
D
I

A
L

O
G

R
ECENT, în paginile acestei
reviste, domnul Cioveie a
f`cut o scurt` prezentare a
dezbaterii dintre Richard
Dawkins [i John Lennox

care a avut loc la Universitatea din
Alabama1. Dawkins este cunoscut pen-
tru ateismul s`u militant. Cartea sa The
God Delusion a fost pretextul discu]iei
men]ionate. Lennox, matematician la
Oxford, a reprezentat pozi]ia cre[tin`.
Ideea de a aduce aceast` dezbatere în
aten]ia cititorilor ID mi se pare l`uda-
bil`. Nu la fel este analiza pe care dom-
nul Cioveie o al`tur` prezent`rii. S` m`
explic.

În primul rând, este cinstit ca atunci
când comentezi o dezbatere s` aver-
tizezi cititorul c` nu ai un punct de
vedere neutru. Domnul Cioveie nu face
acest lucru. Desigur, este perfect legitim
s` sus]ii un punct de vedere împotriva
altuia. Dar nu este legitim s` faci acest
lucru l`sând impresia unei analize dez-
interesate. Pozi]ia domnului Cioveie –
defavorabil` ateismului – apare abia la
finalul textului [i atunci travestit` în
concluzie logic` a analizei. Or, nu poate
fi vorba de a[a ceva. Ca s` nu repet
aceast` eroare, trebuie s` spun c`, în
aceast` interven]ie, pot fi considerat
ateu (re]inerea de a generaliza vine din
faptul c` termenul sugereaz` un mili-
tantism pe care nu-l împ`rt`[esc). Nu
m` intereseaz`, în acest context, s`-mi
sus]in op]iunea, ci s` indic o eroare de
argumentare. C`r]ile fiind pe mas`, s`
mergem mai departe.

Concluzia sugerat` de domnul
Cioveie nu se desprinde din analiz`
pentru c`, în al doilea rând ([i mai im-
portant), argumentele preluate de la
Lennox nu ]in. Argumentul central este
cel al incoeren]ei ateismului. Acesta ar
l`sa [tiin]a f`r` o funda]ie, întrucît o
condi]ie necesar` pentru orice studiu
[tiin]ific este credin]a c` universul
poate fi în]eles în mod ra]ional. Dar,
dac` universul nu este creat de un agent
ra]ional, nu avem nici un motiv s` cre-
dem a[a ceva. Acest argument este
folosit de Lennox pentru a ataca teza lui
Dawkins conform c`reia [tiin]a con-
duce la ateism (vezi primul segment
audio, minutul 42).

Un mod de a interpreta ce spune
Lennox, sus]inut de recuren]a no]iu-
nilor de explica]ie, eviden]` [i lege în
ansamblul discu]iei, este urm`torul:
ateismul submineaz` no]iunea de lege
a naturii. Nu exist` legi f`r` cineva care
s` legifereze, „credin]a“ [tiin]ific` în re-
gularitatea [i uniformitatea naturii este

deci nefondat` dac` îmbr`]i[`m ateis-
mul. A[ prefera s` las un specialist în
filosofia [tiin]ei s` explice de ce
no]iunea contemporan` de lege a na-
turii, în ciuda genealogiei sale, nu de-
pinde în nici un fel de existen]a unei di-
vinit`]i care s` scrie legile respective în
„Cartea Lumii“. Analogia sugerat` –
legile naturii sunt legi, deci ar trebui s`
ne gândim la ele a[a cum ne gândim la
legile instituite de un suveran – este o
specie de populism filosofic [i atât.
No]iunea de lege din [tiin]` este una
minimalist` (defla]ionist`) [i cu rol
func]ional (predic]ie, design experi-
mental etc.). Nici vorb` de un dictat
divin pentru c`derea merelor. Nu insist.
În continuare voi discuta ceva ce
Lennox spune explicit încercând s` dea
substan]` acuzei de incoeren]`.

