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Cu Owen Gingerich s-a întîmplat un lucru delicat: mişcîndu-se toată viaţa sub auspiciile 

pozitiviste ale astronomiei, s-a trezit într-o zi exasperat de platitudinea lor. Drept care şi-a pus 

în gînd să vadă de unde-i vine nemulţumirea, culegînd un set de indicii menite a-i justifica 

senzaţia de strîmtorare pe care i-o dădeau disciplinele fizicii.  

La sfîrşit, contemplînd rezultatele căpătate, şi-a spus că, dacă tot le avea la îndemînă, era 

păcat să nu le împărtăşească şi altora. Aşa s-au născut la Harvard, în 2005, prelegerile de 

istoria ştiinţei şi de fizica astrelor, în cuprinsul cărora profesorul american a căutat să tragă 

auditoriul spre zona spinoasă a confruntării dintre religie şi ştiinţă.  

Dar cum neîmpăcarea celor două domenii vine de acolo că fiecare caută să-l subjuge pe 

celălalt, Gingerich a aplicat tactica uimirii: trebuia să-i facă pe studenţi să guste din mirarea 

esenţială pe care un om, contemplînd universul, o simte în clipa în care îi intuieşte ordinea, 

acea ţesătură, stupefiant de exactă, pe care se sprijină edificiul cosmic. Iar cine poate sesiza cît 

de fin e reglajul universului la nivel cuantic, acela poate sări peste rigorile de castă ale 
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fizicienilor, deschizînd ochii asupra unei perspective pe care fizica, de una singură, nu numai 

că nu o poate sugera, dar chiar o respinge în numele adevărurilor verificabile. Pe scurt, 

profesorul a căutat să le insufle tinerilor simţul miracolului, dar nu oricum, şi în niciun caz 

prin facile pledoarii spirituale, ci de-a dreptul prin dovezi ştiinţifice. Aşadar, adversarul era 

chemat să furnizeze chiar probele cerute spre a-i consfinţi limitele.  

Indiciile asupra cărora se opreşte Gingerich sînt de două feluri: fizice şi biologice, toate avînd 

rostul de a consterna o minte care, dornică de a înţelege, se loveşte de ele. Din prima categorie 

Gingerich pomeneşte patru dovezi: constantele fizice ale universului, echilibrul de forţe în 

cursul big bang-ului, lipsa masei atomice cinci şi existenţa frînei transcendente. Din categoria 

biologică, Gingerich invocă două lacune ale teoriei darwiniste. Să le luăm pe rînd.  

 

1) Există cîteva constante în univers a căror schimbare, oricît de mică, ar duce la prăbuşirea 

butaforiei generale. E ca şi cum angrenajul cosmosului stă în cîteva piuliţe, aparent 

insignifiante, a căror variaţie, oricît de mică, ar provoca colapsarea scenei pe care se mişcă 

galaxiile. Cartea lui Martin Rees, Doar şase numere, e grăitoare în această privinţă. Potrivirea 

acestor cifre e atît de fină, încît se ridică întrebarea dacă materia, în agitaţia ei oarbă, a putut 

nimeri la loteria cosmică tocmai mărimile cîştigătoare.  

2) Raportul dintre impulsul de dilataţie şi cel de contracţie în cursul big bang-ului: mai precis, 

relaţia dintre forţa de expansiune a bobîrnacului iniţial şi forţa de frînare a gravitaţiei materiei. 

Altfel spus, dacă energia exploziei ar fi fost prea mică, universul s-ar fi retras în sine cu mult 

timp înainte de apariţia vieţii; în schimb, dacă energia ar fost prea mare, densitatea materiei ar 

fi scăzut prea repede ca roiurile de galaxii să aibă timp să apară. Aşa însă, cîntărit parcă la fir 

de păr, echilibrul iniţial a fost exact cel de care era nevoie ca universul să fie o gazdă 

ospitalieră pentru viaţă. În locul unei dezordini copleşitoare, s-a ridicat o schelărie de o 

exactitate care nu poate să nu te ducă cu gîndul la ipoteza unui proiect inteligent.  

 

3) Lipsa masei atomice cinci. Expresia sună opac, dar descrie un fenomen pe cît de simplu, pe 

atît de straniu. În urma big bangului, protonii şi neutronii rezultaţi s-au agregat în nuclee de 

hidrogen, după schema unei creşteri aritmetice: atomul de hidrogen cu masa atomică 1, cel de 

deuteriu cu masa 2, cele de tritiu cu masa 3 şi apoi, din unirea a două nuclee de deuteriu, a 

ieşit atomul de heliu cu masa atomică 4. Potrivit acestei logici, procesul trebuia să continue în 
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linie ascendentă, trecîndu-se la masa atomică 5. Dar aici s-a întîmplat ceva bizar: procesul a 

fost curmat, banda rulantă fiind oprită la cifra 4. Ce a urmat a fost formarea, în interiorul 

stelelor, a atomilor a căror masă e multiplu de 4, şi anume carbonul (12) şi oxigenul (16). Pe 

scurt, dacă astăzi carbonul şi oxigenul există din abundenţă în univers este fiindcă, la 

