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Sunt ştiinţa şi religia 
antagonice?

În zilele noastre, din păcate, putem 
constata că agresivitatea față de Credință, 
Religie şi Biserică reprezintă o prezență 
constantă pe toate canalele mass-media, 
iar ei îi cad pradă de multe ori oameni care 
sunt, poate, de bună-credință, dar pe care 
necunoaşterea îi face victime sigure. Ei 
sunt convinşi că religia înseamnă automat 
“crede şi nu cerceta”, adevărata cunoaştere 
fiind apanajul exclusiv al ştiinței. Această 
idee şi-a făcut timid intrarea în conştiința 
unor oameni încă din vremea Renaşterii. 
Mai târziu, despărțirea între ştiință şi religie 
a început să capete un caracter tot mai 
pregnant, Iluminismul fiind perioada unui 
avânt cu totul deosebit al acestei situații. 
În sfârşit, începutul secolului al XX-lea a 
reprezentat, cel puțin în opinia unora dintre 
oamenii de ştiință, despărțirea definitivă 
între drumurile Rațiunii şi Credinței, ale 
Ştiinței şi Religiei1. Este ciudat că acest lucru 
s-a întâmplat tocmai când ştiința a început 
să opereze cu unele concepte noi, cum ar fi: 
nedeterminism, nonlocalitate, antinomie, 
incompletitudine şi altele - noțiuni care țin 
de un anumit apofatism, concept specific 
teologiei ortodoxe – şi care nu au dus, cel 
puțin pentru unii oameni de ştiință, la 
exprimarea onestă şi smerită a neputinței de 
a epuiza la nivel de descriere sau definiție 
întreaga realitate observată2.

Desigur, ştiința şi religia nu se 
confundă şi nu se suprapun, căci nu au 
nici acelaşi domeniu de interes, nici aceeaşi 
abordare şi nici acelaşi limbaj. Dar ele nu 
sunt opuse ci, mai degrabă, complementare. 
Căci, aşa cum spunea Galileo Galilei: “Cartea 
Scripturii şi Cartea Naturii au acelaşi autor, 
deci nu poate exista opoziție între ele”3. Dar 
tot el spunea: “Sfânta Scriptură nu ne-a fost 

dată ca să ne arate cum merg cerurile, ci 
cum se merge la cer”4. Să menționăm că de 
multe ori, Galilei este prezentat ca un ateu 
şi un luptător împotriva Bisericii, lucru cu 
totul fals5. Iar Albert Einstein, deşi credința 
sa nu este cea a religiei iudeo-creştine, ci are 
mai degrabă legătură cu filosofia panteistă 
a lui Baruch Spinoza, spunea: “Ştiința fără 
religie este şchioapă, iar religia fără ştiință 
este oarbă”. De altfel, mulți cercetători, 
adevărați titani ai ştiinței, au fost sau sunt 
oameni profund credincioşi. Un singur 
exemplu în acest sens: Isaac Newton, lucru 
mai puțin cunoscut, a scris mai multe 
pagini de teologie decât de fizică. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că, de la Nicolaus 
Copernic, părintele modelului heliocentric 
şi până la Georges Lemaître, unul dintre 
întemeietorii modelului cosmologic “Big 
Bang”, istoria ştiinței cunoaşte mari savanți 
care, în acelaşi timp, au fost şi preoți. În 
acest sens, profesorul Owen Gingerich, de 
la Universitatea Harvard, spunea: “Aşa cum 
cred că prin Cartea Scripturii este iluminată 
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calea lui Dumnezeu, cred şi că prin Cartea 
Naturii, cu toate detaliile ei uimitoare, este 
sugerat un Dumnezeu al scopului şi al 
proiectului. Şi această credință a mea nu mă 
face să fiu cu nimic mai puțin om de ştiință”6. 

Mai trebuie să spunem că această 
ruptură totală între religie şi ştiință, deşi a 
condus la unele rezultate cu totul remarcabile 
în cunoaşterea umană şi a făcut posibile 
realizări tehnice cu totul excepționale şi 
pe care nimeni nu le poate contesta, nu a 
făcut întotdeauna ca oamenii să fie peste 
tot şi în toate timpurile fericiți. Ba, uneori, 
consecințele descoperirilor ştiințifice au 
fost cu totul opuse acestui scop. În acest 
sens, marele fizician Max Born, laureat al 
Premiului Nobel în anul 1954, spunea: “Deşi 
iubesc ştiința, am sentimentul că ea se opune 
în asemenea măsură istoriei şi tradiției, încât 
nu poate fi absorbită de civilizația noastră. 
S-ar putea ca ororile politice şi militare şi 
decăderea completă a eticii la care am fost 
martor în timpul vieții mele să nu fie doar 
simptomele unei slăbiciuni sociale pasagere, 
ci o consecință necesară a dezvoltării ştiinței”7