Dac` suntem doar atomi, molecule,
celule, ]esuturi – adic` doar genul de lu-
cruri care fac parte din ontologia
[tiin]ei –, atunci min]ile noastre sunt [i
ele doar astfel de aranjamente. A fortiori,
credin]ele noastre, ca obiecte sau pro-
cese mentale, sunt ceva de acest ordin;
de exemplu, tipare de desc`rcare a unor
neuroni. Dar atunci de ce s` le credem?
(seg. I, min. 44) De ce s` credem
zumzetele electrice ascunse de oasele
craniului? Touché, nu?

Nu, deloc. Acest argument exem-
plific` o cale pe cât de b`t`torit`, pe atât
de gre[it`. Este vorba de eroarea ho-
munculusului, asociat` tradi]ional cu
dualismul cartezian. Eroarea const` în a
concepe mintea ca o scen` pe care se re-
joac` comedia lumii exterioare. V`d
Soarele [i, cu ajutorul unor modeste
no]iuni de astronomie, ajung s` cred c`
Soarele este o stea. Acest proces mental
– formarea credin]ei respective – este
un act al piesei care se joac` în interior.
Dar o pies` are nevoie de spectatori.
Cineva trebuie s` vad` piesa, cineva tre-
buie s` cread` credin]a. Cine altcineva
decât celebrul homunculus?

M` tem c` trebuie s`-l obosesc pe
cititor cu ni[te pa[i arhicunoscu]i. Dar,
dac` Lennox reu[e[te s` conving` prac-
ticând retorica în dauna logicii, insis-
ten]a mea nu e inutil`. O clarificare mai
întâi, sub forma unui exemplu. Cred c`
Soarele este o stea. Probabil c` ceva se
petrece în creierul meu când m` gânde-
sc c` Soarele este o stea. Dar credin]a
mea este despre Soare, nu despre creierul
meu. Ca s` cred c` Soarele este o stea, nu
trebuie s` cred nimic despre creierul
meu.

Dac` aceast` stare mental` este doar
o stare a creierului, nu este nevoie de

cineva care s` o cread`. Asta ar însemna
c` în timp ce cred ceva despre Soare, tre-
buie s` cred ceva despre creier. Or,
aceast` afirma]ie este fals`. Dac` a[ face
asta, a[ schimba subiectul, a[ vorbi de-
spre altceva. Când trece]i strada nu v`
gândi]i la neuroni [i la viteza impul-
surilor nervoase, ci la ma[inile care se
apropie [i la viteza lor.

I
DEEA folosit` de Lennox (nu se
pune problema paternit`]ii) este de
fapt urm`toarea: dac` st`rile men-
tale sunt st`ri neurale, atunci cine-

va trebuie s` aib` acces la ele ca atare.
Dar eu evident nu am un astfel de acces.
Atunci nu-mi cred credin]ele?! Ei bine,
nu. Dar nimeni nu o face, a[a c` este OK.
Indiferent ce sunt st`rile mentale, nu le
credem [i nu le dorim pe ele ca atare –
cu excep]ia posibil` a unor cazuri spe-
ciale (reflexivitate etc.). Dorin]ele [i
credin]ele sunt despre obiectele lor
inten]ionale: credem c` Soarele este o
stea [i dorim ca argumentele s`-[i merite
numele (italicele nu sunt pentru a su-
gera o lectur` de re). Lucrurile nu se
schimb` cu nimic dac` st`rile mentale
sunt st`ri ale sistemului nervos. Mo-
tivele pe care le-am avut pentru a crede
c` Soarele este o stea r`mân la fel de
bune. Ceea ce este firesc, pentru c` psi-
hologia sau neuro[tiin]ele nu deter-
min` natura obiectelor cere[ti. Ideea de
a crede credin]ele descinde direct din
teatrul cartezian. Acest rezultat este,
cred, o reductio.

O calificare este necesar`. O pro-
blem` serioas` exist` totu[i în zona
aceasta. Lennox poate fi în]eles, dup` ce
am înl`turat eroarea jenant` indicat`
mai sus, ca întrebând: De ce am avea în-
credere în ceea ce credem? De ce s` cre-
dem c` avem acces la adev`r? Dar aceas-
ta este o problem` general`, nu una care
]ine de naturalism – de ideea c` min]ile
noastre sunt entit`]i naturale, parte din
domeniul accesibil [tiin]ei. Dac` st`rile
mentale sunt st`ri ale sufletului imate-
rial [i nemuritor, problema r`mâne. Va
trebui s` spunem ceva de genul: poate
divinitatea planteaz` în suflete
adev`ruri, poate sufletele au intui]ii
pure; de o explica]ie tot este nevoie.

