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BERGOGLIO 

Provocarea educației 
 

de ANTONIO SPADARO  

 

 

Pentru Papa Francisc „a educa este una din artele cele mai 

pline de pasiune ale existenței, care în permanență impune 

lărgirea orizonturilor”. 

În Revista „La Civiltà Cattolica”, pr. Spadaro examinează 

șapte coloane ale gândirii educative propuse de către Papa 

Francisc, formulate înainte să devină Episcop al Romei. 

 

 

Provocarea educativă este în centrul preocupărilor Papei Francisc dintotdeauna. După cum 

însuși a prezentat într-un interviu al nostru din 2016, încă de când îndeplinea funcția de paroh era 

preocupat de pastrația tinerilor și de educație. În mod obișnuit, găzduia tineri în spații generoase 

anexate Colegiului: „Mereu celebram Sfânta Liturghie a copiilor, iar sâmbăta făceam cu ei 

cateheză”. Și o făcea organizând spectacole și jocuri, care, în cadrul interviului, sunt descrise în 

detaliu. Acesta este izvorul capacității sale spontane de a fi alături de copii. Deja, ca student la 

Colegiul Iezuit, Bergoglio a avut o experiență formativă care a lăsat urme. A fost invitat de către 

suepriorii săi să predea Literatura în două licee coordonate de către frații iezuiți. Aflat la catedră, nu 

s-a rezumat doar la experiența didactică, dimpotrivă invita elevii să fie creativi până în punctul în 

care marele Jorge Luis Borges era implicat în activitățile lor. De asemnea, făceau teatru și muzică.  

Acțiunea educațională a fost apoi legată de experiența artistică și creativă, iar Bergoglio a 

reușit să scoată la iveală tocmai din acestea cele mai ample dimensiuni umană și spirituală. Pentru a 

înțelege mai bine, prezentăm un exemplu inedit: José Hernàn Cibils, acum un muzician din 

Germania și apoi un student al lui Bergoglio, care atunci era în vârstă de douăzeci și opt de ani, 

păstrează în continuare comentariul profesorului de la acea vreme când acesta a parcurgea Hora 

undécima de scriitoarea Maria Esther de Miguel. Elevul credea că mesajul final al operei era acela 

că negarea de sine și mortificarea conduc la Dumnezeu. Bergoglio a vorbit elogios la adresa muncii 

întreprinse de către student, dar a propus o schimbare în formularea mesajului final, care i se părea a 

fi prea negativ; și el a notat: „Dedicarea este rodul dragostei”, nu al mortificării. Între paranteze, a 

încheiat cu un mesaj personal adresat lui José: „Clar că treceți printr-o perioadă de negativitate”. 

Expunerea la experiența creativă sau exercitarea ei generează o dinamică ce implică persoana atât 

psihologic, cât și spiritual. Această experiență, ca student la iezuiți și apoi ca preot, l-a format pe 

Bergoglio ca păstor și episcop de Buenos Aires. Luând în considerare acest timp în care a fost ierarh 

și citind colecția completă a intervențiilor sale pastorale, recent adunate într-un singur volum, ne 
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dăm seama că o treime dintre ele - inclusiv omilii, scrisori și mesaje - sunt dedicate educatorilor 

(profesori, cateheți, animatori etc.). Subiectul nu a fost încă explorat în mod adecvat și ar trebui să 

căutăm printre sursele și inspirațiile pe care le-a avut Bergoglio în elaborarea abordării sale. În cele 

ce urmează, intenționăm să prezentăm - fără a fi exhaustivi - șapte fațete ale acestui poliedru, care 

este educația pentru Papa Francisc, așa cum au ajuns la maturitate în timpul ministeriului său 

episcopal. 

 

A educa înseamnă a integra 

Este important, în primul rând, să înțelegem că Arhiepiscopul Bergoglio concepe educația  

întotdeauna în cadrul unei viziuni ample a societății, ca un context vital pentru împlinirea și 

asumarea de angajamente comune pentru construirea comunității civile. 