Tot atât de adevărat este însă şi faptul 
că atunci când cei care o slujesc uită care este 
scopul ei profund şi o subordonează unor 
altfel de interese, religia devine şi ea la fel 
de dăunătoare. În acest sens, Keith Ward, 
preot anglican, membru corespondent al 
Academiei Britanice şi membru al Consiliului 
Institutului Regal de Filosofie din Marea 
Britanie, este de părere că “aşa cum noi 
concepte ştiințifice sunt dezvoltate pentru 
a crea mijloace de distrugere terifiante – 
armele nucleare şi cele biologice sunt doar 
un exemplu – şi că unele experimente 
biologice pot crea organisme nimicitoare 
care, scăpate de sub control, ar putea şterge 
viața de pe fața pământului, tot aşa, teorii 
religioase fundamentaliste, care insistă 
exclusiv pe adevărul textual al vreunei 

cărți sfinte şi care încurajează folosirea 
violenței pentru anihilarea competitorilor, 
sunt o reală amenințare pentru pace. Astfel, 
ştiința ne-a sporit enorm înțelegerea naturii, 
dar nu ne-a eliberat de ură şi lăcomie. Ea 
ne poate îmbunătăți sănătatea sau poate 
distruge lumea. Se poate spune acelaşi 
lucru şi despre religie. Ea poate fi folosită 
pentru scopuri nobile sau poate conduce la 
distrugere şi oprimare. Ambele posibilități 
s-au materializat de-a lungul istoriei”8.

Să ne oprim puțin şi asupra acelui 
atât de invocat “crede şi nu cerceta” pe 
care unii, pretinzând că provine din Sfânta 
Scriptură, îl amintesc de fiecare dată când 
vor să dovedească faptul că ştiința înseamnă 
rațiune, iar religia obscurantism.

De la bun început trebuie să spunem 
că în această formă, ele nu apar nicăieri în 
Biblie. Se pare că ele se găsesc pentru prima 
dată într-un text scris pe la sfârşitul secolului 
al II-lea d.H. de către filosoful grec Celsus, cel 
pe care Origen l-a combătut pentru atacurile 
sale împotriva creştinilor9. Mai târziu, în mod 
paradoxal, zicerea a fost preluată şi folosită în 
mod abuziv, în special de Biserica Romano-
Catolică, în sensul unei interdicții. Dincolo, 
însă, de interpretarea sa abuzivă, ceva real 
există în această zicere. Adevărul este că, în 
pofida căutărilor filosofilor şi oamenilor de 
ştiință, nu există nici un argument rațional 
sau experimental care să demonstreze 
în mod indubitabil nici că Dumnezeu 
există, nici că nu există! Despre existența 
sau inexistența lui Dumnezeu nu putem 
decât crede, de la această credință pornind 
toate dezvoltările teologice, filosofice sau 
ştiințifice în legătură cu El. Nu este, deci, 
posibil să cercetezi ca să crezi, adică pentru 
ca să te convingi, ci trebuie mai întâi să crezi 
pentru ca să înțelegi ceea ce, apoi, ți se poate 
descoperi prin cercetare rațională. În acest 
sens, Sfântul Ioan Damaschin spune: “dacă 
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cineva va socoti cum şi pentru care pricină 
a adus Dumnezeu pe toate de la neexistență 
la existență şi va voi să ajungă la aceasta 
prin cunoaştere naturală, nu va înțelege[...]. 
Dar dacă cineva, condus prin credință, va 
socoti că Ființa Dumnezeiască este bună, 
atotputernică, adevărată, înțeleaptă şi 
dreaptă, le va găsi pe toate lucioase şi netede 
şi cale dreaptă”10.

Cu alte cuvinte, cercetarea ar trebui 
să fie un mijloc de întărire a credinței, iar nu 
de ajungere la ea. Spunea Fericitul Augustin: 
“Crede, ut intelligas”11 (Crede, ca să 
înțelegi)12. Nimic mai adevărat! Astfel, dacă 
nu te îndoieşti, de exemplu, că cele conținute 
în Crezul niceo-constantinopolitan, aşa cum 
l-au formulat Sfinții Părinți din secolul al 
IV-lea, sunt adevărate, atunci totul devine 
limpede, precis şi logic şi nimic nu mai pare 
absurd sau imposibil.

Bine, bine, vor spune unii, dar pe noi 
ştiința ne învață să nu credem decât ceea ce 
poate fi demonstrat prin raționament sau 
experiment!

