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CAPITOLUL I

TEMEIURI ALE CONFTICTULUI

Religia qi gtiin{a sunt doui aspecte ale viefii sociale,

dintre care prima a fost importanti din timpurile cele mai

indepirtate despre care putem gti ceva cu privire la istoria

mentali a omului, in timp ce ultima, dupi o existenli, in
care a pAlpiit spasmodic, la greci gi arabi, a c[pitat brusc

importanld in secolul al XVI-lea, modelind de atunci din

ce in ce mai mult atit ideile, cat gi instituliile printre care

gi-a dus existenfa. intre religie gi qtiin!6 a existat un conflict

prelungit, in timpul ciruia, pini in ultimii ciliva ani,

gtiinla a ieEit victorioasi de fiecare dati. Dar aparilia unor

noi religii in Rusia gi Germania, echipate cu noi mijloace

de activitate misionari farnizate de gtiinfi, a creat din nou

indoieli,la fel ca la inceputul epocii gtiinlifice gi a readus in
prim-plan importanla examin[rii temeiurilor gi a istoriei

rizboiului dus de religia tradilionald impotriva cunoaEterii

gtiinlifice.

$tiinfa este incercarea de a descoperi, cu ajutorul obser-

valiei gi al rafionamentului bazatpe aceasta, in primul rind
fapte particulare despre lume, apoi legi care leagi faptele

unele de altele gi (in cazuri fericite) fac posibili predicfia
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evenimentelor viitoare. Acest aspect teoretic al gtiinlei este

asociat cu tehnica qtiinlifici gi care folosegte cunoagterea

gtiinlificd pentru a produce confort qi lux care erau impo-
sibile sau, cel pu{in, mult mai scumpe, in era preqtiinfifici.
Acest din urmd aspect este cel care oferd o importanF atat

cle mare gtiinfei chiar gi pentru cei care nu sunt oameni de

gtiin{i.

Religia, din punct de vedere social, este un fenomen

tnai complex decit gtiin{a. Fiecare dintre marile religii
istorice are trei aspecte: (1) o Bisericil; (2) an crezi (3) un
cod de principii morale personale. Importan{a relativi
a acestor trei elemente a variat mult in timpuri gi locuri
diferite. Vechile religii ale Greciei gi Romei, pdnl si pri-
rneascl o dimensiune etici din partea stoicilor, nu aveau

prea mult de spus despre principiile morale personale; in
islam, Biserica a fost lipsiti de importanli in comparalie cu

nronarhia temporali; in protestantismul modern, existl o

lcndinfi de a relaxa rigorile crezului. Cu toate acestea, toate

ccle trei elemente, deqi in proporlii variabile, sunt esenfiale

l)entru religie ca fenomen social, acesta fiind principalul
irspect vizatin conflictul cu gtiin(a. O religie pur personali,
irtit timp cAt se mullumegte s[ evite afirmafii pe care gtiinfa

lc proate dezaproba,poate supravie{ui netulburati in era cea

rrrai gtiinfifici.
Crezurile sunt sursa intelectuali a conflictului dintre

rerligie gi gtiinfl, dar duritatea opoziliei s-a datorat legiturii
r'rezurilor cu Bisericile gi cu codurile morale. Cei care cer-

ccteazi crezuri slibesc autoritatea gi pot diminua veniturile
oamenilor Bisericii; in plus, s-a considerat c[ submineazi
nroralitatea, intrucAt indatoririle morale erau deduse de
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oamenii Bisericii din crezuri. Prin urmare, conducltorii

seculari, la fel ca gi oamenii Bisericii, au simtit ci au motive

serioase s[ se teami de invifitura revolufionarl a oameni-

lor de gtiinfi.
in cele ce urmeaz6, nu ne vom ocupa de qtiinli in

general, nici de religie in general, ci de acele puncte care

au generat conflict intre ele in trecut sau continui si faci

acest lucru gi in prezent. Atat cit este vorba despre creg-

tinism, aceste conflicte au fost de doui feluri. Se intim-
pli uneori si existe un text in Biblie cate face o afirmalie

cu privire la un fapt, cum ar fi, de exemplu, ci iepurele

rumegi. Astfel de afirmafii, atunci cind sunt respinse de

observafia gtiinfifici, provoaci dificultili pentru cei care

cred, aqa cum au fbcut cei mai mu\i dintre creqtini pini
cind gtiinfa i-a obligat si creadi altfel, ci fiecare cuvint din

Biblie este de inspiralie divini. Dar, atunci cind afirmali-

ile biblice avute in vedere nu au nicio relevanll religioasi

inerenti, nu este dificil si fie inllturate prin explicafie sau

si se evite controversa hotirind ci Biblia are autoritate

doar in probleme de principii morale. Conflictul este totuEi

mai puternic cind gtiinfa contrazice unele dogme creqtine

importante sau vreo doctrini filosofici despre care teologii

cred cil este esenfiali pentru ortodoxie. in linii mari vor-

bind, dezacordurile dintre religie gi gtiinli au fost inilial de

primul fel, dar au ajuns treptat si aibl ca obiect probleme

care sunt sau au fost considerate o parte vitali a inviliturii
cregtine.

