
 
DE LA BROASTE FLUORESCENTE LA LIBERUL ARBITRU
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     Pentru aproape fiecare dintre noi survin, la un moment dat, întrebări centrate pe problema sensului vietii, a ordinii acesteia sau a
libertătii. Volumul pe care îl voi lua în discutie luna aceasta este un răspuns personal oferit acestui set de întrebări. Cartea se intitulează
Credinta biologiei si biologia stiintei. Ordine, sens si liber arbitru în stiintele medicale moderne, este semnată de Robert Pollack si a
apărut la editura Curtea veche, în 2007, în traducerea lui Viorel Zaicu.
 Pentru început cîteva date despre autor. Robert Pollack este, începînd cu 1978, profesor de biologie la Universitatea Columbia si,
începînd cu 1999, director al Centrului pentru studiul stiintei si religiei si lector la Centrul de perfectionare si cercetare psihanalitică.
A studiat fizică, biologie si teologie iudaică si a publicat pînă în 2007 zece volume, dintre care amintesc: Signs of Life: the Language

and Meanings of DNA – carte premiată si tradusă în peste sase limbi –, The Missing Moment: How the Unconscious Shapes Modern

Science, Best Practice: Science to End Poverty.
Credinta biologiei si biologia stiintei are la bază o conferintă sustinută în 1999 în cadrul prelegerilor dedicate memoriei lui Leonard
Hastings Schoff si este structurat în felul următor: capitolul întîi – Ordine versus sens – stiintă si religie, capitolul doi – Sensul este în

ordine – medicina bazată pe ADN si capitolul trei – Sens dincolo de ordine – stiinta unei singure vieti. Grosso modo, ceea ce încearcă
Robert Pollack să prezinte prin intermediul celor trei capitole este examinarea sensului prin întelegerea implicatiilor si articulatiilor
liberului arbitru, consecintele pierderii acestuia – dogmatism, fundamentalism, pasivitate – si cîteva date despre consecintele medicinii
genetice.
            Întrebarea care declansează demersul acestui volum vizează însăsi existenta noastră. Este ea rezultatul unui simplu sir de
întîmplări, de erori genetice sau de consecinte pur aleatorii sau sîntem aici datorită unui creator care a conferit existentei noastre sens si
ordine? Autorul optează pentru cea de-a doua variantă deoarece, spune el, „evolutia, prin selectia naturală, explică anumite fapte de
viată, care ating anumite aspecte ale sensului si scopului, si pentru că viziunea asupra lumii naturale pe care o produc aceste aplicatii mi
se pare pur si simplu prea înspăimîntătoare si deprimantă pentru a se fi născut fără amortizorul emotional al propriei mele religii”(p. 14).
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            Pe tot parcursul volumului sînt indicate puncte în care stiinta, reprezentată de biologia moleculară, si religia, reprezentată de
iudaism, se întîlnesc. Spre exemplu, intuitia stiintifică si revelatia religioasă au în comun faptul că provin de la incognoscibil – nume
prin care este desemnat Dumnezeu –, că după ce se manifestă transgresează necunoscutul, că nu pot fi supuse unei analize stiintifice, că
nici una, nici alta nu poate fi cunatificată si că nu pot fi reproduse urmărind o metodă. Chiar dacă în religie pot exista metode, urmarea
acestora nu garantează atingerea revelatiei. În ciuda acestor aspecte comune, există o barieră între oamenii de stiintă si credinciosi,
barieră care ar putea fi doborîtă în cazul în care ambele tabere ar admite că experienta lăuntrică iratională este un lucru real ce stă la baza
intuitiei neasteptate si impredictibile pe care se sprijină atît stiinta, cît si religia (p. 32). Cu toate că rezultatul produs de deschiderea
religiei fată de stiintă si viceversa ar fi notabil – eliberarea de dogmatisme, fundamentalisme si atitudini pasive –, argumentele pe care se
bazează autorul pentru a plasa cele două tipuri de experiente umane sînt prea largi, aplicîndu-se si altor tipuri de experiente, precum cea
pe care o trăim în fata unui eveniment istoric imprevizibil – nu stim de unde vine, nu îl putem cuantifica, niciodată nu se va mai
manifesta exact la fel, nu poate fi supus unei analize stiintifice pentru că stiinta este parte a istoriei, nu este în afara si deasupra ei, si, de
asemenea, nu poate fi cuantificat decît imprecis.
             Robert Pollack ia în discutie si critică interpretarea religiei ca memă parazită. Ideea de memă îi apartine lui Richard Dawkins
care întelege prin ea un soi de omolog al genei, în lumea mentală. Sînt idei care supravietuiesc selectiei naturale asemeni secventelor de
ADN care supravietuiesc evolutiei. Memele însă nu pot fi întelese doar ca simple idei care au reusit să fie active o perioadă lungă de
timp, ci, în opinia lui Dawkins, asemeni unor virusuri, trebuie concepute drept „idei care dirijează propria lor propagare, mentinîndu-se
singure în memoria individuală si făcînd asa fel încît să fie învătate si transmise sistematic, chiar si cu sacrificii pentru persoana care
serveste drept purtător si vector al lor” (p. 44). Una dintre meme este, bineînteles, religia, cea pe care Pollack acceptă să o interpreteze ca
memă, dar nu ca una parazitară, ci ca una simbiotică. Motivul pentru care a supravietuit în forma ei simbiotică este avantajul pe care l-a
oferit speciei sau indivizilor. Este usor de observat faptul că autorul foloseste acelasi tip de arme argumentative preluate din domeniul
biologiei moleculare, întorcîndu-le însă spre oponent.
            Două sînt ideile din această carte pe care doresc să le mai amintesc: o paralelă între rabin si omul de stiintă si implicatiile etice
ale experimentelor genetice, considerând, implicit, greselile pe care acestea le-au provocat. Paralela rabin – om de stiintă este simpatică,
dar nu cred că poate fi convingătoare decît, eventual, prin elementul ei de ingeniozitate. Care ar fi asadar asemănarea dintre cei doi? –
Textul. Textul care pentru unul este Tora si pentru celălalt ADN-ul. Din ambele texte aflăm dovezi ale trecerii timpului, ale creării
universului fizic. Ambii cercetători se lovesc de incompletitudinea întelegerii textelor lor fundamentale si ambii speră ca într-o zi, cînd
ele vor fi în fine întelese pe deplin, moartea va fi depăsită, nu va mai avea nici o putere asupra noastră – fie că vom trăi într-o împărătie a
vietii, în varianta religioasă, fie vom reusi să corectăm erorile prin interventii la nivel genetic si astfel va fi posibilă viata vesnică.
            Un ultim aspect pe care îl iau în calcul din cartea lui Robert Pollack este legată de implicatiile pe care experimentele genetice le
pot avea asupra oamenilor. Experimentul mental propus de autor porneste de la unul real, care are drept actori principali niste broaste în

