

S-ar putea deci concluziona că o creştere economică globală nu se regăseşte 
întotdeauna şi în bunăstarea celor foarte săraci. Atunci, cum ar trebui să abor-
dăm rolul omului în politica de piaţă? Care sunt factorii care marchează pro-
gresul, bunăstarea şi buna guvernare în timpul nostru? În cartea Creştini bo-
gaţi într-o epocă de foame (Rich Christians in an Age of Hunger), Ron Sider 
arată: „Este important să reţinem că Scripturile poruncesc dreptate, mai de-
grabă, decât simplă caritate”, şi atunci ne întrebăm care este rolul Bisericii şi al 
organizaţiilor sale în abordarea injustiţiei sociale actuale?

Pentru cei mai mulţi dintre oamenii obişnuiţi, a fi bogat se rezumă la avea 
o casă, maşină/maşini, bani suficienţi pentru a consuma abundent şi uneori 
de a întreprinde călătorii o dată sau de mai multe ori pe an, în concediu sau de 
sărbători, unde să poată consuma din nou, fără limite.

Astăzi aş dori să mă opresc la o scurtă prezentare a situaţiei de bogăţie sau 
de sărăcie a unor categorii de vârstă pentru care societatea actuală caută solu-
ţii de bunăstare şi împlinire, şi anume: persoanele în vârstă, persoanele anga-
jate şi copiii.

Atât în statele bogate ale Uniunii Europene ca Germania, Franţa, Luxem-
burg, cât şi în România, sărăcia este în parte cauzată prin marginalizare. Sărăcia 
este în parte cauzată de lipsa de resurse. Dar există şi multă sărăcie în parte 
cauzată prin neputinţa de a schimba circumstanţele. Am putea deci să ne în-
trebăm dacă a fi bogat în Uniunea Europeană şi „exclus social” (marginalizat, 
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singur, subordonat consumismului) nu ar fi aparent egal cu starea de a fi sărac 
şi „inclus social” în România (conform programelor reformatoare ale guver-
nului, care indică scăderi spectaculoase ale celor excluşi social, aflate în deru-
lare în ultimii doi ani)? 

Persoane în vârstă – bătrâni

În 2006, în UE cu 25 de ţări, la o persoană peste 65 de ani corespundeau 
patru persoane angajate care susţineau astfel existenţa lor. Însă până în 2050 
acest raport va scădea la doi lucrători care vor „plăti” pentru costurile aferente 
unui pensionar. Dacă în 2006, din cele 21,6 milioane de locuitori ai României, 
10,5 milioane erau adulţi, 5 milioane tineri şi copii şi 6 milioane erau vârstnici, 
peste 50 de ani tabloul demografic al ţării noastre va arăta complet diferit: 
pensionarii vor reprezenta mai mult de jumătate din populaţia ţării, va scădea 
numărul adulţilor şi copiilor, piramida vârstelor îngustându-şi semnificativ 
baza1. 

Rata de angajare a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani în 
UE cu 27 de ţări era în 2006 de 43,6%, din care 19% se află sub pragul de sără-
cie (calculată pentru UE cu 25 de ţări), în timp ce în România rata de angajare 
era de 41,7% (cu menţiunea că pentru proporţia celor care trăiesc sub pragul 
de sărăcie în România nu există date la nivelul anului 2006 la Eurostat). 

La această situaţie ne întrebăm ce soluţii se pot găsi.
Uniunea Europeană îşi propunea prin Strategia de la Lisabona să crească 

numărul locurilor de muncă pentru cei vârstnici, să mărească numărul de ani 
în care omul să poată fi angajat pentru ca apoi să poată deveni pensionar, să 
crească oportunităţile de educare continuă a adulţilor pentru o flexibilitate şi 
o securitate socială mărită. 

Un alt răspuns este cel concret oferit unor bătrâni singuri, marginalizaţi, 
lipsiţi de îngrijiri medicale sau imobilizaţi la pat, este cel pe care unele organi-
zaţii caritabile îl oferă prin proiectele şi programele lor de îngrijire la domici-
liu, prin case de bătrâni sau centre de zi pentru socializarea lor. Asistenţa spi-
rituală este foarte importantă în astfel de situaţii.

Iată ce răspuns ne propune în acest sens Compendiul de doctrină socială a 
Bisericii la nr. 222: 

Bătrânii constituie o importantă şcoală a vieţii, capabilă să transmită valori şi tra-
diţii şi să favorizeze creşterea celor mai tineri, care învaţă astfel să caute nu numai 
1 http://www.gov.ro/presa/integrare/euronewsletter, nr. 8/05.11.2006.
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propriul bine, ci şi pe cel al altuia. Dacă persoanele în vârstă se află într-o stare de 
suferinţă şi dependenţă, nu au nevoie numai de îngrijire medicală şi de îngrijire 
corespunzătoare, ci, înainte de toate, de a fi trataţi cu iubire”.

Persoane angajate – salariaţi

Acum în UE-27 sunt 32 de milioane de salariaţi cu contracte de muncă pe 
timp limitat (14,5%). Aproape 40 de milioane sau 18% din numărul total de 
salariaţi sunt de fapt cu contracte de muncă de tip part-time (convenţie civilă). 
O cincime din cei care au acest tip de contracte de muncă part-time lucrează 
aşa deoarece nu au găsit de lucru pentru un contract cu normă întreagă de 
muncă. 

31 de milioane de salariaţi sau 15% câştigă la limita sărăciei, iar 8% din 
salariaţi, adică 17 milioane de oameni, trăiesc în sărăcie, deşi sunt salariaţi. 
Acesta este fenomenul cunoscut azi la nivel european sub numele de „salaria-
tul sărac”. 

În România, conform unui studiu făcut în ultimii 6 ani la un număr de 723 
de cazuri de persoane ocupate formal, 13,5% sunt în situaţia de sărăcie extremă, 
11,3% în situaţie de criză generalizată şi 35,4% se află într-o situaţie acută de 
nevoi2. 

Tot mai mult ştim de cei plecaţi de acasă în străinătate pentru a „scăpa de 
sărăcia în care trăiesc”. Plecarea pentru munca în străinătate a devenit un fe-
nomen social extins legat de mobilitatea forţei de muncă şi în România. Oa-
menii aleg să meargă în alte ţări la lucru, în principal, motivaţi financiar, ca 
destinaţii alegând Marea Britanie, Spania, Italia, unde se câştigă mult mai bine 
decât în România. În ţările bogate ale Uniunii Europene, piaţa muncii se do-
vedeşte „generoasă” în comparaţie cu cea din România. Lucrătorul venit din 
România, de cele mai multe ori e slab calificat faţă de tipul slujbelor oferite 
pentru imigranţii ţărilor UE, fapt care-l constrânge pe nou-sosit să accepte 
acele locuri de muncă pe care cetăţenii ţării respective le-ar refuza (în aceleaşi 
condiţii). Intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană a fixat multe dintre eta-
pele procesului de migraţie, prin reglementări mult mai stricte a diferitelor 
aspecte ale plecării la lucru în ţările UE, dar încă nu e suficient3.

2 Manuela Sofia Stănculescu, „Munca invizibilă a săracilor din zonele sărace”.
3 „Cu bine, din Europa!”, Studiu despre migraţia forţei de muncă româneşti în Uniunea 

Europeană, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC), Bucu-
reşti, iulie 2007.
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Putem vedea că în Compendiul de doctrină socială a Bisericii, la nr. 316, 
acest fenomen este explicat în modul următor: 

Creşterea semnificativă a locurilor de muncă în contextul acestor activităţi [n.n. – 
neoficiale sau ascunse] se datorează atât lipsei de specializări într-un larg segment 
al forţei de muncă locale, cât şi dezvoltării dezordonate a sectoarelor formale eco-
nomice. Astfel, un mare număr de persoane sunt constrânse să muncească în con-
diţii deosebit de grele şi într-un cadru lipsit de regulile ce apără demnitatea mun-
citorului. Nivelul producţiei, al veniturilor şi al standardului vieţii este extrem de 
coborât şi adesea se dovedeşte a fi insuficient pentru a asigura întreţinerea munci-
torilor şi a familiilor lor.

Şi totuşi, aceste cifre ascund clasele cele mai vulnerabile care lucrează în 
condiţii mizere de muncă şi care, de cele mai multe ori, sunt prestate de femei, 
tineri, emigranţi, persoane în vârstă. Aceste munci sezoniere se pot face prin 
oferirea unui contract de muncă temporar, iar cifrele sunt emoţionante: 6 mi-
lioane în Spania, 5 milioane în Marea Britanie (cu un grad ridicat de pierdere 
a drepturilor de muncă), 3 milioane de false „autoangajări” (lucrători pe cont 
propriu), care lucrează pentru un singur patron în Italia, 6 milioane în Ger-
mania, 80% din noile angajări făcute în baza unor cunoscute fixed-term basis 
în Franţa. Toate aceste cifre sunt alarmante!

În întreaga Uniune Europeană, ONG-uri, platforme de asociaţii şi fundaţii, 
sindicate au început o serie de acţiuni comune de denunţare a acestor efecte 
ascunse ale politicilor elaborate la nivel european, prin campanii de informare 
şi, respectiv, prin propunerea de soluţii concrete cum ar fi: venitul minim ga-
rantat în mod etic, flexisecuritate, participare activă etc.

La Consiliul European de la Lisabona din 13-14 martie 2008, această ana-
liză a determinat şefii de guverne din UE-27 să afirme că liniile directoare ale 
strategiei de angajare europeană (Employment Strategy) trebuie să fie revizuite 
şi schimbate de urgenţă. Noile directive trebuie să se orienteze mai mult pe 
creşterea numărului de locuri de muncă de calitate şi să nu pună doar accentul 
pe creşterea numărului de locuri de muncă4.

Copiii

Din cei 78 de milioane de săraci ai Europei (UE), 19 milioane sunt copii. 
Numărul este „incredibil”, a spus deputata europeană germană Gabriele Zimmer 

4 „Quality of jobs at risk!”, An overview from the European Trade Union Confederation on 
the incidence and rise of precarious work in Europe.
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(Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică) în ca-
drul unei audieri publice organizate pe 2 aprilie a.c. la Parlamentul European 
pe tema sărăciei copiilor in UE5.

UE-27 avea, în anul 2005, 97,5 milioane de copii cu vârste cuprinse între 
0-17 ani, adică 20% din populaţie. Dintre aceştia, 19 milioane de copii trăiesc 
sub limita de sărăcie. În majoritatea ţărilor UE, copiii se află expuşi într-un 
grad mai ridicat riscului de a trăi în sărăcie decât restul populaţiei, cu excepţia 
ţărilor nordice, unde doar 9-10% se află în această situaţie, faţă de 16% în UE-27. 
În aproape jumătate din ţările UE, riscul sărăciei în rândul copiilor este apro-
ximativ 20%, cu un maxim de 25% în România şi 29% în Polonia. În 8 ţări din 
UE: Bulgaria, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, România şi Slo-
vacia, rata de sărăcie a copiilor depăşeşte cu 5% rata de sărăcie a populaţiei6.

Cu toate că situaţia copiilor aflaţi în risc de sărăcie este dramatică, raportul 
prezentat de Comisia Europeană în ianuarie 2008 nu prezintă în recomandă-
rile finale ale studiului de 252 de pagini decât recomandări de ordin statistic, 
de monitorizare a politicilor sociale şi de stabilire a unor obiective cuantifica-
bile, fără a indica şi modul economic prin care s-ar putea realiza aceste reco-
mandări.

În România, riscul ridicat de sărăcie pentru copiii aflaţi în zone urbane 
sărace este de două ori mai mare decât cel al copiilor din zonele rurale sărace. 
Astfel, 43% din copii trăiesc în sărăcie extremă la periferiile oraşelor, iar 21% 
din copii cresc în gospodării cu grad ridicat de criză generalizată (au locuinţe, 
dar veniturile familiei se află sub pragul de sărăcie)7.

Un model de implementare a schimbării sărăciei extreme a copiilor rroma 
constă în procesul de alfabetizare şi apoi în cel de integrare în societate. Ima-
ginea prezentată face parte dintr-un program destinat copiilor rroma din oraşul 
Sfântul Gheorghe, unde populaţia rroma este separată şi astăzi printr-un zid 
de restul oraşului. Programul se desfăşoară dincolo de zid – acolo unde trăiesc ei. 

Poate că acum aceşti copii aflaţi în riscul sărăciei reprezintă 20% din popu-
laţia UE, dar ei reprezintă cu siguranţă, alături de ceilalţi copii, 100% viitorul UE.

Iată ce răspuns ne propune în acest sens Compendiul de doctrină socială a 
Bisericii la nr. 244: 

5 Paradoxul unui continent bogat: sărăcia în rândul copiilor, www.euractiv.ro, 7.04.2008.
6 Child Poverty and Well-Being in the EU. Current status and way forward, European Com-

mission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - Unit 
E.2, Manuscript completed in January 2008. 

7 Manuela Sofia Stănculescu, „Cine este în sărăcie extremă?”
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Drepturile copiilor trebuie să fie protejate legal de sistemele juridice. Înainte de 
toate, este necesară recunoaşterea publică a valorii sociale a copilăriei în toate ţă-
rile: „Nici o ţară din lume, nici un sistem politic, nu se poate gândi la propriul vi-
itor decât privind la aceste generaţii noi, care preiau de la părinţii lor moştenirea 
complexă de valori, de obligaţii şi de aspiraţii ale naţiunii de care aparţin şi ale 
întregii familii umane”8. Primul drept al copilului este acela „de a se naşte într-o 
familie adevărată”9, un drept a cărui respectare a fost mereu problematică şi care 
astăzi cunoaşte noi forme de violare cauzate de dezvoltarea tehnicilor genetice.

După aceste gânduri ne întrebăm din nou dacă sărăcia şi bogăţia au acelaşi 
prag în UE ca şi în România. Dacă ne referim strict în termeni absoluţi, vom 
spune că nu. Sărăcia în ţările bogate se manifestă cu precădere la grupuri mar-
ginale şi la minorităţi rasiale sau etnice, spre deosebire de ţările sărace ale UE, 
unde sărăcia este omogenă, afectând o majoritate a populaţiei. Dacă însă ne 
referim la dificultăţile pe care imigranţii le au de înfruntat şi până la momen-
tul în care ei vor ajunge să fie integraţi social în UE, am putea afirma că da.

Uneori, ca să nu mai fii sărac, e suficient să ai la fel de mult ca şi ceilalţi. 
Pentru alţii, sărăcia înseamnă privaţiune şi inechitate. În studiul realizat de 
Georgeta Ghebrea, Perspective sociologice asupra sărăciei, autoarea afirmă că

în ţările bogate săracii pot să nu sufere de privaţiuni: pot să aibă hrană, haine, 
adăpost; ei se vor percepe pe sine ca săraci, mai ales, din cauza inechităţii, şi nu a 
privaţiunii. În ţările sărace, distribuţia egală a resurselor nu înseamnă neapărat 
suficienţa împărţirii. La modul teoretic poate acţiona o echitate perfectă, dar pri-
vaţiunile, nevoile, lipsa resurselor necesare asigurării unei existenţe viabile vor 
persista. Aşadar, în acest caz, nu inechitatea este cheia problemei, ci privaţiunea.

Politicile europene, naţionale, de redistribuire, de stimulare a economiei, 
de creare a noi locuri de muncă, reconversie profesională şi învăţare continuă, 
dezvoltare locală, asistenţă juridică, medicală sau socială nu sunt suficiente 
pentru a eradica sărăcia din UE până în 2010. La opusul valorii investite, re-
zultatele obţinute sunt modeste şi, de cele mai multe ori, de scurtă durată.

Afişul pe care l-am pregătit pentru lansarea Compendiului de doctrină socială 
a Bisericii la Bucureşti, eveniment ce va avea loc şi aici, la Iaşi, în continuarea 
lucrărilor acestui simpozion internaţional, are în prim-plan o poartă formată 

8 Ioan Paul al II-lea, „Discurs la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite” (2 octombrie 
1979), 21: AAS 71 (1979) 1159; cf. şi Idem, „Mesaj adresat Secretarului General al Naţiunilor 
Unite, Javier Pérez de Cuellar, cu ocazia Întâlnirii Mondiale pentru Protecţia Copiilor” (22 sep-
tembrie 1990): AAS 83 (1991) 358-361. 

9 Ioan Paul al II-lea, „Discurs în faţa Comitetului Jurnaliştilor Europeni pentru Drep-
turile Copilului” (13 ianuarie 1979): AAS 71 (1979) 360.
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din coperta Compendiului de doctrină socială a Bisericii. Din punctul meu de 
vedere, poarta aceasta reprezintă trecerea de la profan la sacru într-un cerc al 
existenţei vieţii eterne. Cel care va trece prin această poartă, îmbogăţit cu în-
ţelepciunea inimii, o să poată duce cu el şi prin ceea ce este el mesajul descris 
în Evanghelia după sfântul Ioan (10,9), şi anume Isus – poarta vieţii, o poartă 
prin care trec cei care vor să aibă viaţa veşnică. Cei care trec prin această poartă 
pot aduce acest mesaj astăzi economiei salvifice10.

Citind Compendiul de doctrină socială a Bisericii poate ni se va pune între-
barea: „Înţelegi ce citeşti?” Iar noi vom răspunde: „Cum aş putea să înţeleg 
dacă nimeni nu-mi explică?” (Fap 8,30-31). Putem aşadar să profităm şi acum 
de prezenţa E.S. Cardinalul Renato Raffaele Martino printre noi, spre a-l ruga 
să ne explice cum justiţia şi pacea devin cheile cu care putem deschide poarta 
cunoaşterii.

Având Biblia, Compendiul de doctrină socială a Bisericii şi credinţa că tot 
ceea ce realizăm facem împreună cu Cristos şi pentru Cristos, putem să con-
tribuim cu toţii la o lume mai bună, în care justiţia socială să devină realitate.

10 Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii, nr. 65: „Răscumpărarea începe cu întrupa-
rea, prin care Fiul lui Dumnezeu asumă tot ce este uman, în afară de păcat, conform cu soli-
daritatea rânduită de Înţelepciunea creatoare divină, şi cuprinde totul în darul său de Iubire 
răscumpărătoare. Această iubire ajunge la om în totalitatea fiinţei sale: fiinţă trupească şi spi-
rituală, în relaţie solidară cu ceilalţi. Omul întreg – nu un suflet despărţit sau o fiinţă închisă 
în individualitatea sa, ci persoana şi societatea persoanelor – este cuprins în economia salvifică 
a evangheliei. Ca purtătoare a mesajului evangheliei despre întrupare şi răscumpărare, Biserica 
nu poate merge pe un alt drum: cu doctrina ei socială şi cu acţiunea eficace care decurge din 
aceasta, nu numai că nu ascunde nimic din chipul şi misiunea ei, ci este fidelă faţă de Cristos 
şi se revelează oamenilor ca «sacrament universal de mântuire». Lucrul acesta este valabil în 
mod deosebit pentru un timp cum este al nostru, caracterizat de o crescândă dependenţă re-
ciprocă şi de o relevanţă globală a problemelor sociale”.
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Piaţa cunoaşte un succes reînnoit şi pare să domine dinamica civilizaţiei, 
nu numai occidentale, ci şi planetare. Argumentele în favoarea ei scot în evi-
denţă eficienţa în distribuire, bazată pe ocazia îmbogăţirii, într-un sistem în 
care sunt tutelate fie libertatea de alegere, fie libera concurenţă a preţurilor. 
Una dintre marile probleme rezolvate de piaţă este gestiunea informaţiei, ne-
cesară pentru o tranzacţie convenabilă părţilor prin mecanismul preţurilor. 
De fapt, preţurile şi moneda sintetizează diferitele proceduri care duc de la 
cumpărarea materiilor prime la punerea în vânzare a produsului finit şi per-
mit, de asemenea, stabilirea echivalenţelor între toate activităţile umane.

Piaţa indică acel mecanism prin care o serie de decizii independente şi des-
centralizate dau naştere nu haosului, ci unei ordini spontane. Este un adevăr 
pe care simţul comun nu este în măsură să-l perceapă imediat. Dar cu siguranţă 
societăţile bazate pe economia de piaţă sunt mai puţin haotice decât societăţile 
bazate pe planificarea centrală.

Obiecţiile împotriva generalizării necuvenite a formei mercantile ca in-
strument potrivit pentru distribuirea oricărui bun social provin tocmai din 
imperfecţiunile care însoţesc avantajele amintite mai sus. Aceste obiecţii pot fi 
rezumate în următoarele întrebări: Cât este de reală libertatea de alegere a 
persoanelor în piaţa bunurilor elementare cum sunt mâncarea, îmbrăcămin-
tea, locuinţa şi sănătatea? Cât este de reală concurenţa preţurilor într-o socie-
tate puternic stratificată? Până la ce punct este completă şi îngrijită informaţia 
cerută pentru cumpărare? Şi, în sfârşit, cât poate piaţa să fie într-adevăr neutră 
faţă de puterea politică, într-o democraţie imperfectă cum sunt toate demo-
craţiile reale?

A demonstra că piaţa are limite, aceasta este teza noastră, adică a afirma că 
ea îşi are locul ei în viaţa umană. Există o vastă clasă de bunuri care sunt văzute 
ca mărfuri. Sunt cele pe care le găsim în magazinele obişnuite, iar piaţa produce 
şi distribuie aceste bunuri cu eficienţă şi abundenţă. Dar ce dimensiuni de 
valoare sunt recunoscute şi realizate sau ignorate sau ameninţate de normele 
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pieţei în lucrurile, în relaţiile şi în viaţa persoanelor? Care idealuri ale eu-lui şi 
ale societăţii încearcă piaţa să le întrupeze?

În definitiv, ne vom întreba dacă extinderea pieţei la alte realităţi ameninţă 
realizarea altor idealuri. Provocarea radicală constă în a vedea dacă există ceva 
intrinsec în funcţionarea pieţei ce ar ameninţa capacitatea noastră de acţiune 
şi viaţa umană, dacă „piaţa liberă” reduce în loc să înalţe libertatea noastră 
umană.

1. Expansiunea pieţei

1.1. Marea transformare

Ca instituţie, piaţa a existat mereu, însă, o dată cu dezvoltarea culturii mo-
derne şi a procesului de raţionalizare, poziţia şi funcţia ei s-au schimbat profund. 
Din instituţie periferică, legată de economia domestică, ce reflecta condiţiile 
sociale ale producătorilor şi consumatorilor, ea s-a transformat în cursul ulti-
melor două secole într-o instituţie centrală şi complexă, care obligă economia 
domestică. Din instituţie coborâtă în social, ea a devenit o instituţie care for-
mează societatea şi exprimă hegemonia economiei. Ca urmare a acestui pro-
ces, piaţa a încetat să fie o instituţie periferică şi a devenit instituţia centrală a 
societăţii occidentale moderne1.

Numai în Europa modernă, începând din secolul al XVIII-lea şi ca rezultat 
al multor factori, se asistă la un proces de absorbire în sfera economiei mer-
cantile a altor sectoare ale vieţii sociale, care până la acel moment erau clasifi-
cate ca aparţinând domeniului economiei naturale. Procesul autonomiei pie-
ţei, odată pus în mişcare, tinde să se extindă, cu binecunoscutele paradoxuri 
ale eroziunii bazelor sociale în cadrul cărora sectorul mercantil a putut să se 
dezvolte cu o anumită eficienţă2.

Focalizând acest aspect al pieţei, Polanyi afirmă că Smith a înţeles cel dintâi 
că diferitele tipuri de preţuri, inclusiv salariile, venitul şi preţurile alimentelor, 
tindeau să fie interdependente şi că acest lucru se întâmpla „deoarece erau 
determinate de pieţe concurenţiale”. Circumstanţa că factorii producţiei, 
munca şi pământul, înainte de toate, tindeau să fie înglobate în acest meca-
nism constituia de fapt o „inovaţie revoluţionară”, configura o formă istorică 
nouă, absolut specifică a producţiei.

1 Cf. C. Mongardini, Economia come ideologia, Franco Angeli, Milano 1997, 86 ş.u.
2 F. Hirsch, I limiti sociali allo sviluppo, Bompiani, Milano 1981.
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Piaţa, ca „mecanism instituţional”, „organizează fiinţele umane”, împreună 
cu pământul şi cu orice altă resursă, „în unităţi industriale conduse de privaţi 
angajaţi, mai ales, să cumpere şi să vândă cu scopul de a realiza un profit”3. 
Toată producţia este în vânzare pe piaţă şi toate veniturile derivă din vânzare: 
asta implică să fie pieţe „pentru toate elementele industriei” şi, înainte de toate, 
„pentru muncă, pământ şi monedă”4. Astfel se transformă „însăşi substanţa 
societăţii”5.

Situaţia apare răsturnată faţă de societăţile precedente, în care trocul şi 
schimbul fac parte dintr-un „tip de tranzacţie preconstituit în care sunt deja 
fixate obiectele şi costul lor echivalent”6, mai exact, preconstituit într-un sis-
tem social care organizează în ansamblul său „subzistenţa omului”, care orga-
nizează modurile, semnificaţia, obiectul însuşi al producţiei. Faptul că această 
funcţie este asumată de piaţă, de vreme ce „niciodată înainte de timpul nostru 
pieţele nu au fost mai mult decât elemente accesorii ale vieţii economice”7, 
face evidentă radicalitatea schimbării. Producţia şi necesităţile sunt acum de-
finite şi organizate de schimb şi de acel „a produce pentru schimb”. Această 
structură tipic economică devine dominantă, determinând sistemul social în 
ansamblul său.

Devenind autonom sistemul economic, „locul” economiei în societate este 
determinat de economia însăşi, deoarece ea este, ca să spunem aşa, autoinsti-
tuţionalizată. Organizarea economiei nu mai depinde de structuri, instituţii şi 
raporturi sociale care nu sunt în mod imediat şi specific economice. Mai mult, 
societatea, diferitele sale aspecte şi funcţiuni sunt configurate şi transformate 
pe baza activităţii economice, în mod corespunzător cu necesităţile sistemului 
de piaţă.

1.2. Etica laică a pieţei

Economia, ca domeniu social distinct în mod fundamental de alte domenii ale 
relaţiilor umane, este o invenţie modernă, aşa cum am văzut. De fapt, ea con-
stituie un vector istoric fundamental al afirmării civile a principiului libertăţii 

3 K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, Einaudi, Torino 1983, 32.
4 K. Polanyi, La Grande Trasformazione, Einaudi, Torino 1974, 89.
5 Dezvoltarea economiei de piaţă, stimulată de cea a raporturilor capitaliste de producţie, 

dă loc la „o întreagă societate încorporată (embedded) în mecanismul propriei economii: o 
societate de piaţă” (K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, 32).

6 K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, 79.
7 K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, 88.
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şi, în acelaşi timp, al alterării acelui principiu. Libertatea permisă şi cerută de 
schimbul pieţei este libertatea plătită cu preţul disocierii dintre schimbul ma-
terial al bunurilor şi serviciilor şi schimbul simbolic prin care libertatea poate 
fi doar hrănită. Libertatea pieţei are drept condiţie fundamentală proprie neim-
plicarea identităţii personale în schimb. Societatea modernă presupune dis-
tincţia între relaţii identificatoare şi relaţii doar funcţionale sau „reale”8. Do-
meniul paradigmatic al acestor relaţii din urmă este, desigur, cel al economiei.

Acţiunea economică în acest sens este numai utilă, ea foloseşte, dar nu 
semnifică, adică nu exprimă nimic din mine, deci nici nu permite imediat 
realizarea unei recunoaşteri reciproce, o legătură de reciprocitate personală. 
În acest sens, ea este formă a schimbului „real”, şi nu „simbolic”9.

Piaţa arată un respect foarte mare faţă de persoană: ei nu-i cere absolut 
nimic din ceea ce se referă la semnificaţiile şi la valorile supreme ale vieţii: 
valoarea întregului este definită în termenii aseptici ai monedei. O stăpânire 
dulce, eliberată aparent de orice recurs la ideologie.

Etica în care piaţa caută propria sancţiune ideală este complet sechestrată 
faţă de orice convingere morală. Este în mod riguros „laică”, în sensul că exclude 
orice referinţă la distincţia dintre viciu şi virtute, dintre nevinovăţie şi vină. 
Proclamă respectul cel mai absolut faţă de convingerile fiecăruia, dar ele tre-
buie să fie închise în mod riguros în respectarea conştiinţei sale. Piaţa mijlo-
ceşte împlinirea acestei secularizări civile şi privatizări a conştiinţei morale10.

Stăpânirea pe care piaţa arată că o are în cadrul societăţii contemporane ne 
ajută să înţelegem succesul modelului contractului în interpretarea raporturilor 
sociale. Fiecare individ, recunoscând că nu poate să se îngrijească singur de 
satisfacerea tuturor necesităţilor vieţii sale, se pune de acord pentru o împăr-
ţire a îndatoririlor, deci pentru o anumită raţiune de schimb a respectivelor 
prestaţii. Modelul contractului nu ajută la înţelegerea raţiunii de a fi a institu-
ţiilor sociale, inclusiv a pieţei. Ele nu pot să fie realmente înţelese numai ca 

8 Pentru aprofundarea antropologică a acestui punct, ne permitem să facem trimitere la G. 
Manzone, Libertà cristiana e istituzioni, Milano 1998, 13-51.

9 În jurul afirmării pieţei şi a formelor corespunzătoare ale producţiei şi consumului se 
plasează toate celelalte forme de autonomizare a fiecărui domeniu parţial al raportului uman. 
Ele sunt, într-un fel corolarii, ale fracturii fundamentale care a intervenit între schimbul ma-
terial şi schimbul simbolic. Ele dau naştere societăţii complexe şi diferenţei sale sistematice 
faţă de societatea organică. Dacă solidaritatea era, într-un fel, un destin în cadrul societăţii 
tradiţionale, ea devine în schimb un ideal improbabil şi destul de mediat în noua realitate 
socială.

10 G. Angelini, „L’Europa, il mercato, la cultura e la fede”, Rivista del clero italiano 9 (1999) 
566-582.
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reţea strânsă de legături de interdependenţă reciprocă sau ca „sisteme de ne-
cesităţi”: ele implică libertatea umană şi dedicarea sa necondiţionată pentru o 
promisiune de bine, numai în care fiecare va putea să se regăsească pe deplin, 
dar nu de la sine sau făcând abstracţie de celălalt.

Prin urmare, instituţiile pieţei sunt considerate mereu de doctrina socială a 
Bisericii ca spaţiu al acţiunii umane şi ca figură determinată şi universală a 
realizării libertăţii: în ele devin recognoscibile şi practicabile clarităţile morale, 
ale căror forme de realizare sunt nedeductibile din punct de vedere doctrinar11.

1.3. Critica doctrinei sociale a Bisericii

Pius al XI-lea dezvoltă o analiză pătrunzătoare a pieţei, în care se afirmă în 
mod hotărât că piaţa muncii şi a produselor nu poate fi principiul care regle-
mentează economia. „Consecinţele funeste” ale afirmării fără limite a forţelor 
de piaţă duc mult dincolo de sfera pur economică: între sistemul economic şi 
sistemul politic se stabilesc interacţiuni care – în lipsa unui principiu director 
bine determinat al economiei – merg în direcţia accentuării nedreptăţii sociale. 
Pius al XI-lea folosea o expresie tipică din timpul său, „plutocraţia”, pentru a 
indica pericolul unei intromisiuni necuvenite a puterii economice în interio-
rul instituţiilor democratice. Însă sensul gândirii sale rămâne încă valabil: ca-
pitalismul fără reguli ameninţă şi nu ocroteşte piaţa şi democraţia.

Ioan Paul al II-lea afirmă explicit forţele multiple ale pieţei. „O piaţă echili-
brată şi bine reglementată poate aduce, împreună cu prosperitatea, dezvolta-
rea culturii, a democraţiei, a solidarităţii şi a păcii”12. Libertatea economică 
este considerată ca o dimensiune a libertăţii şi ca un dar al lui Dumnezeu13. 
Papa susţine „dreptul la iniţiativă economică”14 şi „valoarea pozitivă a pieţei şi 
a întreprinderii”15. Se recunoaşte valoarea uneia dintre caracteristicile funda-
mentale ale mecanismului de piaţă, cea de a preamări, prin schimbul voluntar, 
calităţile specifice ale fiecăruia, punând în centru „voinţa şi preferinţele persoanei 

11 O. Hoffe, ed., L’Eglise et la question social aujourd’hui, Ed. Universitaires, Fribourg 
1994, 49-65.

12 Discurs la Academia Pontificală de Ştiinţe Sociale, 25 aprilie 1997, nr. 5.
13 Centesimus annus, nr. 23. Între multele comentarii ale enciclicei dintr-o perspectivă eco-

nomică, cf. I. Musu, „La Centesimus Annus e l’economia”, La Società 1 (1991) 321-336; pentru 
o interpretare a magisteriului social al lui Ioan Paul al II-lea despre economia de piaţă în ge-
neral, cf. D. Finn, „John Paul II and the Moral Ecology of Markets”, Theological Studies 59 
(1998) 662-679.

14 Sollicitudo rei socialis, nr. 15.
15 Centesimus annus, nr. 43.
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care în contract se întâlnesc cu cele ale unei alte persoane”16. Papa afirmă efi-
cienţa pieţei pentru a folosi mai bine resursele şi a întâlni necesităţile, cel puţin 
cele reprezentate de puterea de cumpărare în piaţă17. El apreciază pieţele şi 
pentru că „dau un loc central dorinţelor şi preferinţelor persoanelor, care într-un 
contract întâlnesc dorinţele şi preferinţele altei persoane”18. Conform princi-
piului subsidiarităţii, el conchide că „există, desigur, o sferă legitimă de auto-
nomie în viaţa economică, în care statul nu ar trebui să intre”19. Şi încredinţează 
şi guvernelor naţionale responsabilitatea de a menţine libertatea acelor pieţe20.

Pe de altă parte, se amintesc în enciclică în mod clar situaţiile în care piaţa 
întâmpină dificultăţi în desfăşurarea funcţiei sale. Între timp, se prezintă inca-
pacitatea pieţei de a produce în mod eficace un nivel adecvat şi calitatea bunu-
rilor publice, adică a acelor bunuri de care, bucurându-se multe persoane în 
mod simultan şi în mod neexclusiv (cum sunt bunurile şi resursele ambientu-
lui), cu greu se prestează să fie furnizate în mod eficace conform unei logici de 
schimb bazate pe drepturi exclusive21. Cu scopul de a depăşi eroarea de a ceda 
în faţa unei concepţii naturaliste a libertăţii şi de a considera piaţa o ordine 
spontană care se autoreglementează, nealterabilă în rezultatele finale, piaţa 
trebuie să fie integrată, pentru că nu este în măsură să producă şi să distribuie 
în mod autonom bunurile necesare pentru satisfacerea necesităţilor umane 
prioritare: „Există numeroase necesităţi umane care nu au acces la piaţă. Este 
datoria strictă a dreptăţii şi a adevărului de a se împiedica faptul ca nevoile 
umane fundamentale să rămână nesatisfăcute şi ca oamenii care sunt asupriţi 
de ele să piară”22.

Abordarea lui Ioan Paul al II-lea pare corectă din punct de vedere ştiinţific. 
Ştiinţa economică modernă a stabilit „falimentul pieţei” în producţia şi distri-
buirea de „bunuri publice”. Enciclica nu tratează aspectele tehnice ale proble-
mei, ci se limitează să enunţe un principiu general: „Este datoria statului să 
aibă grijă de apărarea şi de tutelarea acelor bunuri colective cum sunt ambientul 
natural şi ambientul uman a cărui salvgardare nu poate fi asigurată de simplele 
mecanisme de piaţă”23. Ambientul uman include o serie de obiective intermediare 

16 Centesimus annus, nr. 40.
17 Centesimus annus, nr. 34.
18 Centesimus annus, nr. 40.
19 Centesimus annus, nr. 15.
20 Centesimus annus, nr. 15; 19.
21 Centesimus annus, nr. 40.
22 Centesimus annus, nr. 34.
23 Centesimus annus, nr. 40.



89EXPANSIUNEA PIEŢEI ŞI MONETARIZAREA VIEŢII

cum sunt salvgardarea familiei, participarea muncitorilor la viaţa întreprinde-
rilor, educarea consumatorilor în alegerea necesităţilor ce trebuie satisfăcute 
în mod prioritar.

Cheia acestei relaţii dintre stat şi piaţă este noţiunea de structură juridică, 
prezentă deja în Quadragesimo anno24 şi în Populorum progressio25. Prin 
structură juridică se înţelege legătura legală şi instituţională în care se desfă-
şoară viaţa economică. Această structură de reguli ţine în mare parte, chiar 
dacă nu în mod exclusiv, de responsabilitatea statului, a cărui datorie este să 
apere „acele bunuri colective care, printre altele, constituie structura esenţială 
pentru atingerea legitimă a scopurilor personale din partea oricărui individ”26. 
Papa include în această noţiune de structură juridică fie contribuţia indirectă 
a statului conform principiului subsidiarităţii, adică „salvgardarea condiţiilor 
unei economii libere”27, fie contribuţia directă conform principiului solidari-
tăţii, adică „supravegherea şi conducerea exercitării drepturilor umane în sec-
torul economic”28. El insistă ca „piaţa să fie corespunzător controlată de forţele 
societăţii şi de stat, aşa încât să garanteze ca nevoile de bază ale întregii socie-
tăţi să fie satisfăcute”29. „Cea mai mare provocare este în continuare aceea de a 
uni libertatea şi dreptatea socială, libertatea şi solidaritatea”30.

Dacă Biserica acceptă economia de piaţă, este pentru că în ea sunt câteva 
idei şi valori în măsură să orienteze activitatea economică şi că sunt, în acelaşi 
timp, compatibile cu doctrina socială a Bisericii şi cu scopul corect al omului. 
Totuşi, Biserica nu acceptă fără rezerve instituţiile fundamentale ale economiei 
de piaţă (proprietatea privată, iniţiativa liberă), nici nu recunoaşte orice fel de 
stimulente.

2. Ontologizarea paradigmei economice

2.1. Bioeconomia ca nou imperialism economic

Criticile cele mai severe ale doctrinei sociale a Bisericii nu se referă la piaţa 
în sine ca mecanism de distribuire a resurselor, ci la finalitatea sa şi la dominaţia 

24 Quadragesimo anno, nr. 69.
25 Populorum progressio, nr. 78.
26 Centesimus annus, nr. 40.
27 Centesimus annus, nr. 15.
28 Centesimus annus, nr. 48.
29 Centesimus annus, nr. 35.
30 Omilie la Havana, nr. 6.
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la care a ajuns în societatea noastră occidentală31. În lumina acestor critici, să 
analizăm acum acele abordări economice care teoretizează expansiunea pieţei 
şi identifică paradigma economică cu legile universale la care trebuie conduse 
toate faptele vieţii omului. Punerea într-o anumită ipostază a legilor economice 
va fi tratată dintr-un punct de vedere mai curând filozofic şi epistemologic, 
examinând în mod critic poziţiile câtorva abordări economice deosebit de re-
levante.

Recentele tentative de a concepe economia ca ştiinţă fundamentală explică 
toate acţiunile umane şi istoria ca maximizatoare ale utilităţii şi supravieţuirii 
genetice32. Această generalizare ontologică a teoriei economice şi a paradig-
mei sale de maximizare este o provocare pentru filozofia socială şi ontologie, 
deoarece noua paradigmă economică merge dincolo de societate şi ajunge la 
ştiinţele naturale, formulând o nouă teorie unificată a societăţii şi a naturii.

Ontologizarea paradigmei economice transcende vechea distincţie dintre 
explicaţia mecanică şi teleologică, deoarece introduce elemente de raţionalitate 
teleologică în studiul vieţii nonumane, în dinamica animală şi în ecologia evo-
luţionistă prin modele maximizatoare. Cu unele aspecte, această dezvoltare în 
bioeconomie se apropie mult de tradiţia legii naturale aristotelice, pentru că 
vede lumea nonumană în analogie cu viaţa umană. Relaţiile socio-biologice în 
populaţiile animale sunt analizate în termeni economici şi prin categorii an-
tropomorfe. Pe de altă parte, imperialismul economic al acestui model de ra-
ţionalitate tinde să reducă pluralitatea scopurilor umane la un singur numitor: 
maximizarea utilităţii.

În abordarea bioeconomică apare o veche problemă filozofică, adică dacă 
există un scop ultim sau un bine suprem pentru om şi pentru natură. Abordarea 
bioeconomică defineşte scopul ultim al Universului şi al fiinţelor vii ca supra-
vieţuire genetică şi toate acţiunile sunt definite ca mijloace pentru acest scop. 
În aceşti termeni este rezolvată problema semnificaţiei economiei de piaţă33.

31 Interpretarea ideologică la care ne referim este neoliberalismul, aşa cum sugerează îndeo-
sebi învăţătura socială a lui Paul al VI-lea şi cea a lui Ioan Paul al II-lea (Octogesima adveniens, 
nr. 29, 35; Laborem exercens, nr. 13-14). E vorba de o realizare incompletă a libertăţii. Libera-
lismul nu este aşa de favorabil libertăţii după cum pretinde că este. Îndeosebi este mai puţin 
atent la libertatea tuturor (A. Argandona, „L’economia di mercato alla luce della DSC”, La 
Società 2 [1991] 171-198).

32 G. Becker, „Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociology”, Journal 
of Economic Literature 14 (1976) 817-826; J. Hirschleifer, „Evolution, Spontaneous Order 
and Market Exchange”, în P. Koslowski – Ph. Kreuzer – R. Low, ed., Evolution und Freiheit, 
Hirzel, Stuttgart 1984.

33 Cf. 5.2.5.
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Noul imperialism economic tinde să reducă toate actele de alegere şi selec-
tarea scopurilor la probleme distributive de selectare a mijloacelor pentru sco-
puri, care sunt ori buna sănătate genetică, ori utilitatea, ori economisirea tim-
pului. Mărginirea problemei alegerii la problema alocării este foarte reductivă: 
restrânge alegerile reale între scopuri, între „scopurile esenţiale ale omului”. 
Extinderea paradigmei economice dincolo de graniţele economiei poate avea 
succes numai dacă încorporează problemele filozofice referitoare la alegerea 
raţională dintre scopuri. Făcând astfel, teoria economică este transformată în-
tr-o formă de filozofie practică ce transcende simplul aspect de alocare şi ma-
ximizare.

În definitiv, e vorba de o nouă metodă de a vedea viaţa şi consecinţele merg 
departe. Nu numai consumatorul, ci şi fiinţa umană în general este analizată 
în acelaşi mod în care noi privim la un om de afaceri, care face calcule comer-
ciale şi impersonale în operaţiunile sale. Orice lucru pe care noi îl facem este 
relaţionat la categoria economică. Rezultă că teoria economică devine un nou 
mod de a simţi şi de a fi conştienţi de lucrurile la care renunţă fiinţele umane, 
făcând ceea ce fac.

Ameninţarea imperialismului economic, care constă în revărsarea autoin-
teresului economic în arii de viaţă pe care cea mai mare parte a persoanelor nu 
le consideră economice, face mai dificilă obţinerea bunurilor colective, pu-
nând în pericol multe practici sociale semnificative, care sunt actualizate de 
scopurile lor specifice. Diferite relaţii sociale, cum ar fi prietenia, căsătoria, 
educaţia, toate sunt practice sau activităţi sociale complexe şi cu tradiţii lungi. 
Fiecare dintre ele este îndreptată spre un scop care nu este economic şi care 
evoluează. Extinderea pieţei dirijează scopurile care conduc practicile sociale 
de la noneconomic la economic. Astfel, activităţile doctorilor, avocaţilor, pro-
fesorilor, oamenilor de ştiinţă, soţiilor şi soţilor apar foarte diferite atunci când 
sunt conduse de scopul câştigului, în loc să fie conduse de scopul sănătăţii, al 
soluţionării conflictelor, de ajutorul educativ, de adevărul despre natură, de 
legăturile afective34.

34 Pentru MacIntyre, conceptul de „practică” este central într-o teorie a ceea ce trebuie să 
fie o persoană bună. Persoanele bune care se angajează cu succes în practici posedă un număr 
de caracteristici sau virtuţi cum ar fi dreptatea, onestitatea, curajul… Când imperialismul 
economic transformă practicile, pur şi simplu, în mijloace pentru bunuri externe, atunci ve-
hicule importante pentru exprimarea realistă a valorilor dispar. Dacă se întâmplă asta, rămâ-
ne totuşi o practică, şi anume maximizarea utilităţii. Atunci omul virtuos nu se va deosebi de 
„omul economic” (A. MacIntyre, o.c., 244 ş.u.).



92 DIALOG TEOLOGIC 21 (2008)

Critica adusă imperialismului economic este deja prezentă la Marx, îndeo-
sebi în Capitalul. Distanţându-se de economia de piaţă, el se referă în mare 
parte la critica lui Aristotel adusă „chrematisticii” şi condamnă inversarea 
mijloacelor şi scopurilor în procesul de acumulare: instrumentul capitalului ar 
deveni un scop în sine. Circulaţia naturală marfă-bani-marfă este inversată de 
circulaţia capitalistă bani-marfă-capital, cu acumularea infinită a capitalului 
conceput ca scop în sine însuşi.

Refuzând toate instituţiile noneconomice, interpretate ca ideologie, Marx 
se apropie însă de anumite şcoli economice care încearcă să explice toate insti-
tuţiile sociale prin modelul omului economic, tinzând să facă din teoria eco-
nomică o philosophia prima, o nouă ştiinţă fundamentală şi un principiu al 
tuturor ştiinţelor vieţii: ea ar cuprinde ştiinţele sociale, animale şi biologice.

Chiar dacă multe dintre aceste abordări sunt departe de marxism, cum ar 
fi cea a lui G. Becker şi teoria interacţiunilor economice sau bioeconomia, 
afirmaţiile lor implică un determinism bioeconomic şi un istoricism econo-
mic care este în anumite privinţe apropiat de marxism35. Pretenţia de validi-
tate a bioeconomiei este pusă în discuţie de modelul său de ştiinţă. De fapt, 
modelul de ştiinţă la care face referinţă economicismul este foarte criticabil. 
Numeroase contribuţii – de la Lakatos la Kuhn şi la Fayerabend – au eviden-
ţiat inconsistenţele şi aporiile modelului tradiţional de ştiinţă36. Pe această 
bază, care deschide drumul spre un concept de ştiinţă postpozitivistă, critica 
nu poate decât să aibă consecinţe asupra economiei însăşi, care s-a inspirat din 
paradigma cognitivă a ştiinţelor naturale.

2.2. N. Luhmann: piaţa ca sistem autopoietic

Ontologizarea paradigmei economice este prezentă în concepţia lui N. Luh-
mann, care concepe forma modernă a pieţei ca un sistem autopoietic. N. Luh-
mann defineşte economia ca un sistem autopoietic care se autoproduce şi se 
autoconservă. Rezultă că economia trebuie să fie înţeleasă pornind de la pro-
cedurile sale şi de la cererile sale de raţionalitate. Consecinţa acestei teorii 
funcţionale este că „societatea modernă nu are înscris în ea vreun scop, de 

35 Un istoricism nonmarxist este chiar vizibil în „noua istorie economică” a lui North şi 
Thomas (C. North – P. Thomas, The Rise of the Western World. A New Economic History, 
Cambridge University Press 1973).

36 Pentru o introducere sintetică la problematică şi cu respectiva bibliografie specializată, 
cf. G. Gismondi, Fede e cultura scientifica, EDB, Bologna 1993.
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aceea nu poate să existe vreo autoritate”37. Sunt refuzate explicaţiile morale, 
filozofice şi antropologice. De exemplu, termenul muncă, prea apropiat de 
modelele antropologice, trebuie înlocuit cu plată. Nu munca, ci preţurile sunt 
sufletul economiei. Condiţiile sistemului ca atare nu exclud în mod necesar 
aspecte morale, dar ele au numai o realitate funcţională.

Această concepţie autopoietică a economiei de piaţă aminteşte de antica 
viziune organicistă a pământului (Gaia), conform căreia planeta noastră s-ar 
comporta ca un sistem cibernetic care se menţine într-o stare de stabilitate 
dinamică. Prin analogie cu sistemele biologice, dinamica sistemului socio-eco-
nomic este determinată de autopoiesis-ul componentelor sale. Paradigma lo-
gică oferită de biologie devine măsură şi a acţiunii economice. Conform pro-
cesului de generalizare, care descoperă analogii şi izomorfisme, se încearcă să 
se transfere legile homeostatice ale sistemelor vii la societăţile umane. Astfel, 
omul este „naturalizat” în sensul că este cuprins în cadrul unei noţiuni de fiinţă 
vie, care este cea plăsmuită pe fiinţa biologică. Această perspectivă „naturalistă” 
susţine posibilitatea de recunoaştere a adevărului realului, făcând abstracţie 
de referinţa la viaţa umană, de „întâlnirea” sa cu lumea ca loc al închiderii 
acelui orizont, singurul în care orice lucru, deci şi activitatea economică, poate 
să dobândească sens38.

2.3. G. Becker: interacţiunile sociale în teoria cererii consumatorului

Bioeconomia lui Becker încearcă să încorporeze interacţiunile sociale în 
teoria cererii consumatorului, făcând să depindă funcţia de utilitate a lui A de 
caracteristicile R ale altor persoane care influenţează bunăstarea sa. Asumând 
că A este pregătit să cheltuiască o parte din venitul său pentru a-l modifica pe 
R, Becker poate să maximizeze utilitatea lui A, supus unei legături de cheltuire 
pe bunuri cumpărate şi influenţei lui R. Această apropiere de interacţiunile 
sociale este un mijloc pentru o analiză matematică riguroasă care constă în a 
maximiza puţine funcţiuni. Şi Becker trece la aplicarea acestei tehnici „ştiinţi-
fice” la familie, la voluntariat etc.39 Într-un articol din anul 1976, inspirat din 
studii socio-biologice despre importanţa altruismului pentru supravieţuire, el 
prezintă o viziune mai generală a persoanei altruiste şi egoiste. Altruistul dă 
bogăţia sa egoistului până acolo încât se ajunge la aceeaşi utilitate pentru 

37 N. Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Westdeutscher Verlag, Opladen 1992, 42.
38 Cf. G. Manzone, Libertà cristiana e istituzioni, 125 ş.u.
39 G. Becker, „Theory of Social Interaction”, Journal of Political Economy (november 

1974), citat de A.F. McKee, Economics and the Christian Mind, 134.
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amândoi. Şi egoistul, condus de maximizarea propriului său venit, are un sti-
mulent de a acţiona ca şi cum el ar fi un altruist, deoarece anumite acţiuni care 
îi fac bine altruistului îi vor face bine şi lui. Concluzia este că, atât pentru al-
truism, cât şi pentru egoism, transferările voluntare pot să-i facă pe toţi mai 
bogaţi, în limita propriilor calcule de utilitate40.

Cineva ar putea, pur şi simplu, să respingă analiza lui Becker, care reduce 
una dintre cele mai nobile motivaţii umane la un fel de egoism. Alţii notează 
că teorema nu funcţionează, în afară de cazul în care altruistul are ultimul 
cuvânt41. Obiecţia-cheie este că tehnica despre care tratăm, care este caracte-
ristică abordării pozitiv-raţionaliste, comprimă bogăţia altruismului în puţine 
funcţiuni scheletice care au ca finalitate maximizarea. Plinătatea a ceea ce este 
iubirea este pus înlăuntrul maşinii analizei matematice, aşa cum se întâmplă în 
studiile de economie a căsătoriei şi a sportului. Atunci această viziune deosebit 
de specializată, ce poate avea anumite elemente de adevăr pentru unele per-
soane care se consideră altruiste, dar nu sunt, reduce substanţa acestor relaţii.

Analiza pozitivă devine o interpretare economicistă şi un înlocuitor al dis-
cuţiei mai largi despre valorile care stau la baza topicii despre care vorbim. 
Manierele rele de a se mânca cu degetele sau selectarea partenerului de căsă-
torie sunt reduse la calculul utilităţilor în conflict.

O analiză economică nonpozitivistă poate să considere comportamentul 
consumatorului în relaţia sa cu bunăstarea individuală şi socială, înţeleasă în 
sensul etic, material şi utilitar; întreprinderea devine o iniţiativă interesată nu 
doar de maximizarea câştigului, ci şi de bunăstarea angajaţilor şi a consuma-
torilor produselor sale; inflaţia este studiată nu doar ca efect al unui tip de 
greşită aliniere fizică a cererii şi ofertei adăugate, a cererii de monedă şi a pieţei 
de muncă, ci şi ca o taxă nedreaptă pentru cei mai slabi; munca umană este 
văzută mai curând ca parte esenţială a bunăstării individuale şi sociale, şi nu 
doar sub aspectul rolului ei productiv, şi aşa mai departe. Nu doar de exigen-
ţele etice trebuie să se ţină cont în momentul recomandărilor pe care econo-
miştii le fac politicienilor, ci şi de rolul pe care îl au în analiza însăşi.

Din punctul de vedere al doctrinei sociale a Bisericii, trebuie notată exclu-
derea valorilor şi a consideraţiilor etice din modelele matematice privilegiate 
de Becker. Modelele încep în mod necesar cu premise exacte şi continuă, prin 
raţionamente riguroase, spre concluzii precise. În acest moment, cineva ar 
putea să fie invitat să introducă judecăţi de valori pentru a le modifica. Însă 

40 G. Becker, „Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociology”.
41 A.F. McKee, Economics and the Christian Mind, 134-135.



95EXPANSIUNEA PIEŢEI ŞI MONETARIZAREA VIEŢII

dificultatea este că aceste consideraţii etice nu reprezintă, pur şi simplu, un 
strat de var pe care-l aplici pe un edificiu terminat pentru a-i schimba aparenţa. 
În schimb, ating premisele şi raţionamentul ştiinţei economice dinăuntru, aşa 
încât fac să apară concluzii diferite. Modelele matematice reprezintă un tip de 
armătură care, pur şi simplu, nu poate admite exigenţe etice, pentru că acestea 
din urmă nu se adaptează logicii cantitative42.

A doua dificultate cu modelele matematice este emfaza aspectului cantitativ 
în dauna celui calitativ. În unele privinţe, acesta din urmă poate să fie transfor-
mat în cunoaştere cantitativă: senzaţiile subiective se traduc în fenomene fizice, 
sentimentul consumatorului este tradus în consideraţii cantitative şi calitatea 
vieţii poate fi redusă la categorii statistice. Însă există o limită la acest tip de 
transformare şi există un pericol de reducţionism. Pentru analiza economică 
pozitivistă, se pare că ceea ce nu este măsurabil nu are importanţă.

Perspectiva etică, tipică, a doctrinei sociale a Bisericii nu are loc în acest tip 
de argumentare, pentru că premisele matematice şi lanţul de deducţie o ex-
clud de la început. Se înţelege deci validitatea denunţării, din partea Bisericii, 
a fundamentului economicist sau a „concepţiei materialiste” din această ştiinţă 
economică43.

3. Monetarizarea vieţii

3.1. Abordarea cantitativă a modelelor matematice

Să reflectăm asupra configuraţiei limitate a realităţii economice care apare 
atunci când modelele cantitative exclud contextul social. Să luăm cazul a o 

42 Să examinăm, de exemplu, capitolele despre comportamentul consumatorului şi teoria 
întreprinderii în autori clasici ca P. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Harvard 
University Press, Cambridge 1947. Valorile intră implicit în planul iniţial al preferinţelor con-
sumatorului şi în obiectivele-cheie care guvernează activitatea întreprinderii: în ambele ca-
zuri sunt în relaţie cu raţionalitatea, cu maximizarea şi cu locul care este dat conceptului de 
echilibru. Însă metodologia raţionamentului este de aşa natură încât orice intrare explicită a 
problemelor etice este imposibilă, pentru că logica formală nu permite asta. Premisele iniţiale 
dictează procedura şi concluziile.

43 Mater et magistra, nr. 3. Nu se neagă că pot exista legi economice care, fiind „luate din 
însăşi natura lucrurilor şi din natura sufletului şi a trupului uman” (Quadragesimo anno, nr. 29), 
au fundamente a căror natură se acceptă. Corect se precizează că existenţa acestor legi trebuie 
să reprezinte o legătură utilă pentru a stabili „la care limite nu poate şi la care poate să ajungă 
puterea umană”. Însă Pius al XI-lea aminteşte că „ar fi eronat să se afirme că ordinea economică 
şi ordinea morală sunt aşa de disparate şi străine una de alta încât prima să nu depindă în nici 
un fel de cea de-a doua” (Ibidem).
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sută de persoane într-o fabrică în timpul unei zile de lucru cu toate evenimen-
tele şi relaţiile sale. Din toate acestea modelul economic extrage un calcul: ce 
fel de factori au fost folosiţi pentru anumite rezultate, focalizând asupra costu-
rilor şi asupra eficienţei. Informaţia este esenţială, însă aspectele sociale şi etice 
sunt excluse în mod sistematic, deoarece metodologia economică convenţio-
nală nu este adaptată să le ia în considerare. Se presupune că ele aparţin soci-
ologiei, psihologiei industriale, eticii sociale şi ceea ce trebuie să spună teoria 
economică se leagă de disciplinele amintite mai sus numai după ce analiza sa 
este încheiată. Acesta este rezultatul nu numai al intenţiei de a exclude valorile, 
ci şi al metodologiei teoriei economice convenţionale.

Doctrina socială a Bisericii stimulează teoria economică să meargă dincolo 
de abordarea pur cantitativă. Sunt cele o sută de persoane în fabrică indivizi 
agresivi interesaţi de câştigul personal sau sunt, în schimb, o comunitate care 
caută binele reciproc, munca etc.? Toţi admit că aceste aspecte sunt importante, 
însă modelele matematice nu sunt adaptate să sesizeze această parte a proce-
selor de producţie44. Dovada acestui lucru este modul strict economic cu care 
G. Becker analizează multe aspecte ale vieţii de familie45.

El afirmă că indivizii maximizează utilitatea lor prin preferinţele cunoscute 
şi că tot comportamentul este coordonat de pieţe implicite şi explicite46. Teo-
ria tradiţională a consumatorului este luată ca model al fiecărui membru al 
familiei. Individul începe să maximizeze poziţia sa cumpărând bunuri (copii, 
sănătate şi aşa mai departe ca adăugire la bunurile ca atare) şi este supus legă-
turilor de timp şi de venit. Preţurile lor sunt costurile lor de producţie47. Că-
sătoria provoacă diviziunea muncii în familie – cât timp trebuie să dedice fie-
care dintre parteneri sectoarelor pieţei şi casei? – şi alegerea cantităţii şi a cali-
tăţii partenerilor pentru a maximiza bunurile preferate. Becker foloseşte ace-
laşi model economic pentru a trata cererea de copii, oportunitatea lor, altruis-
mul în familie, familiile animale, divorţul şi altele.

Temele esenţiale sunt eficienţa alegerii şi maximizarea preferinţelor perso-
nale, ambele supuse la diferite legături, iar metodologia este matematică. 
Aceste proceduri arată însăşi verificarea lor: bărbaţi şi femei sunt arătaţi că 
acţionează aşa cum Becker presupune că acţionează48; pieţele eficiente ale 

44 H. Leibenstein, Beyond Economic Man.
45 G. Becker, A Treatise on the Family, Chicago University Press 1981; şi Idem, The Econo-

mic Aproach to Human Behavior, Chicago University Press 1976.
46 G. Becker, A Treatise on the Family, IX.
47 G. Becker, A Treatise on the Family, 8.
48 G. Becker, A Treatise on the Family, 62.
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căsătoriei şi familiei se comportă aşa cum a raţionat autorul. În mod clar, există 
un zid între teoria economică şi etică, pentru că multe aspecte ale vieţii de fa-
milie – unde alegeri morale mici şi mari apar mereu – sunt analizate exclusiv 
ca realităţi economice şi pozitive în aspectele lor pur cantitative. De exemplu, 
Becker ne cere să tratăm timpul şi bunurile ca inputs în producţia de „copii, 
stimă, sănătate, altruism, invidie, plăceri” şi în tot ceea ce este „consumat” de 
familie49. Desigur, aspectul calitativ dispare sau este absorbit în cel cantitativ 
şi o analiză bizară explică fenomenele centrale ale comportamentului căsăto-
riei şi familiei, adică ale vieţii omului.

3.2. Ameninţările la adresa pluridimensionalităţii vieţii umane

Metafora pieţei, concepută ca un fel de calculator analogic, a cărei forţă 
motrice este reprezentată de maximizarea individuală a utilităţii şi a profitului, 
totalmente străină de realitatea comunităţii sociale şi de ambientul biofizic, e 
considerată explicaţie a întregii realităţi. Dacă piaţa invadează orice altă sferă 
socială şi domină orice alt proces distributiv, toate bunurile sunt transformate 
în mărfuri şi economia ar fi asemenea cu un stat totalitar. În felul acesta sunt 
influenţate modul nostru de a înţelege valorile şi impactul lor asupra relaţiilor 
umane.

Să explorăm modurile în care valorile sunt ameninţate atunci când normele 
pieţei ajung să guverneze schimbul de bunuri proprii ale relaţiilor personale.

Un tip de exploatare apare atunci când o parte în relaţia de schimb dă bu-
nuri alteia conform normelor schimbului de daruri, în timp ce cealaltă recom-
pensează cu bunuri conform normelor pieţei. Deoarece schimbul gratuit nu 
implică cererea unei întoarceri imediate, partea care asumă orientarea mer-
cantilă în tranzacţie poate să aibă o participare mai mare de bunuri faţă de 
cealaltă.

Acest tip de exploatare are loc atunci când întreprinderile încearcă să stabi-
lească o relaţie paternalistă cu angajaţii lor. Punându-i într-o poziţie dependentă 
şi având grijă de necesităţile lor, întreprinderea poate genera sentimente de recu-
noştinţă şi loialitate din partea angajaţilor săi. Aceste sentimente pot fi exploa-
tate pentru a obţine mai multă muncă şi ascultare de la angajaţi. Dependenţa 

49 Conform lui Becker, poate să fie scrisă o funcţie de utilitate: U= (Z1….Zm), pentru a 
spune că utilitatea depinde în mod sistematic de toate produsele. Multe nu au preţuri de piaţă 
pentru că nu sunt schimbate, dar noi putem să ne imaginăm preţuri umbră egale cu costul lor 
de producţie, care înseamnă bunurile şi timpul dat pentru a produce toţi Zs. Atunci unul 
poate să maximizeze funcţia respectivă, funcţie care e legată de venit.
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este întărită atunci când plata este dată în natură, şi nu în bani. De exemplu, 
tinere femei care se specializează ca asistente de zbor sunt găzduite de companii 
în aeroport şi încurajate să-i privească pe şefii lor ca înlocuitori ai părinţilor şi 
să le destăinuiască problemele lor personale. Ele sunt stimulate să dezvolte 
legături de loialitate şi încredere cu cei care le dau de muncă, dar în acelaşi 
timp li se aminteşte că aceste legături nu sunt reciproce: puţina angajare şi 
neascultarea pot să conducă la concedierea imediată, deoarece piaţa de muncă 
asigură că e uşor să fie înlocuite.

