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Abstract. The church today faces the „spirit of the time” (Zeitgeist). Charles
Curran proposes that Catholic theology respond to contemporary challenges,
such as postmodernism and liberation theology. To create a „global ethics”,
he suggests certain framework themes: attitude, model, person, virtues,
principles and consciousness, through which the theology he promotes acquires
the character of a systematic discipline. These moral, fundamental values help
the Catholic Church, which, being challenged to recognize the specificity and
diversity much more than before, it maintains at the same time „a certain
universality and unity”.
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1. Biserica și spiritul timpului
În lucrarea sa de sinteză: „Tradiţia Morală Catolică astăzi”, Charles E.
Curran analizează mai întâi contextul existenţial în care trebuie să îşi desfăşoare
Biserica Romano-Catolică misiunea. În condiţiile generale ale desacralizării,
nici contextul ecclesial nu este mai fericit: pericolele cele mai acute în abordarea
catolică sunt legate de ispita creștinismului de a se conforma prea mult
„spiritului timpului” (Zeitgeist). Această convingere i-a determinat pe Părinții
Bisericii să ia atitudine și să afirme hotărât, precum Sf. Ambrozie al Milanului:
„Să fim foarte atenți ca nu cumva căderea noastră să devină o rană pentru
Biserică” 1. Ne confruntăm cu alinierea Bisericii Catolice cu Puterea, precum
1
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şi cu oamenii ce au „afluenţă şi influenţă” 2. Acomodarea Bisericii cu starea
desacralizată a lumii duce la desacralizarea Bisericii însăşi, precum şi la
pierderea mesajului ei evanghelic. De aceea, „Biserica [Catolică] nu trebuie
să se conformeze unei lumi care uită că bunătatea lui Dumnezeu din ea se
confruntă cu limitările omeneşti, cu păcătoşenia oamenilor, precum şi cu
incapacitatea lumii de a se conforma desăvârşirii Împărăţiei Sale” 3.
Ca „antidoturi” faţă de actuala stare de lucruri, Curran propune: chemarea
la sfinţenie, chemarea la convertire permanentă, recunoaşterea elementului
profetic din Biserica Catolică, precum şi vocaţia de a purta mărturia creştină
în înseşi virtuţile evanghelice. În Biserica Ortodoxă, credinciosul virtuos
(Sfântul), adică cel care are comuniune cu Dumnezeu şi se împărtăşeşte de
darurile Lui, fiind îmbrăcat cu Sfântul Duh, constituie măsura (μέτρο)
spiritualității și a pastoralei creştine 4.
Cercetarea catolică trebuie să răspundă provocărilor contemporane, dintre
care cele mai importante sunt postmodernismul şi teologia eliberării.
„Postmodernismul atacă teoria universalităţii în moralitate; în practică, el luptă
pentru dreptate şi egalitate în favoarea grupurilor care au fost marginalizate
şi oprimate de către întreaga societate, şi de asemenea aduce la lumină pericolele
universalismului şi esenţialismului. Postmodernismul a dezaprobat acceptarea
modernă a perspectivei raţionale, obiective, neutre, liber-axiologică şi
universalistă, aparţinând cunoscătorului ideal” 5. De fapt, postmodernismul nu
face decât să remarce faptul că nu există o asemenea perspectivă gnoseologică
a cunoscătorului ideal, cunoaşterea noastră nefiind nici neutră, nici obiectivă,
nici detaşată de valori, ea neavând caracterul universalităţii. Oricine apare pe
scena lumii este marcat de propriile temeiuri. Istoria nu este o ştiinţă obiectivă,
şi nu trebuie uitat nici că „istoria a fost scrisă întotdeauna de către învingători”.
Postmodernismul declară că „universalismul şi esenţialismul, aflate în legătură
cu Iluminismul, au avut efecte dezastruoase în ceea ce priveşte nevoile şi grijile
celor săraci, marginalizaţi, precum şi a celor oprimaţi. Aceşti oameni sau au
fost uitaţi, sau au fost absorbiţi de către ideologia dominantă” 6. Teologia
eliberării, care începe în America Latină cu experienţa celor oprimaţi, recunoaşte
că Dumnezeul creştin nu este un observator neutru, detaşat de valori ci, aşa
cum ne reaminteşte Psalmistul, El aude strigătul celui sărac. Chiar dacă
observaţiile postmodernismului sunt de bun simţ, Curran încearcă să dea replica
adecvată acestui sistem de concepţii în care nu există nici un loc pentru
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, Georgetown University
Press, Washington, D.C., 1999, p.15.
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Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.16.
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Sf. Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia 2, 3, PG 61, 22.
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universalitate şi în care „chiar se contestă posibilitatea unei etici sau moralităţi
universale” 7.
Răspunsul eticilor catolice în faţa provocărilor postmodernismului şi
teologiei eliberării ar consta, pe de o parte, în trecerea de la metodolodia
deductivă (silogistică) la metodologia inductivă („cea care caută cea mai bună
ipoteză, mai degrabă decât certitudinea absolută” 8), şi pe de altă parte în
trecerea de la clasicismul tradiţiei la o viziune a conştiinţei istorice. Se simte
nevoia unei „etici globale”, conchide Curran9, Biserica Catolică fiind provocată
să recunoască specificitatea şi diversitatea mult mai mult decât înainte,
menţinând în acelaşi timp „o anumită universalitate şi unitate”.
2. Teme-cadru pentru o teologie sistematică
În acest scop, Curran recurge la anumite teme-cadru: atitudinea, modelul,
persoana… prin care teologia pe care o promovează capătă caracterul unei
discipline sistematice.
a. Atitudinea
Atitudinea reprezintă „primul pas logic în Teologia morală” 10: postura
morală, orizontul de aşteptare psihologică şi morală, unghiul de viziune
fundamental ce determină câmpul de vedere maxim, reprezintă punctul de
pornire al Teologiei morale şi totodată cel mai important factor al cunoaşterii
morale; atitudinea determină modul în care percepem şi conştientizăm lumea
din jurul nostru.