A educa, prin urmare, înseamnă construirea unei națiuni: «Îndatorirea noastră educativă -  

scria viitorul Papă Francisc - trebuie să trezească sentimentul lumii și al societății ca o casă. A 

educa „pentru a locui”». Națiunea și lumea pentru Bergoglio sunt casa, locul în care se locuește; ele 

au o dimensiune domestică. 

Educația nu este o realitate exclusiv individuală, ci este un fapt popular. Într-o întâlnire din 

2006 cu unii dintre foștii săi liceeni, a spus: „Sper ca viețile voastre să facă istorie dincolo de istoria 

personală a fiecăruia; că sunteți amintiți pentru ceea ce ați realizat împreună și că sunteți o sursă de 

inspirație pentru alți copii pe calea creativității”. Bergoglio a considerat întotdeauna școala drept un 

mijloc important de integrare socială și națională, unul dintre pilonii principali ai construirii unui 

sentiment de comunitate, de a trăi împreună. Găsim dovada într-o reflecție despre migrația internă 

din Argentina, care datează din 2002: „Migrantul din interior sosit în oraș și chiar străinul care a 

ajuns pe acest tărâm a găsit în educația de bază elementele necesare pentru a depăși specificitatea 

originii lor, pentru a căuta un loc propriu în construcția comună a unui proiect. Chiar și astăzi, în 

multitudinea de propuneri educaționale, trebuie să ne întoarcem și să mizăm totul pe educație”. 

 Sarcina educațională nu are ca scop doar autoformarea, ci ajută oamenii să construiască un 

viitor împreună, o istorie comună. Cine migrează și ajunge într-o țară nouă are în educație 

instrumentul și contextul fundamental pentru a se depăși pe sine și propria sa istorie, pentru a se 

așeza în noua sa casă. Un element central al acestei construcții sociale este, prin urmare, integrarea. 

„Statul trebuie să-și asume sarcina de a integra”, scria Bergoglio în 2001, cu ocazia Zilelor 

Arhidiecezane a Pastorației Sociale și a repetat-o de mai multe ori. Integrarea este una din cheile 

importante pentru înțelegerea pontificatului Papei Francisc. 

 

 

A primi și a sărbători diveristatea 
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Un alt element central pentru construcția socială este acceptarea diversității. Vorbind 

profesorilor catolici, Bergoglio, în 2012, a declarat: „În calitatea voastră de profesori creștini, vă 

propun să deschideți mintea și inima la diversitate, din ce în ce mai caracteristică societății acestui 

nou secol”. Ce înseamnă exact asta? Bergoglio explică astfel comunităților educaționale ale 

eparhiei: „Dialogul și iubirea implică faptul că, în recunoașterea celuilalt ca diferit, trebuie să existe 

acceptarea diversității. Numai astfel este posibil să se stabilească valoarea comunității, nu 

pretinzând celuilalt să se supună criteriilor mele și priorităților mele, nu «absorbindu-l» pe celălalt, 

ci recunoscând ca legitim ceea ce este celălalt și sărbătorind diversitatea, care ne îmbogățește pe 

toți. Altfel, este vorba doar de narcisism, de simplul imperialism, de nebunie”. Diferențele sunt 

astfel considerate „provocări”, provocări pozitive, resurse, nu probleme. Și acest lucru duce la 

combaterea imediată a tuturor formelor de discriminare: „Noi luptăm, încă din școlile noastre, 

împotriva tuturor formelor de discriminare și prejudecată. Predăm și invităm la învățarea verbului a 

da fie și cu resursele limitate ale instituțiilor noastre, și ale familiilor noastre și aceasta trebuie să se 

manifeste în fiecare decizie, în fiecare cuvânt, în fiecare proiect. În acest mod, vom începe să 

transmitem un semn foarte clar - chiar dacă ar fi controversat și conflictual, dacă s-ar impune - al 

societății diferite pe care vrem să o creăm”. De aceea, sarcina educațională este legată de 

construirea unei societăți și a unui viitor împreună ca popor. Și aceasta implică efortul pentru 

integrare și pentru recunoașterea diversității ca bogății care să nu fie anulate sau diminuate, ci să fie 

valorificate pentru binele tuturor. 