Când ambele părţi adoptă normele pieţei pentru a guverna schimbul de 
valori personale, nu mai avem un caz de exploatare, ci au loc alte pierderi. Aşa 
este cazul contractului detaliat de căsătorie, invocat împotriva tendinţelor 
anumitor căsătorii tradiţionale, în care munca în casă şi educaţia copiilor sunt 
lăsate în seama femeii. Se propune întemeierea relaţiilor matrimoniale pe o 
bază explicită de schimb: datoriile soţului şi ale soţiei faţă de muncile din casă, 
faţă de copii şi faţă de relaţiile sexuale trebuie să fie puse în mod detaliat în 
contractul matrimonial. Tentativa de a întări egalitatea în căsătorie în termenii 
unei participări la afaceri ameninţă bunurile de angajare şi intimitate, proprii 
căsătoriei. Acestea depind de faptul ca fiecare partener să realizeze proiectele 
şi îndatoririle constitutive ale vieţii lor participate mai curând într-un spirit de 
încredere şi iubire decât de obligaţie contractuală şi de calculare a avantajelor 
individuale. A da şi a primi într-un spirit de încredere reprezintă unul dintre 
bunurile căsătoriei. Acel scop al căsătoriei de a realiza bunuri participate nu se 
poate identifica cu contractul explicit al căsătoriei, care evaluează căsătoria în 
termeni de avantaje distincte pentru fiecare parte. Fixând termenii de schimb 
dinainte, se ameninţă responsabilitatea căsătoriei pentru necesităţile schimbate 
ale partenerilor şi promisiunea de a aprofunda angajarea lor în lumina unei 
înţelegeri mai articulate a proiectului lor, care poate să ceară o nouă împărţire 
a activităţilor între ei. Deschiderea posibilităţii de a renegocia contractul în 
lumina necesităţilor care se schimbă nu este acelaşi lucru cu propria angajare 
de a iubi şi de a se îngriji de celălalt în caz de boală ca şi în timp de sănătate.

Aceste exemple arată că normele pieţei sunt limitate şi, dacă depăşesc gra-
niţele lor, ameninţă normele relaţiilor personale ce asigură alte tipuri de bu-
nuri. Nu e vorba de sectoare separate, ci distincte şi care răspund la diferitele 
dimensiuni ale vieţii umane. Doctrina socială a Bisericii consideră că ştiinţa 
economică poate să regândească propriile teorii din punctul de vedere al per-
soanei în comunitate. Cunoaşterea şi rezultatele analizei pozitive pot să se do-
vedească utile, cu condiţia să-şi recunoască limitele. Schimbarea de paradigmă 
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va cere o atitudine mai empirică şi istorică şi voinţa de a subordona piaţa la 
scopuri pe care ea nu este în măsură să le determine. Critica raţiunii economice 
trebuie să-şi găsească rezultatul în „economia” raţiunii critice.

3.3. Idealul economic de libertate şi tipul său de evaluare

Expansiunea pieţei la toate relaţiile sociale şi apoi ontologizarea paradig-
mei economice se exprimă concret în monetarizarea tuturor bunurilor. Una 
dintre cuceririle cele mai antice ale ştiinţei economice este că transformarea în 
marfă a bunurilor iuţeşte schimbul tuturor produselor activităţii umane prin-
tr-o evaluare a lor în termeni monetari. Această formă deosebită de evaluare 
presupune în mod logic reducerea la marfă a tuturor activităţilor umane cu 
scopul de a le facilita calcularea precisă a echivalenţelor.

Idealul economic de libertate este în mod clar legat de modul în care noi 
evaluăm mărfurile. Acest mod de evaluare este folosirea şi contrastează cu alte 
moduri cum ar fi respectul. A folosi ceva înseamnă a-l subordona propriilor 
scopuri, fără a da atenţie valorii intrinsece pe care poate s-o aibă. De exemplu, 
în urmă cu câţiva ani, proprietarii de sculpturi ale lui David Smith au şters 
pictura de pe aceste opere pentru că operele nepictate ale lui Smith costau mai 
mult decât cele pictate. Aceşti proprietari au tratat arta lui Smith ca o simplă 
marfă, dispreţuind valoarea ei etică intrinsecă în favoarea doar a utilităţi eco-
nomice.

În al doilea rând, folosirea este un mod impersonal de evaluare şi se opune 
evaluării a ceva prin legătura sa personală sau sentimentală cu noi înşine, ca 
atunci când unul iubeşte un bun de familie. O marfă este ceva care se priveşte 
ca interschimbabilă cu vreun alt articol de acelaşi tip sau calitate. Un obiect 
iubit este văzut ca unic şi neschimbabil, este vândut numai în situaţii deosebite 
de necesitate şi pierderea sa este simţită ca personală50.

În al treilea rând, folosirea valorilor se poate opune valorilor participate a 
căror valoare pentru o persoană este dependentă de alte persoane care se bu-
cură şi ele. Aceste valori nu pot fi realizate în acte private de folosire, ci, mai 
degrabă, se află într-o înţelegere publică şi participată a semnificaţiilor bunu-
rilor. Unele locuri istorice sunt evaluate ca părţi ale unei moşteniri naţionale 
sau loc al unei comunităţi deosebite. De exemplu, legile pot să fie invocate 
pentru a păstra integritatea arhitectonică a unei zone sau controlul închirierilor, 

50 G. Simmel, The Phylosophy of Money, Routledge, Boston 1978. Aşa cum am văzut la 
punctul 1, libertatea impersonală a pieţei este rezultatul unui proces istoric şi juridic.
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urmărind posibilitatea rezidenţilor unei comunităţi de a rămâne să trăiască 
împreună ca membri ai unei comunităţi.

Piaţa consideră numai preţurile, deoarece calităţile bunurilor nu sunt com-
parabile. Alegerea este în mod paralel redusă la proporţia justă a preţurilor, 
lăsând deoparte cererile incomode cu privire la motivul sau la destinaţia achi-
ziţiilor. Aici, desigur, nu există nici un loc pentru evaluarea morală a naturii 
bunurilor schimbate: medicamentele sau drogurile, mâncarea sau armele, to-
tul se confundă în acţiunile pieţei de a contracta în mod liber preţurile51.

3.4. Un ideal de libertate pentru viaţa umană

În sfârşit, notăm că idealul de libertate de piaţă este numai unul printre alte 
idealuri. Uneori contrastează cu alte idealuri. Piaţa interpretează libertatea ca 
libertate de legăturile de obligaţie faţă de alţii. Relaţiile angajate sau involuntare 
cu alţii sunt văzute ca nişte constrângeri ale autonomiei individuale. Însă noi 
nu suntem liberi să urmărim bunuri cu semnificaţie profundă pentru viaţa 
umană sub aceste condiţii. Sfera personală ne oferă un ideal diferit de libertate. 
În cadrul relaţiilor intime, noi suntem liberi să ne deschidem altora fără ca 
deschiderea noastră să devină obiect de manipulare a celuilalt. În piaţă subiec-
tul economic trebuie să ţină ascunse interesele şi dorinţele sale, de frică să nu 
fie folosite de cealaltă parte pentru a câştiga o marjă de negociere.

Şi sfera politicii democratice oferă o viziune diferită a idealului de libertate 
pe care îl are piaţa. Dacă spaţiile publice de liberă asociere publică sunt însu-
şite de persoane private, acest lucru echivalează cu o însuşire privată a puterii 
politice, asemenea sistemului drumurilor private. În afară de asta, bunurile 
procurate din spaţiile de liberă asociere publică sunt calitativ diferite de cele 
procurate din spaţiile exclusive, pentru că aceste bunuri se extind dincolo de 
scopurile concepute în mod privat prin folosirea individuală. Întâlnirea per-
soanelor în spaţiile publice promovează şi cultivă relaţii de civilizaţie între ce-
tăţeni şi relaţiile de civilizaţie sunt indispensabile pentru politica democratică.

Să luăm în considerare bunurile procurate dintr-un parc orăşenesc. Este un 
bun pentru că e deschis fără plată oricărui membru al oraşului. Faptul că toţi 
membrii pot să aibă acces la parc fără a face să apară distincţii invidioase între 

51 Teoria pluridimensională şi expresivă a necesităţilor şi a bunurilor corespunzătoare face 
posibilă o orânduire ierarhică a lor, propunând o diferenţiere fie între bunuri, fie între formele 
de evaluare. O primă diferenţă trebuie stabilită între bunurile măsurabile şi bunurile inco-
mensurabile. Primele cer o scară comună ca să li se poată determina măsura. Construirea 
unei scări comune cere atribuirea unei şi aceiaşi caracteristici tuturor obiectelor măsurate.
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ei permite tuturor să se întâlnească în termeni de egalitate, în contrast cu un 
club exclusivist. Parcul ca bun comun le permite cetăţenilor să exprime relaţii 
fraterne. Un al doilea aspect pozitiv se află în faptul de a fi un loc de interacţiune 
spontană şi de activitate politică. Cei care frecventează parcul pot să aibă dife-
rite motive ca să fie acolo, creează împreună un ambient comun, cu multe 
ocazii de interacţiuni spontane, care pot să construiască un spirit de încredere 
şi de civilizaţie printre frecventatori. În afară de mass-media, numai în spaţiile 
publice persoanele pot să genereze atenţie la problemele de interes public între 
cetăţeni care sunt străini între ei.

Uneori spaţiile de interacţiune publică sunt închise şi supuse controlului 
privat. Acest lucru se întâmplă acolo unde un bulevard comercial duce la de-
clinul vieţii asociative a unui centru orăşenesc. Pot oare posesorii unui bule-
vard să suprime orice activitate sau discurs politic în el atunci când rezultă că 
este opus intereselor lor? În funcţie de cât se realizează aşa ceva, valoarea aces-
tui spaţiu se deteriorează, trecând de la un loc în care persoanele pot să se în-
tâlnească, fiind cetăţeni egali cu interese comune, la un loc în care ei pot să se 
întâlnească numai ca nişte consumatori privaţi. Şi e posibil să nu existe nici un 
spaţiu alternativ care să poată fi de folos aceloraşi funcţii publice, care odini-
oară se desfăşurau în centrul oraşului. Un spaţiu public este adaptat pentru 
acţiunea politică tocmai pentru că multe şi diferite persoane ar merge acolo, 
oricum, din propriile lor motive. Spiritul unui spaţiu public se poate naşte 
numai ca subprodus neintenţional al scopurilor diferitelor persoane. Unele 
dintre motivele principale pentru care persoanele folosesc spaţiile publice 
sunt de a merge să lucreze şi să cumpere. Atunci când aceste motive scot per-
soanele din centrul orăşenesc şi le încolonează pe bulevardul comercial şi 
atunci când interacţiunea lor pe bulevardul comercial este condusă de interese 
comerciale, cetăţenii pierd acest bun neintenţional. Spaţiul lor este depolitizat 
şi viaţa lor publică este sărăcită. În aceste circumstanţe, exercitarea unui drept 
privat la controlul pe care persoanele îl fac asupra propriilor proprietăţi devine 
în realitate un exerciţiu de putere politică, precum în cazul drumurilor private.

Atunci când distribuim anumite bunuri mai curând conform normelor de 
fraternitate decât conform normelor pieţei, noi nu schimbăm doar modurile 
de a evalua bunurile de care ne bucurăm, ci schimbăm modurile de a ne evalua 
reciproc. Această viziune stă la baza argumentului lui R. Titmuss conform 
căruia sângele uman ar trebui să fie dat numai ca dar, şi nu vândut ca o marfă52.

52 R. Titmuss, The Gift Relationship: from Human Blood to Social Policy, Pantheon Books, 
New York 1971.
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Obiecţia lui Titmuss este că vânzarea sângelui ameninţă relaţiile dintre per-
soane în comunitate. Într-un sistem voluntar se urmează normele darului 
anonim: ele nu creează o legătură personală pentru că nimeni nu cunoaşte al 
cui este sângele transfuzat într-un pacient. Sângele este văzut ca o resursă co-
mună de care se poate folosi orice cetăţean: se urmează normele fraternităţii. 
Ca în cazul valorilor personale, valoarea sângelui atât pentru donator, cât şi 
pentru cel care primeşte depinde parţial de motivele pentru care este dat şi 
este aprofundat atunci când acestea nu sunt comerciale.

A creşte donările de sânge mai curând cu stimulente financiare decât cu 
apelul la simţul datoriei civice şi la fraternitate promovează aşteptarea socială 
conform căreia persoanele simt că au dreptul la vreun avantaj personal pentru 
că donează sânge. Această atitudine inculcă credinţa că vreun mic act care 
contribuie la sănătatea vecinului ar trebui să fie văzut doar ca inconvenient 
care cere mai curând o compensaţie, şi nu mărirea spiritului comunitar. Această 
atmosferă de aşteptare face donarea de sânge o îndatorire oneroasă. Pacienţii 
constrânşi să plătească mult pentru sânge trebuie să facă presiuni asupra rudelor 
pentru a coborî preţurile. Circumstanţele tipice în care persoanele donează 
sunt stresul, dificultatea şi pedeapsa. Săracii care au nevoie disperată de bani, 
prizonierii care speră să câştige libertatea supravegheată, rudele care trebuie 
să aleagă donarea sau povara financiară. Dar când donarea de sânge este o 
obişnuinţă provenită din bunăvoinţă, nu există aceste circumstanţe problema-
tice şi actul de donaţie fără câştig îl îmbunătăţeşte pe donator, nu-l sărăceşte. 
Virtutea, care poate să fie recompensă în sine, încetează să fie ca atare atunci 
când este plătită, chiar dacă gestul rămâne voluntar. Dacă sângele este şi o 
marfă, atunci eu i-am donat celui care primeşte echivalentul sângelui în bani, 
şi nu darul vieţii însăşi.

Observaţii finale

Propunerea pozitivă a doctrinei sociale a Bisericii se referă la alianţă, la 
societas, la împărtăşirea drepturilor de stăpânire a lucrurilor, participarea la 
riscul comun. Acest al doilea drum pare dificil, pentru că nu anulează conflic-
tele potenţiale care se ridică încontinuu şi necesită forţa reluării neobosite a 
dialogului. Însă „societatea muncii libere”53 şi a „participării” favorizează ridi-
carea unei bogate împletiri de pacte, de acorduri, de organizaţii, în acelaşi 
timp stabile şi dinamice: de la „piaţa liberă” care ar putea să subziste fără 

53 Centesimus annus, nr. 35.
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încredere şi loialitate reciproce la „întreprinderea liberă” care implică o îm-
părtăşire mai angajantă a riscului, a costurilor şi a obiectivelor, la cele mai 
ample „contracte sociale” care implică grupuri mai extinse de interes şi care 
presupun simţul binelui comun. De aceea, o justă economie de piaţă se înte-
meiază pe căutarea raportului just cu celălalt, ca premisă ca să se poată exprima 
împreună necesităţile şi capacităţile oricărei vieţi umane chiar şi în tranziţiile 
economice. Viaţa şi identitatea personală cer împărtăşirea unor istorii comune. 
Fragmentarea socială care rezultă din operaţiunile pieţei ameninţă condiţiile 
ce permit crearea de istorii comune şi a acelor bunuri în slujirea cărora se con-
cretizează destinul liber al vieţii umane.

Piaţa multiplică disponibilităţile materiale, dar slăbeşte sensul a tot ceea ce 
omul poate să posede. Omul are mai mult decât foloseşte, dar mai puţin decât 
este îndeajuns. Ceea ce lipseşte este doar ceea ce nu foloseşte, dar ne permite 
să slujim, să ne dăm viaţa pentru o cauză meritorie.

Dincolo de această abordare etico-individuală, şi chiar în slujba acestei 
abordări, Biserica îşi propune întrebarea cu privire la formele instituţionale 
care să permită mai bine conducerea procesului pieţei şi justa distribuire a 
beneficiilor sale. Fiind gândită ca să înceapă de la conştiinţa umană, critica 
civilizaţiei mercantile permite elaborarea unui proiect politic care să nu fie 
contractat în grabă potrivit pieţei, ci să răspundă la întrebarea despre calitatea 
vieţii umane pe care o produce civilizaţia noastră.

(Traducere de pr. dr. Mihai Patraşcu)
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Dacă în acest studiu1 sunt prezentate unele declaraţii ale mesajului social 
papal în legătură cu unele premise centrale ale liberalismului şi economiei de 
piaţă, deja chiar şi numai acest connexus provoacă la mulţi oameni întrebarea 
fundamentală de ce magisteriul Bisericii ia cuvântul în privinţa unor astfel de 
întrebări.

Desigur, lucrul acesta are loc nu pentru a da expresie unei forme de preten-
ţie clericală de putere, aşa cum susţin uneori anumiţi critici (în mare parte 
orientaţi după ştiinţele sociologice) ai doctrinei sociale a Bisericii. Aceasta nu 
are în vedere amestecul în afacerile politice sau economice, ci în spatele pro-
priilor luări de poziţie se află grija onestă faţă de binele şi mântuirea oamenilor. 
Pentru că realizarea mântuirii, pe care Biserica o vesteşte oamenilor, are loc în 
această lume şi în condiţiile acestei lumi. Astfel, în legătură cu aceasta, relaţiile 
socio-economice joacă un rol ce nu poate fi neglijat, ceea ce, în ultimă instanţă, 
nu vrea să spună altceva decât că oamenii pot pierde mântuirea nu numai 
pornind de la vinovăţia personală, ci şi din cauza unor condiţii grele de natură 
socială şi comunitară2. De aceea, Biserica vede aici responsabilitatea ei specială, 
mai ales că astfel de stări, care sunt apostrofate în mesajul social papal ca fiind 
„structuri ale păcatului”, nu se lasă simplu transformate de un individ în parte, 
ci numai printr-un efort comun care să aibă în vedere structuri şi instituţii. 
Pentru aceasta însă este necesară o unitate de măsură de încredere după care, 
pe de o parte, să fie orientată acţiunea oamenilor, dar care, pe de altă parte, să 
fie capabilă să ofere şi perspective pentru o dreaptă edificare a raporturilor 
sociale. A face clar lucrul acesta pentru oameni constituie pentru învăţătura 

1 Studiul a apărut pentru prima dată în: Freiburger Universitätsblätter 45 (2006), Caiet 173, 
19-33 (împreună cu Gerhard Steger).

2 Cf. Gaudium et spes, nr. 25,2: „… nu se poate nega faptul că oamenii sunt adesea abătuţi 
de la calea binelui şi împinşi spre rău de condiţiile sociale în care trăiesc şi în care sunt cufun-
daţi încă din copilărie”.
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socială a Bisericii slujirea sa faţă de lume şi societate, şi tocmai din acest motiv 
înţelege că este dreptul ei, dar în acelaşi timp şi obligaţia ei de a se pronunţa în 
privinţa problemelor sociale şi economice şi să aducă în memorie concepţiile 
sale valorice de natură normativă.

1. Enciclicele sociale – jaloane centrale ale învăţăturii sociale catolice

Învăţătura papală, respectiv bisericească, în domeniul social se bazează pe 
un larg fundament constituit din declaraţii referitoare la realitatea socială, în 
cadrul cărora dorinţele învăţăturii sociale catolice sunt aprofundate în encicli-
cele sociale. Aceste documente – pe scurt spus – sunt „scrisori circulare ale 
papilor adresate lumii întregi, care se ocupă cu probleme fundamentale pri-
vind ordinea vieţii comunitare”3. Însă forma expusă a unei enciclice nu în-
seamnă că aceste scrisori sunt dominate de o intenţie întru totul teoretică, ci 
„ele constituie o dezbatere legată de anumite situaţii economice, sociale şi po-
litice şi, totodată, reprezintă o încercare de a da un răspuns concret într-o si-
tuaţie dată”4.

Această legătură strânsă cu o anumită constelaţie istorică poate fi observată 
deja la prima enciclică socială, Rerum novarum, apărută în 1891. Factorul de-
terminant exterior care l-a făcut pe Papa Leon al XIII-lea să scrie această en-
ciclică a fost situaţia deosebit de grea a muncitorimii, care era marcată de să-
răcie, exploatare şi lipsă de drepturi. Prin apelul său stăruitor de a avea grijă de 
raporturi demne de om în cadrul relaţiilor de muncă, el n-a avut în vedere 
doar condiţia grea a muncitorilor lipsiţi de apărare, ci a arătat şi opţiuni pen-
tru construirea unei societăţi mai drepte. Din acest motiv, această enciclică – 
aşa cum avea să scoată în evidenţă Papa Pius al XI-lea cu ocazia jubileului de 
patruzeci de ani al acestei enciclice – este considerată pe drept ca fiind „magna 
charta, documentul sigur al întregii munci sociale creştine”5, asta, pe lângă 
faptul că a devenit punctul de plecare al unei întregi serii care a continuat 
această tematică şi a extins publicaţiile din acest domeniu. În legătură cu 
aceasta sunt de menţionat următoarele enciclice: Quadragesimo anno (1931) a 

3 Anton Rauscher, „Sozialenzykliken”, în Staatslexikon, ed. Görres-Gesellschaft, Freiburg 
19887, col. 1250-1257, aici col. 1250.

4 Johannes Schasching, „Centesimus annus – Eine Wegspur in das dritte Jahrtausend” 
(Centesimus annus – un pas spre mileniul al treilea), în Otto Kimminich ş.a., ed., Mit Realis-
mus und Leidenschaft. Ethik im Dienst einer humanen Welt (Cu realism şi pasiune. Etica în 
serviciul unei lumi umane), Fs. Valentin Zsifkovits, Graz-Budapest 1993, 383-394, aici 383.

5 Quadragesimo anno, nr. 39.
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Papei Pius al XI-lea, Mater et magistra (1961) şi Pacem in terris (1963) ale Pa-
pei Ioan al XXIII-lea, mai departe, Populorum progressio (1967) a Papei Paul 
al VI-lea şi enciclicele Papei Ioan Paul al II-lea, şi anume Laborem exercens 
(1981), Sollicitudo rei socialis (1987) şi Centesimus annus (1991), cu care această 
tradiţie a mesajului papal din domeniul social şi-a atins apogeul de până acum. 
În afară de această enumerare, dar, fără îndoială, aparţinând mesajului social, 
se află constituţia pastorală Gaudium et spes (1965) a Conciliului al II-lea din 
Vatican. Acest document, care se ocupă intens de raportul Bisericii faţă de 
lume, nu a fost conceput doar de un papă singur – şi prin aceasta se deosebeşte, 
printre altele, de scrisorile circulare papale de până acum –, ci împreună cu 
alţi părinţi conciliari, motiv pentru care acest document conciliar are o rele-
vanţă specială, şi astfel, a putut să devină unul dintre punctele cele mai impor-
tante de orientare pentru doctrina socială recentă.

Alături de acestea mai există o serie de alte publicaţii care au fost preluate, 
de obicei, alături de corpul întreg al mesajului papal referitor la probleme so-
ciale, cum sunt, de exemplu, Mesajul de Rusalii (1941) al Papei Pius al XII-lea 
cu ocazia aniversării a cincizeci de ani de la Rerum novarum sau scrisoarea 
apostolică Octogesima adveniens (1971) şi Evangelii nuntiandi (1975) ale lui 
Paul al VI-lea, dar şi aşa-numitele enciclice inaugurale ale Papei Ioan Paul al 
II-lea şi ale Papei Benedict al XVI-lea, şi anume Redemptor hominis (1979) şi 
Deus caritas est (2005).

Preţuirea deosebită de care s-au bucurat enciclicele sociale de-a lungul is-
toriei de mai bine de un secol şi în afara Bisericii manifestă clar cercul larg de 
persoane cărora li se adresează. În timp ce Rerum novarum era adresată doar 
episcopilor, scrisorile enciclice Quadragesimo anno şi Mater et magistra sunt 
adresate „tuturor credincioşilor catolici de pe globul pământesc”, şi astfel, de la 
enciclica Pacem in terris printre destinatari se numără şi „toţi oamenii de bu-
năvoinţă”.

Cât priveşte conţinutul lor, enciclicele nu vor să ofere „soluţii tehnice”6 
pentru problemele urgente de natură economică şi socială. În loc de aceasta, 
mesajul social al papilor, respectând „autonomia realităţilor pământeşti”7, îşi 
propune să pună în valoare autoritatea şi competenţa lor, mai ales în raport cu 
„omul real, concret şi istoric”8 şi cu fundamentele morale ale vieţii comunitare. 
Aici scrisorile circulare se mişcă între două puncte unghiulare: între obligaţia 

6 Sollicitudo rei socialis, nr. 41.
7 Gaudium et spes, nr. 36.
8 Centesimus annus, nr. 53,1.
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de continuitate cu declaraţiile principale de până acum şi necesitatea „de a 
cerceta semnele timpurilor şi de a le interpreta în lumina evangheliei”9.

Esenţială este, cu siguranţă, şi problema referitoare la obligativitatea ce re-
vine afirmaţiilor enciclicelor sociale. Ce-i drept, ele nu posedă obligativitatea 
declaraţiilor magisteriale infailibile, dar, pe de altă parte, nici nu pot fi consi-
derate, pur şi simplu, o părere privată a papilor timpului, ci trebuie înţelese ca 
afirmaţii ale oficiului doctrinar şi pastoral încredinţat papalităţii. Asta înseamnă 
că enciclicele sociale vor atât dezvoltarea doctrinei sociale, cât şi mişcarea spre 
„acţiunea socială”, aşa cum se spune în Mater et magistra10.

Pornind de la această diferenţiere, se vede deja că declaraţiile enciclicelor 
sociale nu stau toate la acelaşi nivel. Din acest motiv, trebuie deosebite diferite 
trepte al obligativităţii. Alături de declaraţii doctrinare în sens mai strict, există 
îndrumări pastorale la nivel decisiv şi, dincolo de acestea, propuneri şi impul-
suri pentru acţiunea concretă în contextul politic al zilei. Această diferenţiere 
a treptelor de obligativitate este deosebit de importantă pentru corecta înţele-
gere a enciclicelor sociale; orice desconsiderare a acestor delimitări duce, de 
fapt, la concluzii false şi, prin aceasta, defavorizează o judecată adecvată a po-
ziţiilor exprimate în enciclicele sociale.

Privite în general, toate enciclicele sociale de până acum constituie un lanţ 
demn de luat în seamă al reflecţiei privind realitatea socială, care a făcut ca 
mesajul papal social să se bucure de multă rezonanţă – fără îndoială, alături de 
caracterul său de neconfundat –, aşa încât Papa Benedict al XVI-lea poate să 
facă un bilanţ credibil, şi anume că „doctrina socială a Bisericii a devenit un 
reper fundamental care propune orientări valabile mult dincolo de limitele 
sale: aceste orientări – în faţa creşterii dezvoltării – trebuie să fie abordate în 
dialogul cu toţi aceia care se preocupă în mod serios de om şi de lume”11.

2. Concretizare – confruntarea cu premisele liberale 
 şi economice de piaţă în enciclicele sociale

În continuare vor fi arătate afirmaţii ale enciclicelor sociale privind trei 
părţi constitutive fundamentale ale unei ordini privind economia de piaţă, şi 
anume privind mai întâi principiul concurenţei libere, apoi, ordinea proprie-
tăţii şi, în cele din urmă, privind libertatea contractului ca instituţii centrale 
ale unei ordini liberale privind economia de piaţă. În cadrul prezentării acestor 

9 Gaudium et spes, nr. 4.
10 Mater et magistra, nr. 6.
11 Deus caritas est, nr. 27.
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premise, atenţia trebuie focalizată, înainte de toate, spre momentele de tensiune 
specifice între concepţia liberală şi etica socială, asta, şi pentru a putea arăta 
mai clar pe această cale schimbările din poziţionarea mesajului papal social.

2.1. Proprietatea privată

În cadrul ordinii economice de piaţă, instituţia proprietăţii private repre-
zintă un principiu de bază, pentru că prin aceasta nu se recunoaşte doar faptul 
că o persoană dispune de un lucru, ci se întăreşte la nivel fundamental şi im-
portanţa acţiunilor individuale în întregul complex al deciziilor economice şi, 
prin asta, este confirmată în cele din urmă semnificaţia ce revine libertăţii in-
dividului în acest sistem economic.

În prima enciclică socială, Rerum novarum, Papa Leon al XIII-lea a plasat 
problema proprietăţii într-un loc foarte evident, anume la începutul acestui 
document, iar prin aceasta a subliniat semnificaţia deosebită a acestei instituţii 
în raport cu soluţionarea problemei sociale. Confruntarea cu poziţia marxis-
mului, care vedea în proprietatea privată12 rădăcina tuturor relelor şi aştepta 
rezolvarea problemelor sociale de la o confiscare statală a oricărei forme de 
proprietate privată a bunurilor de producţie, a constituit, înainte de toate, 
punctul central al dezbaterii de atunci.

Aici, concepţia despre proprietate a lui Karl Marx trebuie înţeleasă, înainte 
de toate, ca replică la înţelegerea liberală a proprietăţii, care, în principal, se 
bazează13 pe gândirea lui John Locke, care a fost preluată mai târziu de Adam 
Smith.

Punctul de plecare al poziţiei lui Locke este acceptarea faptului că omenirea 
a trăit la început într-o condiţie de libertate perfectă, fără nici un fel de orga-
nizaţie statală. Însă o dată cu această stare de libertate exista totodată şi un 
anumit raport faţă de ordinea proprietăţii: „Cu toate că la început totul este 
comun tuturor, are totuşi fiecare om încă de la început un drept exclusiv de 
proprietate legat de persoana sa. Acesta cuprinde şi puterea de muncă a 
persoanei”14.

12 Prin proprietate privată se înţelege aici, în primul rând, proprietatea asupra mijloacelor 
de producţie; dreptul la proprietate asupra bunurilor de consum nu a fost contestat în mod 
serios nici chiar în statele socialiste.

13 Cf. John Locke, Two Treatises of Government (Două tratate despre guvernare) (1690); 
problema proprietăţii este tematizată în al doilea tratat.

14 Arno Anzenbacher, „Wandlungen im Verständnis und in der Begründung von Eigen-
tum und Eigentumsordnung” (Transformări în înţelegerea şi fundamentarea proprietăţii şi a 
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Acum, întrucât puterea de muncă a persoanei este parte a dreptului de pro-
prietate legat de persoană, fiecare individ poate delimita bunul său prelucrat 
prin muncă din binele comun şi să-l facă proprietatea sa privată, care din acest 
moment nu-i mai poate fi luată. În felul acesta, proprietatea privată este justi-
ficată pornind de la munca umană şi misiunea statului este aceea de a proteja15 
ordinea proprietăţii, apărută astfel ca un „drept inviolabil şi sfânt”16.

Prin faptul că marxismul formulase de acum o decisă poziţie contrară aces-
tei teorii despre proprietate, s-a lovit nu numai de contradicţia liberalismului, 
ci şi de cea a doctrinei sociale catolice. Căci pentru Biserică desfiinţarea pro-
prietăţii private nu constituia o rezolvare a chestiunii sociale, ci, mai degrabă, 
o cale de a genera şi mai multă nelinişte în societate. Prin acest mod de a ve-
dea, Biserica a făcut legătura cu propria ei tradiţie privind problema proprie-
tăţii, aşa cum aceasta fusese deja formulată, mai ales, de Toma de Aquino în 
Evul Mediu17.

Bazându-se pe principiul că bunurile Pământului sunt destinate pentru toţi 
oamenii (destinatio communis), Toma de Aquino, în privinţa concepţiei sale 
despre învăţătura privind proprietatea, atinge o importantă distincţie între fo-
losirea bunurilor exterioare (usus) şi dreptul de a dispune (potestas). În ceea ce 
priveşte folosirea, „omul nu poate înţelege bunurile exterioare ca proprietate 
privată, ci ca un bine comun, prin faptul că le împarte în mod liber cu cei 
nevoiaşi”18. Prin aceasta, Toma accentuează în mod clar obligativitatea socială 
a proprietăţii private.

Aşa se întâmplă cu dreptul de a dispune de anumite lucruri; aici Toma ple-
dează pentru o rânduială individuală, şi anume din trei motive: mai întâi, în 
privinţa promovării responsabilităţii personale a omului, în al doilea rând, pri-
vind evitarea dezordinii în cadrul vieţii comunitare sociale a oamenilor şi, în 
al treilea rând, din cauza efectului dătător de pace al proprietăţii.

Având în faţă această enumerare, se vede clar că Toma, în legătură cu justi-
ficarea proprietăţii private, argumenta foarte pragmatic şi că privea necesitatea 
acesteia, înainte de toate, sub aspectul unei funcţii de ordine şi pace. La aceasta 
din urmă, având în vedere, înainte de toate, lipsa de desăvârşire omenească, 

ordinii proprietăţii), în Handbuch der Wirtschaftsethik, ed. Görres-Gesellschaft, I, Gütersloh 
1999, 50-64, aici 56.

15 Anumite obligaţii sociale speciale nu erau legate de acest mod de a înţelege proprietatea.
16 Walter Kerber, Sozialethik (Etica socială), Grundkurs Philosophie 13, Stuttgart 1998, 

126.
17 Cf. Summa theologiae, II-II 66, 1 şi 2.
18 Arno Anzenbacher, „Wandlungen im Verständnis...” , 54.
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văzută ca o consecinţă a căderii în păcat, nu se poate renunţa, altcum nu ar fi 
existat „în condiţia paradisului… nici o ordine privind proprietatea privată”19.

Privit în mod general, se poate reţine: „În faţa imperfectei conditio humana, 
marcată de păcatul originar, ordinea proprietăţii private este inevitabilă şi 
necesară”20, lucru prin care dreptul la proprietate reprezintă o decizie de pură 
provenienţă umană. În mod logic, Toma asociază apoi şi ordinea proprietăţii 
private cu ius gentium.

La formularea enciclicei Rerum novarum, Papa Leon al XIII-lea a preluat, 
ce-i drept, iniţial, gândurile lui Toma de Aquino, la care papa, de altfel, a ac-
centuat mai clar decât Toma funcţia individuală a proprietăţii private, o accen-
tuare care face mai mult referinţă la poziţia justificatoare „a legii naturale-per-
sonale a filozofiei sociale moderne”21.

Însă prin faptul că papa a accentuat şi importanţa muncii ca mijloc al do-
bândirii proprietăţii, au găsit intrare în această enciclică şi idei ale concepţiei 
liberale despre proprietate: 

Este adevărat că pământul oferă, ce-i drept, cu mare generozitate ceea ce este ne-
cesar pentru păstrarea şi, totodată, pentru desăvârşirea fiinţei pământeşti; dar el 
nu poate oferi de la sine, adică nu fără lucrarea şi îngrijirea lui de către om. Întru-
cât omul pune hărnicie trupească şi grijă spirituală în vederea obţinerii bunurilor 
naturii, îşi face tocmai prin aceasta proprie partea lucrată de el; cum s-ar spune, pe 
aceasta din urmă se pune sigiliul lucrătorului. Prin urmare, ar corespunde dreptă-
ţii ca această parte să fie a lui şi să rămână dreptul lui inviolabil asupra ei 22.

Unirea acestor două tradiţii în enciclică a avut însă drept urmare o înţele-
gere greşită. Pentru că prin unirea învăţăturii creştine despre proprietate cu 
gândirea liberală putea să apară printre muncitori în mod fals impresia că Bi-
serica ar legitima prin aceasta raporturile existente atunci în privinţa împărţirii 
proprietăţii. Dar în realitate, conform cuvintelor lui Nell-Breuning, era valabil 
faptul „că Leon al XIII-lea nu a declarat sfântă proprietatea celor care o pose-
dau deja, ci dreptul la proprietate al celor care nu aveau nimic”23.

Pentru a lămuri bine propria intenţie a lui Rerum novarum, înainte de toate, 
în ceea ce priveşte dimensiunea socială a dreptului la proprietate, Papa Pius al 

19 Arno Anzenbacher, „Wandlungen im Verständnis...” , 54.
20 Arno Anzenbacher, „Wandlungen im Verständnis...” , 55.
21 Joachim Wiemeyer, „Eigentum”, in Lexikon der Bioethik, I, Gütersloh 2000, 533-536, 

aici 535.
22 Rerum novarum, nr. 7.
23 Oswald von Nell-Breuning, „Baulandbeschaffung und Bodenbewertung”, în Idem, 

ed., Wirtschaft und Gesellschaft heute, I, Freiburg 1956, 344-358, aici 357.



111MESAJUL SOCIAL PAPAL ŞI RAPORTUL SĂU CU ECONOMIA DE PIAŢĂ

XI-lea a prezentat încă o dată în mod expres „dublul aspect al proprietăţii, 
adică partea individuală şi socială, partea legată de binele fiecăruia şi partea 
legată de binele comun”24.

De altfel, în Quadragesimo anno, completând această diferenţiere a concep-
tului de proprietate, se face referinţă şi la împărţirea proprietăţii aşa cum exista 
din punct de vedere istoric şi, prin aceasta, se accentuează dreptul statului „de 
a hotărî în contextul sistemului economic asupra dreptului la proprietate ţi-
nând cont de cerinţele dreptului comun, respectiv de dreptatea socială”25. Însă 
prin aceasta nu se intenţionează o slăbire a proprietăţii private, ci, mai degrabă, 
confirmarea ei: „Prin faptul că puterea statală hotărăşte asupra proprietăţii 
speciale ţinând cont de cerinţele binelui comun, nu arată nici un fel de duşmă-
nie faţă de proprietari, ci o slujire prietenească”26.

Această poziţie privind referinţa la binele comun se regăseşte încă o dată 
foarte clar în Centesimus annus, unde Papa Ioan Paul al II-lea explică faptul că 
„proprietatea asupra mijloacelor de producţie, atât din domeniul industrial, 
cât şi agricol… este justă şi legitimă dacă permite o muncă utilă; ea devine însă 
nelegitimă atunci când nu este valorificată sau atunci când împiedică munca 
celorlalţi”. În cazul acesta, ar fi vorba, aşa spune papa, de „opresiune”, „exploa-
tare” şi „speculaţie”. Din toate acestea, urmându-l pe Ioan Paul al II-lea, apare 
ruperea solidarităţii între muncitori. „O astfel de proprietate nu are nici o jus-
tificare şi constituie un abuz în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor”27.

Cu trecerea timpului, în cadrul doctrinei sociale a Bisericii, lucrurile s-au 
mai liniştit în privinţa problemei proprietăţii, dezbaterile principiale în această 
privinţă nu mai au loc astăzi cu aceeaşi încărcătură ideologică. Cu toate aces-
tea, ele rămân mai departe importante pentru reflecţia social-etică, înainte de 
toate, şi pentru faptul că în evoluţia discuţiei în privinţa proprietăţii au apărut 
noi întrebări, cum ar fi cele cauzate de schimbarea şi diferenţierea continuă a 
semnificaţiei proprietăţii.

Astfel, trebuie ţinut seamă de o formă specială a raportului proprietăţii, 
care a fost adusă abia recent în discuţie de preşedintele Federaţiei (Germane), 
Horst Köhler, aşa-numitul „salariu de investiţie”, adică „o parte din venitul 
obţinut prin muncă nu este plătit, ci este depus pentru mărirea averii, aşadar 

24 Quadragesimo anno, nr. 45. Legătura socială a proprietăţii este subliniată în mod expres 
şi în constituţie (cf. art. 14, par. 2).

25 Arno Anzenbacher, „Wandlungen im Verständnis...” , 63.
26 Quadragesimo anno, nr. 49.
27 Centesimus annus, nr. 43,3.
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este investită”28. Prin aceasta muncitorii participă la capitalul productiv, în 
mod ideal în cadrul propriei întreprinderi – Ioan Paul al II-lea vorbeşte în 
enciclica sa Laborem exercens despre aceasta, că astfel muncitorul „ar putea 
avea în acelaşi timp conştiinţa că lucrează în propriul domeniu”29 –, însă apar 
şi fonduri depozitare în discuţie. Prin salariul de investiţie este detensionată 
stricta opoziţie dintre deţinătorul capitalului şi salariaţi şi li se oferă angajaţilor 
şansa de a lua parte la averea productivă (a unei economii populare), pentru 
ca astfel să se ajungă la „o împărţire dreaptă şi echilibrată a averii la nivel social”30. 
Privit în general, cu această opţiune se face legătura cu o cerinţă a doctrinei 
sociale catolice existentă deja în enciclica Quadragesimo anno, şi anume cu 
scopul „unei anumite aproprieri a raportului salarial de raportul social”31.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere în cadrul chestiunii proprietăţii se 
referă la modul în care pot fi constatate astăzi schimbări privind proprietatea. 
Enciclica Centesimus annus formulează în această privinţă: „Dar în epoca 
noastră există şi altă formă de proprietate, a cărei importanţă nu este inferioară 
celei asupra pământului: proprietatea asupra cunoaşterii, asupra tehnicii şi a 
ştiinţei. Pe acest tip de proprietate se bazează bogăţia ţărilor industrializate 
mult mai mult decât pe aceea asupra resurselor naturale”32.

Pe cât de nediscutată ar apărea această cunoaştere la prima vedere, se as-
cunde totuşi în ea o latură brizantă pentru o dezbatere viitoare în problematica 
proprietăţii. Pentru că, de exemplu, dacă se face legătura dintre afirmaţia en-
ciclicei şi problema legată de măsura în care reprezintă o încălcare a dreptăţii 
participării faptul că oamenilor nu li se acordă şanse de pregătire din cauza 
unor resurse financiare deficitare – în timpuri în care şi în domeniul formării 
punctele de vedere ale rentabilităţii nu mai sunt ceva străin datorită privatiză-
rilor, o reflecţie justificată –, iese la iveală aici din nou o formă nedreaptă de 
„împărţire a proprietăţii” în societate, lucru ce are nevoie de o judecată nor-
mativă.

28 Otto Walterspiel, „Vermögensbildung” (Formarea averii), în Handbuch der Wirt-
schaftsethik, ed. Görres-Gesellschaft, IV, Gütersloh 1999, 606-632, aici 624.

29 Laborem exercens, nr. 15,2 (în original tipărit în parte cursiv).
30 Biserica Evanghelică din Germania şi Conferinţa Episcopală Germană, „Pen-

tru un viitor în solidaritate şi dreptate”, Cuvântul Consiliului Bisericii Evanghelice din Germa-
nia şi al Conferinţei Episcopale Germane privind situaţia economică şi socială din Germania, 
Bonn 1997, nr. 216.

31 Quadragesimo anno, nr. 65.
32 Centesimus annus, nr. 32.
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2.2. Libertatea contractului

De inima „drepturilor liberale” ţine, fără îndoială, şi libertatea contractului, 
adică atât dreptul fiecăruia de a încheia liber contrate cu oricine, cât şi cel de a 
dispune în mod liber de forma, conţinutul şi condiţiile contractului. Mai ales 
în secolul al XIX-lea, un timp în care liberalismul încă mai era puternic mar-
cat de principiul laisser-faire, libertatea pe cât se poate de neîngrădită a con-
tractului constituia o conditio sine qua non a sistemului liberal de economie.

Problematica acestei maxime liberale a ieşit la iveală în confruntarea cu 
realitatea de atunci, de exemplu, în raport cu organizarea juridică a raportului 
(de muncă) dintre antreprenor şi muncitor. În felul acesta, cel lipsit de avere în 
mod obişnuit, care căuta de muncă sub presiunea asigurării zilnice a existen-
ţei, trebuia să accepte toate condiţiile de muncă deosebit de nefavorabile ale 
antreprenorului, pentru că el nu putea să aştepte şi să-şi caute un patron care 
să-i ofere cele mai bune condiţii de contract, aşa cum sugera teoria libertăţii 
contractului. În loc de aşa ceva, el trebuia să muncească acolo unde era primit 
mai întâi. Prin aceasta se deschideau uşa şi poarta exploatării muncitorilor, 
chiar şi în cazul în care contractele de muncă, văzute pur formal, erau, fără 
îndoială, valide. Însă validitatea formală nu spune încă nimic despre corecti-
tudinea juridică materială a unui astfel de contract. Principial, aceasta trebuie 
să respecte exigenţa dreptăţii naturale corespunzătoare lui Rerum novarum şi 
este valabilă „fără a ţine cont de voinţa liberă a celor care au încheiat 
contractul”33. Legat de aceasta, în prima perioadă a industrializării, muncitorii 
salariaţi erau expuşi fără apărare puterii antreprenorilor.

În faţa unor astfel de raporturi a luat poziţie în mod explicit enciclica socială 
Rerum novarum. Ce-i drept, contractul salarial ca atare nu este privit din par-
tea învăţăturii ecleziale ca fiind „în sine nedrept”34, dar se cer totodată restrân-
geri ale libertăţii contractuale pentru a-i apăra pe muncitori de o exploatare 
nemiloasă. Aşa se spune în Rerum novarum: 

Aşadar, în ceea ce priveşte apărarea bunurilor pământeşti ale celui care munceşte, 
trebuie pus capăt acelei situaţii nevrednice în care este pus el din cauza folosului 
propriu şi împietririi inimii patronilor, cei care-i exploatează fără măsură pe mun-
citori şi-i tratează pe aceştia nu ca pe oameni, ci ca pe nişte lucruri. Dreptatea şi 
omenia se opun cerinţelor de muncă de la acest grad ridicat, când trupul cade şi 
33 Rerum novarum, nr. 34, 2.
34 Quadragesimo anno, nr. 64.
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sufletul se stinge. Aşa cum în om totul are limitele sale, la fel este şi eficacitatea în 
muncă35.

Privită în totalitate, în această scrisoare circulară – având în vedere obliga-
ţia statului – se cere, înainte de toate, extinderea legilor menite să-i protejeze 
pe muncitori pentru a îmbunătăţi astfel situaţia muncitorilor.

Însă nu numai condiţiile de viaţă trebuie sustrase de la o libertate contrac-
tuală lipsită de bariere, ci – după Rerum novarum – şi la fixarea salariului tre-
buie ţinut cont de anumite condiţii de bază: realitatea muncitorilor arăta de 
cele mai multe ori aşa încât salariul era determinat doar de legea pieţii privind 
oferta şi cererea. Din cauza unei supraoferte de oameni care căutau de muncă, 
apărea, de altfel, pentru patroni o poziţie de piaţă foarte favorabilă, aşa încât 
salariile mici – şi, prin aceasta, o sărăcie larg răspândită – marcau raporturile 
de viaţă ale muncitorilor. În acest context trebuie văzută şi aşa-numita „lege a 
salariului minim” (Ferdinand Lassalle), şi anume că salariul muncitorilor, care 
constituia singura bază pentru existenţa materială a categoriei muncitorilor, 
trebuie să se orienteze numai după ceea ce are nevoie muncitorul pentru sine 
şi pentru familia sa, legat de viaţă, pentru nu a fi distrus în existenţa sa fizică, 
şi nu după criterii pe care Rerum novarum le numeşte decisive pentru un sa-
lariu just. Prin urmare, chiar şi atunci când înţelegerea dintre muncitor şi pa-
tron, mai ales în privinţa salariului, se face în mod liber din partea ambelor 
părţi, rămâne totuşi exigenţa dreptăţii naturale, şi anume aceea ca salariul să 
nu fie atât de mic încât să-l priveze de cele necesare vieţii pe muncitorul mul-
ţumit, corect”36. Constituţia pastorală Gaudium et spes va diferenţia mai târ-
ziu criteriile pentru un salariu drept37.

În legătură cu obiectivul unei „aprecieri drepte a salariului”38, înseamnă 
însă a cântări între interesele întreprinderii şi cele ale muncitorilor: ce-i drept, 
trebuie ţinut cont şi de situaţia patronului, dar în primul rând stă un alt crite-
riu, şi anume că salariul trebuie să fie suficient pentru a asigura cele necesare 
pentru viaţă, pentru muncitor şi familia sa39.

35 Rerum novarum, nr. 33.
36 Rerum novarum, nr. 34.
37 Acolo se spune: „În sfârşit, ţinând seama de funcţia şi de productivitatea fiecăruia, pre-

cum şi de condiţiile întreprinderii şi de binele comun, munca trebuie astfel remunerată încât 
să i se ofere omului posibilitatea de a asigura pentru sine şi pentru ai săi o viaţă demnă din 
punct de vedere material, social, cultural şi spiritual” (Gaudium et spes, nr. 67, 2).

38 Quadragesimo anno, nr. 66.
39 Cf. Quadragesimo anno, nr. 71.
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Şi la punctul acesta este clar că din partea mesajului social papal au fost 
luate în seamă aspecte suplimentare care – cu scopul unei promovări a binelui 
comun şi a protecţiei tuturor oamenilor, care altcum ar sta neputincioşi sub 
puterea apăsătoare a capitalului – să limiteze libertatea contractuală, şi astfel, 
să reducă cel puţin parţial superioritatea patronului faţă de fiecare muncitor în 
parte. Pentru scopul acesta sunt justificate şi intervenţii în libertatea contrac-
tuală individuală, unde astăzi se cer nu numai măsuri din partea legislatorului, 
ci, în perspectiva autonomiei tarifare, sunt chemate la responsabilitate şi păr-
ţile implicate în negocierea tarifului.

O altă problemă, care a apărut o dată cu libertatea contractuală, făcea refe-
rinţă la raportul dintre antreprenori. Libertate contractuală înseamnă, de fapt, 
şi libertatea privind înţelegerile şi deciziile comune, asta înseamnă formarea 
unor carteluri şi monopoluri. În ţările deja industrializate, mai ales spre sfâr-
şitul secolului al XIX-lea, constituirea unor astfel de carteluri nu constituia 
ceva neobişnuit, aşa că nu surprinde faptul că această „acumulare de putere”40 
a fost aspru criticată în enciclica Quadragesimo anno41. Asta, pentru că, în 
cele din urmă, în numele libertăţii contractuale, nu era eliminată astfel doar 
concurenţa, ci „pofta de câştig urca la condiţia unei pofte de putere lipsită de 
control”42, lucru care, în consecinţă, nu ameninţa numai libertatea economică, 
ci şi pe cea statală. Papa Pius al XI-lea a scris în această privinţă: „Ca una dintre 
cele mai grave pagube spunem noi că este înjosirea suveranităţii statale… ca o 
sclavă înlănţuită fără de voie a intereselor egoiste”43.

Şi în această privinţă a avut loc între timp o schimbare a ordinii economice 
de piaţă. Astfel, în Germania, nu în cele din urmă prin cerinţele corespunză-
toare ale avangardiştilor ordoliberali ca Franz Böhm şi Walter Eucken, a fost 
promulgată în anul 1957 Legea contra limitărilor concurenţei (das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen GWB), care limitează libertatea contractuală în 
privinţa formării de monopoluri cel puţin la nivel naţional, dar care se pare că 
a câştigat în semnificaţie şi la nivel european.

40 Quadragesimo anno, nr. 107.
41 Împotriva formării de cartele şi monopoluri s-au pronunţat deja, de exemplu, moralişti 

ai scolasticii spaniole târzii ca Luis de Molina, mai ales pentru că prin aceasta s-ar împiedica 
formarea unui preţ al unui produs.

42 Quadragesimo anno, nr. 109.
43 Quadragesimo anno, nr. 109.
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2.3. Concurenţa – „piaţa liberă”

Piaţa liberă pare să fie „instrumentul cel mai potrivit pentru a repartiza re-
sursele şi a răspunde în mod eficient la nevoi”44. Această propoziţie din enci-
clica socială Centesimus annus, care redă o descriere succintă a funcţiei coor-
donatoare a pieţei, poate să nu reprezinte pentru un economist ceva neobişnuit, 
însă în cadrul mesajului social papal înseamnă un pas înainte important şi o 
prezentare clară a problematicii noastre, nemaiîntâlnită până acum. Asta, 
pentru că prin această propoziţie este conţinută şi recunoaşterea concurenţei 
ca un instrument central de control al ordinii pieţei. Însă asta nu înseamnă că 
în tradiţia mesajului social papal a fost respinsă în sine concurenţa în mod 
total, dar în formulările de mai înainte acest principiu este considerat ca fiind 
de cele mai multe ori deosebit de ambivalent. Semnificativă pentru aceasta 
este, de exemplu, judecata pe care enciclica Quadragesimo anno o exprimă în 
privinţa concurenţei libere. Acolo se spune: 

Pe cât de puţin se poate baza unitatea societăţii umane pe lupta dintre clase, la fel 
poate ordinea justă a economiei să fie la ea acasă în baza concurenţei libere. Aceasta 
este greşeala fundamentală a ştiinţelor economice individualiste de la care derivă 
toate rătăcirile sale particulare: în uitarea sau necunoaşterea naturii sociale, pre-
cum şi morale a economiei, ele credeau că puterea publică nu ar avea nimic de 
făcut în faţa economiei decât să o lase sieşi în mod liber şi nestingherit; piaţa ca 
atare, adică în concurenţa liberă, ar conţine în sine principiul său de reglementare 
prin care ea s-ar reglementa pe sine în mod mai desăvârşit decât ar putea să o facă 
vreodată intervenţia vreunui spirit creat. Libertatea concurenţei – deşi este justifi-
cată în cadrul limitelor date şi de utilitate neîndoielnică – nu poate fi în nici un caz 
principiul de reglementare a economiei45.

Pentru încadrarea corectă a acestui citat din Quadragesimo anno, trebuie, 
de altfel, să se ţină cont de faptul că aici accentul principal al criticii nu a fost 
pus pe semnificaţia concurenţei dintr-o anumită formă de economie, ci, îna-
inte de toate, pe chestiunea legată de relevanţa socială a principiului concu-
renţei. Şi la acest nivel concurenţa este considerată deseori ca fiind „o libertate 
de concurenţă necontrolată” asemenea „supravieţuirii celui mai tare, asta vrea 
să spună, de cele mai multe ori, a celui violent şi fără conştiinţă”46. Prin aceasta 
este descris, în cele din urmă, un soi de darwinism social care dispreţuieşte 
omul, un tablou al economiei care în faţa fundalului realităţii sociale a secolului 

44 Centesimus annus, nr. 34 (sublinierea este a autorului).
45 Quadragesimo anno, nr. 88.
46 Quadragesimo anno, nr. 107.
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al XIX-lea deţinea cu siguranţă o anumită plauzibilitate şi care face să se înţe-
leagă de ce mesajul social papal s-a exprimat aici atât de înverşunat împotriva 
principiului libertăţii concurenţei. Asta, pentru că, din punct de vedere al în-
văţăturii bisericeşti, omul care „trebuie să fie autorul, creatorul şi scopul orică-
rei instituţii sociale”47 nu poate fi înjosit la nivelul unui obiect al intereselor 
economice. Aceasta corespunde şi unui alt principiu clasic al doctrinei sociale 
catolice, şi anume principiului „muncii în faţa capitalului”, fapt care – aşa ex-
plică Ioan Paul al II-lea – înseamnă acelaşi lucru cu „principiul primatului 
persoanei înaintea lucrurilor”48.

În Quadragesimo anno este arătată însă şi o rezolvare a acestei interpretări 
greşite privind înţelegerea concurenţei ca fiind principiul superior al raportu-
rilor socio-economice, atunci când se spune: 

De aceea se impune necesitatea urgentă de a supune economia din nou unui prin-
cipiu onest şi efectiv de reglementare. Creşterea puterii economiei care a luat locul 
libertăţii contractuale poate să facă şi mai puţin eficace un autocontrol: puterea 
este oarbă; violenţa este furtunoasă. Pentru a fi aducător de binecuvântare pentru 
omenire, ea însăşi are nevoie de un control puternic şi de o conducere înţeleaptă; 
acest control şi această conducere însă nu şi le poate oferi ea însăşi49.

Pentru a ajunge la acest scop – în cele din urmă, aici este vorba de o formă 
a procesului economic demn de om –, nu este nevoie doar de libertatea con-
curenţei, ci de „forţe mai înalte şi mai nobile”, care să „controleze mai bine şi 
mai înţelept puterea economică”: legat de aceasta, aici este vorba de „dreptatea 
socială şi de iubirea socială”50. Prin aceasta, libertatea este inclusă într-un 
mod de a-l înţelege pe omul care este atât o fiinţă individuală, cât şi una soci-
ală; în felul acesta, libertatea nu este înţeleasă „în sensul unui autonomism 
individualist care să întreprindă doar ulterior corecturi ale folosirii greşite a 
libertăţii umane”51. În privinţa ideii de bază a unei „conduceri înţelepte” a 
economiei, această reflecţie poate fi pusă foarte bine în legătură cu modelul 
pieţei economice sociale, în special prin orientarea acestei ordini economice 
spre scopul binelui comun.

47 Mater et magistra, nr. 219.
48 Laborem exercens, nr. 13.
49 Quadragesimo anno, nr. 88.
50 Quadragesimo anno, nr. 88.
51 Lothar Roos, „Wirtschaftsordnung und Katholische Soziallehre” (Ordinea economică şi 

învăţătura socială catolică), în Ricardo Antoncich ş.a., ed., Armut. Herausforderung für 
Wirtschafts- und Sozialordnung (Sărăcia. Provocare pentru ordina economică şi socială), II, 
Mainz 1993, 139-193, aici 165.
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Dezvoltarea economiei de piaţă sociale în Germania a arătat că nu trebuie 
să se rămână la antagonismul dintre economia de piaţă liberă şi realizarea 
dreptăţii sociale, ci că este posibil ca avantajele ordinii economiei de piaţă să 
fie folosite astfel încât prin aceasta să poată fi îndeplinite şi obiectivele unei 
societăţi drepte şi demne de om. Predecesorii acestui model economic, înain-
tea tuturor, „Şcoala de la Freiburg” din jurul lui Walter Eucken, asemenea me-
sajului social papal, au criticat şi ei în mod clar urmările sociale ale unei eco-
nomii liberale nelimitate şi, din acest motiv, au căutat o revizuire a conceptului 
de ordine al liberalismului. În prefaţa primului volum din „Ordo”, anuarul 
„Şcolii de la Freiburg”, se spune despre aceasta într-o formulare pregnantă: 
„Concurenţa este mijloc, şi nu scop”52 – o propoziţie care ar putea sta şi într-o 
enciclică.

Odată cu economia de piaţă începe, prin urmare, un drum care poate să 
conducă la apropierea dintre doctrina socială catolică şi economie53 – şi care 
în cele din urmă şi-a lăsat urmele şi în mesajul social papal. Dincoace de fun-
dalul acestei dezvoltări, a fost apoi posibil ca într-o enciclică socială să fie con-
firmată corespunzător şi importanţa factorului întreprinzător54, şi, mai de-
parte, să fie judecată în mod adecvat funcţia câştigului55, iar forma de econo-
mie a „capitalismului” să fie percepută mai diferenţiat. În legătură cu aceasta, 
Papa Ioan Paul al II-lea formulează în enciclica Centesimus annus următoarea 
schemă de judecată: 

Dacă prin capitalism înţelegem un sistem economic care recunoaşte rolul funda-
mental şi pozitiv al spiritului întreprinzător, al pieţei, al proprietăţii private şi al 
responsabilităţii aferente pentru mijloacele de producţie, al liberei creativităţi în 
sectorul economic, răspunsul este, desigur, pozitiv… Dar dacă prin capitalism în-
ţelegem un sistem în care libertatea în domeniul economic nu este încadrată de un 
52 Anuarul „Ordo”, I, Freiburg 1948, Prefaţă XI.
53 În general, problemele discutate aici, înainte de toate, în contextul economiei, trebuie 

lăsate puţin deoparte, este vorba de cele care apar în detaliu o dată cu obiectivul unei econo-
mii de piaţă sociale; în special, se pune problema dacă în cadrul acestui concept „socialul” 
reprezintă doar o etichetă a economiei de piaţă libere, sau dacă, în legătură cu aceasta, reuşeşte 
să realizeze cu adevărat o integrare din cele două elemente. Din perspectiva doctrinei sociale 
catolice şi a imaginii sale despre om, se cere însă neapărat ca în această privinţă să se aibă în 
vedere efortul unei sinteze.

54 Cf. Centesimus annus, nr. 32.
55 Cf. Centesimus annus, nr. 35; chiar dacă aici pare să fie din nou ceva prea puţin critic faţă 

de procesele economice atunci când se spune acolo: „când o întreprindere generează profit 
înseamnă că factorii productivi au fost folosiţi în mod adecvat şi nevoile umane corespunză-
toare au fost satisfăcute cum se cuvine”.
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context juridic ferm care să o pună în slujba libertăţii umane integrale şi să o con-
sidere drept o dimensiune particulară a acestei libertăţi, a cărei axă e de ordin etic 
şi religios, atunci răspunsul este categoric negativ56. 

Exprimat cu alte cuvinte, doctrina socială a Bisericii spune da economiei 
de piaţă, dar ea cere totodată ca piaţa să fie orientată prin puteri şi controale 
de natură socială şi statală spre binele comun, pentru că de la sine ea nu poate 
realiza lucrul acesta.

În general, doctrina socială catolică salută ordinea economică, aşa cum o 
cunoaştem în Germania ca economie socială de piaţă, despre care, de altfel, în 
enciclica Centesimus annus nu se vorbeşte în mod direct. Prin aceasta, mesajul 
social papal rămâne credincios principiului său de a nu prefera nici un fel de 
programe, ci, în loc de acestea – într-un mod mai puţin specific –, ea vorbeşte 
despre „economia întreprinderii”, „economia de piaţă” sau de „economie 
liberă”57.

3. Rezumat

Mult mai târziu – aşa cum s-a arătat –, mesajul social papal a realizat o dată 
cu enciclica Centesimus annus un pas decisiv spre recunoaşterea unei ordini 
economice de piaţă. Pentru doctrina socială catolică, aceasta înseamnă, fără 
îndoială, importante procese de învăţare, pentru că prin aceasta, aşa cum s-a 
exprimat Lothar Roos, se termină „în cele din urmă vorbirea nediferenţiată 
despre capitalism şi, totodată, este aprofundată simţitor teoria unei economii 
sociale de piaţă cât priveşte fundamentarea sa antropologică, precum şi dome-
niul aplicării sale”58.

Însă şi liberalismul, din momentul în care prima enciclică socială a luat în 
discuţie consecinţele unei ordini economice predominant liberale, s-a dezvol-
tat mai departe începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea. Înainte de toate, 
după Al Doilea Război Mondial, de exemplu, după conceptul „Şcolii de la 
Freiburg”, au avut loc schimbări în concepţia de bază liberală iniţială. Succesul 
economiei sociale de piaţă din Germania, poate pornind de atunci, este şi un 
indiciu pentru faptul că ambele elemente de bază ale acestei ordini economice, 

56 Centesimus annus, nr. 42.
57 Cf. Centesimus annus, nr. 42.
58 Lothar Roos, „Die Frage der Wirtschaftsordnung in den Sozialenzykliken” (Problema 

ordinii economice în enciclicele sociale), în Otto Kimminich ş.a., ed., Mit Realismus und Lei-
denschaft. Ethik im Dienst einer humanen Welt (Cu realism şi pasiune. Etica în slujba unei lumi 
umane), Fs. Valentin Zsifkovits, Graz-Budapest 1993, 401-413, aici 412.
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economia de piaţă şi orientarea spre binele comun, pot fi aduse într-o legătură 
comună. Din acest motiv, însuşi conceptul de economie socială de piaţă poate 
fi înţeles ca un fel de punte care a contribuit substanţial la raportul mai puţin 
tensionat dintre doctrina socială catolică şi liberalism.

