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(Urmare din numãrul trecut)

*

Cartea lui Cristian Bãdiliþã, ªtiinþã, dragoste,
credinþã, Convorbiri cu patrologi europeni,
Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2008,

iniþiazã dialogul cu patrologi/ patristicieni
europeni pe care autorul i-a cunoscut ºi cu care a
colaborat în ultimii zece ani. Istoric al
creºtinismului timpuriu, eseist, poet, doctor al
Universitãþii Paris IV-Sorbona cu teza
Metamorphoses de l’Antichrist chez les Peres de
l’Eglise, coordonator al proiectului Septuaginta în
cadrul Colegiului Noua Europã, traducãtor
laborios al textelor sacre, integrat deplin în spaþiul
academic occidental, Cristian Bãdiliþã face din
aceastã carte încã o mãrturisire de credinþã.

Capitolul introductiv, Viaþã ºi patrologie.
Personajele, povestea ºi rostul acestei cãrþi,
stabileºte coordonatele pentru o justã lecturã a
cãrþii. Avem de-a face cu o dublã motivaþie:
subiectivã ºi obiectivã. „Subiectiv,” - mãrturiseºte
autorul- „ea împlineºte visul unui adolescent
vieþuind într-o Antihiperboree comunistã la umbra
exegezelor hrisostomiene care l-au lecuit definitiv
ºi irevocabil de vacuitatea unei discipline la modã
pe atunci, teoria literarã.” În acest sens, pasiunea
pentru patristicã pare a circumscrie întreaga
biografie a lui Cristian Bãdiliþã, jalonând întâlnirea
întru dialog cu „personajele” acestei cãrþi. Cãci,
din acest punct de vedere, paginile reconfigureazã,
la modul unui Bildungsroman sui-generis, biografia
spiritualã a autorului. Semnificaþia obiectivã a
acestui volum de collationes o prelungeºte într-o
bunã mãsurã pe cea subiectivã. Deºi cartea
rezumã un itinerar intelectual ºi spiritual de zece
ani de zile, prin diverse peisaje patristice europene,
acest traseu devine de interes public în mãsura în
care fiecare cititor „îi poate reparcurge etapele ºi
intra în rezonanþã cu povestea depãnatã de unul
sau de altul dintre protagoniºti.” Douã sunt pistele
de discuþie urmãrite, cu precãdere: prezentarea
patristicii actuale în diferite medii (Spania, Franþa,
Italia, Canada, România), cu escale prelungite
asupra unor personalitãþi de anvergurã precum
Daniélou, Marrou, Orbe, Coman, Hamman,
Bianchi, De Lubac etc. ºi aprofundarea liniilor de
gândire ale unor Pãrinþi ai Bisericii (Irineu, Iustin,
Teodoret al Cyrului, Grigore de Nyssa, Dionisie,
Palama etc.) sau a unor teme alese în funcþie de
interlocutor: originile creºtinismului alexandrin,
apocrifele, mistica orientalã, rugãciunea inimii,
demonologia, ereziile, canonul etc. Sunt vizate,
uneori, ºi probleme de metodologie, de „strategie”
de lecturã a textelor patristice. 

Volumul îºi propune sã prezinte, astfel, o serie
de metode, tradiþii, personaje, teme incitante, prin
intermediul unor convorbiri cu patrologi
reprezentativi (Monique Alexandre, Marguerite
Harl, Enrico Norelli, Juan José Ayan Calvo, Attila
Jakab, Alain Le Boulluec, Giovanni Filoramo, Jean-
Noël Guinot, Lucian Turcescu, Î.P.S. Nicolae
Corneanu, Ysabel de Andia, Marie-Hélène
Congourdeau, Marius Cruceru, Paul Géhin, Giulia
Sfameni Gasparro, Lorenzo Perrone), oameni care
ºi-au dedicat viaþa citirii ºi descifrãrii scrierilor
patristice, cu instrumentare diferite, cu competenþe
variate, cu interese de multe ori contradictorii ºi

care constituie, în concepþia autorului, tot atâþia
mistagogi moderni în „arcanele creºtinismului.”

