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Abstract. Papal encyclical «Centesimus annus» promulgated in 1991 by
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Enciclica Centesimus annus, promulgatã la 1 mai 1991 de cãtre suveranul
pontif Ioan Paul al II-lea, a fost adresatã venerabililor fraþi întru episcopat, cle-
rului, familiilor cãlugãreºti, credincioºilor bisericii catolice ºi tuturor oamenilor
de bunãvoinþã, cu ocazia centenarului enciclicei Rerum novarum. Autorul enci-
clicei Centesimus annus, polonez de origine, pe nume Karol Wojtyla, a deþinut
funcþia de arhiepiscop catolic al Cracoviei pânã în ziua de 16 octombrie 1978,
când conclavul cardinalilor format din 111 membri l-a ales papã, dupã moartea
neaºteptatã a papei Ioan Paul I, primind numele de Ioan Paul al II-lea, întronizat
solemn la 22 octombrie 1978. Între primele preocupãri ale papei Ioan Paul al II-lea
a fost iniþierea dialogului teologic cu Biserica Ortodoxã, printr-o vizitã oficialã
la Patriarhia Ecumenicã, la Constantinopol, între 28 ºi 30 noiembrie 1979. De-
claraþia comunã, datã în ziua de 30 noiembrie 1979 de cãtre papa Ioan Paul al II-lea
ºi Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Dimitrios I al Constantinopolului, eviden-
þiazã importanþa dialogului teologic, numit „dialogul dragostei“, ce uneºte deja
cele douã „Biserici surori“, romano-catolicã ºi ortodoxã, contribuind la cãutarea
unitãþii în lumea creºtinã. Patriarhul ecumenic ºi suveranul pontif au anunþat
totodatã constituirea unei Comisii teologice mixte, aprobatã de cele douã Bise-
rici ºi compusã din 30 membri romano-catolici ºi un numãr de membri ortodocºi,
care reprezintã toate Bisericile ortodoxe autocefale. Patriarhia Românã este re-
prezentatã în Comisia mixtã ortodoxã-romano-catolicã de cãtre I.P.S. Mitropolit
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Nicolae Corneanu al Banatului ºi pr. prof. ªtefan Alexe. În 1998 papa Ioan Paul
al II-lea a fãcut o vizitã Patriarhiei Române, iar în 2002 Patriarhul României, P.F.
Teoctist, i-a întors vizita la Vatican.
Enciclica Centesimus annus este compusã din 6 capitole, precedate de o in-

troducere.
Încã de la început Centesimus annus se raporteazã la Rerum novarum, nu numai

în mod aniversar, ci ºi problematic, evidenþiind cã spre sfârºitul secolului al XIX-lea
catolicismul s-a reafirmat în Germania ca urmare a politicii echilibrate a papei
Leon al XIII-lea. Prin enciclicile sale, dar mai ales prin enciclica Rerum novarum
asupra problemelor sociale, promulgatã la 15 mai 1891, papa a cãutat sã împace
catolicismul cu puternica miºcare muncitoreascã, ajunsã la mare importanþã în
Germania. Imperiul german, creat la 18 ianuarie 1871 de cancelarul Otto von
Bismark, era la sfârºitul secolului al XIX-lea într-o susþinutã ascensiune econo-
micã ºi politicã. Dezvoltarea industrialã a Germaniei, în special, ºi a marilor pu-
teri, în general, a generat creºterea numericã a proletariatului industrial, organi-
zat la 28 septembrie 1864 într-o asociaþie internaþionalã a muncitorilor (Inter-
naþionala I), ºi a produs creºterea în avalanºã a organizaþiilor sindicale, a parti-
delor socialiste, muncitoreºti ºi social-democrate, astfel cã problema condiþiei
forþei de muncã proletare devenise explozivã.
Act fondator al doctrinei sociale a Bisericii Catolice, enciclica Rerum novarum

are ca subtitlu „Despre condiþia muncitorilor“. Ea apare în plinã revoluþie indus-
trialã, al cãrei revers social este apariþia unor grave probleme sociale ale munci-
torilor. Sub presiunea revoluþiilor, a revoltelor populare ºi a miºcãrilor muncito-
reºti, care s-au rãspândit cu repeziciune în Europa ºi în SUA, au apãrut ºi rãspun-
suri prin intermediul legislaþiei sociale. Personalitãþi catolice eminente, grupuri
laice de reflexie ºi de acþiune se interesau de condiþia muncitorilor punând la
îndoialã structura socialã rezultatã din aplicarea liberalismului economic, pu-
neau întrebãri creºtinismului ºi filosofiilor sociale ale timpului, propuneau calea
reformelor legislative ºi sugerau muncitorilor sã-ºi ia destinul în propriile mâini.

