
OSPITALITATEA, CONªTIINÞA RELIGIOASÃ
ªI „LUMEA EUROPEANÃ“

„Religie, Sacru ºi Ospitalitate“ a constituit tema Conferinþei internaþionale
desfãºurate între 4 ºi 5 martie a.c. la Facultatea de Teologie Romano-Catolicã a
Universitãþii din Bucureºti. Evenimentul a fost organizat de Council for Research
in Values and Philosophy, Washington D.C., Institutul Teologic Romano-Catolic
din Bucureºti ºi Universitatea din Bucureºti.
Scopul declarat al Conferinþei a fost acela de a analiza din perspectiva valo-

rilor fondatoare ale Uniunii Europene – solidaritate, subsidiaritate, drepturile
omului, libertate, democraþie etc. – ºi din cea a istoriei religiilor ºi civilizaþiilor
rãspunsurile diferite pe care europenii le dau cererilor de azil ale „oaspeþilor
refugiaþi politic ºi economic“. Teza care a stat la baza acestei iniþiative a fost cã
istoria religiilor ºi civilizaþiilor constituie o sursã preþioasã de soluþii aplicate
unor situaþii similare celei cu care ne confruntãm actualmente ºi cã, în mod pri-
mordial, ospitalitatea a constituit una dintre valorile întemeietoare ale comu-
nitãþii ºi conºtiinþei umane. Examinarea valorii ºi a locului ospitalitãþii în conºti-
inþa umanã în general ºi în conºtiinþa religioasã a omenirii a fost gânditã ca de-
mers ce impune, în principal, „revizitarea“ textelor ºi tradiþiilor fundamentale ale
civilizaþiei greco-romane, ebraice, creºtine ºi musulmane. Ca urmare, modelul
creºtin de ospitalitate – transformarea strãinului sau/ºi a duºmanului în oaspete,
recunoaºterea lui ca „om adevãrat“, considerarea lui ca posibil mesager divin ºi
mijlocitor al „întâlnirii cu divinitatea invizibilã“ – a fost analizat alãturi de alte
modele ºi practici în contextul „marilor provocãri sociale ºi religioase“ pe care
fenomenul migraþiei le adreseazã „lumii europene“. Perspectivele adoptate în
acest scop s-au subsumat antropologiei religioase, istoriei religiilor, fenomeno-
logiei religiilor, sociologiei religiilor, istoriei ordinelor religioase, filosofiei cul-
turii ºi filosofiei politice, teologiei spirituale, teologiei pastorale, teologiei poli-
tice, teologiei sociale.
Comunicãrile prezentate au fost urmãtoarele: Wilhelm Dancã (University of

