CCI3

POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS

THE STATE-CHURCH RELATIONSHIP IN THE PRESENT
GEOPOLITICAL CONTEXT
Vasile Timiş, Prof., PhD, ”Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: Throughout the centuries, the relationship between the Church and the State was defined by
different concepts and principles: starting with the long way from the strictly confessional State, which
did not recognize any other cult than the official one, up to the secular one where the religion and its
exercise are aspects of privacy and where the state does not interfere. The international events of the
20th century confirm the fact that the religious identity, through its forms of manifestation, generates
sharp attitudes and political decisions.
Generally speaking, we may observe that the rebirth of religion at a global scale is a reaction to the
secularization, to the lack of solidarity, and to excesses or abuses of all kinds. Sometimes, religious
fanaticism overtakes ideology, and religious nationalism replaces the traditional secular nationalism.
The segregation between the state and the church must be understood as a distinction between the
political domain and the religious one, and not as a reciprocal ignorance, which is impossible to
obtain. The Church and the State are, in their own field, self-governed and independent. In the postCold War world, the spirituality is a force that unites and divides at the same time. The philosophical
principles, the fundamental values, the social relationships, the habits and the general view on life are
considerably different from a civilization to another. In this context, the revitalization of religion, on a
large scale, emphasizes these cultural differences.
Keywords:International relations; Religious Systems; State-Church Relationship; Globalization;
Geopolitics

Studiul propus vizează cercetarea relaţieiStat - Biserică, precum şi raporturile dintre
puterealaică şi puterea religioasă în actualul context geopolitic. Conceptul de geopolitică este
perceput şi prezentat din diferite puncte de vedere. Sintetizând, ,,geopolitica studiază raportul
spaţiu – politică în ansamblu, fără a distinge şi separa aspectul vieţii politice interne şi externe
a unui stat”1. Altfel spus, mecanismul geopolitic este evidenţiat prin comparaţie cu abordările
şi teoriile relaţiilor internaţionale.
Abordările şi problematizările geopolitice contemporane sunt observate atât în
structurile politice cât şi în cele universitare. S-au remarcat specialişti cum ar fi: Samuel
Huntington (Ciocnirea civilizaţiilor), Francis Fukuyama (Sfârşitul istoriei), Robert Cooper
(Destrămarea naţiunilor), Zbigniew Brezinski (Marea tablă de şah), Noam Chomsky (Ambiţii
imperiale).
Evoluţia istorică a unor state a avut până în epoca modernă şi o componentă marcant
religioasă. Constatăm că în prezent ,,războiul terorist a adus,în special în statul islamic,
reapariţia acestui binom statal- religios, cu o virulenţă ce părea să fi fost depăşită”2. Chiar
dacă în unele cercetări geopolitice specialiştii rezervă componentei religioase un rol secundar,
în realitate constatăm că importanţa religiei a fost şi rămâne definitorie în stabilirea relaţiilor
internaţionale.

Ion Marin, ŢuţuPişleag, Geopoliticaşiterorismul, Ed. Sitech, Craiova, 2009, p. 19
Ibidem, p. 66
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În decursul vremurilor, relaţia dintre Biserică şi Stat a fost definită de concepte şi
principii diferite: s-a parcurs lungul drum care porneşte de la Statul strict confesional care nu
recunoştea niciun cult în afară de cel oficial, până la cel laic în care religia şi exerciţiul său
sunt aspecte ce ţin de viaţa privată şi în cadrul căruia statul nu intervine3. De altfel, până către
anii 1800 toate statele erau oarecum confesionale. Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos ,, daţi
Cezarului cele sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Matei 22,
21) au rămas în vigoare chiar şi atunci când Creştinismul devine religia Statelor europene, în
sensul că autoritatea civilă şi cea religioasă nu erau încredinţate acleaşi persoane.
