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Premisă 
  

Tema capitulului spiritual „Conventualitatea şi spiritul de comuniune” aleasă pentru acest 
Capitul spiritual, putem spune că reflectă foarte bine o perspectivă susţinută tot mai mult în ultimul 
timp în cadrul dezbaterilor privind reînnoirea ecleziologiei1şi a vieţii consacrate. Am putea spune că 
asistăm astăzi la o redescoperire şi la o redefinire a conţinutului „comuniunii” atât din perspectivă 
teologică cât şi antropologică. Şi nu întâmplător, cred, papa Ioan Paul II, în scrisoarea Novo 
millenio ineunte, vorbea despre spiritualitatea de comuniune ca fiind una dintre sfidările noului 
mileniu. Spunea papa: „A face din Biserică o casă şi o şcoală de comuniune: iată marea sfidare care 
ne stă în faţă în acest mileniu care începe, dacă vrem să fim fideli planului lui Dumnezeu şi să 
răspundem şi aşteptărilor profunde ale lumii”2. Parafrazând acest îndemn al papei am putea spune 
că sfidarea noastră a Fraţilor Minori Conventuali ar fi aceasta în noul mileniu: să facem din 
conventele şi din comunităţile noastre case şi şcoli de comuniune. Dar nu putem ocoli întrebarea 
care se naşte imediat: este posibil aşa ceva? 

 Multe dintre titlurile documentelor recente ale Bisericii precum şi tematicile dezvoltate în 
cadrul unor convenii şi simpozioane despre viaţa consacrată confirmă rolul deosebit acordat 
spiritualităţii de comuniune, în actuala dorinţă a creştinilor de a răspunde exigenţelor Evangheliei 
într-o societate din ce în ce mai divizată şi fragmentată3. Totuşi atenţia actuală pe care teologia o 
acordă spiritualităţii de comuniune se datorează în mare parte şi redescoperirii sau reafirmării 
omului ca persoană, de către unele curente filosofice precum existenţialismul, neotomismul şi mai 
ales personalismul.  

În afară de asta, mulţi filosofi, încercând să depăşească lacunele modernităţii, printre care şi 
aceea că ne-a lăsat un om, în mare parte „lipsit de identitate” propun astăzi o antropologie a 
comuniunii, identificând comuniunea cu impulsul, înclinaţia sau datul primar al persoanei4. Ţinând 
cont de aceste noi perspective vă propun să reflectăm asupra comuniunii, ca şi dimensiune esenţială 
a persoanei, plecând de la anumite consideraţii antropologice pentru a vedea ce implicaţii pot avea 
acestea în consolidarea unei vieţi „conventuale” sau comunitare, ţinând însă cont că modelul 
comuniunii, pe care noi vrem să-l trăim în convent îşi are izvorul în comuniunea trinitară, 
manifestată nouă de către Tatăl, prin Isus Cristos în Duhul Sfânt.   
 
  
Persoana, fiinţă relaţională  
  

Cuvântul persoană nu are o origine filosofică. El provine din cuvântul latin persona şi din 
corespondentul său grec prosopon care indica masca teatrală. Actorii din antichitatea clasică în 

                                                 
1 Biserica este astăzi tot mai mult văzută ca un “sacrament de comuniune”. Cf. C. SCANZILLO, La Chiesa 

sacramento di comunione, Edizioni Dehoniane, Napoli 1987.  
2 Novo millenio ineunte, nr. 43. 
3 Redăm în continuare câteva titluri mai sugestive: CEI, Comunione e comunità nella chiesa domestica, 1981,  

CEI, Eucaristia comunione e comunità, 1983, CEI, Comunione e comunità missionaria; COMISIA TEOLOGICĂ 
INTERNAŢIONALĂ, Comunione e servizio, 2002; CONGREGAŢIA PENTRU INSITUTELE DE VIAŢĂ 
CONSACRATĂ ŞI PENTRU SOCIETĂŢILE DE VIAŢĂ APOSTOLICĂ, Viaţa fraternă în comunitate, 1994;  

4 Cf. M. SERRETTI, Natura della comunione. Saggio sulla relazione, Rubbettino 1999, pp. 13-21.  
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reprezentaţiile lor îşi puneau o mască sau chiar mai multe măşti, în funcţie de sentimentele pe care 
trebuiau să le exprime sau de personajele pe care trebuiau să le interpreteze, şi prin intermediul 
măştii vocea lor răsuna (de aici pre – sonare, a suna în toate direcţiile) şi se amplifica. Astfel masca 
era aceea care ascundea faţa actorului şi făcea ca vocea să răsune puternic în afară.  