Într-adev`r, Lennox afirm` c` este
contradictoriu s` crezi c` ceva ra]ional
(un univers ordonat, un Cosmos) poate
s` provin` din ceva ira]ional. Mintea
noastr` poate în]elege universul pentru
c` mintea [i universul au un creator
comun, pentru c` ambele sunt opera
aceleia[i inteligen]e. Aceast` mutare mi
se pare lamentabil`. Am explicat ceva?

Nu cred. Am redenumit un mister;
puteam la fel de bine s` ridic`m din
umeri.

Nu implic` nici o contradic]ie s`
spunem c` noi suntem parte din acest
univers, c` min]ile noastre s-au n`scut
aici. {i dac` orice efort de în]elegere pre-
supune un instrumentar metafizic – de
exemplu asump]ia c` mâine noapte
vom observa acelea[i stele în condi]ii
asem`n`toare (nu ne trezim pe alt`
planet`, viteza luminii nu se dubleaz`
între timp) –, tot ce am înv`]at pân`
acum arat` c` acel instrumentar trebuie
s` fie minim [i sensibil la experien]e ul-
terioare. Modestia nu înceteaz` s` fie o
virtute atunci când este vorba de [tiin]`.

Oamenii pot sim]i nevoia de Dum-
nezeu pentru c` sunt singuri, pentru c`
le e fric` de moarte, pentru c` nu su-
port` ideea unei lumi f`r` sens. Pot
în]elege [i pot empatiza – spre deose-
bire de Dawkins & Co., nu cred c` reli-
gia este în mod necesar un r`u;
speran]a, de exemplu, ne transfigureaz`
pe to]i. Dar a încerca prin tot felul de
sofisme s` demonstrezi c` [tiin]a sau
cunoa[terea ra]ional` au nevoie de
Dumnezeu este condamnabil. {tiin]a
exist` f`r` s` asume existen]a lui Dum-
nezeu, iar ceea ce este actual este [i posi-
bil. Concluzia preluat` necritic de dom-
nul Cioveie nu are doar calitatea de a fi
fals`, ci este o mostr` de tactic` in-
corect` (vezi creation science, intelligent
design etc.).

Pân` una-alta, ca s` revin pe un teren
care mi se pare mai interesant, dac`
st`rile mentale sunt st`ri ale sistemului
nervos, putem da m`car o schi]` de ex-
plica]ie despre felul în care ele
reprezint` lumea cât de cât veridic.
Schi]a este cunoscut`: un organism
evolueaz`, sistemul s`u nervos ajunge
treptat s` ghideze din ce în ce mai bine
ac]iunile organismului respectiv, iar o
component` a acestui sistem de control
este constituit` de st`ri mentale cu pro-
priet`]i inten]ionale.

A[adar, credin]ele pot fi st`ri neu-
rale, dar nu le credem, în nici un caz, ca
atare; credem st`rile de fapt pe care
credin]ele le (re)prezint` [i, în general,
putem avea încredere c` ceea ce credem
este adev`rat.

l
1 Vezi http://richarddawkins.net/arti-

cle,1707,Debate-between-Richard-Dawkins-
and-John-Lennox,Richard-Dawkins-John-
Lennox pentru înregistrarea audio.j
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o GEORGE TUDORIE o

Care incoeren]`?
Domnul Cioveie despre dezbaterea Dawkins – Lennox
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o VALENTIN CIOVEIE o

„Care incoeren]`?“, se întreab` dom-
nul George Tudorie.
A ateismului, cum de nu este clar?!
Voi relua [i adânci, totu[i, pentru
dânsul [i pentru al]i cititori, argu-
menta]ia, dar mai întâi un mic pre-
ambul.

Preambul:

Îmi pare r`u c` analiza mea nu i s-a
p`rut l`udabil` domnului Tudorie. Am
primit deci o not` mic` la presta]ia inte-
lectual`.

