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Religie şi cultură în Europa secolului XXI. 

O perspectivă comparată

MAXIM MORARIU

Introducere

După ce, secole de-a rândul, între religie şi cultură au existat raporturi tensionate care 
au degenerat adesea în fenomene de tristă amintire1, după ce, modernitatea a cunoscut  

evoluţia galopantă a unei ştiinţe ce se dorea parcă un înlocuitor al religiei, iar dictaturile ce 
au marcat contemporaneitatea au prigonit religia, considerându-o o piedică în calea evolu-
ţiei sociale şi culturale, astăzi raporturile dintre religie şi cultură sunt variate, iar raportările 
exponenţilor unora la cealaltă diferă în funcţie de diverşi factori2. 

De aceea, a vorbi ca om de ştiinţă despre religie în termeni pozitivi constituie o provoca-
re ce se poate fi naliza cu marginalizarea realizărilor tale sau cu ignorarea lor de către comu-
nitatea ştiinţifi că, în vreme ce încercarea unor teologi de a vorbi despre realizările ştiinţifi ce 
sunt, în unele religii, taxate cu asprime de către reprezentanţii ramurilor mai conservatoare. 
Alteori însă, oamenii de ştiinţă se opresc fascinaţi să asculte reprezentanţi ai spaţiului religi-
os, precum Dalai Lama, vorbind despre principiile budiste prin prisma fi zicii cuantice3, sau 

1 Cf. Arhiepiscop CHRIYSOSTOMOS, Studiile transdisciplinare şi intelectualul orthodox: confruntarea ştiinţei şi a 
studiilor contemporane în context tradiţionalist, trad. Viorel Zaicu, col. ,,Ştiinţă şi Religie”, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2009.
2 Aşa se face că unii specialişti încearcă să le împace (Cf. de exemplu: NATHAN AVIEZER, La începuturi… Creaţia 
biblică şi ştiinţa, trad. Ana Andreiescu, Editura Doina, Bucureşti, 2001; FLOREA MARIN, Creaţionismul creştin şi 
evoluţionismul Darwinist, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2014), în vreme ce alţii încearcă să 
arate că între cele două nu există nicio legătură, ele având obiecte de studiu diferite (NICOLAE ACHIMESCU, Religie, 
modernitate şi postmodernitate, col. ,,Media Christiana – Seria Lumina”, Editura Trinitas, Bucureşti, 2013, p. 
89), alţii încearcă să rezume toată ştiinţa la teologie, arătând că fără ceea ce nu e conform cu teologia nu se poate 
numi ştiinţă, ci e mai degrabă o erezie (JEAN KOVALEVSKY, ,,Rezolvarea antinomiilor în ştiinţă şi în religie”, în BASA-
RAB NICOLESCU, MAGDA STAVINSCHI, ed., Ştiinţă şi religie antagonism sau complementaritate?, XXI: Eonul dogmatic, 
Bucureşti, 2002, p. 128), iar alţii neagă existenţa şi catacterul religiei.
3 DALAI LAMA, Universul într-un singur atom. Convergenţa ştiinţei şi spiritualităţii, trad. Adina Avramescu, Edi-
tura Humanitas, Bucureşti, 2011.
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comune ale celor două4. 
Din pricina acestei diversităţi în raportare, a vorbi despre relaţia dintre religie şi ştiinţă 

şi a încerca radiografi erea principalelor elemente ce ţin de această tematică şi de tumultoasa 
relaţie dintre cele două, se constituie într-o adevărată provocare. Cu toate acestea însă, în 
rândurile următoare vom încerca să vedem care este, la început de secol XXI, raportul dintre 
cele două şi cum contribuie el la evoluţia uneia sau a alteia dintre ştiinţe. Valorifi când opiniile 
specialiştilor şi analizând literatura de specialitate română şi străină, vom încerca de aseme-
nea să vedem, în măsura în care va fi  predictibil acest lucru, care sunt potenţialele direcţii 
înspre care s-ar putea îndrepta relaţia dintre cele două şi cum s-ar putea ele repercuta asupra 
societăţii în general. 

