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abStract This paper attempts to stress that St. Thomas Aquinas’ ordering of 
the duties of charity is to be understood as a rightful way of constructing ethi‑
cal partiality and of addressing charity in a rational way, according to its di‑
vine principle. According to St. Thomas’ view, natural relationships are to be 
integrated in the order of charity. Christian charity is not to be seen, therefore, 
as impersonal and impartial, since it implies not only universalism, but also a 
partiality explained in the Summa theologiae as a proportionate duty of char‑
ity that increases according to the degree of proximity. As a model for right‑
ful partiality, St. Thomas explicitly uses the model of friendship (philia) from 
Aristotle’s Nicomachean Ethics. This partialistic dimension of charity not only 
enriches the universalistic character of Christian love, but also adds to the Neo‑
platonic hierarchical ordering of rational creatures an incalculable dimension 
that allows choice and liberty (the liberty of love) to coexist with the logos. 
Therefore, rational and ordered charity is not only mathematical. St. Thomas al‑
lows for liberty, responsible preference, and personal friendship to coexist with 
a predictable order of love.

în dezbaterile din filosofia morală contemporană, ceea ce este numit 
de teologia morală creștină virtutea teologală a carității este uneori 
interpretat1 ca o virtute imparțială și impersonală, care ar trebui exer‑
citată fără un discernământ subiectiv și fără atașamente ce exprimă 
valori sociale fundamentale (cum ar fi, de pildă, familia și prietenia). 
Porunca iubirii aproapelui ar presupune astfel o capacitate nerealistă 
a subiectului moral de a privi cu imparțialitate, ca pe niște ființe ega‑
le din punct de vedere moral, toate persoanele aflate în proximitatea 
sa. Această interpretare imparțialistă a carității a fost criticată de John 
Cottingham și de alți autori tocmai datorită nerealismului și caracterul 
său abstract, care ar exclude, printre altele, și o coerență auto‑centrică 
a planurilor și a proiectelor de viață individuale. 

Problematic este însă faptul că ținta criticii parțialiste a lui Cot‑
tingham la adresa unei carități impersonale și imparțiale s‑ar aplica 

1. V., de ex., John Cottingham, “Ethics and Impartiality”, Philosophical Studies 
43/1983, pp. 83‑88; ”Partiality, Favouritism and Morality”, The Philosophical Quarterly 
36/1986, pp. 357‑73. 
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lumea într‑o ordine matematică, a cărui sistematizare teologică se 
găsește în modelul areopagitic. 

Conceptul tomist de ordine a carității (pe care îl voi asocia aici cu 
conceptul mai larg de ordine divină) nu trebuie privit, așadar, ca de‑
semnând o ierarhie matematică pe deplin previzibilă între creaturi, 
de la cele superioare spre cele inferioare. Această ordine devine mai 
complexă pentru Sfântul Toma, spre deosebire de conceptualizarea ei 
neoplatonică din scrierile areopagitice, prin faptul că pentru Sfântul 
Toma harul presupune ordinea naturală, integrând‑o și conducând‑o 
la perfecțiune. Prin urmare, ordinea carității, deși este structurată de 
Sfântul Toma în funcție de criterii teologice, este nu doar o ordine lo‑
gică și matematică, ci și una care include relațiile și legăturile între 
persoane care țin de ordinea naturală a creației și de registrul alegerii 
și al libertății – desigur, al libertății iubirii, care nu este doar o libertate 
subiectivă, fundamentul ei obiectiv fiind chiar ordinea carității.

Principiul și scopul unei ordini a carității

în Summa theologiae II‑II q. 26, a. 1, Sfântul Toma menționează că 
existența unei ordini a obiectelor care trebuie iubite și ordonarea lor 
prin „înainte” și „după” se datorează faptului fundamental că la baza 
acestei ordini există un principiu prim, care este Dumnezeu. în spiri‑
tul metafizicii aristotelice, Sfântul Toma identifică în acest principiu și 
scopul ultim către care tinde întreaga ordine a carității. Caritatea se 
bazează astfel pe un principiu ce ordonează ierarhic obiectele iubirii, 
tinzând, în același timp, către un scop ultim, care este unul și același 
cu principiul său. 

