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            Cu două decenii ȋnainte ca Basarab Nicolescu să iniţieze colecţia Ştiinţă şi Religie la 

editura Curtea Veche (2006), dincolo de ocean profesorul Virgil Nemoianu era făptaşul 

rubricii de mare intensitate spirituală Intelectualul şi religia ȋn cadrele emisiunii Lumea 

Creştină rulată pe undele interzise Europa Liberă. Unul din instrumentele de comunicare cele 

mai unanim salutate, ȋn afara cuvântului scris, cronica radiofonică a anilor optzeci a făcut o 

frumoasă carieră menţinând fluenţa culturală, altfel imposibilă ȋn societatea comunistă 

românească. 

            Tratând dialectic cultura şi religia, aportul periodic semnat Nemoianu ţine de claritatea 

viziunii şi a asumării vocaţiei de maestru, ȋn care cuvântul rostit reverberează la un umanism 

creştin ȋnstrăinat la finele Renaşterii şi tentat ȋn permanenţă de o nouă emergenţă. Ceea ce 

face impresie asupra ascultătorului, şi ulterior a cititorului, nu e atât suportul cultural de mare 

amploare pe care autorul ȋl prezintă cu eleganţă, cât vigoarea creştinismului ce animă omul – 

conştient atât de potenţele religiei, cât şi de incongruenţele ei cu societatea, istoria, viaţa ȋn 
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derulare. Un set de foiletoane, transformat ȋn carte sub ȋngrijirea lui Ioan I. Ică Jr. ȋn 1997 şi 

republicată exponenţial ȋn anul 2000, la poarta deschiderii spre un nou mileniu – dezbate ȋn 

mod vizionar ȋntâlnirea a două lumi aparent incompatibile: cultura universală şi religia. Nu 

ȋntâmplător, Basarab Nicolescu avea să spună anecdotic ȋntr-un interviu că dacă ştiinţa şi 

religia vor accepta să dialogheze, atunci orbul va vedea şi surdul va auzi. Crezului de libertate 

comparatistă şi dialogului interdisciplinar, Virgil Nemoianu ȋi răspunde pozitiv ȋnainte de 

lansarea pe piaţa românească a manifestului transdisciplinarităţii: nu vizează ȋn primul rând 

diplomaţia interconfesională, ci este o stare de spirit, o deschidere larg comprehensivă, un 

mod de raportare spiritual la cultură, artă, ştiinţă, politică, social, fără ca primatul spiritului 

să contrazică postulatele modernităţii (Prefaţă, p. 9). 

            De pe poziţii teoretice şi metodologice evident distincte, creştinul ortodox se ȋntâlneşte 

cu fizicianul ȋn perimetrul universalităţii unui umanism deschis şi integrator. Chiar dacă 

Nemoianu manifestă reticenţă faţă de posibile deformări sau excese, de genul atitudinilor New 

Age, acelaşi entuziasm prolific şi dorinţă de experimentalism ȋi caracterizează pe ambii 

gânditori faţă ȋn faţă cu materia primă predilectă: cunoaşterea. 

 

 