Religie şi cultură în Europa secolului XXI

Dincolo de micile divergenţe care uneori se constituie în adevărate piedici în calea unui dialog 
prolifi c între religie şi ştiinţă, spaţiul european, care a fost, în toate timpurile, gazda celor mai impor-
tante forme de cultură, se prezintă astăzi, la începutul secolului XXI, ca un teren propice dialogului 
între cele două, fi e că vorbim despre religia creştină şi despre rădăcinile creştine ale continentului5, 
fi e că vorbim despre dialogul cu religia islamică sau despre alte culte religioase.

Desigur, noi ca şi creştini, suntem conştienţi că între cultură şi religie trebuie să existe o 
strânsă legătură şi că rădăcinile celei dintâi se regăsesc în cea din urmă, căci însuşi termenul 
cultură se originează în religie, la baza lui afl ându-se acel termen care defi neşte elementele 
ce compun viaţa liturgică a Bisericii, una dintre secţiunile fundamentale ale existenţei ei din 
toate timpurile, respectiv cultul6. Mai suntem de asemenea conştienţi că existenţa unui bac-
kground cultural bine articulat la baza dialogului ecumenic şi interreligios poate constitui o 
puternică punte de legătură între ,,cultura seculară, religiile lumii, şi noile forme de religio-
zitate, dar şi dialogul dintre diferitele confesiuni creştine”7, după cum spun specialiştii. 

La rândul lor, reprezentanţii islamului şi ai celorlalte religii sunt şi ei, pe zi ce trece, tot 
mai conştienţi de necesitatea fundamentării, pe baza unui instrumentar ştiinţifi c, a unora 
dintre principiile lor fundamentale şi sunt conştienţi că cunoaşterea celorlalţi, fi e că prin 
aceasta se înţeleg reprezentanţii altor religii, fi e că este vorba despre reprezentanţii ştiinţelor, 
care este şi ea o urmare a ştiinţei şi o formă de cultură, se pot realiza conexiuni şi punţi de 

4 Iată şi câteva dintre materializările editoriale ale discuţiilor lor în spaţiul românesc, o parte dintre ele reunite 
în paginile volumelor din colecţia ,,Ştiinţă şi religie”, găzduită de către editura Curtea Veche: ALISTER MCGRATH, 
JOANNA COLICUTH MCGRATH, Dawkins: o amăgire? Fundamentalismul ateu şi negarea divinului, trad. Gafi ţa Mih-
nea, col. ,,Ştiinţă şi religie”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010; GABRIEL MEMELIS, ADRIAN IOSIF, DAN RĂILEANU, 
Realitatea transdisciplinară - O fuziune de orizonturi ale teologiei, ştiinţei şi fi losofi ei, col. ,,Ştiinţă şi religie”, 
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010; ALEXEI NESTERUK, Universul în comuniune - către o sinteză neopatristică 
a teologiei şi ştiinţei, trad. Mihai-Silviu Chirilă, col. ,,Ştiinţă şi religie”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009; 
BASARAB NICOLESCU, MAGDA STAVINSCHI, ed., Science and Orthodoxy, a Necessary Dialogue, col. ,,Ştiinţă şi reli-
gie”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2006; IOAN CHIRILĂ, The dia-logos between theology and science meeting 
through the word, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009; GHEORGHE SANDU, Ştiinţă şi credinţă- împreună pe 
calea Adevărului, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007; ADRIAN LEMENI, coord., Repere patristice în dialogul 
dintre teologie şi ştiinţă, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009.
5 Cf. CHARLES-OLIVIER CARBONELL, DOMINIQUE BILOGHI, JACQUES LIMOUZIN, FRÉDÉRIC ROUSSEAU, JOSEPH SCHULTZ, Une his-
toire européenne de l`Europe. Mythes et fondements (des origines au XV-ème siècle), Privat, Montpellier, 
1999, pp. 50-52.
6 Cf. RAFAIL NOICA, Cultura duhului, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002.
7 JERALD D. GORT, HENRY JANSEN, WESSEL STOKERET, Crossroad Discourses between Christianity and Culture, vol. 38, 
Rodopi Press, Amsterdam-New York, 2010, p. 1.
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ei tot mai deschişi înspre cultură şi apanajele ei8.
Cât priveşte mediul cultural, aici raportările la religie sunt diferite9. Dacă în mod gene-