Numai că acest rezultat îmbucurător nu este asigurat pentru totdeauna; în 
această privinţă nu trebuie să-şi facă nimeni iluzii. De aceea edificarea rapor-
tului dintre obiectivele doctrinei sociale catolice şi ordinea economică de piaţă 
trebuie înţeleasă ca o misiune permanentă. Asta, pentru că tocmai conceptul 
unui „capitalism temperat din punct de vedere social”, aşa cum mai este numită 
uneori economia socială de piaţă, văzută la nivel internaţional, se găseşte as-
tăzi sub o presiune de legitimare mult mai puternică decât cu cincisprezece 
ani în urmă, când a apărut ultima enciclică socială. În mod special, globaliza-
rea economiei, care în ultimele două decade a făcut progrese semnificative şi 
care este dusă mai departe de către reţele internaţionale crescânde de curente 
comerciale şi financiare, reprezintă în această privinţă o provocare mai recentă. 
În această privinţă, presiunea crescândă a concurenţei întăreşte de multe ori 
strigătul după o orientare liberală a economiei de piaţă, lucru care este discu-
tat în public parţial – mai degrabă, dezorientând – sub termenul de „neolibe-
ralism”, aşa încât au de câştigat teren temerile că progresele urmărite până 
acum în cadrul „reconcilierii” dintre piaţă şi dreptatea socială ar putea fi nimi-
cite din nou.

Tocmai în spatele ultimei dezbateri – dacă s-ar putea formula ceva mai 
elocvent – se află şi o nou-trezită conştiinţă de sine a forţelor liberale, care este 
promovată, pe de o parte, prin eşecul socialismului, prin care liberalismul a 
ajuns aparent singurul câştigător în concurenţa reciprocă de sistem, şi, pe de 
altă parte, este promovată prin succesele datorate globalizării, prin care pot 
câştiga o enormă putere, mai ales, întreprinderile multinaţionale, asta, chiar şi 
faţă de statele naţionale, care dau ocazie îngrijorării că nu politica, ci econo-
mia este destinul nostru, al tuturor. Prin aceasta se face loc astăzi, din păcate, 
şi problemei legate de politica statală a ordinii, adică chestiunea privind gra-
dul în care îi este permis statului să recurgă la corecturi legate de rezultatul 
efectelor economice în raport cu realizarea unor structuri drepte.

Pe fundalul acestei constelaţii, unele avertizări, pe care Papa Benedict al 
XVI-lea le-a formulat în enciclica inaugurală Deus caritas est, ar putea consti-
tui pentru Biserică un important impuls pentru a sprijini acţiunea statală în 
străduinţa mai nouă privind dreptatea.
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Papa numeşte aici, în special, două datorii urgente: pe de o parte, el reco-
mandă doctrinei sociale catolice „să contribuie la purificarea raţiunii”59, care 
constituie în cele din urmă condiţia pentru o cunoaştere autentică a raportu-
rilor prin care poate fi depăşită şi „orbirea morală”60 ce-şi face apariţia adesea 
o dată cu inducerea în eroare datorată puterii, inclusiv a celei economice. Ast-
fel, Biserica – în mod mijlocit – sprijină politica, urmărind „să contribuie la 
sporirea percepţiei exigenţelor adevărate ale dreptăţii şi, totodată, la creşterea 
disponibilităţii de a acţiona în funcţie de ele, chiar dacă lucrul acesta este în 
opoziţie cu situaţiile de interes personal”61.

Însă decisivi pentru realizarea unor structuri drepte sunt şi cei responsabili 
în cadrul instituţiilor corespunzătoare sau în întreprinderi, cei care prin deci-
ziile lor pot influenţa substanţial raporturile socioeconomice. Legat de aceasta, 
papa cere, şi aceasta este a doua datorie pe care el o pune Bisericii la inimă, să 
ajute ca la aceşti oameni să nu fie doar grija pentru cele strict necesare, ci – 
pornind de la bază – „să trezească acele forţe spirituale fără de care dreptatea, 
care implică şi renunţări, nu se poate afirma şi nici nu se poate dezvolta”62.

În general, se poate reţine faptul că – aşa cum este intenţia Papei Benedict 
al XVI-lea în prima sa enciclică – Biserica, chiar şi în contextul prezent al unei 
situaţii de schimbare la nivel global, în ceea ce priveşte realizarea unei societăţi 
drepte, nu poate fi dispensată de datoria ei specifică, şi anume de a contribui 
la cunoaşterea cerinţelor binelui. Prin aceasta Biserica aduce partea ei genuină 
pentru ca oamenii să accepte o ordine economică de piaţă, una liberală ca 
formă adecvată de economie, asta, chiar şi în condiţiile schimbate, şi prin 
aceasta să nu se întâmple din nou ca – din cauza dezamăgirii datorate rapor-
turilor nedrepte – unele promisiuni ideologice să primească votul ca opţiune 
aparent mai socială.

(Traducere de pr. dr. Lucian Farcaş)

59 Deus caritas est, nr. 28.
60 Deus caritas est, nr. 28.
61 Deus caritas est, nr. 28.
62 Deus caritas est, nr. 28. Prin aceasta – cel puţin la nivel interpretativ – se face trimitere şi 

la relaţia dintre dreptate şi iubire, pe care, mai ales, Nikolaus Monzel a cerut-o mereu prin 
aceea că el a vorbit despre „iubirea înţeleasă ca o condiţie de a vedea a dreptăţii”; Nikolaus 
Monzel, „Die Sehbedingung der Gerechtigkeit” (Condiţiile de a vedea ale dreptăţii), în Idem, 
Solidarität und Selbstverantwortung. Beiträge zur christlichen Soziallehre (Solidaritate şi res-
ponsabilitate personală. Contribuţii la doctrina socială creştină), München 1959, 53-71, aici 67.
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MODELE ȘI REPERE ALE FILANTROPIEI BISERICII 

ORTODOXE ROMÂNE ÎN TRECUT ȘI ASTĂZI

Conf. univ. dr. pr. Ion VICOVAN
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Introducere

Abordarea acestui subiect în vremea noastră se impune din cel puţin trei 
motive: 1) după 1989, Biserica Ortodoxă Română, reluându-şi slujirea filan-
tropică întreruptă în mod abuziv în 1948 de autorităţile comuniste, are nevoie 
atât de modele de instituţii, cât şi de lucrări filantropice, adaptate, evident, noului 
context socio-economic; 2) în ultima perioadă, tot mai mulţi oameni sunt pre-
ocupaţi de a dobândi cât mai multe bunuri, proprietăţi, averi şi de a duce o 
viaţă cât mai plină de lux, chiar extravagantă, în timp ce multe persoane, se-
meni de-ai noştri, nu posedă nici strictul necesar; din acest punct de vedere, 
se impune revenirea la teologia Sfinţilor Părinţi cu privire la rostul bunurilor 
materiale şi 3) slujirea filantropică reprezintă trăsătura comună a confesiunilor 
creştine istorice, în mod deosebit a celor două Biserici, Ortodoxă şi Romano-Ca-
tolică. Dacă privitor la însuşirile Bisericii fiecare confesiune îşi revendică, mai 
deschis sau mai voalat, autenticitatea, din acest punct de vedere existând între 
ele unele diferenţe, lucrarea filantropică este comună tuturor şi, mai ales, ea 
este cea care poate să le apropie mai mult, să le unească. Din acest motiv, apre-
ciez că cea mai bună şi mai sigură cale de apropiere în mişcarea ecumenică o 
reprezintă tocmai conlucrarea în plan filantropic, caritativ.

În conferinţa de faţă mă voi referi pe scurt la unii dintre părinţii Bisericii 
Răsăritene care au teologhisit despre filantropie, dar au şi înfăptuit-o, la câteva 
dintre instituţiile filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române în decursul tim-
pului, pentru ca în încheiere să prezint, în linii generale, activitatea filantropică 
a Bisericii noastre în anul trecut.

Filantropia1, termen specific creştin, însemnând iniţial iubirea lui Dumnezeu 
faţă de om, devine, în Biserică şi prin Biserică pentru toată lumea, o slujire 

1 Sfântul evanghelist Ioan îl defineşte pe Dumnezeu ca fiind „iubire” (1In 4,8). Aşadar fi-
lantropia îşi are originea în Sfânta Treime. Acelaşi evanghelist, evanghelistul iubirii, spune: 
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fundamentală închinată lui Dumnezeu şi oamenilor, cele două aspecte fiind 
cele mai mari porunci din Lege. Dumnezeu, „Tatăl nostru”, fiind „iubitor de 
oameni”, noi, fiii lui, suntem chemaţi să urmăm „filantropia” lui Dumnezeu2, 
iubirea aproapelui fiind semnul concret al urmării Mântuitorului: „Întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă veţi avea dragoste unii 
faţă de alţii” (In 13,35).

 
Din învăţătura unor Părinţi ai Bisericii Răsăritene cu privire 
la filantropie, din perspectiva concepţiei despre bunurile materiale

Sfinţii Părinţi ai Bisericii, atât cei răsăriteni, cât şi cei apuseni, au dezvoltat 
o amplă teologie a filantropiei, cuprinzând toate aspectele, începând cu cele pe 
care le oferă Sfânta Scriptură a Vechiului şi, mai cu seamă, a Noului Testament 
(îndemnuri la milostenie, fapte concrete de filantropie, culminând cu lucrarea 
Mântuitorului), continuând cu învăţăturile dezvoltate pe marginea textului 
sacru, aducând adesea exemple şi din natura înconjurătoare.

Cel dintâi scriitor bisericesc care se referă la necesitatea şi motivaţia filan-
tropiei, din perspectiva menţionată mai sus, este Clement Alexandrinul (150-
215/216). El insistă asupra ideii că Dumnezeu a făcut totul în comun, atât 
neamul omenesc, cât şi bunurile materiale; din această perspectivă, cei mai 
bogaţi sunt datori să-i ajute pe cei mai săraci: 

„Noi îl iubim pe Dumnezeu fiindcă el ne-a iubit cel dintâi” (1In 4,9). Cu alte cuvinte, primul 
filantrop a fost Dumnezeu. Termenul filantropos, nu prea des întrebuinţat în Sfânta Scriptură, 
se referă atât la filantropia lui Dumnezeu, cât şi la filantropia ca relaţie între oameni. Acest 
termen îl întâlnim în Noul Testament la sfântul apostol Pavel: „Iar când bunătatea şi iubirea 
de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, el ne-a mântuit” (Tit 3,4-5). Ca re-
laţie între oameni, termenul filantropos îl întâlnim în Fap 27,3 („Şi a doua zi am ajuns la Sidon. 
Iuliu, purtându-se faţă de Pavel cu omenie, i-a dat voie să se ducă la prieteni ca să primească 
purtarea lor de grijă”) şi 28,2 („Iar locuitorii ei ne arătau o deosebită omenie, căci, aprinzând 
foc, ne-au luat pe toţi la ei din pricina ploii şi a frigului”). Menţionăm şi faptul că în acelaşi 
sens mai este folosit foarte rar şi în Vechiul Testament (ex: 2Mac 9,27: „Că bună nădejde am 
că el cu blândeţe şi cu iubire de oameni, urmând voia mea, va petrece cu voi”). Iniţial filantro-
pia i-a fost atribuită numai lui Dumnezeu, ulterior, ea s-a extins şi la oameni (cf. Antonie 
Plămădeală, „Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiţie şi în Teologia con-
temporană”, StTeol 26/5-8 (1972) 440; cf. şi Mihai Vizitiu, „Forme ale filantropiei în epoca 
apostolică”, Analele Ştiinţifice ale Univ. „AL. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă) Teologie 1 (1992) 13. 

2 Ioan Vasile Leb, „Contribuţii la istoria operei caritative şi a asistenţei sociale în Biserica 
Ortodoxă Română”, în Biserică şi implicare – studii privind istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
116.
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Dumnezeu a arătat neamul omenesc în comun. Şi anume de aceea a făcut toate 
bunurile oamenilor în comun, nu pentru ca bogaţii să ia stăpânire mai mult decât 
alţii. Dumnezeu, fireşte, a permis folosirea tuturor bunurilor, însă el a dat ca mă-
sură necesitatea, cum aceasta trebuie să fie folosită în comun. Cel mai absurd este 
– de asemenea, şi ruşinos – când unul trăieşte în belşug şi pe mulţi îi lasă să sufere... 
Într-adevăr, este mult mai înţelept de folosit belşugul său în favoarea oamenilor 
decât a purta pietre scumpe3.

În funcţie de modul cum ne administrăm bunurile materiale, ele pot deveni 
un mijloc sau un impediment pentru mântuire4. De aici preocuparea sistema-
tică şi susţinută a Sfinţilor Părinţi pentru milostenie, aceasta fiind singura mo-
dalitate prin care, pe de o parte, se cultivă dragostea faţă de Dumnezeu şi de 
aproapele, iar pe de alta, se păstrează un echilibru şi o oarecare egalitate între 
oameni.

Citind predicile Sfinţilor Părinţi din secolele IV-V în special, nu întâlnim 
subiect mai insistent abordat ca cel al milosteniei. Sfinţi ca Vasile cel Mare, 
Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur ş.a. în Răsărit, dar şi sfinţii Ambroziu, 
Augustin şi Ieronim, dar şi alţii din Apus au vorbit şi scris mult pe această 
temă. De la profeţii Vechiului Testament şi de la Mântuitorul Iisus Hristos nu 
s-a mai auzit o predică atât de călduroasă în favoarea săracilor şi în apărarea 
celor oprimaţi sau în suferinţă ca predicile Sfinţilor Părinţi.

Ei prezintă milostenia ca fiind o virtute mai presus decât postul şi rugăciu-
nea cu lacrimi5, mai înaltă decât darurile aduse la biserică6 şi fecioriei7, supe-
rioară chiar oricărei virtuţi8. Ei recomandă milostenia ca pe cea mai adecvată 

3 Clement Alexandrinul, Paedagogus: PG 8, 541 apud Ignaz Seipel, Die wirtschafstethischen 
Lehren der Kirchenvater, Graz-Austria 1972, 87.

4 Sebastian Şebu, „Forma şi conţinutul predicii creştine în primele trei veacuri”, StTeol 
19/3-4 (1967) 218. 

5 Vasile cel Mare, Către cei bogaţi: PG 30, 287 apud Gh. I. Soare, op. cit. 42. 
6 Ioan Gură de Aur, Omilia XLVI la Matei, 543: PSB, 23, Omilii la Matei, tr. Dumitru 

Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti 1994; Idem, Omilia L, 3, la Matei: PG 58, 507-508 apud Ibidem. 
Sfântul Ioan compară milostenia cu jertfa şi o numeşte mai mare decât aceasta, chiar şi fecio-
ria îi este inferioară, „deoarece fecioria este o podoabă a unei persoane, pe când milostenia 
este necesară tuturor” (cf. Idem, In Math. hom. 50: PG 58, 510, apud Ignaz Seipel, Die wirt-
schafstethischen Lehren der Kirchenvater, 62). Probabil, Sfinţii Părinţi, în acest context, s-au 
inspirat din cuvântarea sfântului apostol Pavel ţinută în Areopag, în care, între altele, face 
următoarea afirmaţie: „Dumnezeu… a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc” (Fap 17,26).

7 Ioan Gură de Aur, Despre pocăinţă: PG 49, 293, apud Ignaz Seipel, Die wirtschafste-
thischen Lehren der Kirchenvater.

8 Vasile cel Mare, Omilia la Ps. XIV, 5, 220-22: PSB, 17, Omilii la Hexaemeron, Omilii la 
Psalmi, Omilii la cuvântări, tr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti 1986; Ioan Hrisostom, 
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formă de închinare lui Dumnezeu, ca mijloc de ştergere a păcatelor9 şi chiar ca 
modalitate de asemănare cu Dumnezeu10. 

Că Dumnezeu a creat oamenii având „egalitatea originară” o afirmă limpede 
sfântul Ioan Gură de Aur, care zice: „Dumnezeu a făcut anumite lucruri spre 
folosinţă comună”, de care neamul omenesc se minunează (aerul, apa, soarele, 
pământul, lumina, stelele ş.a.), tocmai pentru că oamenii au aceeaşi origine 
comună şi, implicit, sunt fraţi. El subliniază mai departe: „Dumnezeu tuturor 
le-a făcut aceiaşi ochi, acelaşi corp, acelaşi suflet: la toţi este acelaşi chip”. Con-
cluzia este că oamenii, fiind egali şi fraţi, trebuie să se ajute frăţeşte.

Şi sfântul Grigore de Nyssa (335-394), asemenea celorlalţi Părinţi, asemenea 
lui Hristos care a luat natura omenească pentru a o sfinţi şi bolile omeneşti 
pentru a le vindeca, afirmă că şi noi, oamenii, „în baza naturii umane comune, 
trebuie să-i ajutăm pe cei bolnavi”. Punctul său de plecare în argumentarea 
datoriei de a-i ajuta pe cei în nevoi de tot felul este acela că toate îi aparţin lui 
Dumnezeu, iar oamenii trebuie să formeze o viaţă comună. Toate sunt ale 
Tatălui comun, iar noi suntem fraţii aceleiaşi rădăcini. Pentru că noi suntem 
fraţi, de aceea este mai bine şi mai drept când noi moştenim în mod egal11.

Sfântul Vasile, referindu-se la proprietate şi, mai ales, la modul de dobândire 
a ei, prezintă un foarte sugestiv şi amănunţit dialog cu scopul de a-i face con-
ştienţi pe ascultători (şi pe cei supuşi păcatului lăcomiei) de gravitatea încăl-
cării poruncii de a stăpâni mai mult decât este necesar şi de necesitatea milos-
teniei. El adânceşte această idee arătând că, deşi în aparenţă noi suntem pro-
prietarii bunurilor materiale, în realitate, numai Dumnezeu este proprietar, 
noi administrându-le o anumită vreme, şi de aici ar trebui să vină şi preocupa-
rea de a le chivernisi mai cu folos: 

Spune-mi numai ce-ţi aparţine ţie? De unde ai primit ce ai în viaţa ta? Întocmai ca 
unul care ar merge la teatru şi ar pune stăpânire pe un scaun, ca şi cum ar fi pro-
prietatea sa. Tot aşa sunt şi bogaţii. Căci ei iau totul [din ceea ce aparţine în comun 
– n.n.] şi fac proprietatea lor privată. Căci dacă fiecare ar lua ceea ce este de folos 
pentru necesitatea sa personală şi ar lăsa ceea ce este în plus celor în nevoi, nimeni 
nu ar fi bogat şi nimeni sărac… Nu eşti tu un hoţ, tu, pentru că bunurile pe care 

Omilia XXXIV, 4 la I Cor.: PG 61, 290 şi 292; Grigore de Nazianz, Logos 14: PG 35, 895, 
apud Gh. I. Soare, op. cit.

9 Ioan Hrisostom, Omilia L la Matei, 583-586, în vol. cit.; Idem, Despre milostenie III, 1: 
PG 49, 293, apud Gh. I. Soare, op. cit.

10 Grigore de Nazianz, Păstorul: PG 37, 895, apud Gh. I. Soare, op. cit. 
11 Grigore de Nyssa, De pauperibus amandis-Oratio II: PG 46, 465, apud Konrad Far-

ner, op. cit. 66. 
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le-ai primit spre administrare le transformi în propria ta avere? Pâinea pe care tu 
o păstrezi îi aparţine celui înfometat. Hainele pe care tu le ţii în dulap aparţin celui gol; 
celui desculţ, papucii care zac la tine, celui în nevoi, banii pe care tu i-ai îngropat12.

Pentru a dovedi că folosirea în comun a tuturor bunurilor este starea firească, 
el aduce ca argument prima comunitate creştină, pe care, de altfel, o şi prezintă 
ca model: „Primii creştini aveau totul în comun: sufletul, inima, masa, era o 
fraternitate indivizibilă, o caritate sinceră care din mai multe trupuri nu făcea 
decât un singur tot, care grupa suflete diferite într-o unitate de perfectă 
armonie”13. Spre a fi mai convingător, el foloseşte comparaţii cu fiinţe inferioare 
omului, ca măcar din exemplul lor să învăţăm. În comentariul său la Hexae-
meron, de pildă, ne trimite la exemplul peştilor: 

Cum se face că fiecare neam de peşti, după ce i s-a dat locul propriu, nu intră peste 
alte neamuri, ci locuieşte în propriile lui hotare? Peştii n-au geometrie care să le 
împartă locuinţele; nu sunt împrejmuiţi cu ziduri; nu sunt hotărniciţi cu pietre de 
hotar, ci singuri şi-au luat locul care îi este de folos fiecăruia. Golful acesta hrăneşte 
cutare neam de peşte, celălalt altele; unele golfuri sunt pline de peşti, altele goale. 
Nici un munte cu vârfurile lui ascuţite întinse în sus nu-i desparte, nici râul care 
să le taie trecerea, ci o lege a naturii distribuie în chip egal şi drept locuinţa de care 
are nevoie fiecare neam de peşti14.

În aceeaşi idee se exprimă şi sfântul Grigore de Nazianz, care este mai direct 
şi mai tranşant decât sfântul Ioan Gură de Aur, arătând clar că această diferen-
ţiere între oameni, din punct de vedere al proprietăţii, se datorează păcatului 
şi, prin urmare, nu este o stare firească. De aceea noi trebuie să privim şi să 
tindem spre starea originară, cea a egalităţii. El spune limpede: „De la început 
n-a fost aşa; Dumnezeu l-a creat pe om liber şi autonom. El a fost bogat, căci 
bunurile paradisului i-au stat liber spre folosinţă. Primul pizmătăreţ şi căută-
tor de ceartă, şarpele, a distrus armonia originară şi nobila natură prin lăco-
mie s-a stricat”. 

Că Dumnezeu le-a creat pe toate spre folosinţă comună, sfântul Grigore o 
întăreşte, asemenea marelui Gură de Aur, cu dovada că tocmai cele mai fru-
moase şi mai bune lucruri de pe pământ aparţin tuturor în comun, săracilor şi 

12 Vasile cel Mare, Hom. Luk 12,18, 7, apud Yves Courtonne, Un temoin du IV-e siecle 
oriental: Saint Basil et son temps d’ apres sa corespondance, Paris 1973, 53.

13 Vasile cel Mare, Hom. Dicta tempore famis…8: PG 31, 325 apud Antonie Plămădeală, 
op. cit., 281.

14 Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron: PSB 17, tr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti 
1986, 151.
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bogaţilor, ca, de exemplu: aerul, focul, apa, pământul pe care toţi le pot folosi. 
În schimb, bunurile fără valoare, ca pietrele scumpe, hainele bogate şi făcute 
cu artă, precum şi alimentele selecte, le posedă numai cei bogaţi15. Şi concluzia 
sa este la fel de clară: 

Tu însă priveşte la egalitatea originară, şi nu la distrugerea ulterioară. După pute-
rile tale, cinsteşte străvechea libertate şi combate nevoia. Bogăţia ta nu trebuie să 
constea în averi şi bunuri, ci în evlavie, nu în aur, ci în virtute şi, de fapt, numai în 
aceasta singură constă16. 

Preocupat de acelaşi aspect, sfântul Vasile cel Mare nu consideră suficientă 
doar descrierea păcatului sau a virtuţii, ci oferă şi remediul concret pentru 
„păcatul originar”: „Îndepărtează păcatul originar prin împărţirea alimentelor. 
Căci precum Adam, prin mâncarea păcătoasă, a transmis păcatul mai departe, 
aşa distrugem noi mâncarea vicleană, când îi ajutăm pe cei în nevoi şi foame”17.

Ca şi sfântul Ioan, sfântul Grigore de Nazianz, după ce arată că Dumnezeu 
le-a creat pe toate bune şi spre folosinţă comună şi după ce face îndemnuri ca 
şi noi să privim la egalitatea originară, descrie în modul cel mai concret cum 
putem restabili situaţia creată ca urmare a lucrării diavolului: 

Sprijină-i pe bolnavi, mângâie-i pe cei în nevoi! Eşti sănătos şi bogat, atunci alin-
tă-i pe cei bolnavi şi în lipsuri! Nu eşti căzut tu însuţi, atunci ajută-l pe cel în nevoie, 
care este căzut şi strâmtorat! Eşti tu bucuros, atunci stai alături de cel nemângâiat! 
Eşti dăruit cu bunuri, atunci îndură-te de acela care suferă în nefericire! Arată-te 
pentru aceasta recunoscător lui Dumnezeu, că tu aparţii celor cărora le merge 
bine, şi nu celor cărora au nevoie de facerea de bine, că tu nu ai nevoie să priveşti 
la mâinile altora, ci mai mult alţii privesc la ale tale! Caută ca prin fapte bune să 
depăşeşti cinstea aproapelui. Urmează milei lui Dumnezeu şi fii pentru cei în sufe-
rinţă un dumnezeu. Prin nimic nu are omul aşa mare parte la Dumnezeu ca prin 
fapte bune18.
15 Ignaz Seipel, Die wirtschafstethischen Lehren der Kirchenvater, 104. Mântuitorul, în re-

petate rânduri, mai ales în contextul în care vorbeşte de Legea Nouă (în predica de pe munte), 
face trimitere la păgâni, la modul lor de viaţă, tocmai pentru a scoate în evidenţă superiorita-
tea învăţăturii sale. Sfântul Grigore distinge în interiorul istoriei omenirii două stări evidente: 
starea paradiziacă şi cea postparadiziacă, graniţa dintre ele constituind-o păcatul (cf. Ulrich 
Baukmann, Gregor von Nazianz: Gegen die Habsucht (Carmen 1,2,28), München – Wien – 
Zurich 1988, 13). 

16 Grigore de Nazianz, 14 Homilie: PG 35, 892, apud Martin Hengel, op. cit. 11; cf. şi 
Ibidem, apud Konrad Farner, op. cit. 65.

17 Apud Gerhard K. Schafer, op. cit. 85.
18 Apud Gerhard K. Schafer, op. cit. 59.
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Mai mult, în Comentariul la Evanghelia după Matei, acelaşi mare exeget al 
Bisericii sfântul Ioan Hrisostom, vorbind despre milostenie în general, arată 
că ea nu este doar o simplă faptă bună, ci chiar fundamentală, şi că nu se poate 
concepe viaţa oamenilor fără practicarea ei: „Nici viaţa aceasta n-ar fi cu pu-
tinţă să se menţină dacă ai desfiinţa milostenia, iertarea, iubirea de oameni”. El 
insistă asupra acestei idei întărind afirmaţia prin faptul că subliniază înţelep-
ciunea Creatorului, care 

n-a lăsat milostenia numai pe seama raţiunii, ci multe părţi ale ei le-a pus sub ti-
rania legilor naturii. Potrivit acestor legi, părinţii îi miluiesc pe copii, copiii pe 
părinţi. Legile acestea nu-i stăpânesc numai pe oameni, ci şi pe animalele necu-
vântătoare. Potrivit acestor legi se fac legăturile între fraţi, între rude, între cunos-
cuţi, în sfârşit, legăturile de la om la om. Suntem înclinaţi din fire spre milostenie. 
Pentru că Dumnezeu vrea tare mult să se facă lucrul acesta, a poruncit naturii să 
contribuie şi ea mult la săvârşirea milosteniei19. 

În altă parte, el zice: „Înainte de alte lucruri, omul să înveţe să miluiască. 
Pentru că a milui înseamnă a fi om! Mare şi cinstit lucru este omul milostiv 
(Prov 20,6)”. Şi concluzia clară, fără echivoc: „Dacă nu eşti milostiv, ai încetat 
a fi om”20. După această concluzie foarte precisă, continuă: „Pentru ce te mi-
nunezi când spun că a milui înseamnă a fi om? Spun încă ceva mai mult: a 
milui înseamnă a fi Dumnezeu. Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru Cel din ce-
ruri milostiv este (Mt 5,48)”. Şi încheie cu îndemnuri practice: „Să învăţăm dar 
să fim milostivi pentru toate aceste pricini, dar mai cu seamă pentru că şi noi 
avem nevoie de multă milă. Să nu socotim că trăim atâta vreme cât nu facem 
milostenie”21.

Sfinţii Părinţi au adus argumente şi din natură pentru a dovedi că omul, 
fiind fiinţă comunitară, trebuie să trăiască ca atare: 

Imită, omule, pământul! Fă roade ca el! Nu te arăta mai rău decât pământul cel 
neînsufleţit. Pământul nu dă roade pentru propria lui desfătare, ci pentru ca roa-
dele să-ţi slujească ţie. Şi tu, dacă vei arăta rod de binefacere, rodul acesta ţi-l 
aduni pentru tine, că mulţumirile pentru faptele bune se întorc la săvârşitorii lor. 
Ai dat celui flămând; dar ce ai dat rămâne tot al tău şi ţi se întoarce cu adaos. După 
cum grâul care cade în pământ dă rod celui ce l-a aruncat, tot aşa, şi pâinea dată 
celui flămând aduce mult folos mai târziu22.
19 Ioan Gură de Aur, Scrieri, partea a treia Omilii la Matei…, 607.
20 Ioan Gură de Aur, Scrieri, partea a treia Omilii la Matei…, 608.
21 Ioan Gură de Aur, Scrieri, partea a treia Omilii la Matei…, 608.
22 Antonie Plămădeală, Idei sociale în …, 402. 



129LUCRAREA SLUJITOARE A BISERICII. MODELE ŞI REPERE...

Sfinţii Părinţi Răsăriteni înfăptuitori ai filantropiei – câteva exemple

Un prim exemplu concret de filantropie consemnat este cel din vremea 
sfântului Ciprian de Cartagina, În anul 253, când Numibia a fost atacată de 
barbari, mulţi locuitori ai provinciei au fost luaţi ca sclavi, situaţie în care episco-
pii numibieni au hotărât să-i răscumpere. Pentru a-şi putea împlini scopul, au 
apelat pentru un ajutor financiar şi la creştinii din Cartagina, sfântul Ciprian 
reuşind să adune, în urma unei colecte, suma de 100.000 de sesterţi.

Un rol însemnat în lucrarea filantropică a Bisericii Răsăritene l-au jucat 
comunităţile monahale. Încă de la apariţia lor (veacul al III-lea), mănăstirile 
încep a fi adevărate şcoli de rugăciune, de muncă şi de caritate23. În acest sens, 
se povesteşte, de pildă, că în vremea sfântului Pahomie cel Mare (276-349), în 
timpul unei secete, acesta a distribuit gratuit poporului grâul mănăstirii. De 
asemenea, un frate al sfântului Grigore de Nyssa (335-394/395), deşi trăia în 
singurătate, prin lucrul mâinilor sale, găsea posibilitatea să hrănească o mulţime 
de săraci.

Pe lângă case special amenajate pentru bolnavi, pentru vârstnici, pentru 
călugări şi clerici, mănăstirile au creat instituţii sociale şi pentru cei din afara 
clerului, pentru mireni. De regulă, spitalele erau construite pe lângă biserica 
mănăstirii, în timp ce căminele erau situate dincolo de zidurile mănăstirii.

Din nefericire însă, informaţiile noastre despre instituţiile care au existat în 
Antiohia, Alexandria, Ierusalim, Tesalonic, Calcedon, Corint ş.a. sunt extrem 
de puţine; cele mai multe informaţii le avem despre instituţiile similare din 
Constantinopol24.

Evident, un loc aparte în istoria filantropiei Bisericii îl are sfântul Vasile cel 
Mare. El a pus bazele, cel dintâi într-o întreagă provincie, ale unui întreg sistem 
de îngrijire medico-socială. Acest sistem, care-i va purta numele, Vasiliada, 
cuprindea case de îngrijire a săracilor, un cămin pentru străini, un spital pen-
tru leproşi etc. El avea în acest aşezământ: doctori, infirmieri, brancardieri, 
supraveghetori, oameni de serviciu şi pe toţi de care era nevoie pentru a sluji 

23 Mănăstirea era, practic, un mare atelier în care rugăciunea se îmbina cu munca, cea din 
urmă nefăcându-se numai pentru trebuinţele monahilor, cât, mai ales, pentru trebuinţele şi 
ajutorarea săracilor. În mod deosebit, această întrajutorare a săracilor era scopul şi justificarea 
muncii, după cum mai târziu avea să menţioneze sfântul Vasile cel Mare, organizatorul mo-
nahismului răsăritean. Potrivit informaţiilor istorice, în Egipt erau mănăstiri care aveau până 
la 5.000 sau chiar 10.000 de monahi, care sub conducerea unui stareţ lucrau în mănăstire, 
urmând ca din produsul muncii lor să hrănească un număr mare de săraci şi de străini (So-
zomen, Hist. eccl.VI, 28: PG 67, 1369-72; Theodoret, Hist. eccl. 10, 30).

24 Ibidem, p. 149-152.
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celor aflaţi aici. Acest aşezământ era neobişnuit pentru vremea aceea prin am-
ploarea şi diversitatea activităţilor lui.

Alături de clădirile menţionate se mai găseau: clădiri pentru pelerini şi că-
lători, ospicii pentru bătrâni, spitalul pentru bolnavi, leprozeria, locuinţele 
medicilor, ale infirmierilor, ale oamenilor de serviciu, apoi celelalte dependinţe 
(grajduri, staule, ateliere de tot felul, chiar şi ateliere de artă ş.a.). Sfântul Vasile 
îi scria guvernatorului Ilie, cerând aprobarea de şcoli de artă şi meşteşuguri 
pentru orfanii întreţinuţi de Biserică25. 

Din familia sfântului Vasile, sora sa Macrina a întemeiat o mănăstire în 
care îi adăpostea pe cei care erau în nevoie, iar fratele său Naucratius îi îngrijea 
într-o casă la ţară pe bătrânii fără ajutor26.

Între cei care s-au remarcat prin filantropia practică se numără şi sfântul 
Efrem Sirul (306-373). Astfel, se relatează că în anul 365, în oraşul sirian Edessa 
a izbucnit o mare foamete. Pentru cei înfometaţi (şi bolnavi) nu exista nici un 
fel de îngrijire sau îngrijitori. În această situaţie, sfântul Efrem le-a cerut creş-
tinilor să-i ajute pe cei în nevoi. El personal a adunat daruri şi s-a îngrijit de 
împărţirea lor echitabilă. Aşa a luat fiinţă aici, „prin iniţiativa unui om, care 
este cunoscut ca învăţător al Bisericii şi alcătuitor de imne, o întinsă operă de 
întrajutorare”27. 

Pe la anul 390, pe vremea când era preot şi predicator în Antiohia, sfântul 
Ioan Gură de Aur relatează cum se desfăşura activitatea filantropică a Bisericii 
în oraşul amintit. El afirmă că multe văduve şi fecioare erau întreţinute zilnic. 
În acest scop, Biserica folosea, în afară de veniturile ei, donaţii din partea creş-
tinilor modeşti. Lista celor sprijiniţi de Biserică cuprindea un număr de 3.000 
de nume. În afară de aceştia, Biserica oferea ajutor celor închişi, bolnavilor, 
celor săraci, străinilor, infirmilor şi tuturor care aşteptau alimente şi haine. 
Sfântul Ioan nu-i mai pune la socoteală pe cerşetorii ocazionali, care, de ase-
menea, se ridicau la un număr destul de mare28.

Într-o altă cuvântare ţinută în timpul episcopatului, acelaşi autor, insistând 
asupra vieţii de obşte, face o statistică a celor bogaţi, precum şi a celor săraci 
din Constantinopol. În cuvântarea menţionată el arată că 10% din populaţia 
oraşului este bogată, aceeaşi proporţie (de 10%) este săracă, restul populaţiei 

25 Gh. I. Soare, op. cit., 82; cf. Peter Kawerau, Geschichte der Alten Kirche, Marburg 1967, 
205.

26 Gh. I. Soare, op. cit., 29.
27 Gh. I. Soare, op. cit., 30. După unele informaţii, ospiciul fondat de sfântul Efrem Sirul 

avea un număr de aprox. 300 de paturi (cf. Ibidem, 85).
28 Ioan Gură de Aur, Predici la Matei, apud Johannes Leipold, op. cit., 188.
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este formată din oameni de condiţie materială medie. Şi mai departe zice: 
„Dacă cei bogaţi şi cei cu averi mijlocii ar împărţi între ei pe cei ce au nevoie 
de pâine şi îmbrăcăminte, abia dacă ar reveni un sărac la 50 sau 100 de locui-
tori... Deci dacă numai 10 bogaţi ar vrea să-i ajute pe săraci, aşa cum ajută 
Biserica, nu ar fi nici un sărac în oraşul nostru”29.

Sfântul Ioan însă nu s-a limitat doar la a vorbi despre milostenie, ci a şi 
practicat-o. Concret, prima măsură pe care a luat-o după alegerea sa în scau-
nul de la Constantinopol a fost aceea de a reduce la minimum cheltuielile de 
la reşedinţă. Din economia rezultată fondează în capitală mai multe spitale; 
apoi le repară şi le îmbogăţeşte pe cele existente30. În altă parte31 găsim infor-
maţia că sfântul Ioan i-a răscumpărat pe prizonierii căzuţi în mâinile goţilor.

Episcopul Atticus de Constantinopol († 425) a fost aşa de darnic – spun 
izvoarele – încât el se îngrijea nu numai de proprii săraci, ci şi de cei din alte 
oraşe. Auzind că la Niceea 600 de locuitori ai oraşului suferă de foame, i-a 
trimis episcopului Caliopie suma de 300 de galbeni pentru a-i ajuta32.

Paladie33 relatează că sfântul Macarie, conducătorul spitalului din Alexan-
dria, deoarece nu putea obţine nimic de la o doamnă bogată din oraş pentru 
spital, a apelat la următoarea strategie: într-o zi, i-a spus că el are mai multe 
pietre preţioase care valorează 500 de piese de argint. Primind banii în avans, 

29 Ioan Gură de Aur, Omilia LXXVII, în op. cit., 766. Biserica din Constantinopol ajuta 
zilnic 3.000 de văduve şi fecioare, peste acest număr adăugându-se „cei din închisori, bolnavii 
din spitale, călătorii, străinii, schilozii, cei care stau la uşa bisericii pentru hrană şi îmbrăcă-
minte, pe scurt, toţi care cer ajutor în fiecare zi”. Într-o altă predică a făcut o statistică destul 
de exactă a locuitorilor capitalei (unde, în vremea sa, locuiau 100.000 de creştini, tot atâţia 
păgâni şi iudei, iar numărul săracilor se ridica la 50.000), tocmai pentru a demonstra că nu-
mărul săracilor este mai mic decât al celor avuţi şi că, dacă cei din urmă ar dori, s-ar putea 
eradica sărăcia. 

30 D. Constantelos, op. cit., 156.
31 G. Uhlhorn, op. cit. 233. 
32 Socrate, Hist. eccles. 7, 21, 25: PG 67, 782, apud Ibidem, 102. Aceeaşi informaţie a fost 

preluată şi de Encyclopedie theologique, cu unele diferenţe. De pildă, în lucrarea citată este 
menţionată suma de 400 de monede de aur. Însă mai important de amintit este ceea ce con-
semnează această lucrare, anume faptul că suma a fost dată „cu recomandarea de a se da, mai 
ales, săracilor a căror onoare îi împiedică să ceară ajutor” şi celor care „sunt chiar şi eretici”. Şi 
consemnează autorul care preia informaţia de la Socrate: „Nu te tulbura de diferenţa între 
credinţa noastră şi erorile lor, ajunge că sunt flămânzi” (cf. Ibidem, 7, 15, apud Migne, Ency-
clopedie theologique, T. V, Dictionnnaire d’economie charitable, Paris 1885, 52). 

33 Paladie s-a născut în Galatia, către anii 363-364. A primit o solidă cultură clasică, după 
care, în 388, a plecat în Egipt spre a trăi cu monahii. La Alexandria, preotul Isidor l-a introdus 
în viaţa ascetică şi l-a încredinţat pustnicului Dorotei.
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el i-a dat în folosul spitalului, după care a condus-o în spital pentru a-i arăta 
bolnavii care au fost îngrijiţi din banii ei, spunându-i: „Iată pietrele preţioase, 
dacă nu vă plac, sunt gata să vă înapoiez suma”. Mişcată de gestul la care a fost 
obligată să participe, doamna i-a mulţumit sfântului Macarie şi i-a promis 
ajutor pe viitor34.

Din informaţiile existente, mai sumare sau mai ample, rezultă că în Biserica 
veche au existat şi funcţionat următoarele instituţii sociale: girocomiile, parte-
nocomiile, brefotropiile, orfanotrofiile, spitalele şi xenoanele, putându-se 
identifica peste 30 de astfel de aşezăminte, majoritatea purtând numele fonda-
torilor lor35. În ele, în cea mai mare parte, vieţuiau văduve.

Din ampla activitate filantropică a Bisericii, sigur, spitalele nu puteau lipsi. 
Potrivit informaţiilor existente, ele erau, pentru vremea respectivă, destul de 
variate: leprozerii, maternităţi şi oftalmologice. Atât diversitatea, cât şi dotarea 
lor i-au făcut pe cercetători să le compare cu spitalele din vremea noastră.

Pe lângă aşezămintele filantropice, Biserica a organizat şi patronat şi unele 
asociaţii pioase sau corporaţii caritabile, trei la număr: cei care se ocupau cu 
înmormântările (fiind chiar socotiţi în rândul slujitorilor Bisericii, făcând parte 
din treptele clerului inferior, urmând uşierilor şi anagnoştilor), parabolanii 
(sanitari) şi breslele meşteşugăreşti.

Instituţii filantropice în trecutul istoriei Bisericii Ortodoxe Române

Filantropia Bisericii din Ţara Românească a cunoscut în decursul timpului 
mai multe forme de manifestare şi instituţii organizate: asistenţa săracilor, azi-
luri (de la Maţău, cel al Doamnei Bălaşa Brâncoveanu ş.a.), ospicii (la Sf. Vi-
neri, la Mănăstirea Sărindar, Dudu din Craiova etc.), frăţii, bresle, xenoane, 

34 Paladie, op. cit., c. VI, apud ibidem, 58.
35 Autorul menţionat citează şi sursa de unde a luat aceste informaţii, de pildă: Theofanes 

şi Cedrenos. Tot el afirmă că girocomii existau pe lângă capitală şi în alte oraşe: Antiohia, Ale-
xandria, Ierusalim, Thesalonic, Heracleea, Niceea, Efes, Nicomidia şi Corint (cf. op. cit., 223-
223). El chiar dă şi numele unor girocomii: Psamathia (cea ridicată de sfânta Elena), Euphrata 
(ridicată de o persoană din Euphrat care a venit la Constantinopol de la Roma, împreună cu 
alţi patricieni în vremea domniei lui Constantin cel Mare), Anthemios (judecător bizantin care 
a fost trimis la Roma în 467 ca împărat al Vestului), Florentios (patrician din vremea lui Arca-
die care şi-a transformat casa „într-un refugiu pentru vârstnici”), Dexiocrates (un alt patrician 
din timpul lui Theodosie al II-lea, la fel şi-a transformat casa în azil pentru persoane în vârstă) 
ş.a. În Ierusalim, cum am arătat deja, exista o asemenea casă fondată de sfântul Theodosie. Tot 
în Ierusalim, împărăteasa Eudochia-Athenais a construit o casă pentru bătrâni, dotată şi cu o 
capelă închinată sfântului Gheorghe etc. (cf. D. Constantelos, op. cit., 223-224)
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bolniţe mănăstireşti (Vodiţa, Simidreni, Simidreni, Cozia, Dintr-un lemn, Sa-
dova-Dolj, Hurez), spitale (Colţea, Sf. Pantelimon, Gârlaşi-Buzău, Filantropia, 
Brâncovenesc, Obedeanu Craiova, Dudeşti, Ionaşcu-Slatina, cel din Târgovişte), 
case pentru orfani şi activităţi filantropice ocazionale (în special, în situaţii de 
război) şi altele. 

În Mitropolia Moldovei, pe parcursul secolelor XV-XX, întâlnim aproxi-
mativ aceleaşi instituţii cu caracter social, ca şi în Mitropolia Ungro-Vlahiei: 
frăţii, bolniţe (la Mănăstirea Putna, la Mănăstirea Neamţ, la Roman, la Mănăs-
tirea Pătrăuţi, la Mănăstirea Todireni-Burdujeni, la Schitul Tărâţa-Iaşi, la Mă-
năstirea Adam şi la Târgu Ocna, la Sf. Ilie-Focşani, la mănăstirile Secu, Văra-
tec, Horaiţa, Râşca, Slatina, Agapia şi Dragomirna), ospicii (la mănăstirile 
Neamţ, Galata, Golia ş.a.), spitale (la Mănăstirea Dragomirna, Sf. Spiridon-
Iaşi, Târgu-Neamţ, Precista Mare din Roman, la mănăstirile Galata şi Hilin-
cea-Iaşi ş.a.). 

Forme şi instituţii similare de filantropie întâlnim şi în trecutul Mitropoliei 
Transilvaniei: diverse colecte, acordarea de burse de studiu, înfiinţarea de so-
cietăţi filantropice, aziluri, orfelinate şi fundaţii (Şaguna, Miron Romanul, 
Gozsdu). 

De precizat că, deşi lucrarea filantropică organizată şi instituţionalizată a 
Bisericii Ortodoxe Române a fost întreruptă în mod brutal în 1948, o dată cu 
instalarea oficială a regimului comunist, ea a continuat în singurele forme po-
sibile: mese comemorative cu ocazia hramurilor bisericilor, a marilor sărbă-
tori etc.

 
Instituţii şi activităţi sociale ale Bisericii Ortodoxe Române 
în cursul anului 200736

Potrivit raportului de activitate prezentat în sinteză de Preafericitul Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional 
Bisericesc, sub titlul generic „Activităţi multiple şi nevoi crescânde”, reies ur-
mătoarele date semnificative pentru lucrarea filantropică a Bisericii noastre:

– activitatea social-filantropică a Bisericii noastre, la nivelul celor 25 de 
eparhii, este asigurată de un număr de 716 persoane (24 consilieri sociali, 29 
inspectori eparhiali, 192 asistenţi sociali teologi sau cu studii de specialitate, 
123 preoţi misionari şi 63 lucrători sociali, 28 voluntari şi 257 din alte catego-
rii de personal);

36 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Bilanţul activităţii Bisericii Ortodoxe 
Române pe anul 2007”, Lumina 52 (953), anul IV/ 4 martie 2008, 8-9. 
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– în cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează un număr de 339 aşeză-
minte social-filantropice, dintre care: 121 aşezăminte pentru copii, 35 aşeză-
minte pentru vârstnici, 106 cantine şi brutării sociale, 42 cabinete medicale şi 
farmacii sociale, 10 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu ne-
voi sociale, 9 centre de consiliere, două centre pentru victimele traficului şi 14 
centre pentru asistenţa familiilor în dificultate;

– de serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii, în anul 2007, au 
beneficiat peste 268.511 persoane şi familii, din care 93.408 copii din aşeză-
mintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar, mai ales, din familii sărace şi fără 
posibilităţi de întreţinere, 17.546 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vor-
bire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, per-
soane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului şi delincvenţi, 84.288 per-
soane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele 
sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, aban-
donaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate, precum şi 
73.269 familii sărace, fără posibilităţi materiale sau adăpost, tineri, studenţi, 
şomeri, deţinuţi eliberaţi sau victime ale inundaţiilor;

– în anul 2007, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice, pentru 
sprijinirea celor asistaţi şi a sinistraţilor, la nivelul Patriarhiei Române s-au 
cheltuit aprox. 30.000.000 lei;

– asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte 
de ocrotire socială este asigurată de un număr de 507 preoţi, dintre care: 143 
în unităţile militare şi penitenciare, iar 364 în spitale şi în aşezăminte de ocro-
tire socială;

– în activităţile pastoral-misionare şi cultural-spirituale au fost implicate 
activ asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează cu binecuvântarea Sf. Sinod sau 
a ierarhilor eparhioţi, activitatea lor concretizându-se în: acţiuni umanitare, 
organizarea de tabere şi pelerinaje, organizarea de centre misionare pentru 
tineret, activităţi de catehizare şi manifestări misionar-comemorative, edita-
rea şi difuzarea unor publicaţii creştine şi a cărţilor de rugăciune; organizarea 
de conferinţe, simpozioane, întâlniri pentru tineret şi seri creştine, organiza-
rea de concursuri pentru promovarea tradiţiilor şi a valorilor ortodoxiei etc. 

Concluzie

Slujirea filantropică a Bisericii, „Trupul lui Hristos”, este una esenţială. Prin 
slujirea oamenilor, aceasta îi urmează lui, pentru că Hristos însuşi, Întemeie-
torul şi Capul ei, „n-a venit să i se slujească, ci ca să slujească”. 
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Biserica, indiferent de contextul politic, social sau economic în care a acti-
vat, a desfăşurat o neîntreruptă şi complexă lucrare social-filantropică, adap-
tată situaţilor concrete ale fiilor ei. 

Această lucrare a fost efectuată atât în primul, cât şi în al doilea mileniu, 
când Biserica a creat noi instituţii pentru întrajutorarea tuturor categoriilor de 
persoane care aveau nevoie de ajutorul semenilor. Aceeaşi lucrare socială este 
întâlnită şi în spaţiul Bisericii Ortodoxe Române, de la constituirea statelor 
feudale româneşti şi recunoaşterea mitropoliilor până în vremea noastră, ea 
fiind întreruptă în mod abuziv, aproape în totalitate, în perioada comunistă. 
După 1989, Biserica noastră a reactivat şi dezvoltat lucrarea filantropică, ea 
fiind o preocupare fundamentală a Bisericii, izvorul ei fiind însuşi Dumnezeu, 
„iubitorul de oameni”, iar puterea ei fiind sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. De 
aceea, sintagma „Liturghie după Liturghie” este nu numai o realitate vizibilă, 
ci şi una în plină afirmare.



STATUL, PIAŢA ȘI AL TREILEA SECTOR:
PERSPECTIVE ASUPRA DARULUI ȘI A GRATUITĂŢII

Antoine SONDAG, 
Caritas France

Trei lucruri necesare fundamentale

Să începem având în vedere câteva evidenţe. Lucrurile necesare nu sunt 
toate de natură economică, chiar dacă toate implică o activitate de tip econo-
mic. Pentru a fi consecventă propriei sale raţiuni de a fi, economia trebuie să 
accepte a fi limitată sau chiar a se autolimita.

Nevoile materiale sunt acelea pe care economia este considerată capabilă să 
le satisfacă având la dispoziţie maşina de producţie. Aceasta trebuie să ser-
vească la edificarea persoanei umane, şi nu de a o transforma într-o marfă sau 
într-o fiinţă avidă de putere, de bani şi de bogăţie. E riscul care se asumă dacă 
prin necesităţi nu se au în vedere decât necesităţile materiale. Acestea, în înţe-
lesul larg al cuvântului, se satisfac, în general, prin cumpărarea de bunuri sau 
servicii dintr-o piaţă sau prin obţinerea de prestaţii publice gratuite.

Nevoile relaţionale privesc familia, viaţa asociativă, prietenia, ospeţia. Viaţa 
relaţională se bazează în mod esenţial pe gratuitate: îi vizităm pe vecini sau pe 
prieteni pentru că le vrem binele. Nu-i vorba de o prestaţie pentru care se dă 
factură. Gratuitate, da, însă nu suntem naivi, ştiind bine că viaţa relaţională se 
sprijină pe un sistem: „a da, a primi şi a reda”. În general, viaţa relaţională este 
departe de a fi un schimb monetar, însă se bazează pe un alt tip de schimb: un 
joc de creanţe şi de datorii simbolice. Vizitez pe cineva, iar apoi această per-
soană devine „datoare” faţă de mine, va încerca să-mi „restituie” ceea ce îmi 
datorează, la rândul ei, îmi va întoarce vizita. Oricum ar fi, acest aspect aşa de 
important al existenţei umane scapă logicii strâmte a pieţei bunurilor şi a ser-
viciilor.

A treia categorie de bunuri şi servicii: nevoile şi timpurile (răgazurile) spiri-
tuale. S-ar putea găsi un alt termen pentru „spiritual”. Este ceva mai larg decât 
„religie”, pentru că aceia care nu se află în nici o biserică recunoscută încearcă 
totuşi acelaşi tip de nevoi, consacrându-le, ca şi ceilalţi, timp şi energie. Asta 
se referă îndeosebi la timpul pe care îl acordăm pentru aşa ceva. Un timp mai 
personal. Timpul prin care fiecare se regăseşte pe el însuşi, se edifică, îşi asumă 
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confruntarea sa cu lumea care ne înconjoară, frumuseţea şi nefericirea ei. 
Timpul în care se îmbină deseori experienţa spirituală şi experienţa artistică. 
Această activitate spirituală este personală, de aceea deseori ea este raportată 
la timpul individual, în secretul conştiinţei. Dar pentru ca o astfel de activitate 
să fie posibilă, asta presupune o anumită formă de organizare colectivă. Tim-
pul liber, pentru a putea fi consacrat unei activităţi spirituale (pe care unii o 
pot numi chiar artistică), trebuie să fie un timp ales. Rămâne de făcut mult 
progres în acest domeniu, pentru ca fiecare individ, fiecare cetăţean, să poată 
beneficia de un timp liber care să fie cu adevărat liber, în stare de a fi consacrat 
unor activităţi numite aici spirituale, adică şi personale, culturale, relaţionale, 
cetăţeneşti şi artistice. Este deci important să se menţină spaţii sociale în afara 
sferei economice, precum duminica, pentru a permite fiecăruia să se regăsească 
pe el însuşi.

Orice muncă organizată, oricare ar fi nivelul ierarhic şi de desfăşurare, este 
un efort în care se află în acelaşi timp o dimensiune productivă, una relaţională 
şi alta spirituală. În multe dintre sectoarele economice, nu-i uşor să combini 
cele trei dimensiuni. Mulţi oameni, până în zilele noastre, trebuie să se mulţu-
mească a munci pentru un câştig foarte mic, pentru viaţa lor şi a familiilor lor. 
Dar din ce în ce mai mulţi oameni nu acceptă, pur şi simplu, să mai lucreze 
„numai pentru salariu”. Ei au devenit adepţi ai valorilor postmaterialiste: sala-
riul nu mai este suficient. Este necesar ca munca să prezinte şi un interes pen-
tru acela care o efectuează şi, mai mult, să contribuie la crearea bunăstării 
colective, o valoare adăugată în care să se poată crede. E adevărat că în viaţa 
asociativă sau în cooperative – ceea ce se numeşte al treilea sector – se află mai 
uşor acest echilibru al dorinţelor: o muncă în stare să fie în acelaşi timp instru-
ment de câştigare a traiului zilnic, o activitate interesantă pentru cel care o 
efectuează şi utilă pentru societate. Nu-i deci de mirare că un anumit număr 
de tineri în căutare de angajare se îndreaptă spre muncile din aceste sectoare, 
deşi fiecare ştie că acestea oferă remuneraţii inferioare acelora din sectorul 
concurenţial.

Cei care luptă împotriva excluderii ştiu bine că integrarea în societate nu se 
bazează numai pe punerea la dispoziţie a unui serviciu şi a unei locuinţe, ea 
presupune şi participarea persoanei vizate la viaţa societăţii. Cei care sunt în 
serviciul persoanelor handicapate ştiu şi ei acest lucru. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre persoanele cu dificultăţi financiare care nu sunt niciodată decât 
„financiare”. Căci a putea da, a putea primi, a putea reda înseamnă a exista în 
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ochii altuia, înseamnă a avea o valoare şi o utilitate, înseamnă a accede la o 
autonomie şi la o anumită egalitate. Este o condiţie a cetăţeniei. Este, de ase-
menea, condiţia umană, iar aceasta trebuie deci să fie susţinută cu titlul de 
apărare a demnităţii persoanei umane în dificultate.

Limitele economiei de piaţă

Mai întâi trebuie subliniat că, dacă economia de piaţă creează bogăţii im-
presionante, acestea sunt repartizate în mod foarte inegal. Dacă piaţa creează 
locuri de muncă, ea generează şi precaritate, nesiguranţă şi uneori excludere 
de persoane. Piaţa nu vrea să ştie de trebuinţele individuale şi colective pre-
sante dacă nu sunt destul de rentabile. Nu-i sigur că piaţa ar putea lua în calcul 
trebuinţe pe termen lung precum încălzirea climatică.

Condiţiile de posibilitate ale pieţei

Piaţa, ca să funcţioneze corect, necesită un mediu înconjurător social şi 
instituţional favorabil. Pe scurt, există condiţii de posibilitate pentru o funcţi-
onare corectă a pieţei, de exemplu, instituţii care încadrează această piaţă, po-
tenţialităţi în afara pieţei pentru ca piaţa să funcţioneze precum instruirea 
populaţiei sau un mediu înconjurător instituţional stabil etc. Este lecţia care 
poate fi reţinută de la numeroase ţări în care statul este deficitar, unde piaţa nu 
mai funcţionează deoarece condiţiile de bază nu se întrunesc. Elogiul naiv al 
pieţei deseori nu este decât o orbire faţă de condiţiile care au făcut posibilă o 
funcţionare efectivă şi sănătoasă a pieţei.

Trebuie să ne împotrivim unui elogiu fără nuanţă al pieţei şi să amintim 
câteva adevăruri simple. Piaţa este, fără îndoială, un formidabil incitant în a 
produce, putând ameliora condiţiile de viaţă ale celor mai mulţi dintre con-
temporanii noştri. Însă există lucruri care scapă pieţei. Piaţa în sine nu este 
suficientă. Pentru a funcţiona, alte spaţii sunt numaidecât necesare. Unii oa-
meni politici au exprimat foarte bine acest lucru printr-o formulă-şoc: „Da 
economiei de piaţă; nu unei societăţi de piaţă!” Trebuie să fie protejate, apărate, 
dezvoltate mecanismele care scapă pieţei, căci aceste mecanisme, aceste do-
menii, aceste proceduri sunt cele care creează o societate, adică legături, 
schimburi, solidaritate, toate lucrurile care nu se bazează pe un schimb de 
bani, ci pe un schimb de relaţii, pe o creare de relaţii. Piaţa nu creează societatea, 
însă piaţa presupune că o societate există în prealabil, o societate cu un patri-
moniu comun de referinţe, de idei şi de idealuri, soclul său de valori împărtăşite… 
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Fără această bază implicită şi comună, mecanismele pieţei nu funcţionează. 
Acest patrimoniu de valori, această referinţă împărtăşită sunt cele care creează 
baza comună a încrederii reciproce, care permite relaţiilor umane să se desfă-
şoare şi mecanismelor pieţei să se organizeze şi să funcţioneze. Trebuie să ne 
îndreptăm spre statele deficitare, statele haotice (actuala Somalie) pentru a 
înţelege aceste evidenţe primare. Nu piaţa este aceea care creează societatea, 
inversul este adevărat: societatea, oricât de simplă şi arhaică ar fi, este aceea 
care creează condiţiile de posibilitate pentru piaţă.

Statul şi societatea civilă, indispensabile…

Alături de piaţă trebuie să existe un stat performant, transparent şi demo-
cratic pentru a fi legitim. Şi trebuie să existe o societate civilă independentă. 
Într-o societate bogată, un sector important al societăţii civile este reprezentat 
de al treilea sector, adică cel care nu e nici economie de stat, nici economie de 
piaţă: asociaţiile, cele de ajutor reciproc şi cooperativele. E ca şi cum am spune 
că suntem departe de o situaţie în care piaţa ar fi singurul mecanism de reglare 
a societăţii noastre supermoderne. Însă sectorul societăţii civile (în afară de 
întreprinderi) este deseori subestimat, considerat prea de multe ori ca o relicvă 
simpatică, dar marginală a trecutului. Realitatea ne obligă să spunem că nu-i 
nimic din toate acestea.

Locul darului şi al gratuităţii

Economia contemporană, cu cele două revoluţii care constituie mondiali-
zarea şi deschiderea tehnologică a industriilor de comunicare, tinde să se eli-
bereze de orice constrângere socială în numele competitivităţii. Ea produce 
bogăţii impresionante, dar repartizate în mod inechitabil. Ea creează locuri de 
muncă, dar generează şi excludere. Ea ignoră trebuinţele individuale şi colec-
tive insolvabile.

Prin dar1 se creează relaţiile umane, iar prin reînnoirea darurilor se întreţine 
încrederea. Relaţiile interumane sunt relaţii ale darului, şi nu relaţii ale prestă-
rii de servicii. Cea mai mare parte a contemporanilor noştri consideră, fără 

1 Asupra acestui subiect privind locul darului în societate, mult mai important decât o 
primă privire superficială face să apară, se va face referinţă la lucrările lui d’Alain Caillé, clari-
ficatoare în legătură cu această realitate a darului subestimată şi puţin valorizată în societatea 
noastră actuală. De fapt, darul joacă un rol mult mai important decât am putea crede. Darul 
nu este doar o rămăşiţă a unei economii precapitalizate, un fel de amintire simpatică a timpu-
rilor de demult. Cf. Alain Caillé, Anthropologie du don, Ed. La découverte, 2007.



140 DIALOG TEOLOGIC 21 (2008)

îndoială, „pe bune”, că nu există alternativă la economia de piaţă. Dar această 
economie trebuie şi poate să fie limitată, trebuie să fie instituită altfel, reglată 
şi subordonată, mai cu seamă, unor exigenţe de gratuitate şi de democratizare.

Trebuie să existe undeva în societate o instanţă care să aducă aminte că 
economia de piaţă, schimbul şi echilibrul între ofertă şi cerere (solvabil) nu 
sunt date suficiente pentru a crea un liant social pentru creare de societate. 
Din contră, în relaţiile sociale de gratuitate, darul este cel care creează societa-
tea. Piaţa nu creează societatea, ci o presupune.

În toate acestea există un loc pe care creştinii pot şi ar trebui să-l ocupe în 
societate: să aducă aminte că gratuitatea şi darul sunt primele în raport cu 
echilibrul pieţelor bunurilor şi serviciilor (solvabile). Binele comun este ante-
rior şi trebuie plasat dincolo de constrângerile unei pieţe care nu priveşte decât 
unele bunuri, şi nu pe toate: de exemplu, sunt excluse din piaţa clasică bunu-
rile publice globale, pacea, suprimarea epidemiilor la scară planetară, calitatea 
mediului înconjurător, bunurile din care nu se trage profit decât pe termen 
lung… Asupra tuturor acestor creneluri şi câte altele, partizanii şi apărătorii 
locului darului şi al gratuităţii în societate au de pus în lucrare spiritul lor de 
inovare.



NECESITĂŢILE LOCALE ȘI POLITICILE GLOBALE

Egidiu CONDAC
Confederaţia Caritas România

Motto:
„Cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit 

Isus. Când l-au văzut, I s-au închinat, dar se îndoiau. Apoi Isus s-a apropiat şi 
le-a zis: «Toată puterea din cer şi de pământ mie mi-a fost dată. Mergeţi deci şi 
faceţi discipoli la toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi 
al Sfântului Duh, învăţându-i să respecte tot ce v-am poruncit vouă. Şi, iată, eu 
sunt mereu cu voi până la sfârşitul veacurilor»” (Mt 28,16-20).

Globalizarea – un concept nou?

Vocabularul nostru se îmbogăţeşte periodic. Noi cuvinte şi expresii inva-
dează spaţiul public. Poluare, încălzirea planetei, dezvoltare durabilă, strategii, 
globalizare sunt o parte dintre acestea. Ele sunt nu doar nişte concepte la 
modă, ci reflectă o preocupare serioasă pentru tot mai mulţi oameni. La înce-
put au fost mult mai puţini. Între timp aceste subiecte au ajuns pe agenda gu-
vernelor şi a forumurilor internaţionale.