În al doilea rând, sunt un infractor:
a) pentru c` nu sunt cinstit. Nu sunt
cinstit pentru c` nu mi-am prezentat
explicit [i de la început pozi]ia perso-
nal` cre[tin`, am mascat-o, am dosit-o
pe tot parcursul articolului [i apoi am
scos-o, în final, din joben. {i f`r`
justificare argumentativ`!

Fie spus în treac`t, nici un om nu
procedeaz` prin a-[i interoga [i explici-
ta toate presupozi]iile tacite. Am scris
de câteva ori în Idei în Dialog articole în
care pozi]ia mea cre[tin` era absolut
limpede. Iar cât prive[te afirma]ia con-
form c`reia a[ prezenta credin]a drept o
consecin]` logic` a vreunui argument
sau altul, deci o pozi]ie strict ra]iona-
list` în privin]a credin]ei, aceast`
afirma]ie a domnului Tudorie provine
dintr-o parcurgere lipsit` de o minim`
aten]ie a textului meu. Iat` citatul rele-
vant:

Credin]a este în acest sens pentru John
Lennox „rational and evidence-based. Part
of it comes from science, some comes from
history, and some is subjective, coming from
experience“.

Comentariu: nu cred c` se poate sus]ine
în mod serios c` baza credin]ei este
ra]ional`, s` ne amintim c` ea const` în
pariul pascalian. În acela[i timp, inten]ia de
fundal a lui Lennox este de a evita egalarea
[tiin]ei cu ra]ionalitatea pur [i simplu. {i pe
bun` dreptate: s` ne amintim c` definirea
credin]ei (Evrei 11:1): credin]a este sub-
stan]a (hypostasis) celor n`d`jduite, dova-
da (elenchos) lucrurilor celor nev`zute. C`
prin ea primit-au cei vechi bun` m`rturie
con]ine mai multe elemente de ra]ionalitate:
m`rturia celor care au avut o experien]`
direct` este dovada (nu în sens matematic,
eviden]a ar fi termenul potrivit) pentru cei
care au f`cut pariul. Iar ace[ti martori [i
experien]ele lor sunt enumerate în conti-
nuarea definirii credin]ei în acela[i capitol
al epistolei c`tre Evrei.

b) Sunt un infractor, înc` o dat`,
pentru c` Lennox nu are dreptate.
Aceasta este o argumentare genial`!

Am primit deci o not` foarte mic` [i
la presta]ia mea moral`.

În afar` de faptul c` articolul nu a
fost citit cu aten]ie, de faptul c` domnul
Tudorie î[i introduce propriile pre-
ocup`ri legate de filozofia min]ii, dar
f`r` leg`tur` cu disputa pe care am
redat-o pe scurt, [i în afar` de
insignifiantele mele observa]ii de mai
sus, nu mi se pare c` mai r`mâne ceva
de observat cu privire la atitudinea inter-
ven]iei domnului Tudorie. S` vedem ce
a[ putea spune cu privire la con]inutul
legat strict de tema grav` a credin]ei [i a
raportului ei cu [tiin]a.

Scriind rândurile ce urmeaz` m`
gândesc empatic la, adic` încerc s` m`
pun în locul unui ateu nemilitant, sin-
tagm` ce red` propria pozi]ie, explicit
m`rturisit`, a autorului interpel`rii.
În]eleg aceast` sintagm` în modul
urm`tor: este vorba despre o persoan`
care nu poate accepta c` Dumnezeu
este, dar nu adopt` aceast` pozi]ie
într-un mod încrâncenat [i nici nu
încearc` s`-i converteasc` pe al]ii (cu
orice pre]) la ea. Când cineva adopt`
pozi]ia existen]ial` (care este prealabil`
oric`rei afirma]ii cognitive a ei) con-