Birba{ii gi femeile religioase din zilele noastre au ajuns

si simti cL cea mai mare parte din crezul creqtinismului,

aga cum exista in Evul Mediu, nu este necesarl 9i chiar
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constituie un obstacol pentru viafa religioasi. Daci wem
insi si infelegem opozilia pe care a intilnit-o stiinfa, tre-
buie si pitrundem in chip imaginativ in sistemul de idei
care a ftcut ca o astfel de opozifie si pari a fi intemeiati.
Si presupunem ci un om l-ar intreba pe un preot de ce

si nu comiti o crimi. Rispunsul ,,fiindci vei fi spinzurat"
a fost simfit ca fiind inadecvat atit pentru c6 spAnzura-
rea ar necesita justificare, cit gi pentru faptul c6 metodele
polilienegti erau atit de nesigure, incAt un mare num6r de

criminali scipa. Exista totugi un rlspuns care, inainte de
dezvoltarea qtiinfei, pirea satisflcitor pentru aproape toati
lumea, gi anume acela ci omorul este interzis de Cele Zece

Porunci, care i-au fost revelate lui Moise de Dumnezeu pe
Muntele Sinai. Criminalul care eluda justifia plmAnteasci
nu putea scipa de minia divini, care hotirise pentru uci-
gagii care nu se ciiau o pedeapsd infinit mai teribili decit
spAnzurarea. Acest argument se sprijini totugi pe autorita-
tea Bibliei, care poate fi pistratd intacti numai daci Biblia
cste acceptati in intregime. CAnd Biblia pare si spuni ci
Itimintul nu se migci, trebuie si cidem de acord cu acest

cnunf, in ciuda argumentelor lui Galileo, intrucAt, in caz

contrar, i-am incuraja pe ucigagi gi toate celelalte feluri de
riufbcitori. Degi sunt pufini aceia care l-ar accepta acum,
acest argument nu poate fi considerat absurd gi nici cei care

au actionat pebazalui nu ar trebui si fie privifi cu dezapro-
bare morali.

Perspectiva medievali a oamenilor educa(i avea o uni-
late logici acum pierdutd. Toma dAquino poate fi conside-
rat exponentul - ce se bucuri de autoritate - al crezului pe
care gtiinfa a fost obligati si il atace. El a suslinut - iar vizi-
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unea lui inci aparline Bisericii Romano-Catolice - ci unele

dintre adevirurile fundamentale ale religiei creqtine pot fi
demonstrate doar pe cale rafionall, fhri ajutorul revela(iei.

Printre acestea se afla existenfa unui Creator omnipotent

gi binevoitor. Din omnipotenfa gi bunivoin{a Lui tezult|

ci nu gi-ar lisa creaturile fbri cunoagterea poruncilor

Sale, in misura in care sunt necesare a le supune voinlei

Lui. Trebuie, prin urmare, si existe o revelafie divin[, care,

in mod evident, este conlinuti in Biblie gi in hotiririle
Bisericii. Odati stabilit acest punct, restul lucrurilor pe

care trebuie sl le cunoagtem pot fi inferate din Scripturi

gi din deciziile conciliilor ecumenice. intregul argument

pornegte ln mod deductiv de la premisele anterior accep-

tate de aproape intreaga popula(ie a lirilor cregtine gi, daci

argumentul este uneori gregit pentru cititorul modern, ero-

rile lui nu erau vizibile pentru majoritatea contemporanilor

educali ai lui Toma dAquino.

Unitatea logici este in acelaqi timp o putere gi o sl6-

biciune. Este o putere, fiindcl face sigur faptul ci oricine

accepti o etapi a argumentului trebuie si le accepte pe

toate cele care urmeazi; este o slibiciune, pentru ci ori-

cine respinge vreuna dintre etapele ulterioare trebuie sd

respingi gi cel pulin cAteva dintre cele anterioare. Biserica,

in conflictul ei cu gtiinla, a manifestat atAt putere, cat $i sle-

biciune ce rezttltl, din coeren{a logicl a dogmelor ei.