Statul confesional este pus sub semnul întrebării odată cu adoptarea Declaraţiei de
independenţă a Statelor Unite din 1776. Revoluţia franceză proclamă prin legea din 17954
separaţia completă a cultelor faţă de stat. În 1801 Napoleon Bonaparte încheie un concordat cu
Sfântul Scaun care prevedea recunoaşterea că majoritatea francezilor erau catolici şi totodată,
recunoaşterea cultului protestant şi mozaic.
La începutul mileniului trei în multe state ale lumii se observă revenirea în forţă a
religiei într-un spectru mai larg al activităţilor sociale. Chiar dacă primii geopoliticieni au
minimalizat raporturile între puterea laică şi puterea religioasă, dacă ne întoarcem în timp,
vom găsi suficiente argumente pentru a dovedi ,,importanţa factorului religios în cucerirea,
stăpânirea şi dirijarea lumii sau a anumitor regiuni ale ei”5.
Evenimentele internaţionale din secolul XX probează faptul că identitatea religioasă,
prin formele sale de exprimare, generează atitudini şi decizii politice tranşante. Exemple şi
argumente că religia este un factor geopolitic de referinţă pot fi ilustrate prin felul în care au
fost împărţite o parte dintre coloniile britanice de până în anul 1947. Tot în acest sens putem
vorbi despre transformarea Imperiului Iranian în Republică Islamică în 1979, dată la care
Iranul devine stat confesional islamic.
Situaţia din Afganistan din anii `80 a fost marcată de radicalismul musulman şi
combaterea lui. Sunt argumente suficiente pentru a susţine că războiul din Irak a avut la bază
un complex de factori între care şi cei de natură religioasă,,,fundamentalismul islamic
conducând la atacul terorist din 11 septembrie 2001”6. Atât războiul din Irak , cât şi atacul
din 11 septembrie determină o regândire a implicaţiilor factorului religios asupra geopoliticii
şi relaţiilor internaţionale.
Preşedintele Barack Obama în data de 4 iunie 2009, prezent la Universitatea islamică
Al-Azhar din Cairo afirma: ,,Ne întâlnim într-un moment de tensiune între SUA şi musulmanii
din întreaga lume, tensiune ce îşi are rădăcinile în forţele istorice ce merg dincolo de orice
dezbatere politică actuală. Relaţia dintre Islam şi Occident cuprinde secole de coexistenţă şi
cooperare, dar şi conflicte şi războaie religioase. Mai recent, tensiunile au fost hrănite de
colonialism şi drepturile şi oportunităţile refuzate multor musulmani, ca şi de Războiul Rece
în care ţări cu majoritate musulmană au fost folosite prea des drept state interpuse...
Schimbările covărşitoare aduse de modernitate şi globalizare i-au făcut pe mulţi musulmani
să vadă Occidentul ca fiind ostil tradiţiilor Islamului...Atacurile de la 11 septembrie 2001 şi
Alexandra Lucia Tofan, Relaţia Biserică - Stat, Ed. Pax Aura Mundi, Galaţi, 2009,p.31
Louis de Naurois, Histoire du christianisme, Ed. A. Michel, Paris, 2000, p. 397
5
Ilie Bădescu, Geopolitică şi religie. Insurecţii religioase în secolul XX, Revista Euxin, nr. 1-2, 1997,p.31
6
Ion Marin, ŢuţuPişleag, op.cit, p. 224
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eforturile unor extremişti i-au făcut pe unii din ţara mea să vadă Islamul ca fiind în mod
inevitabil ostil nu numai Americii şi ţărilor vestice, cât şi drepturilor omului”7.
Destrămarea fostei Iugoslavi începând cu 1989 s-a datorat printre altele şi tensiunilor
religioase dintre musulmani (Bosnia Herţegovina), ortodocşi (Serbia şi Muntenegru) şi catolici
(Croaţia şi Slovenia).