 

 

Înfruntarea schimbării antropologice 

Fundalul pe care se proiectează sarcina educațională este schimbarea antropologică. 

Bergoglio a fost întotdeauna conștient de faptul că bărbatul și femeia de azi se interpretează diferit 

față de trecut, cu diferite categorii, chiar și față de modelele din propria familie. Antropologia la 

care în mod tradițional Biserica a făcut referință și limbajul cu care a exprimat-o sunt o bază solidă, 

rezultat al înțelepciunii și experiențelor de secole. Totuși, se pare că omul căruia Biserica i se 

adresează nu mai poate să le înțeleagă așa cum a făcut cândva. Biserica este, prin urmare, chemată 

să se confrunte cu această enormă provocare antropologică. Papa Paul al VI-lea, atât de stimat de 

către Papa Francisc, scrisese că a evangheliza înseamnă „ducerea Veștii celei Bune la toate nivelele 

societății care se transformă”, altfel, a continuat, evanghelizarea riscă să devină un element 

decorativ, o pictură superficială. Papa Francisc a confirmat această atitudine în conversația sa cu 

Superiorii generali ai ordinelor religioase, publicată ulterior în La Civiltà Cattolica. În acea sesiune 

de întrebări și răspunsuri, el a spus că educatorul „trebuie să se întrebe cum să îl propovăduiască pe 

Isus Hristos unei generații în schimbare”. „Misiunea educațională de astăzi este una cheie. De trei 
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ori cheie!” Pentru a fi mai clar, el a adus câteva exemple, citând câteva dintre experiențele sale ca 

episcop de Buenos Aires cu privire la pregătirea necesară pentru primirea în contexte educaționale a 

copiilor și tinerilor, care trăiesc în situații familiale problematice. În special, el a prezentat acest 

exemplu: „Îmi amintesc cazul unei eleve foarte triste care a mărturisit doamnei învățătoare motivul 

stării sale de spirit: Logodnica mamei mele nu mă iubește! Procentajul copiilor care învață în școli și 

care au părinți separați este foarte mare”. Acestea sunt două situații diferite, dar prezintă în mod clar 

provocări complexe: cea a copiilor ai căror părinți sunt divorțați și a copiilor care trăiesc, având ca 

referință domestică, părinți de același sex. Pontiful Roman știe foarte bine că provocările 

educaționale de azi nu mai sunt cele din trecut. El știe că - și acestea sunt cuvintele lui – „situațiile 

pe care le experimentăm astăzi prezintă noi provocări, uneori chiar greu de înțeles”. Trebuie să 

propovăduim Evanghelia unei generații supuse unor schimbări rapide, uneori prea complexe și 

dificil de acceptat sau de înțeles. Iată întrebările sale: „Cum să-l propovăduiți pe Hristos acestor 

băieți și fete? Cum să-l propovăduiți pe Hristos unei generații în schimbare?”. Și, în final, apelul 

său: „Trebuie să fim atenți să nu le administrăm un vaccin împotriva credinței”. 

 Bergoglio afirmă un lucru fundamental: provocarea educațională este legată de provocarea 

antropologică. Nu poți lua atitudinea struțului pretinzând că lumea e diferită. Această abordare 

realistă caracterizează toată reflecția pedagogică a lui Bergoglio, care întotdeauna pornește de la 

datele concrete, de la persoana care îl întâmpină cu propria poveste. 

 

 

Neliniștea ca motor al educației 

Un al patrulea aspect central al poliedrului educațional al lui Bergoglio este, fără îndoială, 

neliniștea, înțeleasă ca motor al educației. Într-o predică, acesta se adresează celor prezenți, care 

erau educatori, cu o multitudine de întrebări țintite. Este necesar să le parcurgem în cele ce urmează: 

„Poate copilul sau tânărul să recunoască patrimoniul pe care l-a primit? [...] A fost copilul sau 

tânărul domesticit de situații contingente și nu poate recunoaște în acest orizont ceea ce a primit și 

trăiește ca și când nu ar avea nimic? Pe de altă parte, ceea ce a primit nu trebuie păstrat într-o cutie, 

ci trebuie trăit și transformat astăzi! Acești copii și acești tineri știu să transforme ceea ce au primit 

astăzi? Știu ei să primească acest patrimoniu? [...] Își fac ei planuri? Au ei vise?” Aici există o 

respingere clară a educației înțelese ca domesticire. 