Modul in care gtiin{a ajunge la credinlele ei este com-

plet diferit de cel al teologiei medievale. Experien(a a aritat

ci este periculos si se porneasci de la principii generale gi

si se procedeze deductiv, atit pentru motivul ci principiile

pot fi neadevirate, cAt qi pentru motivul ci rafionamentul
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care se bazeaz\,pe ele poate fi eronat. $tiinfa nu pornegte de
la presupuneri ample, ci de la fapte particulare descoperite
prin observafie sau experiment. Plecind de la mai multe
fapte de acest fel se ajunge la o reguld generali, faptele in
discufie devenind instanlieri ale regulii respective, dacl ea

este adevirati. Aceasti reguld nu este afirmati categoric,
ci este acceptati pentru lnceput ca ipotezd. de lucru. Dac6
cste corecti, se vor petrece in anumite circumstan{e unele
fbnomene neobservate pini atunci. Dac[ se observi ci
acestea se produc, se confirm[ ipoteza; dacd nu se produc,
trebuie si se renun{e la ipotezi gi si se propuni una noui.
Oric6t de multe fapte s-ar descoperi care si se potriveascd
cu ipoteza, acest lucru nu o face certi, degi pini la urmd
ar putea ajunge si fie considerati probabild intr-un grad
ridicat; in acest caz, este numiti mai degrabi teorie decAt

ipotez6. Mai multe teorii diferite, fiecare construiti direct
pornind de la fapte, pot deveni fundamentul unei noi ipo-
teze, mai generale, din care - daci este adevirati - toate
teoriile respective rezultd; iar pentru acest proces de gene-

rzrlizare nu poate fi stabiliti nicio limiti. Dar, in timp ce,

in gindirea medievali, principiile cele mai generale consti-
tuiau punctul de pornire, in gtiin{i acestea sunt concluzia
lirrali - finali la un moment dat, cici pot deveni instan{ieri
nle vreunei legi qi mai ample intr-o etapi ulterioari.

Un crez religios diferi de o teorie gtiinfifici prin fap-
Itrl ci susline ci incorporeazl, un adevir etern gi absolut
ccrt, in timp ce qtiin{a este intotdeauna provizorie, agtep-

Itrrd ca mai devreme sau mai tdrziusi se dovedeasci nece-
sare modificiri in teoriile ei actuale gi fiind congtienti ci
rnetoda ei este logic incapabili de a ajunge la o demon-
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stratie complete gi finali. in cadrul unei gtiinle avansate

insi schimbirile necesare sunt, in general, de aqa naturi

incit nu folosesc decit pentru a oferi o exactitate pufin

mai ridicati; vechile teorii rimin utilizabile numai acolo

unde este vorba despre aproximiri mari, dar egueazi atunci

cAnd devine posibili o noui detaliere a observafiei. In plus,

invenliile tehnice sugerate de vechile teorii rimin dovezi

ale faptului ci au definut pind la un punct un fel de ade-

vir practic. $tiinla incurajeazd astfel abandonarea cluti-
rii adevirului absolut gi inlocuirea lui cu ceea ce poate fi
numit adevir,,tehnic", care aparline oricirei teorii ce poate

fi folositl cu succes in invenlii sau in prediclia viitorului.

Adevirul,,tehnic" este o chestiune ce line de grad: o teorie

din care izvorisc mai multe invenlii gi predic{ii de succes

este mai adevirati decdt una care genereazi mai puline

lucruri de acest fel. ,Cunoagterea" inceteazd si fie o oglindi

mentall a universului gi devine doar un instrument practic

in manipularea materiei. Dar aceste implicalii ale metodei

gtiin(ifice nu au fost vizibile pentru pionierii qtiinlei, care,

degi practicau o noui metodi de cdutare a adevirului, con-

cepeau inci adevlrul asemenea adversarilor lor, teologii.

O diferenli importanti intre perspectiva medievali 9i

cea a gtiinlei moderne este cea cu privire la autoritate. Pentru

scolastici, Biblia, dogmele credinfei catolice gi (aproape in

egal6 mdsuri) inv[liturile lui Aristotel erau mai presus de

orice indoial[; g6ndirea originali gi chiar investigareafap-

telor nu trebuiau si depigeascl limitele stabilite de aceste

granile ale cutezanfei speculative. intreblrile daci existd

oameni Ia antipozi, dacl Jupiter are satelili sau corpurile

cad in raport direct proporfional cu masa lor erau intrebiri
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la care se rispundea in mod decisiv nu in urma observa-

fiei, ci prin deductie, pornind de la scrierile lui Aristotel
sau de la Scripturi. Conflictul dintre teologie gi gtiin!6 era

in aceeagi mdsuri un conflict intre autoritate gi observafie.