Cartea deschide, însã, în subtext, o opoziþie
mai veche ºi mai adâncã, între douã paradigme:
occidentalã ºi orientalã, catolicã ºi ortodoxã, în
ceea ce priveºte metodologia abordãrii textelor
vechi. Cristian Bãdiliþã iniþiazã, aici, o pledoarie
pentru o necesarã „reîmprospãtare a aerului
sfinþilor din jur” ºi, implicit, o polemicã la
tranziþia perpetuã în care, în opinia autorului, pare
a se fi instalat patrologia româneascã, reticentã la
acceptarea unor actualizãri ºi reconsiderãri
lingvistice a Patericului ºi lipsitã de instrumentarul
necesar. De vreme ce „mii de cãlugãri au citit sute
de ani un Pateric pestriþ ºi inadecvat, devenit
practic incomprehensibil pentru generaþiile de
acum”, „Stricã oare sã avem un Pateric corect, pe
temelia cãruia sã ne clãdim un suflet fãrã chinurile
inutile ale traducerii din pseudo-româna veche în
româna nouã?”, se întreabã autorul. „În
Occident”, specificã Bãdiliþã, „problemele sunt de
altã naturã. Uitând sã se mai încline respectuos în
faþa conþinutului propus de textul patristic,
cercetãtorul riscã sã piardã cifrul de înþelegere
teologicã ºi existenþialã a textului respectiv.”
Modelul vizat pentru o abordare ºtiinþificã a
textelor vechi este cel occidental, adoptat de autor
cu indicele de refracþie pe care credinþa îl aduce
ºtiinþei. 

*
Fost preot dominican, actual neo-darwinist ºi

reputat biolog evoluþionist, Francisco J. Ayala este
autorul mai multor cãrþi ºi studii în care se face
promotorul apãrãrii darwinismului ºi al concilierii
lui cu valorile religiosului creºtin. Cartea sa Darul
lui Darwin cãtre ºtiinþã ºi religie, (traducere din
limba englezã de Doina Rogoti, Curtea veche,
Bucureºti, 2008) oferã exact ceea ce promite. O
demonstraþie a faptului cã teoria selecþiei naturale
a lui Darwin (indeniabilã ºtiinþific, de vreme ce
beneficiazã ºi de confirmãrile descoperirilor
recente din biologia molecularã) este un dar
miraculos nu doar pentru ºtiinþã (unde marcheazã
o a doua revoluþie, ca amploare, dupã cea
copernicanã), ci ºi pentru teologie (unde
soluþioneazã în mod fericit una dintre cele mai
spinoase probleme ale teodiceei). 

Teologia tradiþionalã stabilea trei categorii ale
rãului: rãul moral sau pãcatul, produs de fiinþele
umane; durerea ºi suferinþele trãite de fiinþele
umane; rãul fizic, inundaþiile, cutremurele ºi
imperfecþiunile tuturor fiinþelor. Dacã pentru
primele douã, teologia are deja rãspunsul: pãcatul-
consecinþã a liberei voinþe, ultima categorie pare a
genera paradoxuri insolvabile. „Este El
(Dumnezeu) dornic sã împiedice rãul, dar nu este
capabil? Atunci este neputincios. Este capabil dar
nu vrea? Atunci este rãuvoitor. Este atât capabil,
cât ºi dornic? Atunci, de unde rãul?”, se întreba
David Hume în Dialogues Concerning Natural
Religion din 1935. Evoluþia, susþine Ayala, a oferit
teologilor „veriga lipsã” din explicarea existenþei
rãului în lume, rezolvând, astfel, problema
teodiceei. Introducerea ºtiinþei moderne în
raþionamentul teologic soluþioneazã, astfel,
problema unui proiect divin defectuos sau
rãuvoitor. Aºa cum inundaþiile ºi secetele sunt o
consecinþã necesarã a mecanismului naturii,

prãdãtorii ºi paraziþii, disfuncþiile ºi bolile devin o
consecinþã a evoluþiei.

