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Judecat sub unghi creştinesc, un intelectual este o fiinţă degenerată ale cărei şanse de 

îndreptare soteriologică sunt infime. Cauza stă în strîmba orientare pe care o dă minţii sale.  

Căci a fi intelectual înseamnă a te mişca scolastic într-o lume precumpănitor seculară, 

intelectul nefiind decît facultatea care adună la un loc cele două elemente-cheie: scolasticul 

şi secularul.  

Scolastica e apoteoza sterilităţii în varianta ei livrescă, genul de optică care, făcîndu-şi din 

comentariu o raţiune de a fi, repudiază din instinct orice apel la esenţe tenebroase. Ultimul 

lucru pe care i-l poţi cere unui scolastic e să fie mistic, întreaga sa energie mergînd în 

direcţia analizei de limbă: distincţii şi aproximări, pe bază de concepte şi etimologii. De 
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aceea, analitic fiind, accentul cade pe scolii şi pe adagii, adică pe comentarii făcute în 

marginea unor teme prestigioase. Potrivit acestei logici, o problemă este cu atît mai 

lămurită, cu cît e supusă unui ochi discriminator mai ascuţit. Iar cînd imboldul scolastic 

capătă exigenţa exactităţii, el culminează în etosul matematic, caz în care litera e înlocuită 

prin număr şi comentariul prin formulă. În fond, matematica e apogeul scolasticii în 

varianta măsurii precise. E real doar ce poate fi măsurat, orice stafie putînd fi vie cu 

condiţia să fie prinsă într-o formulă. „A fi“ înseamnă a intra în ecuaţie.  

Trăind din speculaţii, parafrazări şi alegorii, spiritul scolastic îşi e sieşi suficient, neavînd 

nevoie de ipoteze preliminare pe care să-şi sprijine curiozitatea. Lumea începe cu gîndirea 

lui, caz în care esenţele sunt de găsit în cuvinte, logosul fiind un concept căruia îi poate 

găsi o puzderie de sinonime: Dumnezeu, entelehie, duh sau principiu – drama minţii sale 

nestînd în alegerea expresiilor, ci în lipsa aderenţei la fundament. Scolasticul nu are organ 

pentru temeiuri şi origini, de aceea e mereu în condiţie seculară, asta însemnînd că, deşi 

intuieşte că ateismul în care se complace nu are sens decît prin sacrul la a cărui denaturare 

a contribuit, el simte că poate trăi foarte bine şi aşa. Şi, neavînd organ pentru origini, îşi 

construieşte totuşi un aparat sofisticat pentru a le numi cu acribie. Apoi se declară agnostic 

şi îmbrăţişează tehnica, a cărei magie îl scoate din condiţie umană, iar a-i spune că 

Dumnezeul cel viu nu e Dumnezeul filosofilor ar fi pentru el o insultă.  

Aşa sună critica pe care Alexei Nesteruk o face oamenilor de ştiinţă. Mai precis, lupta pe 

care o duce în volumul Universul în comuniune e îndreptată împotriva scolasticilor seculari 

de factură ştiinţifică, iar viziunea în numele căreia îşi duce lupta e ortodoxia. Rusul mutat 

în Occident şi ţinînd prelegeri la Universitatea Portsmouth din Marea Britanie e un paladin 

optimist: crede că, invocînd ideile sfinţilor părinţi răsăriteni, poate să-i scoată pe fizicieni 

din mizeria pozitivistă. Crede că, vorbind despre metanoia, despre gîndirea apofatică şi 

despre deosebirea dintre diastema (distanţă) şi diafora (deosebire), poate să-i aducă pe 

rătăciţi pe calea cea dreaptă. Numai că ceea ce el numeşte cale dreaptă pentru fizicieni e o 

psalmodie absurdă pe temei visător, de aceea efortul doctrinar al lui Nesteruk poate fi 

gustat în latura lui filosofică, nu în cea misionară. Altfel spus, autorul nu reuşeşte să 

găsească puntea de legătură între religie şi fizică, o punte care să le deschidă ochii 

fizicienilor asupra aberaţiei în care persistă, dar în schimb reuşeşte să schiţeze un portret al 

creştinului. De fapt, cel mai bun capitol din carte e ultimul („Universul în comuniune: 

cosmologie apofatică“), unde Nesteruk chiar asta face: descrie rezervele cu care un creştin 

contemplă performanţele ştiinţei.  
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Logica autorului e următoarea: dacă admitem că teologia şi ştiinţa sunt expresii ale 

condiţiei umane, atunci ele au ceva în comun: subiectivitatea fiinţei care le-a elaborat. 

Subiectivitatea aceasta stă în spiritul uman, iar atunci cînd căutăm să aflăm originea lui, ne 

dăm seama că ştiinţa n-o poate explica. Tot aşa cum nu poate explica originea universului. 

