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Anii ’60-’70 ai secolului al XX-lea sunt 
marcaţi de schimbări radicale la nivel de 
mentalitate, ceea ce va duce la o transformare 
profundă a planului social, politic, cultural 

şi religios al societăţii. Biserica, odinioară instituţia cu cea mai mare influenţă în ceea 
ce priveşte etica şi morala, îşi va pierde treptat autoritatea în acest domeniu, intrînd 
într-un profund conflict cu noile tendinţe şi transformări ce au loc în planul mentalităţii 
societăţii contemporane. Acum, subiecte considerate anterior ruşinoase sau imorale intră 
în atenţia mass-mediei, a medicinei, şi a oamenilor de rînd, ducînd astfel la demitizarea 
anumitor aspecte ale vieţii umane şi la o ridicare a cenzurii, un moment cheie – Revoluţia 
Moravurilor – ajungînd să suprime, aparent, şi cele din urmă tabu-uri.Transformările 
ce au loc în a doua jumătate a secolului al XX-lea, deşi cu un caracter clar modern, sunt 
în realitate rezultatul a peste două secole de evoluţie pe plan social, medical, şi filozofic, 
fiind declanşate, alături de diferiţi factori precum creearea unor noi discursuri privind 
noţiunea de libertate, sau moralitate, şi de drama lăsată de cele două războaie mondiale 
în conştiinţa umanităţii. 

Originile Revoluţiei Sexuale pot fi urmărite pînă tîrziu în secolul al XVIII-lea, moment 
în care, în scrierile celor mai importanţi intelectuali începe să se afirme tot mai pragmatic 
ideea unei eliberări sexuale. Putem aminti în acest context operele unor filozofi precum 
Jean Jacques Rousseau, David Hume, sau John Stuart Mill, aceştia susţinînd o eliberare 
a fiinţei umane de sub tradiţia creştină a sexualităţii1. Un rol important în construirea 
unei noi atitudini vizavi de comportamentul în societate şi a modului în care este 
privită sexualitatea îl vor avea scrierile filozofului mai sus amintit, John Stuart Mill, 
care, în prelegerile sale, pune accent pe libertatea umană şi pe o morală mai permisivă 
decît cea existentă în societatea contemporană lui2. În conturarea noii mentalităţi nu 
trebuie uitat nici rolul medicinei, domeniu care, prin contribuţiile celor mai importanţi 

1 Kochuthara, George: The concept of sexual pleasure in the Catholic moral tradition, Gregorian 
University Press, Roma, 2007, pag. 358.

2 Ibidem.
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psihiatrii ai vremii – Wilhem Reiche, Henry Havelock Ellis şi Sigmund Freud, va schimba 
semnificativ modul în care este percepută natura sexualităţii, cercetările celor amintiţi mai 
sus rămînînd pînă în ziua de astăzi un punct de referinţă pentru specialişti. Activitatea 
şi interesul pe care cei trei îl vor manifesta faţă de domeniul sexualităţii, le conferă 
dreptul de a fi consideraţi ca fiind printre principalii iniţiatori ai Revoluţiei Moravurilor 
şi a celei Sexuale: în timp ce Henry Havelock Ellis devine susţinătorul dragostei libere, 
Sigmund Freud va ajunge la concluzia conform căreia sexualitatea este cea mai puternică 
caracteristică a personalităţii umane3. Prin transferarea în plan sociologic al studiilor lui 
Freud, Wilhem Reiche va deschide un nou orizont ce va afecta şi domeniului sexualităţii4 
– după 1920 concepţii considerate scandaloase sau ruşinoase pînă atunci vor intra şi în 
vocabularul societăţii, făcîndu-se astfel o trecere de la caracterul tacit al acestui subiect 
spre cel public5. Iată cum legătura dintre sexualitate şi procreere, susţinută de tradiţia 
Bisericii, începe treptat să se dizolve, noul mod de viaţă îndepărtîndu-se de instituţia 
căsătoriei, înţeleasă din punct de vedere religios, acum fiind încurajate relaţiile sexuale 
pentru plăcere şi nu neaparat în scop procreator6. În acest sens, pentru spaţiul Statelor 
Unite ale Americii contribuţia şi activitatea Margaretei Sanger (pe numele de botez 
Margaret Louisa Higgins) se va dovedi a fi esenţială în declanşarea Revoluţiei Sexuale, 
aceasta fiind prima persoană care pune bazele mai multor organizaţii ce vor promova 
contracepţia artificială7. În anul 1916 este deschisă, sub conducerea sa, prima clinică de 
contracepţie din Statele Unite, pentru ca în 1921 aceasta să pună bazele Ligii Americane 
de Contracepţie. Activitatea sa nu se va limita însă doar la spaţiul american, ci va avea 
un impact major şi în Europa, unde, în 1927, la Geneva, va fi organizată – sub îndrumare 
personală – prima Conferinţă Internaţională privind Demografia. Prin experienţa, 
activitatea şi contribuţia sa în domeniul sexualităţii, Margaret Sanger este considerată 
a fi inventatoarea termenului de contracepţie8.

