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E o pacoste a oamenilor de ştiinţă aceea de a fi mefienţi în privinţa 

doctrinelor religioase. Şi la mijloc nu e o răutate gratuită, ci o 

insatisfacţie adîncă, ce vine dintr-o constatare verificată de sute de ori: 

atunci cînd se apucă să descrie istoria universului, bazaconiile pe care le 

emit religiile sînt patente.  

Cu un singur exemplu: potrivit Bibliei, vîrsta Pămîntului e de 6000 de 

ani. Chiar şi numai acest amănunt face ca un vulpoi rafinat precum Carl 

Sagan să înceapă să vadă în religie o poamă putredă. De fapt pe 

renumitul astronom nu religia îl preocupă, ci pătura de idei care pluteşte 

în capul celor care sînt legaţi prin ea. Nu pravila bisericească, ci 

schemele teologice. Nu rînduiala pămîntească, ci teoria macră înfăţişată 

ca revelaţie divină. 

  

Ca accentul să-i fie cît mai apăsat, conferinţele pe care le-a ţinut în 1985 

la Universitatea din Glasgow le-a adunat sub titlul de „teologie 

naturală”, iar expresia nu are cum să nu mire cînd e rostită de gura unui 

savant. Prin ea, Carl Sagan înţelege acea teorie despre univers care nu 

provine din revelaţie, aşadar sănătoasa şi sigura teorie ştiinţifică. Restul 

e repudiat drept foclor atavic ivit din înclinaţii sentimentale. Ca orice 

savant respectîndu-şi luciditatea critică, Sagan nu dă doi bani pe 

revelaţii în genere, cum nici despre filosofi nu are o părere mai bună. În 

fond, orice filosofie e o religie cu adepţi mai puţini.  

Potrivit savantului, istoria culturii arată ca un cîmp de relicve care te 

deprimă prin netemeinicia argumentelor. Şi dacă aşa arată spectacolul 

trecutului, ce-i mai rămîne omenirii drept reper sigur sub unghi 

metafizic? Răspunsul lui Sagan e în filiaţie kantiană, ceea ce arată că 
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oricît ar vrea să fugă de afurisita de meditaţie conceptuală, pînă la urmă 

tot la ea se întoarce. Sagan spune: cînd privim într-o noapte senină cerul 

plin de stele nu se poate să nu simţim o uimire pe care, cu oarecare 

bunăvoinţă, o putem trece în categoria înfiorărilor religioase. E un 

sentiment cosmic aparte, netrucat şi totodată viu, al cărui timbru nu 

poate fi confundat cu alte stări de contemplaţie pierdută. Consternarea 

siderală e începutul sensibilităţii metafizice, prin urmare, cîrligul care 

mă leagă de Dumnezeu e dispoziţia stupefiată în faţa sublimului astral, 

şi nu cine ştie ce revelaţie ascunsă în dodii lexicale şi în arabescuri 

votive. Tot ce contează e ca, meditînd asupra splendorii universului, să 

nu mă las îmbrobodit de viziuni care nu decurg direct din contemplarea 

lui, ci sînt adăugate ulterior graţie feluritelor texte cu autoritate sacră. 

Trăsătura malefică a acestor texte nu stă atît în elucubraţiile pe care le 

conţin, cît în uşurinţa cu care oamenii se lasă dominaţi de vraja lor. 

Sceptic înrăit, Sagan nu vede în religii decît pîrghii de dominare a 

prostimii.  

 

Ideea care îl asmute pe Sagan e cea a dovezilor privitoare la existenţa 

lui Dumnezeu. Trecînd în revistă argumentele pe care tradiţia 

speculativă le-a croit de-a lungul secolelor – ontologic, cosmologic, 

gnoseologic etc. –, Sagan le respinge repede sub motiv de găunoşenie. 

La urma urmelor, dacă Dumnezeu chiar ar fi vrut să lase un semn 

indubitabil al trecerii sale pe aici, ar fi făcut-o deja. Dacă nu a făcut-o, 

atunci existenţa lui ţine de o ipoteză atrăgătoare sau cel mult de un 

postulat generos, dar nu de o evidenţă menită a înfrînge scepticismul 

fizicienilor. De exemplu, ce l-ar fi costat pe Dumnezeu ca să sape 

decalogul pe Lună? Pentru fiecare propoziţie cîţiva kilometri şi într-o zi 

omenirea ar fi descoperit literele selenare şi nu ar mai fi avut dubii în 

privinţa originii lor. Sau de ce în decalog, în loc de „să nu furi” nu apare 

o frază de genul: „să nu te deplasezi cu viteza luminii”? Sau o referinţă 

de tipul: „nu există nici un sistem de referinţă privilegiat”? Sau „două 

spirale răsucite una împrejurul celeilate reprezintă un secret al vieţii”? 

În locul unor astfel de fulguraţii, găsim îngustimi etice şi aberaţii 
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sociale, în totul un talmeş- balmeş de istorioare inepte bune pentru uzul 

filistinilor.  