Autorul face un istoric al teoriilor
evoluþioniste, arãtând cã anticipãri de aceastã
naturã ar fi existat, începând chiar cu primii
Pãrinþi ai Bisericii, la Grigorie de Nyssa (335-394)
ºi la Augustin (354-430), care au susþinut cã nu
toate speciile de plante ºi animale au fost create
de Dumnezeu ci, mai degrabã, unele au apãrut în
timpuri istorice, derivând din cele create. Pentru
Grigorie de Nyssa lumea a apãrut în douã etape
succesive: pasul creativ, instantaneu ºi pasul
formativ, gradual, dezvoltat în timp. Iar Fericitul
Augustin, preocupat de capacitatea Arcei lui Noe
de a cuprinde exemplare ale tuturor speciilor de
animale de pe pãmânt, avansa ideea cã multe
specii de plante ºi de animale nu ar fi fost create
de Dumnezeu în mod direct, ci doar indirect, din
potenþialitatea lor (în a lor rationes seminales).
Expunerea teoriei darwiniste, cu ascendenþele ºi
descendenþele ei ºtiinþifice, este completatã, apoi,
de argumentele recente, furnizate de biologia
molecularã ºi descoperirile din zona geneticii.
Demonstraþia este persuasivã ºi fascinantã,
discursul tehnic aflându-ºi propriile-i chei de
accesibilizare. 

Interesant este ºi capitolul despre evoluþia
omului, în care demonstrarea descendenþei omului
din maimuþã (bazatã pe argumentele sutelor de
fosile de hominizi descoperite de la Darwin
încoace, tot atâtea verigi regãsite) îºi atinge ºi
propriile limite. Douã enigme majore ale evoluþiei
umane continuã sã persiste: baza geneticã a
transformãrii maimuþei în om (deºi genomul
omului ºi al cimpanzeului au fost descifrate ºi s-a
observat cã diferã cu ceva mai mult de un
procent, ele rãmân totuºi extrem de diferite); ºi
saltul de la creier la gândire sau modul în care
fenomenele fizice devin experienþe mentale
(sentimente ºi senzaþii) ºi cum, din diversitatea
acestor experienþe apare inteligenþa, o realitate cu
proprietãþi unitare, cum ar fi liberul arbitru ºi
conºtiinþa de sine, care persistã pe toatã durata
vieþii unui individ. Lucrurile decisive rãmân, astfel,
învãluite în mister, iar o verigã regãsitã genereazã,
în schimb, problema unei alte verigi... absente. 

Iniþial incompatibilã cu versiunea creºtinã a
lumii, evoluþia prin selecþie naturalã a ajuns,
treptat, în secolul al XX-lea, sã fie acceptatã de
majoritatea autorilor creºtini. Papa Pius al XII-lea,
în enciclica sa, Humani generis (Despre specia
umanã, 1950), a recunoscut cã evoluþia biologicã
era compatibilã cu credinþa creºtinã, deºi a
argumentat cã intervenþia lui Dumnezeu era
necesarã pentru crearea sufletului. „Este posibil –
afirmã Francisco J. Ayala, - sã credem cã
Dumnezeu a creat lumea, acceptând, în acelaºi
timp, cã planetele, munþii, plantele ºi animalele au
apãrut, dupã creaþia iniþialã, prin procese naturale.
În limbaj teologic, Dumnezeu poate acþiona prin
cauze secundare.” ªtiinþa ºi religia par a ajunge la
o fericitã conciliere, iar deviza de la care porneºte
cartea ar trebui sã se constituie într-o irevocabilã
concluzie: „Mesajul transmis de aceastã carte”-
anunþã Francisco J. Ayala în Prefaþã - „poate fi
rezumat foarte simplu: convingerile ºtiinþei ºi cele
ale religiei nu trebuie sã se afle în contradicþie.
Dacã sunt înþelese corect, ele nu pot fi în
contradicþie, întrucât ºtiinþa ºi religia se referã la
lucruri distincte. ªtiinþa se ocupã de procesele din
lumea naturalã: evoluþia plantelor, compoziþia
materiei ºi a atmosferei, originea ºi funcþionarea
organismelor. Religia abordeazã scopul ºi
semnificaþia lumii ºi a vieþii omului, relaþia

