
1 
 

 

 

 

Erezia cuantică 

Keith Ward, Marile întrebări din ştiinţă şi religie, trad. din engleză de Dina Litzica, 

Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2011, 372 pag. 

Sorin Lavric 

România Literară Nr.17, 27/04/2012 - 03/05/2012 

 

 

De cînd teoria cuantică şi-a întronat hegemonia în lumea fizicii, 

teologii au început să răsufle uşuraţi: chinul de a ţine piept asediului 

pozitivist a trecut, detaliu cu atît mai încurajator cu cît în tabăra 

duşmanilor se simte o stranie degringoladă.  

E ca şi cum ştiinţa se clatină din neputinţa de a-şi păstra acele reguli de 

a căror valabilitate nu se îndoia pînă acum nimeni, iar clătinarea vine 

dintr-o breşă care a apărut în chiar miezul principiilor ei de bază. 

Enumerate lapidar, ele sînt 1) un univers inteligibil prins într-un corset 

de materie perceptibilă; 2) o metodă experimentală care dă putinţa de a 

măsura tot; 3) o cauzalitate sigură care hrăneşte viziunea unui 

determinism previzibil. Din cele trei premise, azi nu a mai rămas decît 

adierea unor îndoieli: nu se mai ştie prea bine ce este materia, de 

măsurat nu putem măsura totul, iar cauzalitatea e o schemă fără 

acoperire la nivel cuantic. Pe scurt, universul nu e pe atît de inteligibil 

pe cît am fi vrut, iar misterul cosmic se încăpăţînează să persiste.  

Că teologii privesc cu o nedisimulată satisfacţie perplexităţile 
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oamenilor de ştiinţă e un fapt evident, cum tot atît de evidentă e 

speranţa ca, din interiorul breşei care le ameninţă edificiul, să apară 

mult aşteptatele dovezi ale spiritului divin. Cum s-ar spune, de acolo de 

unde vine marasmul ştiinţei, de acolo va sufla duhul adîncurilor. În 

fond, atitudinea clericilor e justificată: o expectativă politicoasă, ca în 

faţa unui vrăjmaş care dă semne că se prăbuşeşte singur. Iar dacă ne 

amintim de dispreţul savanţilor faţă de superstiţiile infantile ale 

creştinismului, atunci gestul de a savura frămîntările unei ştiinţe care, 

pînă de curînd, îţi lua peste picior înapoiatele dogme şi le trata drept 

obscurantisme incurabile e justificat.  

Keith Ward e un vulpoi de preot anglican, uns cu toate alifiile retoricii 

moderne, şi care, suficient de abil pentru a nu da impresia că se bucură 

de debusolarea fizicienilor, îşi scrie cartea sub acoperămîntul a zece 

întrebări-cadru, care servesc drept pretext în desfăşurarea unei 

pledoarii creştine. Întrebările sînt vechi de cînd lumea şi alcătuiesc 

zestrea de nedumerire planetară: există suflet? Există miracole? 

Universul are un sfîrşit? Credinţa în Dumnezeu e contra spiritului 

ştiinţific? Şi tot aşa. 

Acestor interogaţii eterne autorul caută să le dea un răspuns de pe o 

poziţie neutră. „Neutră” însemnînd aici acea stare de mijloc în care un 

intelectual ţine într-o mînă ştiinţa, iar în cealaltă învăţătura revelată, 

întorcînd aceeaşi problemă de pe o faţă pe alta, spre a da în final cîteva 

sugestii. Din echilibristica acestor argumente potrivnice se naşte o 

carte de discretă apologetică religioasă, asta însemnînd că Ward nu-şi 

dezminte stofa de predicator dedicat unei credinţe. Pastorul nu face 

figura unui comentator dezinteresat, ci intră în rolul unui 

propovăduitor angajat, atîta doar că o face cu măsură şi tact. Indiferent 

că rezonezi sau nu cu ideile cărţii, virtutea ei principală e pedagogică: 

un tom de popularizare în marginea unor controverse cărora nu le poţi 

tăgădui fascinaţia filosofică. Autorul e un grijuliu colecţionar de 

bizarerii ştiinţifice: telepatia particulelor subatomice (două particule 

care odată s-au întîlnit se comportă ulterior de parcă ar şti una de 



3 
 

alta), neputinţa de a reduce conştiinţa la un proces chimic al creierului, 

reglajul fin al constantelor fizice şi implicit eleganţa structurii 

Universului, teoriile stohastice (de tip probabilistic) care admit apariţia 

miracolelor, alături de vorbele de spirit rostite de un Paul Dirac, Roger 

Penrose, Einstein sau Heisenberg.  