Aşa să fie, oare? Nu cumva şi în 
ştiință funcționează, într-un anumit sens, 
acest atât de hulit “crede şi nu cerceta”? Să 
luăm un singur exemplu, anume: Postulatul 
lui Euclid, cel pe care se bazează întreaga 
geometrie euclidiană, adică aceea pe care o 
folosim aproape exclusiv în practica de zi cu 
zi. Poate fi demonstrat în vreun fel Postulatul 
lui Euclid? În mod cert, nu! Iar încercările 
unor matematicieni ca Gauss, Riemann, 
Lobacevski, Bolyai şi alții de a-l demonstra 
prin alegerea unor axiome diferite, în loc 
să ducă la rezultate absurde, au condus 
la crearea unor alte geometrii, tot perfect 
coerente, numite geometrii neeuclidiene, 
care nu sunt nici mai corecte, nici mai puțin 
corecte decât geometria euclidiană.

Pe de altă parte, savantul american 
Charles Townes, laureat al Premiului Nobel 

pentru fizică în anul 1964, este de părere 
că niciun fizician nu a verificat vreodată 
toate etapele, empirice sau logice, care s-au 
succedat de la cercetările lui Galilei şi până 
la dinamica lui Hamilton. Orice om de ştiință 
verifică numai câteva derivate academice, 
iar restul este acceptat printr-un fel de act 
de credință13. Iar George Francis Rayner 
Ellis, profesor la Universitatea din Cape 
Town, colaborator al lui  Stephen Hawking, 
considerat ca unul dintre specialiştii cei mai 
importanți ai lumii în domeniul cosmologiei, 
este de părere că: “suntem incapabili să 
obținem un model al Universului fără 
anumite presupoziții cosmologice specifice 
care sunt complet neverificabile”14. În 
sfârşit, însuşi Albert Einstein era de părere 
că: “la baza oricărei lucrări ştiințifice se află 
o convingere comparabilă cu sentimentul 
religios, aceea că lumea este inteligibilă”15. 
Deci, cum rămâne cu faptul că în ştiință nu 
există “crede şi nu cerceta”? În realitate, şi 
gândirea ştiințifică se bazează pe asumarea 
unor axiome fundamentale, ce nu pot fi 
demonstrate, după cum şi teologia acceptă 
ideea de cercetare, în sensul celor arătate în 
zicerile Sfinților Ioan Damaschin şi Anselm 
de Canterbury pomenite mai sus.

Să mai precizăm şi faptul că, în 
pofida a ceea ce cred unii savanți, ştiința 
nu poate răspunde la întrebarea „de ce?”, 
ea răspunzând numai întrebării „cum?”. 
Din acest motiv, abordarea ştiințifică 
generală este aceea a modelelor. În acest 
sens, astronomul francez Jean Kovalevsky 
spunea: „[...] enunțarea teoriilor sau a legilor 
subînțelege formula «totul se întâmplă ca 
şi cum...». Newton a folosit-o explicit la 
enunțarea legii gravitației universale. Mai 
târziu, mişcarea planetei Mercur a arătat că 
aceasta nu se supune pe de-a întregul acestei 
legi. În consecință, Einstein a înlocuit enunțul 
newtonian cu un enunț bazat pe un principiu 
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totalmente diferit: totul se întâmplă ca şi cum 
spațiul ar fi deformat de prezența materiei, 
planetele urmând traiectorii determinate de 
curbura unui astfel de spațiu[...]. În limbajul 
ştiințific modern, acest «totul se întâmplă ca 
şi cum» se numeşte model”16. 

Fără îndoială că nu toți oamenii de 
ştiință acceptă această idee. În acest sens, 
Steven Weinberg, laureat al premiului Nobel 
pentru fizică în anul 1979, reputat om de 
ştiință şi ateu declarat, este de părere că 
“scopul fizicii la nivelul ei cel mai profund 
nu e doar acela de a descrie lumea, ci de a 
explica de ce este aşa cum este”17. În opoziție 
cu părerea lui Weinberg, John von Neumann, 
unul dintre cei mai mari matematicieni ai 
secolului al XX-lea, spunea: “Ştiințele nu 
încearcă să explice şi cu atât mai puțin să 
interpreteze, ci principalul lor rost este să 
creeze modele. Prin model se înțelege o 
construcție matematică la care se adaugă 
câteva interpretări verbale pentru a descrie 
fenomenele observate”18.

Evident, fiecare poate decide singur 
care dintre cei doi mari oameni de ştiință 
pare să aibă mai multă dreptate. În ce mă 
priveşte, eu cred că este întrucâtva chiar 
exagerată declarația că ceva, cu referire la un 
fenomen sau la un proces, “a fost demonstrat 
în mod ştiințific”. Ar trebui, mai degrabă, să 
spunem că pentru acel fenomen sau proces, 
în baza cunoştințelor pe care le aveam la un 
moment dat, am putut construi un model 
care să îl descrie suficient de bine pentru a 
ne da posibilitatea să-i anticipăm, printr-un 
algoritm relativ simplu şi suficient de precis, 
comportamentul în timp şi spațiu. Cu alte 
cuvinte, atunci când ştiința încearcă, în mod 
formal, să răspundă la întrebarea “de ce se 
întâmplă ceva?”, o face spunând: “pentru că 
aşa este descris acel fenomen prin modelul 
pe care l-am construit pentru el”19.

