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Introducere 
 
În dialogul dintre om şi Dumnezeu, cuvântul omului se întrupează şi ia formă în 
diferite acţiuni morale, cu care el decide asupra sa însuşi cu privire la vocaţia sa. 
Experienţa ne arată că persoana nu se află cu aceeaşi intensitate şi în acelaşi mod 
în toate acţiunile pe care le împlineşte. Aceasta depinde desigur de importanţa pe 
care o acordă fiecăreia dintre ele. Problema este a şti în baza cărui criteriu sau 
realităţi persoana trăieşte acele acţiuni cu o intensitate morală diferită.  
 
Acesta este contextul în care se pune problema opţiunii fundamentale, adică a unei 
alegeri care să reprezinte punctul catalizator al tuturor acţiunilor sale, orizontul în 
care sunt puse1. 
 
Cunoaştem deja complexitatea poziţiei actului moral din partea subiectului, întrucât 
executarea unui act presupune o lungă istorie de înţelegere a sensului care s-a 
acumulat în trăirea existenţială a subiectului şi care apoi se regăseşte exprimată, nu 
totdeauna în formă explicită, în acel act determinat. În acest sens, fiecare act moral 
nu este doar expresia cu rază scurtă a unei intenţii subiective, ci şi rezultatul unui tir 
încrucişat de inputs care, primite şi interpretate de subiect, l-au purtat la acel grad 
determinat de auto-înţelegere, a cărei expresie este actul2. În actul împlinit agentul 
exprimă nu numai obiectul – conţinutul acţiunii – ci şi o anumită înţelegere despre 
sine şi despre proiectul vieţii. 
 
Astfel, pe de o parte, fiecare act face aluzie la persoană, întrucât îi arată un orizont 
mai amplu şi semnificativ de viaţă, în timp ce pe de altă parte el nu este niciodată 
aşa de clar încât să reveleze pe deplin şi fără umbre proiectul de viaţă pe care 
persoana şi l-a dat3. În el îşi află spaţiu desfăşurarea activităţii morale a omului, care, 
tocmai în baza înţelegerii pe care o are despre sine, va organiza şi va alege acţiuni 

                                            
1 Am putea să ne folosim ca exemplu de un puzzle: diferitele fragmente care trebuie aranjate nu pot fi 
puse la întâmplare, ci trebuie să răspundă unui proiect predefinit. In plus nu toate vor avea aceeaşi 
valoare în cadrul desenului întreg, ci numai unele vor fi mai semnificative în acest scop. În mod 
analog, opţiunea fundamentală ar putea să fie reprezentată ca orizontul global de viaţă în cadrul 
căruia sunt plasate diferitele acţiuni morale care sunt capabile să umple spaţiul, pentru a-l face vizibil. 
2 Cf. K. DEMMER, Interpretare e agire, Roma 1989, 163-209. 
3 De exemplu: văd o persoană de 45 de ani care rămâne câteva minute în rugăciune într-o biserică 
goală. Probabil acest act mă va face să mă gândesc la un proiect de viaţă care merge dincolo de 
acele puţine minute şi-şi află în finalizarea întregii sale vieţi spre voinţa divină expresia sa completă. 
Dar dacă eu aş cunoaşte renumita ambiţie politică a acelui om şi aş şti că el cunoaşte că parohul, în 
general, tocmai la acea oră, face o vizită în biserică, aş putea şi să presupun că orizontul vieţii, din 
care provine şi în care se plasează gestul său, ar putea să fie mai bine înţeles ca finalizare a întregii 
sale vieţi spre prestigiul politic şi social.  
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adaptate pentru a o realiza4. Or, din moment ce actele morale implică întreaga 
persoană umană şi contribuie la formarea identităţii sale, se poate înţelege bine şi că 
ele (actele) fac referinţă unele la altele, intrând unele în altele şi participând la 
istorie5. Aşadar putem găsi aici motivul pentru care orice act moral depăşeşte simplul 
scop pentru care a fost făcut şi se deschide spre o înţelegere mai înaltă: lasă să se 
întrevadă care este luarea de poziţie a agentului faţă de scopul ultim6. În acest 
context stă capitolul acesta despre opţiunea fundamentală, ca şi căutare a realităţii 
care dă coerenţă vieţii morale şi permite integrarea în mod logic, dincolo de caz, 
diferitele acte morale. 
 