 De asemenea, este clar că moștenirea care se primește prin educație nu este o comoară 

conservată. Nu este o suită de cutii. Dimpotrivă, Bergoglio spune că singura modalitate de a 

recâștiga moștenirea părinților este libertatea. În cele din urmă, ceea ce primesc este al meu doar 

dacă trece prin libertatea proprie. Și nu există libertate dacă nu există neliniște. Nimic nu este al 

meu, dacă nu a trecut prin neliniștea mea și dacă nu mi-a atins inima. 
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 Pentru Bergoglio, maturitatea nu coincide cu adaptarea. „Isus însuși - spune el provocator 

- pentru mulți oameni din timpul său, s-ar putea încadra în paradigma neadaptat și imatur”. În 

același mesaj, argumentează: „În cazul în care maturitatea ar fi o ajustare pur și simplu, scopul 

sarcinii noastre educaționale ar consta în adaptarea copiilor și a tinerilor, aceste „creaturi 

anarhiste”, la normele bune ale societății, de orice fel ar fi. Cu ce costuri? Cu riscul de a cenzura și 

supune subiectivității, sau mai rău, cu riscul privării persoanei de ceea ce îi este cel mai propriu și 

mai sacru: libertatea”. Ceea ce am moștenit este al meu, pentru că a atras neliniștea mea și a 

traversat-o, devenind propriu mie, orientându-mă spre un viitor de construit. În cazul în care 

moștenirea nu trece prin neliniște, devine un muzeu de amintiri. Mahler a spus că fidelitatea față de 

ceea ce a fost transmis în viață înseamnă menținerea focului aprins, nu închinarea la cenușă. A ține 

focul în viață înseamnă alimentarea, regândirea și recuperarea forței de viață. Altfel, intrăm în 

moralism, formalism și, prin urmare, în platitudine. Bergoglio iubește poziția existențială a lui 

Augustin și a vorbit în mod repetat despre „pacea neliniștii”. El i-a primit în audiență pe iezuiții și 

pe colaboratorii revistei noastre și i-a întrebat: „Inima voastră a păstrat neliniștea din cercetare? 

Numai neliniștea dă unui iezuit pacea inimii. Fără neliniște, suntem sterili”. Neliniștea augustiniană 

și ignațiană ne face generativi. 

Ceea ce am moștenit de la părinții noștri este mai presus de toate acestea: înțelepciunea unei 

neliniști, care ne conduce să căutăm, să ieșim din noi înșine, pentru a trăi o transcendență. „Unde 

există viață, există mișcare; unde există mișcare, există schimbare, cercetare, incertitudini, există 

speranță, bucurie și chiar suferință și pustiire”. Bergoglio a mai scris într-un mesaj pentru educatori: 

„Un copil sau un tânăr neliniștit [...] este sensibil la stimulii din lume și societate, se deschide la 

crize, care subzistă în viața lui, se împotrivește limitelor, pe de altă parte, le repudiază  și le acceptă 

(nu fără durere) dacă sunt juste. Un copil sau un tânăr neconformist față de clișeele culturale pe care 

le oferă societatea este un copil sau un tânăr care vrea să învețe să discute”. Neliniștea trebuie 

„citită“ și valorificată, pentru că toate sistemele care încearcă să „liniștească“ oamenii sunt 

periculoase: ele conduc, într-un fel sau altul, la quietismul existențial. 

 

O pedagogie a cererii 

O formă specifică de anarhism și neliniște este cea pe care Bergoglio o atribuie copilului. 

