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ÎNTRE CAUZE EFICIENTE
CAUZE FINALE

Imaginati-vâ, va rog, doua persoane care,
mergînd împreunâ, descoperâ un obiect, sa
spunem un sextant. Sa presupunem mai départe câ
una dintre aceste doua persoane este preocupatâ
doar de felul în care functioneazâ sextantul, pe
cînd cealaltâ este interesatâ sa vadâ de ce anume
obiectul eu pricina este unde este, sau pentru ce a
fost proiectat un astfel de obiect. Ar putea exista
eu adevârat un dialog între celé doua personaje
imaginare? Ar putea un individ mînat în demer-
surile sale de ceea ce Aristotel numea cauzâ efï-
cientâ, întrebarea ,,cum", sa discute eu un altul
care priveste lucrurile prin prisma unui ,,de ce?",
adicâ a unei cauzei finale?

Owen Gingerich în volumul Universul lui
Dumnezeu, tradus în româneste de Viorel Zaicu la
editura Curtea Veche din Bucuresti în 2010, dâ
seama tocmai de felul în care celé doua tipuri de
cauze aristoteliciene, reprezentate aici de stiintâ si
religie, pot dialoga. Autorul este profesor emerit al
universitâtii Harvard unde a tinut cursuri de
astronomie si istoria stiintei, este de asemenea
astronom al Observatorului Astrofizic
Smithsonian, specialist în Johannes Kepler si
Nicolaus Copernic despre a cârui De revolution-
ibus a scris o monografie impresionantâ. In
onoarea lui un asteroid a fost numit
2658Gingerich.

Cartea Universul lui Dumnezeu cuprinde: trei
conferinte sustinute de autor, în cadrai confer-
intelor William Belden Noble organizate de câtre
universitatea Harvard, în 2005, intitulate Este
mediocritatea o idée bunâ?, Indrâzneste un om de
stiintâ sa creadâ în Proiect? si Inîrebâri fârâ
râspuns, un Prolog, un Epilog, doua pagini de
multumiri, si un Cuvînt înainte semnat de Peter J.
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Prima conferintâ pivoteazâ în jurul problemei

mediocritâtii ça instrument stiintifïc. în secolul
XX un anumit principiu, a cârui paternitate este
fais atribuitâ lui Copernic, ia din ce în ce mai
multâ amploare. Asa numitul principiu al medioc-
ritâtii spune câ nu ar trebui sa considerâm câ ne
aflâm pe o planetâ specialâ, care se învîrte în jurul
unei stèle spéciale, care ocupâ un loc spécial în
galaxie, ci câ sîntem un lucru obisnuit în univers,
câ sîntem fiinte modeste care populeazâ un sistem
solar banal dintr-o galaxie oarecare. Gingerich
descrie patru situatii istorice în care acest princip-
iu al mediocritâtii ar putea ajuta la îmbogâtirea
cunostintelor metafizice: (1) Copernic si sistemul
solar heliocentric, (2) calcularea dimensiunii sis-
temului solar, (3) calcularea distantelor dintre
stelele sistemului solar si (4) calcularea vîrstei
universului. Dintre acestea doar în cea de-a treia
situatie principiul a fost eu adevârat aplicat si a
condus la un progrès stiintific, eu toate câ azi,
organizatii precum SETI pleacâ tocmai de la pre-
supozitia câ aplicabilitatea principiului copernican
al mediocritâtii reprezintâ cheia succesului. în
ciuda faptului câ acest principiu este astâzi foarte
râspîndit, exista si o série de exemple care îl con-
trazic, cum ar fi complexitatea creierului uman,
natura proteinelor, faptul câ sîntem uimitor de
bine construit! în cadrai posibilitâtilor existente. în
fapt, considéra autoral pe bunâ dreptate, principi-
ul mediocritâtii este mai mult idéologie decît
stiintâ, ceea ce îl face nu tocmai eficient în sfera
acesteia. La fel stau lucrurile însâ si eu antropolo-
gizarea pe care o sustine pozitia opusâ, cea care
accentueazâ statutul nostru spécial în cosmos.
Dintre celé doua ideologii, cea a mediocritâtii si
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cea antropologizantà, autorul inclina spre cea de-a
doua tocmai pentru câ, a miza pe statutul spécial al
omului, este în total acord eu o gîndire teleologicâ
care permite interpretarea universului ça fiind mai
coerent si mai prietenos, dacâ exista în el scop si
intentie.