Bucharest, Romania), How Migrants Should Be Treated? Some Social-Christian
Criteria of Hospitality; Olga Burukina (Senkevich State Institute for Tourism In-
dustry, Moscow, Russia), Limitations to European Hospitality in the New Po-
litical Paradigm; Daniel Barbu (University of Bucharest, Romania), No Country
for New Men? Welcoming and Belonging in Christian Ethics; Untea Ionuþ (Uni-
versité de La Rochelle, France), Hospitality and the Religions of Humanity: from
Clashes of Civilizations to the Enlargement of the Human Family; Martin de la
Croix Melin (University Babeº Bolyai of Cluj-Napoca, Romania), Hospitalité et
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Bien Commun; Iustin Alexandru/Petru-Ciprian Bradu (Academy of Economical
Studies, Bucharest, Romania), The Hospitality a Characteristic of European
Homo Oeconomicus?; Adanna James (Catholic University of Leuven, Belgium),
Real Hospitability and Nowadays Crisis of Refugees; Dan Chiþoiu (University
„Al. I. Cuza“ of Iassy, Romania), The Stake of Hospitability; Irina Elena Buliga
(University of Hamburg, Germania), The Guest is Equivalent to God, an Immersion
in the Hospitality of Indian Religious Cultures; Zhao Sikong (Academy of Social
Sciences of Shanghai, China), Spiritual Resources for Hospitality regarding Mi-
grant Peasant Workers: The Chinese and Eastern European Cases; Seyed Javad
Miri (Institute of Humanities and Cultural Studies Teheran, Iran), The Question
of Hospitality in Sufism. A Glance at Abolhassan Kharaqani’s Conception of the
„Other“; Dumitrana Magdalena (The Theological Adventist Institute Cernica,
Romania), Hazrat Inayat Khan: A Sufi Vision on Ego-Alter Relation; Valentin
Cioveie (University of Bucharest, Romania), Acorporality and eschatological
experience; Bogdan Duca (Camera Deputaþilor, Bucureºti), Dumnezeu cel Strãin
ºi omul cel alienat. De la filoxenia lui Abraham la o dimensiune socialã a apofa-
tismului teologic; Tarciziu-Hristofor ªerban (Universitatea din Bucureºti), Crea-
tivitate ºi motivaþia teologicã a ospitalitãþii ºi a într-ajutorãrii în comunitãþile
creºtine ale primului secol; Bãlan Marin (Universitatea din Bucureºti), Despre
primirea strãinului la autorii din primele secole creºtine; Lupu ªtefan (Univer-
sitatea „Al. I. Cuza“ din Iaºi, Iaºi), Filoxenia sau iubirea faþã de oaspeþi în tra-
diþia creºtinã; Lucian Dîncã (Universitatea din Bucureºti), Ospitalitatea teologicã
la Sf. Atanasie; Violeta Barbu (Universitatea din Bucureºti), Solidaritate creº-
tinã ºi corectitudine politicã: ospitalitatea româneascã faþã de patriarhii de An-
tiohia (Siria) (sec. XVII-XVIII);Angela-Cristina Barbu (Universitatea din Bucureºti),
Europa ºi criza refugiaþilor, între ospitalitate ºi teamã; Gabriel Sorescu (Univer-
sitatea din Craiova), Biserica Ortodoxã ºi fenomenul imigraþiei, filoxenie ºi dis-
cernãmânt. Oportunitãþi ºi responsabilitãþi misionar pastorale; Florin Silaghi
(Universitatea din Bucureºti), Ospitalitatea intre toleranþã si responsabilitate;
Daniela Mare (Universitatea din Bucureºti), Cãutãtori de ospitalitate în ºcolile
catolice; Elvira Groza (Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca), Construcþia
ºi deconstrucþia ospitalitãþii la limita dintre drept ºi obligaþie moralã; Daniel
Duþã (Universitatea din Bucureºti), Sacralitatea ºi ospitalitatea în aspectul tã-
cerii ca perspectivã completã de comunicare; Elena Beca (Universitatea din
Bucureºti), Sã fim ospitalieri cu viaþa; Iulia Niþescu (Universitatea din
Bucureºti), Ambasadori catolici în Rusia secolului al XVI-lea. Herberstein ºi
Possevino; Costel Ghioanca (Iaºi), Rãzboiul: profetul sfârºitului sau stimulul fi-
lantropiei?; Rodica Pop (Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaºi), Despre cei „vâ-
râþi“ ºi (im)posibilitatea unei sinteze. Veneticul de ieri ºi de azi, la români; Car-
men Potra (Universitatea din Bucureºti), Deþinuþi ºi ospitalitatea preoþilor cato-
lici în închisorile comuniste; Anastasia Dumitru (Liceul „Lucian Blaga“ din
Constanþa), Mysterium iniquitatis în gulagul românesc; Gabriel Badea (Univer-
sitatea din Bucureºti), Mircea Eliade ºi imaginarul religios al Frontierei; Marta
Andro (Universitatea din Bucureºti), Globalizarea ºi sacrul. Noi modele de in-
culturare în secolul XXI; Ionuþ Constantin (Universitatea din Bucureºti), Feno-
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menul migrãrii în Sfânta Scripturã ºi în lumea prezentã; Eduard Giurgi (Uni-
versity of Bucharest, Romania), Papal Teaching on Immigration in a Globalized
World; Mohamed Ahmed Suleyman (Beni Suef University, Egipt), The concept
of the other in the religious and human context; Tãnase D. Laurenþiu (University
of Bucharest, Romania), Aspects of the Hospitality within Nowadays Romanian
Society; Florina Rodica Hariga (University „Al. I. Cuza“ of Iassy, Romania),
Cosmopolitan Right and The Problem of Inconsistency regarding Unconditional
Hospitality; Ioan Durã (Universitatea Ovidius din Constanþa, Romania), The
Hospitality in the Horizon of Spirituality: The Synthesis of Romanian Spirit as a
Point of Religious and Cultural Convergence between East and West; Cãlin
Piescu (Viena, Austria), The Sovereign Military Order of Malta: One thousand
years in the service of the poor; Rãzvan Albert Marcu (University of Bucharest,
Romania), The nature and character of ius peregrinandi in Francisco de
Vitoria’s De Indis (1539), and its relationship with the law of nations; Marin
Aiftincã (Romanian Academy, Romania), Culture and Religion in Late Mo-
dernity; Anatoliy Kosichenko (Academy of Social Sciences, Kazakhstan), To
what extent can rely on religious ideals solving the problems of mass migration
in Europe today?; Cristian Vacaru (Ierusalim, Israel), Ospitalitatea pelerinilor în
Þara Sfântã, în trecut ºi astãzi; Mihaela Voicu (Universitatea din Bucureºti), As-
pecte ale ospitalitãþii în romanul cavaleresc; Ana Petrache (Foundation for In-
terreligious and Intercultural Research and Dialogue, Geneva, Elveþia), Ospita-
litatea lui Dumnezeu – dreptul sanctuarului; Dreptu Ruxandra (Universitatea
din Bucureºti), Hrana sfinþilor. Reprezentãri ale ospitalitãþii în pictura euro-
peanã; Maria Luiza Oancea (Universitatea din Bucureºti), Începuturile diplo-
maþiei reflectate în eposul homeric; Diana Popescu (Universitatea din Bucureºti),
Ospitalitatea la Jan Blahoslav, episcopul Uniunii Fraþilor Cehi; Gabriela Tãnã-
sescu (Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Ro-
mâne, Bucureºti), Ospitalitatea în paradigmã creºtinã ºi în condiþia politicã ac-
tualã; Lorena Stuparu ((Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române, Bucureºti),Ospitalitatea ºi condiþia de chiriaº; Liviu Marius
(Bacãu), Ce este ospitalitatea monoteistã?; Ileana Stãnculeasa (Bucureºti),
Ospitalitatea ca mãrturie de credinþã; Alexandru-Filip Popovici (Universitatea
din Bucureºti), Ospitalitatea – abordare din perspectiva psihologiei religiei;
Roxana Alexandra Ciurtin (Universitatea din Bucureºti), Ospitalitatea ca mizã a
raporturilor interstatale; ªtefan Beca (Universitatea din Bucureºti),Ospitalitatea
ca deschidere cãtre prieteni ºi duºmani; Gabriela Nicolae Blebea (Universitatea
din Bucureºti),Copilul ca dar, ca oaspete sau ca pacoste; Magda Stravinschi (Insti-
tutul Astronomic al Academiei Române, Bucureºti), Cu braþele deschise spre cer.
Cei 59 de lectori din programul Conferinþei – în majoritate profesori, preoþi,

