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1. PENTRU A NE EXPRIMA 
ÎN TERMENI MODERAŢI

Dacă cititorul vizat al acestei cărţi va dori să meargă dincolo 
de diferendul cu autorul ei și va încerca să identifice păcatele 
și tarele care l-au impulsionat în a o scrie (și, fără îndoială, 
am observat că cei care afirmă în public mila, compasiunea și 
iertarea sunt înclinaţi să urmeze acest drum), atunci acesta 
sau aceasta nu se va război doar cu acel creator de necunoscut 
și inefabil care – s-ar presupune – a ales să mă conceapă așa. 
Va ajunge și să pângărească amintirea unei femei simple, 
binevoitoare și sincere, statornică și demnă în credinţa ei, pe 
nume Jean Watts.

Pe când eram un băieţel de vreo nouă ani și mergeam la 
școală undeva pe la marginea Dartmoorului, în sud-vestul 
Angliei, doamna Watts era cea care ne preda lecţii despre 
natură, dar și despre Scriptură. Mergeam cu ea și cu colegii 
mei în drumeţii în acele părţi cu precădere frumoase ale ţării 
mele de baștină și ne învăţa să deosebim unele de altele dife-
ritele păsări, copaci și plante. Varietatea fascinantă pe care o 
oferă niște tufe; minunăţia câtorva ouă grupate în structura 
complexă a unui cuib; faptul că, dacă spinii ne zgâriau pi-
cioarele (trebuia să purtăm pantaloni scurţi), întotdeauna se 
găsea la îndemână frunza vreunei plante care să ne domoleas-
că durerea: toate acestea mi s-au întipărit în minte, la fel și 
„muzeul pădurarului“ în care ţăranii din zonă expuneau leșurile 
șobolanilor, nevăstuicilor și ale altor dăunători sau animale 
de pradă, creaţii ale unei zeităţi mai puţin binevoitoare, s-ar 
putea crede. Dacă veţi citi nemuritoarele poeme rurale scrise 
de John Clare, veţi surprinde muzica lumii pe care încerc să 
o înfăţișez.

Mai târziu, în cadrul lecţiilor, ni se dădea câte o foaie de 
hârtie tipărită cu titlul „Căutaţi în paginile Scripturii“, trimisă 
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școlii de cine știe ce autoritate naţională care monitoriza 
predarea religiei. (Orele de religie, alături de rugăciunile zil-
nice, erau obligatorii). Foile conţineau un singur verset din 
Vechiul sau din Noul Testament, pe care trebuia să îl iden-
tificăm, apoi să comunicăm clasei ori profesorului, oral sau în 
scris, care era povestea și morala. Îmi plăcea la nebunie acest 
exerciţiu și ajunsesem să excelez la el, astfel încât (precum 
Bertie Wooster), de multe ori, eram primul din clasă la orele de 
religie. A fost primul meu contact cu critica practică și textuală. 
Obișnuiam să citesc toate capitolele de dinaintea acelui verset 
și pe toate care îi urmau pentru a fi sigur că surprinsesem 
„esenţa“ fragmentului dat. Mă pricep și acum să fac asta, spre 
iritarea adversarilor mei de multe ori, și continui să-i respect 
pe cei al căror stil este uneori caracterizat ca „doar“ talmudic 
sau coranic sau „fundamentalist“. E un foarte bun și necesar 
antrenament mental și literar.