Izbucnirea celor două războaie mondiale şi drama lăsată de acestea în conştiinţa 
umanităţii va aduce cu sine modificări majore în ceea ce priveşte schimbarea atitudinii 
faţă de comportamentul sexual şi sexualitate. Raportul elaborat de biologul şi profesorul 
de etimologie şi zoologie american Alfred Kinsey va influenţa profund mentalitatea şi 
atitudinea vizavi de sexualitate, bisexualitate şi homosexualitate a populaţiei americane 
şi a celei din ţările din Vestul Europei. Activitatea acestuia va constitui unul dintre 
factorii ce vor duce la declanşarea Revoluţiei Sexuale a anilor ’60, unii istorici vorbind 

3 Ibidem.
4 Bishop Laffitte’s adress to couple to couple league, editat de Counciliul Pontifical pentru Familie, 

vizualizat pe http://www.vatican.va, în data de 15 octombrie 2011.
5 Ibidem.
6 Corvino, John (coord.): Same sex. Debating the ethics, science and culture of homosexuality, 

Rowman and Littlefield Publishers, New York, Oxford, pag. 60.
7 Kochuthara, George: op.cit., pag. 358.
8 Activitatea acesteia se va extinde şi în spaţiul Asiei, cu precădere în India şi Japonia. Vezi 

Margaret Sanger, în Encyclopædia Britannica, 2011, vizualizat pe www.britannica.com/EBchecked/
topic/522350/Margaret-Sanger, în data de 15 octombrie 2011.
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de acest moment ca fiind o eliberare gay – acum are loc o confirmare socială a specifităţii 
homosexuale, atît în Europa cît şi în America9.

Alături de activitatea cercetătorului american, la originea evenimentelor din anii 
’60 se pot stabili şi alţi cîţiva factori declanşatori: apariţia pilulelor contraceptive, care 
devin accesibile tuturor; mişcările de protest din rîndul tinerilor; deschiderea faţă de 
subiectul sexului şi o renaştere şi reafirmare a feminismului. În acest context doctrina 
şi tradiţia Bisericii trec pe plan secund, acestea pierzîndu-şi treptat rolul de principal 
model în ceea ce priveşte etica şi moralitatea. Un rol important în propagare schimbării 
de mentalitate îl va juca şi mass-media, care se va dovedi a fi un factor esenţial în 
conturarea mentalităţilor şi opinilor societăţii. Biserica Catolică va sublinia importanţa 
acesteia, acuzînd acest domeniu de propagarea unor exemple negative precum divorţul, 
contracepţia şi nu în ultimul rînd homosexualitatea, prezentînd diferite aspecte imorale 
într-o lumină pozitivă. În acest context, mesajul Papei Ioan Paul al II-lea, ţinut cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Comunicaţiilor, va aminti mass-mediei rolul pe care aceasta îl 
joacă în modelarea mentalităţilor, menţionînd că nu ar trebui promovate atitudini care 
dăunează societăţii (adică toleranţa faţă de adulter, divorţ, homosexualitate)10. În ciuda 
opoziţiei Bisericii, caracterul cu precădere privat al sexualităţii va fi atacat prin apariţia 
educaţiei sexuale11, şi printr-o liberalizare generală a moravurilor sexuale, fenomen ce se 
va înscrie într-o dublă mişcare de autonomizare relativă şi de raţionalizare a sexualităţii12. 