Atitudini propuse: 1. James Sellers propune ca atitudine a eticilor creştine
acea „înţelegere a mântuirii sau totalităţii ce implică mişcarea de la făgăduinţă
la desăvârşire” 11. 2. James Gustafson propune o perspectivă în care eticile să
pornească de la înţelegerea lui Iisus Hristos ca Domn, Sfinţitor, Răscumpărător,
Model şi Învăţător 12. 3. Deoarece „cunoaştem cu toţii tentaţia creştinilor de
a-L vedea pe Iisus Hristos după propria lor imagine şi asemănare” 13, ar fi poate
mai bine să se pornească în cercetarea etică având ca atitudine fundamentală
iubirea; 4. Charles Curran propune „un orizont implicând cele cinci mistere
creştine ale creaţiei, păcatului, întrupării, răscumpărării şi destinului învierii”14.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.20.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.21.
9
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.24.
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Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.30.
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James Sellers, Theological Ethics, New York, Macmillan, 1968, pp. 54-65.
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James M. Gustafson, Christ and the Moral Life, New York, Harper and Row, 1968, pp.
237-248.
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Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.31.
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Concepţia ecclesiologică în interiorul căreia s-ar manifesta toate aceste
atitudini s-a modificat substanţial după Conciliul II Vatican: în ecclesiologia
de dinainte de Vatican II Biserica era văzută triumfalist, ca societate perfectă,
ca împărăţia lui Dumnezeu pe pământ; „împotriva acestei supraevaluări,
Vatican II a insistat pe bună dreptate asupra naturii păcătoase şi peregrine a
Bisericii” 15. Atitudinea fundamentală aleasă de Curran evită atât optimismul
de dinainte de Vatican II, cât şi pesimismul ecclesiologic indus de Conciliu:
„Întemeiat pe cele cinci mistere creştine, această atitudine evită pericolul atât
al optimismului cât şi al pesimismului. El este încrezător şi realist în speranţele
sale privind umanitatea şi ceea ce aceasta poate spera să împlinească, dar
recunoaşte de asemenea că limita umană, păcătoşenia, şi lipsa deplinătăţii
eshatologice vor caracteriza întotdeauna viaţa în această lume” 16. Cele patru
surse ale înţelepciunii, pe care se întemeiază cercetarea Teologiei morale, sunt
pentru Curran: Scriptura, Tradiţia, raţiunea şi experienţa 17.
b. Modelul deontologic, teleologic și al responsabilității
Modelul etic prescrie criteriile felului de a fi moral şi conferă liniiledirectoare ale împlinirii vieţii morale. Există: 1. Modelul deontologic, ce vede
viaţa morală mai ales în termenii datoriei, legii şi obligaţiei; 2. Modelul
teleologic, ce înţelege viaţa morală ca fiind în căutarea finalităţilor şi ţelurilor,
a idealurilor; şi 3. Modelul responsabilităţii, care înţelege viaţa morală ca fiind
revendicată de o instanţă superioară 18. Modelul responsabilităţii, aparţinând
gânditorului H. Richard Niebuhr 19, va fi dezvoltat de Charles Curran în: 4.
Modelul relaţionalităţii responsabile, care va avea drept criterii axiologice
revendicările personale din cadrul relaţiilor cu Dumnezeu, cu semenii, cu
lumea, precum şi cu sinele însuşi.
Modelul deontologic a făcut carieră în filosofia transcendentală datorită lui
Kant. Gânditorul de la Koenigsberg a ridicat imperativul categoric la rangul
unui principiu universal al vieţii morale20. Teologia catolică a asistat la disputa
dintre rigorism şi laxism tocmai datorită noţiunii de datorie morală şi supunere
condiţionată, cadrul fiind modelul deontologic, apoi la soluţiile parţiale ale
probabilismului şi probabiliorismului 21, - în care se cântăresc posibilităţile de
derogare, compromis şi pogorământ faţă de imperativul categoric al legii morale.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.44.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.47.
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Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, pp.48-55.
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Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.60.
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H. Richard Niebuhr, The Responsible Self: An Essay in Christian Moral Philosophy, New
York, Harper & Row, 1963, pp.47-67.
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A se vedea Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, Indianapolis, Hackett, 1993.
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Criteriul axiologic fundamental din cadrul modelului deontologic este
supunerea: supunerea este virtutea primordială. „În cadrul modelului legal
obedienţa devine virtutea primă. Un model legal tinde către o moralitate
extrinsecă, în care ceva devine bun deoarece a fost impus (poruncit)… Eu
[însă] insist asupra unei moralităţi intrinseci: ceva este impus (poruncit)
deoarece este bun” 22.
Modelul teleologic are drept criteriu reuşita: „ceva este bun dacă te conduce
la ţel şi rău dacă te împiedică să îţi atingi ţelul” 23. Toma d’Aquino a dezvoltat,
alături de teologia sa naturală și filosofică 24, un model teleologic ce a rămas
cunoscut până în zilele noastre, şi care constituie şi acum un punct de referinţă
pentru viaţa morală. Actele oamenilor provin din afecte, care sunt împărţite
în cele ale concupiscenţei (poftei), cele ale irascibilităţii (iuţimii), şi apetituri.
Principiile din care decurg actele noastre provin din obiceiuri sau dispoziţiile
stabile de a acţiona într-un anumit fel. Obiceiurile bune sunt numite virtuţi,
iar obiceiurile rele sunt viciile. Toma de Aquino avea unul dintre cele mai bine
dezvoltate sisteme etice, care se ocupa de probleme precum axiologia, pasiunile,
teoria virtuților, etica normativă, etica aplicată, legea și grația 25. Pentru Toma
legea este un mandat rațional care ar trebui să aibă ca scop păstrarea și
promovarea binelui comun al unei anumite comunități. Toma d’Aquino ia în
considerare cinci tipuri de legi ce impun obligaţii morale: legea eternă, legea
naturală, legea omenească, Legea Vechiului Testament şi Legea Noului
Testament (cele două formează împreună legea divină; luate astfel avem patru
tipuri de legi) 26.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.65.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.66.