Rerum novarum este structuratã în 45 de paragrafe dispuse în 4 capitole pre-
cedate de o introducere cu 2 paragrafe ºi un paragraf final ca exhortaþie pentru
instaurarea obiceiurilor creºtine în viaþa socialã1. În paragrafele introductive, papa
Leon al XIII-lea rezumã raporturile dintre patroni ºi muncitori la un conflict grav
din cauza faptului cã bogãþia s-a concentrat în mâinile unui numãr mic, iar cei
mulþi au fost lãsaþi într-o situaþie nemeritatã de sãrãcie, nefericire ºi mizerie. Sta-
rea de conflict major, grav ºi generalizat preocupã pe savanþi ºi pe înþelepþi, agitã
spiritele în deliberãrile publice, solicitã perspicacitatea legislatorilor ºi a consi-
lierilor guvernamentali. Secolul pe cale de a se încheia — remarcã papa Leon
al XIII-lea — a distrus, fãrã sã punã nimic în loc, vechile corporaþii protectoare
ale celor sãraci. Principii ºi sentimente religioase, legi ºi instituþii publice au dis-
pãrut, muncitorii izolaþi ºi fãrã apãrare au fost abandonaþi bunului plac al patro-
nilor lipsiþi de omenie ºi cupiditãþii unei concurenþe acerbe. Concentrarea capitalului,
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a industriei ºi a comerþului a impus mulþimii proletarilor un jug servil insuportabil.
Referindu-se la soluþiile conflictului dintre capital ºi proletariat, papa Leon

al XIII-lea analizeazã, în capitolul întâi, propunerea socialistã de suprimare a
proprietãþii private ºi pune în evidenþã consecinþele sale funeste2. Argumentele
aduse împotriva tezei socializãrii proprietãþii se referã la faptul cã muncitorii, ºi
aºa lipsiþi de minimul necesar, ºi-ar pierde orice speranþã de prosperitate; omul
prin esenþa sa are dreptul natural, stabil ºi perpetuu de a poseda; Dumnezeu i-a
dat omului ca dar de stãpânire în comun pãmântul întreg; relaþiile între proprietatea
privatã ºi munca salariatã sunt de complementaritate ºi nu de conflict social; fa-
milia are nevoie de proprietate ºi patrimoniu propriu pentru a subzista; puterea
civilã trebuie sã protejeze familia de consecinþele funeste ale proprietãþii colective.
Capitolul al II-lea formuleazã argumentele de drept ale Bisericii de a aborda

într-o manierã eficace subiectul conflictului dintre muncã ºi capital. Punctul de
plecare al Bisericii este acceptarea diferenþelor ºi a inegalitãþilor condiþiilor. Þi-
nând însã seamã de relaþia de complementaritate dintre muncã ºi capital ca ºi de
principiul justiþiei sociale care guverneazã datoriile reciproce ale muncitorilor ºi
ale patronilor, papa Leon al XIII-lea apreciazã cã nivelul salariului trebuie sã fie
just, iar folosirea bunurilor ºi a bogãþiilor trebuie sã fie comunã. Sãrãcia nu este
un oprobriu, ci trebuie tratatã în spiritul caritãþii creºtine, al prieteniei ºi al iubirii
fraterne.
Capitolul al III-lea analizeazã rolul statului în societatea industrialã, anume