întocmirea începuturilor, s-a produs o blocare: nu s-a mai trecut direct la 5, ci s-a sărit la 

multiplii de 4. Fără acest salt, carbonul (pe care stă toată chimia organică) şi oxigenul (pe care 

stă respiraţia organismelor) ar fi existat în cantităţi prea mici ca viaţa să apară vreodată pe 

Pămînt. Aşadar, o lipsă a dus la naşterea unui exces, iar excesul a favorizat apariţia vieţii. O 

întîmplare oarbă sau o fericită omisiune a lui Dumnezeu?  

4) Frîna transcendentă. Mergînd înapoi pe firul timpului, fizicienii nu se pot apropia de big 

bang decît pînă la a 10-43 parte din prima secundă a universului. Ce se află dincolo de acest 

prag le este inaccesibil graţie principiului de incertitudine a lui Heisenberg. E ca şi cum, puşi 

în faţa unei singularităţi în care legile fizicii îşi pierd valabilitatea, specialiştii îşi pun armele 

în cui şi încrucişează braţele. Reacţia lui Gingerich: de vreme ce ştiinţa nu poate cunoaşte 

toată istoria Universului, de ce are pretenţia că poate afirma că Dumnezeu nu există? Sînt 

întrebări în faţa cărora fizica nu poate răspunde nici afirmativ şi nici negativ, iar chestiuni de 

tipul: „Are universul un scop?” – nu intră în jurisdicţia ştiinţelor. Tocmai de aceea extinderea 

competenţei lor peste o anumită limită e ilicită. Prin urmare, cine spune că Dumnezeu nu 

există fiindcă aşa a aflat de la ştiinţe e fie ignorant, fie fundamentalist ateu. Problema lui 

Dumnezeu nu poate fi rezolvată de progresul ştiinţelor, ci de imboldul oamenilor de a-şi 

completa destinul cu un orizont spiritual.  

5) Dintre indiciile biologice, Gingerich invocă: a) complexitatea moleculei de ADN, a cărei 

arhitectură e prea complicată ca să fie rezultatul unei evoluţii oarbe; b) o contradicţie inerentă 

viziunii darwiniste, şi anume: dacă viaţa evoluează prin selecţie şi selecţia e oarbă, de ce 

arborele genealogic al vieţii are sens ascendent? Dacă prin absurd am putea să dăm înapoi 

timpul, repornind firul evoluţiei vieţii, probabilitatea apariţiei omului ar fi infimă, căci, 

potrivit logicii darwiniene, nici o specie care a apărut nu trebuia neapărat să apară, ivirea 

omului fiind un accident. Dar atunci cum se poate ca, din atîtea accidente, să iasă o direcţie 

crescătoare a vieţii: de la simplu la complex, de la inferior la superior? 

La capătul acestui bilanţ, măsura de precauţie pe care şi-o ia Gingerich este următoarea: 

indiciile anterioare nu pledează pentru inutilitatea ştiinţelor, căci eficienţa lor e evidentă şi 

binevenită, ci doar sugerează posibilitatea ca, dincolo de ele, să mai fie ceva pe care metodele 
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ştiinţelor nu-l pot afla. Nu fiindcă n-ar vrea, ci fiindcă nu pot. În rest, cît va exista omenirea, 

cunoaşterea ştiinţifică va merge înainte, atîta doar că o va face în nişte limite care îi sînt 

dictate de chiar logica ei internă. În schimb, cel mai grav este ca ştiinţa să nege aceste limite, 

lăbărţîndu-şi competenţa asupra unor teme care ies din jurisdicţia ei. Exemplul cel mai nimerit 

de impostură voită este cel al lui Richard Dawkins, pe care Gingerich îl numeşte „o portavoce 

teroristă a ateismului“ (p. 93), a cărei ostilitate împotriva religiilor a ajuns să aibă efect opus: 

agresaţi de tonul deplasat al biologului britanic, cititorii au început să privească cu simpatie 

religia. „Modul în care alegem să gîndim Universul ţine de credinţă sau de ideologie, aşa că 

nu poate fi schimbat de modalitatea în care facem ştiinţă“ (p. 123) 

În fine, ar fi fost o pretenţie deşartă ca, vorbindu-le despre astronomie, Gingerich să aştepte ca 

studenţii să-şi schimbe imaginea despre Univers. Nu asta a urmărit, ci să le stîrnească uimirea, 

iar volumul de faţă reuşeşte să-ţi strecoare acest sentiment. 

Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara  

 
 

  

 