Oamenii de gtiinli nu cereau ca enunfurile si fie crezute

fiindcl ar exista vreo autoritate care a spus ci sunt adevi-
rate; dimpotrivi, ei apelau la dovezile oferite de simfuri gi

pistrau numai acele doctrine care credeau cd. sebazeazdpe
fapte evidente pentru to(i cei care alegeau si faci observa-

[iile necesare.

Noua metodi a avut un succes atit de m4re - atit de

ordin teoretic, cit gi practic -, incit teologia a fost obli-
gati treptat s[ se adapteze la gtiinfi. Textele nepotrivite din
lliblie au fost interpretate alegoric sau figurativ. Protestanfii
au transferat centrul autoritifii in religie, mai intdi de la
lliserici qi Biblie doar la Biblie, apoi la sufletul individual.
'l'reptat, s-a ajuns si se recunoasci faptul ci viala religioasi
nu depinde de afirmagii referitoare la stiri de fapt, cum ar fi
cxistenla istorici a lui Adam gi a Evei. Astfel, religia, ceddnd

avanposturile, a incercat si pistreze cetateaintactl - dacl a
rcugit sau nu, rimine devdzut.

Existi totugi un aspect al vie{ii religioase, poate chiar
t'erl mai dezirabil, care este independent de descoperirile
gliinfei gi poate supraviefui indiferent ce am ajunge si cre-

tlcm cu privire la natura Universului. Religia a fost asociati
tru numai cu Biserici qi crezuri, dar qi cu viala personali
rt celor care i-au simfit importanfa. La cei mai buni din-
lrc sfinfi gi mistici a existat - in combinafie - credinla in
lnumite dogme gi un anumit sentiment al scopurilor vie-
(ii umane. in zilele noastre, se spune frecvent despre omul
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care simte profund problemele destinului uman, dorinla de

a diminua suferinlele omenirii gi speranla ci viitorul va rea-

liza posibilitdlile cele mai bune ale speciei noastre gi ci are

o viziune religioasi, oricAt de pufin ar accepta din cregti-

nismul tradilional. in m[sura in care religia presupune mai

degrabl un mod de a sim{i decit un set de credinfe, gtiinla

nu o poate atinge. Poate c[, din punct de vedere psihologic,

deciderea dogmei ar putea si creeze dificultnli temporare

unui astfel de mod de a sim{i, fiindci a fost atdt de intim

asociat cu credinla teologici. Aceasti dificultate nu trebuie

si dureze insi la nesfArgit; de fapt, mu\i liber-cugetltori au

aritat pe parcursul vielilor lor cd acest mod de a simli nu

are nicio leglturd esenliali cu un crez. Credinfele neinte-

meiate nu pot fi asociate in mod inevitabil cu vreo virtute

reali; iar, in cazul in care credinfele teologice sunt neinte-

meiate, ele nu pot fi necesare pentru p[strarea a ceea ce este

bun in viziunea religioasl. A gindi altfel inseamni a fi plin

de temeri fa![ de ceea ce am putea descoperi, lucru care

va sta in calea incercirilor noastre de a infelege lumea; dar

adevirata infelepciune devine posibill numai in misura in

care dobdndim o astfel de inlelegere.

CAPITOLUL il

REVOLUTIA COPERNICANA

Prima lupti invergunati dintre teologie gi gtiinli gi,

irr unele privinfe, cea mai notabild a fost disputa purtat[
pc teren astronomic in cadrul cireia se punea problema

rlaci Pimintul sau Soarele este centrul lucrului pe care

itcum il numim sistem solar. Teoria ortodoxi era cea

ptolemeici, potrivit cireia PimAntul se afli in repaus in
ccntrul Universului, in timp ce Soarele, Luna, planetele gi

sistemul de stele fixe se rotesc in jurul lui, fiecare in pro-
pria sferl. Potrivit noii teorii, gi anume cea copernicani,
l)lrnAntul, departe de a se afla in repaus, are o migcare

bipartiti: face o migcare de rotafie in jurul axei sale o dati
pc zi Ei una de revolufie in jurul Soarelui o dati pe an.

Teoria pe care o numim copernican[, degi a apirut
t'u toati for(a noutilii in secolul al XVI-lea, fusese de

lirpt inventati de greci, a cdror competen{i in astronomie
t'rir foarte mare. A fost suslinuti de qcoala pitagoreici,
r'c a atribuit-o, probabil fbri si fie adevirat din punct de

vcdere istoric, fondatorului ei, Pitagora. Primul astronom

llgspre care se gtie in mod cert ci a considerat ci PdmAntul

sc migci a fost Aristarh din Samos , care a trdit in seco-


