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Osservatore Romano, 4 iunie 2019 

Forța „dezechilibrată” a creștinismului 

De ANDREA MONDA 

 

Cu Julián Carrón, președinte al Fraternității Comunione e Liberazione, extindem la nivelul întregii 
Europe reflecția despre criza societății actuale și despre rolul Bisericii, reflecție pe care, de câteva 
săptămâni, o derulăm pe aceste pagini.  

Giuseppe De Rita, reflectând în aceste pagini la criza actuală a societății italiene și europene, a 
făcut referire la trecut, când, în Evul Mediu, buna guvernare a unei comunități se baza pe două 
autorități, cea civilă, care garanta siguranța, și cea spirituală, care le oferea cetățenilor sensul 
existenței. Cele două autorități nu puteau fi concentrate într-o singură persoană, în schimb, 
adesea, în Europa se tinde la concetrarea puterii. În acest context, care ar putea fi rolul Bisericii 
și care ar fi responsabilitatea ei?   

De fapt, cele două aspecte sunt foarte legate unul de altul. În sufletul multor persoane se observă 
umbra unei frici mari, a unei nesiguranțe profunde. Dar despre ce este vorba? Cum se poate face 
față? Dacă oamenii nu găsesc un răspuns radical la frică, aceasta preia direcția și produce reacții 
haotice. Totuși, rezultă absolut evident că politica nu este, nu poate fi, în măsură să răspundă la 
toată anxietatea, la nesiguranța, la dezorientarea pe care omul o are în el. Reiese, atunci, care este 
adevărata problemă. Societatea – cu toate aspectele ei, partide, sindicate, școli de orice tip și orice 
nivel, contexte de viață, comunități, Biserică – are în fața ei o provocare: cine răspunde la această 
nevoie de siguranță care apare odată cu frica? Pentru a înfrunta această nevoie nu ne putem pune 
încrederea în niște ziduri, ori de care ar fi ele: atunci când strecurăm atitudinile cele mai ostile, în 
numele lui homo homini lupus, atunci când orice om sau orice lucru devine un potențial dușman, 
răspunsul nu poate fi niciodată redus la niște „polițai” sau la niște „ziduri”. 

În ziua de azi, se pare că frica este sentimentul cel mai general, în schimb, în mod paradoxal, 
societatea nu a fost niciodată atât de sigură ca acum, cum se explică acest lucru? 

Exact, deoarece problema fricii este înrădăcinată complet în problema sensului. Răspunsul la 
nesiguranță nu poate fi doar de ordin social, trebuie să fie un răspuns la întrebarea legată de sens, 
deoarece omul nu poate fi niciodată redus la aspectele sale materiale. De unde se naște, în ultimă 
instanță, frica? Din dezorientarea care locuiește în adâncul omului. Siguranța materială nu este un 
răspuns suficient în fața rătăcirii profunde a eului. Acest lucru este demonstrat tocmai de faptul pe 
care l-ați menționat: societățile occidentale nu au fost niciodată atât de sigure ca acum, sănătoase 
și în pace, ca azi, și, cu toate acestea, a crescut sentimentul de nesiguranță, de frică. Frica omului 
poate fi învinsă doar de prezență. Vedem asta din experiența elementară a unui copil. Unicul lucru 
care răspunde la frica lui este prezența mamei, pe care el, într-adevăr, o reclamă cu toate forțele 
lui: nu caută altceva, fiindcă nimic altceva nu ar fi în stare să răspundă. Problema este așadar mai 
profundă. Acum câteva zile, la Paris, prezentând o carte,  l-am citat pe scriitorul Houellebecq, care 
este considerat aproape un simbol al nihilismului. Cu toate acestea, în străfundul acestui aparent 
nihilism, se revelează o exigență de semnificație impresionantă și de nestăvilit. Într-o scrisoare 
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publică adresată lui Bernard-Henry Lèvy, scrie: «Este dureros pentru mine să admit că am simțit 
tot mai des dorința de a fi iubit. O minimă reflecție mă convingea, în mod natural, de fiecare dată, 
de absurditatea acestui vis: viața este limitată și iertarea este imposibilă. Dar reflecția nu putea face 
nimic, dorința persista și trebuie să mărturisesc că încă persistă». Dorința este mai radicală decât 
reflecția. Reflecția despre absurditatea dorinței de a fi iubit, de a căuta un răspuns la această sete a 
sa, trebuie să cedeze în fața dorinței care persistă. Iată, ceea ce avem în fața noastră, problema cu 
care ne confruntăm, este problema dorinței – dorința de a fi iubiți, de împlinire –, care, negăsind 
răspuns, se manifestă în frică, în furie, în violență, în tentativa de a crea ziduri; dar, la bază se află 
ceva care ne scapă, și anume, natura omului, și care, chiar și în această situație de nihilism, de 
confuzie, de rătăcire, rămâne ireductibilă. La acest nivel suntem interpelați.  