24
În contextul teologiei filosofice și naturale, Toma de Aquino a prezentat argumente pentru
faptul că credința în existența lui Dumnezeu nu este irațională, adică credința și rațiunea nu se
contrazic reciproc. Cele Quinque viae („Cinci căi”), prezentate în lucrarea sa principală, Summa
Theologiae, nu se referă inițial la ele ca „dovezi ale lui Dumnezeu”, dar ele pot fi înțelese ca atare,
deoarece prezintă motive raționale ale existenței lui Dumnezeu. Lanțul argumentelor se încheie cu
afirmația „așa numește toată lumea pe Dumnezeu”.
25
Christopher M. Brown. „Thomas Aquinas. Ethics”. Internet Encyclopedia of Philosophy,
accesat în 31 octombrie, 2020.
26
Legea eternă, care este ordinea pe care Dumnezeu o impune întregului univers; Legea umană,
care constă din toate regulile aprobate de sistemele juridice umane; Legea divină, care sunt toate
poruncile divine și nu pot fi cunoscute decât prin Revelație; și în cele din urmă, Legea naturală,
care este un set de principii morale de bază înrădăcinate în natură care pot fi cunoscute prin rațiune.
Teoria etică și morală a lui Aquino se bazează pe acest principiul ultim de acțiune pe care l-a luat
de la gândirea stoică. Etica lui Toma se bazează pe conceptul „primelor principii de acțiune” (Norman
Geiler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Grand Rapids, Micchigan, Baker Academic
1, 1999, p. 727). La fel ca Aristotel, pentru Aquino, fiecare ființă acționează pentru un scop, iar
ființa umană are un scop final (așa cum o descrie în lucrarea Summa contra Gentes 2/2). Scopul
final al omului este binele umanității sale, plinătatea-perfecțiunea sa, de a atinge fericirea, care este
istoric imperfectă. Pentru a-o obține, trebuie să răspundem naturii proprii, firescului uman, iar ființa
umană îl înțelege pe Dumnezeu, Binele Suprem, prin rațiunea intelectului său dată de Dumnezeu,
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„Pentru Toma legea în genere nu este un act al voinţei, ci un act al raţiunii…
Pentru Toma legea aparţine în primul rând raţiunii practice, şi nu voinţei. Legea
eternă nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu, ci mai degrabă înţelepciunea divină
care direcţionează toate acţiunile şi mişcările către finalitatea lor proprie…
raţiunea divină este o lege în măsura în care dirijează toate lucrurile către
finalitatea lor proprie. Legea naturală este participarea raţională a creaturii la
legea eternă… Dumnezeu creatorul a făcut toate lucrurile să se străduiască
spre finalitatea lor ultimă în acord cu planul divin al raţiunii practice a lui
Dumnezeu. Acelaşi Dumnezeu le-a dat fiinţelor omeneşti raţiunea lor în aşa
fel încât raţiunea omenească, reflectând asupra naturii omeneşti şi creaţiei lui
Dumnezeu, să poată înţelege cum doreşte Dumnezeu să acţionăm în această
lume. Pentru a determina ceea ce doreşte Dumnezeu, cineva nu trebuie să
meargă imediat la Dumnezeu să întrebe. Mai degrabă Dumnezeu ne-a dat
raţiunea, care reflectând asupra a ceea ce a creat Dumnezeu, poate să ajungă
să cunoască cum vrea Dumnezeu ca noi să acţionăm. Legea omenească este
atunci primordial un act al raţiunii şi nu unul al voinţei legislatorului” 27. În
Patristica Ortodoxă, Părinții şi-au întemeiat pedagogia pastorală pe libertatea
omului – ca icoană a lui Dumnezeu. Părintele G. Florovski a observat că Sf.
Ioan Hrisostom (Gură de Aur) a înţeles morala ca pe o temă a voinţei,
considerând mişcarea voinţei ca izvor al păcatului sau al virtuţii 28.
Modelul teleologic înţeles extrinsec a degenerat în consecvenţialism (morala
consecinţei) şi utilitarism. Pentru consecvenţialism, binele unei acţiuni depinde
numai de consecinţele ei. Utilitarismul este o formă specifică de consecvenţialism
în care ultimul criteriu moral este acela care priveşte cel mai mare bine al celui
mai mare număr de oameni.
Obiecţiile lui Curran faţă de aceste modele teleologice se referă la limitarea
lor în sfera raţionalului şi a controlului uman. Cercetarea teleologică este prea
raţionalistă, excluzând afectivitatea, emoţiile, precum şi alte aspecte ale vieţii
plenare. Curran aminteşte aici de discernământul spiritelor, apelând la
experienţele de acedie şi mângâiere ale lui Ignaţiu de Loyola, prin care acesta
a ajuns la graţia şi lumina înţelegerii 29.
Pe de altă parte, teleologia extrinsecă, ilustrată prin utilitarism, îl vede pe
om doar în dimensiunea lui creatoare, accentuând asupra controlului omenesc.
Însă persoana omenească nu este doar un creator, ci şi un îndrăgostit, un
povestitor, un ascultător, un artist… „Persoana înţeleasă în calitatea ei de
este modul în care omul ajunge la binele lucrurilor. Deoarece fiecare entitate are o formă, cu limitele
și măsurile sale, conform acelor legi ale naturii, omul își atinge binele, virtutea. Aceasta s-ar numi
lege naturală, care are adevăruri necesare care-l reflectă pe Dumnezeu. Prin urmare, toate ființele
umane doresc unirea contemplativă cu Dumnezeu și numai fericirea umană din cer este perfectă.
27
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, pp.68-69.
28
A se vedea Georges Florovski, Aspects of Church History, vol. IV., Massachusetts 1954.
29
A se vedea Jules Toner, Discerning God’s Will: Ignatius of Loyola’s Teaching on Christian
Decision Making, St. Louis, Institute of Jesuit Sources, 1991.
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creator reprezintă un model congenial pentru o societate tehnologică avansată,
însă conştiinţa noastră din ce în ce mai mare asupra limitelor tehnologiei ne
aminteşte de asemenea de limitele acestui model” 30. Mai există şi pericolul
folosirii ţelului (moral) pentru justificarea mijloacelor (imorale).