1. Sugestiile Scripturii 
 
Ca în cazul atâtor teme morale, şi pentru opţiunea fundamentală există referiri 
explicite şi formale în Scriptură. În experienţa evreilor, ca şi a creştinilor, afirmarea 
domniei absolute a lui Dumnezeu se află în centrul revelaţiei: „Eu sunt” îl 
caracterizează pe Dumnezeu din rugul arzător, ca şi pe Isus din Evanghelie (cf. Ex 
3,14; In 8,58). Dar acest indicativ, cu care Dumnezeu se revelează, poartă înscris şi 
un imperativ care cheamă omul la recunoaşterea dependenţei sale radicale de 
Dumnezeu: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău (de aceea) să nu ai alţi dumnezei în 
afară de mine” (Dt 5,6). Imperativul urmează totdeauna indicativul. Cum ar putea fi o 
adevărată comuniune între Dumnezeu şi om, fără ca acesta din urmă să fie obligat 
să recunoască şi să accepte domnia suverană a lui Dumnezeu asupra sa? Acestei 
pretenţii a lui Dumnezeu din prima alianţă îi corespunde atitudinea lui Isus din 
Nazaret, care nu lasă nici o alternativă ascultătorilor săi: sau cu el sau împotriva lui: 
„Cine nu este cu mine este împotriva mea şi cine nu culege cu mine risipeşte” (Mt 
12,30). Cristos vrea inima omului cu totul pentru sine, pentru că aici se împlineşte 
decizia radicală7. 
 
Această adeziune globală a vieţii omului la propunerea lui Cristos, în perspectiva 
Evangheliei, devine posibilă şi verificabilă în mod concret prin acţiunile categoriale, 

                                            
4 „Militantul dintr-o mişcare revoluţionară orientează întreaga sa afectivitate spre « cauza » pe care a 
ales-o, şi deci, întreaga sa activitate este direcţionată spre triumful acestei cauze. Chiar dacă unele 
dintre actele sale nu sunt ordonate în mod pozitiv spre acest scop, ele sunt cel puţin condiţionate de 
el, şi oricum rămân, la periferia vieţii sale afective, ca excepţii în care nu se exprimă personalitatea sa 
profundă” (M. FLICK – Z. ALSZECHY, Il Vangelo della grazia, Roma 1964, 146; cf. M. FLICK – Z. 
ALSZECHY, „L'opţione fundamentale della vita morale e la grazia”, Greg 41 (1960) 593-619; S. 
DIANICH, „La corruzione della natura e la grazia nelle opzioni fundamentali”, ScCatt 92 (1964) 203-220. 
5 „Omul nu este organizat în straturi ca o colină arheologică. În timp ce creşte, face din trecut o parte a 
viitorului şi orice ambient pe care el l-a experimentat o dată este o parte a ambientului prezent”. E. 
Erikson, citat de B. HÄRING Liberi e fedeli in Cristos, I:Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, 
205. Pe versantul teologic, referitor la raportul dintre opţiunea fundamentală şi actele particulare, se 
poate vedea S. BASTIANEL, „Una opzione fundamentale di fede-carità”, în G. COFFELE – G. GATTI, 
ed., Problemi morali dei gioveni oggi, Roma 1990, 65-79. 
6 În acest context s-ar putea constitui o aplicare semnificativă, pentru morala specială, ceea ce spune 
Pius XII despre actul conjugal: „Măreţia actului uman constă în mod precis în depăşirea momentului în 
care se săvârşeşte, pentru a impregna toată orientarea unei vieţi, pentru a o face să ia poziţie în faţa 
Absolutului” (PIUS XII, „Discorso al II Congresso mondiale della fertilità e della sterilità”, AAS 48 
(1956), 470. 
7 Cf. L. ROSSI, „Opzione fondamentale” în Dizionario teologico interdisciplinare, II, 635-645; cf. R. 
RUSSO, „L'opzione fondamentale nella vita morale dell'uomo chiamato da Dio in Cristos”, în La 
coscienza morale ogggi, Roma 1987, 339-371; cf. L. ALVAREZ VERDES, „La etica del indicativo en 
S. Pablo” în StMor 29 (1991), 3-26. 
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adică prin observarea poruncilor: „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele” (In 14,15). 
Aceasta înseamnă că pentru creştin Cristos se identifică cu cuvintele sale şi cu 
poruncile sale; de aceea nu se poate decât să rămână ancorat de el cu toată inima şi 
să exprime această ataşare printr-o acţiune coerentă pe plan moral (cf. In 12,47-48; 
14,15.21.23-24). La fel, în perspectivă inversă, înstrăinarea şi ostilitatea faţă de 
Cristos (anomìa), adică păcatul de fond, se exprimă şi se concretizează prin diferite 
acte păcătoase8. 
 