Operspectivă actuală asupra relaţiei putere laică - putere religioasă vizează mai
multe aspecte, cum ar fi: analiza percepţiei relaţionării Stat - Biserică la nivel european şi
internaţional; prezentarea unei imagini asupra legislaţiei în vigoare la nivelul unor sisteme de
guvernare actuale, precum şi o analiza comparativă la nivelul statelor Uniunii Europene.
Volumul lui Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale,
a reprezentat, prin implicaţiile lui politice, o atenţionare responsabilă. Huntington spunea că
lumea conştientă şi activă a zilelor noastre se bazează pe coaliţii transcivilizaţionale.
Echilibrul de putere între civilizaţii se schimbă, influenţa Occidentului se află în declin,
puterea economică, militară şi politică a civilizaţiilor asiatice creşte; Islamul cunoaşte
oexplozie demografică cu efecte destabilzatoare; civilizaţiile non-occidentale îşi reafirmă
valoarea propriilor culturi.8
Teoriile sociologice şi psihologice arată faptul că nu se poate vorbi de o reală eficienţă
în abordarile politice actuale în absenţa unui cadru instituţional adecvat şi a unei colaborări cu
diferiţi parteneri sociali. Deoarece instituţiile religioase constituie un factor principal în cadrul
abordărilor socio-culturale, trebuie acordată o atenţie responsabilă relaţionării stat-biserică.
Dezvoltarea unei societăţi este in mod direct influenţată şi de nivelul cultural şi
spiritual al membrilor acesteia.În ultimii ani s-a putut constata efortul decidenţilor politici de a
reformula cooperarea cu bisericile şi instituţiile religioase. Există diferenţe semnificative de la
un stat la altul cu privire la la statutul si rolul cultelor şi instituţiilor religioase.
Canonic şi juridic nu putemidentifica o definiţie standard a bisericii. Astfel,bisericile
pot fi: persoanejuridice de drept public (Austria, Germania, Italia),persoanejuridice de
dreptprivat (Estonia, Franţa, în Anglia toatecultelemaipuţinBisericaAnglicană). Totodată,
existămaimultecategoriijuridicepentruorganizareavieţiireligioase:grupreligios,
asociaţie,
asociaţieculturalăsaureligioasă, cult recunoscut, cult parte a unuiacord cu statul (cum
estecazulconcordatelor cu Vaticanul).
Dintr-o perspectivă a drepturilor omului, un astfel de sistem de categorizare este
discutabil, întru-cât ierarhizarea de către stat duce la anumite forme de discriminare. Se
creează situaţia în care comunităţilor religioase şi fidelilor lor le sunt refuzate drepturi
individuale şi colective în baza unei clasificări şi a unor criterii impuse de către unităţile
statale.
Raportul putere laică – putere religioasă este observat cu atenţie de către specialiştii
domeniului relaţiilor internaţionale. Cercetările în domeniu abordează mai multe aspecte şi
provocări actuale:9

Agerpres, Barack Obama, Am venit să caut un nou început între SUA şi musulmani, 4 iunie 2009
Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Ed. Litera, Bucureşti, 2012, p.21
9
Ibidem, p. 111-132
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 Politica globală, stimulată de modernizare, se reconfigurează atât pe baze economice, cât şi
pe baze culturale şi religioase;
 Schimbarea echilibrului de putere între civilizaţiile şi religiile lumii - influenţa relativă a
Occidentului este într-un oarecare declin; puterea economică a civilizaţiilor asiatice creşte
(China, Japonia, India, ASEAN); Islamul cunoaşte o creştere demografică substanţială;
 Elementele fundamentale ale oricărei culturi sau civilizaţii sunt date în primul rând, de
liumbă şi religie;principalelor civilizaţii identificându-se cu religia şi cultura aferentă;
 Separarea dintre religie şi politica internaţională, specifică civilizaţiei occidentale, se pare
că determină tot mai mult ca religiile să intervină în cadrul relaţiilor internaţionale;