form c`reia Dumnezeu nu este, prima
întrebare clasic` „din partea cealalt`“ ar
fi: „Dar ce în]elege]i prin aceast` reali-
tate a c`rei fiin]` o nega]i?“ Eu, cre[tin
practicant [i cu o anumit` educa]ie teo-
logic` academic`, nu a[ putea r`spunde
u[or. Ba chiar, într-un anumit sens, a[
putea accepta c` Dumnezeu nu este,
pentru c` natura Lui ascuns`, Adâncul
Divin, este necunoscut [i insistent
(atribuind astfel fiin]` doar existen]ei).
Dar acest gen de reflec]ii ar conduce la
discu]ii filozofice [i teologice sterile,
deoarece, în lipsa experien]ei în acest
domeniu a uneia dintre p`r]i, nu am
face decât s` ne juc`m în perimetrul
pur solipsist (formal) al limbajului [i
logicii. Or, de[i credin]a ]ine [i de argu-
mentare, componentele ei practice [i
experien]iale (chiar experimentale!)
reprezint` condi]ii necesare pentru o
eventual` discu]ie. Prin analogie, nici
un fizician dintr-un laborator de fizic`
atomic` nu ar avea o disput` despre rea-
litatea cuantic` cu cineva care nu a asis-
tat de câteva ori la experimente atomice
[i nu a asimilat teoriile fizicii contem-
porane. Cel mult ar încerca s` sugereze
o realitate, cea cuantic`, celui din fa]a
sa, dac` acesta ar fi deschis [i interoga-
tiv (adic` nu suficient [i atoate[tiutor),
atribute care sper c` sunt cuprinse în
caracterul „nemilitant“ al domnului Tu-
dorie. Dac` acest preopinent ateu ar fi

în continuare interesat ([i nu doar pur
intelectual), i s-ar putea indica drumul
spre laboratorul credin]ei: Sfânta
Liturghie. Ar ie[i de acolo nu cu o
cunoa[tere [tiin]ific` diminuat`, ci cu
una îmbog`]it` de un alt orizont: cel al
Nev`zutelor.

Problematica credin]ei nu reprezint`
o tem` intelectual`. Cu ea nu te joci,
precum cu ideile abstracte,
dezr`d`cinate de solul existen]ei noas-
tre umane (adic`: mirajul copil`riei,
for]a iubirii, gravitatea contur`rii liniei
proprii de univers împreun` cu tema
rat`rii, prietenia, boala, moartea), idei
abstracte ce constituie delectarea unei
filozofii ce a pierdut r`d`cinile Originii
(Antichitatea greac`), transformându-se
într-o pur` delectare „nevinovat`“.
Problematica credin]ei se pune radical
fie [i ca ateu, adic` arz`tor, viu, cu un
dram de nebunie; sau te îndrep]i spre
altceva, c`ci ea foc este!

Este vorba oare despre ceva secundar
atunci când decizi în miezul fiin]ei tale
(pariul pascalian) c` sufletul dep`[e[te
pragul mor]ii, c` exist` p`cat la modul
cel mai concret [i tehnic, iar acesta se
poate aduna de-a lungul vie]ii pân` nu
vei mai putea sim]i nici un strop de Iu-
bire? Odat` decis, îns`, continuarea nu
mai este posibil` decât cu ajutorul
fidelit`]ii (marca cre[tinului pe care
p`rintele Nicolae Steinhardt o tema-

R`spuns 
unui ateu nemilitant
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tizeaz` treptat sub tema „cavalerismu-
lui“ lui Hristos, respectiv al cre[tinului),
fidelitate ce deschide domeniul expe-
rien]ei [i al experiment`rii. (În acest
sens, un interes deschis va constata,
spre exemplu, c` exist` ast`zi
nenum`rate documente, revelate sau
nu, despre via]a de dup` moarte1.)