Acum are loc o demitizare a acestui aspect al vieţii umane şi o ridicare a cenzurii, 
revoluţia moravurilor suprimînd aparent şi cele din urmă tabuuri: homosexualitatea, 
printre altele, începînd să fie văzută ca un comportament normal, legitim. Unul din 
efectele liberalizării sexuale a ultimelor două decenii este faptul că homosexualitatea va 
ieşi treptat din categoria domeniilor despre care nu se discută13. Mai mult, acum apare 
un interes faţă de stilul de viaţă homosexual – iată ce spune istoricul Philippe Ariès: 
Interesul pentru stilurile de viaţă homosexuale şi această schimbare în abordarea homosexualităţii 
pot – cel puţin în parte – să se explice prin caracterul de model pe care viaţa homosexuală tinde 
să-l ia într-un moment de liberalizare generală a moravurilor sexuale14. Treptat, noţiunea de 
atentat la bunele moravuri va fi înlocuită cu cea de delict sexual15.

Incidentele imediat următoare Revoluţiei Moravurilor, care au loc în Greenwich 
Village, New York în 1969 vor marca o trecere de la o revoluţie a moravurilor spre o 
revoluţie politică, apărînd aşadar primele iniţiative ale unor ţări de a legaliza căsătoriile 

9 Ariès, Philippe; Duby, Georges: Istoria vieţii private, vol. 10. De la primul război mondial pînă 
în zilele noastre, editura Meridiane, Bucureşti, 1997, pag. 222.

10 Message of the Holy Father John Paul II for the 38th World Communication Day, editat de Congragaţia 
pentru EducaţiaCatolică, 23 mai 2004.

11 Ariès, Philippe; Duby, Georges: op.cit., pag. 284.
12 Ariès, Philippe: Sexualităţi occidentale, editura Antet, Bucureşti, 1998, pag. 59.
13 Ibidem, pag. 57.
14 Ibidem, pag. 59.
15 Ariès, Philippe; Duby, Georges: op.cit., pag. 250-251.
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persoanelor de acelaşi sex16 şi de a concepe o legislaţie nondiscriminatoare la adresa 
acestora. Pe acest fond unii homosexuali, urmînd mişcarea de emancipare a negrilor, vor 
afirma existenţa unei comunităţi homosexuale, aceştia autodenominîndu-se ca minoritate 
legitimă, ce are dreptul la protecţie împotriva discriminării17.

În acest context, Revoluţia sexuală va constitui o provocare la adresa Bisericii, rolul 
acesteia de principal model de etică şi morală pentru societate fiind pus în pericol de 
noua mentalitate închegată acum. Conciliul Vatican II va fi un răspuns al Bisericii catolice 
vizavi de toate aceste schimbări ce au loc în redefinirea conceptelor de moral şi etic, 
această instituţie fiind nevoită să îşi schimbe şi să îşi revizuiască propriile concepţii 
pentru a creea din nou un dialog cu lumea modernă. Acest amplu Cnciliu se va naşte din 
necesitatea Bisericii de a intra din nou în legătură cu societatea modernă, deoarece odată 
cu evenimentele ce au loc după cel de-al doilea război mondial, prăpastia dintre cele două 
va deveni tot mai clară. Prin urmare, unul dintre principalele obiective ale Conciliului va 
fi creearea unei noi punţi de dialog, care să stabilescă o corelaţie între Tradiţia Bisericii 
şi discursul acesteia, şi noua mentalitate apărută după anii ’60 ai secolului al XX-lea. 

Papa Ioan al XXIII-lea va anunţa în acest context convocarea unui conciliu ecumenic, 
special însă, având drept obiective înnoirea moralei teologice (domeniu care în ultimii 30 
de ani anteriori Conciliului a suferit prea puţine schimbări) şi o reformă internă a Bisericii, 
acestea fiind necesare pentru a răspunde eficient problemelor lumii contemporane –
pentru prima dată în istoria bisericii se va întruni un conciliu al cărui prim scop nu va 
fi condamnarea ereticilor ci o reinterpretare a Adevărului şi o cunoaştere mai profundă 
a acestuia18.