2. Reflecţia morală 
 
Opţiunea fundamentală ar putea fi concepută ca o alegere de fond, înţeleasă nu atât 
în mod punctual, cât mai degrabă ca un drum personal care îşi află punctul de sosire 
într-o conştiinţă de sine cu privire la Absolut, pe care omul îl primeşte în mod liber, 
sau îl refuză. Supoziţia antropologică de la care se porneşte constă în convingerea 
că persoana este în mod structural deschisă transcendenţei, conform tradiţiei 
filosofiei transcendentale în forma sa neoscolastică. Propriu-zis opţiunea 
fundamentală nu constă în deschiderea structurală către absolut, care este condiţie 
necesară a oricărei persoane, cât mai curând în decizia de a o împlini, ca şi cum ar 
umple-o, printr-un sens pe care persoana nu va putea să-l afle decât în sine însăşi, 
sau în Dumnezeu: conform acestei decizii întreaga sa activitate morală va fi 
polarizată în formă transcendentă, sau imanentă. Pe baza acestei descrieri sintetice, 
se va căuta acum de a vedea într-un mod mai analitic notele caracteristice ale 
opţiunii fundamentale. 
 
1. Dinamicitatea 
 
Ar părea că acest aspect al opţiunii fundamentale este puţin compatibil cu cel al 
alegerii radicale, care sugerează mai curând ideea de stabilitate şi de definitiv. De 
fapt cele două caracteristici descriu împreună opţiunea fundamentală, din care cauză 
nu trebuie să fie considerate, cum vom vedea, în mod alternativ, ci mai curând relativ 
şi complementar. Opţiunea fundamentală nu se înţelege ca o alegere neprevăzută, 
care se naşte în mod neaşteptat la orizontul vieţii morale; în normalitatea cazurilor, 
trebuie acceptată instanţa unui progres psihologic în maturizarea morală a 
personalităţii. De la această lege nu face excepţie nici chiar opţiunea fundamentală, 
care este pregătită printr-o serie de experienţe semnificative din punct de vedere al 
maturităţii conştiinţei morale, asupra cărora subiectul va reflecta până când va prinde 
în mod lent semnificaţia lor morală. 
 
Pe baza acestui bagaj existenţial, subiectul, în prezenţa unor valori, va ajunge să le 
recunoască calitatea morală, adică să-şi dea seama de caracterul obligatoriu. 
Această experienţă comportă şi înţelegerea că însăşi demnitatea personală va 
depinde de atitudinea pe care o ia în faţa acelor valori morale, încarnate într-o 
anumită acţiune. Astfel se întâmplă că începutul actelor umane care sunt 
semnificative din punct de vedere moral, întrucât sunt trăite ca o alegere personală şi 

                                            
8 Cf. In 1,3-4. „Păcatele la plural, ca şi categorie etico-morală, sunt sinonime, expresie şi consecinţă a 
păcatului radical. Legea, ca revelare istorică a voinţei lui Dumnezeu, va demasca păcatul, arătându-i 
forţa de rebeliune răufăcătoare care duce la moarte” (R. FABRIS, „Il tema del peccato in san Paolo”, 
în Senso di colpa e coscienza del peccato, Casale Monferrato 1985, 89-105). 
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decizie de conştiinţă, va fi în stare să manifeste şi în exterior sensul decisiv pe care 
agentul l-a dat deja propriei vieţi. 
 