 Într-o lume din ce în ce mai globalizată, renaşterea religioasă globală, întoarcerea la sacru
constituie o reacţie la percepţia uniformizantă asupra lumii şi a omului;
 Redefinirea în Rusia a legăturii dintre putere şi Biserică (250 de biserici noi consturite în
Moscova după 1990);
 Rivalitatea dintre marile puteri este dublată de ciocnirea dintre marile civilizaţii şi culturi;
 Implicarea unor puteri în diferite conflicte internaţionale pe motive culturale şi religioase,
nu doar economico-politice (Serbia, Israel, Croaţia, Kosovo, Cecenia, Kurdistan, Iran etc);
 Redimensionarea politicii religioase şi culturale a marilor confesiuni creştine (Vaticanul,
Patriarhia Ecumenică, Cultele neoprotestante);
 Redimensionarea politicilor religioase ale Islamului (Turcia, Arabia Saudită, Iran), a
confucianismului (China), şi a budismului (India);
 Schimbarea procentului demografic la nivelul unor civilizaţii / culturi / religii (în 1910
civilizaţia occidentală avea 44,3% din populaţia lumii, în 2010 avea 11,5%; lumea islamică
avea în 1910 doar 4,2 % , iar în 2010 avea 17,9 %; lumea latino-americană în 1910 avea
3,2%, iar în 2010 avea 10,3%);
 Distribuţia produsului economic brut/civilizaţii suferă modificări considerabile (civilizaţia
occidentală în 1950 avea 64,1%, în 1992 avea 48,9 %, lumea sinică în 1950 avea 3,3 % iar în
1992 avea 10,1%).10
Se constată că după anii 1970 tendinţa de laicizare şi de conciliere a religiei cu
laicismul s-a inversat. În lumea creştină, tema nu mai apare ca aggiornamento, ci ca a doua
evanghelizare a Europei. În lumea islamică, după cum observa Gilles Kapel 11, accentul se
mută de pe modernizarea Islamului pe islamizarea modernităţii.Un demnitar saudit explica în
1994 că ,,Islamul nu este doar o religie, ci un mod de viaţă, noi saudiţii vrem să ne
modernizăm, dar nu neapărat să ne occidentalizăm”12.
Observăm că în linii mari, renaşterea religiei la nivel mondial este o reacţie împotriva
laicizării, a lipsei de solidaritate, şi a exceselor şi abuzurilor de tot felul. Pe alocuri,
fanatismul religios ia locul ideologiei, şi naţionalismul religios înlocuieşte naţionalismul laicde
factură tradiţională.

Procentele au fost preluate după estimările ONU - Divizia pentru Populaţie, Departamentul pentru Informaţii
Sociale şi Economiceşi Banca Mondială - World Development Report 1994, Oxford University Press, New
York, 1994
11
Gilles Kepel, Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World,
Pensylvania State University Press, 1994, p. 2
12
Bandar bin Sultan, New York Times, 10 iulie 1994, p.20
10
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Huntington observă unele posibile alianţe economice13, culturale şi religioaseîn cadrul
noilor politici globale:
 Occidentul:-Islam,China, Civilizaţia hindusă,Ortodoxia, Japonia,Africa,America Latină
 China : - Occident, Civilizaţia hindusă, Japonia, Ortodoxie, Islam
 Islamul : - Occident, China, Civilizaţia hindusă, Ortodoxie, Africa
 Ortodoxia : - Occident, Civilizaţia hindusă, China, Islam, Japonia
 Japonia : - Occident, China, Ortodoxie
 Africa : - Occident, Islam
 America latină : Occident
La nivel european necesitatea unei recunoaşteri a relaţiei Stat - Biserică a fost marcată
şi prin directivele Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, tratat care a
permis Uniunii Europene să devină un construct eficient şi capabil să răspundă deopotrivă
provocărilor actuale şi viitoare. Faţă de tratatele anterioare, Lisabona a adus un plus de
inovaţie îmbunătăţind considerabil funcţionarea Uniunii Europene şi capacitatea acesteia de a
ajunge rapid la decizii în interesul statelor şi a cetăţenilor săi.Din această perspectivă, Uniunea
este în măsură să ofere modelul unei identităţi fondate pe toleranţă, diversitate culturală şi
religioasă, într-un cadru de acceptare şi respect reciproc.