Ceea ce iese în evidenţă, atunci când analizăm semnificaţia termenului persoană este tocmai 
această „proiectare sau manifestare a sa spre exterior”. Modul propriu de a fi al persoanei este acela 
de a fi orientată spre…,  de a se exprima în afara sa. Treptat termenul va primi o semnificaţie mai 
profundă, interioară, în cadrul dezbaterilor teologice ale primelor Concilii, când au fost definite 
dogmele Sf. Treimi şi ale Întrupării. Dacă până atunci persoana îşi păstrase sensul de mască, faţă, 
chip, adică de ceva exterior, acum el este identificat cu un alt termen grec ipostasis, care 
desemnează mai ales substratul, fundamentul, adică substanţa (de la sub – stare, a sta sub): Cristos 
este o singură persoană cu două naturi iar Sf. Treime este formată din trei persoane egale şi 
distincte. O frază a Sf. Ioan Damaschinul, ne poate ajuta să înţelegem mai bine această transformare 
iniţială a semnificaţiei termenului persoană. Scrie acest sfânt: „Persoana este cine, exprimându-se 
pe sine prin intermediul actelor sale, manifestă totodată ceva care-l deosebeşte de alţii”5. Observăm 
în această definiţie deja câteva elemente specifice persoanei, care încep să fie, aproape unanim 
acceptate în acea vreme şi care au rămas definitive, şi anume: manifestare în exterior prin acţiune, 
fapt care aseamănă persoanele între ele şi totodată o evidenţiere a unei irepetabile singularităţi a 
fiecărei persoane în parte. Există ceva în fiecare persoană care-i rămâne propriu şi nu poate fi 
comunicat. Această incomunicabilitate existentă în mod natural în esenţa fiecărei persoane va fi 
numită de Duns Scot „ultima solitudo” (solitudinea ultimă)6. 

O altă definiţie a persoanei, fără îndoială cea mai cunoscută dintre toate, foarte precisă şi 
completă din punct de vedere ontologic a fost dată de Boethius. Spune acest filosof: „Persona est 
rationalis naturae individua substantia”7 (Persoana este o substanţă individuală de natură 
raţională). Această definiţie va fi reluată şi de Sf. Toma: „omne individum rationalis naturae digitur 
persona” (fiecărui individ de natură raţională i se spune persoană) 8. Despre persoană s-au mai dat 
şi alte definiţii etice, psihologice, etc, însă cea ontologică dată de Boethius atinge cel mai bine 
fundamentul profund şi ultim al persoanei, chiar dacă, privită dintr-un unghi pur gnoseologic ea 
poate părea reductivă şi închisă.  

De aceea, astăzi se consideră că „natura raţională” introdusă de Boethius în definirea 
persoanei, nu poate fi luată doar într-un sens gnoseologic, dar se preferă o lărgire a conceptului 
raţional, considerat ca relaţie şi deschidere spre alteritate. Astfel am putea foarte bine spune despre 
persoană că este o substanţă individuală de naturală relaţională.  

Pentru filosofia personalistă şi pentru o mare parte a reprezentanţilor existenţialismului, 
dimensiunea constitutivă a persoanei este reciprocitatea. Acest termen, sigur cu nuanţele de 
rigoare, poate fi comparat cu termenii „relaţie”, „inter-subiectivitate”, „autoconştiinţă”, „relaţie eu-
tu”, „dialog inter-personal”. Este adevărat că pentru majoritatea filosofilor contemporani, atunci 
când vorbesc de reciprocitate sau de relaţie ca fiind constitutivă persoanei, spun acest lucru dintr-o 
perspectivă etică şi nicidecum ontologică. Însă nu trebuie să uităm că orice obligaţie etică ia naştere 
doar într-un cadru ontologic foarte precis, conform principiului metafizic „agere sequitur esse” 
(acţiunea urmează fiinţei). Ce înseamnă acest lucru? Că orice acţiune presupune fiinţa şi nu invers. 
Nu poţi acţiona dacă nu eşti deja. Iată de ce este necesar să vorbim despre relaţie ca un element care 
constituie persoana nu doar din punct de vedere etic cât mai ales ontologic, adică să facem o 
ontologie a relaţiei9.  

                                                 
5 Dialectica, c. 43, PG 94, 613.  
6 DUNS SCOTUS, Rep. Par., III, d. I, q. 1, n. 4.  
7 BOETHIUS, Contra Eutiche et Nestorium, c. 4.  
8 TOMA DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 29, a. 3 ad 2. 
9 Cf. R. LUCAS LUCAS, Antropologia e problemi bioetici, San Paolo, Milano 2001, pp. 90-94; L’uomo spirito 

incarnato, San Paolo, Milano 1993, pp. 243-264. 
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În ontologia clasică relaţia era o categorie inferioară a fiinţei, deoarece primatul era acordat 
substanţei10. Însă dacă fiinţa este concepută în cheie relaţională…primatul îi va reveni, dimpotrivă, 
fiinţei în relaţie. Ratzinger, astăzi Papa Benedict XVI în cartea sa „Introducere la creştinism”, 
remarca foarte bine acest lucru: „Cu această idee de co-relaţie exprimată în cuvânt şi în iubire, 
independentă de conceptul de substanţă, şi necatalogată printre accidente, gândirea creştină a găsit 
nucleul central al persoanei, care spune ceva foarte diferit şi mult mai înalt decât simpla idee de 
individ. Să-l ascultăm pe Sf. Augustin care spune: „În Dumnezeu nu se află accidente. Ci 
doar…substanţă şi relaţie” (Ennarrationes in Psalmos, 68). Cu această simplă remarcă, ia naştere o 
autentică revoluţie a concepţiei despre lume: supremaţia absolută a gândirii centrată pe substanţă 
este detronată, în favoarea relaţiei concepută ca modalitate principală şi echivalentă a realului11. Aşa 
cum ştim Sf. Augustin a încercat să găsească în persoana însăşi anumite trăsături care să corespundă 
adevărului biblic, conform căruia „omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. 
Acest „chip” este reflectat în om prin faptul că prin intermediul celor trei facultăţi principale ale 
sale,  (memoria intelectul şi iubirea) omul poate intra în relaţie de comuniune cu cel Care l-a creat. 
Astfel, spre sfârşitul operei sale „De Trinitate” Augustin afirmă că asemănarea omului cu 
Dumnezeu este manifestată de capacitatea sa de a instaura o relaţie de comuniune, prin amintirea, 
cunoaşterea şi iubirea Altuia.   
 