La acest nivel poate oare interveni Biserica? 

Cred că Biserica, creștinii, au o misiune unică în această privință. Chestiunea este, de fapt: ce 
anume salvează dorința? Ce fel de privire este necesar să primim pentru ca această dorință să nu 
fie redusă? În lumea clasică, excesul dorinței era perceput cu groază, ca fiind o mândrie 
nemăsurată, periculoasă. Așadar, trebuiau puse niște „jaloane”, era nevoie să fie redus acel exces, 
să fie reașezat în limitele unui cadru al măsurii. Apoi, a apărut creștinismul. În Evanghelie este 
atestată prezența cuiva care stătea în fața dorinței totale a omului. Isus se adresesază tocmai acestei 
dorințe, este în stare să privească față în față dorința, o dezvăluie în toată măreția ei. De aceea, 
întreabă: «Ce avantaj va avea omul dacă va câștiga lumea întreagă și apoi se va pierde pe sine 
însuși?» (Mt 16,26). De multe ori interpretăm această întrebare într-un mod moralist și nu ca 
expresie ultimă a naturii omului, a dorinței acestuia, a setei despre care îi vorbește Isus 
samaritencei, a foamei și a setei menționate în Fericiri. Isus ar fi putut privi multe alte lucruri la 
acea femeie „în afara regulilor”, cu cei cinci soți ai săi, în schimb, se uită țintă la setea ei: el știe 
că doar propunându-i ceva în stare să răspundă la setea ei de fericire, acea femeie va putea să nu 
mai caute în alte părți, în lucruri care nu îi pot da fericirea, împlinirea vieții. Aceasta nu este doar 
o problemă personală, este o problemă socială. Houellebcq scoate în evidență tocmai această 
relevanță publică, socială, culturală, politică a problemei, pentru că dacă omul nu află un răspuns 
adecvat la natura dorinței sale, în fond, va rămâne mereu neliniștit, va căuta soluții insuficiente și 
va sfârși prin a fi victima fricii sau a violenței. Creștinismul poate sta în fața acestei dorințe, așa 
cum ne amintește Augustin: «Ne-ai creat pentru Tine, Doamne, și inima noastră este neliniștită 
până nu va afla odihnă în Tine», până când, cu alte cuvinte, nu va întâlni o prezență proporțională 
cu profunzimea dorinței. De fiecare dată când creștinismul intră în criză, iese din nou la iveală acel 
spirit păgân care dorește să înfrâneze dorința, dorește s-o reducă, «s-o pună din nou în limitele de 
siguranță», așa cum spune, în felul său, Todorov, fiindcă dorința devine din nou periculoasă. 
Bergman, la sfârșitul filmului Fanny și Alexander, îi dă replica unui personaj de-al său: «Noi nu 
suntem pregătiți, echipați pentru anumite cercetări. Lucrul cel mai bun este să trimitem în iad 
chestiunile mari. Noi vom trăi mărunt, în lumea cea măruntă. Și ne vom mulțumi cu asta», 
rămânând în limitele noastre. Aceasta este „înțelepciunea” lumii, care, însă, nu poate elimina setea 
insațiabilă de semnnificație care arde inima omului. 