În fond, ateul este un credincios am-
putat. Dup` cum spune [i Lennox,
credin]a nu limiteaz` [tiin]a – din
contr`, îi deschide un domeniu vast de
întemeiere: Invizibilul. Un cre[tin care
nu s-a blocat în dogmatism/fundamen-
talism are o pozi]ie organic`: credin]` &
[tiin]`. Din contr`, un om de [tiin]`
ateu se limiteaz` singur. În primul
rând, gânde[te disjunctiv: [tiin]` sau
(exclusiv) credin]`, optând pentru
primul termen. De aici rezult`, în al
doilea rând, s`r`cirea Realului de ori-
zontul a ceea ce în Crezul cre[tin apare
sub denumirea de „Nev`zute“. Este
vorba de tot regimul noetic al „gân-
durilor“. {i aici se despart radical apele.
Necredinciosul (radical) crede c` aceste
gânduri ale noastre sunt cel mult
epifenomene ale creierului (de[i, dup`
cum [ti]i probabil, în filozofia min]ii
aceast` pozi]ie nu are nici o justificare
absolut` sau definitiv`). Chiar dac` nu
are studii [i terminologia filozofiei
min]ii, el crede c` toate procesele men-
tale, oricare ar fie ele, sunt subiective, în
sensul vag de „în capul nostru“. Dac`
are studii de specialitate, va fi extrem de
interesat s` cartografieze zonele creieru-
lui în func]ie de diferite con]inuturi
cognitive [i emo]ionale ale subiectului
(ceea ce, într-o m`sur` limitat`, este in-
teresant [i pentru omul credincios).
{tiin]a cre[tin-ortodox`, revelat` [i ex-
perimental`, adopt` o pozi]ie transcen-
dental` mai bogat`: ea nu afirm`, cu
excep]ia unor cazuri-limit`, c` avem
acces la ceva mai mult decât experien]a
dat` în sim]ul intern, dar, transcenden-
tal, nu poate explica aceast` experien]`
decât sub condi]ia a trei categorii
(genuri supreme) ale realit`]ii noetice:
gândurile proprii omului (vulgar: cele
„din capul lui“), apoi cele stârnite de de-
moni [i cele induse de îngeri. Toate
tipurile de gânduri ne sunt date numai
în sim]ul intern ca fenomene, dar ele
fac necesare drept condi]ii de posibili-
tate realit`]i independente de om, invi-
zibile [i de tip personal.

Cred c` acum pot explica mai bine
de ce ateismul [tiin]ific al lui Dawkins
este incoerent. Fire[te, o fac din perspec-
tiva unei pozi]ii organice, iar nu diho-
tomice, a binomului [tiin]`-credin]`.

Dawkins pune mare pre] pe ra]iona-
litatea [tiin]ific` [i pe idealul acestei
ra]ionalit`]i de a c`uta tot mai departe
temeiuri (explica]ii ra]ionale). Nu ar fi
atunci logic coerent cu acest ideal s`
accep]i – ca ipotez` – o Realitate Invi-
zibil`, a[a cum accep]i ipotetic [i prin
credin]`, premisele unui program
[tiin]ific de cercetare, lucru care ]i-ar da
o mult mai bun` posibilitate (chiar
infinit`) de a împlini idealul [tiin]ific al
c`ut`rii tot mai departe a temeiurilor? Ba
da! Iar aceste scurte reflexii reprezint`
în principal2 tot ceea ce vroiam s` spun
prin incoeren]a ateismului: incoeren]`
în raport cu idealul regulativ al înte-
meierii mereu mai adânci.

Din punctul de vedere al unui om de
[tiin]` credincios, legile fizicii devin
mult mai interesante. {i pentru c` a]i
permis, în interven]ia dumneavoastr`,

unui specialist în filozofia [tiin]ei s` v`
explice care este statutul acestor legi, o
s` m` conformez permisiunii, prezen-
tând cititorilor punctul meu de vedere
în privin]a naturii legilor [tiin]ifice (un
punct de vedere în filozofia [tiin]ei
printre altele). (Cuno[tin]ele mele în
domeniul filozofiei [tiin]ei ]in nu atât
de o specializare academic` seac`, cât de
un interes viu în acest domeniu care s-a
soldat cu o tez` de doctorat).