Caritatea ordonată implică, așadar, referința la principiul său prim, 
care este Dumnezeu. Dar esența divină este ea însăși caritate (1 In 8, 
4), ceea ce înseamnă că nu putem privi caritatea divină doar ca pe o 
referință exterioară sau ca pe un model pentru caritatea omenească. 
De asemenea, esența divină a carității nu poate fi considerată o origine 
abstractă a carității omenești, încremenită rigid într‑o eternitate aflată 

„înainte” de timpul și de istoria omenească și o finalitate a sa indefinită 
– ea însoțește, hrănește și animă permanent caritatea omenească. 

într‑adevăr carității creștine și poruncii biblice a iubirii față de aproa‑
pele. într‑un articol din American Catholic Philosophical Quarterly,2 Jo‑
seph S. Spoerl a demonstrat deja convingător că argumentul lui Cot‑
tingham nu poate fi aplicat în nici un caz interpretării tomiste a carității 
din Summa theologiae. Dat fiind că Summa theologiae reprezintă unul 
din tratatele majore ale teologiei creștine occidentale, confirmată și 
reconfirmată ca o sursă doctrinară prin magisteriul pontifical de către 
Leon al XIII‑lea, Paul al VI‑lea și Ioan Paul al II‑lea, interpretările to‑
miste se mențin și astăzi „în orizontul adevărului universal, obiectiv și 
transcendental”3 promovat de Biserică. 

Este dificil, de aceea, să afirmăm că, dacă doctorul angelic interpre‑
tează caritatea creștină într‑o cheie nuanțată, care combină universalul 
cu particularul și cu parțialul, tradiția morală a creștinismului ar putea 
susține o interpretare doctrinară a poruncii iubirii aproapelui insensi‑
bilă la gradul de apropiere al obiectelor carității față de subiectul mo‑
ral. Există, după cum observă Spoerl reconstruind argumentația Sfân‑
tul Toma din Tratatul despre virtuțile teologale din Summa theologiae 
II‑II, o ordine legitimă a obiectelor iubirii creștine față de aproapele, 
care face să existe priorități și obligații mai mari față de anumite per‑
soane decât față de altele și, de asemenea, priorități diferite în raport 
cu circumstanțe diferite. în virtutea acestei ordini a carității, Sfântul 
Toma stabilește o ierarhie a priorităților între persoanele aflate în pro‑
ximitatea subiectului (părinți, copii, soție, rude, binefăcători, prieteni). 
Această ierarhie justifică o caritate specială, dar diferențiată în raport 
cu îndatoririle existente față de fiecare din obiectele sale. 

Ceea ce voi urmări să accentuez în această lucrare este că argumen‑
tul dezvoltat de Sfântul Toma pentru a susține ordinea carității susține 
o parțialitate legitimă, integrând dimensiunea personală a carității în 
conceptul de ordine a carității. O concluzie mai generală este aceea că 
parțialismul legitim, așa cum este el tratat în Summa theologiae, adaugă 
o nouă dimensiune logos‑ului neoplatonic care structurează ierarhic 

2.  E vorba de articolul lui Joseph S. Spoerl, ”Impartiality and the Great 
Commandament: A Reply to John Cottingham (and Others)”, American Catholic 
Philosophical Quarterly, LXVIII, 2/1994, pp. 203‑10. 

3.  V. Ioan Paul al II‑lea, Fides et ratio. Scrisoare enciclică cu privire la raporturile 
dintre credință și rațiune, Iași, Presa Bună, 1999, p. 35. 
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și „cauza fericirii” (ST II‑II q. 26, a. 2). Caritatea fraternă, deși indispen‑
sabilă pentru a confirma și a manifesta iubirea față de Dumnezeu (1 In 
4, 20‑21), îi este datorată aproapelui datorită faptului că acesta participă 
la fericirea primită de la Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu are, așadar, 
o legitimitate deplină, după cum apare și din prima poruncă a iubirii 
creștine: iubește‑l pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău 
și cu toate puterile tale (Deut.), în timp ce iubirea de aproapele are, 
pentru a spune astfel, o legitimitate derivată din iubirea datorată lui 
Dumnezeu. Aproapele este un obiect al carității datorită proximității 
sale și a participării sale (reale sau potențiale) la aceeași fericire al că‑
rei principiu unic este Dumnezeu. Caritatea generată de sursa întregii 
iubiri, care este Dumnezeu, nu trebuie, însă, nici să excedeze, nici să 
egaleze iubirea de Dumnezeu. 