Ce afirmăm noi atunci când spunem că persoana este o fiinţă relaţională? Nu spunem altceva 
decât că persoana există ca acea fiinţă care face referinţă la alte fiinţe. Experienţa psihologică ne 
demonstrează că „eu-l” intră în relaţie cu un „tu”, pentru că realitatea sa cea mai profundă constă în 
faptul de a fi relaţional. E. Mounier, unul dintre reprezentanţii se seamă ai personalismului, scria în 
acest sens: „Experienţa primitivă a persoanei este experimentarea altei persoane. Tu şi el în noi 
precede eu-l sau cel puţin îl însoţeşte. Astfel persoana este prin natura sa comunicabilă…”.  

Pe aceiaşi linie Ioan Paul II, sublinia importanţa relaţiei pentru realizarea persoanei: 
„Comuniunea exprimată prin pronumele „noi” este acea formă a pluralului uman în care persoana 
se realizează în cel mai înalt grad ca subiect”. Aşadar doar în raport cu semenii săi omul devine cu 
adevărat persoană, realizându-se în mod deplin ca om şi răspunzând acelei vocaţii care-l cheamă să 
fie „chip şi asemănare” a acelui Dumnezeu, care prin natura sa este comuniune sau relaţie de iubire.  

Interesant este de asemenea faptul că iubirea este preluată de către aceste curente de gândire 
şi aşezată ca şi condiţie necesară în vederea deplinei realizări a umanităţii persoanei.  
În acest sens putem spune că fără ca să trăiască iubirea omul nu va putea deveni niciodată ceea ce 
este chemat să fie, adică nu-şi va putea niciodată exprima adevărata sa esenţă. „Iubirea – scrie 
acelaşi Mounier – nu poate fi adăugată persoanei ca ceva în plus sau ca un lux: fără iubire persoana 
nu există (…) fără iubire oamenii nu vor deveni niciodată persoane. Iubirea este pentru persoană 
posibilitatea ca ea să fie. Exist doar în măsura în care exist pentru alţii. A fi înseamnă a iubi. Iar 
acest lucru devine şi mai evident mai ales în situaţiile limită. Este foarte grăitoare în acest sens o 
mărturie a lui Primo Levi din cartea sa „Se questo è un uomo”, în care el vorbeşte despre o 
experienţă simplă şi totodată edificatoare prin care celălalt l-a ajutat să nu uite, în condiţiile 
inumane de la Auschwitz, că el este om. „În termeni concreţi  istoria se reduce la puţine lucruri: un 
simplu muncitor italian mi-a adus o bucată de pâine precum şi ceia ce-i rămânea din porţia sa în 
fiecare zi, timp de şase luni; îmi dărui un pulover plin de petice; scrise pentru mine o vedere pe care 
o trimise în Italia şi mă ajută să primesc răspunsul. Pentru toate acestea nu mi-a cerut şi nici nu a 
acceptat vreo răsplată; umanitatea sa era pură şi necontaminată, el se afla în afara acestei lumi a 

                                                 
10 În opera intitulată Categoriile Aristotel afirmă că toţi Termenii folosiţi în construirea predicaţiilor, fie că 

sunt substanţe (prime sau secunde), proprietăţi sau accidente, pot fi clasificaţi în zece genuri supreme, numite categorii. 
Aceste sunt: Substanţa, Cantitatea, Calitatea, Relaţia,Locul,Timpul,Poziţia,Aparţinerea,Acţiunea,Suferinţa, 

În Metafizica aceste categorii sunt reduse de către Aristotel doar la trei: esenţa, starea (cantitatea şi calitatea) şi 
relaţia. Alteori ultimele patru categorii sunt unite în noţiunea de mişcare. 

 
11 Cfr. J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 1969, pp. 130-141. 
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negaţiei. Mulţumită lui Lorenzo mi s-a întâmplat să nu uit că eu însumi sunt un om”12. Celălalt mă 
descoperă mie însumi, mai mult prin manifestarea bunătăţii sale eu însumi devin conştient de 
gratuitatea darurilor primite şi a valorii persoanei proprii.  

Astfel, persoana ca şi „purtătoare de valori”, cum afirmă Max Scheler, are o sarcină de 
îndeplinit pe acest pământ, însă această misiune nu poate fi realizată într-o societate formată din 
persoane izolate, ci doar într-o comunitate de persoane care-şi recunosc reciproc individualitatea. 
Această perspectivă personalistă este în perfectă concordanţă cu chemarea omului de a intra în 
comuniune cu Dumnezeu. Dumnezeu însuşi fiind „Persoane-în comuniune” şi omul este chemat să 
devină persoană-comuniune. El este chemat să treacă de la individ la persoană, prin deschiderea 
individualităţii sale spre ceilalţi. În acest sens G.M. Zanghì a avut unele intuiţii foarte interesante, 
descriind această trecere de la individ la persoană, ca un „paşte” pe care fiecare om trebuie să-l 
înfăptuiască. 