Căci a vorbi despre big bang înseamnă a lipi o etichetă sonoră unui proces ale cărui cauze 

scapă cosmologilor moderni. Din acest motiv, a te întreba ce a fost înaintea big bangului 

nu e o problemă fără sens, aşa cum pretind fizicienii, ci este chiar detaliul care arată limita 

de competenţă a ştiinţei. Iar cînd un om de ştiinţă constată că originea spiritului şi cea a 

universului sunt teme indiscutabile (nu fiindcă ar fi evidente, ci fiindcă descurajează orice 

discuţie lămuritoare), gîndul neputinţei ar trebui să-i insufle un sentiment de umilinţă. Dar 

umilinţă e doar un alt cuvînt pentru „pocăinţă“ (metanoia, transfigurare prin revelaţie) şi 

doar un suflet atins de pocăinţă poate vedea spiritual acele lucruri pe care nu le poate 

înţelege logic.  

Aceasta e logica lui Nesteruk. Numai că, la aşa accent retoric, nu ţi-e greu să intuieşti că un 

fizician, pus în faţa îndemnului de a gusta din fructele pocăinţei, va închide repede cartea. 

De aceea, volumul de faţă nu convinge decît pe cei predispuşi să fie înduplecaţi în această 

privinţă, un matematician fidel logicii domeniului său neputînd tresări la chemări 

penitente. Cauza e clasică: cînd premisele sunt altele, atenţia merge în altă direcţie, şi cum 

modul de a pune o problemă îţi prefigurează soluţia, maniera de a vorbi a lui Nesteruk te 

scoate în afara orizontului de interes al cosmologiei fizice. Cine invocă metanoia şi 

apofatismul, reproşînd oamenilor de ştiinţă că au pierdut reperele persoanei şi ale 

comuniunii, nu poate spera la reacţii de înţelegere. Mai mult, cînd le atragi atenţia 

matematicienilor că ştiinţa lor dezumanizează viaţa, chiar dacă nuanţa are acoperire în 

realitate, e în van să-ţi închipui că va avea efect în lumea lor. Tot ce-şi doresc oamenii de 

ştiinţă e să scoată din cunoaştere orice urmă de subiectivitate, orice scamă de persoană şi 

orice fir de ingerinţă de spirit. Şi oricît le-ai spune că niciodată nu vor putea să elimine 

contribuţia conştiinţei la legile pe care tot ea le-a formulat, elanul lor de obiectivare merge 

înainte. Argumentul întemeiat că cine se obiectivează se dezumanizează nu poate avea 

înrîurire asupra celor care tocmai asta vor.  

Aşa de face că impresia pe care ţi-o lasă cartea Universul în comuniune dezminte 

încrederea lui Nesteruk în privinţa unui posibil dialog între ştiinţă şi religie. În realitate, 

avem de-a face cu două tipare de gîndire a căror logică nu se îmbucă defel, şi asta din 
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cauza premiselor: ori eşti de părere că Dumnezeu a produs big bang-ul, situaţie în care 

priveşti cu mefienţă toate variantele fizicienilor, ori crezi că big bangul e o singularitate în 

spatele căreia nu mai e nimic de aflat, şi atunci alegi să taci căzînd în muţenie „obiectivă“.  

Dar pentru un creştin cu gîndire macră, adică nealterată de cărturăria savanţilor moderni, 

big bang-ul va fi mereu forma seculară pe care o ia creaţia atunci cînd e privită cu ochii 

despiritualizaţi ai fizicienilor, caz în care Hawking sau Penrose sînt nişte bieţi scolastici ale 

căror intuiţii, oricît de geniale ar fi, nu pot să se apropie cu o unghie de taina plăsmurii 

divine. Pentru un asemenea creştin, singura privire cu care merită să îmbrăţişeze lumea e 

cea pornită dintr-un ochi apofatic: el ştie că nici o teorie fizică nu poate atinge începuturile 

lumii, prin urmare Dumnezeu nu e nici cuantic, nici gravitaţional, nici inflaţionist şi în nici 

un alt fel de interpretare pe care ştiinţa viitorului o va scoate pe piaţa ideilor.  

Nesteruk e un ortodox cu smalţ occidental care vrea să le vorbească apusenilor într-un tipar 

de emoţie pe care aceştia nu-l mai pot pricepe. Cui i s-a amputat nervul religios (iar 

savanţii occidentali sunt sterilizaţi în privinţa umorii mistice), apelurile la pocăinţă şi 

comuniune îi vor suna anapoda şi vetust. Drept care, erudită şi serioasă, cartea se adresează 

teologilor, nu fizicienilor.  

Se pare că, în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, iniţiativa trebuie să vină de la fizicieni, nu 

de la teologi. Aceştia din urmă suferă chiar de morbul scolastic pe care îl impută 

adversarilor, şi Nesteruk e aici scolastic, Dumnezeul cel viu pe care îl invocă fiind alungat 

în favoarea Dumnezeului filosofilor. 
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