Să mai precizăm că şi teologia recurge 

deseori la metoda modelului. Astfel, arată 
Sfântul Ioan Damaschin că Dumnezeu, 
fiind nemărginit, în mod evident nu poate 
fi cuprins de mintea noastră care este 
mărginită. Şi atunci, suntem nevoiți să 
utilizăm modele, adică imagini, tipuri şi 
simboluri adecvate modului nostru de a 
gândi20. În ce priveşte modelele utilizate de 
Biserică pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, 
cel mai cunoscut dintre ele este modelul 
antropomorfic, conform căruia El ar arăta 
cumva asemănător unui om. Astfel, se 
vorbeşte despre mâinile lui Dumnezeu, 
picioarele, ochii, urechile Sale ş.a.m.d. 
Evident, Dumnezeu, nefiind corporal, nu are 
nici mâini, nici picioare, nici ochi, nici urechi, 
nici alte părți ale trupului. Folosim totuşi 
aceste imagini, ca fiind unele ce reprezintă 
acele caracteristici ale lui Dumnezeu prin 
care El ni se face cunoscut nouă şi ca pe nişte 
simboluri pentru înțelesuri mult mai înalte.

Acest mod de cunoaştere a fost folosit 
de Însuşi Mântuitorul Care, de pildă, în 
mai multe rânduri descrie Împărăția lui 
Dumnezeu prin analogie cu diferite elemente 
din lumea văzută21.

Iată, deci, că, deşi, ştiința şi religia nu 
se confundă şi nu se suprapun, modul lor de 
lucru are totuşi puncte comune, ceea ce face 
ca dialogul între ele să fie posibil. Pentru asta 
este, însă, necesar ca în ambele domenii să 
aibă loc anumite schimbări de perspectivă 
care să înlăture barierele care sunt încă 
prezente, fără ca prin aceasta vreuna dintre 
ele să renunțe la ceea ce constituie esența 
şi rațiunea ei de a fi. O astfel de schimbare 
de perspectivă constă, printre altele, şi în 
modul cum trebuie privite minunile. Astfel, 
oamenii de ştiință trebuie să renunțe la 
ideea că minunile sunt simple iluzii, mituri 
sau înşelăciuni, ci să le privească ca pe nişte 
evenimente reale, suficient de improbabile 
pentru a nu se întâmpla foarte des, dar care 
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nu contrazic legile naturii, ci se desfăşoară 
în alte condiții decât au fost formulate 
acele legi. În acest sens, spune Fericitul 
Augustin: “Miracolul nu contrazice natura, 
el contrazice numai cunoaşterea pe care 
o avem noi despre ea”22. Pe de altă parte, 
teologii trebuie să înțeleagă şi ei că modul 
cum sunt relatate minunile în diferite scrieri, 
inclusiv în Sfânta Scriptură, nu reprezintă 
esența acelor fenomene, ci modul cum le-
au perceput oamenii. Ca un exemplu, găsim 
în Evanghelia după Ioan acest episod, după 
părerea mea foarte concludent: „Atunci a 
venit glas din cer: Şi L-am preaslăvit şi iarăşi 
Îl voi preaslăvi. Iar mulțimea care sta şi 
auzea zicea: A fost tunet! Alții ziceau: Înger 
I-a vorbit!”23 În plus, nici aspectul alegoric 
în interpretarea Sfintei Scripturi, aspect atât 
de prezent în şcoala teologică alexandrină 
nu trebuie neglijat, după cum nu trebuie, 
desigur, nici exagerat.

Iată, deci, că dialogul între religie şi 
ştiință nu este numai posibil, dar şi foarte 
necesar. Nu trebuie să ne obişnuim cu ideea 
că prăpastia – care desigur există, dar care nu 
este atât de adâncă pe cât pare - între aceste 
domenii ale cunoaşterii umane este un fapt de 
neînlăturat şi, în consecință, să trăim cu ideea 
că între omul de ştiință şi omul credincios 
este o incompatibilitate absolută. Trebuie să 
percepem faptul că această prăpastie este de 
fapt o rană deschisă, şi ca orice rană deschisă 
şi netratată poate ucide organismul care 
o găzduieşte. Iar dialogul religie – ştiință, 
cu toate dificultățile, inconsecvențele şi 
ambiguitățile care sunt inerente, trebuie să 
continue, acesta fiind singurul mod de a 
vindeca ruptura aceasta atât de dureroasă.

Dr. Ing. Nicolae DOBRE, 
Bucureşti
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