Deşi un conciliu episcopal, episcopii nu se adună doar pentru a aproba decretele 
deja elaborate, acesta fiind bazat pe discuţii libere şi avînd ca invitaţi nu doar pe cei 
mai importanţi teologi catolici ai momentului (numărul lor se va ridica la 450), ci şi 
observatori din partea celorlalte Biserici creştine (ortodocşii şi protestanţii vor fi în număr 
de 80 şi vor fi invitaţi să ia cuvântul în dezbateri). Aceasta se dovedeşte a fi o procedură 
nemaiauzită, conciliul devenind astfel o punte de comunicare a Bisericii Catolice nu 
numai cu societatea, ci şi cu celelalte biserici creştine, fiind prin urmare şi o adunare 
de natură eclesiologică19. Pe lângă această noutate a invitării la conciliu a unor creştini 
condamnaţi în trecut de Biserica catolică ca „schismatici” şi „eretici”, Papa Ioan al XXIII-
lea îşi exprimă dorinţa ca biserica să nu mai privească spre trecut, ci să avanseze spre 
prezent şi viitor, urmărindu-se o reformulare a acestei instituţii din care să rezulte o 
Biserică dinamică şi deschisă spre întreaga lume.

16 Bishop Laffitte’s adress to.........
17 Lee, John Allan: Homosexuality, în The Canadian Encyclopedia, vizualizat pe http://www.

thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0003826, în data de 
15 octombrie 2011.

18 Lazu, Robert; Tat, Alin: Perspective asupra conciliului Vatican II, editura Galaxia Gutenberg, 
Tîrgu-Lăpuş, 2004, pag. 93.

19 McCornick, Richard A.: Moral theology 1940-1989: an overview, în Theological Studies 50, 
Universitatea Notre Dame, 1989.
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Timp de doi ani cele zece comisii pregătitoare, organizate pe domenii – teologie, 
disciplină, sacramente, studii, ordine, învăţământ teologic, Bisericile orientale unite cu 
Roma, misiune, apostolat laic, şi recent înfiinţatul Secretariat pentru Unitatea Creştinilor, 
ajung să elaboreze 69 de proiecte, ce au ca subiect teme dintre cele mai diverse. Însă 
doar pentru doisprezece dintre acestea se va ajunge la un consens în discuţii, proiectele 
fiind ulterior incluse în cadrul celor 19 texte aprobate de conciliu. Următorul pas după 
definitivarea proiectelor va fi trimiterea lor, în vara anului 1962, către episcopii: acestea, 
primele şapte din cele doisprezece elaborate, vor aborda subiecte precum revelaţia, 
morala, liturghia, familia, mĳloacele de comunicare socială şi unitatea Bisericii. În data 
de 5 octombrie este publicat regulamentul conciliului, document ce va preciza compoziţia 
adunării, urmînd a fi reuniţi episcopii catolici, la care se adăugă experţi catolici şi 
observatori necatolici, aceştia din urmă avînd doar rol consultativ. Acelaşi document 
stabileşte latina ca limbă oficială a dezbaterilor20, procedura desfăşurării activităţii fiind 
împărţită pe grupe de lucru: este stabilit aşadar un număr de 11 comisii, care urmează a 
dezbate în plen, textele fiind aprobate în şedinţă solemnă cu 2/3 din voturile episcopilor. 

Lucrările Conciliului se vor dovedi a avea un ritm anevoios, acestea desfăşurîndu-se 
pe parcursul a patru ani plini de disensiuni şi tensiune21, între anii 1962-1965.

Deschiderea solemnă a Conciliului Vatican II va avea loc pe data de 11 octombrie 1962, în 
bazilica San Pietro fiind prezent un număr impresionant de episcopi, veniţi atît din Europa cît 
şi din cele două Americi, Africa şi Asia; astfel se poate număra un total de 2540 de episcopi 
(faţă de numai 700 care au participat la Conciliul Vatican I din anul 1868), dintre care doar 
1041 fiind din Europa (379 din Italia), 956 din cele două Americi, iar restul din Africa şi 
Asia – este important de menţionat că pentru prima dată Europa nu mai domină la un 
astfel de conciliu. Dezbaterile Conciliului vor fi împărţite pe sesiuni, care se vor desfăşura 
pe o perioadă de patru ani, după cum urmează: prima sesiune are loc între 22 octombrie – 8 
decembrie 1962; cea de-a doua sesiune desfăşurîndu-se între 28 septembrie – 4 decembrie 
1963, urmată de cea de-a treia parte a Conciliului între 28 septembrie – 4 decembrie 1963; şi 
ultima sesiune, între 14 septembrie – 8 decembrie 1965.Lucrările primei sesiuni, desfăşurată 
în perioada 22 octombrie – 8 decembrie 1962, vor dezbate schemele propuse de Comisiile 
pregătitoare cu privire la reforma liturgică, la revelaţie şi la unitatea Bisericii. Însă doar asupra 
reformei liturgice se va înregistra un consens în ceea ce priveşte abandonarea limbii latine 
şi adoptarea limbilor vernaculare, deasemenea şi în restabilirea Liturghiei Cuvântului şi a 
bisericilor locale cu funcţie de comunitate liturgică. 