accent

ªtiinþã ºi religie
De la monolog la dialog

Florentina Rãcãtãianu
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adecvatã a oamenilor cu Creatorul lor ºi cu toþi
cei din jur, valorile morale care inspirã ºi
guverneazã vieþile oamenilor. Relaþia corectã dintre
ºtiinþã ºi religie poate fi, pentru oamenii
credincioºi, atât motivaþionalã, cât ºi inspiratoare.”

În aceeaºi mãsurã în care oferã anumite
rãspunsuri, cartea genereazã, însã, ºi întrebãri. Cât
de valabil este principiul separãrii domeniilor
cunoaºterii ºi al amiabilului „pact” al delimitãrii
atribuþiilor (ºtiinþa se ocupã de fapte, religia de
valori), pe care Ayala îl preia de la teoria lui
Stephen Jay Gould (Non Overlapping Magisteria)?
Apoi, în ce mãsurã se justificã o teodicee care
transferã problema rãului dinspre Dumnezeu spre
evoluþia naturalã, de vreme ce omnipotenþa divinã
presupune, logic, ºi circumscrierea cauzelor
secundare? În mod cert, întocmai precum teoria
pentru care pledeazã, perspectiva pe care o
propune cartea este, perfectibilã ºi ea, parte a unui
proces de evoluþie a cunoaºterii umane.

*
Jean-Yves Leloup, Profunzimile uitate ale

creºtinismului. Convorbiri cu Karin Andréa de
Guise, traducere din limba francezã de Gabriela
Sandu, Curtea veche, Bucureºti, 2008

Doctor în filosofie, psihologie ºi teologie, autor
al mai multor lucrãri ce trateazã spiritualitatea
dintr-o perspectivã auto-declarat creºtinã,
traducãtor ºi comentator al evangheliilor apocrife
ale lui Toma, Filip ºi a Mariei Magdalena, Jean-
Yves Leloup este un cãutãtor la care febrilitatea
investigaþiilor spirituale este alimentatã de talentul
unei hermeneutici lucide cu care abordeazã în
egalã mãsurã creºtinismul, budismul, hinduismul,
iudaismul ºi islamismul. 

Tema de referinþã a discuþiilor provocate de
Karin Andréa de Guise o constituie traducerile ºi
interpretãrile sale pe marginea textelor de la Nag
Hammadi. Aspectele vizate sunt nivelul canonic ºi
cel apocrif în abordarea textelor de la Nag
Hammadi, reflecþiile pe marginea arhetipului
Mariei Magdalena (problema femininului, a
sexualitãþii ºi a întrupãrii), reflecþiile pe marginea
arhetipului lui Iuda (zelotul-trãdãtorul-revelatorul-
sinucigaºul-discipolul blestemat/ preferat-
evangheliile lui Iuda), gnoza ºi gnosticismul,
dogma ºi dogmatismul, reflecþii cu privire la
Înviere. 