Papa, vorbindu-i în 9 iunie Diecezei de Roma, a definit Fericirile ca fiind „premiul Nobel al 
dezechilibrului” invitând creștinul să-și „mențină dezechilibrul”, să gestioneze întreținerea 
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dezechilibrului, fiindcă altfel vom pune și noi jaloanele minunatei armonii grecești care, însă, 
dimineazuă umanul. Oare nu acesta este riscul Europei care, probabil până acum s-a concentrat 
să pună niște jaloane birocratice, încercând să gestioneze siguranța, dar fără să dea un răspuns 
la acea sete tot mai excesivă care este umanul? 

Tocmai asta e ideea. Toate încercările, chiar și cele bune, sunt, în ultimă instanță, sortite eșecului 
dacă nu se răspunde la această sete. Europa a făcut un efort enorm pentru a răspunde la multe 
nevoi. Nicio țară singură nu ar fi putut ajunge să fie în stare de dezvoltarea la care am ajuns. Dar, 
în același timp, nemulțumirea și neliniștea cresc. Cum de? Problema apare din faptul că nu s-a 
înțeles care este natura „bolii”. M-a mirat mereu genialitatea lui Leopardi de a surprinde acest 
lucru: «Totul este prea puțin și prea mic față de capacitatea propriului suflet». Pentru mulți, acesta 
este un lucru negativ, ca un fel de ghinion, în schimb aceasta este diversitatea și măreția omului. 
Dacă pierdem conștiința acestei diversități, a infinității dorinței noastre, nu înțelegem nimic din 
ceea ce se întâmplă. Dacă Europa nu își dă seama de acest lucru, nu va putea să nu dea niște 
răspunsuri penultime pretinzând că sunt suficiente. Să ne înțelegem: pe de o parte, Europa, în 
calitate de realitate politico-economică, nu trebuie să răspundă la exigența ultimă, fiindcă nu acesta 
este scopul ei; dar, pe de altă parte, trebuie să recunoască, de fapt, care este natura problemei și să 
lase spațiu pentru răspuns. Europa există întrucât creează și garantează acel spațiu de libertate în 
care se pot întâlni diferitele răspunsuri cu sens. Fiindcă – mie mi se pare un lucru definitiv dobândit 
după Conciliu – nu există posibilitatea de a accede la adevăr decât prin intermediul libertății. Doar 
dacă Europa rămâne și devine tot mai mult un astfel de spațiu de libertate, vom putea împărtăși 
bogăția pe care unul sau altul o va fi găsit în viață și vom putea s-o oferim ca răspuns la nevoile și 
la provocările pe care le aveam în față. Este vorba despre un spațiu în care să fie, mai presus de 
toate, apărată posibilitatea de a recunoaște acel ceva mai mult care-l alcătuiește pe om, care ne face 
pe toți ființe umane, deși diferiți și unici în propria complexitate. Aceasta este marea contribuție 
pe care creștinismul și dimensiunea credinței o pot oferi.  

Totuși, pare că de la neliniște și de la nemulțumire se trece adesea la ranchiună și la reacțiile 
emoționale aferente, cum ar putea fi suveranismul. Dacă Europa nu îmi corespunde, mă închid în 
spațiul meu strâmt, individual sau național, în care sunt suveran. Mai mult decât un răspuns, 
aceasta pare să fie mai degrabă o reacție automată. 

Este o reacție care scoate în evidență golul. De fapt, cineva care este mulțumit, nu simte ranchiună, 
nu „reacționează”. Reacția își are originea într-o exigență care nu a găsit încă răspuns și adesea 
nici măcar nu este pe deplin conștientizată. Aceasta este ocazia cea mare a creștinismului – după 
părerea mea –. Nihilismul pe care îl vedem în multe fenomene ale vieții sociale, culturale, literare, 
denotă existența unei întrebări deschise, tulburătoare, despre propria viață, demonstrând 
ireductibilitatea umanului. Cine poate răspunde la ea? Biserica este chemată în joc, aici își are 
misiunea. În baza a ceea ce am primit și primim prin har, noi, creștinii avem o datorie crucială în 
acest context. Omul are nevoie să fie privit de-o manieră care să nu fie reductivă, are nevoie să fie 
îmbrățișat în toată „densitatea lui de umanitate”. Este modul în care Isus îl privește pe Zaheu care, 
aparent era mai puțin nevoiaș, fiindcă era foarte bogat: sesizează în el nevoia adevărată, aceea de 
a fi privit fără să fie redus la simpli factori de natură materială sau socială. Zaheu se simte privit 
într-un fel care îi mișcă eul, care îl pune în acțiune, și îl primește pe Isus plin de bucurie. Răspunsul 
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la acea nevoie, uneori ascunsă, uneori insuficient conștientă, îi venise de la cineva care nu i-a redus 
umanitatea care era în el. Isus știe să intercepteze această nevoie în săracii pe care îi întâlnește pe 
drum, în bolnavii și în răniții vremurilor sale (Zaheu este un om rănit), tocmai așa cum, astăzi, 
Papa demonstrează că știe să facă acest lucru în raportul unu la unu, în raportul cu ceilalți, 
mărturisind în prezent contemporaneitatea privirii lui Isus.  