Cea de-a doua conferintâ intitulatâ îndrâzneste
un om de stiintâ sa creadâ în Prolect? aduce în
discutie o série întreagâ de chestiuni din
astronomie, explicate însâ si prezentate cît se
poate de clar, precum: vîrsta universului, Big
Bang-ul si reglajele fine care au fâcut posibile
sustinerea vietii, absenta masei cinci, esentialâ
pentru existenta carbonului si, deci, pentru exis-
tenta noastrâ, ADN-ul, mutatiile suferite de aces-
ta, etc. Analiza tuturor acestor chestiuni poate
conduce, si pentru sustinâtorii Proiectului
Inteligent (Intelligent Design) chiar a condus, la
interpretarea universului ça fiind pregâtit pentru
noi, créât în mod spécial pentru existenta noastâ
de câtre o inteligentâ transcendentâ. Gingerich se
numeste adept al proiectului inteligent, eu minus-
cule, pentru câ este de parère câ într-adevâr exista
un scop al acestui univers, viata fiind prea rara, iar
conditiile fiind mult prea bine adaptate existentei
noastre pentru ça lucrurile sa stea altfel, dar si pen-
tru câ este un credincios practicant. Cu toate aces-
tea, nu este si un adept al ProLectului Inteligent eu
majuscule, iar motivele par a fi atît politice, ade-
ptii PI avînd tendinta de a transforma mesajul într-
unul eu conotatii politice, cît si ideatice, anume
faptul câ de ce ? si cum ?, cauzele fmalâ si eficien-
tâ, sînt confuze în rîndul adeptilor. ,,Cred într-un
univers al sensului si al scopului, un univers
proiectat pentru a fi uimitor de ospitalier eu viata
inteligentâ" (p. 86) spune autorul, afirmînd toto-
datâ câ stiintâ, furnizorul cauzelor eficiente, este
neutrâ fatâ de explicarea lui Dumnezeu, fatâ de
credintâ si fatâ de cauzele finale, de teleologie în
génère.

Cel de-aï treilea capitol se intituleazâ întrebâri
fârâ raspuns si propune cel putin doua chestiuni
interconectate care mi-au atras atentia: stiintâ îsi
datoreazâ succesul alegerii unor întrebâri la care
poate râspunde si cauzele finale depâsesc sfera
stiintei. Sa le iau pe rînd. Stiintâ, ridicînd anumite
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întrebâri cârora le poate râspunde pentru câ se
încadreazâ în tiparul ei de posibilitate, lasâ toto-
datâ allé întrebâri în afara sferei ei; aceste între-
bâri, în génère, tin de cauzele finale: are universul
un scop? face parte umanitatea din acest scop? de
ce anume este universul comprehensibil? e com-
prehensibilitatea parte a scopului universului?
evolutia umanâ implicâ un scop, ce înseamnâ a fi
om? întrebâri de tipul acestora tin de sfera
metafizicii, a filosofiei, a teologiei si ça atare cer
râspunsuri tocmai din aceste domenii. într-o anu-
mitâ mâsurâ ceea ce Gingerich spune pe parcursul
acestui ultim capitol poate fi sintetizat în cuvintele
lui Nancy Cartwrigh: ,,ecuatiile noastre fizice
functioneazâ minunat atîta timp cît circumstantele
sînt atent limitate, dar aplicarea lor la un cadru mai
général e o chestiune de credintâ" (p. 133).

Parcurgerea volumului lasâ un gust plâcut citi-
torului, o aromâ a întrebârilor bine puse, a exem-
plelor bine alèse, a unei logici a expunerii si, nu în
ultimul rînd, o savoare a întrebârilor viitoare, a
unui demers care abia începe si ai cârei actori sîn-
tem noi, cititorii. întrebârile mari din acest volum
sînt puse pe un ton rezervat, iar încercârile de
râspunsuri sînt foarte echilibrate, lipsite de avîntul
unor teisti înversunati sau a unor atei condescen-
denti, ceea ce face lecturarea cârtii un exercitiu
plâcut de moderatie, nu însâ de mediocritate.
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