S` plec`m de la afirma]ia domnului
Tudorie: Nici vorb` de un dictat divin pen-
tru c`derea merelor. Având în vedere c`
dânsul î[i declin` competen]a în
chestiuni legate de filozofia [i istoria
[tiin]ei (cele dou` sunt studiate de obi-
cei împreun`), pe de alt` parte c` New-
ton era de p`rere opus` (pentru el cauza
gravita]iei era Dumnezeu însu[i), o s`-i
d`m credit, totu[i, lui Isaac Newton.
(Componenta teologic`, de[i explicit
prezent` în Principiile matematice ale
filozofiei naturale, lucrare ce întemeiaz`

fizica modern`, prezent`, de asemenea,
[i în alte texte ale lui Newton legate de
fundamentul acestei opere, a fost refu-
lat` consecvent – pân` acum câ]iva ani?
– de cei din departamentul de filozofie
teoretic` de la Bucure[ti, în timp ce în
Occident exist` numeroase studii sub
form` de articole [i c`r]i pe aceast`
tem`.)

Fire[te, nici avântul destructiv al
postmodernismului, nici „progresele“
[tiin]ei contemporane nu ne furnizeaz`
vreun argument serios conform c`ruia
Newton s-ar fi în[elat. Problema cauzei
gravita]iei, iar nu a formul`rilor ei
matematice care nu prind cauza ei
ultim`, este una deschis` credin]ei.
Gr`itor mi se pare faptul dup` care
marii oameni de [tiin]` care au funda-
mentat fizica contemporan` (Einstein,
Schrödinger, Bohr, Heisenberg) au avut
o motiva]ie religioas` explicit`. Îns`
acest fapt nu are, desigur, o valoare con-
strâng`toare, mai ales la tinere]e, când
vrei s` refaci toat` problematica
omenirii pe cont propriu, în vederea
unei solu]ii personale, în loc s` preiei
un sfat, o doctrin` sau chiar o tradi]ie [i
s` î]i utilizezi minimum de energie pe
care noi, oamenii, îl avem, pentru a face

un mic pas mai departe. Poate c` ace[ti
mari oameni au fost cam stupizi cu
privire la adoptarea unei atitudini reli-
gioase. Ajun[i la marginile [tiin]ei de
atunci, s-au sim]it singuri (dispozi]ie
fundamental`, cu care domnul Tudorie
este simpatetic) [i au avut nevoie de
Cineva „dincolo“. Poate c` este par]ial
adev`rat (motiva]iile lor explicite ]in
îns` de armonia [i frumuse]ea Univer-
sului). Dificultatea atitudinii care re-
duce credin]a la motiva]ii psihologice
(fric` etc.)3 este c` ea se bazeaz` pe… o
credin]` negativ`, anume credin]a c`
„dincolo“ de marginile Vizibilului nu
mai este nimic.

Ateismul este, în al doilea rând, o ati-
tudine incoerent`, pentru c` el face uz
în diferite moduri de credin]` (în va-
rianta ei secularizat`), dar nu o re-
cunoa[te ca atare. Credinciosul are co-
eren]` maxim`: el asum` chiar [i ne-
credin]a, adic` ateismul! S` m` explic.

Marii tr`itori cre[tini, nu doar cei

din pustiu, ne dezv`luie c` au existat
perioade extreme în via]a lor în care re-
tragerea Duhului a fost atât de lung`
sau de extrem` încât au ajuns s` se în-
trebe, în unele cazuri, dac` toat` seva
experien]ei pe care o atribuiau acestui
Duh al lui Dumnezeu nu fusese decât o
iluzie sau putea fi explicat` altfel (anu-
me, ateu). Este tipul de tr`ire care poate
fi întâlnit în diferite grade [i camuflat
sub diferite aspecte ale credin]ei, pentru
care p`rintele Steinhardt pune drept
motto al Jurnalului fericirii declara]ia
paradoxal`: Cred, Doamne, ajut` necred-
in]ei mele! (Marcu 9, 24).

M` întorc la temele de mai sus.
În privin]a raportului organic dintre

[tiin]a (modern`) [i credin]`, a[a cum
apare acesta la Kant, a ap`rut de curând
pe pia]a româneasc` a ideilor o exce-
lent` analiz`, aceea a prof. Virgil Cio-
mo[: Con[tiin]` [i schimbare în Critica
ra]iunii pure (Humanitas, 2006). Tema
apare tratat` chiar în primul capitol al
acestei lucr`ri4 [i orice comentariu la
prima Critic` va trebui s` se confrunte
cu o astfel de analiz`. Mai mult, [i im-
portant pentru noi în acest context,
orice ateu nemilitant, dar [i orice
cre[tin, are în fa]` prin intermediul tex-

tului prof. Ciomo[ cele dou`
interpret`ri posibile, epistemologic` [i
fenomenologic`, ale celebrului loc din
„Prefa]a a doua“ a primei Critici:

A trebuit prin urmare s` suprim
(aufheben) [tiin]a pentru a face loc
credin]ei (B XXX).