Astăzi nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că valorile identitare şi religioase au
marcat decisiv istoria comună europeană, contribuind, adeseori, la consolidarea solidarităţii
între statele membre UE. Spiritul Europei este o realitate tot mai pregnantă a zilelor noastre,
tot mai evidentă în cadrul unei Uniuni Europene extinse, ce reuşeşte să asigure diversitatea
culturală şi religioasă a membrilor săi, respectând principiul afirmării propriei identităţi14.
Separarea între stat şi biserică trebuie înţeleasă în sensul distincţiei dintre domeniul politic şi
cel religios, şi nu în sensul unei ignoranţe reciproce, imposibil de realizat. Biserica şi Statul
sunt fiecare, în propriul domeniu, independente şi autonome.
Independenţa şi autonomia reciprocă trebuie să permită o cooperare specifică şi armonioasă
între cele două instituţii. Cooperarea este cerută de însăşi fiinţa şi misiunea Bisericii, care nu
este limitată doar la viaţa liturgică, ci include, printre altele, educaţia, operele de caritate şi
slujba pentru binele şi progresul comun.
Interferenţe şi convergenţe posibile la nivelul Uniunii Europene
Multe state ale lumii şi în mod evident, Uniunea Europeană îşi dezvoltă capacitatea de
dialog pentru a-şi asuma mai bine identităţile diverse şi a înţelege aspiraţiile şi aşteptările
societăţii civile, în cadrul căreia religiile şi cultele ocupa un loc important. Instituţiile
religioase nu sunt doar un partener responsabil de dialog ci mai ales un factor de echilibru în
societatea europeană contemporană.

13

Samuel Huntington, op. cit., p. 353
Comunicatul celui de-al doilea Forum Catolic - Ortodox -Rhodos, Grecia, punctul 9 stipulează: „Noi
afirmăm că aceste valori sunt înscrise în însăşi fiinţa umană. Ele preced dreptul şi Statul .Libertatea
religioasă este în centrul drepturilor fundamentale ale persoanei, pentru că garantează oamenilor
posibilitatea de a căuta liber adevărul şi de a acţiona în consecinţă; ea pune în lumină planul lui
Dumnezeu Creatorul, care a vrut ca noi să ne putem întoarce în mod liber spre El”

14
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Prevederile cuprinse în Tratatul de la Lisabona15 reflectă necesitatea unui dialog şi a
unei cooperări susţinute cu bisericile şi asociaţiile sau comunităţile religioase din statele
membre, interferenţa între civilizaţii, culturi şi religii constitue o provocare responsabilă a
zilelor noastre.
În spaţiul european recunoaşterea importanţei deosebite a valorilor spirituale şi a
moştenirii religioase probează faptul că Uniunea Europeană, dincolo de politicile economice
şi monetare, dincolo de crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, de consolidare a
rolului său pe scena politicii internaţionale, înseamnă în primul rând valori şi identităţi
comune asumate cu discernământ şi responsabilitate.
Atât instituţiile europene cât şi cele internaţionale, precum şi actorii societăţii civiie,
printre care un loc important îl ocupă bisericile şi organizaţiile religioase, au astfel capacitatea
de a realiza împreună proiecte care pot sprijini progresul social, concilierea, coresponsabilizarea şi toleranţa16. Instituţiile religioase şi cei care le slujesc sunt chemaţi să facă
un pas înainte alături de cei pe care îi păstoresc.
La o observare mai atentă, ţinând cont de normele juridice aplicate, relaţia dintre Stat şi
Biserică pe întreg continentul European suportă trei modele17:
 Primul model statuează o relaţie puternică între doi parteneri sensibili egali. Puterea
politică şi Biserica dominantă se consolidează reciproc:Marea Britanie, Danemarca, Grecia,
Malta.