Toate celelalte scheme vor fi considerate insuficiente, fiind pe moment abandonate. 
Dezbaterile acestei prime sesiuni de „rodaj” pentru un episcopat neobişnuit cu libertatea 
şi responsabilitatea ajung să se încheie fără nici un rezultat concret, în afară de definirea 
poziţiilor şi reducerea celor 69 de scheme la numai douăzeci, tema majoră ce va urma a 
fi în centrul atenţiei în viitoarea sesiune rămînînd ecleziologia şi reformularea textelor 
asupra cărora nu s-a ajuns la nici un acord comun. Lucrările Conciliului sunt întrerupte 

20 Ariès, Philippe; Duby, Georges: op.cit., pag. 99.
21 Ibidem.



110

de agravarea stării de sănătate a Papei, care duc la moartea sa în data de 8 iunie 1963, 
nu înainte însă ca acesta să fi promulgat enciclica socială Pacem in terris, enciclică în care, 
pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice, un pontif roman se adresează nu numai 
credincioşilor catolici, ci tuturor oamenilor de pretutindeni în problemele grave create de 
Războiul Rece dintre supraputeri (acest document este redactat pe fondul crizei cubaneze 
din 22-25 octombrie 1962, care avusese loc chiar în primele zile de lucrări ale conciliului). 

La 21 iunie 1963 este ales ca papă cardinalul de Milano, Giovanni Battista Montini, 
cunoscut ulterior sub numele de Paul al VI-lea (1963-1978), care se va angaja, în noua sa 
calitate, să continue mai eficient lucrările conciliului, în dezbaterile căruia vor fi invitaţi 
în auditoriu şi laici; totodată Paul al VI-lea promite şi o reformă a curiei romane, al 
cărei centralism birocratic nemulţumea întreg episcopatul. Data de 28 septembrie 1963 
marchează deschiderea celei de-a doua sesiuni de dezbateri a Conciliului, inaugurată 
prin discursul papei Paul al VI-lea, acum fiind fixate şi cele patru obiective majore, 
urmînd a se discuta despre teologia Bisericii şi înnoirea ei internă, promovarea unităţii 
creştinilor şi dialogul cu lumea contemporană.

Pe toată durata lunii octombrie se vor dezbate – în contradictoriu – noua schemă De 
Ecclesia, proiect francez structurat pe patru capitole, şi un alt proiect privind episcopiile, 
episcopii, şi problema ecumenismului, urmînd a fi discutate patru puncte decisive: 
fundamentul baptismal al apartenenţei la Biserică, temă cu importante implicaţii 
ecumenice; importanţa preoţiei universale a credincioşilor şi a Bisericii ca Popor 
al lui Dumnezeu; reabilitarea diaconatului căsătorit şi cel din urmă punct, teologia 
episcopatului şi a colegialităţii episcopale. 