Fără a uita întreaga analiză a relaţiei dezvoltată de către filosofia existenţei, realitatea 
relaţională a persoanei a fost foarte bine evidenţiată de către Martin Buber, în filosofia dialogului, al 
cărei principal exponent a fost. Acest filosof a exprimat foarte bine capacitatea relaţională a 
persoanei vorbind de aşa numita ontologie a „între-lui” (zwischen), care devine explicită prin 
intermediul relaţiei (Beziehung), a reciprocităţii (Gegenseitigkeit) şi a întâlnirii (Begegnung). A 
vorbi despre „ontologia între-lui” înseamnă să atribui relaţiei capacitatea de a fonda un nou mod de 
a fi. Comuniunea dialogică, adică relaţia cu ceilalţi oameni respectând autonomia lor relaţională, 
este ceea ce constituie persoana umană. Chiar admiţând că omul se diferenţiază de celelalte animale 
prin capacitatea sa de a se „distanţa de lume” şi „de a intra în sine însuşi”, Buber susţine că eu-l nu 
există niciodată în sine însuşi; eu-l se află mereu în relaţie. Scrie: „Nu există nici un eu în sine, ci 
doar eu-l din expresia fundamentală eu-tu, şi eu-l din expresia fundamentală eu-el. Atunci când 
omul spune „eu” vrea să spună unul din cele două”13. De aceea reciprocitatea devine limbaj…iar 
intuirea omului devine posibilă doar atunci când intru în relaţie cu celălalt în mod elementar, adică 
atunci când el devine pentru mine o prezenţă.  

În însemnările sale, din „Jurnalul metafizic”, Gabriel Marcel vorbeşte astfel despre 
experienţa întâlnirii: „Întâlnesc un necunoscut în tren; vorbim despre vreme, despre serviciul 
militar pe timp de război etc., însă, chiar dacă mă adresez acestuia, rămâne pentru mine «cineva», 
acest om din faţa mea. Ciudat este însă că cu cât partenerul meu de discuţie este un «oarecare», un 
ceva exterior pentru mine, cu atât mai mult şi eu însumi mă aflu în afara mea; pentru celălalt cu care 
vorbesc eu însumi sunt «un oarecare» altcineva, pe scurt: în raportul exterior faţă de celălalt eu 
însumi devin un celălalt. În timpul discuţiei se poate realiza, însă, o legătură între celălalt şi mine 
dacă descoperim că avem o anumită experienţă comună. Începem să ne cunoaştem reciproc. Pe 
această bază este posibilă o aprofundare a raportului nostru. Şi cu cât acest raport se aprofundează, 
cu atât celălalt încetează de a mai fi «un oarecare»; el devine în schimb un «tu» pentru mine. Se 
formează o unitate în care celălalt şi eu formăm un «noi». De abia acum se poate vorbi de o discuţie 
autentică sau de un dialog, în cursul căruia ne comunicăm reciproc pe noi înşine. Dar putem merge 
un pas mai departe: faptul că celălalt devine tot mai mult un «tu» pentru mine înseamnă că 
perspectiva mea se frânge. Celălalt încetează a mai fi închis în cercul pe care mi-l formez singur. 
Mai mult, celălalt, cu care sunt legat într-o comunitate, „mă dezvăluie mie însumi”, mă arată pe 
mine însumi. Abia în acest sens ajung la mine însumi prin ceilalţi. Raportul meu faţă de mine 
însumi se poate desfăşura doar printr-un raport reciproc cu celălalt.  

Din fragmentul citat, mai reiese şi o altă caracteristică a întâlnirii umane: ea realizează 
persoana. Prezenţa şi cuvântul celuilalt au fost necesare fiecăruia dintre noi ca să putem deveni noi 
înşine. Întâlnirea se trăieşte, în primul rând din profunda intimitate a propriei existenţe, şi presupune 
un nucleu de libertate şi o identitate mereu prezentă, care să mă conducă pe mine în afara mea nu 
pentru a mă înstrăina, dar pentru a mă dărui celuilalt. Această dăruire realizează persoana mai ales 
atunci când este trăită într-o comuniune reciprocă. Atunci nu este persoana ci persoanele care 
                                                 

12 P. LEVI, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1989, pp. 107-109. 
13 M. BUBER, Io e Tu, în, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Milano 1997, p. 59.  
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întâlnindu-se se realizează pe ele însele. Acest dinamism bazat pe dăruirea de sine şi pe primirea 
celuilalt ca dar, conduce pe cei care-l trăiesc dincolo de ei înşişi, spre un Tu Infinit, unicul care 
poate realiza darul întâlnirii depline, capabile să satisfacă neliniştea inimii umane. Aşa cum spune 
Buber: „Liniile prelungite ale relaţiei cu celălalt se întâlnesc în „Tu-ul” etern”.   