Dar a venit și ziua în care biata și draga doamnă Watts s-a 
întins mai mult decât îi era plapuma. Având ambiţia de a face 
să fuzioneze cele două roluri pe care le juca, profesor de știin ţe 
naturale și dascăl de religie, ne-a spus: „Copii, vedeţi voi cât 
de puternic și de generos e Dumnezeu? A făcut ca toţi copacii 
și toată iarba să fie verzi, exact acea culoare ce se dovedește 
a fi cea mai odihnitoare pentru ochii noștri. Imaginaţi-vă 
doar cât de îngrozitor ar fi ca toată vegetaţia să fie violet sau 
portocalie.“ 

Iată ce a putut să debiteze această băbuţă pioasă. Îmi plă-
cea doamna Watts: era o văduvă sentimentală și copi lăroasă 
care avea un câine ciobănesc bătrân și prietenos pe care chiar 
îl chema Rover, iar după ore ne invita la casa ei destul de 
dărăpănată de lângă calea ferată și ne oferea dulciuri și alte 
bunătăţi. Dacă Satan a ales-o pe ea să mă ispitească pe căi 
greșite, atunci a fost mult mai inventiv decât subtilul șarpe 
din Grădina Raiului. Nici măcar o dată n-a ridicat glasul și 
nici nu ne-a bruscat – ceea ce nu se poate spune despre toţi 
profesorii mei – și era în genere unul dintre acei oameni care 
își au amintirea cinstită în Middlemarch și despre care s-ar 
putea spune că, „dacă lucrurile nu sunt chiar atât de rele pe cât 
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ar fi putut să fie pentru fiecare dintre noi“, asta „se datorează 
măcar pe jumătate celor mulţi care au trăit cu stoicism o viaţă 
ascunsă și care odihnesc acum în morminte fără flori.“ 

Cu toate acestea, am fost sincer scandalizat de ce a spus. 
Vârful de la micile mele sandale cu curelușă în jurul gleznei s-a 
coroiat de rușinea pe care o simţeam pentru ea. La nouă ani, 
n-aveam nici o noţiune despre teoria creaţionistă sau despre 
rivalitatea cu evoluţionismul lui Darwin și nici despre legătura 
dintre fotosinteză și clorofilă. Secretele genomului îmi erau la 
fel de străine ca tuturor contemporanilor mei. N-ajunsesem 
încă să văd peisaje naturale în care aproape totul să fie hidos 
de indiferent și de ostil faţă de existenţa umană, dacă nu chiar 
faţă de viaţă în sine. Pur și simplu știam, aproape ca și cum aș 
fi fost în relaţie cu o autoritate mai înaltă, că profesoara mea 
reușise, în doar două propoziţii, să o dea rău cu băţul în baltă. 
Ochii erau cei care se adaptaseră la natură, nu invers.

Nu vreau să pretind că îmi amintesc totul cu precizie 
sau exact cronologic după această epifanie, dar, în destul 
de scurt timp, am început să observ și alte bizarerii. De ce, 
dacă dumnezeu era creatorul tuturor lucrurilor, ni se cerea 
să „îl preamărim“ fără încetare pentru ceva ce era în natura 
lui? Dincolo de alte aspecte, era o dovadă de servilism. Dacă 
Iisus putuse să vindece un orb întâlnit întâmplător, de ce 
nu vindeca orbirea cu totul? Ce era atât de extraordinar în 
faptul că alungase demonii dacă, în schimb, aceștia intraseră 
într-o turmă de porci? Era ceva sinistru aici, apropiat cumva 
de magia neagră. Dacă te rogi încontinuu, de ce nu se văd și 
rezultatele? De ce trebuia să spun neîncetat, în public, că sunt 
un biet păcătos? De ce era sexul un subiect considerat toxic? 
După cum aveam să descopăr, aceste obiecţii șovăielnice 
și copilărești sunt foarte comune, în parte pentru că nici o 
religie nu poate să le ofere un răspuns satisfăcător. Dar o altă 
obiecţie, mai importantă, ieșea la iveală. (Spun „ieșea la iveală“ 
și nu „mi-a venit în minte“ pentru că aceste obiecţii sunt nu 
doar insurmontabile, dar și ineluctabile). Într-una dintre seri, 
directorul, cel care ţinea slujba și rugăciunea zilnică, păzitorul 
Bibliei totodată, un om puţin cam sadic și un homosexual 
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ascuns (dar l-am iertat de multă vreme pentru că mi-a trezit 
interesul pentru istorie și mi-a împrumutat primul exemplar 
dintr-o carte de P.G. Wodehouse), purta o discuţie fără ocoli-
șuri cu noi. „Poate că nu înţelegeţi rostul religiei acum“, ne-a 
spus el. „Dar veţi înţelege într-o zi, când veţi începe să-i pier-
deţi pe cei dragi.“ 