Începutul opţiunii fundamentale nu este din punct de vedere cronologic identic la toţi, 
nici nu se va exprima cu aceeaşi profunditate la toţi: de fapt experienţele care duc la 
atingerea uşoară a tărâmului moral sunt diferite pentru fiecare persoană. Aşadar nici 
momentul, nici intensitatea nu se pot reduce la o experienţă unică, dar fără îndoială 
aceasta se întâmplă cât priveşte dinamicitatea urmată de opţiunea fundamentală. 
Deja sfântul Toma intuia aceasta, căci observa că „atunci când omul începe să aibă 
uzul raţiunii […] primul lucru pe care atunci este ţinut să-l facă este să delibereze 
asupra lui însuşi […]. Primul obiect care se prezintă celui care atinge discreţia este 
să se prevadă pe sine însuşi, orânduindu-se pe sine şi celelalte lucruri spre scopul 
ultim: Dumnezeu”. Acest drum de integrare a propriei vieţi în jurul valorii de fond pe 
care a ales-o nu este însă totdeauna liniar şi coerent. De fapt, în cadrul unei 
antropologii dinamice, omul trebuie să fie considerat dăruit sie însuşi ca datorie a 
cărei realizare nu se poate reduce la executarea unui model de umanitate deja 
prestabilit totul mai înainte. În acest sens persoana nu poate să copie din nicăieri 
modul concret în care trebuie să realizeze fiinţa sa dăruit, deşi dispune de o serie de 
date obiective de care nu poate face abstracţie, care se pot recunoaşte în fondul 
naturii sale. Libertăţii sale îi este încredinţată datoria de a decide în mod autonom 
sensul propriei vieţi. Această autonomie nu trebuie înţeleasă ca neangajare faţă de 
propria natură şi de propria dependenţă radicală de Dumnezeu, ci ca risc necesar de 
a interpreta aceste date în termeni nu totdeauna deductibili din exterior. De aceea 
opţiunea fundamentală suferă schimbările libertăţii şi poate să devină mai profundă, 
adică să devină mai solidă şi înrădăcinată, modificându-se ca urmare a noilor 
experienţe personale şi să fie substituită de o alegere radical opusă. „Opţiunea 
fundamentală este un aspect al libertăţii noastre. Poate creşte şi descreşte în sens 
calitativ, după cum se angajează în ea. Poate chiar să dispară, stingându-se şi să 
dea loc la o opţiune, raportată la eu, la o opţiune radical păcătoasă, care face 
imposibil ca harul sfinţitor al lui Dumnezeu să fie prezent în noi”9. 
 
2. Stabilitatea 
 
Tot ceea ce s-a spus cu privire la dinamicitate nu trebuie să ne facă să credem în 
mod eronat că este posibilă o continuă schimbare a opţiunii fundamentale, adică o 
oscilaţie perenă între alegerea din egoism şi cea din iubire. Toţi autorii sunt de acord 
să afirme că caracterul profund al opţiunii fundamentale ne face să ne gândim cu 
greu la o răsturnare a sa, fără un spaţiu adecvat de pregătire. Nu trebuie să uităm că 
o caracteristică a opţiunii fundamentale constă în faptul că ea umple înclinând toate 
domeniile trăirii şi implică subiectul nu numai în mod periferic sau sectorial, ci global, 
de aceea nu se poate pune în discuţie cu aceeaşi uşurinţă cu care se pot face unele 
după altele acte corecte şi incorecte. De fapt acestea izvorăsc din opţiunea 
fundamentală, şi nu invers, deşi, o dată făcute, ele pot să se reverse asupra opţiunii 
fundamentale cu efectul consolidării ei după aceea. În acest context ar putea să 
apară cazul unei persoane care, cu uşurinţă, trece continuu de la păcatul de moarte 
la o nouă opţiune fundamentală pozitivă. O astfel de legănare ar părea să contrazică 
stabilitatea opţiunii fundamentale, înţeleasă ca o notă a sa constitutivă. În realitate 

                                            
9 P. FRASEN, „Il nuovo essere dell'uomo in Cristo” în Mysterium salutis. IX. L'evento salvifico nella 
comunità di Gesù Cristo, Brescia 1975, 453. 
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acest fenomen poate găsi o explicaţie dublă: prima este mai mult pe plan 
antropologic, iar a doua pe plan moral şi spiritual. 
 