 Prin urmare, ţinând cont de aceste indicaţii oferite de filosofia contemporană, relaţia care 
constituie persoana nu este ceva accidental. Este vorba despre o relaţie care constituie persoana 
însăşi, iar negarea sa ar ştirbi integritatea omului ca persoană. Totodată ea este condiţia posibilităţii 
realizării unei comuniuni reale între persoane.  
   
 
Comuniunea realizată de către persoane 
 
  Am văzut că deschiderea spre celălalt este o caracteristică esenţială a persoanei. Iar acest 
lucru ne dă dreptul să vorbim despre comuniune, nu doar ca ideal ci şi ca posibilitate reală a omului. 
Nu vorbim aici de indivizi, căci acest termen exprimă mai ales un fel de anonimat al omului prezent 
accidental, obligat sau întâmplător într-un grup, într-o colectivitate sau într-o societate. Comuniunea 
impune recunoaşterea celuilalt ca şi persoană, deoarece, omului ca persoană îi este dăruită şi 
recunoscută în mod simultan relaţia şi identitatea, iar identitatea, fiindu-i dăruită îl situează 
întotdeauna în interiorul comuniunii14.  

Astfel individualismul cartezian, care-l considera pe om conştiinţă autosuficientă, a fost 
înlocuit cu o înţelegere globală a omului, văzut ca o fiinţă în dialog cu semenii săi. Acest lucru ne 
ajută să înţelegem că acea comuniune pe care noi vrem să o construim în cadrul comunităţilor 
noastre nu este nicidecum ceva accidental dar face parte din condiţia noastră de a fi persoane. 
Raportul dintre noi devine autentic atunci când celălalt devine pentru mine o persoană cu care intru 
în comuniune. Dar dacă individualismul cartezian putem spune că a fost oarecum depăşit, astăzi 
capacitatea relaţională a omului este negată şi de către cei care nu împărtăşesc concepţia 
personalistă despre om, preferând să afirme fiinţa umană ca libertate absolută. O astfel de viziune 
antropologică a fost afirmată mai recent de filosoful francez J. P. Sartre.  

Pentru Sartre, raportul cu mine însumi este mijlocit în mod necesar prin celălalt, care mă 
priveşte. Privirea sa este determinantă pentru mine. De exemplu am făcut o mişcare nelalocul ei. 
Această mişcare este lipită de mine, nu mă distanţez faţă de ea. Dar apoi realizez că am fost 
observat. Deodată devin conştient de mişcarea mea, nelalocul ei, şi mă ruşinez de felul în care m-
am arătat în faţa celuilalt. Deodată văd ceea ce mi s-a întâmplat prin celălalt care mă vede. Pe scurt, 
celălalt mă mijloceşte pe mine mie însumi. În faţa privirii celuilalt devin un dat, un obiect. Prin 
privirea sau apropierea celuilalt ca subiect descopăr că sunt vulnerabil, că am un trup care poate fi 
rănit, că mă aflu într-un anumit loc şi că în nici un caz nu pot evada, de acolo unde mă aflu, fără 
mijloace de apărare, pe scurt că pot fi văzut. Atunci când sunt privit sunt la dispoziţia judecăţii 
celuilalt. Astfel celălalt îmi fură propria libertate. În anul 1944 a fost reprezentată la Paris a doua 
dramă scrisă de Sartre cu titlul „Uşa închisă”, în care autorul francez susţinea nu doar teza 
imposibilităţii comuniunii dintre oameni, ci chiar aceea a aversiunii implacabile şi radicale care 
există între om şi om. Acest mod de a vedea raportul inter-uman îl va determina pe Sartre să 
exprimă o concluzie tragică, prin personajul Garcin, care este condamnat să trăiască cu Estella şi 
Ines: „Este acesta deci infernul? Nu aş fi crezut niciodată. Vă amintiţi? Sulf, rug, păcură… prostii! 

                                                 
14 Termenul koinonìa nu era străin nici filosofilor clasici Greci. Platon vorbeşte despre acţiunile în comun ca 

fiind deja o formă de comuniune: reuniunile pentru a mânca şi a bea şi toate deciziile luate împreună (Legile I, 639), 
călătoriile împreună (Republica VIII, 556 c). pe un nivel superior este ridicată comuniunea dintre prieteni, dintre soţ şi 
soţie, dintre toţi oamenii şi în sfârşit dintre zei şi oameni. Aristotel face un pas înainte în elaborarea conţinutului 
koinonìei. Termenul indică acum mai ales o pluralitate de subiecţi participanţi; tendinţa spre un scop comun; acţiunile 
comune; relaţia dintre prieteni;  (Politica I, 1, 1252 a; VII, 8, 1328 a; Etica Nicomahică, V, 5, 1133 a; VIII, 9, 1160 a; 
IX, 12, 1172 a, 3; Etica Eudemică, VII, 10, 1242 a.). Nu în ultimul rând koinonìa exprima în germen doctrina stoică a 
comunităţii dintre zei şi oameni.  
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Nici o nevoie de grătar; Iadul sunt ceilalţi”15. Pentru autorul acestei teorii omul ar trebui să trăiască 
singur, pentru că nu-i este posibil să trăiască împreună cu ceilalţi, deoarece aceştia sunt pentru el cel 
mai mare rău posibil. De fapt Sartre nu face altceva decât să radicalizeze pesimismul antropologic şi 
social, exprimat deja de T. Hobbes prin cunoscut-ai frază „homo homini lupus”.    
 O altă concepţie, cu totul diferită de cea prezentată mai sus, şi care se inspiră din gândirea 
personalistă, a fost susţinută recent de către Ioan Paul II, asupra căruia ne vom opri în rândurile care 
urmează, deoarece ea a fost reluată şi împărtăşită de mulţi gânditori creştini, care au încercat să 
evidenţieze elementele antropologice ale comunităţii religioase. 