statul trebuie sã acþioneze în interesul comun, în spiritul cetãþeniei comune ºi al
justiþiei distributive. Autoritãþile statului trebuie sã pãzeascã binele public ºi pri-
vat ºi sã intervinã pentru protecþia muncitorilor, a tradiþiilor ºi a proprietãþii pri-
vate. Puterea de stat trebuie sã previnã grevele, sã respecte demnitatea omului ºi
sã asigure repausul sãptãmânal prin determinarea prin lege a condiþiilor de lucru
ºi a duratei zilei de muncã.
Capitolul al IV-lea este consacrat evaluãrii funcþiilor corporaþiilor în viaþa so-

cialã. Astfel, corporaþiile muncitoreºti sunt considerate cã au o influenþã binefã-
cãtoare ºi o influenþã reglatoare a raportului dintre muncã ºi capital, dar trebuie
„creºtinate“ pentru a-ºi dovedi întreaga utilitate pentru societate3.
De la Rerum novarum la Centesimus Annus au fost promulgate numeroase

enciclice, pentru rezolvarea problemelor sociale în spiritul Evangheliei, care au
întregit doctrina socialã a Bisericii Romano-Catolice.
Astfel, patruzeci de ani mai târziu, prin enciclica Quadragesimo anno, din 15

mai 1931, papa Pius al XI-lea completeazã unele idei din Rerum novarum ºi sta-
bileºte noi poziþii doctrinare faþã de problemele sociale recent apãrute ca: problema
muncii, organizarea sindicatelor, raporturile dintre patroni ºi muncitori. În aceeaºi
perspectivã, papa Pius al XI-lea, în enciclica Divini redemptoris din 19 martie
1937, dezvoltã pe larg învãþãtura creºtinã despre om, familie ºi societate ºi evi-
denþiazã influenþele nefaste ale comunismului ateu. Papa Ioan al XXIII-lea, în
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enciclica Pacem in terris din 11 aprilie 1963, trateazã despre condiþiile pãcii în-
tre toate naþiunile lumii pe baza principiilor adevãrului, justiþiei sociale, caritãþii
creºtine ºi libertãþii umane. Conciliul Vatican II, în al 16-lea document adoptat,
Gaudium et spes din 7 decembrie 1965, statueazã rolul Bisericii Romano-Cato-
lice în lumea contemporanã. Papa Paul al VI-lea a promulgat douã documente
memorabile. Primul, intitulat Populorum progressio, din 26 martie 1967, este o
enciclicã referitoare la modificarea raportului de forþe pe scena internaþionalã. În
timp ce þãrile industrializate sunt tot mai bogate, þãrile lumii a treia au rãmas
dependente de þãrile dezvoltate.
În prelungirea Conciliului Vatican II, unde episcopii din lumea întreagã au

discutat problemele popoarelor Asiei, Africii ºi Americii Latine, enciclica afirmã
cã dezvoltarea a devenit un alt nume pentru pace; cã ea depãºeºte creºterea eco-
nomicã prin finalitatea sa care este omul individual ºi social ca întreg; cã mijloa-
cele de acþiune socialã ºi politicã pentru atingerea finalitãþii dezvoltãrii sunt res-
ponsabilizarea politicã ºi economicã a instituþiilor, a popoarelor pentru alegerea
obiectivelor ºi a strategiilor de rãspuns la sfidãrile majore ale timpului. Enciclica
formuleazã pentru prima datã ideea unei ciocniri a civilizaþiilor. În scrisoarea
apostolicã adresatã cardinalului Roy din 14 mai 1971, intitulatã Octogesima ad-
veniens, papa Paul al VI-lea formuleazã soluþii la noile nevoi ale unei lumi în
schimbare. Tabloul lumii este relativ favorabil, cu o economie mondialã în creº-
tere, cu nivel de viaþã ameliorat într-o epocã a coexistenþei paºnice, dar ºi cu noi
probleme sociale ce îºi aºteaptã rãspunsul: explozia urbanã, locul tinerilor ºi al
femeilor în societate, ºomajul, emigraþia forþei de muncã ºi a inteligenþei din þãrile
sãrace spre þãrile dezvoltate, discriminãrile rasiale, sociale ºi politice.
Papa Ioan Paul al II-lea a promulgat trei enciclice relevante prin poziþiile teo-