Și de data aceasta, am simţit cum mă trece un fior de pură 
indignare și de neîncredere. Una peste alta, este ca și cum ai 
spune că religia s-ar putea să nu fie adevărată, dar asta nu 
contează prea mult atât timp cât îţi oferă consolare. Ce idee 
demnă de dispreţ. Mă apropiam de treisprezece ani și deve -
neam un mic intelectual greu de suferit. N-auzisem de Sigmund 
Freud – deși mi-ar fi fost de un real ajutor în a-l înţelege pe 
director –, dar tocmai aruncasem un ochi pe eseul lui, Viitorul 
unei iluzii.

Vă copleșesc cu toate aceste informaţii pentru că nu mă 
număr printre cei a căror șansă de a atinge desăvârșirea în 
credinţă a fost spulberată de abuzuri sau de îndoctrinare tem-
belă. Știu că milioane de fiinţe umane au trebuit să treacă prin 
așa ceva și nu cred că putem sau că ar trebui să absolvim religiile 
pentru că au produs atâta durere. (În trecutul foarte recent, 
am văzut cum Biserica Catolică a fost mânjită de asocierea 
cu păcatul de neiertat al pedofiliei sau, într-o formulare mai 
apropiată de tiparul latinei, „nici un copil, în nici un cotlon, 
nescotocit nu lăsăm“). Dar și alte organizaţii nonreligioase se 
fac vinovate de crime similare, dacă nu chiar mai grave.

Rămân totuși patru obiecţii ireductibile la adresa credinţei 
religioase: că oferă o reprezentare total eronată a originilor 
omului și ale cosmosului, că, din cauza acestei greșeli originare, 
reușește să îmbine maximum de slugărnicie cu maximum de 
solipsism, că este atât rezultatul, cât și cauza unei periculoase 
reprimări sexuale și că este, în ultimă instanţă, întemeiată 
pe proiecţia unor năzuinţe.

