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Din nou despre raportul dintre ştiinŃă şi religie

 Elena BăltuŃă

Începînd cu 2007 în România apare, sub tiparul editurii Curtea Veche din Bucuresti si sub coordonarea lui Basarab Nicolescu si a Magdei Stavinschi, revista
„Transdisciplinarity in Science and Religion” , prima revistă autohtonă care propune o abordare transdisciplinară a fenomenelor actuale, mai exact al celor ce
intră sub incidenta dialogului dintre religie si stiintă. Revista, finantată de către fundatiile Templeton, ADSTR (Asociatia de dialog între stiintă si teologie în
România ) si IASSO (Instituitul de studii avansate în stiintă si ortodoxie), este parte a programului intitulat „Stiintă si ortodoxie. Cercetare si educatie” care
se desfăsoară în România sub egida fundatiei Templeton. Publicatia, care apare bianual – cel de-al doilea număr din 2007 fiind deja pe piată –, îsi propune să
familiarizeze publicul  românesc cu perspectiva dialogului  dintre homo religiosus si  homo economicus prin cercetări,  studii  si  recenzii  scrise în  română,
franceză sau engleză. 

Termenul „transdisciplinaritate”, sub care stau sau vor sta studiile cuprinse în primul număr al revistei, a fost propus de către Basarab Nicolescu si se referă la
întelegerea lumii prezente prin unitatea cunoasterii care ia nastere între stiinte, înăuntrul lor si dincolo de ele. Postulatele metodologice ale acestei abordări a
realului sunt în număr de trei: identificarea nivelelor de realitate (a) abordate prin prisma logicii tertului inclus (b) luând în calcul complexitatea lumii (c).
Studiile prinse în revistă îsi propun astfel să se încadreze în tematica propusă punînd la lucru structurile metodologice specificate mai sus. 

Pentru început, îmi voi îndrepta atentia asupra cîtorva cercetări, cum este si cea propusă de Gilbraz S. Aragăo, profesor de teologie la Universitatea catolică
din Pernambuco, Brazilia, intitulată Teologie, transdisciplinaritate si fizică. O nouă logică pentru dialogul interreligios. Teza principală este aceea că dificultătile
constituirii unui dialog fructuos între stiintă si religie se datorează unei anumite paradigme de cunoastere deoarece, cînd o paradigmă se schimbă afectează
concomitent  ontologia, metodologia, epistemologia, logica si, prin urmare, practica, societatea, politica si  religia. Cu alte cuvinte, dificultătile dialogului
interreligios au la bază „paradigma Occidentului care a fost bazată pe entităti închise precum substanta, identitatea, cauzalitatea lineară, subiect, obiect” (p.
12). Desi cele expuse pînă acum se înlăntuie logic, tezele nu sunt tocmai întemeiate, singurul argument fiind bazat pe un citat consistent al lui E. Morin.
Dincolo de acest minus, cercetarea aminteste metodele specifice transdisciplinaritătii, pe care le aplică în prezentarea teologiei lui Torres Quierunga. Acesta
din urmă consideră, în mod cît se poate de justificat, că adevărul crestin nu anulează experienta, la fel de importantă, a altor forme de manifestare religioasă
sau confesională. Ceea ce trebuie să stea la baza unui  dialog interreligios este „experienta vietii  si  a sacrului, a Dumnezeului  Vietii  care apare în toate
traditiile, la fel după cum este trăit profund în fiecare religie sau cultură” (p. 16), iar finalitatea ar trebui să fie de factură socială: apărarea drepturilor celor
săraci, pacea mondială, eradicarea foametei si a sărăciei. Eventualele „contradictii” ce pot apărea în desfăsurarea dialogului nu sînt decît aparente, căci trimit
întotdeauna către un alt nivel de realitate, dominat de un alt nivel de întelegere, unul care destituie respectivele contradictii sau incoerente. 