retice complementare doctrinei sociale a Bisericii Romano-Catolice. Prima enci-
clicã, intitulatã Laborem exercens din 14 mai 1981, se referã la munca omeneascã
în condiþiile revoluþiei tehnice cu profunde consecinþe asupra producþiei, organi-
zãrii ºi relaþiilor de muncã, bazatã însã pe un concept unic: relaþiile de muncã în-
temeiazã demnitatea omului. La 90 de ani de la Rerum novarum, enciclica La-
borem exercens, abordeazã trei probleme majore: sensul subiectiv ºi obiectiv al
muncii; complementaritatea relaþiilor dintre capital ºi muncã; dreptul la muncã
în calitate de drept al omului. În noul context al muncii, muncitori, sindicate ºi
patroni regãsesc fundamentul acþiunii lor comune ºi demnitatea lor în funcþie de
situaþia socialã, politicã ºi ideologicã a fiecãruia.
A doua enciclicã a papei Ioan Paul al II-lea, Sollicitudo rei socialis, din 30

decembrie 1987, se referã la problemele sociale ale dezvoltãrii umane, atât la ni-
vel individual cât ºi etnic. Enciclica a apãrut în contextul accentuãrii dezechi-
librelor între Nord ºi Sud, între Vest ºi Est, ca ºi în interiorul þãrilor industria-
lizate. Tabloul lumii este descris în mod dramatic. Indicatorii economici, sociali,
politici, culturali aratã cã situaþia þãrilor defavorizate din lumea a treia, dar ºi a
þãrilor industrializate, s-a degradat în mod îngrijorãtor ºi cã au apãrut noi forme
de sãrãcie. Printre cauzele acestei evoluþii figureazã ºi conducãtorii celor douã
blocuri de þãri, ca ºi mecanismele perverse, dezintegrarea interdependenþei na-
þiunilor pe motive etnice, conflictul ideologic. Enciclica invitã actorii sociali sã

4 «CENTESIMUS ANNUS» 51



gãseascã soluþia la problemele sãrãciei ºi mizeriei în solidaritatea mondialã, în
dimensiunile ei morale, culturale, religioase, capabile sã întãreascã socialul
pentru a întãri economicul care sã dea prioritate sãracilor în politicile dezvoltãrii
ºi de asistenþã socialã. Solidaritatea este calea pãcii ºi a dezvoltãrii tuturor popoa-
relor lumii, considerã enciclica drept mesaj al Bisericii adresat lumii contemporane.
Ultima enciclicã este Centesimus annus.
La problemele sociale ºi politice legate de munca umanã, la un secol dupã

Rerum novarum ºi în perspectiva sfârºitului de mileniu II, s-au adãugat eveni-
mentele istorice ale memorabilului an 1989 care au oferit subiecte noi de reflec-
þie ºi au stimulat inspiraþia suveranului pontif, concretizatã într-o sintezã remar-
cabilã a doctrinei sociale creºtine. Enciclica este structuratã în ºase capitole prin-
cipale, precedate de o Introducere unde sunt justificate scrierea ºi contextul isto-
ric în care ea a fost conceputã. Capitolul întâi (Trãsãturi caracteristice ale enci-
clicei Rerum novarum) este consacrat pentru a sublinia importanþa, deschiderile
ºi noutãþile problematice ºi doctrinare aduse de Rerum novarum. Al II-lea capitol
(Spre „lucrurile noi“ de astãzi) înregistreazã schimbãrile survenite în secolul
trecut între cele douã enciclice; al treilea capitol (Anul 1989) este considerat
„foarte istoric“4 deoarece evidenþiazã consecinþele crizei care a lovit lumea co-
munistã ºi aratã cã raþiunile eºecului „socialismului real“ nu au fost de ordin tehnic
sau militar, ci morale. Cauza principalã a cãderii blocului comunist ºi miza com-
petiþiei dintre cele douã blocuri au fost de naturã spiritualã ºi nu economicã (sau
nu economicã în primul rând), apreciazã suveranul pontif: „Adevãratul motiv al
acestor înnoiri este însã golul spiritual produs de ateism, care a lãsat lipsite de
orientare tinerele generaþii ºi în numeroase cazuri le-a fãcut ca, în cãutarea ire-
zistibilã a identitãþii proprii ºi a sensului vieþii, sã redescopere rãdãcinile reli-
gioase ale culturii naþiunilor lor ºi însãºi persoana lui Cristos“5. Al IV-lea ca-
pitol (Proprietatea privatã ºi destinaþia universalã a bunurilor) reia problema
proprietãþii private pe care deºi o apãrã, o limiteazã: „proprietatea asupra bunu-
rilor nu este un drept absolut, ci prin însãºi natura ei de drept uman îºi are limi-
tele proprii“6. Argumentul limitãrii constã în faptul cã aºa cum Pãmântul a fost
dat în folosinþã întregii umanitãþi, rezultatul proprietãþii private, anume bunurile,
trebuie sã fie date în utilizare comunã.
Capitolul al V-lea (Statul ºi cultura) se referã la rolul statului în viaþa comuni-