Aceste dezbateri vor duce la conturarea a două viziuni ecleziologice: o ecleziologie 
strict ierarhică şi juridică, tradiţională, şi una sacramentală, a comuniunii, marcînd şi 
încheierea lucrărilor celea de-a doua sesiuni pe data de 4 decembrie 1963. Sesiunea a treia 
a Conciliului, desfăşurată între 14 septembrie – 21 noiembrie 1964, este considerată a fi 
poate cea mai dramatică dintre cele patru sesiuni, lucrările şi dezbaterile fiind puse sub 
semnul unei agende supraîncărcate deoarece urmau a fi discutate şi revizuite toate cele 
doisprezece scheme, acest lucru presupunînd implicit şi o reluare a tuturor deciziilor 
adoptate pînă atunci: se vor redeschide aşadar discuţiile pe marginea proiectului De 
Ecclesia, cele referitoare la liberatea religioasă şi Bisericile Catolice Orientale, precum şi 
problema relaţiei Bisericii cu lumea modernă. De Ecclesia, în noua sa formă, modificată 
şi lărgită, va ajunge să cuprindă opt capitole, capitolelor referitoare la misterul Bisericii, 
poporul lui Dumnezeu şi constituţia lui ierarhică şi chemarea universală la sfinţenie 
adăugîndu-se alte patru: despre laici, despre „religioşi”, despre caracterul eshatologic 
al Bisericii pelerine şi despre rolul şi statusul Fecioarei Maria în misterul lui Hristos şi al 
Bisericii. În cadrul discuţiilor opoziţia minorităţii conservatoare vizavi de colegialitate şi 
diaconatul permanent va fi una tenace, majoritatea trebuind să facă reale eforturi pentru a 
afirma noua ecleziologie de comuniune, menţinând totodată şi continuitatea cu Conciliul 
Vatican I cerută de minoritate. Rezultatul final se va dovedi a fi unul de compromis însă, 
pentru realizarea unanimităţii cerute de Papă apelîndu-se la juxtapunerea în acelaşi text 
a două ecleziologii insuficient sudate.
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Discuţii intense se vor purta şi în jurul textului referitor la problema libertăţii 
religioase, noţiune concepută încă de mulţi episcopi italieni sau spanioli doar ca o simplă 
toleranţă în cadrul unui regim de protecţie şi privilegiere a Bisericii Catolice de către 
state. Stabilirea clară a sensului de libertate religioasă se va dovedi esenţială în conturarea 
unei noi imagini a instituţiei Bisericii, aceasta dorind să nu mai fie privită ca duşman al 
libertăţii şi instituţie legată de stat – tocmai de aceea textul va aborda necesitatea afirmării 
şi apărării libertăţii religioase a tuturor oamenilor fără deosebire.În ceea ce priveşte 
textele referitoare la formarea preoţilor, apostolatul laicilor, activitatea misionară, viaţa 
consacrată şi educaţia, acestea sunt respinse, fiind considerate ca insuficiente, cerîndu-se 
în acest context refacerea lor.

Schema despre ecumenism va întruni un consens larg însă şi foarte multe 
amendamente, prin urmare fiind retrimisă retrimisă în comisie. O problemă specială 
vor fi discuţiile pe baza textului referitor la Bisericile Catolice Orientale (Greco-Catolice), 
fiind un subiect delicat, o reafirmare a statutului acestora riscînd să compromită relaţiile 
cu ortodocşii şi să pună la îndoială autenticitatea ecumenismului catolic (suspectat ca 
o altă formă de uniatism). Unul dintre obiectivele esenţiale ale Conciliului Vatican II 
va fi restabilirea relaţiei Bisericii cu lumea modernă – acesta va genera discuţii ample, 
fiind redactate o serie de texte care vor lua pînă la urmă forma unui proiect structurat pe 
patru capitole, care vor discuta despre sărăcie, slujirea lumii; suprapopulare şi război. Se 
propune aşadar o angajare clară şi generoasă în problemele lumii contemporane a unei 
Biserici care însă se simte în acelaşi timp diferită de lume, dar responsabilă de destinul ei.

Ultima sesiune, a cărui lucrări se vor deschide în data de 14 septembrie 1985, se va 
desfăşura într-un ritm alert, rămînînd de definitivat o parte din texte, alături de multe 
alte scheme rămase încă de dezbătut. În şedinţa solemnă din 28 octombrie 1965 sunt 
aprobate trei decrete şi două declaraţii, şi anume Christus Dominus – decret privind 
misiunea pastorală a episcopilor, Perfectae caritatis – decret referitor la reînnoirea vieţii 
consacrate, Gravissimum educationis – despre formarea preoţească, şi ultimul, Nostra 
aetate, ce are în vedere relaţiile Bisericii cu religiile necreştine, făcînd referire specială 
la religia islamică şi iudaism, fiind condamnată orice discriminare pe baze religioase.