 

Și fenomenul globalizării pare să fi trădat un pic promisiunile făcute, a slăbit medierea și a făcut 
să renască un sentiment opus și excesiv al identității. Criza medierii și a corpurilor intermediare 
a generat o stare de singurătate și a devenit criza apartenenței în favoarea unui sens puternic de 
identitate, însă doar la nivel indivualist. Și în acest caz, creștinul poate avea un cuvânt potrivit. 

Un cuvânt determinant, deoarece creștinismul răspunde tocmai la singurătate, la solitudinea inimii, 
care a fost generată de exigența, nesatisfăcută și ireductibilă, de semnificație, căreia doar o prezență 
excepțională, prezența lui Cristos în trupul unei întâlniri umane, îi poate răspunde. Să ne gândim 
la omul aflat în fața bolii, a morții. Ei bine, creștinismul nu este doar un discurs, ci este un cuvânt 
întrupat. Cuvântul s-a făcut trup astfel încât fiecare persoană să poată experimenta prezența în viață 
și în locurile în care solitudinea radicală reiese mai acut, explodează, adesea fiind dezamăgită: 
Cuvântul s-a făcut trup, prezență, pentru a împărtăși viața întreagă a fiecăruia dintre noi, fără să 
cenzureze nimic, de la aspectele elementare, concrete, până la solitudinea cea mai radicală. 
Biserica este, prin definiție, o comunitate, un loc intermediar, care îl pune pe individ în raport cu 
semnificația ultimă, cu Misterul: ea este continuarea acelui mare intermediar care este Cristos. 
Cristos pune în legătură Infinitul și omul istoric concret. Creșinul „privat” nu există, el sfârșește 
mereu, datorită naturii sale, prin a genera comunități, locuri în care împreună poate fi înfruntată 
solitudinea totală, cea adevărată. 

Papa Francisc a propus tema, chiar metoda, sinodalității; este acesta semnul acestui caracter de 
generare socială propriu creștinismului? 