1. Pe plan antropologic. Înainte de toate trebuie să amintim că stabilitatea este o 
structură tendenţială a opţiunii fundamentale, dar efectiv ea depinde de profunditatea 
rădăcinilor pe care ea le are în persoană. De aceea rămâne adevărat că opţiunea 
fundamentală este o alegere definitivă, în sensul că cel care o împlineşte exclude, în 
acel moment, o alternativă diferită, dar rămâne totuşi adevărat că această 
definitivitate este totuşi mereu încredinţată angajării libertăţii, din care cauză 
stabilitatea devine efectiv prezentă în măsura în care este ratificată printr-o acţiune 
categorială coerentă. 
 
De fapt tendenţiala invazie de sens a opţiunii fundamentale, care se revarsă asupra 
atitudinilor fundamentale şi asupra actelor categoriale şi tinde să le pătrundă pentru a 
umple de sens tot spaţiul persoanei, nu trebuie înţeleasă ca şi cum în mod automat 
persoana a luat-o într-un sens unic fără posibilitate de întoarcere. Subiectul rămâne 
responsabil nu numai de opţiunea sa fundamentală, ci şi de acţiunile categoriale pe 
care le face după aceea, întrucât tind să o exprime sau să o contrazică. În acest 
sens stabilitatea opţiunii fundamentale depinde de maturitatea persoanei, adică de 
capacitatea sa de a integra toate expresiile acţiunii în unitatea de sens conţinută în 
opţiunea fundamentală. În practică deci cu cât este mai liniar şi coerent 
comportamentul subiectului, atât în bine cât şi în rău, cu atât apare mai improbabilă 
răsturnarea opţiunii sale fundamentale. Invers, cu cât opţiunea fundamentală este 
mai superficială, adică nu a reuşit să se încarneze şi să se structureze printr-o 
acţiune coerentă, cu atât mai uşor şi probabil apare eventualitatea răsturnării sale. 
 
2. Pe plan moral. Dar o experienţă de oscilaţie continuă între opţiunea fundamentală 
pozitivă şi păcatul grav lasă mai lasă încă o altă explicaţie. De fapt dacă aceasta se 
întâmplă cu o frecvenţă neîntreruptă „ar trebui să spună că o astfel de experienţă 
conţine o înşelăciune: sau păcatul sau convertirea nu sunt reale, ci pur aparente”10. 
De fapt asumarea unei angajări aşa profunde cum este orientarea totală a propriei 
vieţi spre Dumnezeu sau împotriva lui, nu poate avea loc fără verificarea în prealabil 
a condiţiei de posibilitate, cel puţin la început. Or această verificare înseamnă că 
subiectul moral este convins şi se simte în stare să răspundă efectiv, pe planul 
acţiunii categoriale, exigenţelor pe care le comportă opţiunea sa fundamentală. 
Imposibilitatea sau incapacitatea de a pune în act, adică de a da un conţinut 
categorial, opţiunii sale fundamentale pe timpul unei perioade stabile este proba 
contrară că au lipsit condiţiile iniţiale necesare unei adevărate opţiuni fundamentale. 
De aceea omul crede poate că şi-a schimbat orizontul său de sens, dar acţiunile pe 
care le împlineşte contrazic în practică această senzaţie.  
 
3. Termenii alegerii: o alternativă inconciliabilă 
 
Caracterul fundamental al opţiunii fundamentale înseamnă nu numai că sensul vieţii 
decis este aşa totalizator încât tinde să impregneze orice alegere succesivă, dar şi 
că posibilitatea alegerii iniţiale, aceea care încă nu s-a exprimat în formă categorială, 
se prezintă subiectului în termeni de alternativă inconciliabilă. Nu este vorba de a 
accepta doar acel adevăr de sens pe care subiectul este convins că nu trebuie să-l 
                                            
10 S. DIANICH, „Opzione fondamentale” în DETM, 703. 
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mai schimbe, dar este suficient, ca să existe o adevărată opţiune fundamentală, ca el 
să-şi dea asentimentul acelui adevăr care îi descoperă sensul propriei vieţi aşa cum 
îi apare astăzi în mod sincer. Aceasta este recunoaşterea valorii morale de fond în 
jurul căreia se vor structura actele morale succesive. 
 