Ion Simaciu, profesor de fizică în cadrul universitătii de Petrol si Gaze din Ploiesti, propune o cercetare intitulată Energii necreate si energii create. O abordare
transdisciplinară.  Desi  titlul  sună  promitător,  desi  doctrina  energiilor  create  si  necreate  este  prezentată  schitat,  dar  corect,  argumentele  abordării
transdiciplinare lipsesc. Pe scurt, ceea ce ar trebui să fie partea cea mai consistentă si bogată în argumente, partea care vizează aplicarea practică a unui
model de întelegere transdisciplinar la problema energiilor, esuează exact în punctul în care, de fapt, ar trebui să înceapă. A spune că eventualele contradictii
de la nivelul lumii văzute la cel al lumii nevăzute nu este în fapt o contradictie decît în cazul în care abordăm problema din prisma unui singur nivel de
realitate si că, dacă avansăm către un alt nivel de realitate contradictia dispare, nu este tocmai o aplicare a unei teze, ci doar punctul de la care cercetarea ar
trebui să pornească. Dacă ne oprim la acest nivel, însemnătatea studiului este echivalentă, de exemplu, unei conceptii conform căreia motivul de ceartă între
doi oameni poate fi depăsit prin plasarea într-un alt nivel de realitate; ceea ce nu este fals, dar este insuficient.
Se pare că minusul majoritătii  articolelor cuprinse în prima sectiune, Cercetări, constă nu în aparatul conceptual si metodologic, nu în forma teoretică a
analizei, ci în prezentarea argumentelor lucide si solide care să întemeieze tezele înaintate. Pentru a mai oferi un alt exemplu, articolul semnat de preotul
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Adrian Niculcea, Problema cunoasterii naturale a lui Dumnezeu si argumentele rationale, cu toate că se raportează în repetate rînduri la Aristotel, nu foloseste
nici măcar o dată surse primare (în special p. 50-51). 

Un alt articol a cărui argumentare ar trebui să fie remediată este cel al lui Tudor Paraschiv, Schimbarea de paradigmă în cosmologie. Oportunitătile si riscurile
unui dialog între stiintă si teologia ortodoxă. Cu toate că articolul este clar structurat, debutînd cu prezentarea asemănărilor dintre stiintă si teologia ortodoxă
si  continuând foarte prudent cu ideea necesitătii  păstrării  identitătii  instantelor ce interactionează, atingerea scopului principal  este subminată din start,
constituirea dialogului în esenta sa fiind obturată. Principala acuză ce i se poate aduce acestui studiu este că nu prezintă o variantă deschisă din punct de
vedere religios, măcar crestin, teologia scolastică fiind considerată vinovată de obstructionarea progresului cunoasterii  umane prin dogmatismul ei si prin
generarea unor forme diverse de ideologii si chiar totalitarisme (p. 38-39). 

Odată cu cea de-a doua sectiune a revistei, intitulată Studii, temele articolelor se îngustează, devenind mai aplicate. Riscul acestei aplecări către anumite
problematici specifice, precum filosofia ca terapie (Dana Jalobeanu), clonarea umană (Gheorghe Istodor), conceptul de hydor [gr. apă] (Efstratois Theodosiu,
Milan Dimitrijevic, Vassilios Manimanis, Theophanes Grammenos), corespondenta dintre zeii  egipteni  si  semitici  (Renata Tatomir), raportul  dintre lumea
cuantică si lumea artei (Basarab Nicolescu), este acela că cercetarea poate pierde foarte usor contactul cu miza dialogală, chiar dacă metodologia folosită este
cea a transdisciplinaritătii. Totusi, marea majoritate a studiilor trec cu brio peste acest obstacol, reusind, în acelasi timp, să prezinte într-o manieră bine
argumentată tezele propuse. 

Dincolo de punctele slabe proprii anumitor articole, precum cele prezentate mai sus, temele abordate si analiza preponderent atentă (mai mult în cea de-a
doua sectiune) destinează revista coordonată de Basarab Nicolescu unui public destul de larg si nu neapărat specializat pe o anumită problematică sau pe un
anumit domeniu. Astfel, obiectivul revistei, acela de a familiariza publicul românesc cu dialogul dintre stiintă si religie si cu transdisciplinarirtatea, este, dacă
nu atins, cel putin plasat în deschidere.
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