Faptul că aproapele este vizibil, spre deosebire de Dumnezeu care 
este invizibil (1 In 4, 20) este interpretat de Sfântul Toma în sensul unei 
urgențe a iubirii care se cuvine manifestată față de aproapele care este 
imediat perceptibil de simțuri (ST II‑II, q. 26, a. 2), și nu în sensul unei 
datorii morale disproporționate de a‑l iubi pe aproapele cu o iubire 
mai mare decât pe Dumnezeu. Iubirea pentru aproapele îi este dato‑
rată, cum am văzut, acestuia datorită participării sale la bunătatea lui 
Dumnezeu, în timp ce lui Dumnezeu, care este esența bunătății, îi este 
datorată o iubire deplină care, după cum argumentează Sfântul Toma 
în ST II‑II, q. 27, a. 6, nu trebuie să cunoască măsură. 

Iubirea ordonată față de aproapele 

în ST II‑II, q. 44., a. 7, Sfântul Toma explică conținutul celei de‑a 
doua porunci a iubirii, din Mt 22, 39: „iubește‑ți aproapele ca pe tine 
însuți”. El clarifică faptul că iubirea față de „aproapele” sau față de „fra‑
te” (1 In 4, 21) își are modelul în iubirea (ordonată) față de sine. Aceasta 
înseamnă că aproapele trebuie iubit „în același mod” în care este iubită 
propria persoană și nu cu o iubire egală cu iubirea față de sine. Această 
explicitare tomistă a poruncii iubirii aproapelui exclude o interpretare 
vagă a carității, care ar omite referința primară la propria persoană, 
proiectând asupra creștinismului suspiciunea că ar promova o formă 
de anonimat moral sau o dispariție a persoanei într‑o zonă indistinctă 

Așa cum observă Sfântul Toma în ST II‑II, q. 24, a. 2 glosând pe mar‑
ginea definiției carității date de Sfântul Augustin în De Doctr. Christ. iii, 
10,4 caritatea față de aproapele reprezintă și o participare la caritatea 
divină. Ideea platonică de participare a fenomenului la o esență supra‑
sensibilă ne poate ajuta să înțelegem în ce mod caritatea imperfectă 
față de aproapele sau preocuparea pentru binele și fericirea lui poate fi 
integrată, prin bunăvoința divină, în circuitul carității universale, care 
își are principiul și finalitatea în Binele suprem. Pentru a fi însă inte‑
grabilă în acest circuit, caritatea omenească trebuie să asculte de ordi‑
nea carității, stabilită în funcție de ierarhia prescrisă de legea divină. 

Docilitatea față de ordinea divină sau teologică a carității reprezintă, 
prin urmare, condiția necesară pentru a practica virtutea teologală a 
iubirii în acord cu voința lui Dumnezeu și pentru a participa la cari‑
tatea divină. Această structură inteligibilă a ordinii carității permite, 
se poate spune, și acordarea puterii apetitive a carității, care își are 
originea în sursa divină a iubirii, cu voința rațională a lui Dumnezeu, 
către care tinde și care este, după cum vom vedea în continuare, și 
obiectul său cel mai legitim sau sinteza între ceea ce putem numi eros 
sau dorință de a iubi și logos.

Obiectul cel mai legitim al carității 

Caritatea care își are principiul și finalitatea în Dumnezeu – în 
Dumnezeul care, conform Noului Testament, nu a ezitat să manifeste 
caritatea până la capăt, prin sacrificiul răscumpărător al Fiului său – 
este prezentată de Sfântul Toma ca o iubire cu drepturi absolute și cu 
o legitimitate deplină. A spune că întreaga caritate omenească trebuie 
să tindă spre Dumnezeu, ca înspre principiul fericirii (ST II‑II, q. 26, 
a.1) și ca înspre principiul binelui (ST II‑II, q. 26, a. 4) înseamnă că 
orice impuls caritabil al omului trebuie ordonat în mod conștient după 
voința divină, pentru a corespunde carității necondiționate a lui Dum‑
nezeu. Dumnezeu trebuie să fie, de aceea, iubit ca sursa însăși a iubirii 