Dar este cu adevărat globalizarea un fenomen nou? Ascultând porunca 
dată de Isus ucenicilor săi, înţelegem, de fapt, că globalizarea este un fenomen 
care s-a născut încă în Biserica primară, deşi conceptualizarea şi tratarea sa cu 
metodă este mult mai târzie, în epoca postindustrială. Biserica a fost şi este 
universală în temeiul acestei porunci. În era comunicaţiilor multimedia are 
loc o suprapunere tot mai frecventă între aspectul global şi cel local al proble-
melor, al intereselor. Pentru a risipi şi limpezi orice dubii cu privire la rolul 
jucat de globalizare în existenţa omenirii, este important să înţelegem o dată 
în plus care a fost mesajul cu care au fost trimişi şi învestiţi aceşti discipoli. 

Evanghelia este, în primul rând, vestea cea bună, un mesaj de iubire, de 
toleranţă. Şi cum putea fi altfel din partea cuiva care a suferit toate treptele de 
umilinţă din partea poporului său, de la neîncredere, ironie, invidie până la 
moartea degradantă prin răstignire? Dacă astăzi lumea manifestă o vie îngri-
jorare faţă de efectele globalizării, faptul se datorează, în primul rând, tot unor 
decizii pe care le iau unii oameni, guverne sau mari companii. Poluarea masivă 
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a unor mari suprafeţe de teren, despăduriri imense, mutarea unor fabrici din-
tr-o ţară în alta sunt doar câteva exemple. Ele se făceau şi în trecut, dar la o 
scară mult mai redusă. Dezvoltarea tehnologică şi informaţională a multipli-
cat efectul distructiv, pe de o parte, şi impactul informaţional, pe de altă parte. 
Lumea este tot mai conştientă, mai informată despre ce se întâmplă aici sau 
acolo. Conceptul de proximitate a devenit tot mai relativ. 

Provocările globalizării

Putem vorbi cu adevărat despre nişte provocări în domeniul globalizării? 
În domeniile vieţii sociale, fie că e vorba de educaţie, familie, servicii medicale, 
de viaţa politică, de economie sau chiar de religie, nimeni şi nimic nu poate să 
ignore acest fenomen necontrolabil care se numeşte globalizare. Abuzurile 
unor guverne totalitare precum cele din Burma (Myanmar) sau, mai recent, 
China ajung instantaneu la cunoştinţa publicului din lumea întreagă datorită 
tehnicilor performante de captare, prelucrare şi transmitere a imaginilor. Dar 
aceste tehnici sunt în acelaşi timp şi la dispoziţia teroriştilor, în elaborarea 
comploturilor pe întreaga planetă; sau la dispoziţia reţelelor de trafic de per-
soane sau de exploatare sexuală a copiilor. Mai sunt folosite şi în propaganda 
religioasă a diferitelor secte. Imaginea tradiţională a satului izolat de lume din 
cauza lipsei drumurilor, a serviciilor poştale se schimbă dramatic pe fondul 
invaziei internetului şi a serviciilor de telefonie mobilă şi televiziunii prin ca-
blu. Familia tradiţională cu obiceiurile şi valorile sale este supusă unui proces 
de erodare ca urmare a timpului tot mai mare pe care oamenii, fără diferenţă 
de vârstă, îl jertfesc pe altarul internetului, televiziunii prin cablu şi telefonului 
mobil. Oamenii nu mai au timp să comunice direct, ci o fac prin substitute de 
comunicare, chiar dacă se află la distanţe relativ mici, şi atunci în detrimentul 
celor din familiile proprii. Cultura globalizării, dacă o putem numi şi aşa, îşi 
face loc în civilizaţia secolului al XXI-lea cu concursul larg al maselor tot mai 
largi de persoane care nu au sau refuză moştenirea culturală a generaţiilor 
precedente pentru că e mai dificil de asimilat. Putem, de aceea, face o paralelă 
destul de acceptabilă între globalizare şi cultura McDonalds, care, de fapt, este 
un antemergător al conceptului de globalizare.

Dar provocarea supremă pe care o aduce globalizarea este nevoia şi lipsa 
simultană de strategii pe care comunităţi diverse, familii, societăţi, guverne nu 
le au, sau le improvizează în grabă, precum nişte saci de nisip aruncaţi în calea 
unei viituri ce spulberă totul în cale. Această provocare supremă are nevoie de 
răspuns, un răspuns hotărât, conştient, şi o adaptare a unui organism la o 
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schimbare care nu vine treptat, ci adesea în salturi, asemenea unor calamităţi 
naturale. Individul este prin natura sa supus unor habitudini şi inerţii care îl 
îndeamnă la comoditate şi urmarea unor practici moştenite sau dobândite. 
Asaltul informaţional, accelerarea evenimentelor adusă de globalizare aduc o 
presiune care suprasolicită şi pune în evidenţă inerţia fiecărui sistem individual 
sau instituţional.

Mişcarea ideilor, a capitalurilor sau a grupurilor tot mai numeroase de per-
soane în cadrul sau în afara legii, iată o serie de provocări pe care trebuie să le 
înfruntăm. Asemenea celor din vechime, precum romanii la marginile Impe-
riului în Scoţia, sau chinezii, şi alte popoare bogate încearcă să stăvilească valul 
migraţiilor prin ziduri. Dar, desigur, nu aceasta este soluţia valabilă. 

Nevoile locale

Într-o epocă în care aerul condiţionat şi tehnicile de microclimatizare ne 
oferă speranţa unei independenţe tot mai mari faţă de capriciile vremii, anu-
mite fenomene globale care ţin de economie, precum creşterea continuă a pre-
ţului combustibililor fosili sau a produselor agricole, ne creează o imagine a 
unei lumi care consumă tot mai mult. Putem, de aceea, să înţelegem mai bine 
situaţia fraţilor lui Iosif din Vechiul Testament, care, mânaţi de foamete, au 
coborât în Egipt după grâu. La fel putem reflecta la protestul fiilor lui Israel 
care cârteau împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu pentru că au fost duşi în 
pustiu, unde sufereau de foame şi de sete împreună cu animalele lor. Dacă 
astăzi avem sisteme de irigaţii prin picurare, nu este mai puţin adevărat că 
lupta pentru resursele de apă poate provoca conflicte la fel ca în vremurile 
biblice. Dezvoltarea civilizaţiei actuale a adus noi probleme. A trăi în secolul al 
XXI-lea nu este la fel de simplu ca acum câteva sute de ani. Furtunile din De-
şertul Gobi fac aerul irespirabil în oraşele din peninsula coreeană sau chiar în 
Japonia. Poluarea, la rândul ei, a devenit insuportabilă pentru marile oraşe din 
China şi India. Dezvoltarea economică în ritm accelerat a acestor două ţări cu 
o populaţie imensă se face cu preţul istovirii resurselor de combustibil, polua-
rea apelor, a pământului şi a aerului. Dacă în trecut aerul şi apa, precum şi 
pământul erau considerate ca un dat firesc, a devenit tot mai clar că astăzi re-
prezintă o resursă fără de care nu se poate vorbi de dezvoltare. Proiectele de 
mai mică sau mai mare anvergură nu trebuie deci să afecteze ecosistemele sau 
modul de viaţă al unor întregi grupuri de oameni. La fel ca în secolul al XIX-lea, 
în expansiunea spre vest din America, construirea unor autostrăzi sau gazo-
ducte duce la modificări grave ale climei. Încălzirea globală care afectează şi 
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nordul siberian va pune în pericol şi stabilitatea terenului îngheţat care suportă 
aceste conducte. Pericolul unor accidente provocat de ruperea gazoductelor 
nu este câtuşi de puţin o simplă ficţiune. Revenim iarăşi la adevărul elementar 
că pământul îi aparţine, în primul rând, lui Dumnezeu, iar destinaţia sa este, 
în primul rând, universală.

Nevoile oamenilor sunt aceleaşi, dar în acelaşi timp mult mai diverse şi mai 
complexe. Rezolvarea nevoilor primare a devenit în acelaşi timp tot mai com-
plicată. Standardele de locuire şi confort au evoluat. Climatul a devenit mai 
aspru şi mai instabil. Tehnologiile de izolare termică sunt costisitoare, la fel ca 
şi materialele. Cât priveşte alimentaţia, ea a devenit o la fel de importantă pro-
blemă. Trăim pe pielea noastră o scumpire aproape fără precedent a produselor 
alimentare. Experţii încearcă tot felul de explicaţii. Există, desigur, explicaţia 
secetelor prelungite. Pe de altă parte, unele ţări aflate în dezvoltare consumă 
mai mult decât o făceau în urmă cu 40-50 de ani. Creşterea consumului de 
carne a determinat creşterea nevoilor de furajare. Cine plăteşte preţul? Un 
prim răspuns: cei mai săraci. Statele sărace, suprapopulate, expuse vitregiilor 
naturii (inundaţii, secete), nu sunt capabile să le asigure cetăţenilor lor ali-
mente la preţuri accesibile. Aceştia sunt primii candidaţi la emigrare econo-
mică, de cele mai multe ori în afara legii.

Aşadar am stabilit că nevoile primare ale comunităţilor şi persoanelor au 
rămas aceleaşi. Dar, în plus, ele sunt mult mai greu de împlinit. Sunt condiţio-
nate de factori globali mult mai greu de cuantificat sau controlat. Guvernele, 
forurile globale sau înţelegerile interstatale au încercat să regleze aceşti factori 
pe domenii sectoriale. Spre exemplu, Protocolul de la Kyoto (decembrie 1997)
se referă la efectele încălzirii globale. Unele ţări mari precum SUA, China sau 
Rusia nu l-au semnat pe motiv că nu recunoşteau acest fenomen. Între timp 
lucrurile s-au mai schimbat.

Dar, desigur, există şi alte nevoi. Să nu uităm sănătatea. Să ne amintim ca-
zul slujbaşului regal din Evanghelie care avea un fiu bolnav şi care a venit la 
Isus. El a călătorit aproape 40 km din Cafarnaum până în Cana Galileii pentru 
a se închina şi a cere ca fiul său să fie vindecat (cf. In 4,43-54). Cu siguranţă, 
acel om nu a călătorit în condiţiile pe care ni le oferă confortul de azi. A călă-
torit pe spinarea unui asin sau poate a parcurs întregul drum pe jos, în sandale. 
Credinţa sa nu poate fi egalată decât de disperarea din zilele noastre a unor 
oameni care, în ciuda civilizaţiei moderne, sunt izolaţi şi lipsiţi de mijloace 
decente de viaţă sau asistenţă medicală, la distanţe incredibil de mici de cen-
trul marilor oraşe.
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Putem vorbi despre nevoi fără a le conceptualiza. Nu acesta este scopul 
nostru, desigur. Putem să le considerăm ca pe un dat. Satisfacerea lor este însă 
marea bătaie de cap a omenirii. Aici se despart marile ideologii, gândirile po-
litice şi economice. Unii au spus că problemele oamenilor şi nevoile lor pot fi 
rezolvate de mâna invizibilă a pieţii (vezi Adam Smith). De altfel, piaţa a pă-
truns până în inima templului, de unde Isus i-a dat afară pe negustorii care 
vindeau animalele care erau aduse ca jertfă. Desigur, piaţa a pătruns şi în do-
meniul serviciilor sociale, medicale şi educative. Dar astăzi, în anul 2008, pa-
truzeci de milioane de americani nu au asigurări medicale, iar alţi 16 milioane 
au asigurări medicale incomplete. Deci aproape 60 de milioane de oameni, de 
trei ori populaţia României, se află într-o situaţie precară în cea mai bogată şi 
puternică naţiune din lume. 

Educaţia este un alt domeniu despre care vorbim atunci când ne referim la 
dezvoltare durabilă. La fel ca şi în cazul sănătăţii, infrastructura, starea sa pre-
cară sau chiar lipsa ei au determinat condamnarea la înapoiere a teritorii ex-
tinse şi chiar la emigrare şi subpopulare. Existenţa într-un mediu imprevizibil 
şi adesea ostil presupune cunoaşterea unor tehnologii tot mai diverse şi mai 
sofisticate. Şi, în primul rând, aceasta înseamnă acces la educaţie în mod con-
tinuu şi nemijlocit. 

Sistemele clasice de educaţie, în care birocraţia centrală şi locală joacă un 
rol hotărâtor, ignoră nevoile comunităţilor şi mijloacele cele mai potrivite de 
rezolvare. Multe organizaţii neguvernamentale şi chiar comunităţi de persoane 
religioase au încercat să găsească soluţii pentru aceste probleme dificile. Mulţi 
oameni trăiesc izolaţi perioade mari ale anului, nu numai din cauza lipsei in-
frastructurii, ci şi a unor fenomene care se repetă tot mai des precum inunda-
ţii, furtuni sau alte calamităţi ce blochează mijloacele normale de comunicare, 
transport şi acces al persoanelor care se ocupă de educaţie. Au fost găsite şi 
promovate tehnologii şi instrumente didactice care trebuie să ajungă la înde-
mâna celor aflaţi în nevoie. Sistemele de învăţământ la distanţă au pus la dis-
poziţie posibilitatea de a absolvi inclusiv forme de educaţie superioară via In-
ternet. De asemenea, au fost proiectate şi comercializate computere portabile 
la preţ redus pentru copiii din ţările sărace, un proiect care a fost salutat şi 
aprobat de multe congregaţii religioase ale Bisericii Catolice – laptopul de 100 
de dolari.

Nevoile de educaţie privesc, aşa cum am menţionat, nu numai vârsta copi-
lăriei. Ele se adresează întregii durate a vieţii. Oamenii au nevoie şi trebuie să ştie 
cum să utilizeze informaţia, să o transmită şi să o prelucreze. Există informaţie 
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cu caracter vital. Avertizările meteo, legate de producerea unor calamităţi pe 
arii extinse, valuri seismice, uragane şi alte fenomene trebuie să găsească pre-
gătite comunităţile. Dar sunt şi alte informaţii din viaţa de zi cu zi. 

Accesul la informaţii tehnologice legate de culturile agricole, alte domenii 
precum pescuitul, mişcarea bancurilor de peşti, sau legate de comerţ, evoluţia 
preţurilor la bursele specializate, reprezintă tot atâtea domenii vitale pentru 
supravieţuirea sau dezvoltarea unei comunităţi. Evaluarea acestor nevoi nu 
este doar apanajul sau monopolul guvernamental. Este, în primul rând, o pro-
blemă de conştiinţă comunitară.

Acest lucru este dificil pentru locurile unde tradiţia comunitară a fost dis-
trusă de regimurile dictatoriale şi totalitare precum comunismul din ţara 
noastră şi din Estul european. Acest sistem a nivelat conştiinţele şi a anulat 
orice iniţiativă care nu era controlată de regim. Statul nu a respectat resursele 
interne şi, în primul rând, resursele umane, în ciuda lozincilor cu care intoxica 
mass-media internaţională. Mediul a fost una dintre cele mai importante vic-
time. Industria, dar nu mai puţin şi agricultura, a fost printre principalii fac-
tori de poluare. Oamenii la nivel individual au copiat indiferenţa şi agresivita-
tea instituţională asupra naturii. 

În prezent, asistăm la o stare de lucruri puţin modificată faţă de cea din anii 
’80. Autorităţile acţionează mai mult în planul declaraţiilor. Educaţia comuni-
tăţilor revine organismelor neguvernamentale, care, prin caracterul lor mai 
flexibil, nebirocrat, sunt mai aproape de nevoile locale. Caritas, care este orga-
nizaţia ce pune în practică doctrina socială a Bisericii, derulează prin proiec-
tele sale o serie de acţiuni menite să pună în mişcare coeziunea socială a co-
munităţilor. Astfel, un proiect derulat în comuna Ştefan cel Mare din judeţul 
Bacău este doar un început în construcţia solidarităţii locale în jurul credinţei. 
Aici au fost plantaţi puieţi pentru stabilizarea unor versanţi. Organizaţiile ne-
guvernamentale, printre care şi Caritas, au un rol fundamental în conceperea 
şi introducerea unor strategii. Nu numai comunităţile trebuie educate. Chiar 
autorităţile au aceste nevoi. Ecuaţia dezvoltării comunitare include şi parame-
trul numit autoritate locală şi centrală. Gestionarea resurselor interne şi, mai 
ales, externe, în contextul intrării în UE, priveşte în mod direct nivelul de 
competenţe ale acestor autorităţi. Transparenţa, corectitudinea, promptitudi-
nea, acordarea accesului la informaţii sunt doar câteva aspecte. 

Organizaţiile nonguvernamentale sunt primele care, prin activitatea lor, 
acţionează spre mărirea eficienţei autorităţilor publice. Caritas face parte dintr-o 
reţea internaţională cu vechime şi mare experienţă în gestionarea fondurilor 



147NECESITĂŢILE LOCALE ŞI POLITICILE GLOBALE

de dezvoltare. Colaborarea cu autorităţile locale, valorificarea experienţei re-
ţelei Caritas ar putea fi o reţetă de dezvoltare pentru comunităţile locale. La fel 
ca şi Biserica din care face parte, Caritas este în acelaşi timp o organizaţie lo-
cală, dar şi una cu caracter practic global. Experienţa anterioară dovedită în 
alte zone geografice este valorificată ulterior. Acesta este cazul unor programe 
naţionale ca SID (Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane bolnave şi 
pentru vârstnici), BACH (Birou de asistenţă şi consiliere pentru persoane cu 
handicap), dar şi a programelor de prevenire şi combatere a calamităţilor na-
turale.

Globalizare versus localism

Problemele şi nevoile comunităţilor locale trebuie văzute în opoziţie cu 
cele ale lumii? În istoria mai îndepărtată, ca şi în cea recentă, au existat mai 
multe răspunsuri şi abordări, în funcţie de interese. În societatea seculară, ca 
şi în Biserică, au existat tendinţe centrifuge în numele promovării unor interese 
locale, dar uneori au denaturat în satisfacerea unor ambiţii ale unor lideri lo-
cali. Apariţia unor entităţi statale desprinse din trupul unor state mai vechi 
este uneori o formă de emancipare justificată, alteori, o formă de manipulare 
pusă la cale din exterior. Dar în contextul actual al dezvoltării nu putem dis-
cuta despre structuri viabile fără a stabili un raport corect între cele două 
abordări.

Necesităţile dezvoltării antrenează o zonă largă de competenţe şi, implicit, 
de organizaţii. Marile proiecte nu mai pot fi realizate prin decizii centralizate. 
Comunităţile locale, atunci când este vorba de realizarea unui proiect de in-
frastructură de interes naţional sau internaţional, sunt chemate să joace cât 
mai eficient cartea interesului lor propriu. Însă acest interes trebuie armonizat 
cu interesul comunităţii naţionale. În ziua de astăzi, organizaţiile care fac parte 
din Biserică sunt tot mai angrenate în problemele sociale. Fie că răspund che-
mării Bisericii, formulată în doctrina socială, fie că fac parte din carisma pro-
prie a congregaţiei respective, ele se implică tot mai consistent. Apar în mod 
inevitabil o serie de specializări, dar şi de colaborări cu structuri statale sau 
internaţionale. Persoane consacrate sau laici care fac parte din aceste structuri 
acţionează în două ipostaze diverse: ca oameni ai Bisericii, dar şi ca specialişti 
în diverse domenii: economie, istorie, antropologie, matematică, probleme ale 
mediului, intervenţii în situaţii de urgenţă. În plus, ei valorifică o experienţă 
pe care Biserica a învăţat să o folosească timp de două milenii: gestionarea 
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intereselor comunităţilor locale, a tensiunilor inerente care apar între comuni-
tăţi sau între centru şi comunităţi.

Globalizarea este, prin urmare, un fenomen pe care trebuie să-l vedem nu 
ca pe un duşman al umanităţii. Rezolvarea problemelor legate de globalizare 
înseamnă implicarea unor competenţe în ştiinţă, cercetare, educaţie şi, nu în 
ultimul rând, o chestiune de credinţă. Avantajul care derivă din caracterul de 
reţea al organizaţiilor de genul Caritas este că se pot concepe strategii la nivel 
local, naţional, regional sau global pentru a face presiuni, lobby sau susţine 
anumite teme sau subiecte pe agenda de lucru a organismelor chemate să adopte 
decizii. De aceea, pentru a fi în slujba comunităţilor, trebuie să învăţăm cum 
funcţionează instituţiile administrative, cum este conceput sistemul legislativ, 
cum se iau deciziile.

Serviciile comunitare, care fac parte din esenţa activităţii acestui tip de or-
ganizaţii, reprezintă doar o parte a întregului. Implicarea în comunitate în-
seamnă şi un lucru mai puţin vizibil, dar nu mai puţin important: promovarea 
şi apărarea intereselor acelei comunităţi, a cunoaşterii nevoilor prezente şi an-
ticiparea celor viitoare.

În acelaşi timp, caracterul de reţea oferă avantajul schimbului de informaţii, 
al articulării strategiilor, al identificării unor resurse care pot să fie puse în 
comun sau împrumutate în situaţii de criză. Barierele informaţionale trebuie 
înlocuite cu strategia comunicării în interesul întregii comunităţi globale şi al 
fiecărei comunităţi locale.

Concluzii

Am încercat să vedem pe parcurs dacă există o legătură reală între necesi-
tăţile comunităţilor locale şi politicile globale. Dacă am fi răspuns cu nu la 
această întrebare, am fi putut găsi un exemplu în istoria noastră recentă. Ne-
cesităţile locale, înţelegând, prin extensie, şi naţionale, pot fi satisfăcute în pa-
radigma răspunsului negativ doar prin recurgerea la autarhie, reducerea con-
sumului naţional şi individual şi, în final, prin subdezvoltare. Ţara noastră a 
oferit în ultimii ani ai dictaturii comuniste un exemplu relevant. Alternativa 
pozitivă o reprezintă însă colaborarea, specializarea, schimbul de competenţe 
şi experienţe, dezvoltarea bazată pe circulaţia liberă a resurselor şi oamenilor. 
Putem adăuga aici funcţionarea principiului autonomiei locale în slujba dez-
voltării comunităţilor.

Toate acestea au fost sintetizate, de altfel, în doctrina socială a Bisericii, mai 
precis, în principiul subsidiarităţii.
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Politicile globale aparţinând organismelor statale, forurilor internaţionale 
sau entităţilor economice pot să fie armonizate cu interesele locale de dezvol-
tare dacă există strategii viabile, competenţe pe plan local şi instrumente de 
promovare, comunicare şi influenţare a deciziilor. Aici se află rolul decisiv al 
organizaţiilor neguvernamentale, care reprezintă un barometru al opiniei pu-
blice, dar şi un apărător al intereselor comunitare.



AR FI POSIBILĂ O ECONOMIE CU „FAŢĂ UMANĂ”
ÎN ERA GLOBALIZĂRII?

Anton CARPINSCHI
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Întrebări şi nelinişti pe o temă actuală

Tema pe care o propunem este enunţată în titlul acestei lucrări. O economie 
cu „faţă umană” înseamnă, în opinia noastră, un joc cu sumă non-nulă1. 
Aceasta presupune o repartiţie mai echitabilă a costurilor şi beneficiilor, non-mo-
nopolizarea profitului, astfel încât fiecare parte implicată în jocul politico-eco-
nomic să fie suficient motivată în dobândirea unui anumit procent. Globaliza-
rea economică din zilele noastre aminteşte însă, cel puţin la prima vedere, de 
„acumularea primitivă” a capitalului de la începuturile erei moderne. Este 
vorba, în fond, de acelaşi calcul al maximizării rapide a profiturilor marilor 
corporaţii, uneori dincolo de limitele legii şi ale moralei, de dinamica „fără 
frontiere” a capitalurilor în căutarea celor mai bune plasamente, de data aceasta, 
în circumstanţele geopolitice şi culturale planetare ale modernităţii târzii. 
Care sunt consecinţele sociale ale acestui proces? Acum ca şi atunci, polarizarea 
socială, exploatarea muncii, alienarea indivizilor, dezechilibrarea raportului 
dintre societate şi mediul natural etc.

În contextul actualei globalizări accelerate, ne punem totuşi întrebarea 
dacă mai este posibilă tranziţia spre o economie cu „faţă umană”, o economie 
de piaţă funcţională, socialmente echitabilă, ecologic echilibrată. Concomi-
tent, progresul ştiinţifico-tehnologic, revoluţia informaţională, dar, mai ales, 
multiplele implicaţii ale acestora confruntă fiinţa omenească cu o provocare a 
cărei miză este, în fond, supravieţuirea civilizaţiei umane. Din ce în ce mai 

1 Anton Carpinschi este profesor de filozofie politică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 
şi a publicat: Contemporary Political Doctrines. A Typological Synthesis (1991); Orientări ideo-
logice actuale. Tendinţe şi semnificaţii (1991); Doctrine politice contemporane. Tipologii, dina-
mică, perspective (1992); Deschidere şi sens în gândirea politică (1995); Ştiinţa politicului. Tra-
tat, vol. I (1998, în colaborare cu C. Bocancea); Cultura recunoaşterii (2008). De asemenea, 
studii introductive şi îngrijiri de ediţii: Nikolai Berdiaev, Destinul omului în lumea actuală 
(1993); Benjamin Constant, Despre libertate la antici şi la moderni (1996); Jean-William La-
pierre, Viaţă fără stat? (1997); Michael Walzer, Despre tolerare (2002); J.-J. Rousseau, Dis-
curs asupra inegalităţii. Contractul social (2006).
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multe colectivităţi puse în faţa nevoii de a se autoconduce se dovedesc total 
nepregătite în acest sens2. De aici decurg o serie de întrebări neliniştitoare 
privind viitorul nostru democratic în era globalizării. Menţionăm câteva: poate 
într-adevăr o societate, în parametrii săi naţionali, regionali etc. asimila ştiinţa 
şi practica autoconducerii sau se complace, cel mai adesea, în simularea ritua-
lului democratic? Cu atât mai mult cu cât grupuri influente întreţin ignoranţa, 
prejudecăţile şi conformismul unora, manipulează temerile, comoditatea şi 
consumerismul altora, asigurându-şi, astfel, suportul maselor de manevră. 
Care ar fi raportul optim dintre reprezentare şi participare în jocurile politice 
ale lumii de astăzi? Am putea schiţa limitele rezonabilităţii politice? Ar fi po-
sibilă în era globalizării iniţierea unor raporturi politico-economice cu „faţă 
umană” şi joc de sumă non-nulă între ţările dezvoltate şi cele central-africane, 
de pildă? Ce reflecţii şi, mai ales, ce teorii şi modelări antropo-politice ar putea 
fi operaţionalizate în strategii eficiente şi umanitare capabile să răspundă mul-
tiplelor provocări din era multiculturalismului contemporan? 

 
Aceste întrebări şi nelinişti exprimă, în fond, o acută nevoie de certitudine 

şi sens, de mântuire sufletească şi contracarare a comportamentului funciar-
mente amoral al „genei egoiste” înrădăcinate în natura noastră biologică3. De 
aici, o primă teză, de factură teologico-politică, pe care se clădeşte demersul 
nostru: gestionarea crizelor economico-politice presupune raportarea la Trans-
cendenţă, aşadar un Referenţial absolut situat dincolo de raţiunea naturală a 
„cetăţii terestre”. Necreată şi indeterminată, dar a-toate-creatoare, departe de 
jocurile interesate şi de manipulările politice, această conştiinţă transcenden-
tală poate călăuzi persoana umană dincolo de cearta doctrinelor şi deruta opi-
niilor, asigurându-i libertate şi demnitate omului, aşa „cum nu o poate face 
nici o lege omenească”4. Invocându-l aici pe sfântul Toma de Aquino, „nimic 
nu opreşte ca aceleaşi lucruri, despre care disciplinele filozofice tratează în 
măsura în care sunt cognoscibile prin lumina raţiunii naturale, altă ştiinţă să 
le trateze după felul cum sunt cunoscute prin lumina revelaţiei divine”5. Prin 
iluminare şi revelaţie, deschiderea onto-teologică ne dezvăluie dualitatea divi-
nului şi umanului. Creatorul, Fiinţa infinită şi infailibilă, pe de o parte, creatura, 

2 Peter Drucker, „Managing Knowledge Means Managing Oneself ”, Leader to Leader 16 
(Spring 2000) 8-10. 

3 Richard Dawkins, Gena egoistă, Editura Tehnică, Bucureşti 2006. 
4 Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Sapientia, Iaşi 2007, 439-440. 
5 Toma de Aquino, Summa theologiae. Despre Dumnezeu, Opere I, Partea I, Quaestio I, 

Capitolul I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1997, 41.
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fiinţa finită şi failibilă, dar comprehensivă şi recognitivă, pe de altă parte. Re-
flecţia teologică asupra divinului şi umanului se bazează pe asumarea dualităţii 
ontice divin-uman. Prin statuarea dualităţii divinului şi umanului, cu alte cu-
vinte, prin recunoaşterea a două lumi şi raportarea lumii acesteia, seculare şi 
relative, la universul spiritual absolut şi, concomitent, prin atribuirea liberu-
lui-arbitru persoanei umane, revoluţia creştină a confirmat fiinţa umană ca 
fiinţa comprehensivă, fiinţa privilegiată capabilă de înţelegere prin recunoaştere 
şi de recunoaştere prin înţelegere. Prin separarea şi relaţionarea totodată a 
divinului şi umanului, creştinismul a acordat încredere şi valoare individului 
ca persoană în lumea aceasta, făcând posibilă, astfel, diferenţierea şi evoluţia 
ulterioară a lumii seculare, apariţia emancipatoare a individualismului mo-
dern în plan economic, politic, cultural. Instituirea creştină a dualităţii onto-
logice natural-supranatural, uman-divin, profan-sacru a acordat drept de 
existenţă în libertate şi demnitate fiinţei comprehensive a umanului. Bazându-se 
pe recunoaşterea acestor dualităţi în plan ontic, dualitatea ontologică gândeşte 
şi prelucrează, separând şi relaţionând, în acelaşi timp, sacrul şi profanul, 
transcendenţa şi imanenţa, cetatea celestă a lui Dumnezeu şi cetatea terestră a 
omului. Proiectând în transcendent divinitatea creatoare ca instanţă absolută, 
dualitatea ontologică induce tensiunea separării necesare a lumilor, dar şi res-
ponsabilitatea trecerilor din registrul divin în cel secular prin secularizare şi, 
invers, din secular în sacru şi în divin, prin sacralizare, respectiv, divinizare. 

Problemele care persistă în zona failibilităţii umane se explică, credem noi, 
prin dificultatea unora de a trăi misterul credinţei, prin limitele înţelegerii şi 
inconsecvenţele aplicării preceptelor spirituale în viaţa terestră. Chiar atunci 
când mesajul credinţei religioase este acceptat, infinita profunzime şi bogăţie 
spirituală a conştiinţei transcendentale ridică uneori raţiunii naturale probleme 
de înţelegere şi interpretare. Există aici un decalaj ontologico-teologic ce dez-
văluie faptul că marile crize din istoria umanităţii sunt, în profunzimea lor, de 
natură psiho-spirituală. Atât crizele, cât şi insuficienţa remediilor economice, 
politice sau diplomatice reflectă nivelul conştiinţei speciei umane explorat de 
aceasta până în prezent. În aceste circumstanţe este greu de imaginat – subli-
nia unul dintre marii psihologi ai vremurilor noastre – o posibilă ieşire din 
criza globală „fără o radicală transformare interioară a omenirii la scară mare 
şi ridicarea acesteia la un nivel superior de maturitate emoţională şi conştiinţă 
spirituală... Oricât de utopică ar părea posibilitatea unei asemenea dezvoltări, 
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ea poate fi totuşi singura noastră şansă”6. Altitudinea mesajului incită, iar mis-
terul fiinţei înalţă pragul conştiinţei şi cheamă darul credinţei.

În acest context al adecvării primei teze de factură ontologico-teologică la 
realităţile terestre, avansăm o a doua teză. Complementară primei teze, aceasta 
susţine că economia cu „faţă umană” presupune politicul cu „faţă umană”. So-
cietatea este sinteza calităţilor şi defectelor indivizilor şi instituţiilor compo-
nente, iar o economie cu „faţă umană” nu se poate realiza în absenţa unor 
politici concepute şi aplicate de oameni cu o largă deschidere spirituală şi o 
profundă înţelegere, capabili să-şi asume şi să-şi gestioneze propria failibilitate. 
Aşadar modelul politico-antropologic avansat în această lucrare, unul al poli-
ticului cu „faţă umană”, presupune asumarea onto-teologică a failibilităţii, ca 
şi pe aceea a sociodiversităţii, multiculturalismului, pluralismului confesional 
şi religios, implicit, a parteneriatului ecumenic. 

O posibilă soluţie: politicul cu „faţă umană”

S-ar putea ca sintagma politicul cu „faţă umană” să ridice unele nedumeriri. 
De ce mai vorbim despre politicul cu „faţă umană” după ce fragilitatea socia-
lismului cu „faţă umană” a făcut din acesta un experiment cvasi-utopic? Şi 
totuşi, de ce în lumea de astăzi, a politicului frizând cinismul, resimţim nevoia 
utilizării unui concept antropo-politic cu o largă deschidere etică? Un prim 
răspuns ar fi acela că tocmai fragilitatea dimensiunii umane, nu numai în so-
cialismul luptei de clasă şi în capitalismul acumulării primitive, ci, mai grav, în 
fluxul vieţii cotidiene, invocă nevoia permanentă a recuperării umanului. Dacă 
socialismul cu „faţă umană” a încercat în anumite limite politico-ideologice să 
umanizeze socialismul, politicul cu „faţă umană” propune, plecând de la rea-
litatea omului failibilităţii asumate, imaginea unui politic mai inteligibil şi ac-
ceptabil pentru omul obişnuit. Spre deosebire de tentativa socialistă amintită, 
modelul politicului cu „faţă umană” avansat în această lucrare este un demers 
teoretic cu valenţe spiritual-terapeutice provocat de insuficienţele socialismului 
revoluţionar marxist, dar şi de acelea ale capitalismului marketizării excesive, 
polarizării sociale şi consumerismului amoral.

Reconstrucţia unui model al politicului inspirat de principiile „umanismului 
integral”7 mi se pare motivantă pentru lumea modernităţii târzii, o lume a 

6 Stanislav Grof, Psihologia viitorului. Lecţii din cercetarea modernă asupra conştiinţei, 
Elena Francisc Publishing, Bucureşti 2007, 320.343.

7 Jacques Maritain, Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle 
chrétienté, Fernard Aubier, Éditions Montaigne, Paris (1936) 1939.
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multiplicării modurilor de viaţă, dar şi a creşterii alarmante a intoleranţei şi 
violenţei. De factură teocentrică, acest tip de umanism reprezintă, aşa cum l-a 
schiţat Jacques Maritain referindu-se la creştinism, o creştinătate nu mai sa-
crală în sine, ci una mai ancorată în lumea profană. Umanismul integral pre-
conizat de filozoful francez sintetizează, în fond, realizările socio-temporale 
ale spiritului evanghelic şi ale acţiunii apostolice. În consecinţă, el poate fi ca-
racterizat drept teocentric, vocaţional, integrator, angajat. Este vorba despre un 
umanism cu adevărat uman pentru că are drept referenţial pentru omul faili-
bilităţii asumate infailibilitatea Fiinţei personalizate cu numele Dumnezeului 
creator şi iubitor. Înţelegându-şi finitudinea existenţială, omul failibil recu-
noaşte Fiinţa în universalitatea şi omnipotenţa actului-său-pur-de-a-fi (Ipsum 
esse). Atunci, prin depăşirea limitelor raţiunii naturale, se poate produce, în 
condiţiile excepţionale ale revelaţiei, deschiderea onto-teologică, recunoaşte-
rea lui Dumnezeu ca numele Celui-Ce-Este (Ex 3,14), căci „quidditatea lui 
Dumnezeu – spune Étienne Gilson – reprezintă însuşi actul de a exista”8. 
Omul failibil îşi împlineşte astfel condiţia umană prin recunoaşterea Fiinţei 
omniprezente, omnisciente, omnipotente a lui Dumnezeu ca Persoana şi Re-
ferenţialul absolut. Nelimitându-se la o declaraţie în favoarea „individului 
abstract” sau la un angajament pentru „omul nou”, umanismul integral res-
pectă „realmente şi efectiv demnitatea umană, exigenţele integrale ale 
persoanei”9 în diversitatea contextelor biogenetice, socio-economice sau cul-
tural-religioase. De aceea, umanismul integral mi se pare exemplar pentru 
politicul cu „faţă umană”. Inspirat de această autentică formă a umanismului, 
politicul cu „faţă umană” poate deveni garantul economiei cu „faţă umană”. 
Cu alte cuvinte, implementarea socială a economiei cu „faţă umană” este po-
sibilă prin activarea politicului cu „faţă umană” şi, reciproc, acesta favorizează 
edificarea economiei cu „faţă umană”.

Cum s-ar putea defini, în acest context, politicul cu „faţă umană” şi cât de 
verosimil este acesta aici şi acum? Pentru a răspunde la această întrebare, plec 
de la percepţia comună a politicului ca „alocare autoritară a resurselor”10. 
Modelul politicului cu „faţă umană” ar trebui să satisfacă, în opinia noastră, 
următoarele cerinţe: umanizarea relaţiilor de putere, respectarea separării sferei 

8 Étienne Gilson, Introducere în filosofia creştină, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpus 2006, 47.
9 Étienne Gilson, Introducere în filosofia creştină, 15.
10 David Easton, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, Prentice Hall N.J. 

1965, 57.
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publice de cea privată, gestionarea echitabilă a resurselor11. Departe de orice 
tentaţie idealizantă, umanizarea relaţiilor asimetrice de putere este posibilă 
prin creşterea ponderii raporturilor de conducere-ascultare faţă de cele de do-
minare-subordonare prin educaţie civică şi democratizare în spaţiul public şi 
în cel privat. Coexistenţa în diversitate sugerează un posibil modus vivendi sub 
forma recunoaşterii universalităţii individului-cetăţean în spaţiul public şi a 
diversităţii identităţilor etno-culturale, confesional-religioase etc. ale aceluiaşi 
individ în spaţiul privat. Clivajele rasiale, de gen şi vârstă, etnoculturale, soci-
al-economice, confesional-religioase au provocat în timp capacitatea de com-
prehensiune şi convieţuire a fiinţelor umane în competiţia pentru resurse. 
Gestionarea echitabilă a resurselor este posibilă, la rândul său, printr-un joc cu 
sumă non-nulă, repartizarea mai echitabilă a costurilor şi beneficiilor, non-mo-
nopolizarea profitului, astfel încât fiecare parte implicată în jocul politico-eco-
nomic să fie suficient motivată. Aceste trei condiţii verificate în practica poli-
tică ni se par suficiente pentru a distinge un regim politic cu „faţă umană” de 
unul în stare să agite doar în mod demagogic o „mască umană” ridicolă şi 
derizorie la fiecare încercare mai serioasă. 

Viaţa politică este, în fond, un sistem deschis şi adaptabil de comportamente 
inserate într-un mediu la ale cărui influenţe respectivul sistem reacţionează. 
Ansamblu al interacţiunilor sociale filtrate prin instituţiile puterii de stat, sis-
temul politic asigură „alocarea autoritară a valorilor”, deoarece în orice socie-
tate există anumite situaţii şi resurse ce nu pot fi reglate decât prin deciziile 
luate de autorităţile capabile să le impună prin mijloacele puterii politice. În 
cazul puterilor dictatoriale, avem de a face cu raporturi de dominare-subor-
donare ce impun distribuţia resurselor pe fondul manipulării ideologico-pro-
pagandistice şi a manevrelor populiste. În cazul oligarhiilor prost mascate 
prin logoree demagogică, asistăm la o polarizare socială indecentă şi pericu-
loasă. Atunci când alocarea resurselor prin raporturi de conducere-ascultare 
devine mai echitabilă, îndrăznesc să spun că politicul cu „faţă umană” începe 
să devină o realitate. 

O asemenea realitate dezirabilă presupune însă existenţa unui anumit tip 
uman, respectiv a unui anumit model antropo-politic bazat pe teza conform 
căreia politicul cu „faţă umană” este expresie politică a failibilităţii asumate. 
Altfel spus, este importantă recunoaşterea failibilităţii, dar, în aceeaşi măsură, 
şi asumarea acesteia, convertirea failibilităţii în inovaţii şi acţiuni constructive. 

11 Anton Carpinschi, Cultura recunoaşterii, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi 2008, 
159-175.
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O teză ce stipulează recunoaşterea failibilităţii şi, concomitent, convertirea 
acesteia în acţiuni inovativ-creative contrapune şi, în acelaşi timp, corelează 
discontinuitatea existenţelor personale şi continuitatea fiinţei universale, fini-
tudinea vieţilor individuale şi infinitul fiinţei indeterminate. Prin recunoaşte-
rea failibilităţii ca dat existenţial transpare limita naturală a omenescului în 
raport cu infailibilitatea fiinţei ca act-pur-şi-universal-de-a-fi. Concomitent 
însă, prin asumarea failibilităţii, aşadar prin convertirea acesteia în acţiuni 
inovativ-creative, fiinţa umană conştientizează tot mai profund continuitatea 
fiinţei pe fundalul căreia îşi proiectează fragila existenţă. Recunoaşterea faili-
bilităţii este expresia discontinuităţii existenţei umane, finite şi determinate în 
raport cu fiinţa infailibilă, infinită şi indeterminată. Convertirea failibilităţii în 
inovaţie şi creaţie exprimă, la rândul său, participarea fiinţei omeneşti la con-
tinuitatea fiinţei sau, cel puţin, irepresibila aspiraţie spre aceasta. Asumarea 
failibilităţii presupune totodată recunoaşterea unei instanţe călăuzitoare, fie 
aceasta vocea interioară a conştiinţei, opinia publică, competiţia paradigmelor, 
judecata istoriei sau graţia Providenţei. Această teză propune o reconstrucţie 
mentală a politicului înţeles şi trăit în spiritul umanismului ecumenic. De aici 
rezultă că omul failibilităţii asumate este apt pentru politicul cu „faţă umană” 
în măsura în care practică un „umanism integral”.

Definind în mod curent politica: „exercitarea puterii”, „arta guvernării”, 
„elaborarea deciziilor colective”, „alocarea autoritară a resurselor” etc., dar şi 
ştiinţa guvernării sau ştiinţa politică, judecata comună atribuie acţiunii politice 
două sensuri opuse: unul pozitiv, nobil, vizând pacificarea societăţii şi orienta-
rea acesteia potrivit unor finalităţi superioare denumite, de la caz la caz, „bi-
nele comun”, „treburile publice”, „ethos-ul civic” etc.; celălalt negativ, peiora-
tiv, făcând din politică o activitate deseori amorală, degradantă, spaţiul orgo-
liilor şi al intrigilor, arena ariviştilor şi demagogilor. Deloc întâmplătoare, 
această distincţie poate fi interpretată, în opinia mea, prin asimilarea explicită 
sau implicită a conceptului politicului cu „faţă umană”, clădit pe diferenţierea 
ipostazelor umanului şi a stărilor politicului. 

Ipostaze ale umanului, stări ale politicului

Dimensiunea politică a naturii umane

Realitate dinamică exprimând esenţa naturală a ceea ce este omenesc, natura 
umană s-a modelat în cursul procesului de hominizare prin exigenţele supra-
vieţuirii şi selecţiei indivizilor mai bine dotaţi. În context preistoric, procurarea 
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şi distribuţia hranei, satisfacerea instinctului sexual, lupta pentru conducerea 
grupului şi organizarea colectivităţilor de hominizi în jurul celor mai puter-
nici începeau să se manifeste ca adevărate probleme proto-politice. Pe parcur-
sul hominizării, ipostaza proto-politică devenea tot mai vizibilă, prefigurând, 
odată cu apariţia societăţilor istorice, instituirea regulilor jocului puterii şi ale 
distribuţiei resurselor. Spre deosebire de speciile animale care-şi coordonează 
homeostatic comportamentele colective, specia umană a dobândit, datorită 
dezvoltării neoencefalului, capacitatea anticipaţiei imaginative, şi astfel, a 
adaptării originale faţă de mediu şi situaţiile necunoscute. Encefalizarea şi so-
cializarea au făcut ca omul, societatea şi politica să apară şi să evolueze conco-
mitent. „N-a existat mai întâi omul, apoi societatea, apoi politica, ci – sublini-
ază Julien Freund – toate erau date în acelaşi timp şi de la origini, aşa încât a 
căuta să urci dincolo de politic sau dincolo de societate ar însemna să vrei să 
urci dincolo de om”12. Cum, din perspectiva raţiunii naturale, într-o cercetare 
antropologică nu putem trece dincolo de om şi de faptele sale, aceasta înseamnă 
cantonarea la nivelul analizei ştiinţifice a naturii umane. 

Conceput ca dimensiune politică a naturii umane, stratul primar al proto-
politicului nu este numai o achiziţie bio-istorică îngropată în negura trecutului 
îndepărtat, ci o prezenţă constantă şi cotidiană sub forma infra-politicului, a 
politicului mai mult sau mai puţin latent din interiorul fiecărui individ sau 
grup, ce urmăreşte, prin utilizarea forţei şi a abilităţilor tactice într-un climat 
emoţional, rezolvarea trebuinţelor şi nevoilor imediate. Infra-politicul exprimă, 
în fond, natura umană funciarmente amorală într-un spaţiu concurenţial şi 
conflictual reglat direct prin raporturi de putere, dominaţie şi subordonare. 
Exprimând legătura organică cu viaţa, infra-politica face posibilă supravieţuirea 
biologică prin organizarea politică şi, de asemenea, supravieţuirea politică prin 
organizarea biologică. Cu alte cuvinte, rezolvarea nevoilor primare – teritoriu, 
resurse energetice etc. – se realizează prin reglarea directă, prin forţă şi inteli-
genţă naturală, a raporturilor de putere dintre indivizi şi dintre colectivităţi.

Proto- şi infra-politicul au cunoscut în istorie numeroase derapaje, cele 
mai multe sub forma politicianismului. Căderea în politicianism presupune 
pervertirea condiţiei moral-civilizatoare a politicului, alterarea esenţei sale ra-
ţional-practice, denaturarea modalităţii constituţional-legitimizante, abando-
narea finalităţii social-reglatoare. Dacă politicul este raţionalitatea practică la 
nivel societal (social-global), exercitată pe baza deţinerii legitime a puterii de stat, 
politicianismul înseamnă îngustarea până la eliminare a bazei de legitimitate 

12 Julien Freund, L’Essence du politique, Éditions Sirey, Paris 1965, 24.
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a acţiunii politice, degradarea calităţii raţionale şi morale a acesteia. Contra-
dicţia dintre politică şi politicianism este contradicţia dintre condiţia civico-mo-
rală a cetăţeanului şi imoralitatea egoismului primar, raţionalitatea pragmatică 
a omului politic şi incompetenţa imposturii, modalitatea constituţional-legiti-
mizantă a statului de drept şi voluntarismul discreţionar al dictaturii, finalitatea 
social-reglatoare a democraţiilor deliberativ-participative şi blocajul societăţilor 
scurtcircuitate de oligarhii13. 

Condiţia umană şi reconstrucţia teoretică a politicului

În creuzetul reflexivităţii şi spiritualităţii ce caracterizează condiţia umană 
s-a născut, pe o anumită treaptă a dezvoltării culturale, meta-politicul, politicul 
care se întoarce asupra sa gândindu-se pe sine. Ca formă sistematică a gândirii, 
meta-politicul a apărut atunci când oamenii au început să conceapă raţional 
viaţa politică şi să emită teorii despre guvernarea comunităţilor umane. Teoria 
politică este, în fond, un răspuns explicit şi personalizat la problemele ridicate 
de organizarea existenţei comunitare. În calitate de reconstrucţie teoretică a 
politicului, meta-politicul este locul întâlnirii demersurilor de factură ştiinţi-
fică, filozofică, teologico-politică. Activitate intelectuală specifică, distinctă de 
acţiune14, teoria politică îşi propune cunoaşterea, interpretarea, înţelegerea di-
feritelor aspecte ale politicii curente prin multiple explicaţii de ordin cauzal, 
funcţional, condiţional, genetic, motivaţional, tematic etc. 

Teoria politică se prezintă sub diverse ipostaze: istorie a gândirii politice; 
reflecţie asupra conceptelor, principiilor, valorilor şi intereselor din sfera pu-
blică, precum şi a raporturilor dintre public şi privat; modelare a comporta-
mentelor politice; cadru teoretico-metodologic general, explicativ-evaluativ 
în contextul ştiinţei politice; exegeză a doctrinelor şi ideologiilor politice etc. 
În diversitatea ipostazelor sale, teoria politică este un trans-politic ce se con-
fruntă cu o serie de dileme generate de raporturile dintre obiect şi subiect, 
fapte şi valori, fapte şi norme, imanenţă şi transcendenţă, descriere şi prescriere, 
adevăr şi interese, particular şi universal, gândire şi acţiune etc. Nu întâmplător, 

13 Anton Carpinschi, Deschidere şi sens în gândirea politică, Institutul European, Iaşi 
1995, 11-12.

14 Originalul grecesc theoria însemna: privire, speculaţie, contemplare, viaţă contemplativă; 
tip suprem de activitate umană constând în contemplarea Binelui şi a Frumosului (Platon); 
contemplarea ca principala activitate a Primului Mişcător, dar şi ca revelaţie şi înţelegere umană 
atunci când suntem cel mai aproape de Dumnezeu, şi astfel, cel mai aproape de fericire (Aris-
totel). În Etica nicomahică, Stagiritul distinge viaţa contemplativă a filozofului (bios theoreti-
kos) de viaţa politică (bios politikos).



159AR FI POSIBILĂ O ECONOMIE CU „FAŢĂ UMANĂ”...?

Gianfranco Pasquino afirma că, „nu există o idee universal acceptată despre 
ceea ce este (şi ar trebui să fie) «teoria politică». Într-o manieră probabil corectă 
se confruntă mai multe moduri de a face teorie şi mai multe teorii. Distincţia 
cea mai clară se face între teoria înţeleasă din perspectiva weberiană, ca un 
ansamblu de empatie şi înţelegere numit Verstehen şi teoria pozitivistă, definită 
într-un mod specific, de exemplu, de Kaplan [1964]”15, ca un sistem de legi. 
Încercând o sistematizare clarificatoare, Jean Leca sugera un sistem de trei axe 
de poziţionare pentru teoria politică, ca, de altfel, pentru orice alt elaborat al 
gândirii politice: „axa mergând de la cea mai generală teorie a politicului 
(esenţa, politica pură) până la aspectul teoretic al oricărei activităţi de cercetare; 
axa mergând de la etic la empiric şi, în fine, axa mergând de la speculativ (sau 
contemplativ) la prescriptiv şi pragmatic”16. În funcţie de poziţionarea într-un 
astfel de sistem de coordonate, apreciem că se poate vorbi, în mare, de două 
sensuri ale conceptului teorie politică sau, mai precis, despre 

existenţa concurentă a „teoriei politice” (tp) ca subdomeniu în interiorul ştiinţei 
politice şi „Teoria Politică” (TP) drept activitate interdisciplinară depăşind cu 
mult comunitatea politologilor, prin înglobarea filozofilor, lingviştilor, istoricilor, 
memorialiştilor, eseiştilor, actorilor ce încearcă să extragă reflecţii generale asupra 
societăţii şi politicii pornind de la propria lor experienţă17. 

O distincţie importantă privind sensurile teoriei politice este oferită aşadar 
de perspectiva în care ne plasăm: generală-interpretativ-normativă (prescriptivă) 
de factură filozofică sau teologico-politică (Teoria Politică), respectiv particula-
ră-empirico-realistă (descriptivă) de factură ştiinţifică (teoria politică). 

Conchizând, imaginile meta- şi trans-politicului sunt acelea ale conlucrării 
teoriilor reflexiv-normative, valoric orientate, şi a celor descriptive, empiric 
orientate, operaţionale şi cauzale. Într-o societate în care curiozitatea raţională 
şi raţionalitatea comprehensivă coexistă în efortul de a justifica şi explica raţi-
unea actelor umane, meta- şi trans-politicul oferă orizontul deschis al explica-
ţiilor şi interpretărilor cuprinzătoare. 

15 Gianfranco Pasquino, Curs de ştiinţă politică, Institutul European, Iaşi 2002, 47.
16 Jean Leca, „La théorie politique”, în Madeleine Grawitz – Jean Leca, ed., Traité de 

science politique. 1. La science politique science sociale, L’ordre politique, Presses Universitaires 
de France, Paris 1985, 76. 

17 Jean Leca, „La théorie politique”, 68.
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Esenţa umană şi praxis-ul politic

Imanent prin natura sa proteică, transcendent prin condiţia spirituală, 
omul se realizează ca „persoană în act”18 în viaţa socială. Esenţa umană se fe-
nomenalizează în praxis. Problemele cu care se confruntă orice societate de-
clanşează potenţialul naturii umane, reclamând, totodată, principiile şi valorile 
condiţiei umane. Întâlnirea naturii şi condiţiei umane se consumă în act, în 
sistemele de activitate socio-umană. Fiecare dintre aceste sisteme de activitate 
ce pun în valoare esenţa umană constituie, totodată, condiţii de existenţă pen-
tru orice comunitate umană. Astfel, fiecare comunitate se menţine în viaţă şi 
se reproduce (sistemul biosocial), locuieşte şi îşi amenajează spaţiul, coabi-
tând cu alte specii (sistemul ecosocial), comercializează bunurile pe care şi le 
produce (sistemul economic), creează şi asimilează valori culturale (sistemul 
cultural), comunică informaţii, imagini, simboluri, mediind între părţi şi me-
diatizând totodată (sistemul comunicaţional), reglementează grupurile de in-
terese, raporturile sociale şi direcţionează acţiunile colective pe baza deţinerii 
puterii (sistemul politic). Observăm că fiecare dintre condiţiile de existenţă ale 
unei societăţi umane este cadrul apariţiei sistemului social corespunzător. Fi-
ecare dintre aceste sisteme îndeplineşte funcţii specifice prin mijloace proprii, 
dar şi prin interacţiunea cu celelalte sisteme. Deşi autonome, sistemele sociale 
nu sunt „entităţi independente”, „esenţe” sau „substanţe metafizice”, ci ansam-
bluri de activităţi în interacţiune în totalitatea concretă a unei societăţi globale. 
Autonome şi interdependente totodată, sistemele sociale multistabile consti-
tuie împreună societatea globală ce se manifestă ca integron (François Jacob), 
complex posedând proprietatea de multifinalitate. În acest context social (so-
cial-global, societal), esenţa umană apare ca rezultanta efectivă a naturii şi 
condiţiei umane.

Raportându-se la trebuinţele şi potenţialităţile proto-politicului, dar şi la 
valenţele reflexiv-interpretative ale meta-politicului, politica este o activitate 
multiformă şi dinamică, vizând, din punct de vedere funcţional, organizarea şi 
conducerea diferitelor sisteme şi subsisteme specializate ale societăţii globale, 
din punct de vedere structural, relaţiile de putere, forţă şi influenţă dintre actorii 

18 Karol Wojtyła, The Acting Person, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1980; 
trad. franceză, Personne et acte, Éditions du Centurion, Paris 1983; lucrarea originală în limba 
polonă a apărut cu titlul Osoba i czyn, Cracovia 1969. De asemenea, Anton Carpinschi, 
„«Persoana în act» şi adevărul comprehensiv”, în Un buchet de laude pentru Papa Ioan Paul al 
II-lea, Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios „Pax et Unitas” şi Nunţiatura 
Apostolică din România, Editura Serafica, Roman 2006, 135-148.
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individuali şi colectivi, din punct de spiritual, ideile, concepţiile şi mentalită-
ţile respectivilor actori. Sintetizând, am putea afirma că esenţa umană este 
pusă în evidenţă prin praxis-ul politic, organizarea şi conducerea societăţii glo-
bale, mai precis, prin distribuirea şi redistribuirea resurselor şi valorilor de 
către puterea politică legitimă. Competiţie a intereselor de grup, joc al rapor-
turilor de forţă şi, în acelaşi timp, gestionare a binelui comun, politica reglează 
ordinea socială prin deţinerea „monopolului violenţei fizice legitime” (Max 
Weber) şi aplicarea politicilor publice.

Cu alte cuvinte, politicul este, esenţialmente, relaţie de putere într-un cadru 
public, organizare colectivă prin relaţii de putere şi, totodată, manieră concuren-
ţial-conflictuală de coexistenţă. Termenul de politic se referă la o componentă 
perenă a esenţei umane şi la o caracteristică generală a vieţii sociale, relaţiile 
asimetrice de putere exprimate prin ansamblul reglajelor dintre conducere-as-
cultare, dominare-subordonare care ordonează spaţiul public, eterogen şi 
conflictual. Prin natura sa complexă, politicul este aşadar puterea publică re-
glată permanent prin dinamica raporturilor dintre interesele de grup şi inte-
resul general, în vederea gestionării partizane a binelui comun în condiţii de 
convieţuire. Modul caracteristic de a fi al politicului – asociativ şi organizat – 
este o modalitate umană de-a-fi, căci praxis-ul politic este o rezultantă a ipos-
tazelor umanului. Această caracterizare surprinde natura mixtă, duală şi, prin 
aceasta, complexă şi paradoxală a politicului. Este vorba despre raportul dina-
mic, mereu fragil, dintre ceea ce este convenţional – legitimarea interesului 
public – şi ceea ce este natural – forţa şi interesele grupurilor de presiune –, 
aşadar, dintre reguli, norme, legi, pe de o parte, interese, forţe şi raporturi de 
putere, pe de alta. Această dualitate, uneori ambiguă – convenţional vs. natural, 
caracteristică condiţiei politice a umanului –, se reflectă în transformarea vio-
lenţei fizice în violenţă simbolică, precum şi în raportul dintre interesele indivi-
duale şi cele de grup, pe de o parte, şi convieţuirea socială, pe de altă parte. 
Orice actor social practică o politică partizană, dar, în pofida partizanatului, 
sau tocmai de aceea, respectivul actor trebuie să fie atent la asigurarea condi-
ţiilor convieţuirii. Ştiinţa gestionării binelui comun constă în arta echilibrării 
raporturilor şi tensiunilor dintre interesul de grup şi interesul public sau uneori 
în abilitatea ascunderii interesului privat în spatele interesului public sau în 
prezentarea intereselor particulare şi de grup într-o „haină” cât mai publică, ca 
şi cum acestea ar servi cât mai bine întregii societăţi. 
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Economia cu „faţă umană”, modelarea antropologică a politicului, 
cultura recunoaşterii

Ajunşi la sfârşitul demonstraţiei, am putea conchide că triada ipostatică a 
umanului – natura bio-genetică, condiţia moral-spirituală, esenţa acţională – 
poate sugera, după cum am arătat într-o serie de lucrări19, o anumită manieră 
de modelare a politicului. Am văzut că fiecărei ipostaze a umanului îi cores-
punde dintr-o perspectivă diacronică (istorică), respectiv sincronică (structu-
rală), o anumită stare a politicului. Putem vorbi astfel despre metamorfozele 
politicului în orizontul unei modelări antropo-politice. Seria variaţiunilor se-
mantice ale conceptului de politic a debutat pe fondul naturii biogenetice din-
tr-o perspectivă diacronică cu proto-politicul, iar dintr-una sincronică, cu in-
fra-politicul. Ipostaza condiţiei umane a favorizat, la rândul său, dintr-o per-
spectivă diacronică, reconstrucţia teoretică a meta-politicului, iar dintr-una 
sincronică, pe aceea a trans-politicului. În sfârşit, ipostaza acţională a esenţei 
umane s-a constituit în topos-ul praxis-ului politic curent. Raportându-se la 
trebuinţele şi potenţialităţile proto- şi infra-politicului, dar şi la valenţele refle-
xiv-interpretative ale meta- şi trans-politicului, politicul cu „faţă umană” este 
o entitate multiformă şi dinamică, vizând, din punct de vedere funcţional, or-
ganizarea şi conducerea echitabilă a diferitelor sisteme şi subsisteme speciali-
zate ale societăţii globale, din punct de vedere structural, relaţiile de conduce-
re-ascultare între actorii individuali şi colectivi, din punct de vedere spiritual, 
ideile, concepţiile şi mentalităţile respectivilor actori în lumina umanismului 

19 Anton Carpinschi, „Hypostases of the Human, Coordinates of the Political”, în Religion 
and Culture after Modernity, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 
and Roman Catholic „Sf. Theresa” Theological Institute, Bucharest 2004, 77-94; „Cultura re-
cunoaşterii şi politicul comprehensiv”, Political Culture (on line). A Journal of Political Philo-
sophy and Political Theory 3 (Spring, 2005); „The Comprehensive Political - an Anthropologi-
cal Approach”, Caiete Sociologice. Revistă a Institutului Social Român, 4 (2006) 323-333; „The 
Culture of Acknowledgement and the Horizons of Truth”, Journal for the Study of Religions & 
Ideologies (JSRI, online) 15 (winter, 2006) 54-65; „Spre o paradigmă a secularizării. Perspecti-
ve somio-logice”, în Semiotics Beyond Limits, „Alma Mater” Publishing House, Bacău 2006, 
170 – 187; „Globalization and Governance. Is the Welfare State Going to Be Replaced by the 
Neoliberal One?”, în P. Dobrescu – A.Ţăranu – A. Bârgăoanu, ed., Globalization and Poli-
cies of Development, National School of Political Studies and Public Administration, Bucha-
rest 2007, 167-178 ; „L’homme faillible, la vérité compréhensive et la culture de la reconnais-
sance”, Caiete Sociologice. Revistă a Institutului Social Român, 5 (2007) 133-150; „The Political 
and the Hypostases of the Human. Towards a Recognition Culture”, Journal for the Study of 
Religions & Ideologies (JSRI, on line) 7,19 (Spring, 2008) 58-93.
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integral. O adevărată „geometrie variabilă” a universului politic se configurează 
astfel sub ochii noştri. 