ral, orice om de ştiinţă are drept scop obţinerea şi exprimarea adevărului10, puţini sunt aceea 
care vor să coreleze crâmpeiele de adevăr descoperite de ei cu ceea ce înseamnă revelaţia din 
spaţiul religios. La fel de puţini sunt cei care vor, de exemplu, să fi e deplin de acord cu princi-
piile creştine care afi rmă că Adevărul absolut este Hristos11, fapt ce generează adesea sciziuni 
între diferitele medii. 

Mediul cultural circumscris de ştiinţele umaniste, fi e el ateu sau nu, recunoaşte însă, aproape 
în unanimitate, faptul că, de-a lungul timpului, religia a oferit cadrul propice al dezvoltării cultu-
rale a continentului european căci, până şi sub patronajul unor personaje precum familiile Bor-
gia12 sau Medici13, care erau de o condiţie morală nu tocmai exemplară, s-a asigurat dezvoltarea 
artelor şi a altor ştiinţe. De aceea, atât arheologia, cât şi istoria sau fi losofi a, dar şi alte ştiinţe uma-
niste, recunosc rolul jucat de religie în promovarea culturii în spaţiul european. Micile excepţii 
nu sunt nici ele trecute cu vederea, însă ele nu certifi că faptul că religia ar fi  constituit o frână în 
evoluţia culturală şi socială a continentului. Raportarea reprezentanţilor lor la această ştiinţă, ce 
se doreşte obiectivă, nu este însă una angajată şi nu trebuie înţeleasă în sensul de împărtăşire a 
crezurilor ei. Astfel, chiar dacă în cercetările istoricilor se vorbeşte cu regularitate despre Biserica 
apuseană sau cea răsăriteană, despre evenimente ce au marcat destinul lor, despre rolul jucat 
de religie, oamenii care vorbesc sunt de cele mai multe ori doar teoreticieni ai anumitor lucruri 
privitoare la religie şi nu practicanţi ai acestora. Cu toate acestea, multe dintre ştiinţele umaniste 
păstrează un respect aparte pentru ceea ce au însemnat diferitele forme de religiozitate în spaţiul 
eclesiastic, iar faptul că ele sunt preocupate de anumite aspecte privitoare la trecutul unor religii 
precum creştinismul se poate constitui într-o punte de dialog. 

De altfel, faptul că istoria ca ştiinţă se preocupă cu multă responsabilitate de istoria 
creştinismului, de ceea ce noi în teologie numim arheologie biblică14 sau de istoria bizantină15, 