Modelul responsabilităţii, dezvoltat de H. Richard Niebuhr în mai multe
etape, se întemeiază pe conştiinţa că eşti răspunzător pentru toate faptele tale.
Responsabilitatea implică: (1) răspunsul faţă de o acţiune asupra noastră, (2)
în acord cu interpretarea a ceea ce se întâmplă, (3) cu o dispoziţie de a da
socoteală de orice reacţie faţă de reacţia noastră, şi (4) în solidaritate cu
comunitatea neîntreruptă a agenţilor (iniţiatorilor acţiunilor)31. Curran modifică
acest model „prin chemarea persoanelor de a iniţia acţiuni în aceeaşi măsură
în care răspund acţiunilor celorlalţi. Modelul teleologic ar putea să insiste
asupra creativităţii şi iniţiativei persoanelor, dar o oarecare creativitate e necesar
să fie incorporată în modelul relaţionalităţii-responsabilităţii”32. Curran practică
aici un fel de eclectism spiritual, similar eclectismului filosofic,- în care
sistemul de gândire „propriu” reprezintă tabloul sinoptic format din fragmente
din alte filosofii, din alte sisteme, fără însă ca alcătuirea în cauză să se ridice
la valoarea unei sinteze.
Cercetarea în cadrul modelului relaţionalităţii-responsabilităţii priveşte
persoana omenească în multiplele ei relaţii cu Dumnezeu, cu aproapele, cu
lumea, precum şi cu sinele propriu. Curran notează cu satisfacţie nedisimulată
faptul că în 1973 Congregaţia pentru Adorare Divină (The Congregation for
Divine Worship), în acord cu dezvoltările liturgice de la Conciliul II Vatican,
a publicat un nou ritual pentru sacramentul penitenţei, ce este numit acum
„reconciliere”. Ori, „chiar şi numele acestei taine reflectă schimbarea către un
model mai deplin al relaţionalităţii şi responsabilităţii. Sacramentul penitenţei
implică multiple reconcilieri ale păcătosului cu Dumnezeu, Biserica, aproapele,
sinele şi lumea” 33. Curran remarcă faptul că în Biserica Romano-Catolică
„frecvenţa confesiunii sacramentale a scăzut în mod spectaculos”, catolicii
fiind „în pericol să-şi piardă simţul păcatului”. De aceea, o celebrare a
comunităţii în care penitenţii să fie absolviţi în comun i-ar face pe catolici mai
conştienţi de importanţa realităţilor păcatului, penitenţei, întoarcerii şi
reconcilierii implicând relaţia noastră cu Dumnezeu, cu apropiaţii noştri şi cu
familiile, precum şi cu lumea mai cuprinzătoare 34.
Pe de altă parte, Curran a fost decepţionat că instanţa supremă arhierească
nu a acceptat încă modelul relaţionalităţii-responsabilităţii în ceea ce priveşte
problemele sexuale. El îşi justifică poziţia prin analogia minciună-contracepţie,
Charles E. Curran, Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 72.
H. Richard Niebuhr, The Responsible Self: An Essay in Christian Moral Philosophy, p. 66.
32
Charles E. Curran, Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p.73.
33
Charles E. Curran, Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 79.
34
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 80.
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afirmând că în anumite condiţii contracepţia ar fi justificată de necesitatea
păstrării relaţiei dintre oameni. „În mod tradiţional, minciuna a fost judecată
a fi eronată moral deoarece ea violează finalitatea dăruită de Dumnezeu a
facultăţii vorbirii, care constă în aceea de a pune pe buze ceea ce este în mintea
mea. În secolul al XX-lea, cu toate acestea, câţiva autori au propus un temei
diferit pentru răutatea minciunii pentru a recunoaşte şi îndrepta situaţiile
conflictuale. Facultatea vorbirii trebuie să fie văzută întotdeauna în relaţie cu
persoana şi cu relaţiile persoanei cu ceilalţi din societate. Răutatea minciunii
constă în violarea dreptului la adevăr al aproapelui meu. Dacă aproapele meu
nu are dreptul la adevăr, atunci vorbirea mea este falsă, dar nu este o minciună.
Civilii olandezi ascunzând evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
puteau spune Gestapo-ului că nu existau evrei în casele lor şi totuşi să nu
comită o minciună”35. Curran ia în considerare lucrarea lui Julius A. Dorszynski
despre moralitatea neadevărurilor 36, însă cine poate să hotărască în mod absolut
cine are şi cine nu are dreptul la adevăr?
Facultatea sexuală are finalitatea dublă a procreaţiei şi unirii în dragoste.
Dar, „într-o manieră similară (cazului neadevărului circumstanţial de dinainte),
facultatea sexuală nu ar trebui absolutizată şi văzută doar în sine însăşi, ci în
relaţie cu persoana şi cu relaţiile persoanei faţă de ceilalţi. Astfel, în problema
contracepţiei artificiale pentru soţi, binele persoanei şi binele relaţiei căsătoriei
justifică împiedicarea facultăţii sau actelor sale. Un model al relaţionalităţiiresponsabilităţii cere în mod logic un număr de schimbări în învăţătura ierarhică
contemporană privind sexualitatea” 37.
c. Persoana
Persoana reprezintă o altă temă fundamentală a Teologiei morale a lui
Curran: relaţii existenţial-morale nu se pot stabili decât între persoane, ceea
ce înseamnă că modelul relaţionalităţii responsabile trebuie să pună în valoare
taina persoanei. Curran observă pe bună dreptate faptul că manualele catolice
de Teologie morală au acordat prea puţină atenţie persoanei morale, ele
îngrijindu-se mai ales de actele păcătoase. „Cu toate acestea, Tradiţia teologică
catolică în general recunoaşte însemnătatea persoanei şi de asemenea diferitele
aspecte inerente persoanei. În cercetarea tradiţională catolică graţia aduce cu
adevărat o schimbare reală şi ontologică înlăuntrul persoanei. Justificarea sau
răscumpărarea e intrinsecă şi nu doar o realitate extrinsecă în care Dumnezeu
renunţă să mai impute vinovăţia persoanei în cauză. Persoana este cu adevărat
schimbată şi devine o nouă creaţie, un copil al lui Dumnezeu, o soră sau un
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 82.