La început aşadar termenul alegerii se exprimă în dispoziţia subiectul de a-şi asuma 
responsabilitatea care provine din indicaţia conştiinţei sale, care în mod sincer şi 
angajant, a ajuns să identifice acel adevăr fundamental de sens, sau să-l refuze. A 
se închide în faţa imperativului binelui transmis de conştiinţă înseamnă a refuza 
propria realitate morală şi a împlini o opţiune fundamentală „prin rău”. 
 
Trebuie subliniat încă o dată că posedarea unei voinţe pentru „alegerea binelui” nu 
este egal cu posedarea în mod corect a „diferitelor bunuri”, a căror autenticitate va 
trebui să fie probată prin criterii adecvate. Sfântul Toma era convins că intenţia este 
actul primordial al voinţei, prin care ea concepe viitorul său. 
 
Alternativa inconciliabilă dintre cei doi termeni ai opţiunii fundamentale (binele şi răul) 
este o caracteristică care dobândeşte pentru teologie o conotaţie diferită. De fapt 
referirea la bine, în afara unei perspective teologice, dobândeşte forma raportului 
dintre subiect şi o valoare morală particulară, în care el îl vede încarnat şi căruia îi 
recunoaşte un caracter necondiţionat. Pentru creştin în schimb acest raport va fi trăit 
ca o mediaţie a dialogului personal cu Dumnezeu, a cărui chemare el o recunoaşte 
prezentă şi operantă în valorile morale concrete. Aşadar adevărul de sens care 
deosebeşte opţiunea fundamentală pentru creştin iese din impersonal, din anonimat 
şi din neutrul „binelui” şi se personalizează într-o întâlnire personală cu Cristos, care 
îl cheamă la urmarea sa. În acest sens termenii opţiunii fundamentale pot fi regândiţi 
în perspectiva lui Ioan de judecată pe care Cristos a venit să o aducă în lume, adică 
de criză care divide oamenii în baza atitudinii luate în privinţa sa (cf. In 3,17-19). 
 
3. Opţiunea fundamentală şi actele particulare 
 
Veritatis splendor nu respinge, ci pune în valoare învăţătura cu privire la alegerea 
fundamentală,  regăsind-o în alegerea de credinţă, în ascultarea credinţei (cf. Rom 
16,26) „prin care omul se încredinţează total, în mod liber lui Dumnezeu, oferindu-i 
supunerea deplină a minţii şi a voinţei” (DV 5).  
 

„Fără îndoială că doctrina morală creştină, prin rădăcinile ei biblice, recunoaşte importanţa 
specifică a unei alegeri fundamentale care califică viaţa morală şi care angajează în mod 
radical libertatea în faţa lui Dumnezeu” (VS 66). 
 

Însă enciclica refuză o anumită interpretare a „libertăţii fundamentale”, care conduce 
la o revizuire radicală a raportului dintre persoană şi acte şi, în consecinţă, poartă la 
disocierea dintre opţiunea fundamentală şi actele particulare: această interpretare 
este indicată la VS 65, care pune în lumină, printre altele, următoarele aspecte:  

→ punctul de plecare: raportul libertate-alegere. „Libertatea nu constă în a alege o 
acţiune sau alta; în centrul unor astfel de alegeri, ea este o decizie privitoare la sine 
însuşi şi un mod de a-şi orândui viaţa pentru Bine sau împotriva lui, pentru Adevăr 
sau împotriva lui, în ultimă instanţă pentru Dumnezeu sau împotriva lui”. Există 
anumite alegeri de o importanţă primordială: ele dau „formă” întregii vieţi morale a 
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unui om, constituie un cadru în care se vor putea situa şi dezvolta alte alegeri zilnice 
particulare (cf. VS 65,1). Până aici totul este clar şi bine. 