8 Cf. W. WATT MONTGOMERY, Breve Storia dell’Islam, Editzione secundo, Mulino, Bologna, 1996. 
9 Cf. JEAN STAUNE, ,,Ştiinţa şi căutarea sensului. Întâlnirea dintre cele mai recente cunoştinţe şi intuiţiile milenare”, 
în BASARAB NICOLESCU, MAGDA STAVINSCHI, ed., Ştiinţă şi religie antagonism sau complementaritate?, XXI: Eonul 
dogmatic, Bucureşti, 2002, p. 189.
10 JOHN BRECK, ,,Prefaţă”, în RĂZVAN ANDREI IONESCU, ADRIAN NICOLAE LEMENI, Teologie şi ştiinţă. Repere pentru dia-
log, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, p. 5. Cf. NICOLAE 
ACHIMESCU, op. cit., p. 89.
11 Creştinismul spune că Adevărul nu este idee, ci Dumnezeu, Dumnezeu-Persoană, astfel că orice adevăr, scris cu 
literă mică, ca o proiecţie, este personal, şi că fi ecare persoană are o mare valoare, fi ind create după chipul lui Du-
mnezeu. SERGUEY GRIB, ,,Ştiinţa modernă şi creştinătatea: O încercare de dialog în cadrul gândirii religioase ruse”, 
în BASARAB NICOLESCU, MAGDA STAVINSCHI, ed., Ştiinţă şi religie antagonism sau complementaritate?, XXI: Eonul 
dogmatic, Bucureşti, 2002, p. 167.
12 A se vedea: IVAN CLOULAS, Familia Borgia, trad. Filofteia Iscru, Antonia Kacso, Editura Artemis, Bucureşti, 1996; 
GUILLAUME APOLLINAIRE, Roma familiei Borgia, trad. Dragoş Nedelcu, Editura Elit, Ploieşti, 2007; MARIA BELLONCI, 
Lucrezia Borgia: la sua vita e i suoi tempi, 5 editione, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1941; MICHEL ZEVACO, 
Crimele familie Borgia, Editura Universala, Craiova, 1990, pentru mai multe informaţii cu privire la istoria acestei 
familii care a marcat destinul Europei în partea de fi nal a Evului Mediu.
13 Cf. JOHN R. HALE, Firenze e i Medici-storia di una citta e di una famiglia, Mursia editore, Milano, 1980; MARCEL 
VANNUCI, I Medici-una famigila al potere, Grandi Tascabili Economici, Newton, 1994, dar şi lucrarea de isto-
rie romanţată a lui ALEXANDRE DUMAS: Familia de Medici, trad. Liana Maria Gomboșiu, Editura Prietenii Cărţii, 
Bucureşti, 2002.
14 Cf. PETRE SEMEN, Arheologia biblică în actualitate, Editura Trinitas, Iaşi, 1997; DUMITRU ABRUDAN, Arheologie 
biblică pentru facultăţile de teologie, Ediţia a III-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 2002; MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU, Viaţa de zi cu zi în vremea lui Iisus, Editura Polirom, Iaşi, 
2013. 
15 A. A. VASILIEV, Istoria Imperiului Bizantin, trad. Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-
Laurenţiu Nazâru, Editura Polirom, Iaşi, 2010; NICOLAE BĂNESCU, Istoria Imperiului Bizantin, ed. Tudor Teoteoi, 
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fapt îmbucurător, la fel ca preocupările fi losofi lor care analizează cultura bizantină pentru 
operele unora dintre Sfi nţii Părinţi şi recunoaşte faptul că Biserica a contribuit adesea la 
păstrarea unor opere de valoare inestimabilă din fi losofi a antică18, ce s-ar fi  pierdut dacă nu 
exista intervenţia ei într-un anumit moment sau dacă teologii nu s-ar fi  preocupat de scrierile 
unor autori celebri, transcriind pasaje ample din operele lor cu scopul de a le analiza. 

Dincolo de acest aspect istoric, ce vizează mai degrabă raportarea mediului cultural la 
trecutul religiei şi la contribuţiile acesteia în susţinerea religiosului în vremuri deja apuse, 
trebuie spus că astăzi, ştiinţe mai vechi sau mai noi au între preocupările lor principale ele-
mente ce frizează şi spaţiul religios. Conceptele de transdisciplinaritate sau de interdiscipli-
naritate, atât de vehiculate în spaţiul ştiinţifi c astăzi, se răsfrâng astfel şi asupra religiei, care 
intră, datorită lor, în sfera de interes a multor ştiinţe. Aşa se face că în fi losofi e19, istorie20, 
relaţiile internationale, psihologia21, literatura22, politologia23, managementul confl ictului24, 
medicina25, thanatologia26 şi multe alte ştiinţe, specialiştii propun realizarea unor abordări 
interdisciplinare, analizând comparativ referatul biblic, de exemplu, cu ipotezele lor şi confi r-
mând adesea veridicitatea acestuia. 