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frate al lui Iisus” 38. În conceptul de persoană, Curran face distincţia dintre
subiect şi agent. Persoana morală este atât subiect cât şi agent, acestea fiind
ipostazele sale existenţiale: „Prin acţiunile mele mă alcătuiesc pe mine însumi
ca persoana care sunt; şi prin acţiunile mele fac lucruri spre bine sau spre rău
în această lume” 39. Faptele construiesc persoana ca subiect ontologic, persoana
este văzută ca agent atunci când influenţează lumea prin faptele ei. Această
distincţie va fi luată în considerare de Curran spre a analiza situaţia unei
conştiinţe eronate imperturbabile care face acte reprobabile în mod inocent,
gândind şi intenţionând să facă binele. Faptele umane nu au doar efect asupra
lucrurilor exterioare omului, ci, întrucât fiind liber alese, califică din punct de
vedere moral persoana care le făptuiește și-i reliefează fizionomia spirituală
profundă, după cum remarcă sugestiv Sf. Grigorie de Nyssa 40.
Mântuirea – în perspectiva Teologiei contemporane referitoare la persoana
omenească – nu este restrânsă la relaţia eului cu Hristos, ci „priveşte întreaga
persoană în totalitatea relaţiilor acesteia” 41.
Iar în ceea ce priveşte Spiritualitatea contemporană, Curran observă că
Vatican II a insistat asupra faptului conform căruia chemarea evanghelică la
sfinţenie este universală. Bernard Häring a subliniat temeiul biblic al convertirii,
transformării persoanei din păcătos în slujitor al Împărăţiei lui Dumnezeu,
care răspunde chemării unei reînnoiri continue în viaţa creştină 42. Bernard
Lonergan a elaborat conceptul de conversiune în lumina filosofiei
transcendentale, chemarea la convertire continuă având aspectele convertirii
intelectuale (transmutaţia intelectului), afective (auto-transcendenţa sau
transcendenţa de sine însemnând părăsirea atitudinii narcisiste şi dăruirea de
sine), convertirii morale (când transformarea sinelui face trecerea de la căutarea
satisfacţiei la căutarea valorilor), şi în sfârşit, convertirea religioasă (viaţa
morală în iubire şi dăruire totală de sine) 43. „Viaţa spirituală şi morală a
creştinului implică creşterea înlăuntrul relaţiilor cu Dumnezeu, cu lumea şi cu
celălalt. Păcatul mortal constă în ruperea acestor relaţii… Sinele ajunge la
deplinătate şi fericire în şi prin aceste relaţii” 44.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 87.
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Teologia catolică a înţeles societatea şi statul prin metafora trupului: fiecare
parte a sa, fiecare organ, are rolul şi funcţia lui specifică, absolut necesară funcţionării
întregului. „Din această perspectivă, Gândirea catolică a respins individualismul
Iluminismului atât în religie cât şi în filosofie, politică sau economie. Liberalismul
religios, în viziunea împărtăşită de mulţi gânditori catolici, a început când Luther
a separat conştiinţa persoanei individuale de Biserică. Liberalismul filosofic a
exaltat raţiunea umană (care era acum tăiată din relaţia legii lui Dumnezeu), şi
liberalismul politic a făcut din voinţa majorităţii ultimul arbitru a ceea ce este drept
sau eronat – din nou negând rolul voinţei şi legii lui Dumnezeu. Liberalismul
economic a susţinut că individul poate să urmărească oricât profit este posibil,
făcând abstracţie de lucrători şi de ceilalţi oameni”45.
d. Virtuţile teologice
Virtuţile constituie altă temă fundamentală a Teologiei morale a lui Charles
Curran. „Modelul relaţionalitate-responsabilitate influenţează modul în care
cineva înţelege virtuţile – atât virtuţile generale, ce afectează orientarea noastră
fundamentală precum şi toate relaţiile noastre, cât şi virtuţile particulare, ce
modifică relaţiile noastre particulare cu Dumnezeu, aproapele, lumea şi
sinele” 46.
Virtuţile generale constau în cele trei virtuţi teologice: credinţa, speranţa şi
iubirea 47, la care Curran adaugă creativitatea. Creativitatea joacă un rol foarte
important în viaţa creştinului deoarece acesta trebuie în permanenţă să
improvizeze, să caute căile moralităţii, să adâncească şi să lărgească relaţiile pe
care le are cu Dumnezeu, aproapele, lumea, precum şi sinele său însuşi. Curran
face apel la noţiunea de kairos, care reprezintă momentul oportun, timpul special
dăruit de Dumnezeu 48. Omul trebuie să răspundă adecvat momentului chemării
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 104.
Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, A Synthesis, p. 113.
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de sus, şi pentru aceasta trebuie să aibă virtutea creativităţii şi spontaneităţii.
Kairos-ul, sau momentul oportun al graţiei, în care Dumnezeu coboară la noi
(Efeseni 5,16; Coloseni 4,5) este „vremea cercetării”, iar omul trebuie să fie
pregătit în permanenţă să Îi răspundă cu promptitudine. Curran afirmă că virtutea
creativităţii trebuie să se găsească în tensiune cu nevoia de fidelitate, iar omul
trebuie să răspundă cu fidelitate şi credincioşie deoarece şi Dumnezeu e credincios
făgăduinţei Sale. Curran mai face referire la rolul imaginaţiei – în legătură directă
cu creativitatea, având în vedere că fiecare persoană e unică, iar imaginarul poate
crea planul şi datele concrete ale aşteptării momentului oportun. Însă Curran nu
îşi asumă deloc dezvoltarea acestei idei asupra rolului imaginaţiei, făcând referire
doar la teologii care au insistat asupra acesteia: Daniel C. Maguire şi Philip S.