Aºezat între lumea gravitaþiei ºi cea a graþiei,
între materie ºi spirit, omul este ghidat de
principiile unei alte lumi, afirmã Leloup, lumea
imago-ului sau lumea imaginalului. În acest
mundus imaginalis, pentru gnostici lumea
arhetipurilor sau a „imaginilor în suspensie” se
situeazã personajele biblice Iov, Moise, Noe, dar ºi
Iuda, Maria, Toma, Filip ca arhetipuri generice ale
omului ºi cu aceastã funcþie, arhetipalã, reþin
atenþia ºi sunt analizaþi de autor. Asistãm,
începând de la descoperirea ºi popularizarea
evangheliilor apocrife, afirmã Leloup, la o
întoarcere a refulatului în creºtinism. Dacã în
arhetipul Mariei Magdalena recunoaºtem
întoarcerea femininului, în cel al lui Iuda se
prefigureazã o întoarcere a umbrei, a
„trãdãtorului”, ºi aceasta nu pentru a contesta
lumina lui Hristos, ci pentru a cere socotealã
creºtinismului cu privire la soarta rezervatã
stigmatizaþilor, proscriºilor. Conþinutul
evangheliilor apocrife este analizat permanent în
raport direct cu contextul specific care le-a generat.
Pentru Evanghelia lui Iuda, de exemplu, Leloup
indicã drept sursã secta Barbelognosticilor, sectã
de convingere dualistã ºi docetistã. Deoarece
pentru gnosticism trupul, lumea, materia sunt
conotate negativ, creaþie a demiurgului rãu, Iisus
se bucurã de a fi eliberat de acest înveliº alterabil,
ºi pentru aceasta, Iuda, discipolul ales de Iisus

însuºi îndeplineºte funcþia de a-l revela, prin ...
„trãdare”.

Abordarea lui Jean-Yves Leloup nu este nici
polemicã, nici dogmaticã, ci este caracterizatã de o
prolificã disponibilitate de interpretare,
manifestând o continuã pendulare între rigorile
tradiþionale ºi explorãrile transdisciplinare.
Rãspunsurile nu conþin verdicte auto-suficiente ci
provoacã, la rândul lor, interogaþii ºi meditaþii pe
marginea nuanþelor. „Dincolo de diversele sale
competenþe (teolog, filosof, terapeut)”- apreciazã
Karin Andréa de Guise, în Introducere- el se
considerã, înainte de toate un hermeneut (mai
mult decât un exeget), în voinþa sa de a descoperi
Sens acolo unde alþii nu vãd decât scriere
indescifrabilã, simple texte, evenimente obscure
sau chiar aberante.” 

*
Christopher C. Knight este secretar executiv al

Societãþii Internaþionale pentru ªtiinþã ºi Religie ºi
cercetãtor asociat la Facultatea de Studii ale
Divinitãþii, Universitatea Cambridge. În cartea
Dumnezeul naturii. Întruparea ºi ºtiinþa
contemporanã, (traducere din limba englezã de
Viorel Zaciu, Editura Curtea veche, Bucureºti,
2009), scopul declarat al autorului îl constituie
elaborarea unui model unic al acþiunii lui
Dumnezeu în lume, un model neobizantin care,
deºi profund tradiþional, nu este mai puþin
revoluþionar prin ramificaþiile sale. Dintre teologii
contemporani pe ale cãror teorii le discutã,
adoptându-le sau combãtându-le în varii proporþii,
se numãrã comentatori ai patristicii greceºti ºi ai
tradiþiei bizantine precum Vladimir Lossky,
Panayiotis Nellas, Andrew Louth dar ºi cercetãtori
care au încercat sã elaboreze o teologie nouã:
Arthur Peacocke, Philip Sherrard. 

În vederea dezvoltãrii unei spiritualitãþi ºi a
unei teologii cu adevãrat adecvate epocii pluraliste
ºi ºtiinþifice în care trãim, Christopher C. Knight
propune o nouã viziune christicã, o viziune care,
implicând prezenþa divinã în toate lucrurile create
ºi având în centrul ei încarnarea, nu numai cã
deþine cheia soluþiei la problema acþiunii lui
Dumnezeu în lume, dar furnizeazã o modalitate
de a rãspunde pozitiv altor credinþe ale lumii ºi de
a dezvolta o spiritualitate consonantã cu cele mai
profunde izvoare ale naturii umane. Panenteismul,
pansacralismul sau „viziunea sacrã asupra
materiei”, împrumutatã de la Arthur Peacocke
desemneazã, de altfel, poziþia mai multor teologi
ºi a unui numãr semnificativ de participanþi la
dialogul dintre ºtiinþã ºi teologie ºi reprezintã
concepþia conform cãreia lumea este vãzutã ca
fiind, într-un anumit sens, „în Dumnezeu”, nu
separatã de El. Pe acest fundal, autorul pune în
discuþie ºi reconsiderã teme teologice precum
problema acþiunii divine, revelaþia ºi mântuirea,
miracolele, Imaculata concepþie, întruparea,
Învierea ºi Înãlþarea, lumea cãzutã ºi Logosul divin
etc. 