 

Din acest motiv, Sagan nu are îngăduinţă faţă de adevărul revelat în 

scripte. Potrivit astronomului american, contrastul dintre cît de mare e 

absenţa lui Dumnezeu în univers şi cît de sufocantă e prezenţa lui în 

Biblie ar trebui să dea de gîndit fiecărui om cu discernămînt. Şi chiar 

dacă nu o spune explicit, optica lui e de o cruzime care nu-şi îngăduie 

scăderi: sacre sînt doar textele învăluite în naivitatea credulilor, sursa 

autorităţii lor stînd în superstiţie. Şi cum superstiţia e credinţa fără 

dovezi, nu putem scăpa de ea decît căutînd dovezi în spaţiul galactic, 

dar acolo nu găsim decît semne ale unui miracol care cel mult ne insuflă 

un sentiment cosmic de tip contemplativ, dar fără nici un indiciu al 

spiritului extraterestru. Şi atunci singura atitudine demnă e căutarea. 

Căutarea ca scop în sine fără atingerea vreunui capăt. La Sagan dăm 

peste varianta laică a mitului lui Sisif: sîntem nobili fiindcă ne zbatem, 

chiar dacă deznodămîntul zbaterii nu e de întrezărit. „Trebuie să fie o 

intenţie curajoasă de a saluta universul aşa cum este el, şi să nu-i 

impunem predispoziţiile noastre emoţionale, ci să acceptăm curajos 

ceea ce ne vor spune explorările noastre.” (p. 240) Se vede uşor că toată 

critica lui Sagan merge în matcă cognitivă: miturile religiei sînt 

dăunătoare fiindcă viziunea lor e infirmată de experienţă, caz în care se 

cuvine să le înlocuim cu adevăruri avînd reazem în realitate.  

Pînă şi principiul antropic, care e forma subtilă a concepţiei că universul 

are o finalitate, e privit cu circumspecţie, savantul bănuindu- l de „lipsă 

de imaginaţie”. Potrivit lui Sagan, principiul antropic îmbracă două 

variante. Varianta slabă spune că reglajul constantelor cosmice e atît de 

fin, încît nu poţi să nu te gîndeşti la o entitate superioară care le-a 

potrivit. Varianta tare merge mai departe, afirmînd că universul a fost 

făcut anume ca în el să poată locui observatorii lui, adică oamenii. 

Prima variantă se mărgineşte la constatarea unei stări de excepţie, a 

doua deduce din această stare o intenţie al cărei rezultat e apariţia 

omului. Sagan le dă repudiu amîndurora, considerîndu-le exemple de 
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cum poţi ghida interpretarea în aşa fel încît să-ţi satisfacă dorinţa: aceea 

că între oameni şi univers există o legătură intimă de tip finalist. 

În fine, nuanţa creştină potrivit căreia omul e făcut după chipul lui 

Dumnezeu, în care Arthur Clarke vedea o bombă cu efect întîrziat, căci 

în ziua în care oamenii vor sta faţă în faţă cu nepămîntenii, vor realiza 

minciuna învăţăturii creştine – nuanţa aceasta Sagan o interpretează mai 

blînd: a fi după chipul lui Dumnezeu presupune o afinitate intelectuală 

între noi şi inteligenţele superioare, dacă ele vor fi existînd. 

Chiar dacă este un adept discret al ipotezei extratereste, Sagan e foarte 

reţinut în privinţa semnelor care pledează în favoarea ei, dovadă că pe 

un autor ca Erich von Däniken îl trece în categoria exaltaţilor cu 

imaginaţie prea bogată, desenele de pe platourile Nazca din Peru – unde 

conturul uriaş al condorilor, curcanilor şi plantelor capătă sens doar 

privit din aer – fiind considerate figuri desenate prin coordonare la 

distanţă, dar de la nivelul solului, nu de la mare altitudine.  

Sagan nu are predilecţie visătoare şi nici febleţi estetice. Posedă un 

intelect lucid de o răceală draconică, ale cărui lămuriri lasă impresia 

unei săli aerisite şi neprimitoare, graţie voinţei de a lichida problemele 

prin explicaţii scientiste. Nici urmă de înfiorare cosmică în demersul lui, 

ci doar un elan social de natură melioristă, în virtutea căreia lumea 

poate fi făcută mai bună depistîndu-i la timp relele: pericolul bombei 

atomice şi manipularea oamenilor prin religie.  

Autorul e un iluminist de speţă tîrzie, înzestrat cu umoare pozitivistă şi 

cu optimism mijlociu, care vede în stele un îndemn spre ecuaţii şi 

numere, nu un prilej de reverii şi emoţii, de aceea, din „teologia 

naturală” pe care o invocă la începutul prelegerilor, nu rămîne în final 

decît natura, teologia fiind respinsă sub acuzaţia de reverie naivă pusă în 

concepte goale.  

 