Dincolo de detalii, sînt două trăsături care izbesc la Keith Ward. Prima 

e că vezi un cleric care a ieşit din condiţia diletantului, asimilînd cu 

migală teoria adversarilor, detaliu care pledează pentru apariţia unei 

noi generaţii de teologi: dacă pînă de curînd preoţii se pronunţau 

asupra darwinismului fără să aibe habar cum se identifică o genă şi 

puteau să comenteze ideile lui Schrödinger fără să poată rezolva măcar 

o diferenţială, azi oastea apologeţilor întru Hristos s-a îngroşat cu 

ştiutori de carte: nu versete sibilinice rostite ca scut de apărare, ci 

amănunte de strictă specialitate folosite cu elan ofensiv. Dacă e să dau 

un accent drastic, teologii fură argumentele fizicienilor spre a le folosi 

în avantajul doctrinei proprii. Riscînd un calambur facil, arguţia cere 

astuţie, adică oratoria cere un dram de viclenie, iar de arta cu care îşi 

alege argumentele depinde şi gradul de persuasiune cu care Keith 

Ward ştie să se facă ascultat. Să recunoaştem, schimbarea de atitudine 

e spectaculoasă: de unde pînă mai ieri erau înlemniţi într-o defensivă 

stingheră, azi teologii arată îndrăzneală doctă.  

A doua trăsătură ţine de tenta interpretării lui Keith Ward. Anglican 

fiind, simpatia autorului faţă de Reformă e subînţeleasă, de aici 

interesul pe care îl arată pentru gîndirea celor care au reprezentat 

expresia ei laică în Germania: Kant, Herder, Hegel, Schelling. Nota 

comună a acestor spirite e surprinsă de o vorbă a filosofului Johann 

Gottfried Herder (el însuşi pastor): „Evoluţia lumii e autorevelarea 

progresivă, gradată, a Absolutului” (p. 78). Potrivit acestei optici, 

Universul e manifestarea treptată a fiinţei divine, detaliu care din 

păcate nu stă alături de revelaţia dintr-o dată, pe loc şi pentru 

totdeauna, în persoana lui Hristos. Între apariţia filială a numenului şi 

autodezvăluirea treptată a aceluiaşi numen e o discrepanţă de viziune, 
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pe care preotul o domoleşte prin despicarea unghiului de vedere. Sub 

unghiul cogniţiei, lumea e manifestarea de sine a lui Dumnezeu, dar 

sub unghi moral lumea nu putea fi izbăvită decît prin coborîrea 

mielului. Soluţia e oblică prin răsucirea sofistică, dar aşa se netezesc 

aporiile…  

 

Keith Ward e savuros cînd îşi arată reticenţele faţă de darwinism, 

afirmînd că „materialismul e îngrijorător de contra-intuitiv” (p. 37), de 

vreme ce conştiinţa şi sentimentele nu pot fi derivate din fiziologia 

creierului, unde mai pui că, admiţînd selecţia naturală care face din om 

o simplă ramură a arborelui genealogic, e greu de înţeles cum această 

ramură a ajuns să pună în pericol întregul arbore. Remarca lui Ward: 

„Merită un animal ca omul să existe?” are o maliţie pătrunsă de umor 

britanic. După toate semnele darwiniste un aşa animal nu merită să fie, 

mai ales dacă accepţi că Pămîntul e o vietate care a fost infestată de un 

microb devastator care răspunde tocmai la numele de homo sapiens. 

Potrivit acestei optici, omul e satîrul evoluţiei, căsăpitorul care va 

semna ferparul vieţii pe Terra. Ceea ce, darwineşte vorbind, n-ar fi o 

dramă, căci oricum curgerea vieţii e oarbă.  

Locul unde Keith Ward atinge pragul subtilităţii e cel privitor la 

conştiinţă. Dacă îi luăm în serios pe fizicieni, electronii nu sînt 

„particule elementare” (expresia ca atare e un nonsens de vreme ce 

fundamentul elementar al lumii ne scapă în cursul experimentelor), ci 

probabilităţi de undă cuantică care, în momentul măsurătorii, „cad” în 

particule înzestrate cu consistenţă. Aşadar, o undă „cade” din 

idealitatea ei probabilistică şi nimereşte în lume, adică ia chip concret, 

dar asta numai cît durează experimentul, căci după aceea identitatea ei 

se topeşte în oceanul de vibraţii din care a venit. Observaţia lui Ward: 

dacă nu ar exista o conştiinţă care să observe fluctuaţiile 

măsurătorilor, probabilitatea ar fi o noţiune fără sens, la fel precum 

„căderea” ei în materie. E ca şi cum un spirit, ca să se întrupeze în 

ceva particular, are nevoie de o conştiinţă cu rol de martor ontologic. 
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Dacă nu ar fi martorul, nu ar fi căderea şi nici particula. Prin analogie, 

căderea spiritului în trup ţine de tipar cultural pe care, de la miturile 

cele mai vechi pînă la acceleratoarele de particule, îl regăsim în mod 

constant. Concluzie: conştiinţa e un fapt indispensabil în iconomia 

lumii. Ea nu e o verigă într-un proces evolutiv, ci reperul de bază fără 

de care nu ar exista nici un lanţ, fie evolutiv sau de alt fel. E martorul în 

faţa căruia universul capătă realitate. De aici şi pînă la martorul 

suprem, cel de dincolo de conştiinţa omului, nu mai e decît un pas. 

O carte în care predica nu dăunează culturii, ci o rafinează.  
 

 