Acest construct interpretativ-prospectiv se prezintă ca un model antropologic 
al politicului comprehensiv. El oferă o explicitare a mecanismelor de agregare 
antropo-politică şi, pe această bază, o posibilă strategie pentru cultura recu-
noaşterii. Este un model deoarece se prezintă sub forma unei descrieri mai 
mult sau mai puţin schematic-simplificatoare, nedenaturante şi inteligibile a 
universului politic, realizată într-o manieră reflexivă şi sistematică prin cuvinte 
şi propoziţii logic articulate în raţionamente explicativ-interpretativ-prospec-
tive. Este un model antropologic deoarece se bazează pe identificarea iposta-
zelor omului concret, omul failibil angajat în praxis-ul cotidian. Este un model 
antropologic al politicului comprehensiv, rezultatul corelării ipostazelor uma-
nului şi ale politicului înţelese şi trăite de fiecare dintre noi în calitate de fiinţă 
comprehensivă. Aşadar ipostazele omului failibil angajat în organizarea şi 
conducerea politică a colectivităţii în care trăieşte ca fiinţă comprehensivă mi-au 
sugerat un model antropologic al politicului comprehensiv. Conform acestuia, 
în gestionarea binelui public prin deţinerea legitimă a puterii suverane, fiinţa 
comprehensivă politic angajată apelează atât la trebuinţele naturale şi potenţi-
alităţile datului infra-politic, cât şi la reflexivitatea proiectivă a trans-politicului. 
Suprapunerea triadelor ipostatice ale umanului şi politicului ne-a permis re-
construcţia modelului antropologic al politicului comprehensiv, o strategie 
educativă şi de cercetare la îndemâna omului failibil în drumul său dificil, dar 
nu imposibil, spre cultura recunoaşterii. Expresie a spiritului transmodern, 
modelul politicului cu „faţă umană” preia unele cuceriri ale modernităţii – ra-
porturile contractuale ale cetăţeanului cu statul şi societatea, trecerea paşnică 
de la putere în opoziţie şi invers, distincţia public-privat, includerea civico-
democratică şi respectarea culturală a diferenţelor –, dar se distanţează de mo-
dernitatea antropocentrică prin umanismul teocentric cultivat în spiritul ecu-
menic al recunoaşterii. Conchizând, modelul antropologic al politicului com-
prehensiv poate impulsiona o economie cu „faţă umană” prin implementarea 
culturii recunoaşterii în societate.
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Introducere

O dată cu prăbuşirea Blocului de Răsărit în 1989 şi cu întoarcerea Chinei 
spre economia de piaţă, precum şi cu o mai mare orientare de natură econo-
mică a Indiei, aproape jumătate din populaţia Globului s-a integrat treptat în 
piaţa mondială. Doar puţine ţări, cum ar fi Coreea de Nord, Cuba şi Birma 
(Myarmar), se ţin departe în mod conştient de economia mondială. Această 
integrare în economia mondială, decisă la nivel politic, a fost însoţită de extin-
derea sistemelor de reglementare internaţionale şi de măsuri care au forţat 
integrarea la nivel economic mondial prin reducerea limitelor comerciale, 
prin deschiderea pieţelor de capital şi facilitarea investiţiilor directe – asta, şi 
între statele orientate deja spre piaţa mondială cum sunt ţările din OECD1.

Semnele caracteristice ale acestui proces, care este cuprins în termenul de 
„globalizare”2, sunt:

•	 O intensificare a schimbului de bunuri şi servicii, care se dezvoltă rapid 
prin faptul că sporesc participările comerţului exterior la produsul so-
cial brut al fiecărei ţări. Se intensifică diviziunea muncii la nivel econo-
mic mondial. Prin aceasta, unele ţări devin mai dependente de dezvol-
tările economice din alte ţări. În Europa s-a reacţionat la acest fenomen 
prin faptul că în cadrul Zonei-Europa un important risc de natură eco-
nomică mondială – e vorba de riscul căderilor cursului de schimb va-
lutar – a fost îndepărtat prin introducerea unei monede comune.

1 De OECD (Organization of Economic Cooperation and Development), cu centrul la 
Paris, aparţin 24 de ţări.

2 Cf. Grupul de Experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik” („Economie mondială 
şi etica socială”), Multiple feţe ale globalizării. Perspective pentru o ordine mondială umană 
(împreună cu operele de binefacere Adveniat, Misereor, Renovabis missio Aachen, misso Mün-
chen), Bonn 2000 şi Joachim Wiemeyer, „Cauze şi consecinţe ale globalizării economice”, 
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 41 (2000) 51-73; Idem., „Globalizarea economiei 
ca provocare social-etică”, Revista Catolică Internaţională Communio 29 (2000) 210-221; 
Idem., „Doctrina socială catolică în epoca globalizării”, Theologie der Gegenwart 1 (2001).
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•	 Creşterea investiţiilor directe, prin care concerne transnaţionale cuce-
resc noi pieţe de desfacere şi centre de producţie, ca şi faptul că în reţeaua 
concernului lor plasează la scară mondială în centrele potrivite anumite 
producţii parţiale, pentru ca apoi să realizeze produse finale. În felul 
acesta, de exemplu, firme constructoare de maşini auto lasă să se con-
struiască motoarele în străinătate, pentru a le transporta apoi mai de-
parte pentru montajul final în patria proprie. Cam un sfert din comer-
ţul care este considerat din punct de vedere economic mondial drept 
comerţ exterior, conform statisticilor, reprezintă, în cele din urmă, în 
mod real, o livrare în interiorul centrelor de producţie. 

•	 Un capital global mobil, care poate să fie depus pe diferite pieţe finan-
ciare3. Astfel, bursele sunt deschise la orice oră şi de la locul unei bănci 
pot fi vândute în întreaga lume hârtii valorice 24 de ore pe zi cu ajutorul 
internetului. Capitalul poate curge cu viteză în anumite ţări şi la fel de 
repede să iasă de acolo.

•	 Plecări crescânde din ţara de baştină ale oamenilor aflaţi în căutare de 
muncă (temporar sau permanent). Pentru moment, migraţia este legală, 
în parte, dar şi ilegală. Aproximativ 190 de milioane de oameni trăiesc 
în afara ţării în care s-au născut, în fiecare an pleacă definitiv la nivel 
mondial circa 12 milioane de oameni. Cu această ocazie transferă o 
parte din venitul lor în ţara proprie şi investesc acolo4. Aceste retrimi-
teri de virament sunt cu peste 90 de miliarde de dolari anual, cam 50% 
mai mult decât ajutorul mondial pentru dezvoltare. O altă parte esenţi-
ală a mişcării internaţionale de oameni o constituie turismul aflat în 
creştere, precum şi şederile în străinătate cu scopuri legate de formare 
şi specializare a elevilor, studenţilor şi oamenilor de ştiinţă. 

Globalizarea aduce cu sine atât speranţe, cât şi temeri. Speranţele aduc cu 
sine faptul că pentru ţările mai sărace devine posibil să atingă o creştere ridi-
cată a economiei, şi astfel, să combată pe termen lung marea sărăcie care se 
află în ţara lor. În China şi în India numărul celor care trăiesc în absolută să-
răcie a scăzut simţitor pentru că au atins o creştere rapidă într-un fel unic în 

3 Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik” („Economie mondială şi 
etica socială”), Finanţe globale şi dezvoltarea umană, Bonn 2001.

4 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik” („Economie mondială 
şi etica socială”), Ökonomisch motivierte Migration zwischen nationalen Eigeninteressen und 
weltweiter Gerechtigkeit (Migraţia motivată economic între propriile interese naţionale şi drepta-
tea la nivel mondial), Bonn 2005.
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cunoscuta istorie a economiei5. De procesul de creştere provocat de globalizare 
profită însă şi vechile ţări industrializate stabile, pentru că bunăstarea lor urcă, 
de exemplu, prin importuri ieftine. Din acest punct de vedere, globalizarea 
este un joc pozitiv al sumelor de care pot profita toţi.

Temerile se extind, pe de o parte, spre cele mai sărace ţări în curs de dezvol-
tare. Acestea se văd decuplate de la economia mondială. Din cauza rămânerii 
lor în urmă în multe domenii, mai ales în domeniul tehnologic, la nivel de 
educaţie a populaţiei etc., nu pot recupera tocmai progresul naţiunilor indus-
trializate occidentale. Lucrul acesta este valabil, înainte de toate, pentru ţările 
Africii, la sud de Sahara, unde în ultimii ani numărul şi categoria oamenilor 
săraci au crescut6. Puţinele lor forţe de muncă ce deţin o calificare sunt atrase 
de salarii mai mari în străinătate (brain drain). În cadrul naţiunilor industria-
lizate occidentale există teama că într-o ţară există unii care câştigă şi alţii care 
pierd prin globalizare. Printre ultimii se numără, mai ales, angajaţii mai puţin 
calificaţi, ale căror locuri de muncă se desfiinţează sau sunt mutate într-o ţară 
străină mai ieftină prin raţionalizări care sunt forţate de globalizare. Mai de-
parte se tem că o deplasare a imigranţilor sporeşte concurenţa pe pieţele de 
muncă ale ţărilor industrializate occidentale.

Alte temeri privesc dezvoltarea globală:
•	 Procesul forţat de creştere a globalizării duce, de exemplu, din cauza 

consumului crescând de energii fosilizate, la circulaţie care se extinde, 
împovărând mult mediul natural, înainte de toate, domeniul climei7, 
care pe termen lung nu poate fi suportată. Deoarece benzina pentru 
zboruri şi motorina pentru vapoare nu se impozitează, din cauza aces-
tei ieftiniri a transportului internaţional în comparaţie cu cel naţional, 
se poate vorbi de o „superglobalizare” artificială.

•	 Independenţa pieţelor, mai ales a pieţelor de capital, poate duce la fap-
tul că unele crize locale se extind repede la nivel mondial şi, în anumite 
cazuri, sunt „infectate” chiar şi ţări cu o economie stabilă.

Acestea şi alte puncte de critică au făcut să apară mişcări critice faţă de 
globalizare, care atrag atenţia asupra dorinţelor lor, mai ales în faţa factorilor 
economici mondiali (cum ar fi Întâlnirea la vârf G 8 în Heiligendamm din 

5 Cf. Joseph Stieglitz, Die Chancen der Globalisierung (Şansele globalizării), Berlin 2006, 
29 ş.u.

6 Cf. Joseph Stieglitz, Die Chancen der Globalisierung (Şansele globalizării), 30.
7 Cf. pentru această tema principală „Klima im Wandel” („Clima în schimbare”), Amosin-

ternational 1 (2008).
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2007), şi organizează în acelaşi timp întâlniri de opoziţie („Summit-ul social 
mondial”).

Aceste procese ale globalizării nu sunt evoluţii propulsate doar la nivel de 
creştere naturală sau tehnologică (cum ar internetul şi costurile pentru trans-
port aflate în scădere). Ele se datorează mult mai mult deciziilor guvernelor 
naţionale în privinţa modului în care ţara lor se deschide şi cum se deschide 
faţă de piaţa mondială. În al doilea rând, procesele globale sunt dirijate (mo-
delate, rânduite, controlate, provocate) de organizaţii internaţionale cum sunt 
WTO – Organizaţia Mondială a Comerţului, IWF – Fondul Monetar Interna-
ţional şi Banca Mondială care se ocupă de ILO – Organizaţia Mondială a 
Muncii. În al treilea rând, concernele transnaţionale sunt actori existenţiali ai 
globalizării, faţă de care reacţionează mai departe acţionarii, consumatorii, 
legiuitorii ţărilor de baştină şi opinia publică. În al patrulea rând, şi organiza-
ţiile neguvernamentale influenţează procesul globalizării, prin faptul că atrag 
atenţia în privinţa aspectelor ascunse ale globalizării şi formulează alternative. 
În al cincilea rând, au şi comunităţile religioase posibilitatea de a exercita o 
influenţă asupra procesului globalizării. Aici se evidenţiază îndeosebi Biserica 
Catolică, deoarece ea dispune într-un mare număr de ţări de vitale biserici 
locale. Astfel, experienţele legate de globalizare dintr-un mare număr de ţări 
pot fi puse împreună şi, din partea autorităţii morale a papei, în perspectiva 
binelui comun mondial, se poate cere o modelare/dirijare a globalizării în so-
lidaritate şi dreptate.

În sensul constituţiei pastorale a Conciliului al II-lea din Vatican Gaudium 
et spes, „globalizarea” ţine de „semnele timpului” (nr. 4), care trebuie analizate 
în lumina evangheliei, deoarece „bucuria şi speranţa, tristeţea şi angoasa oa-
menilor de azi, mai ales ale săracilor şi ale tuturor celor care suferă, sunt şi 
bucuria şi speranţa, tristeţea şi angoasa ucenicilor lui Cristos” (nr. 1). 

Deoarece globalizarea este un proces care poate şi trebuie să fie modelat la 
nivel politic, doctrina socială a Bisericii este solicitată să prezinte clar scara 
valorică după care trebuie să se orienteze evoluţia globalizării. Lucrul acesta se 
va face în pasul următor. La sfârşit se va vedea cum modelarea globalizării este 
posibilă în anumite domenii şi cum se poate implica fiecare ţară în faţa provo-
cării globalizării.
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I. Perspectiva normativă privind globalizarea

1.1. Fundamentul teologic

Conform relatărilor creaţiei din Vechiul Testament (Gen 1 şi 2), întregul 
pământ este creaţia lui Dumnezeu, natura cu sau lipsită de viaţă. Aceasta a fost 
încredinţată de Dumnezeu tuturor oamenilor pentru o folosire comună8. În 
cazul acesta, folosirea ei nu trebuie să fie rezervată doar câtorva generaţii şi 
nici în cadrul unei generaţii doar câtorva oameni. Potrivit relatărilor creaţiei, 
toţi oamenii se trag dintr-o singură pereche. Aici este oferită o legătură funda-
mentală a întregii omeniri, care constituie, desigur, o singură familie9. Există 
o unitate fundamentală a întregului neam omenesc. Această unitate funda-
mentală precede toate diferenţele de limbă, cultură, religie, etnii sau alte semne 
specifice. Pornind de la această perspectivă, trebuie salutată în mod clar interac-
ţiunea mereu mai strânsă a oamenilor la scară mondială prin globalizare, pen-
tru că familia omenească proclamată ca atare la nivel normativ poate deveni 
astfel o realitate concretă.

În calitate de „Chip al lui Dumnezeu” (Gen 1,26) şi de „copii” ai unicului 
Tată ceresc, le revine tuturor oamenilor o demnitate egală în mod fundamen-
tal. Această demnitate cere ca în viaţa socială să le fie garantate oamenilor 
drepturi egale – este vorba de drepturile fundamentale ale omului10. Ideea 
drepturilor omului la nivel mondial ar putea să vorbească astfel pentru un stat 
al lumii care trebuie să garanteze aceste drepturi ale omului. Un astfel de stat 
al lumii ar putea să prezinte însă o prea largă armonizare şi centralizare, care 
să fie în contradicţie tocmai cu drepturile omului. În felul acesta, grupuri de 
oameni au dreptul de a se îngriji de propria limbă, de propria cultură, de pro-
priile tradiţii şi de propriile forme de convieţuire socială, care se deosebesc de 
cele ce aparţin altor oameni. Din acest motiv, este legitimă instituirea unor 
state care se distanţează de alte state prin graniţe, prin diferite legislaţii de or-
din juridic, prin diferite limbi, culturi etc.11 Pe de altă parte, din aceasta – aşa 
cum a subliniat întotdeauna tradiţia bisericească – nu poate fi dedusă nici o 

8 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, Sapientia, Iaşi 2007, nr. 171. 

9 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu..., nr. 428. 
10 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu..., nr. 152-159.
11 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik” („Economie mondială 

şi etica socială”), Migraţia motivată economic între propriile interese naţionale şi dreptatea la 
nivel mondial, 37ş.u.
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suveranitate statală nelimitată12. Mai mult, o unitate fundamentală a familiei 
umane la nivel mondial cere ca statele să trăiască împreună în mod paşnic şi 
să aibă propria contribuţie la binele comun înţeles la scară mondială.

Existenţa legitimă a statelor în calitate de coloane de bază ale ordinei inter-
naţionale cere mai întâi ca fiecare stat să fie responsabil pentru garantarea 
drepturilor umane ale cetăţenilor săi în toate cele trei dimensiuni: a drepturilor 
libertăţii individuale, a drepturilor de iniţiativă politică şi a drepturilor de re-
vendicări sociale. În cazul în care un stat nu vrea lucrul acesta sau dacă din 
cauza situaţiei sale socio-economice nu este în stare să împlinească aceasta, 
comunitatea internaţională de state este chemată să se angajeze pentru reali-
zarea drepturilor omului în statul respectiv. Aceasta condiţionează, cumva în 
sensul unei „opţiuni preferenţiale pentru cei săraci”13, un sprijin acordat celor 
mai sărace ţări, care din cauza unor catastrofe naturale sau a altor evoluţii nu 
sunt nicicum în stare să îndeplinească cele mai elementare necesităţi de viaţă 
ale cetăţenilor lor. Aici trebuie să fie un fel de ajutor conform principiului sub-
sidiarităţii14, „ajutor pentru ajutor autonom”, care să fie cât mai limitat în timp 
şi care să respecte onoarea proprie a celor nevoiaşi.

Toate statele trebuie să se respecte în mod reciproc şi să coopereze între ele 
în vederea unui avantaj comun. Statele nu au voie să urmărească vreo obţinere 
de avantaje pe cheltuiala sau în defavoarea altora. Cooperarea dintre state 
poate avea loc în cadrul relaţiilor şi acordurilor bilaterale; ea se poate realiza 
în cadrul fuziunilor cu instituţii comune (UE) sau a fuziunilor la nivel mondial 
(Organizaţia Naţiunilor Unite)15. Din acest motiv, doctrina socială a Bisericii 
a sprijinit întotdeauna principial atât fuziunea europeană, cât şi ONU.

Aici există o serie de probleme etice în privinţa acţiunii comune a statelor: 
o primă problemă constă în faptul că unele state nu dispun de nici o guvernare 
democratică legitimă, însă vor să aibă un cuvânt de spus în afacerile internaţi-
onale, cu toate că reprezintă mai puţin propriul popor decât interesele unei 
mici minorităţi dictatoriale. În al doilea rând, unele state cooperează bine între 
ele, însă acest tip de cooperare exclude alte state, respectiv, cooperarea are loc 
în defavoarea unor terţe state. O a treia problemă constă în faptul că statele 
resping participarea egală a altor state în cadrul organizaţiilor internaţionale şi 
atunci când este vorba de organizarea sistemelor de reglementare mondiale 

12 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu...,  nr. 435. 
13 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu...,  nr. 182.
14 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu...,  nr. 185-188.
15 Cf. Ioan al XXIII-lea, Pacem in terris, nr. 142. 
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sau se sustrag de la necesitatea reglementării care reiese din cerinţele binelui 
comun mondial.

În contextul provocărilor globalizării, trebuie luat în seamă raportul dintre 
economie şi politică. Conciliul al II-lea din Vatican a recunoscut în principiu 
autonomia legitimă a diferitelor domenii culturale (Gaudium et spes, nr. 36) 
care funcţionează după logica proprie. Însă această autonomie este întotdeauna 
doar „relativă”, pentru că un singur domeniu cultural nu trebuie să urmărească 
dominaţia sau stăpânirea peste întreaga societate. În prezent există pericolul 
unei prea mari independenţe şi dominaţii a economiei, care îşi supune alte 
domenii ale vieţii cum ar fi politica, comunicaţiile sociale, ştiinţa etc. Pornind 
de la o perspectivă social-etică, nu este de datoria politicii să conducă sau să 
dirijeze ea însăşi economia, aşa cum a fost cazul în blocul răsăritean comunist, 
ci să realizeze cadrele juridice pentru economie astfel încât acţiunea economică 
să fie conformă cu exigenţele binelui comun. Dar lucrul acesta este valabil la 
nivel naţional, la nivelul fuziunilor transnaţionale aşa cum este în UE, precum 
şi la nivel global. Astfel de reglementări ar trebui să garanteze că se ajunge la 
un schimb echitabil de bunuri şi prestări de servicii pe pieţe.

Aceste reflecţii de principiu în legătură cu moderarea globalizării trebuie 
aprofundate în punctul ce urmează ca criterii ale dreptăţii. Un discurs despre 
dreptate este necesar, deoarece astfel de probleme fundamentale sunt temati-
zate ca probleme legate de dreptate cu mult dincolo de spaţiul bisericesc în 
filozofia socială modernă (cum ar fi, de exemplu, John Rawls16).

În momentul în care participă la aceste discursuri despre dreptate, etica 
socială creştină îşi dezvoltă mai departe categoriile de dreptate tradiţionale în 
faţa provocărilor de astăzi (justitia commutativa, justia legalis, justia distribu-
tiva). Ce-i drept, doctrina socială a Bisericii a completat cele trei principii cla-
sice ale dreptăţii prin categoria „dreptăţii sociale”17. Însă această categorie este 
prea generală pentru a o putea aplica în mod concret la procesele, sistemele de 
reglementare şi la instituţiile economice, mai ales la cele mondiale. Din acest 
motiv se încearcă în continuare o prezentare concretă a „dreptăţii sociale”.

16 Cf. John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1979 (original în engleză: A 
Theory of Justice – Teoria dreptăţii - 1971, 1975 şi 1999), precum şi aplicarea la nivel internaţi-
onal, Idem, Das Recht der Völker (Dreptul popoarelor), Berlin - New York 2002. 

17 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu...,  nr. 201.
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2.2. Şase dimensiuni ale dreptăţii sociale în vederea modelării globalizării

Criteriile fundamentale ale dreptăţii se bazează pe demnitatea egală a tuturor 
oamenilor şi pe drepturile egale ale omului. Criteriile de dreptate pentru state 
sunt deduse de aici. Astfel, pentru state, nerespectarea criteriilor dreptăţii18 are 
efecte retroactive asupra cetăţenilor lor; de exemplu, excluderea sau discrimi-
narea unui stat în cadrul negocierilor internaţionale înseamnă indirect, în 
acelaşi timp, o discriminare sau o excludere a cetăţenilor acestui stat de către 
cetăţenii unui alt stat sau ai mai multor state.

Deoarece toţi oamenii au o demnitate în mod fundamental egală şi le revin 
drepturi ale omului egale, participarea în mod egal a tuturor statelor la nivel 
internaţional este fundamentală. Prin aceasta, dreptul la participare19 este pri-
mul principiu fundamental al dreptăţii. Aceasta înseamnă că toate statele au 
dreptul să participe la conferinţele, organizaţiile internaţionale care le privesc 
şi în care sunt negociate afaceri ale binelui comun mondial sau probleme care 
le privesc în mod nemijlocit.

Un al doilea criteriu de dreptate, care este central pentru schimbul econo-
mic, este criteriul dreptăţii performanţei. Performanţa şi contraperformanţa 
trebuie să se afle într-un raport convenabil. Aceasta priveşte nu numai fiecare 
tranzacţie de piaţă în parte, ci şi condiţii structurale de piaţă, de exemplu, 
atunci când există şanse de intrare pe piaţă sau când este o suficientă concu-
renţă din partea ambelor părţi ale pieţei.

De concurenţa performanţei, de natura economiei de piaţă poate beneficia 
numai cel care este suficient de capabil să participe la procesul de piaţă. În 
naţiunile moderne industrializate, pentru fiecare cetăţean în parte, capacitatea 
cea mai importantă este dobândirea pregătirii şi a calificării profesionale. În 
societăţile agrare poate fi existenţial accesul la pământ, la mijloace de produc-
ţie pentru producţia agrară şi la credit. Ţările au nevoie de o suficientă infra-
structură funcţională pentru a putea folosi şansele de pe piaţa mondială. Cu 
aceasta, dreptatea şanselor este al treilea criteriu.

Nu toate persoanele sunt atât de capabile de performanţă încât să poată 
avea acces la veniturile de piaţă sau, cel puţin, să ajungă la ele într-o măsură 
suficientă. Necesarul lor pentru satisfacerea necesităţilor de bază elementare 
în sensul unui minimum economic de existenţă este mai sus decât venitul lor. 

18 Cf. pentru cele cinci criterii ale dreptăţii (fără dreptatea de participare) şi Joachim Wie-
meyer, Europäische Union und weltwirtschaftliche Gerechtigkeit (Uniunea Europeană şi drepta-
tea economică mondială), Münster 1998, 66ş.u.

19 Cf. Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu..., nr. 189.
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Din acest motiv sunt necesare instituţii ale dreptăţii necesităţii, la nivel naţio-
nal, sisteme de asigurări sociale, la nivel internaţional, ajutoare pentru ţările 
cu profunde stări de necesitate ale cetăţenilor lor.

Înainte de toate, în vederea asigurării dreptăţii necesităţii, a dreptăţii şanselor, 
precum şi a acţiunii generale a statului, sunt necesare enorme mijloace finan-
ciare. Aceste greutăţi trebuie şi ele să fie împărţite în mod drept între cei capa-
bili de performanţă. Din acest motiv, dreptatea finanţării este un alt criteriu 
central al dreptăţii. Lucrul acesta este valabil în contextul internaţional, cum 
ar fi împărţirea ajutorului pentru dezvoltare între ţările capabile de perfor-
manţă, respectiv împărţirea greutăţilor debitelor de acţiune pentru ţări foarte 
îndatorate între statele creditoare.

Problemele dreptăţii nu privesc doar generaţia care trăieşte astăzi, ci şi ge-
neraţiile viitoare. Spre acestea, de exemplu, prin furtul resurselor naturale sau 
printr-o gravă împovărare poluantă a mediului natural (depozite de gunoaie), 
prin schimbări ale climei, pot fi împinse costuri care le apasă într-un mod 
iraţional. Aici se ridică probleme de etică a dreptăţii dintre naţiuni. Dreptatea 
generaţiilor20 cere, printre altele, ca resursele regenerabile să fie folosite numai 
în cadrul autoreînnoirii, ca puterea de autocurăţare a mediului înconjurător 
natural să nu fie suprasolicitată, iar resursele care nu pot fi regenerate (de ex., 
petrolul) să fie folosite numai în măsura în care, de exemplu, prin formarea de 
capital şi progres tehnic, sunt puse la dispoziţie compensaţii.

Aceste şase criterii ale dreptăţii – dreptatea participării, a performanţei, a 
şanselor, a necesităţii, a finanţării şi cea dintre generaţii – nu constituie unităţi 
de măsură doar în fundalul doctrinei sociale a Bisericii în vederea modelării 
globalizării, ci ele pot fi acceptate şi în fundalul unui discurs secular socio-fi-
lozofic despre dreptate – cum ar fi în baza teoriei contractului. Astfel, ele au 
şansa de a fi receptate şi acceptate de creştinii altor confesiuni, de oamenii altor 
religii şi de cei care nu cred.

II. Despre o modelare/proiectare dreaptă a globalizării

Globalizarea arată un mare număr de domenii cu probleme şi domenii de 
modelare. Din acest motiv, în continuare pot fi explicate doar la nivel exempli-
ficator punctele proiectării prezente a globalizării, ce pot fi formulate, şi care 
necesităţi de proiectare pot fi deduse din criteriile dreptăţii.

20 Cf. pe larg: Joachim Wiemeyer, „Gerechtigkeit zwischen Generationen als wirtschaftse-
thisches Problem” („Dreptatea dintre generaţii ca problemă economică etică”), Ethica 12 
(2004) 71-94.
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2.1. Dreptatea participării

Din partea ţărilor în curs de dezvoltare s-a acuzat mereu faptul că ele par-
ticipă doar insuficient la deciziile economice mondiale care dispun în mare 
măsură asupra situaţiei lor economice. Aceste deficite privind dreptatea de 
participare pot fi concretizate cu ajutorul unei serii de exemple: în cadrul Fon-
dului Monetar Internaţional (IWF), drepturile la vot sunt repartizate după 
participările la capital. Participările la capital se orientează conform capacită-
ţii de performanţă din trecut. Rezultatul este o dominare a Statelor Unite ale 
Americii şi a ţărilor din UE în cadrul IWF. Deoarece toate deciziile de bază 
trebuie să fie luate cu o majoritate de 85% şi numai SUA au o parte de peste 
15%, au la dispoziţie ca singură ţară dreptul de veto. Europenii şi americanii 
din Statele Unite au stabilit împreună să pună întotdeauna un european ca 
director al IWF, în timp ce preşedintele Băncii Mondiale este întotdeauna un 
american din Statele Unite. Practic, în cazul acesta, ţările în curs de dezvoltare 
nu au nici o influenţă relevantă în cele două instituţii financiare centrale ale 
economiei mondiale21.

Din punct de vedere formal, lucrurile stau mai bine în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (WTO), pentru că acolo se aplică principiul: un vot, o 
ţară. De altfel, WTO merge înapoi la GATT din 1947, care iniţial era un club 
al naţiunilor industrializate. Toţi cei care au devenit ulterior membri în GATT, 
respectiv în WTO, trebuiau să se alăture deja sistemului de reguli care exista 
dinainte, şi astfel, nu puteau impune o nouă negociere cuprinzătoare a agen-
delor. Dezvoltările ulterioare ale GATT, respectiv ale WTO, au avut la bază 
runde de negocieri la nivel mondial. În aceste runde de negocieri, SUA şi UE 
se prezintă cu foarte mari delegaţii de negociatori din care fac parte specialişti 
pentru fiecare detaliu al negocierilor22.

Contrar acestora, ţările în curs de dezvoltare dispun în mare parte numai 
de delegaţii mici cu o expertiză de specialitate insuficientă. Din partea SUA şi 
a UE se încearcă în multe feluri să îndrepte o anumită ţară spre acceptarea 
unui rezultat al negocierilor pentru a forţa ulterior alte ţări să le urmeze exem-
plul. Prin aceasta se întâmplă des ca ţări în curs de dezvoltare – în ciuda prin-
cipiului o ţară, un vot – să semneze acorduri care pentru ele sunt dezavanta-
joase. În felul acesta, cerinţele ţărilor industrializate pot demonstra un grad 
ridicat de obligaţie pentru ţările în curs de dezvoltare, în timp ce promisiunile 

21 Cf. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung (Şansele globalizării), 39.
22 Cf. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung (Şansele globalizării), 133ş.u.
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ţărilor industrializate făcute ţărilor în curs de dezvoltare rămân mai puţin 
obligatorii la nivel juridic sau indecise în spaţiul lor de realizare ca timp.

Chiar şi în cazul în care sistemul de reglementare al WTO, cu procedurile 
sale de arbitraj de tip juridic, ar putea apăra naţiuni mai slabe, cum sunt ţările 
în curs de dezvoltare, în faţa marilor blocuri comerciale ca UE sau SUA, aceste 
proceduri au două slăbiciuni: în primul rând, ţările în curs de dezvoltare nu 
dispun, de regulă, de jurişti competenţi în domeniul comerţului. Ele ar trebui 
să-şi cumpere specialişti corespunzători cu bani grei. În al doilea rând, nu este 
sigur faptul că o ţară în curs de dezvoltare ar putea ajunge la o decizie în avan-
tajul propriu23, asta, pentru că acum dreptul ei de a impune sancţiuni comer-
ciale contra UE este relativ lipsit de sens deoarece partea sa la import al UE 
este adesea sub 1%, aşa încât UE poate renunţa uşor la relaţiile cu ţara respec-
tivă, asta, în timp ce propriul comerţ depinde până la 50% de piaţa UE.

Astfel de deficite ale dreptăţii participării ar putea fi completate mai departe. 
Pentru deficitele amintite pot fi de ajutor următoarele:

•	 În interiorul IWF şi al Băncii Mondiale, repartizările privind dreptul la 
vot trebuie recântărite aşa încât partea ţărilor dezvoltate să mai scadă, 
iar ţările în curs de dezvoltare să primească o parte mai mare.

•	 În interiorul WTO, ţările în curs de dezvoltare trebuie să se unească 
mai strâns între ele, să pună la punct o expertiză de specialitate ştiinţi-
fică independentă pentru conferinţele privind comerţul şi să pregătească 
proprii jurişti pentru comerţ. Pentru aşa ceva ar putea oferi ajutoare 
organizaţii internaţionale (UNCTAD), organizaţii neguvernamentale 
din Vest, precum şi guverne ale ţărilor industrializate. WTO ar trebui 
să devină mai transparentă şi să se deschidă mai mult pentru organiza-
ţiile de tip socio-civil24.

2.2. Dreptatea performanţei

În domeniul dreptăţii performanţei apar probleme în cazul contractelor în 
momentul în care performanţa şi contraperformanţa nu se află într-un raport 
corespunzător. Deoarece multe ţări în curs de dezvoltare continuă să fie furni-
zori de materii prime mineraliere, obligaţia proiectării contractelor de exploatare 
dintre concernele internaţionale miniere şi petroliere şi ţările care exploatează 

23 Cf. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung (Şansele globalizării), 107.
24 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik” („Economie mondia-

lă şi etica socială”), Welthandel im Dienst der Armen (Comerţul mondial în slujba săraci-
lor), Bonn 2006, 34. 
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revine şi câştigă o mare semnificaţie25. Chiar dacă nu se discută despre cazurile 
de mituire a politicienilor, respectiv a funcţionarilor guvernamentali din ţările 
aflate în dezvoltare, care dispun de aceste drepturi de exploatare, pentru că în 
cazul acesta este evidentă încălcarea dreptăţii performanţei, continuă să rămână 
multe probleme. O primă problemă o constituie împărţirea câştigului. Când 
cresc puternic preţurile pieţei mondiale în urma unei materii prime, trebuie 
asigurat faptul că partea ţării în curs de dezvoltare la venituri se îmbunătăţeşte 
în mod corespunzător. Alte probleme se află în modul în care întreprinderile 
intervin în mediul natural şi, eventual, pot fi obligate să ia măsuri în vederea 
protejării mediului înconjurător, respectiv să iniţieze măsuri pentru restaura-
rea lui după terminarea exploatării. În aceste domenii există o serie de exem-
ple în ţările aflate în curs de dezvoltare, care au avut efecte defavorabile pentru 
ele, de exemplu, concerne care după terminarea exploatării propriilor socie-
tăţi-fiică străine le lasă pe acestea să intre în concurs pentru a evita costuri ri-
dicate legate de renovare.

O altă problemă a dreptăţii performanţei se găseşte în puterea economică a 
concernelor transnaţionale, care, singure sau prin înţelegeri cu altele, ocupă o 
poziţie de dominare a pieţei26. Pentru a-şi spori câştigurile, împart între ele 
pieţele. Unele legi ale cartelului din ţările industrializate au mai promovat un 
gen de strategii cu ajutorul legilor concurenţei, prin faptul că au admis înţele-
geri care se extind, în cele din urmă, la pieţele străine, dar nu şi în interiorul 
ţării, asta având în vedere promovarea exportului. Întrucât unele concerne 
transnaţionale au o mare greutate în comparaţie cu performanţa economică a 
ţărilor în curs de dezvoltare mai mici, ţările în curs de dezvoltare nu pot sanc-
ţiona singure în mod eficace astfel de concerne transnaţionale.

În raporturile comerciale dintre ţările industrializate şi cele în curs de dez-
voltare se mai află o problemă legată de dreptatea performanţei în faptul că 
multe ţări în curs de dezvoltare întâmpină pe piaţa mondială, respectiv pe 
pieţele terţe, o concurenţă neloială din partea ţărilor industrializate. Lucrul 
acesta se verifică, mai ales, atunci când ţările industrializate exportă subvenţi-
onat produse agrare în favoarea propriilor agricultori. Aşa este situaţia privind 
exporturile de bumbac ale SUA, care aduc pagube micilor agricultori din unele 
ţări extrem de sărace din Africa, sau exporturile de carne de vită ale UE. În alte 
domenii de producţie, ce-i drept, sunt binevenite ca materii prime produsele 
din ţările în curs de dezvoltare, pentru că acestea nu pot fi obţinute în cadrul 

25 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik”, Welthandel..., 181ş.u..
26 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik”, Welthandel..., 251ş.u. 
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ţărilor industrializate. Însă în momentul în care ţările în curs de dezvoltare vor 
să-şi prelucreze mai departe propriile materii prime şi vor prin asta să preia 
etapele de prelucrare făcute până acum în ţările industrializate, se lovesc de 
greutăţi vamale crescânde, în funcţie de gradul de prelucrare. Acest sistem al 
escaladării vamale27 ţine ţările în curs de dezvoltare în rolul de furnizori de 
materii prime. Preţurile de pe piaţa mondială privind materiile prime oscilează 
mai puternic decât cele ale produselor prelucrate mai departe, aşa încât ţările 
în curs de dezvoltare sunt expuse unor mai mari instabilităţi ale economiei lor.

Pentru a crea mai multă dreptate a performanţei la nivelul economiei mon-
diale, este necesar:

•	 Să fie oferite acorduri cu societăţile miniere într-o procedură transpa-
rentă, care să prezinte deschis înţelegerile şi, la fel, să anunţe deschis 
plăţile concernelor faţă de guvernele naţionale.

•	 Să fie creată o autoritate a concurenţei la nivel mondial, de exemplu, 
plasată pe lângă WTO; la fel, să fie permise cereri de despăgubire din 
partea ţărilor afectate din cauza limitărilor concurenţei şi în centrele de 
origine ale concernelor transnaţionale (SUA şi UE), iar aceste plângeri 
să devină efectiv posibile.

•	 Creşterea exportului ţărilor industrializate (mai ales în domeniul agrar) 
trebuie interzisă şi escaladarea vamală trebuie oprită pas cu pas28.

2.3. Dreptatea şanselor

Multe dintre ţările în curs de dezvoltare nu sunt în stare să se integreze în 
piaţa mondială într-un mod avantajos pentru ele. Cauza acestui fapt este nive-
lul prost de pregătire al populaţiei, deoarece o bună parte a populaţiei lor nu 
s-a bucurat de nici o educaţie şcolară, respectiv era o educaţie şcolară insufici-
entă, astfel că în ţară există doar un mic grup de persoane calificate. Mai de-
parte, există enorme deficite în componenţa infrastructurii. Căile de circulaţie 
proaste cauzează mari costuri pentru transport şi duc la scumpirea multor 
produse, respectiv împiedică, înainte de toate, în zonele îndepărtate, integra-
rea în economia internă şi în piaţa mondială. La fel, furnizarea energiei (a 
curentului) este insuficientă sau neîncrezătoare. Aspectul acesta este la fel de 
valabil pentru internet şi reţelele de telecomunicaţii. Mai departe, există în 
cadrul economiei domenii-cheie cum ar fi sectorul finanţelor (băncile) sau cel 

27 Cf. Joachim Wiemeyer, Europäische Union und weltwirtschaftliche Gerechtigkeit (Uniu-
nea Europeană şi dreptatea economică mondială), Münster 1998, 88ş.u. 

28 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik”, Welthandel..., 35ş.u. 
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al branşei de asigurări, care aduc prestări de servicii pentru alte ramuri ale 
economiei. Adesea calitatea lor este, de asemenea, insuficientă. Astfel de defi-
cite structurale, chiar şi în cazul unor eforturi enorme ale unei ţări din pro-
pria-i forţă, pot fi prelucrate doar în spaţii de timp îndelungate. Astfel, de 
exemplu, furnizarea de curent pentru toţi cetăţenii cere un enorm efort de 
capital pentru centre energetice şi reţele de curent, motiv pentru care în prezent 
aprox. 1,6 miliarde de oameni nu sunt conectaţi la o reţea de curent electric29.

Din acest motiv se cere o cooperare în vederea dezvoltării, ca să fie create 
mai întâi pentru fiecare ţară condiţiile pentru o integrare plină de succes în 
economia mondială. Pe an se realizează din partea comunităţii statelor un vo-
lum de circa 60 miliarde de dolari, iar dacă acest volum ar creşte în mod clar, 
ar putea fi atinse mai bine scopurile mileniului propuse de ONU în sensul 
înjumătăţirii sărăciei până în 2015. La conferinţa mondială din 2002 privind 
finanţarea dezvoltării, ţările industrializate au promis din nou că vor ridica 
ajutorul lor pentru dezvoltare la 0,7% din produsul social brut30.

O reducere a şanselor ţărilor în curs de dezvoltare derivă şi din plecarea 
(brain drain) unei părţi a forţei de muncă ce deţine o înaltă calificare. Pentru 
a acoperi cel puţin costurile pentru pregătire suportate de ţările în curs de dez-
voltare, şi prin aceasta să se reducă o parte de capital din ţările în curs de dez-
voltare şi cele în fază de transformare, ar trebui să urmeze plăţi de compensare31.

În cadrul UE se practică o astfel de promovare a dreptăţii şanselor, înainte 
de toate, prin fondurile destinate structurii. Mai ales Irlanda a folosit aceste 
posibilităţi în mod exemplar, şi astfel, s-a dezvoltat dintr-o casă a sărăciei aflată 
în situaţia de margine a Europei într-una dintre cele mai bogate ţări ale Europei.

2.4. Dreptatea necesităţilor

Unele ţări în curs de dezvoltare sunt atât de sărace încât nu sunt în stare să 
învingă cu propria forţă recoltele slabe, catastrofele naturale etc., care măresc 
foamea, sărăcia şi bolile. Însă adesea sunt şi războaiele civile cauze ale acestor 
catastrofe umanitare. Minimumul fizic de existenţă al multor oameni este ame-
ninţat. Pentru a asigura drepturile fundamentale la viaţă, hrană şi sănătate, 

29 Hermann-Josef Wagner, Was sind die Energien des 21. Jahrhunderts (Ce înseamnă ener-
giile secolului al XXI-lea), Frankfurt a.M. 20072, 232. 

30 Cf. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung (Şansele globalizării), 120. 
31 Cf. Grupul de experţi „Weltwirtschaft und Sozialethik” („Economie mondială 

şi etica socială”), Migraţia motivată economic între propriile interese naţionale şi dreptatea la 
nivel mondial, 56. 
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este necesară în cazul acesta o sprijinire din partea comunităţii internaţionale. 
Mor şi acum în fiecare zi prea mulţi oameni, printre ei mulţi copii, din cauza 
foamei, a bolilor ce ar putea fi uşor combătute etc. Dreptatea necesităţilor cere 
să existe în mod corespunzător condiţii ca în cazul situaţiilor de necesitate să 
i se ofere fiecărei ţări ajutoare la timp şi în grad suficient. Pentru aceasta însă 
trebuie urmărite acele forme de ajutorare care să nu slăbească responsabilita-
tea proprie şi iniţiativa personală a oamenilor, şi astfel, să nu devină pe termen 
lung primitori de ajutor străin (de ex., în lagărele pentru refugiaţi).

2.5. Dreptatea finanţării 

Punerea la dispoziţie a mijloacelor pentru cooperare în vederea dezvoltării 
pentru promovarea dreptăţii în şanse şi a dreptăţii în necesităţi cere, privit la 
nivel mondial, enorme mijloace/eforturi. Mai departe există nevoia de a uşura 
situaţia unei serii unor ţări foarte îndatorate, pentru a avea din nou şanse şi a 
nu rămâne închise într-o capcană a datoriilor32. Tot astfel, se poate ca în viitor 
să fie necesar să se facă mari investiţii pentru reducerea emanaţiilor de CO2 şi 
pentru adaptarea la urmările climaterice (de ex., construcţia de diguri) care 
suprasolicită, înainte de toate, ţări sărace.

Prin aceasta apar mari poveri financiare care trebuie puse la dispoziţie de 
către statele înstărite capabile de performanţă. Aici se pune o problemă legată 
de dreptatea finanţării, ca toate ţările înstărite (nu numai ţările industrializate 
din Vest, ci şi ţările bogate în petrol) să participe la aceste greutăţi. Aceasta este 
o problemă a dreptăţii finanţării la nivel mondial, în care îşi fac apariţia enorme 
deficite. Astfel, SUA – conform produsului social brut – realizează doar o mică 
parte din necesitatea finanţării mondiale. În cadrul măsurilor de reducere a 
datoriilor sunt multe state care întârzie să participe la programul de reducere 
a datoriilor, respectiv să permită organizaţiilor economice mondiale dominate 
de ele (Banca Mondială, IWF) să se implice suficient în reducerea datoriilor 
externe (de exemplu, prin vânzările de bani ale IWF).

2.6. Dreptatea dintre generaţii

În faţa unei creşteri a populaţiei globale, al cărei număr ar putea urca în 
prezent de la 6,4 miliarde la 9,5 miliarde de oameni până în 2050, şi la actua-
lizarea prezentei forme de sistem economic ameninţă o enormă dezavantajare 

32 Cf. în legătură cu ştergerea datoriilor Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung 
(Şansele globalizării), 265ş.u. 
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a şanselor lor de viaţă. Cauze pentru aceasta sunt schimbările climei33 provo-
cate de oameni, devastarea resurselor regenerabile, a pământului, a lipsei de 
apă, extinderea deşerturilor şi despădurirea pădurilor amazoniene, precum şi 
supraîncărcarea zonelor mediului înconjurător prin receptarea substanţelor 
nocive. Posibilităţile de viaţă ale generaţiilor viitoare ar putea – cel puţin în 
multe părţi ale pământului – să se înrăutăţească în mod clar. Dreptatea dintre 
generaţii cere ca generaţia de astăzi astfel să construiască sistemul economic 
încât generaţiile care vor veni să aibă şansa la o viaţă demnă de om şi în sens 
material. Pentru aceasta, este necesar ca zonele mediului natural să fie prote-
jate suficient în faţa unei poveri exagerate, adică să nu fie suprasolicitată forţa 
naturală de autopurificare a apelor şi a mărilor, respectiv să nu se folosească 
aerul în lagărele de substanţe nocive. Mai departe, în viitor nu este permis ca 
resursele regenerabile (peştii din mările pământului) să fie folosite mai mult 
decât ar corespunde ratei de regenerare naturală. Pentru resursele neregenera-
bile (de ex., petrol) se cere să fie dezvoltate tehnici pentru economisire, să fie 
construit un capital prin care să se compenseze pierderea de nerecuperat a 
resurselor folosite.

Pentru a ajunge la aceasta, sunt necesare acorduri internaţionale în vederea 
protejării climei, a reducerii supraîncărcării peste limite a mediului natural, în 
vederea controlului cantităţilor de pescuit etc. Aceste acorduri trebuie contro-
late şi respectate cu eficacitate. În faţa resurselor limitate privind energiile nere-
generative, mai este necesar să fie dezvoltate tehnologii de înlocuire şi să se 
aibă în vedere răspândirea lor la scară mondială.

III. Importanţa globalizării pentru fiecare ţară

În momentul în care o ţară se deschide în mod conştient faţă de piaţa mon-
dială şi pătrunde astfel în fenomenul globalizării, aceasta are pentru respectiva 
ţară următoarele avantaje potenţiale: 

•	 poate importa bunuri şi prestări de servicii mai ieftine decât să le pro-
ducă în propria ţară;

33 Cf. Comisia pentru probleme sociale – Comisia pentru Biserica universală, 
Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit. Ein 
Expertentext zur Herausforderung des globalen Klimawandels (Schimbarea climei: problemă 
acută a dreptăţii mondiale, dintre generaţii şi ecologice. Un text al experţilor privind provocarea 
schimbării climei la nivel global). Die Deutschen Bischöfe, Nr. 29, Bonn 2006, precum şi arti-
colele din Amosinternational 1 (2008), tema principală: Klima im Wandel (clima în schimbare).
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•	 investitorii străini pot aduce în ţară capitalul şi know how-ul lor, în timp 
ce întreprinzătorii locali şi depunătorii de capital pot investi în străină-
tate;

•	 muncitorii locali pot căuta de muncă în străinătate şi trimite acasă de-
vize; pentru turism pot fi vizitate ţări străine. Studenţii şi oamenii de 
ştiinţă pot dobândi experienţă în străinătate. În cazul lipsei de forţă de 
muncă în anumite sectoare, pot fi depăşite astfel de situaţii dificile prin 
forţă de muncă străină, turiştii pot aduce devize etc.

Însă o dată cu decizia pentru o deschidere sunt asumate şi riscuri:
•	 instabilităţile economiei mondiale lovesc puternic în pieţele de bunuri 

şi materii prime din interiorul ţării;
•	 concurenţa puternică mondială forţează adaptări permanente ale pozi-

ţiei proprii în cadrul concurenţei, asta, pentru că nimeni nu poate fi 
sigur că-şi poate impune propriul punct de vedere pe piaţa internaţio-
nală, fără a mai aminti de posibilitatea de a-l extinde;

•	 din propria ţară se pot retrage uşor depunători de capital, investitori 
direcţi şi forţe calificate de muncă sau turiştii pot să rămână la distanţă 
în momentul în care sunt nemulţumiţi de condiţiile locului de baştină.

Pentru ca în cadrul concurenţei globale să se participe avantajos, respectiv 
pentru a nu reveni în spatele unei poziţii obţinute deja, este necesară o politică 
adaptată34 la provocările globalizării. Condiţiile de bază sunt: 

•	 o democraţie stabilă în care partidele să reuşească să integreze în siste-
mul politic cea mai mare parte a populaţiei şi să câştige şi, totodată, să 
păstreze încrederea populaţiei. Aceasta presupune, pe de o parte, poli-
ticieni integri şi calificaţi la nivel personal;

•	 politica, administraţia publică şi tribunalele trebuie să lucreze eficient, 
comportamentul lor trebuie să fie observat în mod transparent. Corup-
ţia nu are voie să joace vreun rol;

•	 un ridicat grad de pregătire, investiţiile în cercetare şi ştiinţă sunt esen-
ţiale pentru a participa la concurenţa mondială;

•	 infrastructura ţării (căi de circulaţie, furnizarea de energie etc.) trebuie 
bine construită, pentru ca toate părţile ţării să fie bine integrate şi, toto-
dată, să fie posibilă o integrare în economia mondială;

•	 un stat social capabil de performanţă amortizează consecinţele schim-
bării de structură de natură economică mondială (pierderi ale locurilor 

34 Cf. în legătură cu serie de astfel de condiţii: Grupul de experţi „Weltwirtschaft 
und Sozialethik”, Welthandel..., 43ş.u. 
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de muncă) prin asigurarea de ajutor de şomaj şi face posibilă (de exem-
plu, prin pregătire continuă) obţinerea de calificări pentru găsirea unor 
noi locuri de muncă;

•	 o solidă politică privind mediul natural ar avea grijă să nu apară succese 
economice de scurtă durată în dauna naturii şi a generaţiilor viitoare, ci 
să fie posibil un sistem economic durabil.

În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, o ţară poate ajunge în 
urma altor concurenţi deoarece produsele proprii nu mai sunt căutate, capita-
lul este retras, forţele de muncă bine calificate pleacă în altă parte etc.

Dacă aceste condiţii fundamentale pentru o participare plină de succes a 
unei ţări în cadrul procesului de globalizare sunt reflectate în mod expres încă 
o dată din perspectiva doctrinei sociale a Bisericii, trebuie reţinut faptul că 
aceasta confirmă o democraţie a statului de drept. Ea se angajează pentru re-
guli şi sisteme care promovează integritatea conducerii unui oficiu de către 
persoane aflate în poziţii de conducere în cadrul politicii, administraţiei şi 
economiei. În sens teologic, astfel de instituţii au misiunea de a limita posibi-
lităţile săvârşirii păcatului şi de a reduce urmările negative sociale ale unui 
comportament marcat de păcat. Biserica are în vedere, cum ar fi prin învăţă-
tura clasică a virtuţilor, promovarea unui comportament responsabil din par-
tea tuturor persoanelor. Astfel de reflecţii morale ar trebui, de aceea, să fie şi 
parte integrantă a unui sistem de educaţie, de exemplu, în domeniul eticii în 
economie şi întreprindere.

Garantarea unei bune pregătiri pentru toţi, un stat social, care n-ar trebui 
să fie un stat asistenţial ce ucide35 iniţiativa privată, precum şi protecţia crea-
ţiei constituie dorinţele fundamentale ale doctrinei sociale a Bisericii. Astfel, 
globalizarea nu pune statele tendenţios în faţa alegerii prin care să orienteze 
politica lor conform valorilor de natură social-etică şi prin asta să piardă sau să 
facă o politică incapabilă în faţa globalizării, care să nu ţină cont de valorile etice.

Observaţii finale

O dată cu globalizarea creşte împreună în mod permanent, pentru prima 
dată în istoria omenirii, populaţia globului, asta prin faptul că intră în mod 
diferit în interacţiuni mondiale. Această creştere comună a omenirii la nivel 
global are nevoie la nivelul întregului Glob de organizaţii internaţionale mai pu-
ternice şi de sisteme de reglementare mai eficace, pentru că acestea şchiopătează 

35 Cf. Ioan Paul al II-lea, Centesimus Annus, nr. 39; Benedict al XVI-lea, Deus caritas 
est, nr. 28b.
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în spatele imensei proporţii a integrării şi a multiplelor probleme. Înainte de 
toate, cea mai importantă ţară a pământului, SUA, nu ia parte nici la acordu-
rile mondiale menite să reducă problemele legate de climă şi nici nu contribuie 
corespunzător la finanţarea dezvoltării. În felul acesta, practică o blocadă pentru 
o cooperare internaţională eficace. Într-un mod profetic, Papa Ioan al XXIII-lea, 
în enciclica sa Pacem in terris (1963), propunând o „autoritate mondială” (cf. 
nr. 137ş.u.), a prevăzut deja necesitatea unei global governance. Realizarea 
acestor instituţii şi sisteme de reglementare globale va avea nevoie încă de 
mulţi ani. Aici Biserica va insista, pe de o parte, mereu ca, în sensul unităţii 
întregului neam omenesc, în faţa multelor probleme presante, să fie grăbită 
cooperarea internaţională în vederea unui avantaj reciproc; pe de altă parte 
însă, în sensul „subsidiarităţii”, va lua poziţie împotriva unei unificări exagerate 
şi a unei infantilizări a fiecărui stat în parte.

(Traducere de pr. dr. Lucian Farcaş)



EDUCAŢIA SOCIALĂ
ȘI FORMAREA INTEGRALĂ A CREȘTINULUI

Lucian FARCAŞ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, în anii ’60, când în mod deosebit 
Europa, dar şi întreaga lume, reuşea să mai vindece măcar parţial rănile pro-
funde lăsate de cele două războaie mondiale, Biserica Catolică a recunoscut şi 
a făcut cunoscută importanţa educaţiei conştiinţei sociale a creştinului, pre-
cum şi formarea lui integrală1. 

1. Glasul magisteriului – Ioan al XXIII-lea, Mater et magistra (1961)

Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea a fost cel care a promovat un mod nou de 
raportare a Bisericii faţă de lume, lucru valabil şi în cadrul doctrinei sociale a 
Bisericii. În urma confruntării dintre Biserică şi stat, dintre fides şi ratio, din 
care confruntare au rezultat deseori şi situaţii de divorţ, de separare şi distan-
ţare sau chiar de respingeri violente, mergându-se până la persecuţie, în peri-
oada modernităţii, Biserica se situa la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima 
jumătate a secolului al XX-lea undeva la distanţă de lume şi deasupra ei2. 
Ioan al XXIII-lea a condus şi a adus Biserica alături de oameni şi în mijlocul 
lumii, lucru care avea să fie confirmat la sfârşitul lucrărilor Conciliului al II-lea 
din Vatican de constituţia pastorală Gaudium et spes.

În Mater et magistra, Papa Ioan al XXIII-lea scoate în evidenţă necesitatea 
de a cunoaşte, de a asimila doctrina socială a Bisericii şi, totodată, de a o pune 
în practică: „De aceea, este indispensabil, astăzi mai mult ca oricând, ca această 
doctrină să fie cunoscută, asimilată, tradusă în realitatea socială în formele şi 

1 Cf. Ioan al XXIII-lea, Scrisoarea enciclică Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453-455. 
Citatele următoare, din pagină, fac trimitere la aceeaşi sursă documentară.

2 Această observaţie nu trebuie să dea de înţeles că Biserica era distanţată de lume şi de 
oameni sau că se autositua deasupra realităţilor vieţii. Din contră, distanţa era importantă 
pentru a-şi înţelege identitatea şi misiunea, iar situarea îi întărea conştiinţa responsabilităţii 
faţă de realităţile pământeşti pe care le vedea, le citea şi le interpreta prin prisma credinţei, 
respectiv a evangheliei. Cu toate acestea, nu se poate exclude complet pericolul ca, de la dis-
tanţă şi de sus, anumite aspecte să fie percepute mai greu, cu întârziere şi poate destul de 
parţial şi unilateral.
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gradele corespunzătoare condiţiilor temporale şi locale” (MM, 205). În acest 
text se lasă de înţeles că o astfel de misiune nu poate fi îndeplinită fără dificul-
tăţi, însă totodată este accentuată importanţa ei: „Ce-i drept, aceasta este o 
misiune dificilă, dar deosebit de importantă. Pentru realizarea ei nu-i chemăm 
doar pe fraţii şi fiii noştri din întreaga lume, ci şi pe toţi oamenii de bunăvoinţă” 
(Ibidem). După cum se poate observa, ultimele cuvinte constituie o schimbare, 
o înnoire în modul în care se adresează Papa Ioan al XXIII-lea într-un docu-
ment de talia unei enciclice sociale: înainte destinatarii unui astfel de docu-
ment erau episcopii, ulterior sunt asociaţi colaboratorii direcţi ai acestora, 
ceva mai târziu vin şi dreptcredincioşii. Acum printre destinatari sunt toţi oa-
menii de bunăvoinţă.

Dacă este vorba de educaţia omului şi a creştinului, o educaţie care să cu-
prindă şi realităţile sociale în care este necesară responsabilitatea şi angajarea 
umană, trebuie precizat de la început că doctrina socială nu este nici o preten-
ţie şi nici un domeniu de semnificaţie secundară; din contră, Papa afirmă „din 
nou, mai ales, că doctrina socială creştină este parte integrantă a concepţiei 
creştine despre viaţă” (MM, 206). Pornind cu paşi modeşti, mai ales, după pro-
mulgarea enciclicei Rerum novarum a Papei Leon al XIII-lea în luna mai 1891, 
prima mare coloană a edificiului de gândire socială a Bisericii, doctrina socială 
nu a rămas doar la nivelul magisterial al vestirii, adică să constituie parte sem-
nificativă a misiunii îndeplinite de papa şi de episcopii uniţi cu el. În realitate, 
alături de doctrina socială, este promovată şi învăţătura socială. Prin aceasta se 
înţelege întregul proces prin care mesajul social, aşa cum este el în magisteriul 
catolic, este propus de persoane şi instituţii pentru a deveni ferment de formare 
a creştinilor, responsabili atât în Biserică, în comunitatea de credinţă şi de 
slujire, cât şi în societate la nivelul principalelor domenii de politică, economie 
şi cultură.

Un astfel de proces era deja în desfăşurare, cu roade demne de luat în seamă: 
„În timp ce notăm cu satisfacţie că în diferite instituţii se predă deja această 
doctrină, este urgent să îndemnăm să fie extinsă predarea ei prin cursuri ordi-
nare şi în formă sistematică în toate seminarele şi în toate şcolile catolice de 
orice grad” (Ibidem). Grija Papei merge mai departe: alături de cei care bene-
ficiază de programele de formare în şcoli specializate, cu diferite grade de pre-
gătire, destinatarii învăţăturii sociale trebuie să fie şi laicii. Lucrul acesta are 
loc în cadrul programului pastoral parohial adresat tuturor membrilor comu-
nităţii, însă totodată trebuie să fie promovat în rândul diferitelor asociaţii de 
creştini în care, prin forme organizate şi instituţionalizate, însuşirea cunoştinţelor 
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din domeniul doctrinei sociale a Bisericii devine mai uşoară, iar traducerea ei 
în fapte este mai eficientă. Învăţătura socială trebuie „să fie inserată în progra-
mele de formare religioasă ale parohiilor şi ale asociaţiilor apostolatului laic” 
(Ibidem).

Dacă până nu demult răspândirea doctrinei sociale a Bisericii avea loc în 
mod tradiţional în cadrul specific ecleziastic, adică în spaţii bisericeşti şi prin 
persoane din rândul clerului, noile timpuri impun necesitatea de a lărgi şan-
sele răspândirii ei prin mijloace moderne de comunicare şi prin angajarea 
competentă a persoanelor care nu sunt neapărat din sfera clericală. Astfel, 
gândirea socială catolică poate 

să fie difuzată prin mijloacele moderne de comunicare: presa cotidiană şi periodi-
că, publicaţii cu caracter ştiinţific şi popular, radio şi televiziune. La răspândirea ei 
pot contribui mult şi fiii noştri din starea laicatului pentru a o învăţa, cu zelul de a 
face s-o înţeleagă şi alţii şi împlinind în lumina ei activităţile lor cu conţinut tem-
poral (MM, 206-207).

În continuare, Papa vorbeşte despre faptul că adevărurile propuse de doc-
trina socială, precum şi eficacitatea ei îşi verifică temeinicia şi credibilitatea în 
măsura în care au în vedere realităţi sociale concrete, hic et nunc, şi oferă ori-
entări capabile să formuleze soluţionări viabile la probleme urgente ale oame-
nilor şi ale societăţii. Desigur, aceste soluţionări rămân la nivelul competenţei 
Bisericii, ca mater et magistra, şi nu la nivel direct de decizie politică sau eco-
nomică, lucru care este de competenţa şi obligaţia altor instituţii şi organisme 
sociale. Când lucrurile se petrec astfel, există şansa ca valorile promovate de 
doctrina socială să ajungă şi la cei care nu ştiu de ea sau, dacă ştiu câte ceva, 
încearcă să o conteste, „poate că vor lăsa şi aceştia să pătrundă în spiritul lor 
vreo scânteie din lumina ei” (MM, 208).

Semnificativă este mai departe puntea de legătură dintre cuvânt şi faptă, 
dintre doctrina enunţată şi traducerea ei în acte vizibile: 

O doctrină socială nu trebuie doar enunţată, ci şi tradusă în termeni concreţi în 
realitate. Lucrul acesta este cu atât mai adevărat în privinţa doctrinei sociale creş-
tine, a cărei lumină este Adevărul, al cărei obiectiv este Dreptatea şi a cărei forţă 
propulsivă este Iubirea (MM, 209). 

Tocmai această semnificativă triadă – Adevărul, Dreptatea, Iubirea – con-
stituie baza de la care trebuie pornit pentru a promova şi pune în practică un 
program de educaţie a creştinului. Este vorba de formarea unei conştiinţe in-
tegrale, pentru că omul – persoana umană – este în acelaşi timp individ, raportat, 
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în primul rând, la Dumnezeu, care l-a creat după chipul şi asemănarea lui, şi 
totodată membru, relaţionat atât la semenii săi, cât şi la instituţiile şi organis-
mele de natură socială. Papa afirmă: 

De aceea atragem atenţia asupra necesităţii ca fiii noştri, pe lângă faptul că trebuie 
să fie instruiţi în doctrina socială, să fie şi educaţi din punct de vedere social. Edu-
caţia creştină trebuie să fie integrală, asta înseamnă să cuprindă toate cercurile de 
obligaţii; şi pentru aceasta trebuie să aibă în vedere ca în credincioşi să se nască şi 
să devină viguroasă conştiinţa datoriei de a împlini creştineşte şi activităţile cu 
conţinut economic şi social (MM, 209-210).

S-a recunoscut dintotdeauna dificultatea trecerii de la teorie la practică. 
Dar dacă lucrul acesta este valabil în termeni generali, situaţia se schimbă, 
creşte în tensiune, atunci când vine în discuţie doctrina socială cu profundele 
sale caracteristici creştine. Unele teorii, pentru a fi traduse în practică, se pot 
lovi de obstacole ştiinţifice, de bariere financiare etc., în timp ce doctrina soci-
ală a Bisericii poate întâmpina dificile obstacole de natură juridică, morală, 
culturală: 

Trecerea de la teorie la practică este, prin natura sa, dificilă; şi mai dificilă este 
atunci când, în termeni concreţi, se pune problema traducerii în faptă a unei doc-
trine sociale cum este cea creştină, asta, din cauza egoismului adânc înrădăcinat 
în fiinţele umane, a materialismului de care este impregnată societatea modernă, 
a dificultăţilor de a identifica în mod clar şi precis exigenţele obiective ale dreptă-
ţii în cazuri concrete (MM, 211).

Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea, spre sfârşitul acestui paragraf din Mater et 
magistra, ajunge la concluzia că în centrul educaţiei trebuie să stea efortul care 
face să se nască în omul creştin şi cetăţean conştiinţa datoriei, alături de aceasta 
trebuie să stea capacitatea de a acţiona în domeniul economic şi social cu ma-
turitatea responsabilă ce-şi are izvorul în valorile creştine. Dar se pune şi în-
trebarea delicată: cum se poate ajunge la îndeplinirea acestui obiectiv? Răs-
punsul este de natură pedagogică, respectiv pastorală: învăţătura nu poate fi 
deprinsă, nu poate fi asimilată fără o metodă adecvată pentru acest scop. Nu 
este suficient ca creştinii să cunoască datoriile legate de responsabilităţile so-
ciale, ei trebuie să aibă şi posibilitatea de a le traduce în faptă: 

De aceea, pe lângă faptul că educaţia face să se nască şi să se dezvolte o conştiinţă 
a datoriei şi să se acţioneze creştineşte în domeniul economic şi social, mai este 
necesar să se propună învăţarea unei metode care să-i facă totodată capabili de a 
îndeplini respectiva datorie (MM, 211).
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2. Orientări propuse de Compendiul de doctrină socială a Bisericii

2.1. Aspecte generale

Ţinând cont de procesul complex şi deseori dificil de a propune şi a investi 
concret pentru a realiza o punte de legătură şi comunicare între doctrina soci-
ală a Bisericii şi viaţa practică, se impun mai întâi două mari exigenţe. Este 
vorba, în primul rând, de cunoaşterea specifică a propriului ambient social. 
Lucrul acesta se impune din cauză că diferitele zone sociale, departe de a avea 
elemente predominant comune, cunosc situaţii variate şi complexe legate de 
factori şi agenţi locali, care nu sunt întotdeauna uşor de identificat şi evaluat. 
În al doilea rând, după cunoaşterea mediului social, se impune o formare de 
natură morală, suficient de capabilă pentru a oferi forţele necesare în adminis-
trarea responsabilă a problemelor sociale3. Astfel, în importanta lucrare-sin-
teză a Consiliului Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină 
socială a Bisericii, se afirmă: „Printr-o astfel de doctrină, Biserica nu urmăreşte 
scopuri de structurare şi organizare a societăţii, ci de trezire, de îndrumare şi 
de formare a conştiinţelor”4.

În înţelegerea şi prezentarea doctrinei sociale, Biserica subliniază cu insis-
tenţă faptul că aceasta ţine constitutiv de viaţa creştină. Pornind de la această 
precizare, atunci când este vorba de profilul creştinului înţeles şi în contextul 
responsabilităţii faţă de viaţa comună, trebuie acordată importanţă suficientă 
învăţăturii sociale tocmai datorită faptului că aceasta constituie un element 
atât de necesar încât nu poate lipsi din educaţia creştinului, o educaţie care 
trebuie să fie integrală: 

Doctrina socială este un punct de referinţă indispensabil pentru o formare creştină 
completă. Insistenţa magisteriului de a propune această doctrină ca sursă de inspi-
raţie a apostolatului şi a acţiunii sociale provine din convingerea că aceasta consti-
tuie o extraordinară resursă formativă5: (...) Acest patrimoniu doctrinar nu este 
3 De notat aici două documente propuse de Conferinţa Episcopală Germană: Social Capi-

tal – One Element in the Battle against the Poverty of Societies – Study by the Group of Experts 
on „World Economy and Social Ethics”, Bonn 2001 şi, împreună cu Biserica Evanghelică Ger-
mană, Gerechtigkeit braucht Tugenden. Gemeinsames Wort des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur Zukunft unseres demokratischen Ge-
meinwesens, Bonn 2006.

4 Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, Compendiu de doctrină socială a 
Bisericii, Sapientia, Iaşi 2007, nr. 81. Se va folosi în continuare prescurtarea: CDSB.

5 Ioan Paul al ii-lea, Exortaţia apostolică Christifideles laici, 60: AAS 81 (1989) 511: „Mai 
ales pentru credincioşii laici angajaţi în diferite sectoare ale domeniului social şi politic, este 
foarte necesară o cunoaştere mai exactă a doctrinei sociale a Bisericii”.
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nici învăţat şi nici cunoscut în mod corespunzător: este şi motivul pentru care el 
nu este tradus cum trebuie în comportamentele concrete6.

2.2. Laicii – primii destinatari ai educaţiei sociale

Formarea despre care se vorbeşte mai sus are, în gândirea socială a Bisericii 
Romano-Catolice, o destinaţie foarte precisă. Ea se îndreaptă, în mod special 
şi în primul rând, către credincioşii laici.

În această direcţie este scoasă în evidenţă necesitatea unei adaptări a proce-
sului de formare a laicilor având în vedere situaţiile specifice mediului de viaţă 
socială în care se află ei atât la nivel de comunitate de credinţă, cât şi la nivel 
de responsabilitate şi angajare socială. Desigur, ei trebuie să dea, în primul 
rând, curs la chemarea de a fi buni specialişti la nivelul aspectelor profesionale 
şi tehnice. Dar acordând importanţa cuvenită locului lor în Biserică şi totodată 
în societate, ca buni creştini, ei trebuie să aibă şi o formare credibilă raportată 
la problemele de ordin etic-social. În sensul acesta, compendiul afirmă că 

doctrina socială trebuie aşezată la baza unei lucrări intense şi constante de formare, 
mai ales a celei care se adresează creştinilor laici. Această formare trebuie să ţină 
cont de angajarea lor în viaţa civilă (…) Doctrina socială a Bisericii trebuie să facă 
parte integrantă din itinerarul formativ al credinciosului laic7.

O educaţie solidă a laicilor, care să aibă componentele sociale ale responsa-
bilităţii creştine în şi pentru oameni şi lume, trebuie să fie gândită şi realizată 
la două niveluri distincte între ele. Primul nivel poate fi descris ca fiind o constru-
ire, o edificare a personalităţii sociale8. Aceasta trebuie considerată ca fiind re-
zultatul unei achiziţii din partea creştinului adult, o dobândire de competenţe 
morale sociale desfăşurate în timp, ajungând la momentul în care îşi poate 
asuma în mod eficace angajarea socială. O personalitate care are pretenţia de 
a fi socială se construieşte în interiorul unor itinerare formative care acordă o 
atenţie deosebită promovării cunoştinţelor şi virtuţilor sociale fundamentale. 
În felul acesta, „primul nivel al operei de formare destinată creştinilor laici 
trebuie să-i facă pe aceştia capabili să înfrunte în mod eficient datoriile zilnice 

6 CDSB, nr. 528.
7 CDSB, nr. 531 şi 549.
8 Credinţa şi morala mărturisesc întotdeauna demnitatea persoanei umane, aceasta fiind 

recunoscută şi apărată încă din momentul conceperii. Însă omul, creştinul, trebuie să parcurgă 
un drum al propriei deveniri, construindu-şi propriul profil moral care, plecând de la statutul 
demnităţii personale, să ajungă la condiţia unei personalităţi împlinite. Astfel se doreşte a fi un 
proces de dezvoltare: de la persoană la personalitate.



189EDUCAŢIA SOCIALĂ ŞI FORMAREA INTEGRALĂ A CREŞTINULUI

în domeniile culturale, sociale, economice şi politice, dezvoltând în ei simţul 
datoriei îndeplinite în slujba binelui comun”9.

Trecând acum la al doilea nivel din cadrul unui proiect de educaţie socială, 
accentul cade pe atenţia îndreptată spre formarea civilă şi politică, lucru care 
poate deveni posibil numai printr-o grijă asiduă. Dacă se admite că cetăţenii 
– toţi cetăţenii? – trebuie să-şi asume rolul propriu în rândul comunităţilor în 
care sunt inseraţi, este nevoie de promovarea unui simţ al problemelor sociale 
şi, totodată, de dezvoltarea unei sensibilităţi pentru situaţiile cele mai delicate 
care privesc viaţa oamenilor şi buna funcţionare a instituţiilor şi organismelor 
publice. În lumina doctrinei sociale a Bisericii Catolice, exercitarea funcţiei în 
spaţiul public, respectiv politic, precum şi decizia politică presupun prezenţa 
şi angajarea unei conştiinţe politice: 

Un al doilea nivel priveşte formarea conştiinţei politice pentru a-i pregăti pe creş-
tinii laici să exercite puterea politică: „Aceia care sunt sau pot deveni capabili să 
exercite arta foarte dificilă, dar atât de nobilă, a politicii să se pregătească şi să se 
străduiască să o exercite fără a se preocupa de vreun interes personal sau avantaj 
material”10.

2.3. Candidaţii la sfânta Preoţie şi preoţii

În cadrul marelui proiect de educaţie socială a creştinilor se acordă o impor-
tanţă deosebită celor care, la rândul lor, în virtutea propriei chemări şi a rolului 
activ în mijlocul comunităţilor, vor fi formatori de conştiinţe în calitate de preoţi. 
A recunoaşte valoarea formării sociale şi a investi mijloacele şi metodele nece-
sare pentru realizarea ei constituie un element deosebit de relevant al slujirii 
ecleziale. Educaţia socială, ca misiune a Bisericii şi a slujitorilor ei, nu poate fi 
niciodată neglijată. Din contră, ea trebuie să fie prezentă în contextul „semnelor 
timpului”11 şi, totodată, să fie actualizată permanent. Mesajul compendiului 
este clar în această direcţie: 

Nu mai puţin importantă trebuie să fie angajarea pentru folosirea doctrinei sociale 
în formarea preoţilor şi a candidaţilor la Preoţie, care, în perspectiva pregătirii 
ministeriale, trebuie să dezvolte o cunoaştere calificată a învăţăturii şi acţiunii pas-
torale a Bisericii în domeniul social, precum şi un viu interes pentru problemele 
sociale ale timpului lor12.
9 CDSB, nr. 31; cf. GS 75.
10 CDSB, nr. 531; cf. GS 75.
11 Aici se are în vedere înţelegerea şi interpretarea „semnelor timpului” în raportarea lor la 

realităţile sociale.
12 CDSB, nr. 533.
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De altfel, în atingerea acestui scop, Biserica a intervenit prin organismele 
sale cu mai multe documente13.

2.4. Educaţia socială în instituţii academice – formarea permanentă

Când este vorba de factorul educaţional trebuie avută în vedere importanţa 
organizării formării la nivelul instituţional specializat, şi asta, inclusiv la nivel 
academic. Cunoscută fiind atenţia pe care tradiţia şcolii catolice a acordat-o şi 
domeniului responsabilităţii – al drepturilor şi obligaţiilor în viaţa socială –, 
programele de pregătire etico-socială şi-au găsit locul şi la nivelul superior, 
universitar. Misiunea şcolii catolice academice urmăreşte răspândirea doctri-
nei sociale a Bisericii în mediul universitar ştiinţific, pentru ca fermentul va-
lorilor, principiilor şi orientărilor evanghelice să favorizeze structurarea şi edi-
ficarea societăţii academice în vederea binelui real al persoanei umane, pre-
cum şi al binelui comun. Lucrul acesta este elocvent în Compendiu de doctrină 
socială a Bisericii: 

Instituţiile educative catolice pot şi trebuie să dezvolte un preţios serviciu formativ, 
angajându-se cu grijă deosebită pentru înculturarea mesajului creştin, adică pentru 
întâlnirea rodnică dintre evanghelie şi diferitele domenii ştiinţifice. Doctrina socială 
este un instrument necesar pentru a educa în mod eficient şi creştin la iubire, la 
dreptate, la pace, precum şi pentru a face să se maturizeze conştiinţa îndatoririlor 
morale şi sociale în contextul diverselor competenţe culturale şi profesionale14.

Pe lângă posibilităţile de formare socială la nivel academic, trebuie recu-
noscută necesitatea unei formări sociale de durată. Este vorba de o educaţie 
permanentă, capabilă să îmbrace diferite forme, în funcţie de diversele situaţii 
de viaţă socială a persoanelor, precum şi în funcţie de regiunile în care trăiesc 
acestea. Cunoscute în acest sens sunt aşa-numitele „Săptămâni sociale”, care 
trebuie încurajate pe mai departe pentru a fi şi mai eficace în rezultatele lor:

Un important exemplu de instituţie formativă este cel al „Săptămânilor sociale” ale 
catolicilor, pe care magisteriul le-a încurajat întotdeauna. Ele constituie un loc 
13 Documentul Congregaţiei pentru Educaţie Catolică, intitulat Orientări pentru 

studiul şi predarea doctrinei sociale a Bisericii în formarea preoţilor, Cetatea Vaticanului 1988, 
oferă indicaţii şi dispoziţii specifice pentru o planificare corectă şi adecvată a studierii acestei 
învăţături. A se vedea şi insistenţele Papei Benedict al XVI-lea în două documente impor-
tante şi pentru responsabilitatea socială a credincioşilor: enciclica Deus caritas est (mai ales în 
partea a doua) şi Sacramentum caritatis (în partea a treia, unde se vorbeşte despre Euharistie 
ca fiind misterul care trebuie trăit, mărturisit în mijlocul lumii şi al oamenilor).

14 CDSB, nr. 532.
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calificat de expresie şi de creştere a credincioşilor laici, capabili să promoveze, la 
un nivel ridicat, contribuţia lor specifică la reînnoirea ordinii temporare. Această 
iniţiativă, experimentată de mulţi ani în diferite ţări, este un veritabil laborator 
cultural unde se comunică şi se confruntă reflecţii şi experienţe, unde sunt anali-
zate probleme urgente şi unde sunt elaborate noi orientări pentru acţiune15.

Pentru o bună educaţie socială a creştinilor trebuie angajate şi multele aso-
ciaţii bisericeşti, pe de o parte, dar totodată şi acele asociaţii care nu sunt de 
natură strict eclezială, însă membrii lor sunt creştini cu semnificativă implicare 
în viaţa comunitară. Este şi motivul pentru care tradiţia doctrinei sociale a 
Bisericii Catolice a apărat şi promovat dreptul la asociere a oamenilor în func-
ţie de profesia şi problemele lor sociale. Experienţa confirmă lucrul acesta, ea 

demonstrează că munca de formare este posibilă, în mod normal, în interiorul aso-
ciaţiilor credincioşilor laici în Biserică, al acelor asociaţii care corespund criteriilor 
precise de eclezialitate16 (...) Doctrina socială a Bisericii susţine şi clarifică rolul 
asociaţiilor, al mişcărilor şi al grupurilor de laici angajaţi să dea viaţă în mod creş-
tin diferitelor sectoare ale ordinii temporare17.

Laicii sunt chemaţi să se angajeze în misiunea pastorală a Bisericii, mai 
ales, în acele domenii care ţin de ordinea pământească, de realităţile sociale. În 
măsura în care statutul lor social le oferă un grad de mare responsabilitate 
profesională şi culturală, ei au nevoie de o formare cât mai completă în privinţa 
învăţăturii sociale catolice. Modelul Bisericii înţeles de apostolul Paul ca un 
organism în care sunt membre şi funcţiuni diferite, dar care rămân unite prin-
tr-o cooperare de slujire reciprocă, îi poate călăuzi pe credincioşii laici în a-şi 
trăi propria chemare, propriile daruri şi carisme atât de importante pentru 
edificarea realităţilor sociale. Astfel, 

doctrina socială a Bisericii este foarte importantă pentru asociaţiile ecleziale, care 
au drept obiectiv al angajării lor acţiunea pastorală în domeniul social (...) La fel, şi 
asociaţiile de profesie, care-i unesc pe membrii lor în numele vocaţiei şi al misiunii 
creştine în cadrul unui mediu profesional sau cultural determinat, pot desfăşura o 
muncă preţioasă a procesului creştin de maturizare. De exemplu, o asociaţie cato-
lică a medicilor îi formează pe membrii săi prin exerciţiul discernământului în 
faţa numeroaselor probleme pe care ştiinţa medicală, biologia şi alte ştiinţe le pun 
15 CDSB, nr. 532. La nivel european au fost organizate în acelaşi sens social european weeks 

– „săptămâni sociale europene”, la iniţiativa unor grupuri sau asociaţii creştine catolice. Cu-
noscute sunt trei întâlniri: Bruxelles 1997 (Belgia), Bad Honnef 2000 (Germania) şi Sofia 2003 
(Bulgaria). Pentru mai multe informaţii, cf. http://www.eurosw.org/information.htm. 

16 Cf. Ioan Paul al ii-lea, Exortaţia apostolică Christifideles laici, 30: AAS 81 (1989) 446-448.
17 CDSB, nr. 549; cf. Ioan al xxiii-lea, Scrisoarea enciclică Mater et magistra: AAS 53 (1961) 455.
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competenţei profesionale a medicinii, dar şi conştiinţei şi credinţei medicului. Ace-
laşi lucru este valabil pentru asociaţiile de profesori catolici, de jurişti, de antrepre-
nori, de muncitori, dar şi de sportivi, de ecologişti... În acest context îşi arată doc-
trina socială eficacitatea privind formarea conştiinţei fiecărei persoane şi a culturii 
unei ţări18.

Obiectivul delicat al trecerii de la dimensiunea teoretică a doctrinei la rea-
litatea concretă a învăţăturii sociale, este vorba de traducerea în practică cerută 
de magisteriul social al Bisericii, presupune exigenţa unei delicate şi complexe 
opere de formare a credincioşilor în acest domeniu: învăţăturile magisteriului 
social nu ar fi de mare folos dacă nu ar fi cunoscute şi exercitate cu scopul de 
a imprima legea divină în viaţa cetăţii pământeşti. Pastoraţia socială, pe care 
Biserica este chemată să o desfăşoare, trebuie să facă să se dezvolte o intensă şi 
constantă operă formativă, capabilă să corespundă exigenţelor diferitelor situ-
aţii şi tipuri vocaţionale: evanghelizarea domeniului social necesită grija asi-
duă a formării. Pentru a traduce mărturisirea de credinţă într-o slujire angajată 
în câmpul social şi pentru a maturiza capacitatea de iniţiativă socială spre forma 
unui realism sănătos, creştinul trebuie să dobândească o formare specifică 
doctrinară şi morală împreună cu adecvate competenţe tehnice şi luciditate de 
discernământ19.

Aşa cum doctrina socială îşi găseşte forţa proprie mai mult în practică decât 
doar în coerenţa principiilor sale, se cuvine ca educaţia socială să nu rămână 
numai la nivel teoretic, ci să arate totodată, şi poate chiar mai insistent, modu-
rile concrete de aplicare a învăţăturii sociale catolice. Toate acestea comportă 
o abordare pronunţată – doctrinară, etică, culturală şi spirituală – a problemelor 
sociale. Trebuie elaborate „itinerare pedagogice” care să-i facă pe creştini capa-
bili să angajeze propria credinţă în realităţile temporare. 

18 CDSB, nr. 550.
19 Cf. Karl Dangelmayer, „Bildung”, în Alfred Klose – Wolfgang Mantl – Valentin 

Zsifkovits, ed., Katholisches Soziallexikon, ed. Tyrolia & Styria, Innsbruck – Wien – Köln 
19802, 303-307, 305.



ACTUALITATEA ENCICLICEI HUMANE VITAE

PS Aurel PERCĂ
Episcop auxiliar al Diecezei de Iaşi

Papa Paul al VI-lea a promulgat enciclica Humanae vitae despre reglemen-
tarea naşterilor pe 25 iulie 1968, în unul dintre momentele cele mai delicate şi 
grele ale pontificatului său, dovedind mult curaj apostolic, iubire faţă de ade-
văr şi fidelitate autentică faţă de Dumnezeu şi faţă de om. Ascultând, într-ade-
văr, „mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni” (cf. Fap 5,29), el s-a făcut 
interpret al adevărului integral despre om şi a apărat sensul şi demnitatea iu-
birii conjugale şi familiale la lumina planului divin.

Sunt cunoscute reacţiile, uneori aspre şi chiar dispreţuitoare, pe care chiar 
şi în unele cercuri bisericeşti le-a primit enciclica Humanae vitae. De altfel, 
Paul al VI-lea se aştepta la aşa ceva. Într-adevăr, scria în enciclică: 

Se poate prevedea că această învăţătură nu va fi primită uşor de întreaga lume; 
multe voci – amplificate prin mijloacele moderne de propagandă – se opun glasului 
Bisericii. Aceasta, la drept vorbind, nu se miră, pentru că este, asemenea divinului 
său Fondator, un semn de împotrivire. Cu toate acestea, ea nu încetează să proclame, 
cu umilinţă şi fermitate, întreaga lege morală, atât cea naturală, cât şi cea evanghe-
lică1.

Pe de altă parte, Paul al VI-lea a nutrit mereu o încredere profundă în ca-
pacitatea oamenilor de astăzi de a primi şi de a înţelege doctrina Bisericii asu-
pra principiului „bazat pe legătura indisolubilă pe care a voit-o Dumnezeu şi 
pe care omul nu o poate rupe din iniţiativa sa, între cele două semnificaţii ale 
actului conjugal: unire şi procreare”2. „Credem – scria Papa – că oamenii 
timpului nostru sunt în măsură să înţeleagă caracterul profund raţional şi 
uman al acestui principiu fundamental”3. 

Geneza enciclicei Humanae vitae

Evenimentul care priveşte geneza enciclicei Humanae vitae şi întreaga dez-
batere asupra liceităţii contracepţiei cuprinde un arc de timp de patru ani: de 

1 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 18.
2 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 12.
3 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 12.
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pe 23 iunie 1964, când Papa Paul al VI-lea a comunicat decizia sa de a sustrage 
dezbaterii conciliare problema moralei matrimoniale şi de a crea o comisie 
pontificală specială ad hoc, până pe 29 iulie 1968, când textul enciclicei, sem-
nat cu patru zile înainte, a fost făcut public. Dar rădăcinile dezbaterii se întind 
cu mult mai în urmă. Pe 31 decembrie 1930, Papa Pius al XI-a publica enciclica 
Casti connubii, care interzicea în mod clar toate mijloacele anticoncepţionale. 

Doctrina din enciclica Castii connubii a fost reafirmată de Papa Pius al XII-lea, 
dar cu o inovaţie substanţială: admiterea aşa-ziselor „mijloace naturale” (cele 
ale ritmului şi apoi al temperaturii). Noutatea nu era fără importanţă, deoarece 
pentru prima dată se atribuia comportamentului raţional al soţilor un rol ac-
tiv în domeniul procreaţiei. 

În jurul anilor ’50 începe dezbaterea între medici şi moralişti cu privire la 
„pilula Pincus”. Iniţial opinia curentă între teologi este de respingere categorică. 
Încetul cu încetul totuşi, îşi fac loc o serie de „distinquo” cu referinţă la cazu-
rile-limită sau speciale (folosirea terapeutică a pilulei pentru regularizarea ci-
clului, folosirea sa preventivă din partea călugăriţelor care trăiesc în ţări aflate 
în război, cu riscul unor violenţe sexuale etc.). Dezbaterea a continuat presant 
până în anii ’60. Şi când s-a ajuns la conciliu, le-a fost clar tuturor că fronturile 
s-au răsturnat şi că opinia prevalentă până cu zece ani în urmă a devenit acum 
minoritară. După inovatori, admiţând „metodele naturale”, se admitea în 
practică o acţiune umană directă intenţional împotriva fecundităţii unui de-
terminat act sexual. Important – s-a început a se sublinia – nu era atât modul 
în care se stabilea infecunditatea actului, dar, mai ales, principiul „paternităţii 
responsabile”. 

În iunie 1964, Papa Paul al VI-lea şi-a asumat pentru el tema contracepţiei, 
sustrăgând-o dezbaterii conciliare şi creând o comisie pontificală formată din 
experţi. În realitate, o comisie fusese deja creată în primăvara anului 1963 de 
Papa Ioan al XXIII-lea şi era formată din şase membri. Paul al VI-lea a restruc-
turat-o, ducând-o la 12 membrii. În primăvara anului 1965 a întărit-o din nou, 
incluzând medici, sociologi, demografi, teologi şi un anumit număr de soţi 
catolici. În martie 1966 a mărit-o din nou. La sfârşit, comisia era formată din 
75 de membri, în afară de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.

În iunie 1966, comisia şi-a încheiat lucrările. Papei i-au fost înmânate două 
rapoarte: primul, semnat de 71 de experţi, admitea liceitatea „reglementării 
naşterilor recurgând la mijloace umane şi oneste, ordonate spre promovarea 
fecundităţii în toată viaţa matrimonială în ansamblul ei şi spre realizarea valo-
rilor autentice ale vieţii conjugale fecunde”; al doilea raport, semnat de ceilalţi 



195ACTUALITATEA ENCICLICEI „HUMANAE VITAE”

patru membri ai comisiei, îi cerea papei Paul al VI-lea să confirme doctrina 
tradiţională şi să condamne în modul cel mai ferm orice formă de contracepţie.

În ciuda tuturor aşteptărilor, Paul al VI-lea a refuzat concluziile comisiei, în 
mare parte favorabilă admiterii pilulei. Şi a cerut un „supliment de studiu” 
cardinalului Ottaviani şi unui grup restrâns de teologi favorabili tezelor mai 
rigide. În noul text redactat se declara că sunt „în mod fundamental de exclus, 
drept cale permisă pentru reglementarea naşterilor”, avortul, sterilizarea şi 
„orice acţiune care, în previziunea actului conjugal, sau în săvârşirea sa, sau în 
dezvoltarea consecinţelor sale naturale, se propune, ca scop sau mijloc, să îm-
piedice procreaţia”. Pentru pilulă rămâne doar un singur uz licit: acela de „mijloc 
terapeutic necesar pentru îngrijirea bolilor organismului”. 

Decizia Papei Paul al VI-lea a fost foarte frământată. La două zile după 
publicarea sa, Papa Montini a vorbit despre ea într-un discurs în timpul audi-
enţei generale la Castelgandolfo: 

De câte ori – a spus Papa – am avut impresia că suntem copleşiţi de o grămadă de 
documentări şi de câte ori, omeneşte vorbind, am simţit nepotrivirea bietei noas-
tre persoane faţă de obligaţia apostolică deosebită de a trebui să ne pronunţăm în 
această privinţă; de câte ori am tremurat înaintea dilemei unei uşoare acceptări a 
opiniilor curente sau a unei sentinţe greu de suportat de societatea de astăzi, sau 
care ar fi în mod arbitrar prea gravă pentru viaţa conjugală. 

În orice caz, a concluzionat Papa, „magisteriul va putea şi va trebui poate să 
se întoarcă cu un plan mai amplu, organic şi sintetic, pentru o tratare completă 
a ceea ce priveşte fiinţa umană în domeniul căsătoriei, familiei, onestităţii, 
moravurilor”.

În realitate, anii care au urmat după enciclică, în ciuda criticilor nejustificate 
persistente şi a unor tăceri inacceptabile, au putut arăta cu claritate crescândă 
cum documentul lui Paul al VI-lea a fost mereu nu numai de vie actualitate, 
dar chiar bogat în semnificaţii profetice.

Actualitatea problemelor din Humanae vitae

Este motiv de mângâiere constatarea că în Biserica Catolică este recunoscut 
şi astăzi ajutorul adus omenirii de marele Papă Paul al VI-lea, în ciuda carac-
terului exigent al doctrinei reconfirmate de el şi a rezistenţei puternice din 
partea multora care continuă să conteste enciclica. O demonstrează multele 
celebrări organizate pentru diferitele aniversări ale enciclicei, fie la nivel diece-
zan, fie la nivel internaţional.
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O mărturie de o valoare deosebită a fost oferită de episcopi la Sinodul epi-
scopilor din anul 1980, care scria în felul următor la Propositio 22: 

Acest sfânt Sinod, adunat în unitatea credinţei cu succesorul lui Petru, ţine cu 
fermitate ceea ce în Conciliul al II-lea din Vatican4 şi, ulterior, în enciclica Huma-
nae vitae este propus, şi în special că iubirea conjugală trebuie să fie întotdeauna 
pe deplin umană, exclusivă şi deschisă vieţii noi5.

Apoi, Papa Ioan Paul al II-lea, în Exortaţia postsinodală Familiaris Consor-
tio (1981), a repropus, în contextul mai amplu al vocaţiei şi misiunii familiei, 
perspectiva antropologică şi morală a enciclicei Humanae vitae asupra trans-
miterii vieţii umane6: 

Magisterul predecesorului meu Papa Paul al VI-lea, exprimat în enciclica sa Hu-
manae vitae, a transmis timpurilor noastre enunţarea cu adevărat profetică ce rea-
firmă şi propune cu claritate doctrina şi norma mereu veche şi mereu nouă a Bi-
sericii despre căsătorie şi despre transmiterea vieţii umane7.

Fecunditatea iubirii conjugale nu se restrânge deci numai la procrearea copiilor 
– chiar dacă aceasta este înţeleasă în dimensiunea sa specific umană –, ci se lărgeşte 
şi se îmbogăţeşte cu toate acele roade ale vieţii morale, spirituale şi supranaturale 
pe care tatăl şi mama sunt chemaţi să le dea copiilor şi prin copii Bisericii şi lumii8.

Doctrina din enciclica Humanae vitae atinge aspecte esenţiale ale experi-
enţei pe care soţii creştini sunt chemaţi să le trăiască ca proprie cale de sfinţire. 
De aceea se înţelege pronunţata atenţie pastorală din partea Bisericii. 

Enciclica îndeamnă soţii să-şi formeze o conştiinţă luminată despre dem-
nitatea şi valoarea pe care o are pentru ei şi pentru comunitate exercitarea 
paternităţii şi a maternităţii responsabile9. Aceasta se plasează în cadrul acelei 
iubiri care, aşa cum afirmă Conciliul al II-lea din Vatican, „unind valori umane 
şi divine, conduce soţii la o dăruire liberă şi reciprocă de ei înşişi”10. De aceea, 
principiul responsabilităţii în procreare nu trebuie interpretat în cheie negativă, 
ca o frână în faţa generozităţii iubirii, ci, mai curând, ca expresia şi rodul însuşi 
al dăruirii. 

4 Cf. Conciliul II-lea din Vatican, Constituţia pastorală Gaudium et spes, nr. 50.
5 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 11; cf. nr. 9 şi 12.
6 Ioan Paul al II-lea, Exortaţia postsinodală Familiaris consortio, nr. 28-35.
7 Ioan Paul al II-lea, Exortaţia postsinodală Familiaris consortio, nr. 29.
8 Ioan Paul al II-lea, Exortaţia postsinodală Familiaris consortio, nr. 28.
9 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 10.
10 Conciliul II-lea din Vatican, Constituţia pastorală Gaudium et spes, nr. 49.
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În acest sens, Humanae vitae a prospectat condiţiile unei reglementări licite 
a natalităţii, afirmând: 

Dacă există motive serioase datorate condiţiilor fizice sau psihologice ale soţilor, 
împrejurărilor exterioare pentru a rări naşterile, Biserica învaţă că e permis soţilor 
să ţină cont de ciclurile naturale inerente funcţiilor de generare, pentru a se folosi 
de căsătorie numai în perioadele infertile şi a programa astfel natalitatea fără a 
prejudicia principiile morale11.

O asemenea învăţătură, mereu confirmată pe plan doctrinal, a înregistrat 
apoi o confirmare importantă din partea ştiinţei.

S-a avut în aceşti ani o validare semnificativă a „mijloacelor naturale”, aşa 
cum a fost dovedită cu ocazia întâlnirii internaţionale organizată de Consiliul 
Pontifical pentru Familie în 1992 asupra metodelor naturale de reglementare 
a fertilităţii şi în multe alte congrese. Multe organisme internaţionale noncon-
fesionale recunosc valabilitatea unor asemenea metode pentru exercitarea res-
ponsabilă a procreării. Cu atât mai mult, de aceea, ele pot şi trebuie să fie 
propuse cu încredere de o pastorală familială atentă faţă de orice aspect al unei 
vieţi conjugale sănătoase şi senine.

La distanţă de 40 de ani, enciclica Humanae vitae se impune mai departe 
astfel prin valoarea sa pedagogică, pe direcţia unui umanism planetar în care 
iubirea conjugală este înţeleasă ca dăruire totală, fidelă şi rodnică.

În această lumină apar clar notele şi exigenţele caracteristice ale iubirii conjugale, 
despre care e extrem de important să avem o idee exactă… Înainte de toate, este o 
iubire pe deplin umană, adică sensibilă şi totodată spirituală… Este apoi o iubire 
totală, adică o formă cu totul specială de prietenie personală, prin care soţii îşi 
împărtăşesc în mod generos toate lucrurile, fără rezerve nejustificate şi fără calcule 
egoiste… Apoi este o iubire fidelă şi exclusivă până la moarte… E, în sfârşit, o iu-
bire fecundă, care nu se epuizează în comuniunea dintre soţi, ci care e destinată să 
continue, dând naştere la noi vieţi12.

Conţinutul general al enciclicei

Unul dintre documentele cele mai renumite ale magisteriului Papei Paul al 
VI-lea, Enciclica despre reglementarea naşterilor Humanae vitae priveşte o 
problemă care nu este numai de domeniul teologiei morale, ci se încadrează şi 

11 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 16.
12 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 9.
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în doctrina socială; într-adevăr, este rezultatul „recentei evoluţii a societăţii, în 
care s-au produs schimbări de aşa natură încât au apărut noi probleme”. 

Un document elaborat într-un timp atât de lung cu simţ de responsabilitate 
gravă în faţa complexei probleme demografice şi cu o sensibilitate pastorală la 
fel de mare faţă de dificultăţile deosebite ale soţilor cere o lectură meditată şi 
un studiu foarte atent. Întrucât este imposibil a face o expunere amănunţită 
asupra conţinutului acestei enciclice, mă limitez la expunerea sumară a conţi-
nutului, urmând să subliniez aspectele mai importante care evidenţiază actu-
alitatea acestui document papal.

Conţinutul enciclicei se desfăşoară în 31 de numere: după Introducere ur-
mează trei părţi care se încheie cu un apel final.

Introducerea aminteşte cum datoria gravă de a transmite viaţa ridică astăzi 
noi probleme, pe care Biserica nu le poate ignora (nr. 1).

Prima parte tratează despre „aspectele noi ale problemei” şi despre „com-
petenţa magisteriului”. Problema reglementării naşterilor se pune astăzi în ter-
meni noi, demografici, sociologici, psihologici şi ştiinţifici (nr. 2). Situaţia de 
fapt determină aprofundarea unor principii morale tradiţionale, cum sunt 
„principiul totalităţii”, fecunditatea „fiecărui” act conjugal, sterilizarea, pute-
rea de intervenţie a omului asupra naturii (nr. 3).

În faţa noilor probleme încearcă să răspundă magisteriul Bisericii: odată 
declarată „competenţa” magisteriului pentru interpretarea autentică chiar şi a 
legii naturale (nr. 4), enciclica aminteşte calea cu studii speciale (nr. 5) şi oferă 
răspunsul decisiv „în virtutea mandatului primit din partea lui Cristos” (nr. 6).

Partea a doua, cu caracter doctrinal („principii doctrinale”), propune doc-
trina morală asupra căsătoriei. Punctul de plecare este „o viziune globală des-
pre om” (nr. 7). Din concepţia personalistă despre viaţa conjugală decurg două 
realităţi fundamentale ale vieţii conjugale. Iubirea conjugală cu notele sale ca-
racteristice (nr. 8-9) şi paternitatea responsabilă (nr. 10). În acest context an-
tropologic de iubire şi de fecunditate conjugală este introdusă norma morală 
a vieţii soţilor: „Orice act matrimonial trebuie să rămână deschis transmiterii 
vieţii” (nr. 11). O asemenea normă îşi găseşte justificarea în structura intimă a 
actului conjugal, adică în „legătura indisolubilă pe care a voit-o Dumnezeu şi 
pe care omul nu o poate rupe din iniţiativa sa, între cele două semnificaţii ale 
actului conjugal: unire şi procreare” (nr. 12). Şi „fidelitatea faţă de planul lui 
Dumnezeu” le cere soţilor să nu separe voluntar cele două semnificaţii (nr. 13). 
Aplicarea normei morale expuse conduce la a declara ceea ce este nepermis 
(ilicit) şi permis (licit) în domeniul reglementării natalităţii: nepermise (ilicită) 



199ACTUALITATEA ENCICLICEI „HUMANAE VITAE”

sunt practica abortivă, sterilizarea şi contracepţia (nr. 14), permise (licite) 
sunt, în schimb, folosirea mijloacelor terapeutice (nr. 15) şi recurgerea la peri-
oadele infertile (nr. 16).

Partea doctrinală se încheie cu denunţarea „gravelor consecinţe ale meto-
delor de reglementare artificială a natalităţii” (nr. 17) şi cu afirmarea semnifi-
caţiei profund umane a intervenţiei Bisericii: ea „ştie să contribuie la instaura-
rea unei civilizaţii cu adevărat umane” (nr. 18).

Partea a treia oferă directive pastorale. Afirmând că misiunea Bisericii nu 
este numai aceea de a învăţa, ci şi aceea de a asuma faţă de oameni comporta-
mentul Răscumpărătorului (nr. 19), enciclica reafirmă posibilitatea respectării 
legii divine (nr. 20), fie cu ajutorul lui Dumnezeu, fie cu angajarea ascetică a 
stăpânirii de sine (nr. 21), facilitată de o ambianţă favorabilă castităţii (nr. 22). 
Soluţia dificilei probleme a unei corecte reglementări a naşterilor cere colabo-
rarea tuturor. Astfel, enciclica adresează, cu căldură umană şi creştină, diferite 
apeluri: către puterile publice (nr. 23), către oamenii de ştiinţă (nr. 24), către 
soţii creştini (nn. 25-26), către medici sau personalul sanitar (nr. 27), către 
preoţi (nr. 28-29), către episcopi (nr. 30); toţi şi fiecare în parte, în sfera pro-
prie şi cu competenţele şi posibilităţile specifice, sunt invitaţi să aibă propria 
contribuţie preţioasă.

Apelul final rezumă un principiu încontinuu prezent în enciclică: acela al 
omului chemat să respecte legile scrise de Dumnezeu în natura sa, ca unic 
mijloc pentru adevărata fericire (nr. 32)13.

Această prezentare a conţinutului enciclicei ne ajută să înţelegem varietatea 
problemelor pe care le abordează Papa Paul al VI-lea. Acelaşi pontif a voit să 
indice cum gândirea sa ne inserează într-un mod pozitiv în problematica de 
astăzi a vieţii conjugale şi familiale: enciclica 

nu este numai declararea unei legi morale negative, adică excluderea oricărei acţiuni 
care îşi propune să facă imposibilă procrearea, ci este, mai ales, prezentarea pozi-
tivă a moralităţii conjugale cu referinţă la misiunea sa de iubire şi de fecunditate 
în viziunea de integrare a omului şi a vocaţiei sale, nu numai naturale şi pămân-
teşti, dar şi supranaturale şi veşnice… Această enciclică – continuă papa – răspunde 
unor probleme, dubii, tendinţe a căror dezbatere, cum toţi o ştiu, a devenit în 
aceste ultime timpuri foarte amplă şi vie, şi în care funcţia noastră doctrinală şi 
pastorală a fost foarte interesată14.
13 D. Tettamanzi, Humanae vitae. Commento all’Enciclica sulla regolazione delle nascite, 

Ancora, Milano 1968, 27-30.
14 Paul al VI-lea, L’Osservatore Romano (1 agosto 1968) 6.
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O prezentare mai completă 

Soţii creştini care trăiesc această experienţă de fidelitate faţă de planul lui 
Dumnezeu în ceea ce priveşte transmiterea vieţii sunt foarte numeroşi pe toate 
meridianele pământului, chiar şi în afara Bisericii. Ei proclamă cu mărturia lor 
tăcută şi senină deplina conciliere între exigenţele înscrie de Creator în natura 
umană şi cele ale persoanei, între armonia cuplului şi respectul datorat planului 
lui Dumnezeu asupra transmiterii vieţii umane.

Pe de altă parte, preocupările suscitate de fenomene neliniştitoare, înregis-
trate în aceşti ani de după Humanae vitae în domeniul procreaţiei artificiale şi 
a politicilor demografice, confirmă poziţia justă şi salutară a moralei catolice 
luminate de revelaţie. Biserica, fidelă învăţăturii lui Cristos, nu se oboseşte a 
cere tuturor soţilor, indiferent de ce popor aparţin, consimţământul de a se 
simţi „colaboratori liberi şi responsabili ai lui Dumnezeu creatorul”, iar aceasta 
poate fi pentru ei „izvor de mare bucurie” chiar în mijlocul dificultăţilor vieţii 
cotidiene: 

Datoria foarte gravă de a transmite viaţa umană, care face din soţi colaboratori 
liberi şi responsabili ai Creatorului, a fost întotdeauna pentru aceştia izvor de mari 
bucurii, însoţite totuşi uneori de dificultăţi şi suferinţe. În toate timpurile împlini-
rea acestei datorii a pus conştiinţei soţilor probleme serioase, dar evoluţia recentă 
a societăţii a antrenat atari schimbări încât s-au pus noi probleme pe care Biserica 
nu putea să le ignore, într-un domeniu care atinge aşa de aproape viaţa şi fericirea 
oamenilor15.

Enciclica Humanae vitae, după decantarea climatului de dezbatere aprinsă 
asupra problemei „da pentru pilulă, nu pentru pilulă”, care a însoţit publicarea 
ei, apare astăzi ca un text bogat în orientări doctrinale şi pastorale valabile şi 
pentru teme care în urmă cu 40 de ani erau doar anticipate. 

Ce anume a reprezentat enciclica Humanae vitae din punct de vedere doc-
trinal în domeniul moralei catolice?

Morala catolică a trebuit să răspundă multor întrebări. Principala problemă 
era: de ce contracepţia nu este aprobată, spre deosebire de aşa-zisele metode 
naturale? Scopul nu este oare acelaşi? Şi metodele naturale – s-a spus – devin 
imorale dacă excluderea copilului nu are o motivaţie serioasă.

Contracepţia, înainte de a fi o problemă tehnică, este o problemă de men-
talitate care consideră sexualitatea separată (sau de separat) de procreare. În-
tr-o asemenea viziune, de la contracepţie se trece cu uşurinţă, în caz de faliment, 

15 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitate, nr. 1.
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la avort. Condamnarea etică a contracepţiei este, înainte de toate, un refuz al 
unei asemenea culturi. Poate enciclica Humanae vitae este înţeleasă astăzi mai 
mult decât ieri ca reacţie în faţa unei mentalităţi anti-life, pe de o parte, şi o 
tehnică ce invadează până la urmă procesele de naştere.

Încercăm să rezumăm învăţătura esenţială a enciclicei. Omul este capabil 
de procreare; dar exercită această putere în mod responsabil numai când ia act 
că acest lucru se realizează în colaborare cu Dumnezeu, Stăpânul vieţii, şi se 
pregăteşte pentru această misiune formând în sine calităţile care permit să 
răspundă tuturor exigenţelor de viaţă ale copilului: deoarece copilul nu are 
nevoie numai de pâine, de casă, de haine, ci şi de un climat de seninătate, de 
bucurie, de pace, de educaţie, de Dumnezeu. Are nevoie, mai ales, de iubire.

Părinţii sunt în măsură să răspundă acestei exigenţe nu numai iubindu-l, ci 
iubindu-se între ei. Când sunt uniţi în iubire şi de iubire, devin ambientul cel 
mai bun pentru naşterea şi creşterea umană şi creştină a copilului. Pentru 
aceasta, bărbatul şi femeia trebuie să trăiască toate gesturile vieţii astfel încât 
să crească în unirea lor: deoarece, devenind mereu mai mult un cuplu de soţi, 
devin mai capabili de a fi creatori de viaţă.

Acest lucru este valabil pentru gestul de intimitate: trebuie să fie trăită astfel 
încât să exprime şi să alimenteze unirea lor, ceea ce are loc atunci când se dă-
ruiesc şi se primesc în mod total. Contracepţia împiedică această dăruire-pri-
mire completă, deoarece, în momentul în care bărbatul şi femeia sunt depozi-
tarii darului divin de a crea viaţa, elimină acest dar dacă se unesc în mod 
contraceptiv; există, dar îl refuză, şi astfel, se refuză şi ei înşişi. Acest lucru are 
loc tocmai în gestul care ar trebui să exprime maximumul unirii lor!

Care este atunci învăţătura Bisericii? Dacă soţii consideră că nu trebuie să 
procreeze, nu trebuie să săvârşească acel gest care îi uneşte, când este plin de 
putere procreativă, distrugându-l cu contracepţia. Iau act de acest lucru, îl 
respectă şi se respectă amânând gestul unirii complete pentru momentul când 
pot să-l facă fără a distruge ceva, adică atunci când natura face prezent acest 
dar-putere în gestul intimităţii.

Şi dacă îl trăiesc în mod contraceptiv, de ce îl consideră un gest de iubire ? 
În realitate, acel gest devine contradictoriu, pentru că îi este împiedicată capa-
citatea de a dezvolta întreaga putere de unire pe care o poartă în sine. Şi este 
întotdeauna un rău a trăi în mod sărac o realitate bogată.

Recitită astăzi, este posibil să recunoaştem în enciclica Humanae vitae ca-
pacitatea profetică de a identifica o tendinţă culturală, cu 40 de ani în urmă 
abia în germen şi acum explodată în toată problematica sa neliniştitoare. 
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Actualmente, una dintre problemele cele mai arzătoare este, fără îndoială, sfera 
procreărilor asistate. Se strecoară în conştiinţa publică senzaţia că, deşi în ma-
joritatea cazurilor copilul cerut tehnicilor reproductive este dorit cu iubire, el 
totuşi este în acelaşi timp simţit ca un drept, ca un obiect care se realizează din 
punct de vedere tehnic şi deci este cuvenit. Dar această problemă este de do-
meniul bioeticii.

Biserica şi autoritatea ei în tutelarea vieţii

Creştinii vor să ştie din partea Bisericii dacă recurgerea la mijloacele anti-
concepţionale este întotdeauna o acţiune rea. Cu alte cuvinte, dacă orice pri-
vare artificială a actului conjugal de capacitatea sa naturală de a procrea o 
viaţă nouă nu este justificată în nici o împrejurare. La acest concept de contra-
cepţie se asociază sterilizarea contraceptivă, adică orice intervenţie fizică asupra 
procesului generativ (opera naturii) care, înainte sau după actele generative 
săvârşite corect (opera omului), acţionează artificial, astfel ca aceste acte să fie 
private de capacitatea lor procreativă naturală16.

Din documentele magisteriului rezultă clar că Biserica a răspuns în mod 
constant şi întotdeauna în mod afirmativ. Astfel, Papa Pius al XI-lea, în enci-
clica Castii Connubi, spune: 

Nu poate exista nici un motiv, fie el foarte grav, care să poată face să fie în confor-
mitate cu natura şi să fie corect ceea ce intrinsec este împotriva naturii. Şi deoarece 
actul conjugal este, ex sese considerato, îndreptat spre generarea copilului, cei care 
în folosirea lui îl fac intenţionat incapabil de această generare acţionează împotriva 
naturii şi săvârşesc o acţiune rea şi intrinsec incorectă… De aceea… Biserica Ca-
tolică… proclamă solemn prin cuvântul Nostru, în numele misiunii sale divine, şi 
din nou hotărăşte: orice folosire a căsătoriei în care prin răutate omenească actul 
este rupt de puterea sa naturală procreatoare se împotriveşte legii lui Dumnezeu 
şi naturii şi cei care îndrăznesc să săvârşească asemenea acţiuni se fac vinovaţi de 
păcat grav17.

Pius al XII-lea, adresându-se moaşelor, după ce a amintit de învăţătura pre-
decesorului său Pius al XI-lea, adaugă că nici o indicaţie sau necesitate nu 
poate schimba o acţiune intrinsec imorală într-un act moral şi permis: 

Această prescriere este în vigoare astăzi ca şi ieri şi aşa va fi şi mâine şi mereu, 
pentru că nu este o simplă poruncă de drept uman, ci expresia unei legi naturale 
16 J.M. Paupert, Il dossier di Roma (1967), 73-74, apud B. Honings, „L’Humanae vitae. 

Contenuto, commenti, problematica”, în Studia et Documenta, Roman 2006, 111 ş.u.
17 Pius al XI-lea, Scrisoarea enciclică Casti connubi, 75.
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şi divine. Cuvintele noastre să fie o normă sigură pentru toate cazurile în care 
profesia voastră şi apostolatul vostru cer de la voi o poziţie clară şi fermă… Steri-
lizarea directă, adică cea care vizează, ca mijloc sau ca scop, să facă imposibilă 
procrearea este o violare gravă a legii morale şi, prin urmare, este ilicită18.

Ioan al XXIII-lea, în enciclica Mater et Magistra, spune: 
Soluţia de fond a problemei suprapopulaţiei nu trebuie căutată în expediente care 
ofensează ordinea morală stabilită de Dumnezeu şi care atacă înseşi izvoarele vie-
ţii umane, ci într-o reînnoită angajare ştiinţifico-tehnică din partea omului pentru 
a aprofunda şi extinde stăpânirea sa asupra naturii… Transmiterea vieţii este în-
credinţată naturii unui act personal şi conştient şi, ca atare, supus legilor înţelepte 
ale lui Dumnezeu; legi inviolabile şi imutabile care trebuie recunoscute şi respec-
tate. De aceea, nu se pot folosi mijloace şi urma metode care pot fi permise în 
transmiterea vieţii la plante şi animale. Viaţa umană este sacră: chiar din momen-
tul începerii ei, angajează direct acţiunea creatoare a lui Dumnezeu. Violând legile 
sale, se ofensează maiestatea sa divină, omul se degradează pe sine, şi o dată cu el 
omenirea, şi slăbeşte însăşi comunitatea al cărui membru este19.

Doctrina Bisericii asupra abuzului căsătoriei a fost întotdeauna aceeaşi: 
contracepţia este un act grav şi, prin urmare, nepermisă. A existat o continui-
tate în prezentarea învăţăturii Bisericii în ceea ce priveşte răutatea intrinsecă a 
contracepţiei. 

Caracterul „profetic” al enciclicei

Sunt deja patru decenii de când Sfântul Părinte Papa Paul al VI-lea a făcut 
publică enciclica în discuţie, care, din numeroase motive, este recunoscută 
astăzi tot mai mult ca fiind profetică. Astfel a considerat-o Sinodul episcopilor 
din anul 1980, care a dezbătut şi analizat problema familiei; de această preocu-
pare dau mărturie episcopatele, mişcările în favoarea apărării vieţii şi cercetă-
torii din diferite zone ale lumii, care în diferite ocazii nu au omis în a lua po-
ziţie în favoarea tutelării vieţii. 

De ce acest calificativ de „profetic” aplicat unei enciclice care a suferit asal-
turile contestării, uneori provenind chiar de la cei care aveau misiunea, ca în-
văţători, să fie apărătorii magisteriului? Conceptul de „profetic” atribuit enci-
clicei Humanae vitae, al cărei titlu ne introduce deja într-o dimensiune antro-
pologică evidentă, se leagă de o serie de aspecte pe care am vrea să le amintim 
şi care se întreţes ca o apărare corectă a adevărului, care îşi are ultimul temei 

18 Cf. Pius al XII-lea, Discorso alle ostretiche, 76.
19 Ioan al XXIII-lea, Scrisoarea enciclică Mater et magistra, 77.
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în Dumnezeu; un adevăr care nu este „politic”, adică supus calculelor, tranzac-
ţiilor, tăcerilor sau „consensurilor” facile, cu atât mai puţin nu este un adevăr 
legat de circumstanţele schimbătoare, ci este o realitate şi o exigenţă perma-
nentă, care îşi are izvorul în absolutul lui Dumnezeu şi nu abdică de la exerci-
ţiul serios şi angajant al raţiunii. Humanae vitae oferă adevărul, strâns legat de 
fiinţa, de natura bărbatului şi a femeii în dăruirea lor reciprocă de iubire, în 
această dăruire totală care formează un singur trup, conform planului dintru 
început al lui Dumnezeu.

O primă caracteristică a termenului „profetic” este, aşadar, aceea că nu 
poate să renunţe la voinţa lui Dumnezeu. Pentru un creştin, pentru soţii creş-
tini care formează o comunitate de viaţă şi de iubire, a căuta voinţa lui Dum-
nezeu nu este ceva facultativ sau de importanţă minoră. Prima atitudine a lui 
Paul al al VI-lea a fost următoarea: a căuta, dincolo de orice fel de presiuni sau 
ameninţări, care era voinţa lui Dumnezeu. A făcut-o cu preţul multor suferinţe 
şi neînţelegeri, ca o slujire dureroasă pe care nu a ascuns-o. Mai mult, a făcut 
o aluzie explicită la aceasta în primele intervenţii în care s-a referit la respecti-
vul document istoric.

Primul sentiment a fost acela al responsabilităţii noastre grave. Ea ne-a introdus şi 
susţinut în miezul problemei în timpul celor patru ani dedicaţi studiului şi elabo-
rării acestei enciclice. Vă mărturisim că un asemenea sentiment ne-a făcut să su-
ferim foarte mult şi din punct de vedere spiritual. Nu am simţit niciodată ca în 
această împrejurare povoara oficiului nostru. Am studiat, citit, discutat pe cât am 
putut şi ne-am rugat mult… Invocând lumina Duhului Sfânt, am pus conştiinţa 
noastră în disponibilitate deplină şi liberă faţă de glasul adevărului, căutând să 
interpretăm norma divină pe care o vedeam izvorând din exigenţa intrinsecă a 
iubirii umane autentice, din structurile sale esenţiale ale instituţiei căsătoriei, din 
demnitatea personală a soţilor, din misiunea lor de slujire a vieţii, precum şi faţă 
de sfinţenia soţilor creştini; am reflectat asupra elementelor stabile ale doctrinei 
tradiţionale şi în vigoare a Bisericii, mai ales asupra învăţăturii recente a Conciliu-
lui, am cântărit consecinţele uneia sau alteia dintre decizii şi nu am avut dubii cu 
privire la datoria de a pronunţa sentinţa noastră în termenii exprimaţi în prezenta 
enciclică20.

În orice caz, a concluzionat Papa, „magisteriul va putea şi va trebui, poate, 
să se întoarcă cu un plan mai amplu, organic şi sintetic pentru o tratare com-
pletă a ceea ce priveşte fiinţa umană în domeniul căsătoriei, familiei, onestită-
ţii moravurilor”.

20 Paul al VI-lea, Insegnamenti, VI (1968), 870-871.
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Ce uşor ar fi fost, într-o simplă ipoteză, să fi cedat în faţa a ceea ce mulţi îl 
considerau ca un dat de fapt – acceptarea pilulei ca licită – care, fără îndoială, 
ar fi deschis porţile acceptării contracepţiei! Papa nu ignora deloc subtilitatea 
atacurilor. Vedea că vin valuri furioase şi agitaţii, şi asta, chiar în turma încre-
dinţată grijii sale de Păstor universal, ca într-o nouă Grădină Ghetsemani, dar 
dincolo de orice consideraţie conta voinţa lui Dumnezeu înaintea aceleia a 
oamenilor. O atitudine atât de fermă şi atât de decisă, o decizie meditată atât 
de matur, a culminat cu o fermitate senină, despre care există mărturii sufici-
ente şi incontestabile. Voinţa lui Dumnezeu este ţesătura fundamentală a ma-
gisteriului. Un atare adevăr, în concepţia sa antropologică integrală, a fost tra-
dus în coerenţa şi unitatea valorilor de unire şi de procreare ale unirii conju-
gale21. Sunt valori inseparabile. Încercarea de a le separa introduce o dezordine 
care provoacă efecte grave; unul dintre ele este faptul că alterează sensul însuşi 
al dăruirii totale, într-o iubire total umană şi responsabilă. A menţine această 
unitate armonioasă înseamnă a apăra iubirea însăşi, actul conjugal, într-un 
limbaj adecvat care nu se transformă într-o sărăcire sau (chiar dacă este o ana-
liză care pare dură) trădare obiectivă a exigenţei înseşi a unei dăruiri totale.

Un alt aspect al profetismului enciclicei se referă la fenomenul produs de 
separarea valorilor căsătoriei, fenomen pe care un cercetător îl numeşte „sexul 
fragmentat” şi care a provocat „revoluţia sexuală”, cu consecinţele care astăzi 
sunt dezastruoase. Consecinţa logică pentru o înţelegere adecvată şi o integrare 
corectă a sexualităţii implică legătura dintre aceste inele (verigi) care se bazează 
pe o concepţie despre sexualitatea umană (neconfundată cu instinctul anima-
lic), înrădăcinată în unitatea persoanei umane, trup şi suflet (trup animat şi 
spirit încarnat), o sexualitate înscrisă în dimensiunea iubirii responsabile (care 
îl respectă pe celălalt), care se exprimă într-o iubire de dăruire totală, depăşind 
astfel scheme narcisiste şi egoiste imature, o integrare a sexului în iubire, care 
îşi află locul unic şi privilegiat în căsătorie, care este deschisă faţă de viaţă, faţă 
de procreare, faţă de societate, ca un bine necesar. A separa în mod arbitrar 
aceste două aspecte, despărţindu-le de o angajare serioasă la iubirea şi la dăru-
irea adevărată, creează confuzie şi, în locul eliberării promise, creează noi lanţuri 
de sclavie. Are loc banalizarea sexului, asumat în formă restrictivă ca instru-
ment de plăcere fără responsabilitate, la a cărui înscăunare contribuie multe 

21 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humane vitae, nr. 11 şi 12.
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dintre „modelele de educaţie sexuală” prin texte amplu difuzate şi care inspiră 
un „stil de viaţă” exploziv pentru persoană, pentru familie şi pentru societate22.

Enciclica Humanae vitae reprezintă o chemare la educaţia pentru o iubire 
în căsătorie demnă de acest nume. Simpla „informare sexuală”, desprinsă de o 
pedagogie a libertăţii, care nu se deschide către o relaţie de iubire responsabilă, 
cauzează adevărate daune. Un cunoscut psihanalist, specialist în psihiatria so-
cială, în lucrarea sa recentă La différence interdite, observă: „Informarea sexu-
ală a golit complet dimensiunea afectivă, confundând atracţia sexuală cu iubi-
rea. O atracţie sexuală nu înseamnă în mod automat ca cineva să se înscrie în 
dorinţa unei iubiri reciproce”23.

Papa Paul al VI-lea a avertizat la timp asupra magnitudinii şi gravităţii con-
secinţelor care astăzi pot fi recunoscute în gravele „costuri sociale”. Nu sunt 
puţine, din fericire, semnele de reacţie pentru a câştiga terenul pierdut şi sen-
sul vieţii şi al iubirii, contrar „stilurilor de viaţă” difuzate inclusiv în organisme 
şi foruri internaţionale. 

Humanae vitae, ca slujire profetică, a deschis cu siguranţă căile către o în-
ţelegere autentică a paternităţii şi maternităţii responsabile, către o educaţie 
fecundă la iubire, către formarea conştiinţei şi, în cazurile în care prezintă 
motive juste pentru a distanţa copiii sau pentru a găsi o mărime a familiei de 
acord cu posibilităţile de a asigura o educaţie integrală, a manifestat valoarea 
unei pedagogii a iubirii în metodele naturale ale regularizării fertilităţii. Fiind 
total diferite de metodele contraceptive, ea se manifestă tot mai mult ca o „al-
ternativă autentică”, ştiinţific fundamentată, ca „metode” şi în ton cu exigenţele 
unei antropologii coerente24. Fără îndoială că metodele naturale nu se pot 
pune în slujba egoismului acelora care nu iubesc viaţa sau se tem de ea.

O enciclică cu caracter pastoral

În Partea a treia a enciclicei, Paul al VI-lea reaminteşte unele „directive 
pastorale” pentru ca învăţătura enciclicei să poată găsi primire la poporul 
creştin. Avertismente specifice sunt adresate diferitelor categorii de oameni 
(soţi creştini, oameni de ştiinţă, medici, preoţi, episcopi, guvernanţi).

22 Card. Alfonso López Trujillo, „A los treinta años de la Humanae vitae de S.S. Pablo 
VI”, în Famiglia e questioni etiche, Bologna 2004, 243 ş.u.

23 Tony Anatrella, La différence interdite, Flammarion, Paris 1998.
24 Ioan Paul al II-lea, Exortaţia postsinodală Familaris consortio, nr. 35; Idem, Scrisoa-

rea enciclică Evangelium vitae, nr. 88. 
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Unii aşteptau ca Pap Paul al VI-lea să „binecuvânteze pilula”. În schimb, ca 
un fulger pe cerul senin, pe 25 iulie 1968, enciclica Humanae vitae respingea 
contracepţia şi accepta numai abstinenţa periodică. Conţinutul enciclicei nu 
era dogmatic, nici moralist, ci prevalent pastoral. Admitea şi trei lucruri care 
erau aşteptate: legitimitatea paternităţii responsabile, iubirea conjugală, în di-
mensiunea sa necesară fizică, şi se încredinţau bunătăţii confesorilor probleme 
de acest gen. Acest lucru, la nivel pontifical. Dar au ieşit la suprafaţă alte nive-
luri pastorale: cel al episcopilor, care au intervenit colegial în calitate de confe-
rinţe naţionale; cel al teologilor, al preoţilor şi, în sfârşit, cel al interesaţilor. 
Problema nu era numai de a face ca soţii să accepte cuvintele Papei, ci de a-i 
susţine pe soţii care nu reuşeau să se abţină25.

Este de datoria păstorilor Bisericii, a educatorilor, a oamenilor de ştiinţă, 
sensibili faţă de valorile permanente, de a deschide tinerilor şi cuplurilor de 
soţi bogăţia umană şi divină a dăruirii autentice de sine, când „sexualitatea 
este respectată şi promovată în dimensiunea sa cu adevărat şi pe deplin 
umană”26. O asemenea angajare, care îi implică pe creştinii şi oamenii de bu-
năvoinţă, devine slujire autentică faţă de apărarea omului şi faţă de promova-
rea culturii vieţii, condiţie indispensabilă pentru instaurarea în lume a civili-
zaţiei iubirii şi a solidarităţii. Paul al VI-lea le cere preoţilor „să expună fără 
ambiguitate învăţătura Bisericii asupra căsătoriei. Fiţi primii în a da, în exerci-
tarea slujirii voastre, exemplul unui respect sincer, interior şi exterior, magis-
teriului Bisericii”27. Este cunoscut cât de puţin deseori aceste cuvinte insistente 
au fost acceptate. În schimb, „a nu micşora cu nimic doctrina salutară a lui 
Cristos este o formă eminentă de caritate faţă de suflete: omul nu poate găsi 
adevărata fericire – spre care aspiră cu toată fiinţa sa – decât în respectarea 
legilor scrise de Dumnezeu în natura sa”28. 

În faţa crizei care a cuprins şi continuă să cuprindă morala conjugală, refe-
rinţele la enciclica Humanae vitae rămân mereu actuale. O dovadă este şi in-
tervenţia Consiliului Pontifical pentru Familie: pe 12 februarie 1997, Consiliul 
Pontifical pentru Familie a publicat un VADEMECUM pentru confesori asupra 
unor teme de morală conjugală. Documentul apare la o distanţă de aproape 29 
de ani de la publicarea enciclicei Humanae vitae şi este adresat confesorilor 

25 Cf. Dionigi Tettamanzi, „La Humanae vitae nell decennio 1968-1978: continuità di 
magistero e riflessione teologica”, SCat 107 (1979) 22-24; 27-32; D. Composta, „Il decennio 
dell’encilica Humanae vitae”, PDC 22 (1978) 1347.