Aceasta este importantă pentru educator. Vitalitatea unui copil este, în primul rând, o provocare 

care măsoară capacitatea celor din jur de a ieși din modele prea rigide. Această realitate transmite 

într-o inimă tânără sau adolescentă „căldura care se naște dintr-o inimă matură pentru memorie, 

pentru luptă, pentru defecte, pentru har, pentru păcat”. Dacă acest aspect este puternic, atunci tinerii 

vor putea suferi în viață, iar în perioadele de criză, el nu va înnebuni, pierzând propria direcție. 

Această abordare dă capacitatea să învețe să se „descopere”, să „contempleze” și să „intuiască” 
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întrebările celor mai tineri, care, uneori, nu își exprimă nevoile și întrebările într-o manieră 

completă și clară. „Nu trebuie să răspundem la întrebări pe care nimeni nu le pune”, a scris Papa în 

Evangelii gaudium 155. Acesta rămâne un criteriu fundamental pentru educație și pentru pastorație. 

În acest sens, cateheza nu trebuie niciodată să își asume riscul de a se transforma într-o îndoctrinare 

fără gust, într-o transmitere frustrantă a normelor morale. 

 Acest lucru, în omilia Liturghiei pentru educație din 18 aprilie 2007, îl determină pe 

Bergoglio să precizeze întrebările care trebuie puse, pentru că acestea ajută la o verificare 

importantă, devin aproape o „examinare a conștiinței” educatorului: „Avem inima suficient de 

deschisă pentru a fi surprins în fiecare zi de creativitatea unui copil, de speranțele lui? Sunt surprins 

de gândurile unui copil? Sunt surprins de sinceritatea unui copil? Sunt, de asemenea, surprins de 

inocența care se află în sălile noastre de clasă? Este inima mea deschisă sau am închis-o deja, 

sigilată într-un fel de muzeu de cunoștințe dobândite, de metode stabilite, în care totul este perfect și 

trebuie să aplic acest conținut, dar nu trebuie să primesc nimic? Am o inimă receptivă și umilă 

pentru a vedea prospețimea unui copil? Dacă nu o am, ajung la un risc foarte grav: inima mea poate 

deveni învechită. Iar când inima unui părinte sau a unui educator devine învechită, copilul rămâne 

cu cele cinci pâini și cei doi pești, fără să știe cui să le dea; speranțele sale rămân frustrate; 

solidaritatea lui este anulată”. 

 Se lansează, așadar, un apel adresat educatorilor de a fi „îndrăzneți și creativi”. Invitația 

este aceea de a „crea”, de a „pune cărămizile unui edificiu nou în mijlocul istoriei”, de a exprima 

geniul și sufletul. De fapt, creativitatea este „caracteristica unei speranțe active”, deoarece se ocupă 

de ceea ce există, de realitate, și găsește „calea de a manifesta ceva nou începând de acolo”. 

Aceastei abordări deschise îi corespunde un concept cuprinzător de „adevăr”. Într-un discurs 

plin de inspirație adresat educatorilor, Bergoglio afirmă: „Trebuie să ne îndreptăm spre o idee a 

adevărului care este tot mai cuprinzătoare, mai puțin restrictivă; cel puțin, dacă ne gândim la 

Adevărul lui Dumnezeu și nu la un adevăr uman, oricât de solid ar putea părea. Adevărul lui 

Dumnezeu este inepuizabil, este un ocean al cărui țărm este greu de văzut. Este ceea ce începem să 

descoperim în aceste vremuri: să nu ne facem sclavi unei apărări aproape paranoide a adevărului 

nostru (dacă eu îl am, celălalt nu îl are: dacă celălalt îl are, atunci eu nu-l am). Adevărul este un 

dar minunat pentru noi și, din acest motiv, ne valorifică, ne amplifică și ne înalță. Și ne face slujitori 

ai unui astfel de dar. Și acest lucru nu implică relativism: adevărul ne obligă la un proces continuu 

de aprofundare a înțelegerii noastre”. 