tãþii umane ºi la faptul cã viitorul popoarelor se decide pe terenul culturii. Ultimul
capitol (Omul e drumul Bisericii) are un caracter pronunþat spiritual ºi religios.
Prima observaþie dupã lectura enciclicei Centesimus Annus este analiza expli-

citã a domeniului social ºi politic al momentului în spiritul ecumenismului creº-
tin. În al II-lea rând, enciclica face distincþie între doctrina socialã a Bisericii ºi
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solicitudinea în pastoraþie, ca ºi între analiza socio-politicã ºi teologie. Centesi-
mus Annus nu vorbeºte numai de o doctrinã socialã creºtinã, ci de un program
social pe baza dreptului suveranului pontif de a analiza în mod constant relaþiile
creºtinilor catolici cu structurile economice ºi politice din þãrile lor. Papa are pri-
vilegiul de a se adresa credincioºilor sãi în legãturã cu problemele economice,
sociale ºi politice. Doctrina socialã a Bisericii Catolice cuprinde norme care gu-
verneazã viaþa economicã ºi societatea, ca ºi modele de organizare a societãþii,
fãrã sã privilegieze vreunul în mod deosebit. În consecinþã, Centesimus Annus se
limiteazã la o orientare globalã pe care o socoteºte indispensabilã ºi idealã.
Astfel, capitalismul are virtuþile sale, dar ºi elementele sale nocive de neignorat:
„Putem vorbi ºi astãzi, ca pe vremea enciclicei Rerum novarum, despre exploa-
tarea inumanã. În ciuda importantelor schimbãri apãrute în societãþile cele mai
avansate, carenþele umane ale capitalismului, ce duc la dominaþia lucrurilor
materiale asupra oamenilor, sunt departe de a fi dispãrut“7. Mulþi oameni
„populeazã oraºele lumii a treia, unde adesea sunt dezrãdãcinaþi din punct de
vedere cultural ºi unde se aflã în situaþii violent precare, fãrã posibilitatea de a
se integra. Nu li se recunosc în fapt nici demnitatea, nici calitãþile umane pozi-
tive ºi uneori se încearcã eliminarea lor din istorie impunându-li-se anumite for-
me de control demografic contrare demnitãþii umane“8.
Descrierea politicã a anului 1989 ocupã un loc central în economia enciclicei.

Existã diferiþi factori care au contribuit la schimbãrile politice nesperate din þã-
rile din centrul ºi estul Europei. Eºecul ideologiei comuniste totalitare ºi vidul
intelectual ºi de putere, care a produs cãderea blocului comunist, sunt consideraþi
factorii esenþiali ai revoluþiilor mai mult sau mai puþin violente din Est. Enciclica
constatã sfârºitul unei anomalii politice rezultatã din al II-lea rãzboi mondial
care a perturbat nu numai viaþa naþiunilor aºa-zis socialiste, ci întreaga situaþie
mondialã. Pentru momentul istoric al apariþiei sale, Centesimus annus a formulat
un corp de idei etice, politice ºi teologice capabile sã facã faþã schimbãrilor sur-
venite în þãrile din Est. Sunt iteraþi factorii cãderii regimurilor opresive, între care
marile miºcãri muncitoreºti din Polonia în numele solidaritãþii9; ineficienþa siste-
mului economic comunist, „violarea drepturilor umane la iniþiativã, la proprie-
tate ºi la libertate în sectorul economiei“10; ºi, în sfârºit, dezvãluirea esenþei
mincinoase a comunismului „când oamenii îºi închipuie cã deþin secretul unei
organizãri sociale perfecte care face imposibil rãul, îºi închipuie cã pot folosi ºi
orice mijloc, chiar ºi violenþa ºi minciuna, pentru a o realiza. Politica devine
atunci o «religie lumeascã» având iluzia cã va construi raiul pe pãmânt“11.
Una dintre ideile de forþã ale enciclicei este teoretizarea locului ocupat de Bi-