Interpretarea epistemologic` spune:
de la un moment dat [tiin]a nu mai
func]ioneaz`, ea are limite, ceea ce
urmeaz` este credin]a, adic`, la modul
ateu, vidul, un spa]iu gol, neinteresant.
Interpretarea fenomenologic` (ne-atee)
sus]ine: credin]a nu pune cap`t [tiin]ei
decât pentru a face loc unui alt tip, sui
generis, de cunoa[tere, pe care s` o
numim aici, împreun` cu Mihai {ora,
oblic`. Dac` interpretarea fenomenolo-
gic` este adev`rat`, cea epistemologic`
rateaz` sensul adânc al primei Critici [i
î[i închide accesul, dincolo de interesul
pentru Kant, la un domeniu inefabil al
Realului [i la un tip specific lui de
cunoa[tere. Dac` interpretarea episte-
mologic` are dreptate, atunci ne putem
comporta cum vrem: de exemplu, s`
fim nepolitico[i într-o interpelare sau s`
înfigem cuiva un cu]it în spate. Totul
este posibil, dup` cum remarca, amar
de adev`rat, Dostoievski.

Închizând bucla, voi încerca acum s`
r`spund la întrebarea: ce pot fi legile
fizicii ([tiin]ei) în condi]iile unei pozi]ii
organice, deci a accept`rii Celor
Nev`zute?

Dac` Cele Nev`zute sunt realit`]i
noetice [i dac` accept`m c` Dumnezeu
(f`r` a c`dea în capcana unei imagini
antropomorfe a acestei Realit`]i trans-
personale) a adus la fiin]` Crea]ia cu
ajutorul anumitor realit`]i noetice ori-
ginare, logoi spermaticoi (Sf. Maxim
M`rturisitorul), atunci legile fizicii nu
încearc` s` fie decât expresii cât mai
adecvate (inevitabil îns` relative) ale
acestor invarian]i inefabili nev`zu]i.
Metafora pe care am folosit-o în lu-
crarea de doctorat acum câ]iva ani era
urm`toarea: inefabilul acestor ra]iuni
invizibile ale Crea]iei se aseam`n` cu
„apa“ translucid` a interiorului unui
cristal cu mai multe fe]e. Aceste fe]e
reprezint` expresiile palpabile, ce pot fi
chiar radical diferite, ale Realului inefa-
bil. Numai acest punct de vedere ne
scap` de scepticism, asumând [i rela-
tivismul existent de fapt în orizontul
cunoa[terii contemporane. C`ci între
forma bohmian` a legilor fundamen-
tale ale mecanicii cuantice, pentru a lua
un exemplu din teoria fundamental` a
materiei, [i forma statistic` a acelora[i
legi, dat` de interpretarea GRW/P, adic`
între formul`ri ce iau na[tere în cadrul
unui program epistemologic ce pleac`
de la Einstein [i cele care iau na[tere în
cadrul unui program ce pleac` de la
Bohr, nu va putea fi decis în mod abso-
lut niciodat`.

l
1 Lucrarea de la care trebuie plecat este

Raymond Moody, Life after life: The investigation
of phenomenon – survival of bodily death, Mock-
ingbird Books, 1975.

2 Dar vezi [i mai jos.
3 Pe lâng` faptul c` nu [tie nimic de critica

lui Eliade legat` de încerc`rile de a reduce
esen]a religiosului la fenomene psihologice,
sociale etc.

4 Vezi îns` [i articolul „Credin]`, nihilism
[i fidelitate“ în Virgil Ciomo[, De la experien]a
sublimului la starea de excep]ie (Paideia,
2006). j
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