Pentru Ioan Paul II, omul pentru a fi cu adevărat om, şi deci pentru a se realiza ca şi 
persoană, nu poate trăi decât în comuniune cu ceilalţi şi pentru ceilalţi. Pe ce este bazată această 
concepţie? Spre deosebire de filosofii citaţi mai sus, găsim la Ioan Paul II nu numai un fundament 
antropologic dat şi unul teologic.   

Dimensiunea socială a persoanei, precum şi implicaţiile şi consecinţele pe care ea le 
comportă, sunt prezente deja în primele opere al viitorului papă Ioan Paul II. De exemplu în „Iubire 
şi responsabilitate”, se spune: iubirea este comuniune de persoane… de aceea, ea nu este prin 
natura sa unilaterală, ci dimpotrivă bilaterală, există între persoane, este socială. Iubirea în 
plinătatea sa este inter-personală şi nu individuală. Este o forţă care leagă şi uneşte, iar natura sa 
este contrară despărţirii şi izolării. Raportul unui om ca persoană cu un alt om ca persoană prin 
intermediul iubirii, care este o dăruire reciprocă, se realizează în mod deplin doar în forma 
comuniunii.  

Şi comunitatea religioasă, în dimensiunea sa antropologică, este constituită de persoane şi în 
funcţie de persoane. Pentru cei consacraţi, comunitatea este locul în care sunt descoperite legăturile 
şi dependenţele fireşti unei convieţuiri. De aceea comunitatea religioasă nu poate fi înţeleasă făcând 
abstracţie de persoanele care o formează. Ea este constituită din indivizi concreţi, cu structura lor 
fizică, psihică şi spirituală. Aceste elemente structurale ale fiecărei persoane condiţionează în mod 
inevitabil contextul relaţional al unei comunităţi, şi poate de aceea Ioan Paul II ne avertizează că 
spiritualitatea de comuniune trebuie contemplată mai întâi de toate în misterul Sf. Treimi. Aici 
putem observa completarea fundamentului orizontal al comuniunii cu cel vertical. Omul, pare să ne 
spună Ioan Paul II deşi descoperă în propria-i fiinţă un impuls natural spre comuniune, realizarea 
acesteia nu poate fi posibilă decât printr-o "acceptare totală a lui Dumnezeu ca Tată, printr-o 
convertire radicală la Cristos, şi o deschidere docilă faţă de Duhul său Sfânt". Relaţia comunională a 
oamenilor ca persoane nu este altceva decât o imagine a modelului relaţiei de comuniune dintre 
persoanele divine ale Sf. Treimi. Doar astfel comuniunea se transformă dintr-o simplă exigenţă 
psihologică într-un eveniment de credinţă. Şi, cum ar spune Enzo Bianchi, priorul Comunităţii din 
Bose, în spaţiul creştin celălalt nu mai poate fi considerat un infern, ci un „dar al lui Dumnezeu”, 
care îmi lipseşte, şi care-mi descoperă propria-mi insuficienţă16.  

 
  
Implicaţii comunitare concrete 

 
Argumentând că omul este o persoană a cărei condiţie ontologică este aceea de a fi deschisă 

şi deci în relaţiei cu ceilalţi, nu am voit să afirm altceva decât că fiecare dintre noi are în sine însuşi 
acele resurse necesare pentru realizarea unui autentic raport de comuniune cu cei de lângă noi. Dar 
cum pot fi manifestate şi făcute efective aceste resurse pe care nu doar spunem dar şi credem că 
fiecare dintre noi le poartă cu sine? În primul rând prin manifestarea convingerii că:  

 
                                                 

15 J.P. SARTRE, Porta chiusa, ed. italiana Bompiani, Milano 1947, p. 230.  
16 E. BIANCHI, Per una spiritualità della comunione: unità nella diversità. În cadrul „Symposium-ului” 

internaţional al episcopilor organizat de Consiliul Pontifical pentru Unitatea creştinilor cu ocazia a 40 de ani de la 
proclamarea decretului Conc.Vat II Unitatis redintegratio, Rocca de Papa, 13 noiembrie 2004. Discursul poate fi găsit 
în format electronic la adresa: http://www-1.monasterodibose.it/bianchi-work/c20041113.html  
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Persoana este purtătoare de valori  
Nietzche, filosoful care a susţinut răsturnarea totală a valorilor tradiţionale şi cel care a vestit 

„moartea lui Dumnezeu”, într-una din ultimele sale scrieri („Fragmente postume”) făcea 
următoarea constatare: „În definitiv, omul şi-a pierdut încrederea în valoarea sa”. Am văzut că 
gândirea personalistă a reuşit să recupereze în ultimul timp această concepţie a persoanei ca 
„purtătoare de valori”. Persoana nu poate fi concepută ca un obiect între alte obiecte, deoarece 
fiecare are esenţa ei individuală valoroasă, pe care trebuie să o realizeze. În baza unei astfel de 
viziuni personaliste, comunitatea devine locul afirmării, susţinerii şi confirmării valorilor pe care 
fiecare persoană le aduce cu sine. Din păcate de câte ori aceste valori nu sunt negate, interzise şi 
distruse, în comunităţile noastre, tocmai datorită faptului că valorile sunt căutate în altă parte şi 
nicidecum în cei care sunt cu adevărat purtători de valori.      
 
