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Lumea pare guvernată de legi ştiinţifice. E oare posibil ca Dumnezeu, care a creat
lumea, să o lase să evolueze independent? Greu de crezut.

Editura Curtea Veche din Bucureşti publică de câţiva ani, în cadrul Colecţiei "Ştiinţă
şi Religie", coordonată de Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi, o serie de lucrări
care, după cum susţin editorii, "se adresează tuturor celor care doresc sa exploreze
potenţialitatea unui nou sistem de valori fundat pe dialogul transdisciplinar dintre
ştiinţă şi religie". Dintre lucrările apărute, am reţinut-o pe cea a lui Ian G. Barbour,
Când ştiinţa întâlneşte religia, apărută, în traducerea lui Victor Godeanu, în 2006.

Autorul prezintă patru viziuni asupra ştiinţei şi religiei: conflictul, independenţa,
dialogul şi integrarea, prin prisma cărora analizează o serie de teme importante, cum
ar fi: creaţia, implicaţiile fizicii cuantice, evoluţia, genetica, neuroştiinţa şi natura
umană, Dumnezeu şi natura. Dar mai întâi, el prezintă evoluţia raporturilor dintre
cele două mari căi de cunoaştere, începând din secolul al XVII-lea, când majoritatea
fondatorilor revoluţiei ştiinţifice, în calitate de buni creştini, erau convinşi că nu
studiază altceva decât opera Creatorului. Un secol mai târziu, cea mai mare parte a
oamenilor de ştiinţă continuau să creadă într-un Dumnezeu creator, dar nu mai
considerau că intervenţia Sa continuă în lume şi în viaţa omului. Ei bine, în secolul al
XIX-lea deja putem vorbi despre o ruptură, mulţi oameni de ştiinţă manifestându-se
cu ostilitate faţă de religie, cu toate că însuşi Darwin susţinea că procesul evoluţiei
fusese proiectat tot de Dumnezeu. Descoperirile ştiinţifice din secolul al XX-lea au
repus în discuţie multe idei religioase clasice, reprezentanţii ştiinţei reformulând
concepte vechi şi abandonând aproape complet tradiţia şi doctrinele sale.

În noul mileniu, ştiinţa şi religia tind să se regăsească, ele nu mai sunt percepute ca
inamici, ordinea şi sensul se întâlnesc, chiar dacă unii mai continuă lupta. Unii le
consideră complementare, alţii caută forme de parteneriat sau de colaborare, în
încercarea de a găsi răspunsuri la marile întrebări. Pe de o parte, şi teologii au
reformulat percepţiile despre Dumnezeu şi natura umană, adaptându-le la spiritul
veacului şi ţinând seama de descoperirile ştiinţei, rămânând, desigur, fideli mesajului
central al religiei; pe de altă parte, tot mai mult, oamenii de ştiinţă realizează faptul că
nu pot oferi singuri marile răspunsuri şi caută dialogul.

De pildă, astronomii au oferit argumente convingătoare privind Big-Bang-ul  şi
expansiunea rapidă a universului, plasând începuturile acestuia acum aproximativ 15
miliarde de ani. Se acceptă noţiunea de infinit, se vorbeşte chiar despre un univers
oscilant, pulsatil, sau despre o multitudine de universuri şi  de  dimensiuni  ale



spaţiului. Dar legile fizicii nu pot explica de ce s-a produs totul astfel. Teistul vede
evenimentul ca un moment al creaţiei şi ca început al timpului. Oricum, în
interpretarea istoriei cosmice, religia şi ştiinţa trebuie să se întâlnească.

Fizica clasică s-a dovedit deterministă şi reducţionistă. Dimpotrivă, fizica cuantică e
holistică şi acceptă incertitudinea. Lumea cuantică e impredictibilă, plină de
interconexiuni şi ne dezvăluie limitările cunoaşterii umane. Teiştii pun
nedeterminările fizicii cuantice în seama lui Dumnezeu, iar orientalii găsesc în
holismul cuantic o recunoaştere a credinţei lor în unitatea fundamentala a tuturor
lucrurilor. De asemenea, alte aspecte privitoare la timp, cauzalitate şi natura realităţii
i-au apropiat în dialog pe oamenii de ştiinţă şi pe teologi, ca şi pe filosofi.

De asemenea, există teologi şi oameni de ştiinţă care au reuşit sa împace credinţa în
Dumnezeu cu evoluţia speciilor. Ştiinţa a studiat mult complexitatea sistemelor şi
capacitatea lor de autoreglare, rolul informaţiei în acest sens, cu precădere în biologia
moleculară şi în dezvoltarea embrionară şi au ajuns la concluzia că natura relaţiilor
este mai importantă decât materia în care acestea se exprimă. Teologii au depăşit şi ei
viziunile unui univers static, ale unei naturi statice, acceptând ideea unui univers
dinamic, creat continuu de Dumnezeu, care îl şi transcende. Sfântul Duh este, potrivit
Bibliei, forţa divină activă atât în natură, cât şi în viaţa omului.

Studiile ştiinţifice au arătat că şi moştenirea genetică influenţează o  parte
semnificativă a comportamentului nostru, ca şi anumite facultăţi mentale, deducându-
se de aici faptul că libertatea umană este o iluzie. Dar nu totul depinde totuşi doar de
gene şi neuroni. Aşa cum arată autorul, "Dependenţa vieţii mentale şi spirituale de
procesele biologice repune în discuţie problema dualismelor tradiţionale corp-suflet
şi materie-minte. Atât oamenii de ştiinţă, cât şi teologii sunt preocupaţi să elaboreze
teorii ale eului întrupat social, care să fie compatibile cu descoperirile neuroştiinţelor
şi ale antropologiei şi, de asemenea, cu viziunea biblică privind persoana ca sinteză a
gândirii, simţirii, voinţei şi acţiunii" (p. 11).

Lumea pare guvernată de legi ştiinţifice. E oare posibil ca Dumnezeu, care a creat
lumea, să o lase să evolueze independent? Greu de crezut. Tradiţia susţine că
Dumnezeu a făcut şi legile naturii şi intervine în lume în conformitate cu acestea. Dar
atunci mai există libertate? Apoi, cum se explică prezenţa răului şi a suferinţei? Unii
teologi invocă o autolimitare a lui Dumnezeu. Alţii au recurs la concepte aparţinând
ştiinţei moderne, explicând faptul că Dumnezeu comunică informaţie şi determină, de
fapt, toate nedeterminările. Au rezultat, astfel, lucrări născute din colaborarea între
teologi şi oameni de ştiinţă, care se bazează atât pe experienţa religioasă, cât şi pe
descoperirile ştiinţei, cum e şi cea de faţă.

Autorul este convins că dialogul şi integrarea sunt căi promiţătoare pentru viitorul
reflexiei religioase şi al celei ştiinţifice, venind să înlocuiască separarea şi conflictul.
Toate modelele filosofice sunt limitate şi parţiale. Lumea e diversă, iar căutarea
coerenţei nu trebuie să ducă la eludarea diferenţelor. Folosirea mai multor modele ne
poate ţine departe de idolatrie, dar tot nu oferă întreaga cunoaştere. Dumnezeu este o



cauză a cauzelor, dar o cauză descendentă. Până la urmă, taina Sa şi taina căilor Sale
nu pot fi desluşite decât în rugăciune.
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