Nu cred că dau dovadă de aroganţă dacă spun că desco-
perisem deja aceste patru obiecţii (alături de faptul mai 
vulgar și mai evident că religia este utilizată de cei care deţin 
vre melnic puterea pentru a se învesti cu autoritate) înainte 
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de a mi se îngroșa vocea. Am certitudinea morală că milioane 
de alţi oameni au ajuns la concluzii similare cam în același fel și 
am întâlnit mai apoi astfel de oameni în sute de locuri și în zeci 
de ţări diferite. Mulţi dintre ei n-au crezut niciodată și mulţi 
au renunţat să mai creadă după o luptă dificilă. Unii dintre 
ei au avut parte de iluminări în necredinţă tot atât de subite, 
dar poate mai puţin epileptice sau apocaliptice (iar mai târziu, 
mai raţionale și având o justificare morală mai puternică), 
precum cea trăită de Saul din Tars pe drumul Damascului. Iată 
ce trebuie spus despre mine și despre cei ce gândesc asemenea 
mie. Credinţa noastră nu este o credinţă. Principiile noastre 
nu sunt o credinţă. Nu ne bazăm doar pe știinţă și pe raţiune, 
pentru că acestea reprezintă mai degrabă niște factori nece-
sari decât suficienţi, dar suntem neîncrezători în legătură cu 
tot ceea ce vine să contrazică știinţa sau să revolte raţiunea. 
Putem să fim diferiţi în multe privinţe, dar respectăm cu 
toţii gândirea liberă, minţile deschise și cercetarea unor idei 
doar de dragul acestor idei. Nu suntem dogmatici în con-
vin gerile noastre: diferenţele de opinie dintre profesorul 
Stephen Jay Gould și profesorul Richard Dawkins în privinţa 
„echilibrului punctual“, precum și golurile din teoriile post-
darwiniene sunt destul de largi și destul de adânci, dar le 
vom soluţiona cu ajutorul dovezilor și al raţionamentelor, 
nu prin excomunicări reciproce. (Chiar iritarea mea faţă de 
pro fesorii Dawkins și Daniel Dennett pentru propunerea lor 
ca ateii să se autointituleze „luminaţi“, propunere pe care 
o percep ca o bătaie în retragere și o concesie, e parte dintr-o 
dispută încă neîncheiată.) Nu suntem imuni la farmecul mi-
nunilor, al misterului și al veneraţiei: avem muzica, arta și 
literatura și considerăm că marile dileme etice sunt mai bine 
tratate de Shakespeare, de Tolstoi, de Schiller, de Dostoievski 
sau de George Eliot decât de istorioarele mitice cu conţinut 
moral din cărţile sfinte. Literatura, nu scriptura, e un sprijin 
pentru minte și – în lipsa unei alte metafore – pentru suflet. 
Nu credem nici în rai, nici în iad, dar, cu toate acestea, nu exis-
tă statistici care să poată dovedi că, fără aceste lingușiri sau 
ame ninţări, ne facem mai vinovaţi de lăcomie sau de violenţă 
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decât cei credincioși. (De fapt, dacă ar fi vreodată posibilă 
o astfel de statistică, sunt convins că s-ar dovedi exact contra-
riul.) Suntem împăcaţi cu gândul că nu trăim decât o singură 
dată, continuându-ne viaţa doar prin copiii noștri, fiind mul-
ţumiţi să știm că trebuie să le deschidem calea și să le facem 
loc. Credem că este posibil ca, odată ce oamenii acceptă faptul 
că duc vieţi scurte și pline de greutăți, să se comporte mai 
bine unii cu ceilalţi, nu mai rău. Credem cu certitudine că o 
existenţă etică e posibilă în absenţa religiei. Iar corolarul aces-
tui enunţ are pentru noi evidenţa unui adevăr – religia nu doar 
că n-a determinat nenumăraţi oameni să se comporte mai bine 
decât alţii, ci le-a permis să-și îngăduie conduite ce ar fi privite 
cu circumspecţie chiar și de matroana unui bordel sau de cei 
responsabili pentru purificări etnice.

Mai important, poate, decât orice altceva, noi, necredin-
cioșii, n-avem nevoie de nici un mecanism de consolidare. Noi 
sun tem cei pe care Blaise Pascal îi avea în vedere atunci când 
se adresa celui care spunea: „Sunt făcut în așa fel încât mi-e 
im po sibil să cred.“ În satul Montaillou, în timpul uneia dintre 
marile persecuţii ale Evului Mediu, inchizitorii i-au cerut unei 
femei să le spună cine o făcuse să aibă ezitări eretice privind 
existenţa iadului sau posibilitatea învierii. Știa, fără îndoială, 
că o pândește pericolul unei morţi chinuitoare în mâinile celor 
pioși, dar le-a răspuns că nu le avea de la nimeni și că ajunsese 
să le gândească de una singură. (Auzim adeseori credin cioșii 
prea mărind simplitatea turmei lor, dar nu și în cazul unor 
astfel de dovezi de judecată sănătoasă și de luciditate, strivite 
și eradicate în cazul mai multor oameni decât vom putea ști 
vreodată.)