 Găsim o aplicare concretă a acestei pedagogii într-un pasaj important al discursului său 

către școlile catolice, care nu trebuie să devină școli de „ideologie”. Bergoglio declară: „Școlile 

noastre nu trebuie să aspire spre a forma o armată hegemonică de creștini, care să cunoască toate 

răspunsurile, ci trebuie să fie locul unde toate întrebările sunt acceptate; unde, în lumina 
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Evangheliei, cercetarea personală este încurajată în mod corespunzător și nu este obstrucționată de 

zidurile verbale, pereții care sunt destul de slabi și care se se prăbușesc iremediabil în scurt timp. 

Provocarea este mai mare: necesită profunzime, necesită atenție acordată vieții, necesită vindecarea 

și eliberarea de idoli”. 

În acest apel se găsește o sinteză completă și matură a viziunii lui Bergoglio. Calea cercetării 

și a întrebării ajută la formarea unei personalități adulte, capabilă să facă alegeri cu discernământ și 

să adere la credință cu maturitate deplină. Nu distrugeți limitele! 

A șasea coloană a edificiului educațional construit de către Bergoglio în anii săi ca episcop 

în Argentina este o conștientizare clară a limitelor. Dimensiunea neliniștii și a tensiunii spre dincolo 

trebuie să fie însoțită de această conștiință necesară. În 2003, vorbind profesorilor, Bergoglio a 

afirmat necesitatea de a „crea din ceea ce există” și, prin urmare, fără idealism. „Dar aceasta implică 

- scria el – capacitatea de a recunoaște diferențele, cunoștințele deja dobândite, așteptările și chiar 

limitele copiilor și familiilor lor”. Mai direct, câțiva ani mai târziu, el a subliniat că „formarea se 

face cu răbdare, în hiponimie, care însoțește procesul fără afectarea limitelor prin alterare”. 

Această atitudine de a nu altera sau de a „gestiona cu blândețe” limitele este un alt aspect 

esențial al pedagogiei lui Bergoglio. În exortația sa apostolică Amoris laetitia (AL), care poate și ar 

trebui să fie citită și ca text pedagogic - Papa afirmă că duioșia „se exprimă îndeosebi în îndreptarea 

cu atenție fină spre limitele celuilalt, în special atunci când reies în manieră evidentă”. (AL 323). 

Depășirea limitelor implică întotdeauna un proces de dezvoltare, în care există o încredere 

înnăscută în harul care crește de la sine și o atenție deosebită la lucrurile mici. Mai degrabă decât o 

atitudine de optimism, aici ne confruntăm cu o atitudine de încredere, care se concentrează asupra 

procesului posibil în timp și nu asupra naturii statice a condiției. Nu puteți fi educatori decât dacă 

aveți o deschidere încrezătoare, capabilă să „aibă grijă”, pentru a trăi o rodnicie generativă și 

familială. 

Această pedagogie plină de viață, care se bazează pe neliniște și întrebări, are o concepție 

cuprinzătoare a adevărului și o abordare larg răspândită: se bazează pe faptul că educația nu este o 

tehnică, ci o fecunditate generatoare. Acesta este un aspect fundamental al viziunii educaționale a 

lui Bergoglio. Dimensiunea generativă și parentală alimentează de la rădăcini concepția sa despre 

sarcina educațională, care are un specific de familiaritate. Bergoglio a vorbit tocmai despre o privire 

specifică tatălui și mamei, fratelui și sorei. 

O expresie frapantă este formularea acesta: „A dialoga înseamnă capacitatea de a lăsa o 

moștenire”. Moștenirea este ceva ce trece de la un membru la altul, în cadrul unei familii. Bergoglio 

precizează: „În dialog recuperăm amintirea părinților noștri, moștenirea primită... pentru a o face să 

crească cu noi... Prin dialog, avem curajul... verificăm curajul de a lansa această moștenire angajată 

cu prezentul spre utopiile viitorului și să îndeplinim datoria de a mări moștenirea primită prin 
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angajamente fructuoase ale utopiilor viitoare”. Din aceste cuvinte transpare toată bogăția dialogului 

de experiențe și atitudini față de viață. 