În ceea ce priveºte interogaþiile asupra
specificului acþiunii divine în lume, concepþia
autorului se circumscrie naturalismului pansacral,
urmând un model care „îºi ia încãrcãtura istoricã
din curentul gândirii patristice greceºti, ce a
culminat cu opera lui Maxim Mãrturisitorul” ºi
care are în centru conceptul de Logos întrupat.
Dacã teologia creºtinã apuseanã vede întruparea
lui Iisus ca pe o intruziune supranaturalã în
ordinea creatã, Maxim Mãrturisitorul ºi teologia
rãsãriteanã considerã cã nu este vorba de venirea
bruscã a unui Logos altfel absent, ci mai degrabã
de desãvârºirea unui proces început deja în actul
de creaþie al lui Dumnezeu. Aceastã abordare
presupune un model al ordinii create care este atât
teleologic, cât ºi hristologic. Este un model

teleologic, în sensul cã lucrurile create sunt atrase
continuu cãtre scopul lor final intenþionat (dar
nesubminând liberul arbitru uman ºi consecinþele
acestuia); este hristologic în sensul cã acest
dinamism teleologic nu apare prin vreo „forþã”
creatã în exterior, ci prin prezenþa inerentã a
Cuvântului lui Dumnezeu în cea mai profundã
esenþã a fiecãrui lucru creat. Dintre avantajele
modelului teologic-hristologic al prezenþei ºi
providenþei divine faþã de alte modele concurente,
Christopher C. Knight subliniazã faptul cã
modelul se bazeazã pe o concepþie teologicã
explicitã, cã rezolvã (dizolvând distincþia
convenþionalã dintre providenþa generalã ºi cea
specialã) problemele referitoare la modul în care
Dumnezeu acþioneazã asupra lumii, înlãturând, în
acelaºi timp, tensiunea dintre concepþia ºtiinþificã
ºi credinþa în acþiunea divinã de douã cãi distincte.

Considerând psihologia umanã drept o
proprietate emergentã a cosmosului, cu o
orientare cu adevãrat escatologicã, Christopher C.
Knight elaboreazã ºi modelul psihologico-
referenþial al experienþei revelatorii. Aºa cum
universul material a avut, încã de la început,
potenþialul naturalist de a da naºtere oamenilor,
aceºtia pot fi vãzuþi ca având potenþialul de a
primi autorevelarea lui Dumnezeu orientatã
soteriologic ºi ca fiind capabili sã rãspundã într-un
mod adecvat. Avantajul modelului psihologico-
referenþial al experienþei revelatorii, care avanseazã
ideea cã orice revelaþie are loc doar într-o niºã
psiho-culturalã adecvatã, ar fi acela cã furnizeazã o
modalitate de vizualizare a motivului pentru care
o anumitã revelaþie s-a cristalizat nu numai într-o
anumitã culturã, la un anumit moment, ci ºi doar
la anumiþi indivizi ºi printr-un anumit gen de
experienþã. În termenii aceluiaºi model explicã
autorul ºi experienþa convertirii. 

Interesant este în aceastã carte mai ales modul
în care ortodoxia ajunge sã se constituie într-o
rezolvare a dilemei occidentale, care opunea
naturalismul acþiunii divine. Dincolo de teism ºi
deism, Christopher C. Knight întrezãreºte o a treia
cale prin extinderea unui naturalism teist tare la
un model teologico-christologic de inspiraþie neo-
bizantinã al acþiunii lui Dumnezeu în lume. 