Nu avem nevoie să ne adunăm zi de zi sau în fiecare a șap-
tea zi, nici în orice altă zi privilegiată și propice, pentru a ne 
pro clama justeţea sau pentru a ne prosterna și a ne bălăci în 
ticăloșia noastră. Noi, ateii, n-avem nevoie de preoţi și nici de 
vreo autoritate mai înaltă decât ei care să vegheze la respec-
tarea doctrinei. Sacrificiile și ceremoniile ne repugnă, la fel 
moaștele sau venerarea oricărei imagini sau a oricărui obiect 
(chiar și acele obiecte care iau forma uneia dintre cele mai utile 
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invenţii ale omului: cartea broșată). Pentru noi, nici un loc de 
pe pământ nu este sau n-ar putea fi „mai sfânt“ decât un altul: 
absurdităţii ostentative a pelerinajului sau ororii crase de a 
ucide copii în numele vreunui zid sfânt, al unei peșteri, altar 
sau stânci putem opune o plimbare relaxată sau hotărâtă de la 
un capăt la altul al bibliotecii sau al unei galerii ori prânzul cu 
un prieten încântător în căutarea adevărului sau a frumosului. 
Dacă sunt tratate cu seriozitate, unele dintre aceste ieșiri la 
bibliotecă, la prânz sau la muzeu ne vor aduce fără îndoială 
în contact cu credinţa și cu credincioșii, de la marii pictori și 
compozitori religioși până la operele Sfântului Augustin, ale 
lui Toma d’Aquino, ale lui Maimonide și Newman. Se poate 
ca acești învăţaţi iluștri să fi scris multe lucruri rele sau pros-
tești, dând dovadă de o ignoranță hilară în privința teoriei 
microbiene a bolilor sau în privința locului globului pământesc 
în sistemul solar și cu atât mai mult în univers și ăsta e motivul 
simplu pentru care unii asemenea lor nu se mai găsesc astăzi 
și nici ziua de mâine nu va mai cunoaște alții ca ei. Religia a 
rostit ultimele sale cuvinte inteligibile, nobile sau înălță toa re 
cu multă vreme în urmă: ori asta, ori s-a transformat într-un 
umanism admirabil, dar nebulos, cum a făcut-o, să zicem, 
Dietrich Bonhoeffer, un curajos pastor luteran spânzurat de 
naziști fiindcă a refuzat să se alăture lor. Nu vom mai avea 
profeți sau înțelepți ca cei din vechime, acesta fiind motivul 
pentru care pietatea de azi nu este decât o repetiție a celei de 
ieri, dusă uneori la o intensitate dureroasă pentru a ascunde 
insuportabila goliciune.

În timp ce unele apologii religioase sunt magnifice în 
fel ul lor limitat – îl putem aminti pe Pascal –, iar altele sunt 
anoste și absurde – aici nu putem evita să-l menționăm pe C.S. 
Lewis –, ambele stiluri au ceva în comun, și anume încărcătura 
teribilă a strădaniei pe care trebuie să o suporte. De cât efort 
este nevoie pentru a afirma incredibilul! Aztecii erau nevoiți 
să spin tece cavitatea toracică a unui om în fiecare zi pentru a 
se asigura că soarele avea să răsară. Monoteiștii trebuie să-și 
sâcâie divinitatea de mai multe ori de atât, temându-se să nu 
fie surdă. Câtă vanitate trebuie mascată – nu prea eficient 



CHRISTOPHER HITCHENS 

16

de fapt – pentru a pretinde că cineva este obiectul personal al 
unui plan divin? Cât mai trebuie sacrificat respectul de sine 
pentru a te zbate continuu în conștiința propriului păcat? 
Câte presupuneri zadarnice trebuie făcute și de câtă crispare 
este nevoie pentru a primi fiecare nouă descoperire a științei 
și pentru a o manipula astfel încât să „se potrivească“ pe 
calapodul cuvintelor dezvăluite de divinitățile antice inventate 
de om? De câți sfinți și miracole, de câte concilii și conclave 
este nevoie pentru a stabili, întâi de toate, o dogmă, și apoi  – 
după nenumărate suferințe, pierderi, absurdități și cruzimi  –, 
pentru a fi forțați să revocăm una dintre aceste dogme? 
Dumnezeu nu a creat omul după propriul său chip. În mod 
evident, este exact invers, aceasta fiind explicația nedureroasă 
pentru abundența zeităților și a religiilor și pentru fratricidul 
dintre și din sânul religiilor, lucruri pe care le vedem în jurul 
nostru și care au împiedicat dezvoltarea civilizației. 