Atenţia  faţă de celălalt 

Se spune că lumea noastră are atâta realitate şi frumuseţe câtă atenţie există în sufletul 
nostru. Am spus că persoana este o fiinţă relaţională. Fiind atent cu întreaga mea fiinţă, sunt mai 
„plin”, mai bogat şi mai real decât atunci când rămân închis în mine şi nu intru în reciprocitate de 
dialog cu lumea din jurul meu. Însuşi aproapele meu, fratele de lângă mine, pe care am datoria să-
l iubesc, rămâne o simplă noţiune abstractă, atât timp cât eu nu sunt atent la miracolul apariţiei 
sale, în calitate de purtător al unei vocaţii unice şi al unui mesaj divin. Am văzut mai sus că astăzi 
se insistă foarte mult pe necesitatea dezvoltării unei autentice întâlniri cu celălalt, perceput ca o 
prezenţă care mă interoghează.  
 
Întâlnirea autentică cu celălalt 

Întâlnirea autentică mă ajută să mă descopăr pe mine prin celălalt, şi acest lucru devine 
esenţial, pentru a putea depăşi dinamica inter-personală din timpul nostru, care este una foarte 
reductivă. Ea exprimă un fel de concentrare a propriei vieţi în jurul unor centre exterioare ei, 
precum: câştigul, succesul, interesul, puterea etc. Logica actuală a relaţiei cu celălalt se aseamănă 
sub multe aspecte cu logica tehnologiei, în care criteriile de bază sunt funcţionalitatea şi 
randamentul. Celălalt este redus la o formă de „piesă” mecanică ce-şi pierde utilitatea atunci când 
se uzează sau nu mai dă randament. În acest caz, aceiaşi logică nu-mi permite altceva decât să 
înlocuiesc piesa nefuncţională cu una nouă şi, dacă e posibil, chiar mai performantă. Într-o astfel 
de logică întâlnirea autentică cu celălalt nu-şi află locul.      
 
Reconsiderarea prieteniei 

În scrisoare apostolică Novo millennio ineunte papa Ioan Paul II, afirma: „Spiritualitate de 
comuniune înseamnă, pe lângă acestea, capacitatea de a simţi fratele de credinţă în unitatea 
profundă a trupului mistic, deci ca "unul care-mi aparţine", pentru a şti să împărtăşeşti bucuriile şi 
suferinţele sale, pentru a-i intui dorinţele şi a avea grijă de nevoile sale, pentru a-i oferi o 
adevărată şi profundă prietenie” (nr. 43).  

Prietenia a fost considerată încă din cele mai vechi timpuri una dintre marile valori ale 
umanităţii. Este de ajuns să dăm o privire scrierilor celor înţelepţi din vechime sau să ne amintim 
de acea înţelepciune care este rodul experienţei poporului simplu sintetizat atât de bine în 
proverbe pentru a ne putea convinge de acest lucru. Dar dacă înţelepciunea clasică a ajuns să 
vorbească despre prietenie ca fiind lucrul cel mai necesar în viaţă fără de care nimeni n-ar dori să 
trăiască, chiar dacă ar avea toate celelalte bunuri17, odată cu răspândirea mesajului creştin, această 
valoare este îmbogăţită cu un conţinut nou: acum prietenia va fi considerată cu adevărat autentică 
doar dacă iubirea dintre prieteni este stabilită în Cristos şi susţinută de el. În acest sens prietenia 

                                                 
17 ARISTOTEL, Etica Nicomahică, VIII, I, 1155 a. 
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creştină trece dincolo de binomul clasic eu-tu şi se consolidează pe trinomul eu-Cristos-tu, aşa 
încât prietenia adevărată îşi află în Cristos consensul18.  

În primele secole creştine prietenia dobândise o mare importanţă mai ales în viaţa 
cenobitică. Demnă de remarcat este prietenia dintre Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Grigore din 
Nazianz. Sf. Grigore va spune despre sine însuşi. „Fiecare dintre noi are un punct slab, al meu 
este prietenia”, şi tot el adăuga „dacă cineva m-ar întreba care este cel mai frumos lucru în viaţă i-
aş răspunde că prietenii”. „Aspirăm la unul şi acelaşi bine şi cultivăm în fiecare zi cu mai multă 
fervoare şi mai intim idealul nostru comun…Aceasta era întrecerea noastră: nu cine este primul, 
ci cine îi permite celuilalt să fie primul”. 