4.  „Numesc „dragoste“ (caritas) orientarea sufletului spre bucuria de Dumnezeu 
pentru El însuși, iar de sine și de aproapele pentru Dumnezeu”, De doctrina christiana. 
Introducere în exegeza biblică, ediție bilingvă, trad., notă asupra ediției și indici de Mari‑
an Ciucă, introd., note și bibliografie de Lucia Wald, București, humanitas, 2002, p. 219. 
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cu care o persoană trebuie iubită și respectată. Acest criteriu este însă 
obiectiv, fiind conform cu legea divină și ordonează puterile apetitive 
și afectele omenești în conformitate cu voința divină. în ST II‑II, q. 44, 
a. 8, Sfântul Toma conchide explicit că „iubește‑ți aproapele” se aplică 
proporțional, în funcție de gradul de apropiere al persoanelor din jurul 
subiectului moral. 

Prietenia ca model al carității 

Caritatea creștină este privită în primul rând ca o relație de priete‑
nie între Dumnezeu și oameni și între oamenii care ascultă poruncile 
creștine. Prietenia (philia) este însă o relație prin excelență personală, 
care presupune egalitatea, respectul reciproc și dorința pentru binele 
celuilalt. Știm că în textul Evangheliei după Sfântul Ioan sunt repro‑
duse aceste cuvinte ale lui Isus Cristos: „Nu vă mai numesc servitori, 
pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. însă v‑am numit pe voi 
prieteni pentru că toate câte le‑am auzit de la Tatăl vi le‑am făcut cu‑
noscute” (In 15, 15). în ST II‑I, q. 23, a. 1, după ce se referă în sed contra la 
acest pasaj ioanic, Sfântul Toma demonstrează în respondeo că iubirea 
benevolentă are caracterul prieteniei, folosind conceptul aristotelic de 
philia din Etica nicomahică VIII, 3. Aristotel explică în Et. nicom. VIII, 
2 distincția dintre cele trei moduri de prietenie: prietenia care dorește 
binele celuilalt, prietenia care urmărește plăcerea proprie și cea care 
urmărește folosul propriu. Dintre toate, prietenia benevolentă și dezin‑
teresată este, desigur, singura care poate fi calificată drept virtute. 

Sfântul Toma adaugă la această teorie clasică a prieteniei necesita‑
tea ca prietenia să fie susținută printr‑o relație de iubire reciprocă și 
prin comunicare. Dumnezeu‑Tatăl, care a comunicat oamenilor iubirea 
sa prin Fiul său este și cel care le‑a arătat prietenia sa, chemându‑i la 
comuniunea cu Fiul său (1 Cor 1, 9). Prin urmare, această relație de 
caritate bazată pe comunicarea între Dumnezeu și oameni poate fi con‑
cepută după modelul prieteniei. 

Prietenia este însă, cum am specificat deja, o relație personală, care 
se bazează pe o alegere și, deci, pe libertate. în In 15, 16, Isus Cristos le 
mărturisește explicit discipolilor despre alegerea (unilaterală) pe care 
a făcut‑o constituindu‑i ca pe apostolii săi. Această alegere vorbește 

în care individul s‑ar putea confunda patologic cu alte persoane. De‑
sigur, creștinismul susține că individul matur trebuie să‑și iubească 
aproapele ca pe sine însuși, cu dăruire de sine și cu o preocupare auten‑
tică pentru binele său. Modelul iubirii față de aproapele rămâne însă, 
după cum specifică doctorul angelic, cel al iubirii față de sine – așa 
cum putem intui nu numai folosind etica aristotelică a prieteniei, ci 
și condițiile raționale pentru sănătatea psihică și pentru maturitatea 
relațiilor între persoane. 

Sfântul Toma explică porunca iubirii aproapelui în acest fel: în ce 
privește scopul iubirii, aproapele, la fel ca și propria persoană, trebuie 
iubit pentru Dumnezeu, cu o iubire care devine astfel „sfântă”; în ce 
privește însă regula sau porunca iubirii, a‑ți iubi aproapele nu înseam‑
nă a ceda în fața dorințelor lui rele, ci a‑i permite doar îndeplinirea 
celor bune. în al treilea rând, în ce privește motivația iubirii față de 
aproapele, Sfântul Toma reia implicit motivația prieteniei autentice din 
Etica nicomahică VIII, 3 și exclude plăcerea sau utilitatea proprie din 
sfera motivațiilor juste ale iubirii, păstrând interesul pentru binele și 
fericirea aproapelui ca pe singura motivație a carității autentice. 