26 Ioan Paul al II-lea, Exortaţia postsinodală Familiaris consortio, nr. 32.
27 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 28.
28 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 29.
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pentru a-i ajuta în delicata operă a mărturisirii soţilor creştini. Titlul vorbeşte 
de „unele teme de morală legate de viaţa conjugală”; în realitate, documentul 
răspunde la întrebarea: „Cum trebuie să se comporte creştinii care îşi mărtu-
risesc păcatele de contracepţie?”

Problema procreării responsabile reprezintă un punct deosebit de delicat în învă-
ţătura moralei catolice în domeniul conjugal, dar şi mai mult în cadrul adminis-
trării sacramentului Reconcilierii, în care doctrina este confruntată cu situaţii 
concrete şi cu itinerarul spiritual al fiecărui credincios; într-adevăr, este necesar să 
reamintim punctele precise care permit abordarea într-o manieră pastorală adap-
tată a noilor modalităţi de contracepţie şi agravarea întregului fenomen. Prin do-
cumentul de faţă nu se intenţionează repetarea învăţăturii din Humanae vitae, nici 
a celei din exortaţia apostolică Familiaris consortio şi nici a altor intervenţii ale 
magisteriului ordinar al suveranului pontif, ci numai oferirea unor sugestii şi ori-
entări pentru binele spiritual al credincioşilor care se apropie de sacramentul Re-
concilierii şi pentru a depăşi eventualele divergenţe şi nesiguranţa în practica pre-
oţilor-confesori (nr. 1).

În faţa dificultăţilor şi resurselor familiei de astăzi, Biserica se simte chemată 
să reînnoiască conştiinţa misiunii pe care a primit-o de la Cristos cu privire la 
binele preţios al căsătoriei şi al familiei: misiunea de a-l vesti în adevărul ei, de 
a-l celebra în misterul ei şi de a-l face să trăiască în existenţa cotidiană din 
partea „celor pe care Dumnezeu îi cheamă să-l slujească în căsătorie”29.

Dumnezeu vrea ca orice familie să devină în Cristos Isus o Ecclesia domes-
tica30: de la această „Biserică în miniatură”, cum îi plăcea sfântului Ioan Crisos-
tom să o numească, depinde în cea mai mare parte viitorul Bisericii şi a misi-
unii sale de evanghelizare. Viitorul unei societăţi mai umane, pentru că este 
inspirată şi susţinută de civilizaţia iubirii, depinde în mare parte de „calitatea” 
morală şi spirituală a căsătoriei şi a familiei, depinde de sfinţenia lor. Acesta 
este scopul suprem al acţiunii pastorale a Bisericii.

Aniversarea a 40 de ani de la promulgarea enciclicei Humanae vitae repro-
pune tuturor acest scop cu aceeaşi urgenţă apostolică a lui Paul al VI-lea, care 
încheia enciclica sa adresându-se fraţilor în episcopat cu aceste cuvinte: 

Stând în fruntea preoţilor voştri, cooperatori în slujba sacră şi a credincioşilor 
voştri, lucraţi cu înflăcărare şi fără preget la ocrotirea şi sfinţirea căsătoriei, pentru 
ca ea să fie cât mai bine trăită în toată plinătatea umană şi creştină. Consideraţi 
29 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 25.
30 Conciliul al II-lea din Vatican, Constituţia dogmatică Lumen gentium, nr. 11.
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această misiune ca una dintre cele mai urgente responsabilităţi ale timpului pre-
zent31.

În anii ce au trecut de la publicarea enciclicei s-a discutat şi s-a scris mult. 
Este adevărat că şi concepţia despre familie şi viaţă a suferit alterări şi dere-
glări; e posibil ca un mare procentaj de soţi, seduşi sau înşelaţi de o cultură 
permisivă, să nu ajungă să perceapă în toată dimensiunea sa dezordinea obiec-
tivă a comportamentului contraceptiv. Însă este la fel de adevărat că învăţătura 
Bisericii exprimată de Paul al al VI-lea reprezintă un azimut, un ideal posibil 
de atins cu ajutorul harului lui Dumnezeu, care-i umple de energie pe soţii 
care, cu o iubire purificată în sacramentul Reconcilierii, fără a nega slăbiciu-
nea şi căderile, se ridică pentru a merge cu pas hotărât conform nobilei vocaţii 
de soţi, în căsătorie, al cărei autor este Domnul.

În enciclica Humanae vitae şi-au dat întâlnire raţiunea şi credinţa, înţelep-
ciunea umană, nealterată, nici orgolioasă până la a deveni arbitrară, şi adevă-
rul care vine de la Dumnezeu. Cineva a spus recent că milioane de credincioşi 
ar vrea astăzi să altereze celebra frază a sfântului Augustin: Credo ut intelligam 
(„Cred ca să înţeleg”) şi ar vrea să înţeleagă mai întâi, să priceapă, pentru a 
crede. Humanae vitae este un exemplu deosebit de cum credinţa face să se 
înţeleagă mai în profunzime ceea ce este adevărul bărbatului şi al femeii în 
demnitatea unei iubiri totale, exclusive, fidele, fecunde32, o iubire în măsura şi 
după posibilităţile creaturii umane şi ale cuplului, imagine a lui Dumnezeu: 
„I-a creat după imaginea şi asemănarea lui Dumnezeu” (cf. Gen 1,27). Supu-
nerea faţă de voinţa lui Dumnezeu l-a dus pe Succesorul lui Petru la apărarea 
demnităţii omului, pentru a înţelege ce este omul şi ce vrea Dumnezeu de la el. 
Fără îndoială, într-un alt moment, a pricepe, a înţelege ceea ce este omul, duce 
la descoperirea şi contemplarea Autorului său. Este dialectica credinţei33.

Concluzie: Biserica în apărarea vieţii

Aniversarea enciclicei Humanae vitae oferă întregii Biserici o ocazie favo-
rabilă pentru a reflecta cu seriozitate asupra doctrinei prezentate de ea, o doc-
trină care a revenit, de altfel, deseori pe parcursul acestor ani. Este vorba de o 
învăţătură care aparţine patrimoniului permanent al doctrinei morale a Bise-
ricii. Continuitatea neîntreruptă cu care Biserica a propus-o se naşte din res-

31 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 30.
32 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 9.
33 Card. Alfonso López Trujillo, „A los treinta años de la Humanae vitae de S.S. Pablo VI”, 

234 ş.u.
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ponsabilitatea faţă de adevăratul bine al persoanei, al persoanei umane a soţi-
lor, în primul rând.

Într-adevăr, iubirea conjugală este binele lor cel mai preţios. Comuniunea 
interpersonală care se stabileşte între doi botezaţi este simbolul real al iubirii 
lui Cristos faţă de Biserica sa. Doctrina expusă în enciclica Humanae vitae 
constituie, de aceea, apărarea necesară a demnităţii şi a adevărului iubirii con-
jugale. Ca şi în cazul oricărei valori etice, şi faţă de iubirea conjugală există o 
gravă responsabilitate a omului. Primii responsabili ai iubirii lor conjugale 
sunt soţii, în sensul că ei sunt chemaţi s-o trăiască în adevărul ei deplin. Bise-
rica îi ajută într-o asemenea misiune luminând conştiinţa lor şi asigurând, cu 
ajutorul sacramentelor, puterea necesară pentru a alege binele şi a evita răul.

După 40 de ani de la publicarea enciclicei, se poate vedea clar că norma 
morală învăţată în ea nu este numai spre apărarea bunătăţii şi a demnităţii 
iubirii conjugale şi, prin urmare, a binelui persoanei soţilor. Ea are şi o dimen-
siune etică şi mai vastă. Într-adevăr, logica profundă a actului contraceptiv, 
rădăcina sa ultimă, pe care Paul al VI-lea a indicat-o în mod profetic, este ac-
tualmente „la modă”. Care logică? Care rădăcină? Logica „anti-viaţă”: în aceşti 
40 de ani numeroase state au renunţat la demnitatea lor de a fi apărătoare ale 
vieţii umane nevinovate prin adoptarea unor legislaţii avortiste. Care rădăcină? 
Este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu creatorul, unicul Stăpân al vieţii şi al 
morţii persoanelor umane: este nerecunoaşterea lui Dumnezeu ca Dumne-
zeu; este tentativa, intrinsec absurdă, de a construi o lume din care Dumnezeu 
trebuie să dispară.

În enciclica Humanae vitae, Papa Paul al VI-lea exprimă certitudinea de a 
contribui, prin apărarea moralei conjugale, la instaurarea unei civilizaţii cu 
adevărat umane34. La 40 de ani distanţă de la publicarea documentului, nu 
lipsesc confirmări ale temeiniciei unei asemenea convingeri. Şi sunt confir-
mări care se pot verifica nu numai de către creştini, ci de orice om care se 
gândeşte cu seriozitate la destinul omenirii, deoarece oricine poate vedea la ce 
consecinţe s-a ajuns atunci când nu mai există ascultare faţă de legea sfântă a 
lui Dumnezeu35.

34 Cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, nr. 8.
35 Cf. Ioan Paul al II-lea, „Responsabilità dell’amore coniugale”, in Convegno nel XX 

anniversario dell’Humanae vitae di Paolo VI: L’Osservatore Romano (14 martie 1988).
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Perspectiva asupra enciclicei Humanae vitae pe care o voi expune în cele ce 
urmează nu este una „ştiinţifică”, academică. De fapt, ţinând seama de modul 
în care am ajuns să cunosc acest text cu adevărat exploziv, prefer o expunere, 
mai degrabă, personală, subiectivă, ce reprezintă mărturia unui laic confrun-
tat cu învăţătura magisteriului viu al Bisericii. Căci trebuie să precizez că, spre 
deosebire de aceia care nu citesc documente oficiale ale Bisericii deoarece le 
consideră plicticoase, scrise într-un limbaj de lemn ce le pare ininteligibil, eu 
le-am găsit şi le găsesc dintotdeauna spectaculoase, profunde, invitându-ne – 
în ciuda tonului lor „aşezat” – la o adevărată aventură. Aventura credinţei. Aşa 
cum se poate vedea în cazul documentului semnat de Papa Paul al VI-lea şi 
publicat pe 25 iulie 1968, doctrina propusă lumii de urmaşii lui Petru nu este 
una comodă. Dimpotrivă, adesea ea cere schimbări radicale, solicitând chiar 
acel eroism care ne poate călăuzi pe drumul desăvârşirii. Enciclica Humanae 
vitae mi-a schimbat, pur şi simplu, viaţa, obligându-mă să mă orientez după 
principii care adesea sunt astăzi trecute sub tăcere într-o lume cvasisecularizată.

După 40 de ani

Prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem aici, în cadrul unui eveni-
ment care se referă direct la enciclica Humanae vitae, vizează situaţia receptării 
în interiorul şi în afara Bisericii a acestei învăţături. Cum stăm la 40 de ani 
după Humanae vitae? Dacă ar fi să răspund direct, simplu şi neechivoc, aş 
îndrăzni să folosesc cuvântul „criză”. Da. Ne aflăm chiar în inima unei crize 
nemaiîntâlnite în întreaga istorie a Bisericii, criză denunţată, mai mult sau mai 
puţin apăsat, atât de pontifi precum sfântul Pius al X-lea, Pius al XII-lea, Paul 
al VI-lea sau Ioan Paul al II-lea, cât şi de către teologi laici precum Stratford 
Caldecott sau George Weigel.

Într-o lucrare cu adevărat electrizantă – The Courage to Be Catholic: Crisis, 
Reform, and the Future of the Church (Basic Books, 2002) – , unde analizează 
cauzele profunde ale derivei multor catolici din lumea modernă, Weigel descrie 
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specificitatea crizei referindu-se la faptul unei subminări a vieţii religioase 
pornite din interiorul ecleziei creştine. Dacă altădată ereziile atacau credinţa 
dinăuntru, sfârşind însă destul de repede prin a fi plasate în exteriorul Bisericii 
prin anatemizare, astăzi, aşa cum vom vedea în cazul enciclicei Humanae vitae, 
acest lucru pare a nu se mai întâmpla cu promptitudine. În monografia monu-
mentală dedicată Papei Ioan Paul al II-lea, George Weigel descrie procesul 
elaborării celor două rapoarte – „al majorităţii” şi „al minorităţii” – care evi-
denţiază, fără tăgadă, existenţa chiar în interiorul Bisericii a unei schisme ca-
muflate între cei care susţin liceitatea contracepţiei şi cei care o resping con-
damnând-o. Să vedem câteva detalii.

Controversa Humanae vitae

Subtitlul nostru nu este original. El este preluat direct din monografia lui 
Weigel, Martor al speranţei. Biografia Papei Ioan Paul al II-lea 1920-2005 (tr. 
română Radu Vasile, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş 2007, 249-254). În 
această secţiune a lucrării sale, autorul american prezintă detaliile dezbaterii 
derulate în interiorul Comisiei Papale pentru Studierea Problemelor Familiei, 
a Populaţiei şi Natalităţii, înfiinţată de Papa Ioan al XXIII-lea şi dezvoltată de 
Papa Paul al VI-lea. Astfel, în final, comisia a ajuns să numere peste 70 de 
membri. Ceea ce este semnificativ e modul în care au votat pentru sau împotriva 
contracepţiei ierarhii care au fost membri ai acestui organism pontifical. Nu-
mărul lor detaliat a fost de 16: 9 episcopi şi 7 cardinali. Dintre aceştia, doar 3 
(între care cardinalul Ottaviani şi episcopul Colombo, teolog pontifical) au 
votat pentru păstrarea învăţăturii tradiţionale a Bisericii, ce respinge contra-
cepţia. Restul, în număr de 13, au votat în favoarea contracepţiei comiţând o 
eroare care a fost combătută ferm de Paul al VI-lea în articolul 14 al enciclicei 
sale. În ce a constat concret această eroare prezentă în „Raportul majorităţii” 
care recomanda adoptarea contracepţiei ca metodă admisibilă de reglare a 
naşterilor pentru morala catolică? 

Pornind de la premisa că moralitatea conjugală trebuie apreciată mergând 
de la ansamblul vieţii de familie, s-a considerat că orice mijloc contraceptiv 
este admisibil atâta vreme cât cuplul nu abandonează dorinţa împlinită de a 
avea copii. Adică, dacă doi soţi îşi acceptă copiii atunci când socotesc potrivit 
acest lucru, le este îngăduit ca în rest să folosească prezervativul sau pilula 
pentru a reglementa frecvenţa naşterilor. Greşeala este de o gravitate extremă. 
Ceea ce se relativizează este valoarea intrinsecă a faptelor umane, indiferent de 
context. Căci, aşa cum a arătat Papa Paul al VI-lea cu toată claritatea, „nu este 
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permis nici pentru cele mai grave motive să faci răul pentru ca din el să rezulte 
un bine”. „E deci o greşeală a crede că un act conjugal făcut în mod voluntar 
nefecund şi, în consecinţă, în esenţa sa, rău, poate fi făcut bun prin ansamblul 
unei vieţi conjugale fecunde”1. 

O criză fără precedent

În ciuda tăriei cu care vrednicul arhipăstor a apărat – alături de cardinalul 
Ottaviani, episcopul Colombo, arhiepiscopul Karol Wojtyla şi teologul iezuit 
John Ford S.J. – învăţătura ortodoxă a Bisericii privitoare la moralitatea vieţii 
conjugale, reacţiile din interior şi din afară au fost de o violenţă neaşteptată. Pe 
drept cuvânt se poate spune, după cum afirmă numeroşi specialişti, că enciclica 
Humanae vitae este cel mai controversat document pontifical din istorie. La 
acel moment epocal părea că lumea întreagă s-a coalizat pentru a respinge 
învăţătura transmisă de magisteriul viu. Monografia de mare densitate a pă-
rintelui profesor Alois Bişoc Criza şi identitatea familiei în magisteriul Papei 
Paul al VI-lea2 expune cu lux de amănunte asaltul împotriva familiei şi a valo-
rilor creştine clasice, citând cuvintele Papei Paul al VI-lea: 

Progresul ştiinţei, tehnicii, industriei l-a încurajat mult pe omul modern în constru-
irea lumii, dar marile succese obţinute l-au cufundat tot mai mult în acest saeculum, 
făcându-l uneori să uite sau chiar în mod conştient să refuze valorile transcendente, 
căzând astfel în secularism. Paul al VI-lea sintetizează în mod clar fenomenul: 
„Mişcarea civilizaţiei merge spre secularizarea crescândă şi totală, adică spre au-
tonomia valorilor temporale şi spre eliberarea de raportul lor religios cuvenit3. 

De fapt, Paul al VI-lea enunţă un diagnostic pe care-l vom regăsi în învăţă-
tura Papei Ioan Paul al II-lea şi în aceea a Papei Benedict al XVI-lea: „Simţul 
religios aproape că s-a ofilit, s-a stins, s-a distrus”4.

Dacă privim azi, la 40 de ani de la enciclica Humanae vitae, în jurul nostru, 
constatăm, din nefericire, că reacţia negativă pare predominantă. Mentalitatea 
contraceptivă – care conduce deopotrivă la păcatul avortului – este, practic, 
generalizată. Folosind într-o manieră propagandistică mass-media, care, deşi 
nu posedă în mod intrinsec o valoare morală negativă, are efecte dezastruoase 

1 Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, art. 14, Editura Presa Bună, Iaşi 
1994, 12-13.

2 Alois Bişoc, Criza şi identitatea familiei în magisteriul Papei Paul al VI-lea, Sapientia, Iaşi 
2005.

3 Alois Bişoc, Criza şi identitatea familiei în magisteriul Papei Paul al VI-lea, 32-33.
4 Alois Bişoc, Criza şi identitatea familiei în magisteriul Papei Paul al VI-lea, 33.
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atunci când este rău folosită de persoane a- sau i-morale, toţi cei care au luptat 
şi luptă – începând cu Revoluţia Franceză – pentru a exclude din societate 
Biserica au ajuns până la a compromite această prezenţă chiar în mijlocul fa-
miliilor creştine. Aşa se face că putem întâlni catolici care, în ciuda învăţăturii 
Bisericii, nu se sfiesc să o declare revolută folosind la discreţie prezervativul, 
cateheţi care au aceeaşi opţiune sau chiar păstori care se jenează să afirme 
deschis, fără ezitare, gravitatea păcatului contracepţiei. De asemenea, unica 
metodă admisă de Biserică în ceea ce priveşte reglementarea naşterilor, anume 
aceea bazată pe observarea ritmurilor naturale ale organismului femeii şi pe 
practicarea înfrânării periodice de către bărbat, este foarte puţin cunoscută şi 
adesea privită cu multă neîncredere. De ce toate acestea?

Război total

Dintotdeauna, dar mai ales în ultimele secole, sexualitatea umană a fost 
unul dintre cele mai aprige câmpuri de luptă între forţele întunericului şi cele 
ale luminii. Încercând să înţelegem cât mai precis contextul acestei lupte, am 
conchis că este vorba despre un conflict desfăşurat, în primul rând, în dome-
niul educaţiei. După cum am putut vedea în ultimele secole, revoluţii precum 
aceea franceză sau cea bolşevică din Rusia au negat dreptul Bisericii de a mai 
educa în spirit creştin masele. Confiscând mijloacele de comunicare socială şi 
toate instituţiile de învăţământ, mişcările revoluţionare au început să intoxice 
sistematic minţile tuturor cu doctrine şi învăţături care resping valorile unei 
sexualităţi conforme demnităţii omului „creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu”. Toată această situaţie s-a sedimentat, devenind astăzi atât de 
„normală” încât nici chiar noi, cei pretinşi religioşi, nu avem reacţie. Aşa se 
face că vedem manifestându-se chiar în jurul nostru, în vieţile noastre, în fa-
miliile noastre, forţe complet ostile principiului curăţiei, al castităţii. Educaţia 
bazată pe asemenea norme spirituale a fost total substituită de liberalism, per-
misivism, laxism moral, conducându-ne pe calea largă a unei revoluţii sexuale 
care promovează pornografia drept formă culturală admisibilă în societatea 
contemporană.

În urma acestor constatări, putem reveni la controversa Humanae vitae, 
înţelegând mai bine contextul dezbaterii. Mai mult, vom putea răspunde nu 
atât la întrebarea privitoare la deriva lumii din afara Bisericii, cât la aceea a 
„credincioşilor” catolici care s-au opus şi se opun învăţăturii lui Paul al VI-lea.
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Asceză şi sexualitate

Dacă majoritatea membrilor Comisiei Papale pentru Studierea Problemelor 
Familiei, a Populaţiei şi Natalităţii au acceptat contracepţia, acest lucru s-a 
datorat, neîndoielnic, unei gândiri seculare care a ignorat unicul context valid 
al gândirii creştine aplicate domeniului moralei: Sfânta Tradiţie. Presaţi de 
asaltul forţelor ostile viziunii autentic creştine, mulţi dintre credincioşii con-
temporani încearcă să gândească conform opţiunilor majorităţii, spre a evita 
conflictul deschis cu o lume radical descreştinată. Mai mult, se poate vedea 
cum valorile „tari” ale Sfintei Tradiţii sunt treptat abandonate în favoarea unor 
opţiuni mai mult decât discutabile. Astfel, în materie morală, fundamentul 
ascetic al învăţăturii creştine este subminat, ignorat, clasat în rândul unor 
amintiri din vremuri înapoiate. Neîndoielnic, aşa se poate explica succesul 
unor subproducţii precum romanul Codul lui Da Vinci semnat de Dan Brown, 
roman unde valoarea castităţii este respinsă începând chiar cu persoana Mân-
tuitorului Isus Cristos. 

Metoda planificării naturale recomandată de Papa Paul al VI-lea în enciclica 
Humanae vitae este, în mod evident, de natură ascetică. Dacă citim cu atenţie 
textul enciclicei, observăm, în primul rând, faptul că Pontiful admite caracte-
rul uneori eroic al unei asemenea discipline vorbind despre normele vieţii 
morale a soţilor creştini, care „nu pot fi respectate fără sacrificii” (art. 3). Apoi, 
în articolul 21, se vorbeşte explicit despre „stăpânirea de sine”, care, deşi „nu 
poate fi respectată fără ajutorul lui Dumnezeu” (art. 20), este dezideratul prin-
cipal al soţilor creştini care doresc să-şi dobândească mântuirea: 

O reglementare corectă şi onestă a natalităţii le cere, înainte de toate, soţilor să 
dobândească şi să posede convingeri solide cu privire la adevăratele valori ale 
vieţii şi familiei şi să se străduiască să obţină o perfectă stăpânire de sine înşişi. 
Stăpânirea instinctului prin raţiune şi liberă voinţă impune, fără nici o îndoială, o 
adevărată asceză pentru ca manifestările afective ale vieţii conjugale să se menţină 
în limitele corecte, în special, prin respectarea abstinenţei periodice (art. 21).

În acelaşi timp, Paul al VI-lea ne face conştienţi de corelaţia intimă dintre 
eforturile soţilor şi construirea unui climat social favorabil castităţii. În artico-
lul 22 expune această chestiune care astăzi ne face să ne întrebăm cu cine dia-
loghează, de fapt, Pontiful. Mai întâi să cităm un extras din acest articol: 

Tot ceea ce în mijloacele moderne de comunicare socială duce la excitarea simţu-
rilor, la coruperea bunurilor moravuri, ca şi orice formă de pornografie sau de 
spectacole indecente trebuie să provoace reacţia deschisă şi unanimă a tuturor 
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persoanelor preocupate de progresul civilizaţiei şi de apărarea bunurilor supreme 
ale spiritului uman.

Întregind această declaraţie, Papa Paul al VI-lea solicită, în articolul 23, 
autorităţilor publice, conducătorilor responsabili de binele comun următoarele: 
„Nu lăsaţi să se degradeze moralitatea popoarelor voastre”. Cine-l ascultă? As-
tăzi, când vedem aproape în toate ţările legi favorabile avortului, prostituţiei, 
pornografiei (libertatea dincolo de orice măsură a presei), ne dăm seama că 
aproape nimeni dintre aceşti „conducători” nu are nici cea mai mică dispoziţie 
de a accepta învăţătura Bisericii.

Într-un asemenea context suntem chemaţi să recunoaştem că fără o asceză 
şi o moralitate practicate împotriva oricărui context, oricât de degradat, nu 
vom putea trăi conform învăţăturii Mântuitorului Isus Cristos.

Regele Universului şi al vieţilor noastre

Dacă mergem însă chiar la rădăcina negării enciclicei Humanae vitae, în 
special, şi a întregii învăţături a Bisericii, în general, vom întâlni marea contestare 
a suveranităţii absolute a lui Dumnezeu, „Creatorul cerului şi al pământului”. În 
opinia mea, acesta este, de fapt, fondul întregii dezbateri. Căci toţi cei care 
resping învăţătura morală a Bisericii în privinţa sexualităţii umane resping 
ceea ce afirmă Paul al VI-lea în articolul 13 din enciclică: „Aşa cum omul nu 
are asupra trupului său, în general, o putere nelimitată, la fel, nu o are, pentru 
un motiv special, asupra organelor sale de reproducere, care din firea lor sunt 
destinate să dea naştere vieţii”. 

De aici putem deci înţelege că legătura, deopotrivă necesară şi naturală, 
dintre unire şi procreare nu poate fi ruptă fără a nega – implicit sau explicit – 
suveranitatea lui Dumnezeu asupra unor legi şi fiinţe pe care el însuşi le-a 
creat. Ca orice altă problemă de acest gen, respingerea învăţăturii morale as-
cunde, în ultimă instanţă, criza credinţei pe care noi toţi o simţim, mai mult 
sau mai puţin acut, în inimile noastre. 

A respecta şi a trăi conform exigenţelor Bisericii în viaţa de familie înseamnă, 
nici mai mult nici mai puţin, decât a trăi în ascultare faţă de voinţa Regelui 
Universului şi a inimilor noastre: Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
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Marea provocare: educaţie pentru mileniul al III-lea

Ca o încheiere deschisă către alte viitoare meditaţii, voi evoca întrebările cu 
care ne confruntăm ori de câte ori întâlnim catolici care nu respectă învăţătura 
din Humanae vitae: De ce? Care este motivul acestei respingeri? 

De fapt, adesea nu este vorba de o respingere, ci, pur şi simplu, despre o 
ignoranţă care face să planeze întrebări grave asupra modului în care este pro-
movată doctrina creştină în diecezele şi parohiile noastre. În multe cazuri, 
credincioşii noştri nu cunosc învăţătura Bisericii, nu cunosc metoda planificării 
naturale într-un mod care să le permită realmente să o trăiască. Din această 
constatare desprindem o primă concluzie educativă a conferinţei noastre. Noi 
toţi, ierarhi, preoţi, călugări, călugăriţe şi laici, trebuie să facem un efort susţinut 
pentru educarea credincioşilor în această materie a vieţii sexuale. Cu aceasta ar 
trebui să înceapă, de fapt, o aniversare demnă de mesajul enciclicei Humanae 
vitae: prin asigurarea unei infrastructuri educative care, în toate parohiile Ro-
mâniei contemporane, să le ofere oamenilor acces la educaţia creştină. Mulţi 
laici instruiţi ar putea fi, pentru prima dată, profund implicaţi într-o activitate 
în slujba Bisericii. Evident, există deja anumite iniţiative în această direcţie. 
Cunoaştem persoane care dedică timp şi resurse acestei forme de educaţie a 
adulţilor. În mod cert însă, nu s-a făcut tot ceea ce se poate face în această di-
recţie. Inerţia postdecembristă şi paralizia de tranziţie trebuie învinse.

Pe de altă parte, remarcăm rezerva multor credincioşi în a le adresa păsto-
rilor lor întrebări referitoare la sexualitate sau, mai rău, chiar o anumită descon-
siderare a învăţăturilor morale pe care păstorii le oferă. Din acest punct de 
vedere, este evident că o colaborare între preoţi şi laici, cu respectarea strictă a 
învăţăturii magisteriului viu referitoare subiectul în discuţie, e mai mult decât 
necesară. Susţinându-se şi încurajându-se reciproc, păstorii şi laicii pot da în 
faţa întregii lumi, dar, mai ales, a propriilor comunităţi, exemplul unei iubiri 
active menite să schimbe vieţile lâncede ale multora dintre „oamenii recenţi”. 
Căci, înainte de orice, enciclica Humanae vitae este mărturia vie a unei învă-
ţături nemuritoare, menită să ne călăuzească pe calea ce duce întru împărăţia 
cerurilor.



FAMILIA ÎN SLUJIREA VIEŢII:
PATERNITATE RESPONSABILĂ ÎN HUMANAE VITAE

Pr. drd. Isidor CHINEZ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi

1. Contextul tematic
Datoria foarte gravă de a transmite viaţa umană, care face din soţi colaboratori 
liberi şi responsabili ai Creatorului, a fost întotdeauna pentru aceştia izvor de mari 
bucurii, însoţite totuşi uneori de dificultăţi şi suferinţe. În toate timpurile, împli-
nirea acestei datorii a pus conştiinţei soţilor probleme serioase, dar evoluţia recentă 
a societăţii a antrenat astfel de schimbări încât s-au pus noi probleme pe care Bi-
serica nu putea să le ignore, într-un domeniu care atinge aşa de aproape viaţa şi 
fericirea oamenilor1.

Problema procreării responsabile este relativ nouă. În trecut nu se puneau 
întrebări nici despre procreare, nici despre responsabilitate şi cu atât mai pu-
ţin asupra sensului procreării. Procrearea era considerată ca rezultatul natural 
al deciziei de a se căsători, pentru că a se căsători nu însemna atât „a forma un 
cuplu”, cât, mai degrabă, „a întemeia o familie”. Fertilitatea procreativă, dorită 
de orice pereche de soţi, considerată o „binecuvântare a lui Dumnezeu”, era 
văzută ca izvor de siguranţă şi era la mare valoare. Astăzi însă procrearea a 
devenit o problemă socială şi conjugală. Astăzi, familia care are mai mulţi copii 
simte că trebuie să se justifice, să dea explicaţii, şi nu familia care are un singur 
copil. De la idealizarea femeii-mamă s-a ajuns la eliberarea femeii de „sclavia 
maternităţii”.

Mergând pe linia Conciliului al II-lea din Vatican, referindu-se la realităţile 
matrimoniale, enciclica Humanae vitae se arată atentă la semnele timpului: în 
această lume „care este teatrul istoriei neamului omenesc şi poartă semnele 
eforturilor, înfrângerilor şi victoriilor sale”2, „trebuie salvată persoana umană, 
trebuie edificată societatea umană”3. „Aşadar omul, şi anume omul privit în 
unitatea şi integralitatea sa, omul, cu trupul şi sufletul, cu inima şi conştiinţa, 

1 Paul al vi-lea, Scrisoarea enciclică despre reglementarea naşterilor Humanae vitae 
(25.07.1968): EnchVat 3, 280-319, nr. 1 (de aici înainte se va cita  HV).

2 Conciliul al ii-lea din Vatican, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea con-
temporană Gaudium et spes (07.12.1965): EnchVat 1, 770-965, nr. 2 (se va cita GS).

3 GS 3.
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cu mintea şi voinţa sa, va constitui axul întregii noastre expuneri”4. Omul în 
istoria sa, cu speranţele şi neliniştile sale. Iată de ce, chiar de la început, enci-
clica face o constatare a situaţiei de fapt. În lumea contemporană se verifică 
trei mari categorii de evenimente, care pun într-o dimensiune nouă problema 
transmiterii vieţii. Humanae vitae, la numărul 2, vorbeşte despre aceste schim-
bări. 

1.1. Problema demografică şi cea economică

Sunt schimbări şi temeri, înainte de toate, în ceea ce priveşte dezvoltarea 
demografică, o problemă veche care îşi află teoretizarea o dată cu T. R. Malthus5. 
De la începutul secolului al XIX-lea, treptat şi în formă tot mai crescândă, s-a 
creat o mentalitate diferită de aceea care dominase până în acel moment: teama 
că populaţia mondială creşte mai rapid (în ritm exponenţial, geometric) decât 
resursele (care cresc într-un ritm aritmetic), şi de aici marea tentaţie a autori-
tăţilor de a opune acestui pericol măsuri radicale6. „Neamul omenesc se preo-
cupă tot mai mult de prevederea şi controlarea propriei creşteri demografice”7, 
observă Conciliul. În acest context, procrearea nu mai poate fi considerată o 
valoare ce trebuie primită necondiţionat, ci un fapt ambivalent, cu o potenţială 
încărcătură negativă. Această concepţie s-a răspândit, mai ales, ca urmare a 
noilor condiţii de viaţă create de societatea industrializată şi urbanizată, în 
care urmărirea bunăstării ridică enorm „costurile” pentru o nouă viaţă, dacă 

4 GS 3.
5 Thomas Robert Malthus (1766-1834), pastor anglican, a publicat în 1798 An essay of the 

principle of the population as it affects the future improvement of society („Eseu despre princi-
piul populaţiei”), devenind astfel fondatorul teoriei cunoscute sub numele de malthusianism, 
conform căreia populaţia creşte în progresie geometrică, în timp ce mijloacele de subzistenţă 
cresc în progresie aritmetică; ca o consecinţă a acestei relaţii, credea Malthus, sărăcia, bolile, 
epidemiile, războaiele sunt o binecuvântare pentru omenire, asigurând echilibrul între numă-
rul populaţiei şi numărul mijloacelor de subzistenţă. În acest sens, pune ipoteza unui „control 
preventiv” din partea omului; fiind pastor protestant, îl vedea bazat pe „castitate”.

6 După cel de-al Doilea Război Mondial, datorită progreselor medicinii, a crescut populaţia 
pentru prima dată în istorie şi în ţările din Lumea a Treia. De aici, „previziunile catastrofice” 
despre dezechilibrele dintre creşterea demografică şi resursele planetei, aşa cum s-a spus la 
Conferinţa mondială despre populaţie de la Roma din 1954, sub patronajul ONU. În deceniile 
următoare, organizaţiile internaţionale îşi însuşesc punctul de vedere occidental, după care 
ţările bogate se află în pericol, întrucât sunt asediate de o creştere a numărului celor săraci 
care riscă să consume multe resurse. Deja în 1968, „planningul familial” – ca un alt nume dat 
„controlului naşterilor” – este recunoscut de ONU printre drepturile omului. 

7 GS 5.
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ţinem cont de condiţiile dificile de muncă şi de locuit, de exigenţele sporite 
din domeniul economic şi educaţional. Fiind dificilă creşterea demnă a unui 
mare număr de copii, procrearea a trebuit acum să se confrunte cu noile con-
diţii de viaţă, cu creşterea demografică, cu posibilităţile concrete ale soţilor, 
ajungându-se până la fuga de procreare şi sfârşind aproape la a identifica pro-
crearea responsabilă cu contracepţia8.

1.2. Perceperea într-un mod nou a unor valori fundamentale 

Perceperea într-un mod nou a unor valori fundamentale în viaţa personală 
şi conjugală: iubirea şi sexul, este o altă schimbare la care se face referinţă în 
enciclică. Revoluţia sexuală care a început în anii 1960, după ce a fost teoreti-
zată de Wilhelm Reich (1897-1957) în a sa La Révolution sexuelle (1930), are 
drept consecinţă faptul că familia nu mai este organizată având la bază căsătoria, 
considerată acum ca un „stăpân rigid” ce trebuie înlocuit cu un altul: sexul. 
Este un întreg proces cultural care îşi propune eliberarea comportamentului 
sexual de normele morale care l-a ţinut în frâu secole de-a rândul, pentru a-l 
restitui miticei naturalităţi care, în sfârşit, avea să-i facă pe oameni fericiţi9. De 
aici, libertinajul şi permisivismul în domeniul trăirii sexualităţii, oferindu-i-se 
omului modern lucrul cel mai important în ceea ce priveşte binele psihic al 
fiinţei sale.

1.3. Dominarea de către om a realităţii infraumane şi a propriei fiinţe

Progresele în chimie, farmacologie şi cunoştinţele de biologie şi de psiho-
logie umană au dus la descoperirea şi perfecţionarea anticoncepţionalelor: 
steriletul (1928), pilulele contraceptive răspândite pe piaţă din 1960 şi care se 
impun rapid ca un „bine” pentru controlul natalităţii, dar, mai ales, ca instru-
ment de eliberare pentru femei, care acum devin „stăpâne” pe funcţia procre-
ativă a sexualităţii lor, consolidându-se astfel pe linia revoluţiei feministe o 
nouă concepţie despre propria feminitate, corporalitate şi, prin urmare, des-
pre propria sexualitate – ele singure pot decide să aducă pe lume un copil sau 
nu. Se ajunge astfel la separarea sexualităţii de procreare. Începe astfel o nouă 
etapă în practica sexualităţii, care pune întrebări inedite Bisericii. 

8 Cf. G. Muraro,  „Procreazione responsabile”, în F. Compagnoni –  G. Piana, ed., Nuovo 
dizionario di teologia morale, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, 1008.

9 Un impuls decisiv dat revoluţiei sexuale vine din partea biologului Alfred Kinsey (1896-
1956), cu care comportamentul sexual se scindează total de sfera emotivă şi de cea morală, 
pentru a fi considerat doar din punct de vedere fizic.
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2. Propuneri şi provocări 

2.1. Comisia pontificală de studiere a problemelor populaţiei, 
 familiei şi natalităţii

Papa Ioan al XXIII-lea a instituit în martie 1963 o Comisie pontificală de 
studiere a problemelor populaţiei, familiei şi natalităţii, pe care Papa Paul al 
VI-lea (1963-1978) a confirmat-o şi a lărgit-o10.  Această comisie, care 

cuprindea, în afară de numeroşi specialişti din diferite discipline, şi cupluri, avea 
drept scop nu numai să adune păreri asupra noilor probleme privind viaţa conju-
gală, privind o corectă reglementare a natalităţii, dar şi să furnizeze elemente po-
trivite de informare, pentru ca magisteriul să poată da un răspuns adecvat, aştep-
tat nu numai de creştini, ci şi de opinia publică mondială11. 

Recurgerea din partea magisteriului la părerea unor experţi din rândul po-
porului lui Dumnezeu arată o mai mare sensibilitate eclezială. Papa însuşi pre-
vede şi sugerează aprofundarea studiilor care pregătesc orientări ulterioare.

Comisia pontificală este divizată în rezolvarea problemei. După ani de stu-
diu, au fost redactate două documente – unul din partea majorităţii (71 de 
experţi) şi altul din partea minorităţii – şi încredinţate Papei Paul al VI-lea. În 
ciuda faptului că trebuiau să fie păstrate în secret, aceste documente au fost 
publicate în mod integral de un ziar catolic american (The National Catholic 
Reporter) şi de un ziar catolic britanic (The Tablet). Imediat apar o versiune în 
franceză – Controle des naissances et theologie. Le dossier de Rome, Seuil, Paris 
1967 – şi o versiune italiană – Controllo delle nascite e teologia. Il dossier di 
Roma, Queriniana, Brescia 1968.

În rezoluţia majorităţii, comisia era înclinată să considere ca licită „regle-
mentarea naşterilor prin recurgerea la mijloace, umane şi oneste, orânduite 
pentru promovarea unei fecundităţi a întregii vieţi matrimoniale în ansamblul 
său şi a realizării adevăratelor valori ale comunităţii conjugale fecunde”. Această 
soluţie izvora, în principal, din următoarele motive: din interpretarea princi-
piului totalităţii, conform căruia finalitatea procreativă aparţine ansamblului 
vieţii conjugale, mai degrabă, decât fiecăruia dintre actele sale, din negarea 

10 Pe 23 iunie 1964, Paul al VI-lea şi-a rezervat tema contracepţiei, sustrăgând-o dezbaterii 
conciliare. A lărgit de la 6 la 12 comisia deja existentă. Un an mai târziu, a lărgit-o din nou, 
incluzând aici medici, sociologi, demografi, teologi şi mai mulţi soţi catolici. În martie 1966, 
a mai îngroşat rândurile, astfel că în cele din urmă comisia era compusă din 75 de membri, în 
afară de un preşedinte (cardinalul Ottaviani, prefectul de la Sant’Uffizio) şi doi vicepreşedinţi 
(cardinalii Doepfner, german, şi Heenan, englez). 

11 HV 5.
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actelor umane conjugale rele în mod intrinsec, aşa încât ele puteau fi justificate 
în vederea scopului iubirii unitive, dintr-o extensie a dominării omului asupra 
propriei persoane şi asupra dinamismelor sale biologice, aşa încât să poată să 
facă ineficace în mod licit funcţiile, atunci când există motive pentru limitarea 
naşterilor, dintr-o concepţie extensivă a exigenţelor iubirii conjugale şi a pa-
ternităţii responsabile12. De aceea spune Paul al VI-lea: „Concluziile la care a 
ajuns Comisia nu puteau fi totuşi considerate de Noi ca definitive, nici să ne 
dispenseze de a examina personal această gravă problemă”13. 

2.2. Alte propuneri 

Alţi exponenţi calificaţi ai culturii catolice au adresat scrisori şi petiţii Sfân-
tului Scaun în această privinţă. Iată-le pe cele mai importante: 

a) Address to the second Vatican Council on the subject of the problem of the 
Family, semnată de 182 de laici catolici din 12 naţiuni. Apărută pro manuscripto 
în octombrie 1964, are o mare răspândire în cotidiene şi săptămânale. În Italia, 
textul integral a fost publicat în „Questitalia”, 7 (1964) 748-750. 

b) După doi ani, în mai 1966, după ce Conciliul se încheiase, a fost lansat 
Second address to the Magisterium of the Church on the subject of Family Pro-
blems, promovată de semnatarii precedentului Apel, care au adunat de această 
dată 500 de semnături.

c) Mai grav, din punct de vedere eclezial, este un fragment din Mozione IV 
del III Congresso Internazionale per l’Apostolato dei Laici (Roma, 11-18 octom-
brie 1967): în paragraful doi se cerea Magisteriului să intervină doar „asupra 
valorilor morale şi spirituale fundamentale, lăsând soţilor alegerea mijloacelor 
ştiinţifice sau tehnice de a realiza o paternitate responsabilă, ei acţionând con-
form cu credinţa lor creştină şi pe baza consultării medicale şi ştiinţifice” 
(L’Osservatore Romano, 20 ottobre 1967). 

2.3. Provocări pentru o schimbare în morala familiei

Humanae vitae, la numărul 3, examinând aceste provocări care vin pentru 
o schimbare şi în morala familiei, se întreabă retoric: dată fiind această stare 
de lucruri, nu ar fi oare indicată o revizuire a normelor etice în vigoare, mai 

12 Cf. D. Mongillo – E. Chiavaci, ed. Humanae vitae. Note teologico-pastorali, Queriniana, 
Brescia 1968, 23.

13 HV 6.
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ales dacă se ia în considerare faptul că nu pot fi respectate fără sacrificii, uneori 
eroice?

Mai ales că pe linia teoriilor propuse de psihologia modernă, în special de 
Gestaltheorie, unii, plecând de la convingerea că actele umane nefiind un con-
glomerat de elemente separate, o realitate proprie şi cu un sens de sine stătă-
tor, ci fiind structuri complexe atât pe plan fizic, cât şi psihologic şi moral, 
atunci viaţa fiecărei persoane şi a comunităţii conjugale trebuie să fie conside-
rată în totalitatea desfăşurării sale şi a impostaţiei sale. Astfel, atunci când 
aceasta, în ansamblul ei, este orientată spre fecunditate, acceptată în mod res-
ponsabil, conferă moralitate deplină şi acelor acte conjugale făcute infecunde. 
Acestea, considerate în ele însele, apar incomplete: dobândesc însă deplina 
moralitate dacă, prospectate în viaţa soţilor, reintră într-o viziune de regle-
mentare a naşterilor. La această provocare răspunde Humanae vitae atunci 
când spune că 

nu se pot invoca drept motive valabile pentru a justifica actele conjugale făcute în 
mod intenţionat nefecunde că trebuie ales un rău mai mic sau faptul că aceste acte 
ar constitui un tot cu actele fecunde care au precedat sau care vor urma, bucurân-
du-se de una şi aceeaşi corectitudine morală14.

Acum, enciclica se întreabă în mod retoric: 
Nu s-ar putea admite că finalitatea procreativă aparţine ansamblului vieţii conju-
gale, mai degrabă, decât fiecărui act? (...) şi dat fiind simţul sporit al responsabili-
tăţii, omului modern... nu a sosit momentul de a se încredinţa, mai degrabă, raţi-
unii şi voinţei datoria de a transmite viaţa decât ritmurilor biologice ale organismului 
său?15

3. Răspunsul Bisericii
Cuprinşi într-un asemenea complex de situaţii, foarte mulţi contemporani ai noş-
tri – observa Conciliul al II-lea din Vatican – sunt împiedicaţi să discearnă real-
mente valorile perene şi în acelaşi timp nu ştiu cum să le armonizeze cu descope-
ririle recente. De aceea, oscilând între speranţă şi angoasă, întrebându-se asupra 
mersului lumii de astăzi, sunt apăsaţi de nelinişte. Acest mers al lumii îi provoacă 
pe oameni, ba chiar îi constrânge să dea un răspuns16. 

Reexaminând problema vieţii în contextul zilelor noastre, enciclica vrea să 
fie răspunsul pe linie de morală creştină la aceste mari probleme contemporane.

14 HV 14.
15 HV 3.
16 GS 4.
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3.1. Continuitate a învăţăturii Conciliului al II-lea din Vatican

De fapt, după ce vorbeşte despre Biserică şi vocaţia omului în prima parte 
a lui Gaudium et spes, în partea a doua Conciliul, voind să atragă atenţia asu-
pra unor probleme contemporane „mai urgente”, care afectează în cea mai 
mare măsură neamul omenesc, se opreşte mai întâi la căsătorie şi familie. 
După aceea vorbeşte despre cultură, economie, politică, solidaritate şi pace, 
dar mai întâi despre căsătorie şi familie. De ce? Pentru că „binele persoanei şi 
al societăţii umane şi creştine este strâns legat de bunul mers al comunităţii 
conjugale şi familiale”17. Şi chiar din capul locului observă că „iubirea conju-
gală este prea adesea pângărită de egoism, de hedonism şi de practici ilicite 
împotriva procreării;... în anumite părţi ale lumii sunt privite cu îngrijorare pro-
blemele ridicate de creşterea demografică. Toate acestea neliniştesc conştiinţele”18. 
De aceea, vorbeşte despre sfinţenia căsătoriei şi a familiei (GS 48), despre iubi-
rea conjugală (GS 49), despre rodnicia căsătoriei (GS 50). Perspectivele şi afir-
maţiile lui Gaudium et spes despre căsătorie şi familie sunt aprofundate acum 
de Humanae vitae. De aceea, îi putem surprinde conţinutul doar în măsura în 
care descoperim legăturile profunde şi reale dintre enciclică şi constituţia pas-
torală. Există acelaşi sens al căsătoriei drept comunitate de iubire, acelaşi res-
pect faţă de viaţă, aceeaşi concepţie despre paternitatea şi maternitatea umană, 
aceeaşi consideraţie globală a vocaţiei pământeşti şi supranaturale a omului 
care stă la baza celor două documente. Perspectiva conjugală afirmată de en-
ciclică trebuie să fie înţeleasă ca integrare a doctrinei proclamate de Conciliul 
al II-lea din Vatican.

În nota 14 de la numărul 51 (despre iubirea conjugală şi respectul faţă de 
viaţa umană) din Constituţia pastorală Gaudium et spes, Conciliul încredin-
ţează Papei răspunsul la „unele probleme care necesită studiu mai aprofun-
dat”, urmând ca „papa să se pronunţe”, căci, „la acest stadiu al învăţăturii ma-
gisteriului, Conciliul nu intenţionează să propună imediat soluţii concrete”19. 
Astfel, Paul al VI-lea, acelaşi care a semnat Gaudium et spes pe 7 decembrie 
1965, îşi propune acum să ilustreze şi să interpreteze câteva texte din Gaudium 
et spes despre căsătorie şi familie, în special despre transmiterea vieţii.

17 GS 47.
18 GS 47.
19 GS 51.
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3.2. O viziune integrală despre om

Principiile doctrinale ale enciclicii pleacă de la o viziune integrală a omului 
şi a vocaţiei sale. 

Ca oricare altă problemă privind viaţa umană, problema natalităţii trebuie să fie 
considerată, dincolo de perspective parţiale, fie că ele sunt de ordin biologic sau 
psihologic, demografic sau sociologic, în lumina unei viziuni integrale a omului şi 
a vocaţiei sale, nu numai naturală şi pământească, ci şi supranaturală şi veşnică20.

3.3. Principii doctrinale
Deoarece, în încercarea lor de a justifica metodele artificiale de control al naşteri-
lor, mulţi au apelat la exigenţele fie ale iubirii conjugale, fie ale unei „paternităţi 
responsabile”, se impune să clarificăm şi să precizăm bine adevărata concepţie a 
acestor două mari realităţi ale vieţii matrimoniale, referindu-ne, în special, la ceea 
ce a fost expus recent în această privinţă, într-o manieră foarte autorizată, de Con-
ciliul al II-lea din Vatican, în Constituţia pastorală Gaudium et spes21.

De fapt, punctele doctrinale forte ale lui Humanae vitae sunt două: 
– inseparabilitatea celor două elemente de valoare ale raportului conjugal: 

elementul unitiv şi cel procreativ;
– deplina responsabilitate a alegerii procreative sau – cum se spune – pater-

nitatea responsabilă.

3.3.1. Dubla valoare a raportului conjugal 

Gaudium et spes a propus un element doctrinal nou: justificarea raportului 
conjugal nu este dată în mod exclusiv de finalitatea sa procreativă, ci şi de ca-
pacitatea sa de unire intimă şi totală între soţi. „Căsătoria nu a fost instituită 
numai în vederea procreării”22. Numai privind în urmă, în istorie, ne putem da 
seama de noutatea afirmaţiei conciliare. Începând cu 1930, apare o încercare 
de reînnoire a moralei matrimoniale, promovată de câţiva teologi germani ca 
H. Doms, B. Krempel şi de un grup de jurişti italieni23. Aceştia propuneau iu-
birea ca principiu şi cauză a căsătoriei, revizuirea scopurilor căsătoriei, impu-
nerea dimensiunii conjugale asupra dimensiunii procreative şi reabilitarea 

20 HV 7.
21 HV 7.
22 GS 50.
23 Cf. S.D. Kozul, Evoluzione della dottrina circa l’essenza del matrimonio dal CIC al Vati-

cano II, LIEF, Vicenza 1980, 282-291.
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plăcerii sexuale. A fost o polemică dificilă în care a intervenit pe atunci Sfântul 
Oficiu (actuala Congregaţie pentru Doctrina Credinţei) pentru a răspunde 
negativ la anumite întrebări ce au fost puse cu privire la scopurile căsătoriei24. 
Acum este evident că Vatican II a considerat valide unele dintre acele propu-
neri condamnate de Sfântul Oficiu şi a recunoscut în actul conjugal o dublă 
valoare: unitivă şi procreativă. Conciliul a formulat astfel principiul general: 

Atunci când este vorba de a pune de acord iubirea conjugală cu transmiterea res-
ponsabilă a vieţii, moralitatea comportamentului nu depinde aşadar numai de 
sinceritatea intenţiei şi de aprecierea motivelor, ci ea trebuie determinată după 
criterii ce respectă semnificaţia totală a dăruirii reciproce şi a procreării umane în 
contextul adevăratei iubiri25.

Pe acest principiu s-a bazat Paul al VI-lea în elaborarea enciclicii Humanae 
vitae; de aici a extras criteriul moral pentru un exerciţiu responsabil al procre-
ării. El se fundamentează „pe legătura indisolubilă pe care a voit-o Dumnezeu 
şi pe care omul nu o poate rupe din iniţiativa sa, între cele două semnificaţii 
ale actului conjugal: unire şi procreare”26. Aceste două semnificaţii sunt înscrise 
în însăşi fiinţa bărbatului şi a femeii. Doar „menţinând aceste două aspecte 
esenţiale, unirea şi procrearea, actul conjugal păstrează în mod integral sensul 
de iubire reciprocă şi veritabilă şi orânduirea sa spre înalta vocaţie a omului la 
paternitate”27 Sfântul Părinte încheie făcând apel la capacitatea raţională a 
omului modern şi deci a fiecăruia dintre noi: „Credem că oamenii timpului 
nostru sunt în măsură să înţeleagă caracterul profund raţional şi uman al aces-
tui principiu fundamental”28.

Elaborând principiul, acum devine destul de uşoară evaluarea etică a dife-
ritelor metode. Contracepţia, ca distrugere voluntară a celor două semnifica-
ţii, din moment ce sunt în mod natural legate între ele, apare incompatibilă cu 

24 Cf. Decretele Sfântului Oficiu din 29 martie 1944. Iată una dintre întrebările care se 
puneau: „Se poate accepta opinia unor autori recenţi după care procrearea şi educaţia copilului 
nu reprezintă scopul primar al căsătoriei, iar scopurile secundare ale căsătoriei nu sunt în 
mod esenţial subordonate, dar la fel de importante, ba chiar independente?” (DS 2295 [3838]) 
În motivaţia răspunsului său, Sfântul Oficiu face referinţă la unele publicaţii, chiar dacă nu dă 
nume, care apărau poziţii inovatoare: „Aceste elucubraţii – spunea – sugerează că scopul pri-
mar al căsătoriei este deplina comuniune a soţilor în a trăi şi în a acţiona, precum şi comple-
mentarea lor şi perfecţionarea personală; iubirea reciprocă, creşterea şi perfecţionarea unirii 
conjugale care se obţine prin dăruirea corporală a propriei persoane” (DS 2295 [3838]).

25 GS 51.
26 HV 12.
27 HV 12.
28 HV 12.
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valoarea sexualităţii umane şi a iubirii conjugale. A le separa înseamnă a face 
un rău, chiar atunci când sunt motive grave. Căci 

nu este permis nici pentru cele mai grave motive să faci răul, pentru ca din el să 
rezulte un bine, adică să faci obiect al unui act pozitiv al voinţei ceea ce este din 
firea sa o dezordine şi, în consecinţă, un lucru nedemn de persoana umană, chiar când 
este intenţia de a apăra sau promova bunuri individuale, familiale sau sociale29.

Dacă omul nu poate separa cele două semnificaţii ale actului conjugal, cu 
toate acestea, a se folosi de darul iubirii conjugale respectând legile procesului 
procreativ este din punct de vedere etic permisă. Aşadar, 

dacă există, pentru a rări naşterile, motive serioase datorate fie condiţiilor fizice 
sau psihologice ale soţilor, fie împrejurărilor exterioare, Biserica arată că le este 
permis soţilor să ţină cont de ciclurile naturale inerente funcţiilor de generare, 
pentru a se folosi de căsătorie numai în perioadele infertile şi a programa astfel 
natalitatea fără a prejudicia principiile morale pe care le-am amintit30.

3.3.2. Paternitatea responsabilă

Analiza paternităţii responsabile constituie partea principală a enciclicei. 
Pentru a răspunde întrebărilor formulate la început (cf. HV 3), pe care le-am 
prezentat în prima parte a acestui studiu, Paul al VI-lea face analiza a două 
mari şi fundamentale realităţi ale vieţii matrimoniale: iubirea conjugală (HV 
8-9) şi paternitatea responsabilă (HV 10) în raportul lor reciproc. Pentru a da 
un răspuns întrebărilor puse, Papa nu recurge la ierarhia tradiţională a scopu-
rilor căsătoriei, printre care primul este procreaţia, ci face analiza raportului 
dintre iubirea conjugală şi paternitatea responsabilă, mergând pe linia Consti-
tuţiei pastorale Gaudium et spes, care spune: 

În datoria lor de a transmite viaţa şi de a educa, îndatorire ce trebuie considerată 
ca misiunea lor proprie, soţii ştiu că sunt colaboratori ai iubirii lui Dumnezeu Cre-
atorul şi, într-un fel, interpreţii ei (...) În ultimă instanţă, soţii sunt aceia care tre-
buie să hotărască, în faţa lui Dumnezeu, în această privinţă (...) Printr-o hotărâre 
bine gândită, luată în comun, primesc cu generozitate să crească în mod cores-
punzător chiar şi un număr mai mare de copii31.

Plecând de la acest text, aş vrea să ne apropiem de ceea ce enciclica defineşte 
drept paternitate responsabilă. Soţii sunt văzuţi drept colaboratori ai iubirii lui 

29 HV 14.
30 HV 16.
31 GS 50.
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Dumnezeu şi, într-un fel, interpreţii ei. Ce trebuie să facă un interpret? Aici 
să-mi fie îngăduit să fac apel la un exemplu. O interpretare perfectă a unei 
Mazurca de Frédéric Chopin presupune ca pianistul să aibă înalte calităţi pro-
fesionale. Înainte de toate, trebuie să aibă vocaţie spre muzică, şi nu spre orice 
muzică, ci spre muzica de pian. Apoi, are nevoie de câteva calităţi care pot fi 
reduse, în principal, la trei. În primul rând, trebuie să ştie să citească în mod 
corect muzica; în al doilea rând, să aibă o mare capacitate tehnico-manuală, la 
care orice pianist este serios educat şi mai cere un îndelungat exerciţiu zilnic; 
dar, mai ales, trebuie ajuns la o aşa profundă sintonie spirituală cu Chopin, 
încât să reuşească să săvârşească interpretarea ca şi cum pianistul însuşi ar 
compune în acel moment fragmentul executat. Pe scurt: cunoaşterea limbaju-
lui muzical, tehnica executivă, inspiraţia artistică.

Acestor calităţi ale interpretului de muzică le corespund prin analogie exi-
genţe fundamentale sau, mai bine spus, calităţi permanente în persoana soţi-
lor, dacă vor să fie procreativi în mod responsabil. 

1. Vocaţia la iubire. Înainte de toate, este vocaţia la iubirea conjugală, care 
îşi „revelează adevărata natură şi nobleţe atunci când este considerată în izvo-
rul său suprem, Dumnezeu, care este Iubire”32. O adevărată analiză a iubirii 
conjugale, de care este legată strâns paternitatea responsabilă, presupune o 
idee exactă despre căsătorie: „Căsătoria nu este aşadar efectul întâmplării sau 
produsul evoluţiei forţelor naturale inconştiente: este o instituţie înţeleaptă a 
Creatorului pentru a împlini în omenire planul său de iubire”33. Pentru a gândi 
astfel, nu este suficient a avea „perspective parţiale, de ordin biologic sau psi-
hologic, demografic sau sociologic”34, căci nici una dintre aceste perspective 
nu poate constitui baza pentru un răspuns adecvat şi corect la întrebările for-
mulate la început, deoarece orice răspuns care provine din perspective parţiale 
nu poate fi decât parţial. Căsătoria stabileşte o comuniune de persoane care se 
naşte şi se realizează prin dăruirea lor reciprocă. Iubirea conjugală se caracte-
rizează cu notele care apar din această comuniune de persoane şi care cores-
pund demnităţii personale a omului: este totală, adică o iubire ce angajează 
omul întreg, sensibilitatea, afectivitatea, spiritualitatea sa şi, totodată, este fidelă 
şi exclusivă. Această iubire „nu se epuizează total în comuniunea dintre soţi, 

32 HV 8.
33 HV 8.
34 HV 7.
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ci ea este destinată să continue, dând naştere la noi vieţi”35. Această comuniune 
plină de iubire a soţilor este o condiţie pentru fecunditate, condiţie pentru 
procreaţie. Fiind o comuniune de actualizare a iubirii conjugale dintre persoane 
– întrucât este corporală şi în sens strict „sexuală” –, trebuie să se realizeze la 
nivelul persoanei şi al demnităţii sale. În baza acestei iubiri conjugale se poate 
formula acum o judecată exactă despre paternitatea responsabilă36. Această 
iubire conjugală – spune Paul al VI-lea – „cere în soţi o conştiinţă a misiunii 
lor de «paternitate responsabilă», asupra căreia pe bună dreptate se insistă atât 
de mult astăzi şi care trebuie să fie corect înţeleasă. Ea trebuie considerată sub 
diverse aspecte legitime şi legate între ele”37. De aceea se opreşte să o definească 
în cele patru aspecte fundamentale ale sale. 

2. Cunoaşterea şi respectul faţă de funcţiile proceselor biologice. În primul 
rând, soţii trebuie să ştie să citească limbajul persoanei lor, limbajul trupului. 
Papa explică astfel paternitatea responsabilă, considerată în primul său aspect: 
„În raport cu procesele biologice, paternitatea responsabilă înseamnă cunoaş-
tere şi respect faţă de funcţiile lor; inteligenţa descoperă în puterea de a da 
viaţă legi biologice care fac parte din persoana umană”38.

Raportul persoanei cu trupul său nu este de ordin instrumental, ci substan-
ţial. Legile biologice proprii sexualităţii umane fac parte din persoana umană, 
sunt exigenţe ale fiinţei considerate în integritatea sa personală. Aceasta are o 
relevanţă comportamentală deosebită. Sexualitatea umană nu poate fi „obiec-
tivizată” după metoda dominării pe care omul o aplică realităţilor naturale 
impersonale. Orizontul moral, atunci când este vorba despre persoană, pune 
limite precise care nu pot fi schimbate pe măsură ce se lărgesc posibilităţile 
progresului ştiinţific. Nu există trecere imediată de la posibilităţile tehnice la 
liceitatea etică. Respectul demnităţii persoanei, din care trupul face parte inte-
grantă, constituie mediaţia necesară pentru folosirea progresului ştiinţific. 
Trupul omului, parte integrantă a fiinţei, nu poate fi manipulat aşa cum se 
manipulează lucrurile; de fapt, el nu face parte din a avea, ci din a fi al persoa-
nei. Atunci, cunoaşterea şi respectarea legilor biologice ale procesului procre-
ativ fac parte integrantă din procrearea responsabilă. Înţelegând bine semnifi-
caţia acestui aspect, apare nefondată acuza de „biologism” sau de „fizicism” 

35 HV 9.
36 Cf. K. Wojtyla, „La verità dell’«Humanae vitae»”, L’Osservatore Romano (05.01.1969) 1.
37 HV 10.
38 HV 10.
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adusă enciclicei. În mod clar, nu sunt procesele biologice în ele însele cele care 
constituie baza comportamentului moral, ci faptul că ele aparţin în mod esen-
ţial persoanei. Persoana cu demnitatea ei este acea care constituie fundamen-
tul exigenţei morale.

3. Autostăpânirea tendinţelor instinctului şi pasiunilor. În al doilea rând, soţii 
trebuie să posede capacitatea de a realiza limbajul trupului, nu oricum, ci în 
aşa fel încât să exprime iubirea lor care face din propria persoană un dar total 
pentru celălalt. Astfel explică enciclica al doilea aspect al paternităţii respon-
sabile: „În raport cu tendinţa instinctului şi a pasiunilor, paternitatea responsabilă 
înseamnă stăpânirea necesară pe care fiecare trebuie să o exercite asupra lor”39.