→ libertatea fundamentală. Problema apare când unii autori vorbesc despre o 
libertate fundamentală, mai profundă decât libertatea de a alege şi distinctă de ea, 
fără de care nu s-ar putea nici înţelege, nici evalua corect actele umane. În viaţa 
morală rolul-cheie ar trebui atribuit unei opţiuni fundamentale, rodul acestei libertăţi 
fundamentale: în această perspectivă, „persoana decide în mod global asupra ei 
însăşi, nu printr-o alegere determinată şi conştientă la nivelul reflecţiei, ci în mod 
«transcendental» şi «atematic»„. Actele concrete zilnice nu ar fi decât „semnele” sau 
simptomele opţiunii fundamentale. Spre ce se îndreaptă aceste acte particulare? Nu 
spre binele absolut, căci faţă de acest bine absolut persoana umană s-a exprimat la 
nivel transcendental, dar spre bunuri particulare (sau „categoriale”), care n-ar putea 
determina libertatea omului ca persoană în integralitatea ei.  
 
Se face astfel o disociere: 

� se vorbeşte despre „bine” şi „rău” moral doar când este vorba de 
opţiunea fundamentală prin care persoana decide pentru ea însăşi în 
mod global pentru bine sau împotriva lui; 

� când priveşte actele particulare, cele concrete, împlinite zilnic, care 
privesc relaţiile omului cu el însuşi, cu ceilalţi şi cu lumea materială 
(suntem deci în domeniul „intramundan”), acestea sunt calificate 
„corecte” (→ rightness) sau „greşite”. 

 
„Pare astfel să se contureze, în cadrul comportamentului uman, o sciziune între două nivele 
ale moralităţii: pe de o parte, ordinea binelui şi răului, care depinde de voinţă, şi, pe de altă 
parte, comportamentele precise, care sunt apreciate drept corecte sau greşite din punct de 
vedere moral numai în funcţie de un calcul tehnic al proporţiei între consecinţele bune şi rele, 
«pre-morale» sau «fizice», ce decurg efectiv din acţiune. Se ajunge până acolo încât un 
comportament corect, chiar liber ales, este apreciat ca un proces pur fizic şi nu după criteriile 
proprii actului uman” (VS 65, 3).  

 
Care este rezultatul acestei interpretări? „În consecinţă, calificarea propriu-zis morală 
a persoanei este rezervată opţiunii fundamentale, făcându-se abstracţie, total sau 
parţial, de alegerea actelor particulare, a comportamentelor concrete” (VS 65, 3). 
 
Împotriva acestei interpretări Veritatis splendor face trimitere la învăţătura biblică (n. 
67) şi la Conciliul Tridentin (n. 68) afirmând cu claritate că: „aşa numita opţiune 
fundamentală, în măsura în care se deosebeşte de o intenţie generală şi prin urmare 
încă nedeterminată într-o formă angajantă a libertăţii, este totdeauna pusă în aplicare 
prin alegeri conştiente şi libere. Tocmai de aceea ea este revocată atunci când omul 
îşi angajează libertatea în alegeri conştiente de sens contrar, în materie gravă” (VS 
67,1). 
 
Motivaţiile pentru care nu poate fi acceptată această interpretare: 
 
→ adevărul omului: „A separa opțiunea fundamentală de comportamentele concrete 
echivalează cu negarea integrităţii substanţiale sau a unităţii personale a celui care 
acţionează moral, în trup şi suflet” (VS 67,2).  
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Interpretarea dată opţiunii fundamentale apare inacceptabilă, nu numai pentru că 
pare să ceară din partea omului un act de libertate „perfectă” (lipsit de 
condiţionamente de timp şi spaţiu în care se împlinesc alegerile umane), dar şi 
pentru că face trimitere, cu propunerea unui nivel dublu de libertate, la o antropologie 
dualistă: în timp ce sufletul (nivelul transcendental al libertăţii) optează pentru 
Dumnezeu, dincolo de orice condiţionament, trupul nu permite niciodată să exprime 
această opţiune în mod complet: „actele particulare ce decurg din această opţiune n-
ar constitui decât tentative parţiale şi niciodată decisive pentru a o exprima; ele nu ar 
fi decât «semnele» sau simptomele ei” (VS 65). 
 