Începând cu sec. XVI, mai ales după Reforma protestantă şi sub influenţa unor mişcări 
spirituale rigoriste precum jansenismul, ia naştere, chiar şi în Biserică, o mentalitate de 
neîncredere faţă de natura umană şi faţă de relaţiile interpersonale, care-şi află încununarea în 
prietenie. Acest pesimism i-a determinat pe unii autori teologi sau moralişti să susţină un dispreţ 
evident faţă de natura umană şi să suspecteze, sau chiar să condamne, orice formă de prietenie 
sau chiar cele mai legitime afecte umane. Semnificativă este în acest sens concluzia lui J. 
Negrone: „A vorbi despre prietenie în comunităţile religioase este întotdeauna ceva suspect”19. 

După Conc. Vat. II valoarea prieteniei în viaţa consacrată începe să fie recuperată această 
temă poate fi întâlnită în majoritatea tratatelor de specialitate. De exemplu Dicţionarul teologic al 
Vieţii consacrate, publicat în anul 1992 acordă un mare spaţiu acestui argument20.  

După aceste consideraţii ne putem întreba: este prietenia indispensabilă pentru realizarea 
comuniunii? Nu este uşor de dat un răspuns. Cu siguranţă ea devine un loc privilegiat al 
comuniunii atunci când este considerată asemenea Sf. Augustin, care spunea: „Adevărata 
prietenie există doar între cei pe care Tu, Doamne, îi uneşti prin iubire”. Totodată prietenia 
favorizează anumite atitudini indispensabile comuniunii fraterne precum:  
 
Ascultarea activă 

 Astăzi se pare că toţi vrem să fim ascultaţi dar prea puţini mai au capacitatea de a mai 
asculta. Ascultarea activă dărâmă zidurile dintre noi şi fraţii noştri şi conduce la eliberarea lăuntrică. 
Bonhoeffer (pastor protestant mort la Auschwitz) precizează că un bun ascultător aude strigătele 
lăuntrice şi vede lacrimile invizibile ale celuilalt. Deseori suntem tentaţi să-i judecăm pe cei din 
jurul nostru potrivit impresiilor pe care ni le-am făcut, informaţiilor pe care le-am primit de la alte 
persoane, fără să-i ascultăm. Nu facem altceva decât să ridicăm ziduri. Există o singură sursă de la 
care putem lua informaţiile de care avem nevoie: persoana în cauză. Calea de a primi informaţiile 
este de a asculta persoana respectivă. Multe persoane au experimentat îmbunătăţirea relaţiilor cu 
semenii lor din momentul când au început să-i asculte activ. Ascultarea activă salvează relaţiile 
interpersonale şi le edifică. Deseori îi ascultăm pe cei din jur în grabă şi tragem concluzii pripite. 
Un înţelept a fost întrebat odată de ce omul are numai o gură şi două urechi. „Ca să vorbească mai 
puţin şi să asculte mai mult” a răspuns fără ezitare înţeleptul.  
 
Capacitatea de „a purta poverile altora” 
 Cel care nu este capabil să poarte „poverile altora” (ne gândim aici mai ales la dezvăluirile 
pe care celălalt ni le face), va face caz de ceea ce a „descoperit”. În acest sens Cartea Proverbelor ne 
învaţă: „Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. Cine 
umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat” (Pv 11, 
12-13). Modestia în relaţiile cu semenii noştri deschide calea confidenţei. Confidenţa se realizează 
atunci când nu acuzăm persoana care ne vorbeşte şi încercăm să vedem şi să înţelegem ce se află 

                                                 
18 Expresia “prietenie adevărată”, pe care Sf. Augustin o foloseşte deseori este sinonimă cu expresia “prietenie 

deplină”. Aşa încât opusul ei nu este „prietenia falsă”, ci „prietenia incompletă”. Astfel există prietenie şi între 
necredincioşi însă ea este „incompletă”, deoarece îi lipseşte fundamentul în Cristos.  

19 J. NEGRONE, Tres nuovi tractatus ascetici, vol III, Milano 1966, p. 264.  
20 AA.VV., Dizionario teologico della vita consacrata, ed. ital.,  Editrice Áncora Milano 1994.  
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dincolo de acţiunile greşite, de păcatele sau stările complexe ale celui ce se destăinuie. „Este un 
adevărat prieten – spunea Sf. Augustin – cel căruia îi poţi comunica toate gândurile tale”. 
 
Bucuria 

De asemenea bucuria trebuie cultivată, dar nu trebuie uitat că ea este rodul Duhului şi face 
parte din atmosfera realităţii viitoare. O fraternitate fără bucurie este o fraternitate care se stinge, 
conform doc. „Viaţa fraternă în comunitate”. Membrii unei comunităţi în care bucuria a dispărut 
vor căuta în altă parte ceea ce nu găsesc în casa lor.  

 
Sf. Augustin: „La început Doamne, când eram departe de tine, viaţa mea era trăită la periferia 

adevărului; dar acum, când m-am aşezat în centrul mântuirii, inima mea vibrează de cea mai 
profundă şi luminoasă bucurie interioară… Viaţa fericită tocmai asta înseamnă: a te bucura tinzând 
spre tine; a te bucura de tine, a te bucura pentru că tu eşti cauza bucuriei, Doamne; atât şi nimic 
altceva. Iar eu prefer să pierd totul şi să te găsesc pe tine, decât să câştig totul şi să nu te găsesc pe 
tine, bucuria deplină a sufletului meu”.  

 9