Keane 49. [Imaginaţia, mai ales cea dramatică – ilustrarea interioară a Patimilor
Domnului – este de provenienţă iezuită şi a jucat un rol important în posteritatea
lui Ignaţiu de Loyola 50. În tradiţia iezuită, imaginațiile sunt actualizate într-un
teatru interior în care subiectul participă efectiv la evenimentele evanghelice. În
cazul teologilor citaţi mai înainte, imaginaţia ar avea rolul configurării acestei
aşteptări a momentului oportun al cercetării dumnezeieşti (aşteptarea
kairos-ului).]
e. Principiile morale
Principiile constituie o altă temă fundamentală a Teologiei morale, ele fiind
legate, în tradiţia catolică de conceptul de cazuistică. Principiile guvernează
acţiunile morale în lume şi de aceea s-a pus problema existenţei principiilor
universale: a acelor principii care să fie valabile pentru toate fiinţele omeneşti.
Postmodernismul, de pildă, contestă existenţa principiilor universale, afirmând
că tradiţia morală a unei comunităţi specifice îşi generează propriile principii.
Înainte de Conciliul II Vatican a existat pericolul de a vedea moralitatea
aproape exclusiv în termenii raţiunii şi experienţei omeneşti – ce sunt considerate
sursele legitime ale înţelepciunii creştine şi ale cunoaşterii omeneşti în genere.
Excesul folosirii acestor termeni a dus la „eşecul recunoaşterii rolului credinţei,
graţiei, al lui Iisus Hristos, şi al Scripturii, precum şi la tendinţa de a minimaliza
rolul păcatului. Sarcina noastră constă acum în incorporarea încrederii
fundamentale a tradiţiei legii naturale în orizontul creştin deplin, care în schimb
înglobează atitudinea noastră – cele cinci mistere creştine ale creaţiei, păcatului,
întrupării, răscumpărării, şi destinului învierii” 51.
Se pune problema dacă există principii morale universale, - norme imuabile
care interzic actele rele sau eronate în mod intrinsec,- aşa cum ar fi de pildă
49
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norma morală a prohibiţiei contracepţiei 52. Curran doreşte o abordare catolică
cu caracter personalist, care să ţină seama de persoanele vii care sunt chemate
să respecte normele morale. Derogările, pogorămintele, excepţiile, şi chiar
normele ar trebui să fie specifice persoanelor în cauză.
Curran recurge la studiul de caz al avortului indirect, caz acceptat de
magisteriul Bisericii: „Dacă femeia gravidă are un uter canceros, s-ar putea
extirpa direct uterul, chiar dacă acesta ar conţine din nefericire un făt.
Cauzalitatea fizică a actului atinge direct sau este îndreptată către uterul
canceros şi nu către făt” 53. În cazul sarcinii extrauterine Sfântul Oficiu şi-a
exprimat şi menţinut opinia conform căreia extirparea trompei care s-a infectat
datorită purtării fătului reprezintă un avort indirect,- actul fiind îndreptat către
trompă şi nu către făt 54.
Curran critică „fizicalismul” tradiţiei catolice, afirmând că în domeniul eticilor
sexuale tradiţia catolică a identificat prea des fizicul sau naturalul cu totalitatea
omenescului: „Omenescul este alcătuit din mai multe dimensiuni – de pildă
fizicul, psihicul, socialul” 55. În acest context, teologii contemporani care critică
fizicalismul învăţăturii catolice iau în serios declaraţia Papei Pius al XII-lea
privind prelungirea vieţii: fizicul şi trupescul există spre a sluji bunul spiritual
mai înalt al persoanei 56. Curran continuă ideea cu o inducţie a „raţiunii
proporţionale”. Aceasta ar putea intra într-un capitol special al „compromisului
proporţiei”, depinzând direct de „proporţionalism”, sau doctrina „proporţionalităţii”
(măsurii sau proporţiei unanim acceptate). „Raţiunea proporţionată discerne
dacă există undeva o raţiune suficientă pentru a justifica răul premoral [răul
premoral fiind cel care lezează bunurile premorale: viaţa, sănătatea, procrearea].
Astfel, uciderea unui agresor nedrept este justificată prin dreptul la auto-apărare
dacă cineva nu are altă cale de a-şi salva viaţa. Asemănător, cineva poate să
avortez direct un făt pentru a salva viaţa mamei. Teologii revizionişti ai tradiţiei
catolice au folosit proporţionalismul sau abordările similare [în sensul principiului
raţiunii suficiente] pentru a argumenta împotriva poziţiilor papale asupra
contracepţiei, masturbaţiei, inseminării artificiale, actelor homosexuale şi a
conceptului de efect direct şi indirect. Aceasta înseamnă că printr-o raţiune
proporţionată cineva ar putea justifica atât contracepţia cât şi actele homosexuale.
„Una din problemele pe care le am eu cu proporţionalismul constă în identificarea
răului cu ceea ce poate fi doar o problemă de limitare (finitudine omenească).
Să luăm exemplul contracepţiei. Integritatea aspectului fizic al actului marital
Ioan Petru Culianu, Eros şi magie în Renaştere, p. 141.
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este doar un aspect. Celelalte aspecte includ psihologicul, sociologicul, esteticul
şi economicul. Niciun act omenesc nu este vreodată perfect în fiecare dimensiune.
Dar inabilitatea de a fi perfect provine din finitudine [din limitarea condiţiei
existenţiale omeneşti], şi nu de la rău”57. Este de observat că „diplomaţia” gândirii
lui Curran îl face pe acesta să se ascundă în spatele „teologilor revizionişti” ai
tradiţiei catolice: Curran doar pune sub semnul întrebării anumite învăţături
papale neconforme cu sufletul nostru căzut, fără să îşi asume o postură făţişă
împotriva acestora. Probabil datorită acestei abilităţi de a se strecura printre idei
fără să îşi asume o poziţie răspicată a reuşit să îşi păstreze postul de profesor
universitar în timpul „crizei contractelor”.