sericã în societate. În numele tuturor bisericilor creºtine, ºi din þãrile foste comu-
niste, suveranul pontif declarã pe bunã dreptate cã practicarea ºi cultura totali-
tarismului marxist comportã negarea Bisericii înseºi. Între consecinþele majore
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ale anului 1989, enciclica aºeazã întâlnirea dintre Bisericã ºi miºcarea mun-
citoreascã12, dar ºi faptul cã la nivel individual, social, regional ºi naþional s-au
acumulat tensiuni explozive ºi este nevoie de „structuri internaþionale capabile
sã intervinã spre a arbitra corespunzãtor conflictele care apar între naþiuni“ ºi
de efort de lungã duratã „pentru reconstruirea moralã ºi economicã în þãrile
care au pãrãsit comunismul“13. Fãrã a se erija într-o instituþie posesoare a co-
menzii în societate, Biserica se situeazã — afirmã papa Ioan Paul al II-lea —la
nivelul de autoritate centralizatã, de referinþã moralã, culturalã ºi istoricã, de or-
ganizare independentã ºi implicatã social în calitate de interlocutor al realitãþii
sociale, modulându-ºi rãspunsurile în funcþie de evenimente. Pe de o parte, tre-
buie renunþat la iluzia ecleziologicã dupã care Biserica istoricã ar fi deasupra
oricãrei ideologii ºi „prize“ sociale ºi politice; pe de altã parte trebuie corectatã
tendinþa de a nu vedea decât o Bisericã înregimentatã ºi confiscatã de forþele so-
ciale, politice ºi culturale. Luând în considerare raportul dintre Bisericã ºi puterea
politicã, enciclica „apreciazã sistemul democratic ca sistem care asigurã parti-
ciparea cetãþenilor la opþiunile politice ºi garanteazã supuºilor posibilitatea de
a-ºi alege ºi controla cârmuitorii sau de a-i înlocui în mod paºnic, când consi-
derã oportun“14.
Enciclica insistã, de altfel, asupra rolului fundamental al statului în lumea

contemporanã. În raport cu societatea civilã, implicit cu Biserica, statul trebuie
sã evite douã erori: prima este eroarea de a etatiza mijloacele de producþie, iar a
doua este eroarea de a lãsa cu totul liberã „fãrã control public“ economia de piaþã15.
Nici o economie planificatã de cãtre stat, dar nici o economie liberã, sãlbatic au-
tonomizatã, este poziþia suveranului pontif de la înãlþimea cãreia papa Ioan Paul
al II-lea afirmã necesitatea responsabilitãþii statului faþã de economic. Statul este
în serviciul lucrãtorilor ºi trebuie sã apere drepturile celor mai slabi, determinând
cadrul juridic capabil sã permitã derularea raporturilor economice. Statul nu
trebuie sã privilegieze un model economic — planificare sau economia de piaþã
care a învins dupã 1989 — ci trebuie sã subordoneze modelul principiilor etice
pe care se întemeiazã. Astfel, o „anumitã egalitate“ între partide va reduce inega-
litãþile sociale evidente, iar depãºirea relaþiei de putere „stãpân-sclav“ va conferi
demnitate ºi libertate muncii. Papa Ioan Paul al II-lea invocã necesitatea aplicãrii
principiilor complementaritãþii puterilor, subsidiaritãþii ºi solidaritãþii în dezvol-
tarea economicã. Libertatea umanã nu este deci fãrã limite în sensul cã liberalis-
mul economic nu are sens decât dacã este respectatã etica solidaritãþii. Pe plan
naþional ca ºi pe plan internaþional, dezvoltarea popoarelor începe cu reducerea
injustiþiilor ºi a cauzelor de conflict.
Criticii etatismului comunist trebuie sã i se adauge critica consecinþelor mili-