Un alt aspect al acestei antropologii dualiste este afirmaţia că opţiunea fundamentală 
se exercită în mod direct în ceea ce priveşte Binele absolut, în timp ce alegerile 
particulare privesc bunuri finite (cf. VS 65). În realitate – după învăţătura sfântului 
Toma de Aquino – omul alege Binele absolut, ca scopul său ultim, prin alegerea unui 
bine finit. Prin multe alegeri a bunurilor finite, în ordinea voită de Dumnezeu, omul îl 
alege sau îl refuză pe însuşi Dumnezeu ca scopul său ultim, determinat şi concret al 
vieţii11: 
  

„Prin alegerea sa fundamentală, omul este capabil să-şi orienteze viaţa şi să tindă, cu 
ajutorul harului, spre scopul său, urmând chemarea divină. Dar această capacitate se 
exercită efectiv în alegerile particulare ale actelor concrete, prin care omul se conformează 
în mod deliberat voinţei, înţelepciunii şi legii lui Dumnezeu” (VS 67,1). 

 
→ disocierea între credinţă sau caritate, ca opţiune fundamentală, şi acţiunea morală 
intramundană cerută de porunci.  
 

„După logica poziţiilor menţionate mai sus, omul ar putea, în virtutea opţiunii fundamentale, 
să-i rămână credincios lui Dumnezeu independent de conformitatea sau neconformitatea 
unora dintre alegerile şi actele sale deliberate cu anumite norme sau reguli morale. Datorită 
unei opţiuni primare pentru iubire, omul ar putea să rămână moralmente bun, să 
persevereze în harul lui Dumnezeu, să dobândească mântuirea, chiar dacă unele din 
comportamentele sale concrete ar fi în mod deliberat şi grav contrare poruncilor lui 
Dumnezeu, aşa cum le proclamă Biserica” (VS 68). 
 

Şi răspunde: 
 

„În realitate, omul nu se pierde numai prin infidelitatea faţă de acea opţiune fundamentală 
prin care s-a încredinţat «total, în mod liber lui Dumnezeu». Cu fiecare păcat de moarte 
săvârşit în mod deliberat, îl ofensează pe Dumnezeu care a dat legea şi deci se face 
vinovată faţă de toată legea (cf. Iac 2,8-11); deşi rămâne în credinţă, îşi pierde «harul 
sfinţitor», «iubirea» şi «fericirea veşnică»” (VS 68). 
 

→ păcatul de moarte şi păcatul venial. Enciclica încheie consideraţiile asupra opţiunii 
fundamentale cu o aplicaţie la păcatul de moarte care conform interpretării amintite 
ar exista numai în prezenţa opţiunii fundamentale negative: 
 

„După aceşti teologi, păcatul de moarte, care îl desparte pe om de Dumnezeu, nu s-ar 
produce decât prin respingerea lui Dumnezeu, situată la un nivel al libertăţii care nu poate fi 
identificat cu un act de alegere deliberată şi nici nu poate fi atins cu conştiinţă reflexă” (VS 69).  

                                            
11 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, q. 89, a. 6: electio finis ultimi ca alegere fundamentală 
pentru persoană (deliberatio de seipso) se realizează prin alegerea unui obiect determinat. 
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Enciclica propune doctrina expusă recent în Exhortaţia Reconciliatio et paenitentia: 
nu se poate reduce păcatul de moarte la un act de opţiune fundamentală împotriva 
lui Dumnezeu, ca refuz al lui Dumnezeu şi al iubirii: 
 

„Trebuie să ne ferim să reducem păcatul de moarte la un «act de opţiune fundamentală» - 
cum se spune acum – împotriva lui Dumnezeu, înţelegând prin aceasta o dispreţuire formală 
şi explicită a lui Dumnezeu şi a aproapelui sau un refuz implicit şi inconştient al iubirii. Căci 
omul săvârşeşte un păcat de moarte şi atunci când, cu ştiinţă şi voinţă, alege, indiferent din 
ce motiv, ceva ce constituie o dezordine gravă. Într-o opţiune de acest fel este realmente 
conţinută dispreţuirea poruncii divine, respingerea iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul 
omenesc şi faţă de toată făptura: omul se îndepărtează singur de Dumnezeu şi pierde 
iubirea” (VS 70). 

 
Din nou este pusă problema unui concept corect despre opţiunea fundamentală, 
purificat de orice influenţă a antropologiei dualiste: „Aşadar înclinaţia fundamentală a 
omului poate fi schimbată radical de acte particulare” (VS 70). 
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