Şcoala de Teologie morală catolică purtătoare a părerilor lui Germain Grisez
şi John Finnis respinge proporţionalismul şi apără normele negative absolute
propuse de magisteriul ierarhic (cum ar fi interzicerea contracepţiei, a actelor
homosexuale, a inseminării artificiale…), dar de pe poziţii de reinterpretare
sau chiar de respingere atât a teoriei lui Aquino despre legea naturală, cât şi a
documentelor papale 58. Germain Grisez afirmă că natura nu are caracter
normativ şi că nu putem emite judecăţi de valoare privind „mai binele” deoarece
valorile binelui nu pot fi comparate: situaţiile morale nu au limite fixe. În fond,
bunurile morale omeneşti fundamentale sunt incomensurabile 59. Principiul de
bază al teoriei morale a lui Grisez constă în aceea de a acţiona intenţionat
„doar în sensul acelor posibilităţi a căror dorire e compatibilă cu voinţa către
împlinirea omenească integrală” 60. „Grisez propune opt bunuri omeneşti
fundamentale ce sunt evidente prin ele însele. Ele nu sunt apriorice, nici nu
sunt deduse din vreun principiu primirdial, şi nici nu sunt extrase din vreo
înţelegere metafizică a naturii omeneşti” 61. Aceste bunuri sunt evidente prin
ele însele în sensul că le cunoaştem chiar prin semnificaţia termenilor lor 62.
În teoria lui Grisez se disting patru bunuri existenţiale (integrarea de sine;
raţionalitatea practică sau autenticitatea; prietenia şi dreptatea; şi religia sau
sfinţenia) şi trei bunuri substanţiale (viaţa şi binele trupesc; cunoaşterea
adevărului şi aprecierea frumuseţii; şi abilitatea performanţei şi jocului). Al
optulea bun este bunul complex al mariajului şi familiei 63. Charles Curran
respinge perspectiva lui Grisez privind bunurile omeneşti fundamentale
evidente prin ele însele: „Eu dezaprob această teorie, precum şi unele din
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aplicaţiile ei, cum ar fi ilustrarea cazului contracepţiei. Majoritatea oamenilor
ar aproba faptul că viaţa este un bun fundamental omenesc autentic. Dar distanţa
dintre acceptarea vieţii ca un bun fundamental şi pretenţia că un act de
contracepţie în mariaj conduce direct împotriva ei este foarte mare şi contracepţia
rămâne de departe înlăturată de la bunul fundamental al vieţii însăşi. Oare
cineva care nu a început cu convingerea că contracepţia şi masturbarea sunt
acte intrinseci rele ar putea să susţină vreodată că un act deliberat al contracepţiei
sau masturbării implică un atac împotriva bunului fundamental al vieţii? Mai
mult decât teoretic, eu gândesc că o ocazie poate să meargă împotriva unui
bun omenesc fundamental. Modelul relaţional recunoaşte caracterul relaţional
al întregii realităţi în aşa fel încât nimeni nu poate absolutiza bunurile
fundamentale. Uneori bunurile prieteniei şi vieţii intră în conflict” 64.
Charles Curran merge atât de departe cu justificarea contracepţiei şi
masturbaţiei lui încât ajunge să afirme chiar că cele şase porunci ale Decalogului
referitoare la iubirea aproapelui nu sunt primite prin Revelaţie dumnezeiască,
ci sunt „răsărite din experienţa tribului şi a comunităţii” (!!!) „Cu toate că cele
Zece porunci nu ar trebui să fie văzute ca aspectul central şi conducător al
moralităţii creştine, ele au jucat evident un rol foarte semnificativ în viaţa
morală omenească şi creştină. A dat Dumnezeu de sus aceste porunci într-o
revelaţie specială? Eu tind să fiu de acord cu exegeţii Bibliei care văd cea de
a doua tablă a decalogului răsărind din experienţa tribului şi comunităţii” 65.
Aşa-numiţii exegeţi „biblici” ce îşi afirmă deschis necredinţa şi poziţia
împotriva Revelaţiei lui Dumnezeu formează o întreagă şcoală de „gândire” 66.
Charles Curran îşi întemeiază afirmaţiile pe „gândirea” unor exegeţi biblici
atât de degeneraţi încât nici nu mai cred în Revelaţie! Ce poţi să mai aştepţi
de la un astfel de om? El îsi poate lua orice libertate (morală sau imorală) din
vreme ce afirmă că experienţa omenească doar „poate” să fie de acord cu
bunurile omeneşti fundamentale pretinse de poruncile Decalogului. Deci
Curran crede că poruncile nu obligă, ci, din moment ce sunt „răsărite din
experienţa tribului”, nu reprezintă imperative absolute (nici măcar în ordinea
provenienţei lor dumnezeieşti – provenienţă la rândul ei contestată!), ci norme
facultative, chiar dacă sunt „minimele necesare”: „Astfel, cea de a doua tablă
a celor Zece Porunci provine din experienţa tribului; ea codifică ceea ce este
minimal necesar. Experienţa omenească poate să fie de acord cu aceste bunuri
fundamentale omeneşti” 67. [Sau poate să nu fie!]
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Concluzia acestui capitol este aceea că există norme absolute. „Cu toate
acestea, ele nu pot fi întemeiate pe structura fizică sau obiectul actului. De aceea,
cu cât cineva este implicat în mai multe circumstanţe specifice complexe,
posibilitatea excepţiilor creşte. Legea nu poate fi modelul primordial al Teologiei
morale, însă un model relaţionalitate-responsabilitate poate şi ar trebui să
recunoască existenţa câtorva norme absolute. Cu toate acestea, astfel de norme
nu reprezintă realitatea primă în teologia morală, şi nici nu acoperă o prea mare
parte a hărţii moralităţii” 68. Respingerea de către Curran a modelului deontologic
(modelului Legii) nu se susţine prin „inconsistenţele” teoriei lui Toma d’Aquino,
ci are rădăcini mai adânci, întemeindu-se pe respingerea caracterului relevat al
Legii şi în cele din urmă pe necredinţa proprie! Acest simptom este propriu
acelora care-şi închipuie că operele teologice provin unele din altele şi că, în
lipsa vieții liturgice și contemplaţiei mistice, autorii de cărţi se citează reciproc.