Rose AUSLÄNDER http://convorbiri-literare.dntis.ro/BALTUTAmai9.html

2 sur 3 27/06/2009 19:43



a căror gene de tip nervos a fost introdusă o solutie fluorescentă, extrasă dintr-o specie de meduze, pentru simplul motiv de a se putea
observa mai usor sistemul nervos în totalitatea sa. Ei bine, ce ar fi dacă în locul unor broaste transgenice am crea oameni transgenici, cu
ochii fluorescenti? Nu cumva acestia ar fi cu totul privati de liberul arbitru devenind sclavii stiintei care le-a dat nastere? Nu cumva ar
deveni ei însisi, asemeni unor mulaje, obiecte de studiu? Religia este cea care se poate implica în procese de acest gen atrăgînd atentia
asupra riscurilor pe care experimentele genetice le au si asupra incorectitudinii implicării unor indivizi care nu cunosc în totalitate
riscurile la care se expun sau care nu si-au oferit consimtămîntul.
            Dincolo de acestea, mai sînt discutate în volum si probleme legate de virtutile curative ale religiei, despre rolul liberului arbitru
în practica medicală, despre efectul placebo si beneficiile utilizării lui, despre pogromurile evreiesti si despre presupusul iudaism
genetic.
            Stilul clar în care sînt expuse probleme de altfel dificile din domeniul biologiei moleculare, recursul la exemple si la date istorice
si sociologice, precum si bibliografia consistentă din final recomandă acest volum celor care doresc să afle părerea sinceră a unui biolog
evreu despre posibilitatea si necesitatea unui dialog între stiintă si religie, chiar dacă ele sînt privite în cazul de fată într-un mod
determinat.

Pentru mai multe informaŃii vezi site-ul: http://www.columbia.edu/cu/biology/faculty-data/robert-pollack/faculty.html .
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