Două luni mai tîrziu, în şedinţa solemnă ţinută în data de 18 noiembrie 1965, este 
aprobat decretul referitor la apostolatul laicilor – Apostolicam auctositatem şi Dei Verbum, 
documentul cel mai important al Conciliului, acesta fiind o constituţie dogmatică ce are 
ca subiect revelaţia divină. Aprobat doar cu şase voturi contra, Dei Vebium depăşeşte 
teoria clasică a celor două izvoare ale Revelaţiei, şi anume Sfînta Scriptură şi Tradiţia, 
afirmînd în schimb primatul Cuvântului lui Dumnezeu.

În şedinţa solemnă din 7 decembrie 1965 – cu o zi înainte de încheierea conciliului, vor 
fi aprobate trei decrete şi o constituţie: Ad gentes – decret privind activitatea misionară a 
Bisericii; Presbyterorum ordinis – despre slujirea şi viaţa preoţilor; la care se mai adăugă 
importantul decret privind libertatea religioasă – Dignitatis humanae. Acesta din urmă 
punea punct vechii politici de revendicare doar a libertăţii Bisericii şi de proclamare 
duplicitară a libertăţii religioase atunci când catolicii sunt minoritari şi de refuz al ei 
necatolicilor atunci când catolicii sunt majoritari, precum şi pretenţiei medievale de a 
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apăra adevărul pedepsindu-l pe cel în eroare. Ultimul document aprobat de Conciliul 
Vatican II, fiind poate şi cel mai disputat şi revoluţionar a fost ampla şi solida constituţie 
pastorală Gaudium et spes – despre Biserică în lumea contemporană, formată din nouă 
capitole; fiind votată cu 2309 voturi pentru, 75 contra şi 9 abţineri. 

După o expunere preliminară asupra „condiţiei omului în lumea contemporană”, 
primele patru capitole tratează pe larg demnitatea persoanei umane, comunitatea 
umană, activitatea umană în lume, precum şi misiunea Bisericii în lumea contemporană, 
următoarele cinci capitole analizînd câteva probleme urgente precum familia şi căsătoria, 
cultura şi promovarea ei, viaţa economico-socială, viaţa politică şi, în sfârşit, pacea 
şi evitarea războiului şi construirea comunităţii internaţionale. Textul plecacă de la 
convingerea optimistă că progresul şi marile mutaţii sociale ale modernităţii au o legătură 
cu realizarea Împărăţiei lui Dumnezeu, obiecţiile care i se aduc însă se leagă în principal 
de confuzia între limbajul uman şi cel al credinţei, dintre progres şi mântuire, şi de 
absenţa unei viziuni autentic evanghelice despre lume. În concret, se remarcă absenţa 
unei condamnări explicite a marxismului şi comunismului şi i se reproşează poziţiile 
adoptate în ce priveşte căsătoria şi războiul. 

După aprobarea ultimelor documente ale Conciliului în aceeaşi zi, 7 decembrie 1965, 
se vor citi simultan în bazilica San Pietro şi în catedrala patriarhală Sfântul Gheorghe din 
Fanar (Istanbul) ridicarea anatemelor din 16-20 iulie 1054 prin care cardinalul Humbert 
şi patriarhul Mihail Keroularios se excomunicaseră reciproc. Interpretat eronat de mass-
media ca o realizare a unirii celor două Biserici, gestul va fi în realitate, aşa cum s-a 
explicat de ambele părţi, un act de bunăvoinţă, ca un angajament moral al ambelor 
părţi de a depăşi neînţelegerile din trecut şi de a se angaja pe calea dialogului teologic 
în soluţionarea diferenţelor dogmatice dintre cele două Biserici care s-au acumulat în 
decursul mileniului II prin proclamarea unilaterală de către Roma a unei serii întregi 
de dogme (Filioque, purgatoriu, primatul de jurisdicţie şi infailibilitatea papală şi 
dogmele mariologice: Imaculata Concepţie şi Asumpţia corporală ale Fecioarei Maria). 
Conciliul Vatican II fiind încheiat, se deschide perioada receptării şi asimilării deciziilor, 
a transformărilor şi deschiderilor epocale în Biserica Catolică. Aflat încă în curs de 
desfăşurare, acest proces va produce schimbări pozitive ireversibile în catolicism, însă 
va fi însoţit şi de tensiuni şi polarizări crescânde produse de ambiguitatea poziţiilor 
ecleziologice prezente în înseşi documentele conciliului şi de opoziţia tot mai mare dintre 
centrul roman uniformizator, 30 conservator şi ierarhic şi Bisericile locale care doresc o 
aplicare riguroasă a principiilor diversităţii, autonomiei şi comuniunii. 