Boala acestei necredinţe s-a manifestat în cazul exegeţilor Noului Testament
sub forma postulării „Evangheliei originare”. În cazul Teologiei morale mai este
puţin şi vom spune că „totul este permis” în măsura în care actele noastre vor fi
conforme cu „experienţa tribului şi a comunităţii!
f. Conştiinţa morală
Conştiinţa este definită în genere ca o judecată despre moralitatea unui act
ce va fi făcut sau omis, sau care deja a fost făcut sau omis de către o persoană 69.
Curran adoptă cele două aspecte ale conştiinţei conţinute în manualele teologice:
un aspect care descoperă conştiinţa adevărată sau eronată,- în funcţie de
conformitatea judecăţii conştiinţei cu realitatea obiectivă,- şi un aspect care
descoperă conştiinţa ca fiind sinceră sau nesinceră,- în funcţie de atitudinea
persoanei faţă de alta. Curran analizează apoi cele patru posibilităţi logice ale
combinaţiilor ipostazelor acestor aspecte: 1. Conştiinţa adevărată şi sinceră,
2. Conştiinţa adevărată şi nesinceră, 3. Conştiinţa eronată şi sinceră, şi 4.
Conştiinţa eronată şi nesinceră 70. Dilema fundamentală ar fi în aceste condiţii
aceasta: trebuie să-mi urmez conştiinţa, însă conştiinţa mea poate fi eronată 71.
[Nici o referire la prezenţa lui Dumnezeu înlăuntrul conştiinţei!] Termenul de
„conştiinţă morală”, literal: „syneidesis” a fost introdus în Sfânta Scriptură de
Apostolul Pavel. Conştiinţa ar fi facultatea remuşcărilor – resentimentele sau
mustrările de conştiinţă, neodihna interioară în urma unei acţiuni împotriva
binelui sunt generate în această facultate. Aceasta este numită conştiinţă
consecutivă sau negativă, care survine ca o dojană în urma actului săvârşit.
Teologii protestanţi asemeni lui C. A. Pierce nu recunosc la Apostolul neamurilor
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decât această conştiinţă consecutivă, susţinând că aspectul conştiinţei
antecedente actului, aspectul conştiinţei legislatoare, care serveşte ca ghid de
conduită, nu ar exista deloc în gândirea paulină 72. De la Fericitul Ieronim avem
noţiunea „synderesis”, care s-ar referi la simţirea păcătoşeniei proprii,- la
deprinderea raţiunii practice prin care cineva cunoaşte principiile prime ale
legii naturale, precum şi faptul că nu le respectă 73. Dacă conştiinţa este văzută
funcţionând pe baza silogismului, Curran nu exclude nici căile spirituale ale
luării deciziilor: discernământul duhurilor şi inspiraţia profetică, sub cele trei
aspecte sau fenomene: revelaţii sau viziuni, iluminare internă, sau stadii
generale de consolare 74. Acestea sunt harisme însoţite de confirmări
dumnezeieşti, cum ar fi umilinţa, încrederea în Dumnezeu, răbdarea, libertatea
adevărată, caritatea, pacea interioară.
Curran propune o înţelegere holistică a conştiinţei: „Modelul relaţionalităţiiresponsabilităţii vede această chemare la sfinţenie în lumina multiplelor relaţii
în care trăim – cu Dumnezeu, cu apropiaţii noştri, cu noi înşine şi cu lumea”75.
În circumstanţele vieţii morale, Curran susţine necesitatea alegerii unei alternative
viabile, ceea ce nu se poate realiza decât dacă ai imaginaţie morală creativă.
Rolul imaginaţiei creative morale a fost descris de teologul Daniel C. Maguire:
imaginaţia creatoare morală vede şi discerne posibilităţi în prezent pentru a aduce
schimbări şi pentru a face posibil ceea ce încă n-a apărut la suprafaţă76.
Apelând la termenul ebraic al „inimii” din Sfânta Scriptură, şi susţinând
că „inima” are „raţiunile sale”, Curran trece la descoperirea aspectului emotiv
al conştiinţei, precum şi la cel intuitiv şi haric, ce întregesc aspectul ei raţional77.
Comunitatea ecclesială reprezintă un antidot împotriva surselor de eroare
ale conştiinţei – dar în viziunea lui Curran nu datorită Revelaţiei dumnezeieşti
nemijlocite sau succesiunii apostolice, ci deoarece „comunitatea bisericească
reprezintă un puternic antidot împotriva finitudinii şi limitărilor noastre” 78.
În ceea ce priveşte învăţătura Bisericii, Curran susţine cu argumente
posibilitatea dezacordului public al creştinilor catolici faţă de învăţătura
noninfailibilă a magisteriului Bisericii Romano-catolice 79. Curran îşi pune
întrebări şi îşi exprimă dubii privind asistenţa permanentă a Duhului Sfânt
înlăuntrul magisteriului Bisericii Catolice 80. „Poate o poziţie întemeiată pe
legea naturală şi nu descoperită prin Revelaţie (cum este cazul contracepţiei
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artificiale, dar nu necesar şi al altor învăţături morale) să fie gândită infailibil?”
[Noi am spune că dacă Biserica cea adevărată poate să afirme infailibil adevăruri
ale supranaturalului – cum ar fi dogma Sfintei Treimi – cu atât mai mult ar
putea să afirme infailibil adevăruri ale naturalului! Însă în cazul Bisericii
Romano-Catolice, excesele papalităţii împotriva savanţilor Evului Mediu, iar
acum direcţia contrară a aggiornamento-ului făcut fără nici un discernământ,
au condus la punerea sub semnul întrebării a poziţiei sale faţă de legea naturală.]
Datorită condiţiei specifice a Bisericii Romano-Catolice, teologii au ajuns să
facă apel la concepte ciudate. Astfel, legea naturală a ajuns „obiectul secundar
al infailibilităţii” 81. Excesele papale din trecut, precum şi cedările din ziua de
azi, au dus la „deteriorarea credibilităţii magisteriului papal”82,- observă Curran.
Şi nu putem spune că n-a pus şi el umărul la această deteriorare.
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