Mi se pare un punct esențial, fiindcă drumul în viață se face împreună. Problema este cum, fiecare 
dintre noi, alături de ceilalți, pune în comun bogățiile experiențelor pe care le trăiește? Acest drum 
împreună pentru a găsi calea, într-o împărtășire care constant ia inițiativa și corectează ceea ce nu 
merge, în care fiecare devine cu adevărat protagonist, poate înainta dacă suntem dispuși să 
repornim mereu, să ne schimbăm, să o luăm din nou de la capăt. Provocarea realității este mereu 
„la pândă” și face parte din drumul uman, susținut de contribuțiile pe care ți le dau cei din urmă 
veniți, redându-ți astfel ceea ce tu considerai scontat, susținut de ajutorul pe care ți-l oferă cei de 
la care nu te aștepți niciodată. Omul trebuie să fie mereu atent ca să se lase îmbogățit de tot ceea 
ce face Misterul ca să răspundă la nevoile sale. Chestiunea este dacă noi suntem dispuși, sau nu, 
să recunoaștem orice fărâmă de adevăr, de inițiativă, de ocazie care apare în viața Bisericii. M-a 
impresionat mult, în Christus vivit, să văd subliniată dorința de a îmbrățișa și de a susține orice 
inițiativă. Atunci când acest lucru se întâmplă în Biserică, toate darurile pe care Dumnezeu le 
distribuie conform libertății sale, sunt primite, acceptate cu bucurie. Atunci totul contribuie la 
binele Bisericii, care, așa cum spune Papa, este poliedrică. Figura poliedrului ne amintește că viața 
nu este armonioasă în mod rigid, nu este ireductibilă la niște scheme pur logice. Cum scrie Benedict 
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al XVI-le în Spe salvi, «un progres adăugibil este posibil doar în domeniul material», dar, acolo 
unde e la mijloc libertatea, se pornește mereu de la început, pentru că ea «presupune că în deciziile 
fundamentale fiecare om, fiecare generație este un nou început». De aceea, este greu să faci niște 
previziuni și programări. Spunea bine Goethe: «Ceea ce ai moștenit de la părinții tăi, recâștigă-ți, 
ca să fie al tău». Ceea ce strămoșii noștri au perceput ca un bine, unitatea dintre ei după cel de-al 
doilea război mondial – începând de la un gest concret ca acordul pentru cărbuni și oțel –, acum, 
că am dezvoltat totul, ni se pare o nimica toată; pentru ei, însă, a fost începutul foarte concret al 
unui drum care a înflorit. Totul se poate corecta, dar chestiunea nu este să punem în pericol 
cuceririle și progresele obținute în mulți ani. Este vorba despre a introduce corecturile necesare, 
ca în orice operă. Ființa umană este perfectibilă, așa cum este fiecare construcție a ei.  

 

Vocea Papei este foarte ascultată, dar este și o voce izolată, într-o lume care pare că ar vrea să 
se miște în direcții diferite, dacă nu chiar opuse. Este oare momentul pentru creștini să fie între 
acele „minorități creative” despre care vorbea Benedict al XVI-lea? 

Papei îi este recunoscută o originalitate și o autoritate din multe părți. Tocmai atunci când pare 
izolat, este mai ușor de recunoscut diversitatea lui. Acesta este un semn care arată cât de mult, 
contribuța creștinilor, care, în anumite momente poate fi, din punct de vedere numeric, mai mult 
sau mai puțin consistentă, nu este, din acest motiv, mai puțin relevantă. Uneori am corelat 
capacitatea noastră de influență doar cu cifrele. Mulți, în ziua de azi, se tem că, dacă nu avem 
anumite locuri sau o consistență cu un anumit număr, prezența noastră ar putea deveni irelevantă. 
Dar relevanța, influența istorică a unei prezențe, nu depinde de numere, ci de diversitatea ei. Papa 
mărturisește acest aspect: în aparenta ei neputință, are o capacitate de influență infinit mai mare 
decât orice altă putere. O operă artistică nu depinde de dimensiuni, depinde de frumusețea pe care 
o întruchipează, de diversitatea pe care o aduce și pe care o comunică. Asta este ceea ce a adus 
Cristos, o diversitate, care nouă ne sună ca un paradox: ni se pare absurd faptul că Dumnezeu 
decide să meargă în întâmpinarea omului rătăcit și pentru asta se dezbracă de divinitatea sa. Este 
fix contrariul a ceea ce am face noi. Dumnezeu se „mută” constant. Dar, putem s-o spunem, ceva 
contribuție, chiar dezbrăcându-se se divinitatea sa, Cristos a dat-o schimbând lumea! Aceasta este 
forța „dezechilibrată” a creștinismului, a prezenței creștinilor: oriunde este el trăit în mod autentic, 
generează o viață nouă, chiar și în aparenta sa sărăcie, în aparenta sa insignifianță. Biserica este 
această frumusețe care se află în lume, care face mereu ca toate lucrurile să fie noi. Aceasta este 
contribuția cea mare – tocmai acum când numerele sunt ceea ce sunt – pe care creștinii sunt 
chemați s-o ofere. Pentru noi este un nou început. Dar pentru Biserică este o „poveste veche”, așa 
cum mărturisește Scrisoarea către Diognet. Acea scrisoare arată care era adevărata mărturie pe 
care creștinii, în aparenta lor irelevanță, o ofereau în primele secole. La aceeași mărturie suntem 
chemați și noi azi.  