Atrocitățile religioase trecute și prezente au apărut nu din 
cauză că suntem răi (deși susțin împotriva multor materialiști 
că răul este un lucru real), ci pentru că este un adevăr al na-
turii că specia umană este, biologic vorbind, numai parțial 
rațională. Evoluția a arătat că lobii noștri prefrontali sunt prea 
mici, că glandele noastre adrenale sunt prea mari și că organele 
noastre reproducătoare par deficitar proiectate; o rețetă care, 
de sine stătătoare sau în combinație, cu siguranță va duce 
la nefericire și confuzie. Și totuși, ce diferență este când îi 
lăsăm la o parte pe credincioșii înverșunați și îmbrățișăm 
operele nu mai puțin intense ale unui Darwin, să zicem, sau 
Hawking sau Crick. Acești oameni dau dovadă de mai multă 
pătrundere chiar și atunci când greșesc sau când își prezintă 
teoriile inevitabil partizane decât orice persoană care, cu falsă 
modestie, în cear că în zadar să rezolve cvadratura cercului și 
să explice cum se face că el, o simplă făptură a Creatorului, 
poate ști ceea ce inten ționează Creatorul. Nu putem cădea de 
acord întru totul în ceea ce privește problema esteticii, dar 
noi, umaniștii seculari, ateii și agnosticii, nu dorim să privăm 
umanitatea de minunile și mângâierile ei. Câtuși de puțin. 
Dacă te vei apleca chiar și numai în trecere asupra uluitoarelor 
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fotografii surprinse de telescopul Hubble, vei avea în fața 
ochilor lucruri cu mult mai uimitoare și mai misterioase și mai 
frumoase – mai haotice, mai copleșitoare și care-ți vor tăia 
respirația – decât orice creație sau poveste despre „sfârșitul 
zilelor“. Dacă citești scrierile lui Hawking despre „orizontul de 
evenimente“, despre acea graniță ipotetică a unei „găuri negre“ 
peste care, teoretic, te-ai putea arunca și ai vedea trecutul 
și viitorul (doar că, din păcate și prin definiție, nu ai avea 
destul „timp“), aș fi surprins dacă Moise și jalnicul lui „rug 
aprins“ te-ar mai putea lăsa cu gura căscată. Dacă vei studia 
fru musețea și simetria „lanțului dublu helicoidal“, căutând 
apoi să obții analiza propriei „secvențe genomice“, vei fi de 
îndată impresionat că un astfel de fenomen aproape perfect 
constituie miezul ființei tale și vei căpăta convingerea (sper) 
că ai atât de multe în comun cu celelalte triburi ale speciei 
umane – ideea de „rasă“, laolaltă cu cea de „creație“, fiind bună 
de aruncat la gunoi – și, totodată, vei fi fascinat să afli în cât 
de mare măsură faci parte din regnul animal. Acum, în sfârșit, 
poți să fii umil așa cum se cuvine în fața creatorului tău, care 
se dovedește a nu fi „cineva“, ci un proces de transformare care 
presupune, mai degrabă, o serie de elemente arbitrare, mai 
mult decât și-ar dori vanitatea noastră. E mai mult mister și 
minunare aici decât e capabil orice mamifer să înfrunte: și cea 
mai educată persoană din lumea de azi trebuie să recunoască  – 
ca să nu spun să (se) mărturisească – faptul că știe tot mai 
puțin despre tot mai mult.