Pentru a fi responsabilă, activitatea procreativă trebuie să fie sub controlul 
inteligenţei şi al voinţei, facultăţi care dau acţiunii specificul uman. Exerciţiul 
sexualităţii umane implică o serie întreagă de dinamisme proprii psihicului 
uman: pulsiuni, afectivitate, emotivitate etc. În acţiunea sa, persoana trebuie 
să ştie să integreze toate aceste dinamisme cu specificul acţiunii umane morale: 
voinţa iluminată de inteligenţă. Omul are o structură autoposesivă. Atunci 
când se lasă dominat de instincte şi de pasiuni, se degradează pentru că pierde 
exerciţiul libertăţii sale, care este facultatea superioară a acţiunii personale. 
Stăpânirea de sine este parte integrantă a paternităţii responsabile. Această 
capacitate este de fapt castitatea conjugală. Aici trebuie făcută o precizare: cas-
titatea conjugală indică şi realizează integrarea exerciţiului sexualităţii în iubi-
rea conjugală. Expresia cea mai înaltă a castităţii conjugale nu este abstinenţa, 
deşi face parte şi ea: o virtute nu se exprimă în mod eminent în a nu împlini o 
acţiune, ci tocmai în a acţiona. Expresia cea mai înaltă a castităţii conjugale 
este actul cu care cei doi soţi devin un singur trup. 

4. Decizie ponderată, generoasă, respectând legea morală. În al treilea rând, 
calitatea cea mai preţioasă a soţilor este iubirea conjugală, care îi uneşte nu 
doar în dimensiunea lor fizică, ci şi totală, căci legătura iubirii este aceea care 
uneşte orice dimensiune a persoanei. În această perspectivă, procrearea res-
ponsabilă înseamnă un stil de viaţă în care dimensiunile sexualităţii conjugale 
– fizică, psihică, dialogică, spirituală – se realizează într-o unitate de integrare, 
unde persoana soţilor atinge perfecţiunea. Existând iubire conjugală autentică, 
atunci sunt luate în considerare condiţiile fizice, economice, psihologice şi so-
ciale. Astfel prezintă enciclica al treilea aspect al paternităţii responsabile: „În 

39 HV 10.
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raport cu condiţiile fizice, economice, psihologice şi sociale, paternitatea res-
ponsabilă se exercită fie prin hotărârea gândită şi generoasă de a creşte o fami-
lie numeroasă, fie prin decizia, luată pentru motive grave şi în respectul legii 
morale, de a evita temporar sau chiar un timp nedeterminat o nouă naştere”40.

Activitatea procreativă este reglementată în baza faptului că nici nu se poate 
gândi a da naştere unei noi vieţi dacă nu se pune problema educaţiei. A da 
viaţă nu înseamnă numai a o comunica în sens biologic; fecunditatea este 
umană când promovează viaţa sub toate formele: educaţie, angajare culturală, 
socială. A naşte şi a educa formează o unitate inscindibilă. De aceea, Paul al 
VI-lea vorbeşte despre paternitate responsabilă şi deci despre maternitate res-
ponsabilă, preferând acest concept celui de procreare responsabilă, tocmai 
pentru faptul că acest concept de paternitate implică şi aspectul educativ. 

Să-şi îndeplinească deci menirea cu toată răspunderea umană şi creştină şi, prin-
tr-un respect ascultător faţă de Dumnezeu, prin reflecţie şi strădanie comună, 
să-şi formeze o judecată dreaptă, ţinând seama atât de binele lor, cât şi de al copi-
ilor – fie deja născuţi, fie prevăzuţi a se naşte –, evaluând condiţiile de viaţă atât 
materiale, cât şi spirituale ale epocii şi stării lor şi, în sfârşit, ţinând seama de binele 
comunităţii familiale, al societăţii vremelnice şi al Bisericii41, 

spunea Conciliul al II-lea din Vatican. Astfel, dacă viaţa care se dă copilului 
trebuie apoi şi educată, atunci procrearea responsabilă înseamnă evaluarea 
circumstanţelor concrete în care trăiesc soţii, care sunt de ordin fizic, econo-
mic, psihologic, social. În baza acestei evaluări, soţii sunt chemaţi să decidă. 
Decizia poate să rămână deschisă la trei posibilităţi: 

a) creşterea numărului copiilor; 
b) o limitare a numărului naşterilor pentru un timp determinat; 
c) o limitare a numărului naşterilor pentru un timp nedeterminat.
Dacă iubirea conjugală este iubire fecundă, adică orientată spre paternitate, 

atunci semnificaţia paternităţii responsabile, dedusă din proprietăţile esenţiale 
ale acestei iubiri (cf. HV 9), nu poate să se identifice doar cu limitarea naşterilor, 
căci paternitatea responsabilă este realizată atât de soţii care, printr-o delibe-
rare gândită şi generoasă se decid să crească o familie numeroasă, cât şi de 
soţii care, pentru motive grave şi în respectul legii morale, se decid să limiteze 
numărul naşterilor. În acest sens, paternitatea responsabilă nu este şi nu poate 
fi doar efectul unei anumite „tehnici” a colaborării conjugale: ea are, înainte de 
toate, per se o valoare etică. Un adevărat pericol – de care enciclica se străduieşte 

40 HV 10.
41 GS 50.
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să-i ferească pe soţi – este tentaţia de a considera această problemă în afara 
domeniului eticii (actul conjugal ca o acţiune spontană, analogă visului sau 
hrănirii), luându-i astfel omului responsabilitatea propriilor acţiuni care sunt 
profund înrădăcinate în structura sa personală. Dar dacă iubirea este comuni-
une de persoane şi dacă ei îi corespunde paternitatea responsabilă, modul de 
a acţiona al soţilor care duce la o astfel de paternitate nu poate să fie indiferent 
din punct de vedere moral. 

Astfel, întrucât procrearea face parte din misiunea soţilor, limitarea naşte-
rilor trebuie făcută în baza unor motive serioase, grave, justificabile. Aici pro-
blema limitării este abordată în ordinea deciziei de luat; nu se vorbeşte încă de 
mijloacele necesare pentru actualizarea hotărârii, despre acestea enciclica va 
vorbi mai târziu (cf. HV 14-17). Se înţelege astfel că exerciţiul paternităţii res-
ponsabile comportă mereu două momente: unul deliberativ şi altul executiv. 
Aceste momente nu trebuie însă să fie confundate între ele, întrucât bunătatea 
etică a momentului deliberativ nu autorizează în mod automat alegerea orică-
rui mijloc de reglementare a naşterilor.

5. Folosirea conştiinţei drepte în interpretarea ordinii morale obiective. În 
sfârşit, exerciţiul paternităţii şi maternităţii responsabile implică din plin viaţa 
morală a soţilor. Conştiinţa soţilor, într-o decizie atât de sublimă şi delicată 
cum este aceea de a da viaţă, trebuie să acţioneze interpretând în mod fidel 
acea ordine morală care este stabilită de Dumnezeu. Conceptul de conştiinţă, 
la care se face referinţă aici, nu coincide nici cu cel de simplu organ executiv al 
legii dinainte stabilite şi impuse, nici cu cel de conştiinţă subiectivă pe care 
gândirea modernă o identifică cu simpla sinceritate a acţiunii. Conştiinţa este 
aceea care interpretează ordinea morală obiectivă stabilită de Dumnezeu. 
Aceasta presupune cunoaşterea şi respectul faţă de o atare ordine. Iar cheia de 
interpretare rămâne iubirea. Ama et fac quod vis, spunea sfântul Augustin 
(„Iubeşte şi fă ce vrei”). Existând iubire adevărată, acea iubire de dăruire (agape), 
cercul iubirii conjugale nu se închide şi nu se reduce la a se privi unul pe altul, 
ci rămâne deschis, căci soţii – vorba lui Saint-Exupery – învaţă să privească 
împreună spre... Altul (altul). În relaţia lor de iubire nu sunt singuri. „Legătura 
lor sfântă – le aminteşte Conciliul – nu depinde de bunul-plac al omului, căci 
Dumnezeu însuşi este autorul căsătoriei, pe care a înzestrat-o cu multiple va-
lori şi scopuri”42. Aici intră ordinea morală. Iar „paternitatea responsabilă – ne 
explică Paul al VI-lea descriind al patrulea aspect fundamental al paternităţii 

42 GS 48.
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responsabile – comportă, mai presus de toate, un raport mai profund cu ordi-
nea morală obiectivă stabilită de Dumnezeu, al cărei interpret fidel este con-
ştiinţa dreaptă. Exercitarea responsabilă a paternităţii cere ca soţii să recu-
noască pe deplin datoriile lor faţă de Dumnezeu, faţă de ei înşişi, faţă de fami-
lie şi faţă de societate, respectând ierarhia justă a valorilor”43.  Astfel – încheie 
Papa –, „în misiunea pe care o au de a transmite viaţa, ei nu sunt, în consecinţă, 
liberi să procedeze după placul lor ca şi cum ar putea hotărî în mod cu totul 
autonom căile oneste de urmat, ci ei trebuie să-şi conformeze conduita cu in-
tenţia creatoare a lui Dumnezeu, exprimată în însăşi natura căsătoriei şi a ac-
telor sale”44. Aceasta înseamnă – ca să rămân la sugestia dată de exemplul de 
mai sus – ca soţii să ajungă la o profundă sintonie spirituală cu Creatorul, cu a 
cărui iubire colaborează şi pe care o interpretează.

4. Concluzie

Concluzia este de ordin practic, pastoral: cum trebuie primită doctrina din 
enciclica Humanae vitae?

În primul rând, nu ca pe o informaţie de ziar. De aici vine şi recomandarea 
de a nu falsifica şi de a nu compromite adevărul. Papa Benedict al XVI-lea, în 
discursul său din 10 mai 2008 adresat participanţilor la Congresul internaţio-
nal cu ocazia a 40 de ani de la publicarea enciclicei Humanae vitae, aminteşte 
că textul a fost „adesea greşit înţeles şi greşit interpretat”, tocmai pentru că „se 
afla la începuturile unei profunde contestări care a marcat viaţa unor întregi 
generaţii”45. Ne gândim la acel 1968 atât de frământat şi de zbuciumat. De 
aici, şi necesitatea de a învăţa adevăratul sens al iubirii fără a ne lăsa abătuţi de 
mesaje efemere care împiedică ajungerea la esenţa adevărului aflat în joc, de a 
nu furniza iluzii false în domeniul iubirii şi de a nu înşela cu privire la respon-
sabilităţile genuine pe care sunt chemaţi să şi le asume soţii în exercitarea pro-
priei sexualităţi.

În al doilea rând, dacă vrem să rămânem fideli adevărului transmis, trebuie 
să avem cheia de lectură şi de înţelegere a doctrinei care este iubirea. Cuvân-
tul-cheie pentru a intra cu coerenţă în conţinuturile sale rămâne acela al iubirii. 
Iubirea conjugală este descrisă în cadrul unui proces global care nu se opreşte 
în faţa împărţirii între suflet şi trup, nici nu se află numai sub sentiment, adesea 

43 HV 10.
44 HV 10.
45 Benedict al xvi-lea, „Discurs adresat participanţilor la Congresul pentru Humanae 

vitae” (10.05.2008): http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20080541.
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fugar şi precar, ci ia asupra sa unitatea persoanei şi a comuniunii totale a soţi-
lor46. Numai în acest context şi legat de iubire se poate înţelege cum soţii devin, 
în iubirea lor conjugală, colaboratori ai lui Dumnezeu care îi cheamă să inter-
preteze opera creaţiei în procrearea lor plină de responsabilitate paternă şi 
maternă.

46 Benedict al xvi-lea, „Discurs adresat participanţilor la Congresul pentru Humanae 
vitae” (10.05.2008): http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20080541.
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Michel Remaud, Creştini şi evrei între trecut şi viitor, Sapientia, Iaşi 2008, 199 p.

Iată o carte importantă, în ciuda dimensiunilor sale modeste. Ea abordează ches-
tiunea relaţiilor dintre evrei şi creştini într-un moment delicat al evoluţiei lor recente, 
nu pentru că acestea ar traversa o fază negativă, ci pentru că, după decenii de recu-
noaşteri amicale, devine necesar a merge mai departe. Or, orice nou progres în întâl-
nire cere fiecăruia să fie mai clar cu el însuşi, cu propria sa identitate, cu moştenirea 
care-i revine. Părintele Remaud le propune creştinilor să facă acest nou pas. Nu are 
nevoie de prezentare. Mulţi au citit sau vor putea citi cartea sa atât de profundă, pu-
blicată mai întâi sub titlul Chrétiens devant Israël, serviteur de Dieu şi reeditată în 
1996 sub titlul Israël, serviteur de Dieu, cu o anexă, Peuple, terre, État, referitoare la 
recunoaşterea statului Israel de către Sfântul Scaun.

Impresia dominantă pe care o încerc, după ce am citit prezenta lucrare, e făcută 
din echilibru şi măsură. Apreciez căutarea nuanţelor în analize. Îmi place seninătatea 
tonului. Pentru a spune totul, şi în ciuda gravităţii subiectului, reiese un sentiment de 
pace în sensul biblic al termenului. Aceasta nu înseamnă distanţă sau detaşare în ra-
port cu chestiunile abordate. Ele sunt dificile şi susceptibile de a alimenta orice fel de 
porniri, autorul nu le ignoră. Aceasta vrea să spună că autorul, pasionat de un subiect 
care îl mişcă şi căruia, ştim, şi-a dedicat viaţa, a dobândit această pace. El ne-o pro-
pune ca pe un climat necesar care ar trebui să preceadă şi să însoţească orice căutare 
a adevărului.

Fără a expune în detaliu conţinutul acestei cărţi, pentru că este suficient de clară 
de la sine, poate fi util a sublinia câteva aspecte care mi-au reţinut mai mult atenţia.

În primul rând totuşi, trebuie reţinut avertismentul indispensabil pentru cine se 
aventurează în dialog. Titlul capitolului V îl sugerează: „A asuma moştenirea”. Auto-
rul îl citează pe Lovsky: „Nu este vorba de a ne «desolidariza»... de un trecut creştin 
teribil, ci de a-l înţelege, de a-i tria elementele veridice, garanţiile chiar ambigue de 
fidelitate şi cauzele rătăcirii, pentru a ne asuma aceste erori, pentru a suferi din cauza 
lor şi, în consecinţă, de a nu le mai repeta”.

A nu se desolidariza, a asuma sunt cuvinte-cheie pentru lectura întregii lucrări. 
Ele îi oferă părintelui Remaud ocazia unei puneri la punct foarte utile în aceste tim-
puri tulburi asupra noţiunii de sfinţenie în Biserică, ocazia, de asemenea, de a amorsa 
o reflecţie teologică indispensabilă asupra sensului Tradiţiei.

De-a lungul capitolelor, chestiuni foarte delicate sunt abordate, mereu cu aceeaşi 
fineţe a analizei şi aceeaşi măsură în judecăţi. Trei dintre ele sunt dedicate problemei 
dureroase a Părinţilor Bisericii, ceea ce, de regulă, numim antiiudaismul lor. În capi-
tolul II, autorul expune, în modul cât mai obiectiv posibil, conţinutul învăţăturii lor. 
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În capitolul III acordă întreg spaţiul contextului istoric, ca să facem o apreciere cât 
mai obiectivă posibil asupra motivaţiilor raţionamentelor lor, fără a ne scufunda într-un 
anacronism facil. Subtitlurile îmi par deosebit de clarificatoare pentru a înţelege mai 
bine ceea ce s-a petrecut. Le citez: „Rezistenţa poporului evreu la predicarea evanghe-
lică”; „Eclipsarea iudeo-creştinismului”; „Distrugerea templului şi exilul”; „Trecerea 
Imperiului la creştinism” şi „Atracţia iudaismului asupra creştinilor”. În capitolul IV 
dezvoltă raţiunile teologice ale opoziţiei. Porneşte de la problematica marcionită pe 
care o percepem mai bine astăzi, după măsura în care a atârnat şi atârnă încă de ex-
punerea credinţei noastre; arată apoi că, păstrând, din fericire, totalitatea Scripturilor, 
Părinţii s-au găsit în faţa dificilei probleme a lecturii convenabile atunci, a Vechiului 
Testament şi, în particular, a conţinutului său legislativ, înlăturat în practica Biserici-
lor de origini păgâne. Aceste reflecţii pun în evidenţă de ce reafirmarea astăzi a uni-
tăţii Scripturilor nu poate merge înainte fără o nouă punere la punct, fără o nouă în-
ţelegere a raporturilor între Vechiul şi Noul Testament, din momentul în care refuzăm 
să cedăm unei devalorizări a poporului evreu contemporan ca cititor al Scripturilor. 
Extremul interes al acestor capitole a şters, în parte, regretul resimţit la lectura sa 
pentru faptul de nu fi găsit un studiu asupra originilor separării, chiar dacă lucrări 
recente au adus unele clarificări în această privinţă.

Un alt capitol ne oferă o analiză minuţioasă şi teologică a Declaraţiei Nostra aetate, 
care subliniază caracterul decisiv al acestei noi reflecţii teologice, chiar netrecând sub 
tăcere lacunele ei, iar prin aceasta, caracterul său iniţial.

Capitolul „Convertire” reînnoieşte dezbaterile, prea adesea superficiale, asupra 
acestui subiect. El relevă, pe bună dreptate, necesitatea permanentă a convertirii ca 
atitudine spirituală într-un dialog.

Datorită dezbaterilor pătimaşe care-l înconjoară, am citit cu extrem interes capi-
tolul intitulat „Israel şi pământul său”. Este tratat cu multe nuanţări şi cu claritate. 
Probabil, dificultăţile excesive au reţinut puţin autorul din intenţiile sale. Mi-ar fi fă-
cut plăcere să-l văd degajând câteva perspective mai dinamice pentru viitor. Relaţia 
poporului evreu cu pământul său nu are ea şi o semnificaţie paradigmatică?

Ultimele două capitole sunt foarte bogate. Primul abordează chestiunea perenităţii 
Israelului. Aceasta, reexaminată într-o perspectivă pozitivă, pune nişte întrebări fun-
damentale conştiinţei creştine. Ea obligă şi va obliga la o reînnoire a reflecţiei teolo-
gice, ale cărei limite sunt dificil de trasat de acum. Mă gândesc îndeosebi la chestiu-
nea sensului istoriei. Autorul scrie: „Prin «împietrirea» lui Israel – putem spune as-
tăzi, fără a face un joc de cuvinte: prin permanenţa iudaismului – se desfăşoară un 
proiect divin pe care raţiunea nu-l poate explica, însă al cărui scop este mântuirea 
păgânilor. Planul mântuirii care îmbrăţişează pe Israel şi neamurile se realizează deci 
într-un mod neaşteptat prin însăşi respingerea evangheliei de către evrei”.

Prelungindu-şi reflecţia supra sensului istoriei, autorul revine la lectura lui Paul, la 
capitolele inepuizabile ale Scrisorii către Romani. Dezvoltările sale nu sunt repetarea, 
nici sinteza a ceea ce se scrie astăzi despre acest subiect, ele sunt personale şi originale, 
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foarte sugestive. Remarc din nou un pasaj. După ce a amintit împietrirea lui Israel ca 
urmare a milostivirii acordate păgânilor şi consecinţa care a rezultat de aici pentru 
mântuirea neamurilor, autorul se întreabă: „La capătul acestei examinări... concluzia 
noastră nu poate fi decât mărturisirea unei imposibilităţi de a conchide, dacă dăm 
acestui termen sensul său propriu, de «a închide». Nimic nu este închis. Această con-
statare provoacă de la sine o ultimă întrebare: de ce creştinii au închis atât de repede 
ceea ce Paul lăsase deschis? Atingem aici un alt mister: cel al împietririi neamurilor 
în faţa misterului alegerii”.

Spre sfârşitul cărţii, după ce a citat finalul capitolului IX din Paul, el adaugă: „[Asu-
pra viitorului] dăinuie un mister care nu este dezvăluit (...) A ne mărturisi neputinţa 
de a explica totul... înseamnă, în acelaşi timp, a ne deschide speranţei”.

Aşa ni se prezintă cartea părintelui Remaud. Ea va deschide nişte orizonturi noi 
cititorului neiniţiat.

Celor care sunt mai avansaţi, chiar specialiştilor, le va apărea, sunt ferm convins 
de aceasta, ca o puternică invitaţie de a înainta.

Prietenilor evrei care o vor citi şi care, sper, nu vor fi surprinşi că se adresează, 
înainte de toate, creştinilor, le va arăta căutarea adevărului care ne animă astăzi, toto-
dată le va descoperi, cred, onestitatea intenţiilor noastre. Acest lucru e esenţial în di-
alogul pe care au acceptat să-l deschidă cu noi.

Mulţumesc părintelui Remaud pentru că ne-a oferit această cărticică atât de bogată. 

J. Dujardin 

STUDII BIBLICE

Giuseppe Pulcinelli, ABC pentru a-l cunoaşte pe apostolul Paul, Sapientia, 
Iaşi 2008, 64 pag.

Biserica Catolică celebrează Anul Paulin, proclamat de Papa Benedict al XVI-lea 
pe 28 iunie 2008, pentru a comemora 2000 de ani de la naşterea apostolului Paul. 
Această iniţiativă a Bisericii universale este pusă în valoare şi la nivelul Bisericii noastre 
locale. Astfel, şi în Dieceza de Iaşi se celebrează Anul Paulin, deschis oficial pe 28 
iunie 2008 şi care se va încheia în solemnitatea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul”, pe 29 
iunie 2009. Pentru a marca acest eveniment, la Editura Sapientia a fost publicat volu-
mul ABC pentru a-l cunoaşte pe apostolul Paul. Autorul – Giuseppe Pulcinelli – este 
preot al Diecezei de Roma şi a urmat studii de specializare în Sfânta Scriptură la In-
stitutul Biblic din Roma. Actualmente activează ca profesor de ştiinţe biblice în ca-
drul Universităţii din Lateran. Cartea a fost tradusă în limba română de pr. dr. Mihai 
Pătraşcu, profesor de drept canonic la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul 
Iosif ” din Iaşi.
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„Intenţia acestei scrieri este aceea de a încerca... să ne furnizeze noţiunile funda-
mentale, coordonatele indispensabile pentru a ne introduce în lumea lui Paul, Apos-
tolul neamurilor”, ne spune autorul, care a conceput prezentul volum ca un manual 
introductiv în gândirea paulină, dar şi în epoca în care a trăit apostolul Paul. Autorul 
şi-a împărţit lucrarea în patru secţiuni, colorate cu galben, roşu, verde şi albastru, 
care corespund prezentării vieţii, scrisorilor, gândirii pauline şi oraşelor pe care le-a 
vizitat. Aceste patru secţiuni cuprind un număr de 21 de teme pauline, care pot con-
stitui un suport excelent pentru cateheze, predici şi discuţii biblice pe teme pauline.

Limbajul accesibil, îmbogăţit cu ilustraţii, face ca prezentul volum să fie o introdu-
cere istorico-biblică foarte bună şi accesibilă oricărui creştin.

A. Dumitrescu 

TEOLOGIE SPIRITUALĂ

Iosif Enăşoae, Teologie spirituală. Teme fundamentale, Sapientia, Iaşi 2008, 406 p.

Autorul acestei lucrări este binecunoscut cititorilor de literatură catolică prin lu-
crările sale de teologie spirituală publicate la Editura Sapientia (Valoarea salvifică a 
suferinţei în magisteriul Papei Ioan Paul al II-lea – 2003; Preoţia în acţiunea de sfinţire 
a omenirii – 2003; De la kerigmă la cateheza sistematică – 2007), iar imboldul pentru 
această nouă carte l-a constituit constatarea creşterii interesului multor persoane 
pentru valorile spirituale.

Teologia spirituală se referă atât la valorile spirituale, cât şi la concepţiile şi practi-
cile proprii ale unei religii sau ale unei confesiuni creştine (de exemplu, spiritualitate 
catolică, ortodoxă etc.) sau ale unui ordin călugăresc (de exemplu, spiritualitate bene-
dictină, franciscană etc.).

Părintele Enăşoae mărturiseşte că această lucrare nu doreşte să fie decât o comple-
tare modestă, în linia Cartei Sinodale a Diecezei de Iaşi, a unor teme de teologie spi-
rituală din lucrarea Cântarea sfinţeniei, scrisă de pr. Cristinel Fodor, director spiritual 
la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, apărută în anul 2007 la Editura Sapi-
entia a acestui Institut.

A avea o credinţă clară, conform Crezului Bisericii, este adesea etichetat drept 
fundamentalism. În timp ce relativismul, adică a te lăsa dus de colo-colo de orice 
curent de învăţătură, apare drept unica atitudine care e la înălţimea timpurilor de azi. 
Se constituie o dictatură a relativismului, care nu recunoaşte nimic drept definitiv şi 
care lasă drept unică măsură doar propriul eu şi dorinţele acestuia.

Noi, în schimb, avem o altă măsură: pe Fiul lui Dumnezeu, adevăratul om. El este 
măsura adevăratului umanism. O credinţă adultă nu este aceea care urmează moda şi 
ultima noutate; credinţa adultă şi matură este aceea care este profund înrădăcinată în 
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prietenia cu Cristos. Această prietenie ne deschide spre tot ceea ce este bun şi ne oferă 
criteriul pentru a discerne între adevărat şi fals, între înşelăciune şi adevăr. Această 
credinţă adultă trebuie să o maturizăm, spre această credinţă trebuie să călăuzim turma 
lui Cristos. Şi această credinţă – numai credinţa – realizează unitatea şi se împlineşte 
în iubire.

Tocmai de aceea, autorul mărturiseşte împreună cu Papa Paul al VI-lea că vrea să 
se reaprindă interesul pentru chestiunile referitoare la perfecţiune; nu atât pentru a 
elabora noi teorii, cât, mai ales, pentru a genera noi energii. Teologia spirituală dispune 
de izvoare şi de mijloace pentru a realiza acest deziderat atât prin reflecţia sapienţială, 
cât şi prin utilizarea cu înţelepciune a pedagogiei creştine, afirmă autorul ca o conclu-
zie la apariţia acestei cărţi.

Cele 16 capitole ale prezentului volum sunt ca o invitaţie la o călătorie în universul 
tainic al misticii creştine, aşa cum s-a concretizat ea în experienţa Bisericii, şi îl invită 
pe cititor la redescoperirea lui Cristos, unicul Mântuitor care salvează lumea.

A. Dumitrescu

Albert Holenstein, Încurajări pentru creştinul de astăzi, Sapientia, Iaşi 2008, 
78p.

Ajuns la o vârstă venerabilă, prelatul Albert Holenstein, unul dintre marii prieteni 
ai Diecezei de Iaşi şi ai Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif ” din Iaşi, a 
considerat că ar fi necesar să aştearnă pe hârtie experienţele, gândurile şi trăirile care 
l-au călăuzit în viaţa sa de creştin şi de slujitor al altarului. Trebuie menţionat că, re-
cent, Sfinţia Sa a aniversat 62 de ani de la hirotonirea sacerdotală.

Cea de-a treisprezecea carte a prelatului Holenstein se adresează cu precădere tot 
creştinului, care se confruntă cu trăirea credinţei în mijlocul unei societăţi nu tocmai 
favorabile acesteia. Prelatul Holenstein afirmă încă de la începutul acestei cărţi că 
trebuie să dăruim mai departe ceea ce noi înşine am primit, aşadar ne invită să ne 
trăim credinţa fără rezerve.

Meditaţiile adunate între copertele acestei broşuri reprezintă adevărate merinde 
pentru pelerinajul nostru pământesc. Creştinul ştie că nu se sfârşeşte totul o dată cu 
această mare de lacrimi, care este lumea pământească. El ştie că a crede înseamnă să 
te bazezi necondiţionat pe Dumnezeu, să te încrezi total în el, să-i dăruieşti lui inima 
ta, să i te încredinţezi lui.

Am putea spune că această nouă carte a prelatului Holenstein reprezintă un nou 
apel la credinţă, o nouă serie de vitamine pentru suflet – adesea măcinat de lume şi 
de grijile inerente acestei vieţi.

A. Dumitrescu
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Anton Despinescu, Gânduri creştine, Sapientia, Iaşi 2008, 382p.

Pr. Anton Despinescu s-a născut pe 19 iulie 1927 la Iaşi. A urmat cursurile Semi-
narului diecezan din Iaşi începând cu anul 1939. După ce a fost nevoit să îşi întrerupă 
studiile din cauza venirii comuniştilor, este hirotonit preot, în cele din urmă, pe 29 
iunie 1953, la Alba-Iulia. Din anul 1954 până în anul 1960, respectiv din anul 1969 
până în anul 2007 a activat ca profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. 
Începând cu anul 1990, a devenit profesor emerit. Din anul 1997 a activat şi ca profe-
sor invitat, la specialităţile istorie bisericească şi patrologie, la Institutul Teologic 
Franciscan din Roman; în anul 1999 i s-a încredinţat coordonarea activităţii Depar-
tamentului de Cercetare Istorică de pe lângă Episcopia Romano-Catolică de Iaşi. În 
anul 2007, părintele Despinescu a sărbătorit 80 de ani de viaţă, iar în anul 2008 va 
celebra a 55-a aniversare a hirotonirii preoţeşti.

Este autor al unui număr semnificativ de articole şi lucrări ştiinţifice, fiind cunos-
cut în istoriografia românească pentru studiile sale referitoare la Biserica Catolică din 
Moldova. Dar părintele Despinescu este recunoscut şi ca un apreciat director spiritual, 
mai ales în cadrul Institutului Secular „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, călăuzind spre 
o trăire creştinească frumoasă şi numeroase alte suflete, mai ales din rândul catolici-
lor ieşeni.

Părintele a considerat că întreaga sa experienţă trebuie împărtăşită cât mai multor 
suflete doritoare de Cristos, de aceea a adunat o parte semnificativă a articolelor pe 
care le-a publicat între anii 1990-2007 în revistele Lumina creştinului, Mesagerul sfân-
tului Anton, Calea cea mică şi Glasul nostru, pe care le adresează „creştinilor care nu 
dispun de mult timp pentru a citi, însă din cele citite pot reţine ceva pentru reflecţie 
şi trăire”, după cum mărturiseşte autorul.

Am putea considera acest volum ca pe un veritabil testament spiritual, care ne 
relevă o trăire creştinească aleasă, întocmai după cuvintele psalmistului: „Voi vesti 
numele tău fraţilor mei, în mijlocul adunării te voi lăuda” (Ps 22,23). 

A. Dumitrescu 

FILOSOFIE

Dancă Wilhelm, ed., Anton Durcovici. Lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), 
Sapientia, Iaşi 2008, 528 p.

Pentru Dieceza de Iaşi, anul 2008 are o semnificaţie deosebită – aniversarea a 120 
de ani de la naşterea episcopului martir dr. Anton Durcovici (s-a născut pe 17 mai 
1888), precum şi 60 de ani de la consacrarea sa episcopală (5 aprilie 1948). Această 
personalitate catolică de excepţie este o icoană a Bisericii Catolice din România, mar-
tirizată în anii comunismului.
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Generaţiile actuale, care nu au cunoscut această persecuţie, sunt invitate în conşti-
inţă să se aplece cu respect în faţa episcopilor martiri şi a creştinilor care nu au cedat 
compromisurilor vremelnice, ci au păstrat vie flacăra credinţei.

În acest an aniversar – 2008 –, Editura Sapientia oferă un prinos de caldă recunoş-
tinţă personalităţii episcopului Durcovici prin apariţia volumului Anton Durcovici. 
Lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), editat prin grija pr. prof. dr. Wilhelm 
Dancă.

Trebuie să menţionăm că acest volum este un text-document, care vede pentru 
prima oară lumina tiparului. Destinul autorului a fost tragic, dar, din fericire, manus-
crisul preţios al cursului de filozofie pe care l-a ţinut între anii 1936-1940 la Catedrala 
„Sf. Iosif ” din Bucureşti, pentru intelectualii bucureşteni interesaţi de cunoaşterea 
filosofiei Doctorului Angelic – sf. Toma de Aquino (1225-1274), s-a păstrat.

Prezentul volum a fost pregătit timp de doi ani de părintele Dancă. Sfinţia Sa a 
cercetat cu acribie acest curs, care se află în custodia Arhivei Episcopiei Romano-Ca-
tolice de Iaşi. Pasiunea coordonatorului pentru filozofia tomistă, dar şi sprijinul acor-
dat de mons. Petru Gherghel şi de mons. Ioan Robu a dat viaţă unui document de 
excepţie, ameninţat să rămână în umbra arhivelor. Se cuvine pe această cale să le 
mulţumim pentru punerea în circuitul cultural a acestei comori de reflecţie a unui 
om care toată viaţa a trăit conform principiului sentire cum Ecclesia.

Cursul monseniorului Durcovici are ca scop primar cunoaşterea, apropierea şi 
prietenia cu Dumnezeu. Ne dorim ca cititorii să ajungă la acest scop şi să înalţe un 
gând de rugăciune pentru păstorul Anton Durcovici, care a lucrat cu mult zel pentru 
poporul creştin şi care a încercat toată viaţa să-i conştientizeze pe oameni că, într-ade-
văr, Beatus populus cuius Deus Dominus („Fericit poporul al cărui Dumnezeu este 
Domnul” – deviza de pe stema sa episcopală). 

A. Dumitrescu

Battista Mondin, Manual de filozofie sistematică. 1. Logică, Semantică, Gnose-
ologie, Sapientia, Iaşi 2008, 334 p.

„Credinţa şi raţiunea sunt ca două aripi cu care spiritul uman se înalţă spre con-
templarea adevărului. Dumnezeu este cel care a pus în inima omului dorinţa de a 
cunoaşte adevărul şi, în definitiv, de a-l cunoaşte pe el ca să poată ajunge la adevărul 
întreg despre sine însuşi, cunoscându-l şi iubindu-l” (cf. Ex 33,18; Ps 27[26],8-9; 
63[62], 2-3; In 14,8; 1In 3,2), afirma Papa Ioan Paul al II-lea în preambulul Scrisorii 
enciclice Fides et Ratio cu privire la raportul dintre credinţă şi raţiune, semnată pe 14 
septembrie 1998. În acest document, Papa afirma cu tărie: „Doresc să afirm cu putere 
că studiul filosofiei îmbracă un caracter fundamental şi care nu poate fi eliminat din 
structura studiilor teologice şi din formarea candidaţilor la preoţie. Nu este o întâmplare 
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faptul că studiile teologice sunt precedate de o perioadă în care se prevede un angaja-
ment special în studiul filozofiei” (FR 62).

Acest îndemn a fost asemenea unei încurajări pentru părintele Battista Mondin, 
care a fost profesor de filozofie timp de peste 50 de ani la diferite instituţii ecleziastice 
de învăţământ superior, mai ales la Universitatea Pontificală „Urbaniana” din Roma. 
Pentru a veni în ajutorul modelării unei gândiri filozofice şi a cultiva „iubirea de în-
ţelepciune”, care parcă e din ce în ce mai absentă, părintele Mondin a compus un 
adevărat compendiu – Manual de filozofie sistematică – care expune în şase volume 
principalele ramuri ale filozofiei, privite cu precădere prin prisma tomistă. Aceste 
şase volume au fost traduse în limba română de dr. Wilhelm Tauwinkl, sub coordo-
narea şi controlul ştiinţific al pr. dr. Wilhelm Dancă. Primul volum, intitulat Logică, 
Semantică, Gnoseologie, apare acum pentru prima oară în limba română, fiind un 
ajutor indispensabil nu doar pentru viitorii preoţi, pentru care fundamentarea unei 
culturi umanist-filozofice este o cerinţă obligatorie, ci şi pentru studenţii şi cadrele 
didactice din facultăţile de filozofie, care nu pot ignora moştenirea culturală pe care 
a lăsat-o o personalitate bisericească de talia sfântului Toma de Aquino (1225-1274).

Logica este o specie a cunoaşterii exacte. Obiectul cunoaşterii sale este forma abs-
tractă a gândirii umane. În studiul formelor gândirii umane, logica separă forma de 
conţinutul informaţional, afectiv şi volitiv, precum şi de mijlocul exteriorizării formei 
gândului, adică limba naturală, considerând numai forma intelectivă, cognitivă, raţi-
onală, obiectivă a gândirii, considerând mijlocul de comunicare ca element conven-
ţional. Odată făcută această primă separaţie, logica efectuează a doua operaţie: sepa-
rarea formelor corecte de cele incorecte, adică a celor valide de cele invalide. În con-
tinuare se ocupă preponderent de cercetarea formelor valide de gândire. Logica spune 
că formele centrale ale gândirii sunt noţiunea, judecata şi raţionamentul. Scopul final 
al logicii este de natură practică, deoarece există nevoia individuală şi socială de efi-
cienţă a gândirii aplicate.

Semantica (din limba greacă: semantikós = semnificaţie, înţeles) este o ramură a 
lingvisticii care studiază sensul cuvintelor şi propoziţiilor, având ca scop să clarifice în 
ce măsură sensul şi semnificaţia noţiunilor complexe pot fi derivate din simbolurile 
cele mai simple ale limbajului, sprijinindu-se pe regulile sintaxei, fără a se identifica 
însă cu aceasta.

Obiectul gnoseologiei este cunoaşterea umană în elementele sale esenţiale şi în 
mecanismul său esenţial, separată de modalităţile particulare de cunoaştere. Elemen-
tele obiectului gnoseologiei sunt obiectul cunoaşterii, subiectul cunoaşterii, mecanis-
mul cunoaşterii, condiţiile cunoaşterii, cauzele cunoaşterii, legile cunoaşterii, căile de 
cunoaştere, genurile de cunoaştere umană.

Gnoseologia distinge genuri diferite de cunoaştere după criterii cum sunt facultă-
ţile cognitive angajate în proces sau după mijloacele obiective angrenate, precum şi 
după specificul cognitiv impus de obiect.
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Volumul beneficiază de un bogat aparat critic şi bibliografic, iar consultarea lui va 
fi ca o călătorie intelectuală prin universul fascinant şi misterios al filozofiei. După cum 
se exprima şi pr. dr. Wilhelm Dancă: „Unui filozof lucrarea de faţă îi oferă şansa de a 
deveni un filozof mai bun, iar unui om credincios, şansa de a deveni un om mai bun”.

A. Dumitrescu

Battista Mondin, Manual de filozofie sistematică. 2. Epistemologie, Cosmologie, 
Sapientia, Iaşi 2008, 334 p.

Cel de-al doilea volum din acest compendiu tratează despre epistemologie şi cos-
mologie şi vede pentru prima oară lumina tiparului în limba română.

Cosmologia (din limba greacă) este studiul istoriei şi evoluţiei Universului, mai ales 
al originilor şi destinului său, fiind strâns legată de fizică. De altfel, rolul ei în istoria 
ştiinţei a fost de prim rang până la progresul diferitelor ştiinţe ale naturii (chimie, fizică, 
fizică atomică, nucleară, cuantică etc.). Este studiată în astronomie, filozofie şi religie.

În antichitate, episteme semnifica „cunoaştere”, „ştiinţă” şi era contrariul cuvântului 
doxa, care însemna „părere”, „opinie”, deci o cunoaştere nesigură. Aşadar epistemolo-
gia este studiul cunoaşterii de tip ştiinţific.

O primă operaţie a epistemologiei este distincţia între cunoaşterea de tip comun, 
general-uman şi cunoaşterea ştiinţifică. Se consideră cunoaştere de tip ştiinţific acea 
cunoaştere care are următoarele însuşiri: se îndepărtează de cunoaşterea comună şi 
de bunul-simţ, descompune automatismele mentale generate de experienţa cotidiană, 
matematizare, utilizarea metodelor speciale: modelarea, axiomatizarea, formalizarea 
etc., obţine ca produse cunoştinţe cel puţin verificabile, dacă nu verificate. Epistemo-
logia poate avea ca obiect cunoaşterea ştiinţifică în general, fiind numită epistemolo-
gie generală. Cunoaşterea cunoaşterii ştiinţifice specializate constituie epistemologii 
particulare, îndepărtându-se de reflecţia filozofică.

Cercetarea cunoaşterii ştiinţifice se face preponderent inductiv, deoarece fără 
contribuţiile oamenilor ce produc ştiinţă obiectul epistemologiei nu se dezvoltă. Pe 
lângă generalizările asupra procesului cunoaşterii ştiinţifice, se procedează şi la o 
analiză critică din perspectiva teoriei generale a cunoaşterii umane, ca, de exemplu, 
prin descoperirea supoziţiilor filozofice preexistente în teoria şi metoda utilizată de 
omul ştiinţei. Epistemologia descinde din latura cognitivă a filozofiei şi se încadrează 
în teoria ştiinţei, desemnată prin termenul de „metaştiinţă” sau scientologie. Episte-
mologia se inserează în grupul disciplinelor ce studiază ştiinţa alături de istoria ştiinţei, 
metodologia ştiinţei, sociologia ştiinţei, economia ştiinţei, psihologia ştiinţei, logica 
ştiinţei etc.

Sub aspect metodologic, specificul epistemologiei este cercetarea critică a funda-
mentelor cunoaşterii ştiinţifice. În epistemologia generală se procedează prin analiză 
directă, prin analiza logică formalizată, analiza istorico-critică, precum şi prin analiza 
experimental-genetică.
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Şi acest volum se bucură de un aparat critic amplu şi eficient, care-l îndrumă pe 
cititor în studiul amănunţit al ştiinţelor filozofice analizate în acest volum; ceea ce 
poate fi o încurajare şi pentru cititorii mai puţin familiarizaţi cu filozofia şi ramurile ei. 

A. Dumitrescu 

Battista Mondin, Manual de filozofie sistematică. 3. Ontologie, Metafizică, 
Sapientia, Iaşi 2008, 334 p.

Cel de-al treilea volum din acest compendiu tratează despre ontologie şi metafizică 
(ramuri ale filozofiei înrudite ca obiect de studiu) şi vede pentru prima oară lumina 
tiparului în limba română.

Ontologia (din limba greacă: óntos, genitivul participiului trecut al verbului einai 
= „a fi”, şi logia = „învăţătură despre”), termen creat în secolul al XVII-lea de către 
Rudolf Goclenius, este o disciplină filozofică, ramură fundamentală a metafizicii, al 
cărei obiect de studiu îl reprezintă fiinţa şi existenţa, şi categoriile în care acestea se 
împart: lucruri, proprietăţi, procese, fapte. În literatura filozofică de limbă engleză, 
ontologia este opusă teoriei cunoaşterii, făcându-se deosebirea între lucruri (sau atri-
butele lor) aşa cum sunt în sine şi felul cum ele ne apar.

Deja în filozofia antichităţii greceşti s-a dezbătut problema „fiinţei a ceea ce există”, 
de exemplu, în „Metafizica” lui Aristotel. În Evul Mediu, reprezentanţii scolasticii 
abordează temele ontologiei în relaţie cu discutarea problemelor teologice. În ontolo-
gia analitică modernă, în cadrul filozofiei analitice, sunt cercetate categoriile funda-
mentale: lucru, calitate şi eveniment, precum şi unele noţiuni ca parte şi întreg, de-
pendent şi independent, care sunt atribute ale unor anumite entităţi. Pe primul plan 
se situează problema felului cum se comportă o categorie faţă de alta şi dacă o anu-
mită categorie poate fi caracterizată drept fundamentală.

Metafizica (greacă meta = „după”, phisiká = „cele despre natură”) este un domeniu 
al filozofiei al cărui obiect de studiu îl constituie explicarea naturii lumii. Este studiul 
fiinţei, în general, şi al fiinţei concrete, deci al realităţii. Metafizica adresează gândirii 
întrebări de tipul „Care este natura realităţii?”, „Există Dumnezeu?” sau „Care este lo-
cul omului în Univers?”. 

O ramură esenţială a metafizicii este ontologia, investigarea categoriilor de lucruri 
care există în lume şi a relaţiilor dintre acestea. Metafizicianul încearcă să clarifice 
noţiunile prin care oamenii înţeleg lumea, incluzând existenţa, noţiunea de obiect, 
proprietatea, spaţiul, timpul, cauzalitatea, interconexiunile şi posibilitatea. Mult mai 
recent, termenul „metafizică” a fost asociat pentru a caracteriza subiecte care sunt 
„deasupra” sau „în afara” acestei lumi fizice, neavând o conotaţie ontologică academică.

Acest manual se adresează nu doar studenţilor la filozofie, ci şi persoanelor care 
sunt interesate de cunoaşterea filozofică.

A. Dumitrescu 
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Battista Mondin, Manual de filozofie sistematică. 4. Despre Dumnezeu: Filozo-
fia religiei şi Teologia filozofică, Sapientia, Iaşi 2008, 272 p.

Cel de-al patrulea volum din acest compendiu tratează despre Dumnezeu privit 
din punct de vedere filozofic. Concepţia filozofică despre Dumnezeu s-a dezvoltat cu 
precădere în perioada scolastică, al cărei exponent principal a fost sfântul Toma de 
Aquino, călugăr dominican şi autor al faimoasei Summa theologiae (în care regăsim 
faimoasele „căi” ale existenţei lui Dumnezeu).

Dumnezeu a fascinat omenirea încă din zorii civilizaţiei; căutarea divinităţii a in-
spirat naşterea miturilor, de la care au plecat primele reprezentări intelectuale despre 
divinitate. Mitul narează o istorie sacră, sugestivă pentru cel care face parte din cul-
tura care a creat respectivul mit şi care aderă necritic la aceasta. Mitul poate relata nu 
numai originea lumii, a animalelor, a plantelor şi a omului, ci şi toate evenimentele 
primordiale în urma cărora omul a devenit ceea ce el este astăzi, adică o fiinţă orga-
nizată în societate, obligată să muncească pentru a trăi şi trăind după anumite reguli. 
Mitul se derulează într-un timp primordial şi îndepărtat, un timp în afara istoriei. 
Recitarea miturilor repetă simbolic o re-creare a lumii prin ritual. Mitul nu e recitat 
oricând şi oriunde, ci cu ocazia unei ceremonii: naştere, iniţiere, căsătorie, moarte, 
deci cu ocazia unui început sau a unei transformări. În accepţiunea actuală (îl consi-
derăm aici pe Mircea Eliade), mitul nu mai este considerat o „fabulă”, o „ficţiune”, ci, 
ca şi în lumea străveche, arhaică, se consideră a fi, pentru cei care cred în el, „o «isto-
rie adevărată» şi preţioasă, fiindcă este sacră, exemplară şi semnificativă sau o tradiţie 
sacră, revelaţie primordială, model exemplar”. În Grecia lui Homer, mythos-ul avea o 
valoare religioasă şi metafizică, opunându-se logos-ului, iar de la Xenofan încoace a 
început să desemneze tot „ce nu poate exista cu adevărat”. Aceasta este însă o inter-
pretare incompletă, care nu ţine cont de veritabila funcţie a mitului, anume aceea 
dătătoare de sens, mitul fiind viu şi înfăţişând „modele pentru comportarea ome-
nească şi, prin însăşi aceasta, conferă existenţei semnificaţie şi valoare”.

Filozofia religiei (la dezvoltarea căreia a contribuit decisiv gânditorul român Mircea 
Eliade, preocupat îndeosebi de problema mitului în omenire) analizează legitimitatea 
mitului în raport cu Dumnezeul raţional, a cărui căutare a marcat naşterea fenome-
nului religios şi a religiilor. Religia în complexitatea ei (rituri, mituri şi simboluri) este 
analizată în această ramură filozofică ce-i este dedicată în mod special din punct de 
vedere structural (hermeneutic, psihologic şi social) pentru a o înţelege şi pentru a-i 
vedea complexitatea ce o capătă în raport cu omul.

Teologia filozofică traduce în limbaj raţional credinţa omului în Dumnezeu. Am 
putea spune împreună cu sfântul Toma de Aquino că „a crede este un act al intelec-
tului care aderă la adevărul dumnezeiesc, la porunca voinţei puse în mişcare de 
Dumnezeu prin har” (Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 9). Şi întrucât doctorul angelic 
este principalul gânditor căruia îi datorăm dezvoltarea filozofiei despre Dumnezeu, 
putem spune împreună cu el că, „în Dumnezeu, puterea şi esenţa, voinţa şi inteligenţa, 
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înţelepciunea şi dreptatea sunt unul şi acelaşi lucru, astfel că nimic nu poate exista în 
puterea divină care să nu poată exista în dreapta voinţă a lui Dumnezeu ori în înţe-
leapta sa judecată” (Summa theologiae, I, q. 25, a. 5 ad 1).

Acest volum, deosebit de interesant şi de util în formarea unei imagini corecte, din 
punct de vedere raţional, despre Dumnezeu, poate fi citit de către toate persoanele 
doritoare de cunoaşterea Celui Necreat, Viu, Unic şi Adevărat. 

A. Dumitrescu

ISTORIA BISERICII

Fabian Doboş, La Diocesi de Jassy (Romania) durante l’episcopato del vescovo 
Domenico Jaquet O.F.M. Conv. (1895-1903), Sapientia, Iaşi 2008, 472 p.

Cercetarea istorică a catolicilor din Moldova a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare 
fără precedent. Deşi au apărut numeroase lucrări ce tratează viaţa şi activitatea mul-
tor personalităţi bisericeşti, lipsea pană astăzi un studiu asupra catolicilor din Dieceza 
de Iaşi în perioada păstoririi episcopului elveţian Dominic Jaquet (1895-1903).

Lucrarea – disertaţie doctorală cu care pr. Fabian Doboş a fost promovat doctor la 
Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Gregoriana din Roma (Italia) –, redac-
tată pe baza materialului arhivistic existent în unele ţări ale Europei (Austria, Elveţia, 
Franţa, Italia şi România), prezintă, pe de o parte, contextul civil şi religios în care 
trăiau catolicii din Moldova în jurul anului 1900, iar pe de alta, problemele pe care 
aceştia trebuia să le depăşească în perioada respectivă. 

Structurată în trei părţi, lucrarea cuprinde 14 capitole. În primul capitol al primei 
părţi sunt expuse pe scurt începutul catolicismului din Moldova şi organizarea bise-
ricească înainte de înfiinţarea Diecezei de Iaşi. De asemenea, în acest capitol autorul 
trece în revistă istoria celor patru episcopii care au existat pe teritoriul Moldovei 
(Milcov, Siret, Baia, Bacău), precum şi a Vicariatului apostolic al Moldovei.

Al doilea capitol al primei părţi este dedicat înfiinţării Episcopiei de Iaşi (27 iunie 
1884), autorul fiind convins că „nu se poate înţelege contribuţia episcopului Dominic 
Jaquet la dezvoltarea recentei realităţi ecleziastice fără a cunoaşte istoria fondării die-
cezei şi activităţii primului său episcop, mons. Nicolae Iosif Camilli”.

A doua parte a cărţii tratează despre aspectele pastorale, culturale şi sociale ale 
Diecezei de Iaşi, în perioada păstoririi episcopului Dominic Jaquet. După o succintă 
prezentare a situaţiei sociale şi culturale a catolicilor din Moldova la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, lucrarea continuă cu prezentarea vieţii mons. Jaquet până la numirea episco-
pală. Un capitol special a fost dedicat numirii lui Dominic Jaquet în scaunul episcopal 
de Iaşi.

Prin vastitatea sa, a doua parte reprezintă corpusul întregii lucrări. Au fost luate în 
considerare şi tratate în mod organic toate aspectele catolicismului din Moldova: 
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înfiinţarea Provinciei franciscane Sfântul Iosif, Seminarul din Iaşi, activitatea pastora-
lă a episcopului Jaquet, înfiinţarea Seminarului franciscan şi a Şcolii de dascăli din 
Hălăuceşti, instituţiile de învăţământ.

A doua parte se încheie cu capitolul dedicat demisiei episcopului Jaquet şi relati-
velor consecinţe.

Partea a treia a studiului analizează activitatea episcopului Dominic Jaquet în afara 
Diecezei de Iaşi. După capitolul care tratează despre contribuţia episcopului la dez-
voltarea catolicismului românesc din Arhidieceza de Bucureşti în timpul păstoririi 
sale ca administrator apostolic (1895-1896), urmează prezentarea rolului de mijloci-
tor între România şi Sfântul Scaun. În ultimul capitol sunt luate în considerare viaţa 
şi activitatea episcopului Jaquet după demisia dată în anul 1903.

Autorul a adăugat textului lucrării trei anexe ce cuprind numeroase documente 
inedite, fotografii şi hărţi. Acestea vin în sprijinul cititorului şi încearcă să-l introducă 
în spiritul timpului.

Lucrarea reprezintă o importantă contribuţie la istoriografia catolicismului din 
Moldova, înscriindu-se printre cele mai complete studii de istorie bisericească locală 
publicate pană acum în Dieceza de Iaşi.

Ştefan Lupu

Comisia Naţională de studiere a Istoriei Bisericii Catolice din Ro-
mânia, Biserica Romano-Catolică din România în timpul prigoanei comuniste 
(1948-1989), Sapientia, Iaşi 2008, 120 p.

Apariţia acestei cărţi-document la Editura Sapientia a Institutului Teologic Roma-
no-Catolic „Sfântul Iosif ” din Iaşi este, cu siguranţă, un eveniment editorial menit să 
ofere lumini noi în privinţa implicării Bisericii Romano-Catolice din România în 
rezistenţa anticomunistă. Acest regim – unul dintre flagelurile secolului al XX-lea – a 
adus multă suferinţă şi durere, fiind un duşman declarat al credinţei, considerată ca 
„opiul poporului” (Karl Marx).

Prezentul volum este rodul unei colaborări coordonate de prof. Dănuţ Doboş, 
care, împreună cu pr. Cristinel Farcaş, pr. prof. dr. József Marton, Mons. József Fodor, 
prof. Lázsló Bura şi drd. Claudiu Călin, oferă o panoramă asupra realităţilor dure cu 
care s-au confruntat credincioşii şi clerul romano-catolic în perioada persecuţiei co-
muniste, care, prin diferite forme, s-a desfăşurat, practic, pe toată durata comunis-
mului, adică între anii 1948-1989.

Documentele de arhivă confirmă modul brutal în care autorităţile comuniste au 
acţionat începând cu anii 1948-1949 împotriva ierarhiei romano-catolice, a preoţilor, 
călugărilor şi călugăriţelor. Pe de altă parte, cei care au reuşit să scape de represiunea 
Securităţii, reprezentanţi ai unor instituţii catolice de prestigiu care făcuseră istorie în 
ţara noastră, au părăsit în acea perioadă România, trăindu-şi fiecare chemarea dăru-
ită de Dumnezeu.
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Istoria Bisericii Romano-Catolice din România de după anul 1948 este istoria re-
presiunii antireligioase şi a persecuţiei. După cum este cunoscut, acţiunile regimului 
comunist au întâmpinat deseori opoziţia fermă şi eroică a reprezentanţilor Bisericii. 
Se cuvine să amintim aici atitudinea demnă a tuturor episcopilor membri ai Confe-
rinţei Episcopale Române, care, în perioada 1948-1949, s-au opus cu fermitate inge-
rinţelor în viaţa Bisericii, precum şi tentativelor regimului de a dezbina şi de a subor-
dona Biserica. Episcopii au reafirmat atunci, cu convingere, legătura Bisericii Catolice 
locale cu Sfântul Scaun şi cu Papa Pius al XII-lea, cel care, printr-o serie de mesaje (mai 
ales, prin Scrisoarea apostolică Veritatem facientes din anul 1952), a încurajat şi spri-
jinit episcopatul catolic şi pe credincioşi în faţa valurilor de persecuţii. Aceiaşi epi-
scopi au protestat împotriva legislaţiei comuniste antibisericeşti, nelăsându-se inti-
midaţi nici în privinţa aşa-zisului Statut al Bisericii Catolice din România, şi au condam-
nat măsurile regimului privind desfiinţarea învăţământului teologic şi multe altele.

Orice domeniu al existenţei noastre în anii comunismului trebuie să constituie o 
preocupare inclusiv a specialiştilor, care nu trebuie să ignore importanţa Bisericii 
Catolice în contracararea comunismului. Aceste iniţiative trebuie să pornească cu 
bună-credinţă şi să fie puse în practică cu profesionalism. Aceasta, deoarece istoria 
Bisericii reprezintă o valoare a patrimoniului cultural universal, memoria comunită-
ţilor noastre creştine, iar noi nu putem fi indiferenţi la modul în care aceasta este pusă 
la dispoziţia opiniei publice şi a posterităţii.

„M-aş bucura, desigur, dacă reconstituirile istoriei Bisericii în anii comunismului 
ar fi făcute în comuniune de competenţe de către specialişti din cadrul Bisericii şi cei 
din centrele academice consacrate. Vor putea fi evitate, astfel, eventuale informaţii şi 
idei distorsionate ori neconforme cu realitatea, rezultate din necunoaşterea istoriei 
Bisericii şi a specificului organizării acesteia. Acest tip de cercetare este dificil, nece-
sitând timp şi precauţie, răbdare şi competenţă profesională. Trebuie evitată cerceta-
rea selectivă sau prezentarea în manieră fugitivă a unor capitole importante din isto-
ria Bisericii. Trebuie evitat, apoi, abuzul de adjective şi etichetări tendenţioase la 
adresa unor reprezentanţi ai Bisericii”, spunea Excelenţa sa Ioan Robu, arhiepiscop şi 
mitropolit de Bucureşti, în cadrul unei conferinţe ţinute la Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului din Bucureşti, joi, 26 aprilie 2007.

Istoria Bisericii Catolice, dar, mai ales, istoria Bisericii Ortodoxe Române, s-a aflat 
şi în atenţia unor istorici din afara Bisericii, aşa cum s-a întâmplat în cazul Raportului 
Comisiei Prezidenţiale coordonat de Vladimir Tismăneanu. Multe informaţii au fost 
distorsionate şi neconforme realităţii; de aceea, este apreciabilă intenţia Bisericii Or-
todoxe Române de a-şi scrie propria istorie din anii comunismului, apelând la proprii 
săi specialişti, giraţi de istorici de prestigiu şi de specialişti în istoria comunismului în 
România. Acelaşi lucru se realizează şi în Biserica Catolică din România, care efectuează 
cercetări rodnice în acest domeniu. Prezentul document o dovedeşte cu prisosinţă.

Ştefan Lupu
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OMILETICĂ

Claudiu Dumea, A ieşit semănătorul… Predici. Volumul II: Postul Mare şi 
Timpul pascal, Sapientia, Iaşi 2008, 720 p.

„A ieşit semănătorul...” este titlul unei serii de volume în care părintele Claudiu 
Dumea, cunoscut profesor şi duhovnic la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. 
Iosif ” din Iaşi, doreşte să publice predicile pe care le-a compus şi ţinut în diferite co-
munităţi catolice, de-a lungul anilor săi de activitate pastorală. În volumul de faţă 
sunt adunate predicile pentru Postul Mare şi Timpul Pascal. Pentru fiecare duminică, 
sărbătoare de poruncă sau zile feriale pot fi găsite mai multe modele de predici, cele 
mai multe cu tematica specifică acestui timp: explicarea celor Zece Porunci pentru 
zilele feriale ale Postului Mare şi nuanţarea valorii sublime a sfintei Liturghii pentru 
zilele feriale din ciclul pascal.

Postul Mare este un timp binecuvântat care ne invită la „antrenament” spiritual 
prin practicarea pomenii, prin creşterea în caritate. În acest sens scria şi Papa Bene-
dict al XVI-lea în ultimul său mesaj pentru acest timp sfânt: „Fără îndoială, dacă 
Postul Mare este cursul de exerciţii spirituale anuale în cadrul anului liturgic, acestea 
trebuie să asume conotaţiile specifice triplului şi inseparabilului dar: al rugăciunii, 
postului şi pomenii. Pe de altă parte, convertirea inimii şi a vieţii îşi are obiectivul în 
caritatea activă al cărei izvor este Euharistia”. 

Şi Papa Ioan Paul al II-lea a indicat linia directoare a acestui timp de har; în acest 
sens, el scria următoarele cuvinte în Mesajul pentru Postul Mare din anul 2005: „În 
fiecare an, Postul Mare constituie o ocazie potrivită pentru a intensifica rugăciunea şi 
penitenţa, pregătindu-ne astfel inimile spre împlinirea cu smerenie a voinţei dumne-
zeieşti; în acest scop, ne va fi indicat un itinerar spiritual care ne pregăteşte să retrăim 
marele mister al morţii şi învierii lui Cristos, itinerar constituit de o ascultare atentă 
a cuvântului lui Dumnezeu şi de practica mortificării”.

Cristos a îndeplinit lucrarea răscumpărării omului şi a preamăririi desăvârşite a 
lui Dumnezeu, mai cu seamă, prin misterul său pascal, prin care, murind, a nimicit 
moartea noastră şi, înviind, ne-a redobândit viaţa. De aceea, Triduumul pascal al 
pătimirii, morţii şi învierii Domnului străluceşte ca o culme a întregului an liturgic. 
Aşadar importanţa pe care o are duminica pentru săptămână, solemnitatea Paştelui o 
are pentru întregul an liturgic. Aceasta este precedată de sfântul Triduum pascal, su-
pranumit şi Triduumul pascal al pătimirii, morţii şi învierii Domnului, care începe de 
la Liturghia de seară a Cinei Domnului, îşi are centrul în Vigilia pascală şi se încheie 
cu Vesperele Învierii Domnului. În Vinerea Patimilor şi, recomandat, chiar şi în Sâm-
băta Sfântă până la Vigilia pascală, se ţine post.

Vigilia pascală, din noaptea sfântă în care a înviat Domnul, este socotită ca „maica 
tuturor vigiliilor”; în ea Biserica lui Cristos aşteaptă priveghind învierea şi o celebrează 
în sacramente. Aşadar întreaga celebrare a acestei vigilii sacre trebuie să se desfăşoare 
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noaptea: fie să înceapă după lăsarea nopţii, fie să se sfârşească înainte de zorii dumi-
nicii.

Cele cincizeci de zile de la duminica Învierii până la duminica Rusaliilor se sărbă-
toresc în bucurie şi veselie, ca o unică zi de sărbătoare, „marea duminică”. Acestea 
sunt zilele în care se cântă cu precădere Aleluia. Duminicile din acest timp sunt soco-
tite duminici ale Paştelui şi, după duminica Învierii, sunt numite duminica a II-a, a 
III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a şi a VII-a a Paştelui; acest timp sfânt de cincizeci de zile se 
încheie cu duminica Rusaliilor.

Primele opt zile ale timpului pascal constituie octava Paştelui şi sunt celebrate ca 
solemnităţi ale Domnului. În a patruzecea zi după Paşte se celebrează Înălţarea Dom-
nului; acolo unde nu este sărbătoare de poruncă, este fixată în duminica a VII-a a 
Paştelui.

Feriile de după Înălţare până în sâmbăta dinaintea Rusaliilor pregătesc pentru 
venirea Duhului Sfânt, Mângâietorul.

Pentru a trăi cu bucurie creştină şi cu seriozitate toate aceste momente de har şi 
creştere spirituală, pr. Claudiu Dumea ne oferă, prin pildele şi cuvintele frumoase din 
acest volum, o bogăţie spirituală ce nu trebuie ignorată.

Cu siguranţă, apariţia acestui nou volum de predici, sau, mai bine spus, acest tezaur 
de înţelepciune umană şi creştină, va suscita interesul nu doar al sufletelor doritoare 
de progres spiritual, ci şi al celor care iubesc frumosul, care caută înţelepciune, „căci 
nu este alta şi mai frumoasă şi mai cu folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul 
cărţilor” (Miron Costin), iar cel ce va citi acest nou volum al părintelui Claudiu Du-
mea se va îmbogăţi, cu siguranţă, şi va creşte spiritual.

A. Dumitrescu 