 Din scrierile lui Bergoglio se mai înțelege că el crede mult în narațiuni. Numai în poveste 

este posibil să treci lucrurile de la o generație la alta. În acest sens, una dintre temele fundamentale 

abordate este relația de familie dintre tineri și bătrâni, cele două extreme ale societății noastre 

actuale. Tinerii sunt viitorul, energia. Bătrânii sunt înțelepciunea. Fiul se aseamănă cu tatal său, dar 

este diferit. Un copil nu este o clonă. 

Educația este un fapt familial care implică relația dintre generații și povestea unei 

experiențe. Astfel, se stabilește o punte între generații. Și aceasta este contextul unei educații 

înțelese ca transmiterea unui patrimoniu viu. 

Moștenirea este întotdeauna însoțită de un fior, deoarece leagă trecutul și viitorul. Recent, 

Papa a spus unor elevi de gimnaziu: „Trebuie să învățăm să privim viața observând orizonturile, din 

ce în ce mai mult, mereu orientați spre înainte”. Și asta dă fiorul. Iată sfatul pentru profesori: „Să îi 

provocăm mai mult decât ne provoacă ei pe noi! Să nu lăsăm loc unora care le-ar pune viețile în 

pericol: Să o dăm noi! Să le oferim ceea ce le satisface dorința de mișcare, de a avansa”. 

Înțelegem că moștenirea transmisă din tată în fiu este una a neliniștii. Pentru Bergoglio, 

părinții și vârstnicii sunt cei care „visează”. A meditat îndelung asupra cărții lui Ioil, acolo unde se 

spune: Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul […] bătrânii voştri visuri vor visa iar tinerii voştri 

vedenii vor vedea (Ioil 3, 1). Viziunile despre viitor, pe care tinerii pot să le elaboreze, se bazează 

pe cele ale generațiilor care i-au precedat. Nu tânărul este visătorul, ci bătrânul! Tânărul are 

„viziuni”, își imaginează viitorul și astfel îl construiește cu speranță. 

Lipsa părinților „capabili să nareze visele nu permite generațiilor tinere să aibă viziuni și 

rămân închise, nu le permite să facă planuri, din moment ce viitorul generează nesiguranță, 

neîncredere, frică”. Ce ajută la ridicarea privirii? Doar mărturia părinților, „a vedea că e posibil să 

lupți pentru ceva ce merită”. 

Această dinamică nu ne permite să structurăm viața ca un „atelier de restaurare”, cum ar dori 

tradiționaliștii și nici ca un „laborator de utopie”, cum ar dori cei care încearcă să fie mereu cu un 

pas în față. De aceea, sarcina educațională este un angajament față de istorie. Un popor este o 

realitate istorică, este constituit de către mai multe generații. 

  

Trei cuvinte cheie 

Am prezentat rapid șapte „coloane” ale gândirii educaționale ale Papei Francisc, formulate 

până la alegerea ca Episcop al Romei. Reflecția asupra lor ne poate ajuta să înțelegem mai bine 

învățătura despre educație, pe care Papa a dezvoltat-o de-a lungul celor cinci ani de la data alegerii 

sale pe Scaunul petrin. Am identificat șapte elemente fundamentale: educația ca un fapt popular, 
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care contribuie la construirea viitorului unei națiuni; necesitatea de a accepta și de a integra 

diversitatea ca resursă; prevederea și curajul de a face față noilor provocări antropologice, chiar și 

celor pe care ne străduim să le înțelegem; neliniștea ca motor educațional; cererea și cercetarea ca 

metodă; conștientizarea și acceptarea limitelor; dimensiunea familiară și generatoare a relației 

educaționale. Dacă vom verifica titlurile cărților în care, atunci, Mons. Bergoglio a strâns o parte 

din considerațiile sale pedagogice, găsim trei cuvinte cheie care caracterizează educația: alegere, 

rigoare și pasiune. 

 Dar există o frază extrem de concisă pe care Bergoglio a scris-o educatorilor și cu care 

putem relansa acțiunea din acest moment: „Educația este una din artele cele mai pline de pasiune 

ale existenței, care în permanență impune lărgirea orizonturilor”. 

 
Traducerea Adrian Podar 

www.avvenire.it  
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