Cât despre consolare, de vreme ce oamenii religioși insistă 
că, adesea, credința răspunde acestei presupuse nevoi, nu pot 
să spun decât că aceia care oferă false mângâieri sunt falși 
prieteni. În orice caz, criticii religiei nu doar neagă faptul că 
ea are un efect calmant. Mai mult, ei ne avertizează împo triva 
efec tului placebo și a sticlei cu apă colorată. Probabil că cel 
mai cunoscut citat al vremurilor moderne interpretat în mod 
ero nat  – cu siguranță cel mai cunoscut în această controversă  – 
este afirmația că Marx respingea religia ca fiind „opiul po poa-
relor“. Dimpotrivă, acest fiu al unei descendențe rabinice lua 
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ideea de credință foarte în serios și a scris în Contribuții la critica 
filosofiei hegeliene a dreptului după cum urmează:

Mizeria religioasă este expresia mizeriei reale și totodată 
pro testul împotriva mizeriei reale. Religia este suspinul crea-
turii chinuite, sensibilitatea unei lumi lipsite de inimă, după 
cum este și spiritul unor orânduiri lipsite de spirit. Ea este opiu 
pentru popor.

Suprimarea religiei, a acestei fericiri iluzorii a poporului, este 
cerinţa adevăratei lui fericiri. Cerinţa de a renunţa la ilu ziile cu 
privire la situaţia sa este cerinţa de a renunţa la o si tuaţie care 
are nevoie de iluzii. Critica religiei este, așadar, în germen critica 
acestei văi a plângerii a cărei aureolă sfântă este religia. Critica 
a înlăturat fl orile imaginare care acopereau lan ţul nu pentru ca 
omul să poarte lanțul dezolant și prozaic, ci pentru ca el să arunce 
lanțul și să culeagă fl oarea vie. 

Așadar, citatul interpretat greșit nu e tocmai „un citat 
interpretat greșit“, ci, mai degrabă, o încercare grosolană de a 
re prezenta greșit cazul filosofic împotriva religiei. Aceia care 
au crezut ceea ce le-au spus preoții, rabinii și imamii, despre 
ceea ce cred necredincioșii și despre cum gândesc, vor mai 
găsi și alte astfel de surprize pe măsură ce înaintăm. Poate că 
vor ajunge să se îndoiască de ceea ce le-a fost spus – sau să 
nu mai ia totul „de bun“, aceasta fiind, înainte de toate, marea 
problemă. 

Marx și Freud, trebuie să recunoaștem, nu au fost doctori 
sau cercetători în domeniul științelor exacte. E mai bine să 
ne gândim la ei ca la niște eseiști foarte buni, cu o imaginație 
supusă greșelii. Când universul intelectual se schimbă, cu 
alte cuvinte, nu mă simt într-atât de arogant pentru a mă 
sustrage criticii de sine. Și sunt mulțumit să cred că unele 
con tradicții vor rămâne contradictorii, că unele probleme 
nu vor fi niciodată rezolvate din cauza dotării de mamifer 
a cortexului cerebral uman și că unele lucruri vor rămâne 
întotdeauna neștiute. Pentru mine, dacă s-ar afla că universul 
este finit sau infinit, oricare dintre aceste două descoperiri ar 
fi în egală măsură cât se poate de uluitoare și de impenetrabilă. 
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Și, cu toate că am întâlnit mulți oameni mai înțelepți și mai 
înzestrați decât mine, nu cunosc pe nimeni care să fie într-atât 
de înțelept sau inteligent ca să susțină contrariul. 

Astfel, critica cea mai blândă adusă religiei este și cea mai 
radicală și mai distrugătoare. Religia este creată de om. Nici 
chiar oamenii care au creat-o nu pot să fie de acord cu spusele 
sau faptele profetului, ale mântuitorului sau ale gurului lor. Și 
cu atât mai puțin pot spera că vor putea să ne spună „înțelesul“ 
descoperirilor și al progreselor petrecute în timp care au fost, 
la începuturile lor, împiedicate de religiile lor sau denunțate 
de acestea. Și totuși, credincioșii încă pretind că știu! Și nu 
doar că știu, ci că știu totul. Nu doar că știu că dumnezeu există 
și că el a creat și a supravegheat întregul proiect, ci că știu și 
ceea ce „el“ cere de la noi – de la ce mâncăm până la obiceiurile 
noastre, până la moralitatea sexuală. Cu alte cuvinte, într-o 
discuție complicată și amplă în care noi știm tot mai multe 
despre tot mai puține, dar sperăm totuși la cunoaștere pe 
parcurs, o facțiune – compusă la rândul ei din alte facțiuni care 
împărtășesc aceleași idei combatante – are aroganța absolută 
de a ne spune că deja avem toate informațiile esențiale de care 
avem nevoie. Asemenea prostie combinată cu atâta mândrie 
ar trebui să fie îndeajuns pentru a exclude „credința“ din 
discuție. Persoana care este sigură și care cere garanție divină 
pentru siguranța sa aparține acum începutului speciei noastre. 
Poate că e o despărțire care durează mai mult, dar, ca toate 
despărțirile, n-ar trebui să se prelungească peste măsură. 