A‑i dori aproapelui binele include, desigur, pentru Sfântul Toma, cel 
mai mare bine pe care îl poate atinge o ființă omenească, acela de a do‑
bândi fericirea veșnică. în același timp, existența pe pământ presupune 
și o serie de alte nevoi contingente pe care caritatea trebuie să le ia în 
considerație. A răspunde la aceste nevoi concrete ale aproapelui este 
un mod de a manifesta caritatea lui Dumnezeu (1 In 4, 20‑21). Dar sunt 
îndatoririle de a manifesta caritatea contingentă egale față de toate 
ființele omenești din jur? 

Deși Sfântul Toma clarifică în ST II‑II, q. 44, a. 7 că semnificația 
„aproapelui” include într‑adevăr toate ființele omenești, în ST II‑II, q. 26 
ierarhizează obligațiile de caritate față de semeni după o ordine al cărei 
criteriu este proximitatea. Acest criteriu respectă comandamentele le‑
gii divine, după cum specifică și în ST II‑II, q. 44, a. 8. Legea divină, care 
poruncește cinstirea părinților, include o referință la persoanele cărora 
le este datorată viața și dezvoltarea personală și se referă implicit și la 
obligațiile părinților față de copii. Exercitarea virtuții carității cu ajuto‑
rul harului divin presupune, așadar, respectarea poruncilor legii divine. 
în baza acestei legi, proximitatea este criteriul care decide proporția 
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creștine, ferindu‑l, în orice caz, de suspiciunea că ar promova imperso‑
nalul și că ar prescrie o imparțialitate abstractă. 

Paralelismul între ordinea carității și ordinea divină 

în ST I, q. 28, a. 1., Sfântul Toma specifică faptul că, în conformi‑
tate cu ordinea divină, dependența față de Dumnezeu ține de natura 
proprie a creaturilor sale (o terminologie, desigur, aristotelică). Acest 
principiu al dependenței creaturii față de Dumnezeu poate fi pus în 
paralel cu acel principiu divin al fericirii către care tind toate eforturile 
omenești și cele de caritate într‑un mod special. 

Pe de altă parte, ca obiecte ale iubirii lui Dumnezeu, propria persoa‑
nă și persoana aproapelui dobândesc importanță în planul universal al 
carității divine, care include toate creaturile. Sfântul Toma valorifică 
aici conceptul areopagitic de ierarhie divină, pentru a arăta nu numai 
în ce fel este constituit universul, în raport cu gradele de perfecțiune, 
ci și în ce mod sunt ordonate acțiunile carității divine în raport cu o 
structură ierarhică. Ordinea carității omenești ascultă de ierarhia divi‑
nă, deși conceptul de ordine divină este mult mai complex decât lumea 
vizibilă, incluzând și ierarhiile îngerești. 

Acest paralelism între ordinea divină și cea a carității nu trebuie 
însă înțeles într‑un mod simplificat și geometric. în ST II‑II, q. 26, a. 
7, Sfântul Toma demonstrează că persoanele cele mai bune, cărora se 
cuvine să le dorim din caritate cea mai mare fericire în comuniune cu 
Dumnezeu, nu sunt totuși cele pe care se cuvine să le iubim în modul 
cel mai complex. Se cuvine să‑i iubim în acest mod, specifică el, în pri‑
mul rând pe cei care ne sunt apropiați (mai ales prin legături naturale 
și de sânge). Dragostea față de aceștia din urmă este în mod legitim mai 
mare în intensitate, presupunând și dorința ca aceștia să se bucure de 
cel mai mare bine și de cea mai mare fericire posibilă. 

