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Karl Giberson este profesor de fizică la Eastern Nazarene College, din Quincy, Massachusetts 

(SUA), iar Mariano Artigas este profesor de filozofie la Universitatea Navarra, din Pamplona 

Spania. Cei doi au scris împreună această carte „grație e-mailului, universalității Microsoft 

Word și prețului pe care europenii îl pun pe multilingvism”, cum cu umor declară în 

introducerea ei. În Oracolele științei, recent apărută în colecția Știință, Spiritualitate, 

Societate, coordonată de Basarab Nicolescu și Magda Stavinschi, autorii încearcă să 

sintetizeze gândirea științifică a șase dintre cei mai reputați oameni de știință ai epocii noastre. 
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Nume ca Stephen Hawking, autorul faimoasei lucrări Scurtă istorie a timpului, sau Richard 

Dawkins, reputat biolog la Cambridge, autorul unei controversate cărți care a stârnit polemici 

în lumea universitară și nu numai, Himera credinței în Dumnezeu, au deja un grad de 

notorietate mondială. Lor li se adaugă oameni de știință precum Carl Cagan, notoriul fizician 

american, cunoscut românilor inclusiv dintr-un serial despre univers care s-a difuzat și la noi, 

Stephen Jay Gould, autorul lucrării Wonderful Life, Steven Weinberg, autor al lucrării Primele 

trei minute ale universului, tradusă și în România, și Edward O. Wilson, autorul, între altele, 

al lucrării Sociobiologia, tradusă de asemenea în românește. Toți sunt oameni de știință de 

faimă mondială și, în special, comunicatori de primă mână ai teoriilor lor științifice care au 

revoluționat mediile intelectuale contemporane. Ei sunt liderii a ceea se cheamă A Treia 

Cultură, adică acei intelectuali de top care nu rămân în cercul lor strâmt precum literații sau 

oamenii de știință. Sunt marii intermediari, ca să zicem așa. Și îi mai leagă ceva: majoritatea, 

dacă nu toți, sunt atei care afirmă, în sumă, că evoluția umană trebuie înțeleasă ca un proces 

întâmplător, lipsit de scop, unde accidentalul poate juca un rol major. Așadar, fără Creator și, 

pe cale de consecință, fără un sens anume. Acești intelectuali de talie mondială, dintre care 

trei sunt biologi, unul e cosmolog, doi sunt fizicieni au, fiecare, nuanțele lor în ceea ce 

privește existența unui Dummnezeu arhitect al vieții. Dacă Dawkins e ateu înverșunat (el ar 

putea spune asemenea lui Gianni Vattimo, „mulțumesc lui Dumnezeu că sunt ateu!”), Gould 

este mai blând și a încercat să împace oarecum știința cu credința, deși el afirmă că dacă am 

da din drumul casetei vieții s-ar putea ca omul să nu mai apară! Wilson, ale cărui cerecetări în 

lumea insectelor l-au condus la teorii dintre cele mai neașteptate, crede că marea provocare 

care se află în fața științei este să demonstreze că și credința este întipărită în genele noastre! 

Weinberg afirmă că universul pare inutil, și că degeaba căutăm sensuri morale acolo unde 

totul nu este decât hazard și că vom putea găsi cu greu un răspuns la întrebările noastre cele 

mai profunde. Un Dumnezeu personal care să asculte întrebările noastre și care să mai și 

răspundă este improbabil. Același lucru îl afirmă și Hawking, care crede că discuția despre 

Dumnezeu trebuie purtată doar în cadrul științei. Toți acești savanți fac parte din ceea ce 

Artigas și Giberson numesc falanga Oracolelor științei. Ei scriu cărți despre originile 

universului în care, pornind de la rezultatele muncii lor, atrag atenția asupra dozei masive de 

hazard care însoțește existența noastrî într-un univers cu care suntem obișnuiți să credem că 

avem o relație specială. Nu e chiar așa, ne asigură Gould, care în cartea sa de paleontologie, 

Wonderful life (un calc după un titlul filmului lui Frank Capra!), unde face analiza fosilelor și 

a vieții pe pământ, el ne bruschează concepția noastră despre un Creator cu următorul verdict, 

nu lipsit de umor, chiar dacă acesta e unul noir: „Și astfel, dacă doriți să puneți întrebarea 
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veche de secole – de ce există oameni? – o mare parte din răspuns, care atinge acele aspecte 

ale problemei care pot fi tratate științific, trebuie să fie: pentru că Pikaia a supraviețuit 

decimării Burgess.“ Răspunsul pare unul supraealist, deși profund științific! Ni se explică de 

către cei doi antologatori că Pikaia este prima cordată (formă de viață cu schelet axial intern) 

care a apărut și este posibil să fie strămoșul vertebratelor, inclusiv al speciei noastre. Burgess 

Shale este situl din Munții Stâncoși canadieni în care, Gould ne asigură, se găsesc cele mai 

importante fosile de animale din lume, apărute acum 570 de milioane de ani. Nu intru în 

amănunte, merită să citiți teoriile acestor oameni de știință atei sau agnostici, pe care cei doi 

autori nu ezită să le combată acolo unde semnalează inconsecvențe în demonstrațiile lor. De 

pildă, Gould, care pare să știe totul despre componentele chimice ale pământului, atunci când 

a fost întrebat de unde provine materia anorganică, lipsită de viață, a dat un răspuns 

surprinzător: „Asta nu e o întrebare științifică, știința în sine nu cercetează cauzele primare. 

Este misterul misterelor.” 

Totul e o chestiune de întrebări, pe pământ. 

 