Tensiunile dintre ierarhie şi comuniuni, dintre juridic şi sacramental, universal şi 
local, unitate şi diversitate, centralism şi autonomie vor continua, problemele fiind 
departe de a-şi fi găsit rezolvarea satisfăcătoare22. Viziunea catolică în ceea ce pri-veşte 
homosexualitatea, anterioară Conciliului, condamnă atît persoana cu înclinaţii homo-

22 Ică, Ioan I: Reflecţiile unui teolog ortodox, în Conciliul Vatican II, reforma Bisericii şi dilemele epo-
cii post-conciliare, vizualizat pe http://www.studiatheologica.cnet.ro/numar200404.asp?id=1, 
în data de 20 octombrie 2011.
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sexuale cît şi actul homosexual în sine23. Conciliul va contura însă o nouă perspectivă 
asupra sexualităţii şi implicit asupra problematicii pusă de subiectul homosexualităţii: 
deşi învăţătura oficială a Bisericii Catolice va susţine în continuare rolul procreator al 
actului sexual şi doar în cadrul mariajului, în ceea ce priveşte problema orientării sexuale, 
această instituţie va introduce în discursul său termenul de demnitate24. 

Această calitate, specifică şi inerentă oricărei fiinţe umane, va ajunge să facă diferenţa 
dintre a fi homosexual şi actul homosexual în sine. Această idee apare pentru prima dată 
în Persona Humana, document editat în 1975 de către Congregaţia pentru Doctrina 
Credinţei25, prin demnitate înţeleasă o nouă identitate catolică care va oferi persoanelor 
homosexuale – de religie catolică – o cale de a-şi păstra credinţa dar în acelaşi timp şi 
de a fi oneste cu sine26. 

Introducerea acestui concept va duce la abandonarea vechii morale retorice, amintită 
mai sus, şi la conturarea a două noi direcţii în cadrul teologiei morale: prima – o retorică 
morală – se va concretiza prin condamnarea actului homosexual în sine, în timp ce 
cea de-a doua va crea o retorică pastorală, susţinînd acceptarea persoanei cu înclinaţii 
homosexuale în cadrul comunităţii şi consilierea sau călăuzirea acesteia de către preotul 
catolic27. 

Unii teologi şi istorici vor fi de părere că această diferenţiere (persoana homosexuală/
actul homosexual) şi cele două noi direcţii ale retoricii vor permite Bisericii Catolice 
să predice respectul pentru cei cu astfel de înclinaţii dar, în acelaşi timp, să condamne 
comportamentul homosexual activ28. După Conciliul Vatican II, în viziunea teologului 
Robert Westerfelhaus, va apărea o nouă categorie de creştin – homosexualul catolic, 
care, datorită naturii sale, va fi obligat la un mod de viaţă abstinent29, aceasta fiind o 
primă formă de toleranţă faţă de persoanele cu această înclinaţie sexuală. Obligată de 
context, Biserica se va vedea nevoită să îşi reconsidere discursul şi să adopte o poziţie 
mai clară faţă de problema homosexualităţii, căci pierderea autorităţii în probleme 
precum sexualitatea, alături de Revoluţia Moravurilor, vor constitui o provocare la 
adresa acesteia. Rolul instituţiei ecleziastice ca principal model moral al societăţii va fi 
pus în pericol de noua mentalitate închegată acum, Conciliul Vatican II fiind un răspuns 
al Bisericii catolice vizavi de toate aceste schimbări ce au loc în cadrul mentalităţiilor şi 
în redefinirea conceptelor de moral şi etic. 

23 Robert Westerfelhaus: A significant shift: a pentadic analysis of the two rhetorics of the post-Vatican 
II Roman Catholic Church regarding homosexuality, în International Journal of Sexuality and 
Gender Studies, vol. 3, numărul 4, Octombrie 1998, pag. 269-294.

24 Dugan McGinlay: Acts of faith, acts of love: gay catholic autobiographies as sacred texts, The 
Continuum International Publishing Group Inc., New York, 2008, pag. 14.

25 Ibidem.
26 Ibidem, pag. 121.
27 Ibidem, pag. 14.
28 Ibidem.
29 Robert Westerfelhau: op.cit.