Elementul care filtrează un paralelism geometric între ordinea divi‑
nă și cea a carității este, așadar, o caracteristică a iubirii pe care Sfântul 
Toma nu o specifică, dar care este totuși evidentă: caritatea ordonată, 
care respectă legea divină, presupune și relația personală cu obiectele 
sale. Porunca iubirii aproapelui nu este, așadar, reductibilă la o iubire 
la fel de mare față de toate ființele superioare și la o caritate plină de 

despre o preferință divină în acordarea unei anumite misiuni (cf. și Mc 
3, 18), care nu ține cont de meritele sau de talentele și aptitudinile unei 
persoane (Lc 10, 21). „Cei mici” și imaturi la care se referă Sfântul Luca, 
indicându‑i pe destinatarii cei mai privilegiați ai revelației misterelor 
vieții lui Isus sunt chemați și aleși de Dumnezeu‑Tatăl pentru a deveni, 
prin Fiul său, proprii săi prieteni. Această alegere divină a apostolilor 
dintre „cei mici” confirmă faptul că, la fel ca și orice relație personală 
de prietenie, virtutea teologică a iubirii include nu numai libertatea, ci 
și preferința, manifestate în mod paradigmatic de însuși Dumnezeu. 
Această dimensiune a libertății prieteniei divine îmbogățește, desigur, 
o structură previzibilă a universului, la care am putea rămâne dacă am 
gândi teologic ierarhiile numai în sensul logic și matematic al unei or‑
dini stabilite în funcție de merite și de grade de perfecțiune. 

în planul gândirii teologice a Sfântul Toma, folosirea conceptului 
aristotelic de philia nu face decât să susțină rațional invitația la priete‑
nia divină din In 15, 15. Așa cum explică doctorul angelic în ST I, q.20, a. 
2, această invitație nu poate fi adresată decât creaturilor raționale, care 
au capacitatea de a răspunde la prietenia divină și care pot comunica 
cu Dumnezeu. în ST q. 20, a. 3, este folosit un citat din Sfântul Augus‑
tin, din Tract. in Joan. CX, care adaugă că Dumnezeu își iubește creatu‑
rile raționale mai mult decât pe cele iraționale și, dintre cele raționale, 
în special pe cele care sunt în comuniune cu Fiul său unic. Această 
participare a ființelor raționale la comuniunea cu Fiul depinde însă de 
voința lui Dumnezeu și de harul pe care el îl pune la dispoziția aces‑
tor ființe (cf. ST I, q. 20, a. 2); prin urmare, bunătatea divină este cea 
care îngăduie această participare a creaturilor raționale la comuniunea 
cu Cristos. Acordarea acestui har prin voința divină anumitor crea‑
turi poate fi la rândul ei privită ca o expresie a unei preferințe divine. 
Deși toate creaturile omenești sunt invitate la prietenia divină, unele 
dintre ele sunt chemate într‑un mod special să participe la această co‑
municare. Observăm că în mod implicit aici se operează cu o sinteză 
între parțialismul aristotelic al prieteniei (philia) și preferințele divine 
exprimate nu doar în alegerea membrilor Bisericii aflați în comuniune 
cu Fiul, ci și, așa cum am văzut mai sus, în acordarea misiunilor apos‑
tolice. Acest parțialism nu face decât să nuanțeze universalismul iubirii 
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sau pe o ordonare rațională a universului, ordinea tomistă a carității 
lasă loc, așadar, pentru o anumită formă de „imprevizibilitate”. Ast‑
fel, Sfântul Toma nu ordonează pur și simplu matematic îndatoririle 
carității în funcție de criteriile superiorității și inferiorității pe o scară a 
perfecțiunii ființelor create, ci include și criteriul proximității, care per‑
sonalizează raporturile omenești, justificând și o formă de parțialitate. 
Această „imprevizibilitate” înseamnă că pentru Sfântul Toma, faptul 
de a iubi dragostea divină, care în Despre numele divine IV.12 „mișcă 
pe cele superioare să poarte de grijă celor inferioare și rânduiește pe 
cele nedesăvârșite să se întoarcă spre cele superioare,” se manifestă 
și ca o caritate umană personalizată în funcție de relația specifică cu 
cele superioare și, respectiv, cu cele inferioare. Relațiile din propria 
familie și relațiile de prietenie sunt, astfel, partea de „imprevizibil” care 
se manifestă ca o parțialitate legitimă, ascultând însă de legea divină 
și păstrând armonia logică sau ordinea rațională a universului creat. 
Parțialitatea ordinii naturale este pentru Sfântul Toma mai curând o 
dimensiune care îmbogățește ordinea neoplatonic‑areopagitică a ier‑
arhiilor care au drept criteriu gradul de bunătate și de perfecțiune (de 
apropiere a creaturilor față de ființa perfectă a dumnezeirii). 