 Al doilea modeladmite o separaţie strictă şi fără nuanţe între Stat şi Biserică: Franţa şi
Olanda.
 Al treilea modelsusţine ideea de separaţie între cele două realităţi, dublată însă de
recunaşterea unei autonomii a Bisericii faţă de Stat şi de existenţa unor domenii în care
competenţele sunt asumate de ambii actori: Belgia, Polonia, Spania, Italia, Portugalia, statele
baltice.
Într-o reflecţie lucidă asupra interogaţiei: Ce înseamnă să fi european?, Paul Valery18
circumscrie, plin de rafinament, dar cu un extraordinar realism, sufletul Europei: "Acolo unde
numele lui Cezar, Gaius, Traian şi Vergiliu, acolo unde numele lui Moise, acolo unde numele
iui Aristotel, Platon şi Euclid au o semnificaţie şi o autoritate simultană, acolo este Europa."
Afiramţia lui Valery e remarcabilă prin sugestia pe care ne-o face la nivelul perceperii
omului european ca distinct în orizontul lumii globale. Omul Europei nu se defineşte prin
rasă, nici prin limbă, nici prin obiceiuri, ci prin cultura sa, prin sufletul său, prin felul său de a
fi. Dar cum arată acest suflet al Europei şi ce valenţe mai are el astăzi în secolul XXI, este şi
rămâne o provocare la care arhitecţii şi guvernanţii Europei vor trebui să mediteze, să
răspundă şi să acţioneze.

Tratatul de la Lisabona, 2007, art. 17: Bisericile sunt luate în considerare după statutul pe care îl au în
legislaţia naţională şi sunt recunoscute pentru contribuţia lor specifică la identitatea europeană. În plus,
Uniunea Europeană se angajează să menţină cu Bisericile un dialog deschis şi transparent.
16
Comunicatul celui de-al doilea Forum Catolic - Ortodox (Rhodos, Grecia), punctul 8: „Educaţia religioasă
trebuie să fie făcută posibilă în cadrul şcolilor publice, în acord cu Bisericile. Şcolile şi institutele de formare ce
aparţin Bisericii ar trebui să fie susţinute financiar de Stat, în aceeaşi măsură ca şi învăţământul public, pentru
că aceste şcoli au sarcina de a forma cetăţeni responsabili şi dedicaţi binelui comun."
17
Radu Carp, Relaţia Stat-Biserică. Modele juridice şi conotaţii doctrinare, Rev. 22, nr 3/2010
18
Paul Valery, Criza spiritului şi alte eseuri, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 234
15
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După un secol XX tensionat şi terifiant, Europa zguduită din temelii, este pusă astăzi în
faţa unui nou început. Dar orice început reclamă, fără doar şi poate, un apel la memorie, o
reîntoarcere la viziunea aurorală a civilizaţiei care ne-a zămislit şi în care trăim. Este firesc să
vedem în modelul cultural şi religios european, confruntat mereu cu o semnalare perpetuă a
antinomiilor: bine - rău, adevarat - fals, obiect - subiect, real - ideal, maniera în care acesta
reuşeşte să dialogheze cu extremele, asumând atât unitatea cât şi pluralitatea, diversitatea, dar
şi identitatea. Încrederea într-un sens al istoriei comune se manifestă prin curajul de a crede
într-o semnificaţie profundă a responsabilităţilor europene. Faptul că astăzi cultele recunosc
fiecărui om putinţa de a-şi alege liber afilierea religioasă şi bisericească este un mare pas
înainte.19
Uniunea Europeană recunoaşte prevalenţa dreptului intern în chestiunea privitoare la
interacţiunea statelor membre cu entităţile religioase, atâta timp cât se respectă tratatele şi
convenţiile internaţionale. Articolul I-52 al Tratatului constituţional al Uniunii Europene
prevede că aceasta respectă şi nu prejudiciază statutul de care beneficiază bisericile şi
asociaţiile sau comunităţile religioase în statele membre în virtutea dreptului naţional.
