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Actualitatea bisericească şi ecum
enică

Simpozion internaţional dedicat transdisciplinarităţii 
la Sibiu (10,16 mai, 2012)

Institutul de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare din Sibiu (IPITS)şi 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna’’, cu concursul Universităţii 
„Lucian Blaga”, al Universităţii Româno-Germane din Sibiu, al Uniunii Scriitori-
lor din România, filiala Sibiu, şi al revistei Transilvania, au organizat, în zilele de 
10 şi 16 mai, simpozionul internaţional „Europa şi Transdiscipliniaritatea. Sensul 
proiecului european din perspectivă culturală, religioasă şi lingvistică”, la care 
au luat parte, în calitate de key-note speakers, Paul Ghils, profesor la Institutul 
Superior pentru Traducători şi Interpreţi de la Haute Ecole de Bruxelles (Belgia) 
şi Hans-Ferdinand Angel, decanul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din 
cadrul Universităţii Karl-Franzens din Graz (Austria), cel din urmă aflat în Sibiu 
în vederea reînnoirii parteneriatului dintre facultăţile de teologie din Graz şi Sibiu.

Printre obiectivele declarate ale simpozionului s-au aflat: înţelegerea diversi-
tăţii culturale, politice şi religioase prin prisma nivelurilor de realitate postulate de 
teoria transdisciplinarităţii; promovarea comunicării interculturale, interştiinţifice, 
interartistice şi interreligioase; promovarea patrimoniului cultural, ştiintific şi ar-
tistic românesc în Europa; stabilirea unor parteneriate  culturale şi ştiinţifice între 
comunitatea academică sibiană şi universităţile din Bruxelles şi Graz.

Prima parte a simpozionului (Panelul I – Filosofie, lingvistică şi cosmopo-
litică) a avut loc în data de 10 mai, începând cu ora 16.00, în amfiteatrul Audito-
rium al Universităţii Romano-Germane din Sibiu, fiind moderată de preşedintele  
IPITS, lect. univ. dr. Vasile Chira de la Universitatea „Lucian Blaga”. După un 
scurt cuvânt de întâmpinare din partea domnului  prof. univ. dr. Gheorghe Bichi-
cean, rectorul  Universităţii Romano-Germane, secretar general al IPITS, a urmat 
comunicarea domnului lect. univ. dr. Vasile Chira cu titlul „Metafizica globaliză-
rii”. După un foarte apreciat interludiu muzical susţinut de Grupul  „Quartet” de 
la Filarmonica de Stat din Sibiu, a urmat ampla conferinţă „Du mythe des origines 
au cosmopolitisme. L’Europe en questions” a profesorului Paul Ghils (editor al 
revistelor Cosmopolis. A Journal of Cosmopolitics şi Transnational Associations, 
ultima sub egida Union of International Associations), unul dintre liderii studiilor 
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de cosmopolitică şi internaţionalism. Finalul acestul prim panel s-a desfăşurat ca 
dialog liber între conferenţiari şi auditoriu.

A doua parte a simpozionului a avut loc în data de 16 mai, la Facultatea de 
Teologie Andreină, în două etape. În prima parte a zilei, în Aula „Mitropolit Ioan 
Meţianu”, s-a desfăşurat Panelul II – Teologie şi ştiinţă. Salutul de bun venit din 
partea prodecanului Facultăţii, pr. conf. dr. Ioan-Mircea Ielciu, a precedat prelege-
rea principală a secţiunii prezentată de profesorul Hans-Ferdinand Angel sub titlul 
„Crediţiuni – temei al cooperării ecumenice?”, urmată de comunicările „Nous-ul 
în antropologia biblică şi în patristica răsăriteană”, susţinută de pr. conf. dr. Ni-
colae Moşoiu, şi respectiv „Psihoterapia ortodoxă şi conceptult ransdiciplinar al 
adicţiei”, susţinută de conf. dr. Sebastian Moldovan, ambii din partea instituţiei 
gazdă. Definită ca proces al fenomenului credinţei, atât în context religios cât şi 
non-religios, şi intim legată de cogniţie şi emoţie, crediţia, un neologism, este 
obiectul unor investigaţii tot mai extinse la interferenţa dintre neurologie, psiholo-
gie, sociologie şi teologie. Există speranţa, consideră profesorul Hans-Ferdinand 
Angel, că desluşirea modului în care credem, dincolo de conţinutul propriu-zis al 
credinţelor noastre, poate constitui un factor de progres în dialogurile interconfe-
sionale şi interreligioase. A doua parte a zilei, Panelul III al simpozionului a fost 
dedicat temei „Patristica în actualitate” şi a cuprins referate preocupate de identi-
ficarea unor problematici comune între teologia patristică răsăriteană şi ştiinţele 
moderne. Pr. prof. univ. dr. Dorin Oancea a prezentat „Relevanţa consideraţiilor 
anatomice şi psihologice pentru discursul teologic al Sf. Ioan Damaschin”, urmat 
de ierom. asist. dr. Vasile Bîrzu, cu comunicarea „Neuroteologia între esoterism şi 
Ortodoxie”, şi ing. drd. Eugen Ganţolea, care a vorbit despre „Spaţiul şi timpul în 
teologia Sfantului Ioan Damaschin. Cosmologia – interfaţa dialogului onest între 
teologie şi ştiinţă”. 

Urmărite de un public interesat, majoritatea cadre didactice şi studenţi, şi 
finalizate cu întrebări numeroase şi discuţii extinse, cele trei părţi ale simpozionu-
lui sibian au conturat provocări pe care transdisciplinaritatea şi teologia ortodoxă 
şi le adresează reciproc. Impasul fragmentării şi multiplicării exponenţiale a cu-
noaşterii empirice contemporane solicită un efort de re-integrare pe care numai 
regăsirea temeiului existenţei îl poate oferi. Teologia ortodoxă are capacitatea de a 
face cunoscut accesul la acest temei, dar rămâne încă să decidă cum va răspunde 
în raport cu lumea ştiinţelor exigenţei apostolice: „Cum vor crede în Acela de Care 
n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor?” (Rm 10, 14-15)

Conf. Dr. Sebastian Moldovan