Această parțialitate legitimă susținută de Sfântul Toma este, cum 
am văzut, în anumită consonanță cu etica aristotelică, și mai ales cu 
concepția filosofului grec despre o viață bună care implică philia și 
cultivarea unor relații preferențiale cu prietenii apropiați și cu per‑
soanele din propria familie. John Cottingham remarcă chiar el într‑un 
articol mai recent că etica aristotelică a virtuții presupune o implica‑
re profundă a persoanelor în rețele personale și civice de parțialitate.5 
El distinge însă în continuare acest parțialism de etica universalistă 
a creștinismului, revelată în Noul Testament prin Sfântul Paul. Cot‑
tingham continuă, așadar, să plaseze în contrast etica Noului Testa‑
ment și parțialismul eticii păgâne (aristotelice) – ori, în realitate, la 
o lectură mai atentă a Summei theologiae, teologia creștină realizează 
o sinteză a universalismului și a parțialismului moral justificat, a or‑
dinii neoplatonic‑areopagitice a universului ierarhic și a preferințelor 

5.  E vorba de ”Partiality and the Virtues”, publicat în volumul How Should One 
Live? Essays on the Virtues, editat de Roger Crisp, Oxford, Oxford Univ. Pr., 1996, pp. 
57‑76. 

atenție față de toate cele inferioare. Este pe deplin legitim ca ființele 
omenești să‑și iubească mai intens, din caritate, semenii cu care au le‑
gături mai strânse – ordonate, așa cum am văzut, de planul providențial 
al lui Dumnezeu. 

La o privire mai atentă, putem remarca, de altfel, că nici caritatea 
ordonată față de ființele superioare nu se cuvine să fie egală. Iubirea 
față de îngeri nu poate fi egală față de toate creaturile spirituale, fiecare 
om fiind în primul rând îndatorat propriului său înger păzitor. Această 
iubire preferențială față de îngerul propriu nu coincide, desigur, cu o 
înclinație, pe care am putea să o interpretăm drept egoism. E vorba și 
aici, la fel ca și în cazul legăturilor naturale, de o parțialitate legitimă.

Această teză a parțialității legitime pe care o susține implicit și 
Joseph S. Spoerl în comentariul său este desigur suficientă pentru a 
amenda orice calificare a poruncii iubirii aproapelui cu termenul de 
imparțialitate. Dar, înaintând în profunzimea presupozițiilor filosofice 
și teologice ale Sfântul Toma, observăm că ea se datorează unei adap‑
tări tomiste a ierarhiei areopagitice în conformitate cu principiul „ha‑
rul perfecționează natura”, care permite o transfigurare prin har a ordi‑
nii create. Deși virtutea creștină a carității are o semnificație universală, 
ea se cuvine, așadar, exercitată respectându‑se mai întâi ordinea stabi‑
lită prin legea naturală și nu urmând o abstractă ierarhie matematică, 
ce ar presupune imparțialitatea și „dozarea” matematică a carității în 
funcție de gradele de perfecțiune. 

Observăm că există priorități ale ordinii carității care, deși respectă 
ordinea naturală, sunt conforme filiației divine a tuturor creaturilor. 
Așa este, de pildă, datoria fiecărui om de a‑și iubi tatăl mai mult decât 
mama, decât copiii și decât soția (ST II‑II, q. 26, a. 9,10,11). Tatăl este, de‑
sigur, reprezentantul pe pământ al lui Dumnezeu‑Tatăl, care este, cum 
am văzut, obiectul cel mai legitim al carității. După cum specifică și 
Scriptura, „omul trebuie să‑l iubească mai presus de toate pe Dumne‑
zeu, care este Tatăl tuturor și apoi pe tatăl său” (Ez 44, 25). 

În loc de concluzie: logos și caritas în ordinea divină a carității 

Spre deosebire de frumoasa ierarhie neoplatonică a lui Dionisie 
pseudo‑Areopagitul, bazată în multe privințe pe logos‑ul matematic 
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legitime bazate pe proximitate și pe alegere, a logos‑ului matematic 
și a caritas‑ului. Ordinea carității, în interpretarea ei dată de doctorul 
angelic, nu presupune numai legea și geometria rațională a ierarhiilor 
cerești, ci integrează parțialitatea și preferințele, propunând o sinteză 
între universalul iubirii al cărei principiu și scop este Dumnezeu și di‑
mensiunea personală a prieteniei. 