tare ale progresului tehnologic nelimitat. În 1989 nu a învins capitalismul sãlba-
tic ci capitalismul subordonat principiului libertãþii umane integrale16, ceea ce
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impune nu numai „mondializarea economiei“ în forme democratice, ci ºi un con-
trol juridic asupra statului ºi fundamentarea lui etico-religioasã. Munca, proprie-
tatea privatã ºi profitul sunt cu totul morale câtã vreme sunt mãsurate cu ajutorul
solidaritãþii cu aproapele.
Doctrina socialã a Bisericii din Centesimus Annus se concentreazã asupra

omului, plasând demnitatea omului în centrul mesajului social, deoarece con-
cepþia despre om are o repercusiune inevitabilã asupra moralei sociale ca ºi asu-
pra oricãrui proiect social ºi politic. De aceea Biserica Romano-Catolicã a consi-
derat cã trebuie sã ia poziþii radicale când este vorba despre apãrarea drepturilor
omului, punându-se în serviciul comunitãþii umane în ansamblul ei. Viziunea
enciclicã nu este numai socialã ºi biblicã, ci ºi ecumenicã, conceputã ca un in-
strument de evanghelizare, ca o nouã manierã de legãturã între limbajul politic
ºi limbajul misionar17.

Centesimus annus rãmâne rãmâne un document de mare importanþã ºi de ac-
tualitate eticã, politicã ºi socialã. Papa Ioan Paul al II-lea pune alãturi experienþa
tradiþionalã a catolicismului în domeniul social, interpretarea evenimentelor pre-
zente ºi sarcinile sociale ºi misionare imediate, dar ºi falsele identificãri pe care
Biserica nu trebuie sã ºi le asume. Astfel, Biserica nu poate sã impunã întregii
societãþi viziunea creºtinã despre bine ºi despre stat, deoarece ar da dovadã de
„pelagianism politic“18, dar trebuie sã facã faþã temerilor, incertitudinilor ºi sen-
timentelor de neputinþã ale credincioºilor creºtini. Cu aceastã misiune ºi cre-
dinþã, în mijlocul fragilitãþii istoriei ºi al precaritãþii lumii, Biserica poate depãºi
dezordinea ºi mizeria umanã19.

EDIÞII

Ioannis Pauli PP. II Summi Pontificis, Litterae Encyclicae «Centesimus Annus», venerabilibus in
episcopatu fratribus clericisque et religiosis familiis ecclesiae catholicae fidelibus universis
necnon bonae voluntatis hominibus saeculo ipso encyclicis ab editis litteris Rerum novarum
transacto, Libreria Editrice Vaticana, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXCI.

Del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Centesimus Annus, ai venerati fratelli
nell’ episcopato al clero alle famiglie religiose ai fedeli della Chiesa Cattolica e a tutti gli
uomini di buona volontà nel centenario della Rerum novarum, Città del Vaticono, Libreria
Editrice Vaticana, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1991.

Du Souverain Pontife Jean-Paul II, Lettre encyclique Centesimus Annus, à ses frères dans
l’épiscopat, au clergé, aux familles religieuses, aux fidèles de l’Église Catholique et à tous les
hommes de bonne volonté à l’occasion du centenaire de l’encyclique Rerum novarum, Cité du
Vatican, Libreria Editrice Vaticana, Typographie Polyglotte Vaticane, 1991.

Ioan Paul al II-lea, Enciclica Centesimus Annus, adresatã venerabililor fraþi întru episcopat, cleru-
lui, familiilor cãlugãreºti, credincioºilor Bisericii Catolice ºi tuturor oamenilor de bunã cre-
dinþã, cu ocazia centenarului Rerum novarum. Traducerea Arhiepiscopiei Romano-Catolice
din Bucureºti, editat de Organizaþia Catolicã Internaþionalã de Ajutorare «Kirche in Not»,
Nyiregyhaza, 1991.
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