cercetãtori care îºi desfãºoarã activitatea sau studiazã în România, Rusia, Franþa,
Belgia, Germania, China, Iran, Egipt, Austria, Kazakhstan, Israel, Elveþia –, dar
ºi numerosul public, au concurat la o dezbatere autenticã, substanþialã ºi nuan-
þatã, la un cadru de îmbogãþire ideaticã ºi spiritualã.

Gabriela Tãnãsescu
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COMUNICAREA VERBALÃ ACTUALÃ.
INCURSIUNE PRINTRE EXTREME

Grupul de Cercetãri Interdisciplinare – Divizia de Logicã, Metodologie ºi Fi-
losofia ªtiinþei a Academiei Române a abordat pe 10 martie a.c. tema „Comuni-
carea verbalã actualã. Incursiune printre extreme“ pornind de la conferinþa doamnei
lect. univ. dr. Mihaela Buia (DLMFS, Univ. Ecologicã) cu acelaºi titlu. Expunerea
a abordat extremele prin interpretarea brevilocvenþei în ceea ce priveºte ordinea
cuvintelor, omiterea nejustificatã a unor termeni-cheie, utilizarea unor abrevieri
(mai ales din domeniul IT) fãrã a ºti semnificaþia lor, scrierea incorectã a unor
anglicisme. Conferinþa a discutat ºi efectul comunicãrii în mediul virtual asupra
listei tabuurilor, efectul comunicãrii în mediul virtual asupra calitãþii comuni-
cãrii verbale în ansamblu, în contextul dezinteresului pentru corectitudinea ºi
exactitatea exprimãrii. În acest sens, vorbitoarea a arãtat cã oricine încearcã sã
formuleze un rãspuns (chiar ºi numai pentru sine) trebuie sã nu uite cã mediul
virtual este tentant mai ales pentru cã oferã oricui ºansa de a se manifesta cum
vrea, de a crede cã poate fi cine vrea, observând cã mediul virtual este un mediu
mai convenabil decât realitatea, care poate propaga erori.
La intervenþii, între alþi vorbitori, CS II dr. Henrieta Aniºoara ªerban de la In-

stitutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Acade-
miei Române a vorbit despre aspectele sociale ºi relaþionale ale comunicãrii.
Astfel, într-o interpretare socio-politicã, cercetãtoarea a discutat orientarea spre
scopuri sociale, de grup ºi personale a comunicãrii ºi modul în care informaþia
transmisã prin comunicare este restructuratã pentru atingerea acestor scopuri, ºi
pentru gratificaþie. Atât în mediul tradiþional, cât ºi în cel virtual, prin comu-
nicare se transmit informaþii, dar ºi stãri, emoþii ºi poziþionãri în spaþiul structurat
ºi complex socio-uman: intelectuale, pe de o parte, ºi sociale, pe de alta. Stratifi-
carea socialã, precum ºi stratificarea cunoaºterii se manifestã deopotrivã în co-
municarea verbalã. În continuare, discutând diferenþa dintre perspectivele des-
chise de ºcoala proces ºi ºcoala semioticã asupra comunicãrii, Henrieta ªerban
a interpretat binomul eºec-succes în comunicarea interpersonalã.

Alexandra Vasile
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