Sunt încredințat că, dacă m-ați întâlni, n-ați ști neapărat că 
asta este viziunea mea. Probabil că am petrecut mai mult timp 
cu prieteni religioși decât cu oricine altcineva. Acești prieteni 
mă irită adesea spunându-mi că sunt un „căutător“, ceea 
ce nu sunt, sau nu în sensul în care îl gândesc ei. Dacă m-aș 
întoarce la Devon, acolo unde se află mormântul fără flori al 
doamnei Watts, cu siguranță că aș zăbovi liniștit în spatele 
unei biserici celtice sau saxone. (Minunatul poem „Church 
Going“ al lui Philip Larkin surprinde perfect dispoziția mea.) 
Mai demult, am scris o carte despre George Orwell, care ar 
fi putut fi eroul meu dacă aș fi avut eroi, și am fost supărat 
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de cruzimea de care a dat dovadă în legătura cu arderea biseri-
cilor din Catalonia în 1936. Sofocle a arătat, cu mult înainte 
de răspândirea monoteismului, că Antigona a vorbit în numele 
umanității exprimându-și revolta împotriva profanării. Las pe 
seama credincioșilor sarcina de a-și arde unul altuia bisericile, 
moscheile și sinagogile; nu mă îndoiesc că se vor achita de ea. 
Când merg la moschee, mă descalț. Când merg la sinagogă, îmi 
acopăr capul. Odată am privit obiceiurile dintr-un ashram1 din 
India, deși am fost supus la grea încercare. Părinții mei n-au 
încercat să-mi impună nici un fel de religie: probabil am fost 
norocos să am un tată care nu a fost foarte atașat de educația 
sa baptistă/calvinistă și o mamă care a preferat – în parte, 
de dragul meu – să îmbrățișeze religia iudaică a strămoșilor ei. 
Acum știu îndeajuns despre toate religiile ca să îmi dau seama 
că aș fi întotdeauna un necredincios indiferent de spațiu și de 
timp, dar ateismul care mă caracterizează este un ateism pro-
testant. Mi-am manifestat primele dezacorduri în raport cu 
superba liturghie din Biblia Regelui Iacob și cu Cartea de rugă-
ciune comună a lui Cranmer – liturghie de care fudula Bise rică 
Anglicană s-a debarasat pripit. La moartea tatălui meu, ce avea 
să fie înmormântat într-o capelă cu o panoramă a orașului 
Port smouth – aceeași în care generalul Eisenhower se ru ga se 
pentru victorie în ajunul Zilei Z, în 1944 – mi-am ales pentru 
cuvântarea pe care am ținut-o din amvon un citat din Epistola 
către Filipeni a lui Saul din Tars, cel ce avea să fie mai apoi 
numit „Sfântul Apostol Pavel“ (capitolul 4, versetul 8):

Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte sunt de cins-
te, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, 
câte sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă, la acestea să 
vă fie gândul. 

Am ales acest fragment datorită caracterului său obse dant 
și subtil și mă voi gândi la el înainte de a-mi da ultima sufla-
re și, totodată, pentru învățătura sa esențialmente seculară 

1     Loc de retragere colectivă, întâlnit mai ales în India, unde discipolii se 
adună în jurul propovăduitorului (n.red.)