Pe lângă prevederi constituţionale ce au în vedere libertatea religiei sau recunoaşterea în
anumite ţări, prin legea fundamentală, a unei biserici de stat (cum ar fi Malta), majoritatea
ţărilor care aparţin Uniunii Europene practică recunoaşterea prin legi speciale a cultelor şi
denominaţiunilor religioase.
Interferenţe şi convergenţe posibile la nivel internaţional
Libertatea religioasă constituie un spaţiu de întâlnire legitimă între societatea civilă,
stat, biserici, culte şi asociaţii religioase. Modernitatea aduce cu sine şi o creştere a raţiunii în
toate sferele vieţii, raţiunea ştiinţifică20 înlocuind tot mai mult discursul teologic clasic. În
lumea contemporană, relaţia stat-biserică îmbracă forme diferite, în funcţie de tradiţiile
specifice fiecărei ţări. Constituţia Statelor Unite ale Americii conţine prevederi explicite care
interzic Congresului elaborarea de legi menite fie a oficializa o religie, fie a declara prohibit
practicarea liberă a unei religii sau a unor practice religioase.
Odată cu epoca modernă binele comun nu mai este judecat în sensul acceptării a cea ce
reprezintă pentru societate în general, pe fundamentul principiilor eclesiastice aşa cum se
întâmplase în perioada evului mediu, “individul fiind creditat cu dreptul şi puterea de a-şi
alege şi urmări binele său”21. Disocierea între misiunea statului şi misiunea bisericii este tot
mai prezentă în mentalitatea colectivă a zilelor noastre, fiind înţeleasă şi gestionată diferit de
la un stat la altul, de la o regiune la alta.
Chiar dacă a devenit obişnuit faptul de a privi relaţiile dintre state şi entităţile religioase
de pe poziţii antagonice22, apreciem că această stare nu este ireconciliabilă, astfel încât un nou
mod de relaţionare se poate construi şi îmbunătăţi, pentru ca interesele statului dar şi cele ale
cultelor şi grupărilor religioase să fiinţeze în interiorul entităţilor statale.

O abordare profundă a binomului putere statală - putere eclesiastică a se vedea la Radu Carp, volumul Religie,
politică şi statul de drept, Humanitas, Bucureşti, 2013
20
Max Weber, Economie et societe, Plon, Paris, 1971, cap. 5
21
Gelu Găina, Relaţia dintre Biserică şi Stat privită interconfesional, EUC, Craiova, 2008, p. 214
22
Ibidem, p. 232
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Se remarcă constituirea unei noi aşezări mondiale în care societăţile cu afiniţăţi
culturale cooperează între ele, iar eforturile de a face societăţile să treacă de la o civilizaţie la
alta uneori eşuează. Pretenţiile universaliste ale Occidentului îl aduc din ce în ce mai aproape
în zona unor tensiuni cu alte civilizaţii şi grupări religioase, mai ales cu Islamul şi China.
Supravieţuirea Occidentului depinde de afirmarea şi asumarea identităţii occidentale, dar
şi de acceptarea de către occidentali a faptului că civilizaţia lor este unică, dar nu universală.
În lumea de după Războiul Rece, spiritualitatea este o forţă care uneşte şi separă în acelaşi
timp. Principiile filosofice, valorile fundamentale, relaţiile sociale, obiceiurile şi viziunea
generală asupra vieţii diferă considerabil de la o civilizaţie la alta23, în acest context
revitalizarea religiei, în cea mai mare parte a lumii, subliniind aceste diferenţe culturale.
Reflecţiile experţilor în domeniul geopoliticii şi al relaţiilor internaţionale tind să
agreeze faptul că manifestările şi activităţile religioase nu ţin exclusiv de sfera privată, religia
şi practica religioasă avănd un rol important la nivel statal, regional şi internaţional.
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