Alteori, specialiştii îşi doresc racordarea celor două şi din perspectivă metodologică, în-
cercând în acest sens diferite abordări. De exemplu, un cercetător american îşi pune serioase 
întrebări cu privire la raportul dintre religie şi ştiinţă, încercând prin aceasta să găsească 
elemente care să se constituie în chei comune de cercetare:

vol. 1-2, Editura Anastasia, Bucureşti, 2002-2003; STELIAN BREZEANU, Istoria Imperiului Bizantin, Editura Mero-
nia, Bucureşti, 2007; THOMAS NAGLER, Istoria Imperiului Bizantin, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, Sibiu, 
2003; ADRIAN TĂTAR, Istoria Imperiului Bizantin- prolegumene, Editura Burg, Sibiu, 2004; AVRAM ANDEA, Sinteză 
de istorie bizantină, Editura Mirton, Timişoara, 1995. 
16 ANA COMNENA, Alexiada, trad. Marina Marinescu, Nicolae Şerban Tanașoca, vol. 1-2, col. ,,Biblioteca pentru toţi, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1977. 
17 EDWARD GIBBON, Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului roman, trad. Dan Hurmuzescu, vol. 1-3, col. ,,Bib-
lioteca pentru toţi”, Editura Minerva, 1976.
18 Cf. VASILEOS TATAKIS, Filosofi a Bizantină, trad. Eduard Florin Tudor, Vasile Adrian Carabă, col. ,,Byzantium”, 
Editura Nemira, Bucureşti, 2010.
19 Cf. ADRIAN LEMENI, coord., Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă; Marius Augustin Drăgici, 
,,Philosophy of Religion- Conceptual Clarifi cation”, în Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on 
Philosophy, Psichology, Theology and Journalism, vol. 3, nr. 1-2, New York, 2011, pp. 135-144; ALINA N. FELD, 
,,Nietzsche, this Forgetfull, Musical Socrates”, în Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Phi-
losophy, Psichology, Theology and Journalism, vol. 3, nr. 1-2, New York, 2011, pp. 159-172. 
20 STEPHEN PUMFREY, G. N. CANTOR, THOMAS DIXON, Science and Religion: New Historical Perspectives, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010.
21 Cf. DANIEL T. DAMIAN, ,,Review of a Construct of Emotional Awarness”, în Annals of the Academy of Romanian 
Scientists, Series on Philosophy, Psichology, Theology and Journalism, vol. 3, nr. 1-2, New York, 2011, pp. 45-
54.
22 Cf. NICOLAE GEORGESCU, ,,Theological Meanings of Youth Poetry of Mihai Eminescu”, în Annals of the Academy 
of Romanian Scientists, Series on Philosophy, Psichology, Theology and Journalism, vol. 3, nr. 1-2, New York, 
2011, pp. 191-198.
23 Cf. ANGELA IRANZO DOSDAT, CARLOS MANRIQUE, ,,Rethinking the Relation between Science and Religion: Some Epis-
temological and Political Implications”, în Revista de Estudios Sociales, No. 51, January-March, Andes, 2015, pp. 
258-267.
24 MARIAN SIMION, ,,Just War Theory and Orthodox Christianity”, în Annals of the Academy of Romanian Scien-
tists, Series on Philosophy, Psichology, Theology and Journalism, vol. 3, nr. 1-2, New York, 2011, pp. 23-44.
25 Aici, un exemplu reuşit de dialog îl reprezintă simpozionul organizat anual la Bistriţa de către profesorul Mir-
cea Gelu Buta, intitulat generic Medicii şi Biserica. Seria de volume ce conţin lucrările susţinute aici poate fi  
considerată de-a dreptul paradigmatică. Cf. GABRIELE PETRESCU, ,,Neurotheology - Last Hermeeutics of Religious 
Experience”, în Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Philosophy, Psichology, Theology and 
Journalism, vol. 3, nr. 1-2, New York, 2011, pp. 173-184, pentru o altă abordare transdisciplinară similară.
26 Cf. BASARAB NICOLESCU, ed., Moartea astăzi, col. ,,Ştiinţă şi religie”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008.
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mic complex? Cum poate Dumnezeu să acţioneze prin Cuvântul Legii? Aceste întrebări sugerează 
cele trei tipuri de întrebări pe care le vom examina: 1. Metode de investigaţie în religie şi ştiinţă, 2. 
Relaţia omului cu natura, şi 3. Relaţia lui Dumnezeu cu natura”27.

Cert este însă, aşa cum se poate vedea şi din cele prezentate aici că, în Europa secolului 
XXI, în ciuda tuturor aparentelor divergenţe, există un cadru propice al dialogului între re-
ligie şi cultură şi că religia îşi conştientizează vocaţia ei de ctitor de cultură şi de promotor 
al valorilor culturale, iar ştiinţa îşi doreşte tot mai mult să se apropie de cea din urmă cu 
scopul de a cunoaşte mai bine cele propuse de către aghiografi i Sfi ntei Scripturi. Uneori, cea 
dintâi este atrasă aproape involuntar înspre cea din urmă şi, fără să-şi propună în chip exclu-
siv, reuşeşte să dovedească cu instrumente ştiinţifi ce adevăruri pe care religiile le afi rmă de 
milenii28, în vreme ce alteori, îşi conştientizează statutul de exploratoare a Revelaţiei natu-
rale29. Redescoperirea interesului pentru mituri şi mitologii, afl ate uneori la baza crezurilor 
religioase, e şi ea un semn al apropierii dintre cultură şi religie30, într-o epocă ce nu se mai 
doreşte de mult creştină şi în care secularizarea este văzută din ambele părţi ca o separare de 
Biserică a statului şi a ştiinţei31. 

Concluzii

După cum am văzut în cadrul lucrării noastre, Europa secolului XXI se constituie în-
tr-un spaţiu în care, adesea într-un mod involuntar, religia şi cultura se interferează, spaţiul 
laic fi ind adesea pus în situaţia de a recunoaşte contribuţia religiei la dezvoltarea culturii şi 
rolul de creatoare de cultură pe care l-a jucat adesea religia. 

Religia este şi astăzi conştientă de statutul ei de creatoare de cultură şi este dornică de 
a intra în dialog cu cultura societăţii seculare, nu pentru a-şi impune punctele de vedere, ci 
pentru a crea punţi de legătură cu ea, în vreme ce cultura, pe alocuri refractară, se îndreaptă 
şi ea astăzi, în baza transdisciplinarităţii, cu tot mai mult avânt, înspre religie, încercând să 
aprofundeze anumite elemente ale acesteia şi să le analizeze comparativ cu crezurile ei. 

Datorită acestor factori, putem afi rma cu certitudine că, în Europa secolului al XXI-lea, 
în care trăim, există o frumoasă legătură între religie şi cultură şi că adesea cea dintâi, care 
încearcă să-l interconecteze pe om cu divinitatea, reuşeşte adesea să realizeze conexiuni între 
Dumnezeu şi ştiinţă prin intermediul omului.

27 IAN G. BARBOUR, Issues in Science and Religion, Englewood Clifs, New Jersey, 1966, p. 1. 
28 Cf. JEAN STAUNE, op. cit., p. 189.
29 ,,Este un semn de slăbiciune (pentru un om sau pentru întregul sistem totalitar) când ştiinţa este proclamată 
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MAXIM MORARIU, Religion and culture in the XXI century Europe. A Comparative perspective
Europe was, from ancient times, the spaces were religion and culture interfered. It was also the 
space were religion was a culture creator. Now, the continent is the space were the dialog between 
the two is possible from more points of view. In this study, the author analyses the relation between 
religion and culture in the 21th century Europe. 

KEYWORDS: religion, culture, worship, religious dialogue, science


