
T A B O R
Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română

Anul VIII, nr. 10
Octombrie 2014



T A B O R
Revistă lunară de cultură și spiritualitate românească

editată de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

COLEGIUL DIRECTOR: 

†Andrei Andreicuţ; †Justinian Chira; †Petroniu Florea; †Vasile Flueraș; †Iustin Hodea

Fondator: † BARTOLOMEU ANANIA

Director: Pr. CĂTĂLIN PĂLIMARU

Redactor-șef: Pr. FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

Consultant: Pr. ȘTEFAN ILOAIE

COLEGIUL DE REDACŢIE (alfabetic): Simion Aștilean; Titus Beu; Nicolae Bocșan; 

Paul Brusanowski; Pr. Ioan Chirilă; Dan Ciachir; Vasile Cristea; 

Doina Curticăpeanu; Petre Guran; Pr. Ioan I. Ică sr; Arhid. Ioan I. Ică jr; 

Adrian Lemeni; Andrei Marga; Mircea Muthu; Basarab Nicolescu; 

Ierom. Rafael Noica; Toader Paleologu; Pr. Ioan Pintea; Mircea Platon; Liviu Pop; 

Octavian Popescu; Mihai Șora; Nicolae-Șerban Tanașoca; Bogdan Tătaru-Cazaban; 

Episcop Ignatie Trif; Pr. Patriciu Vlaicu

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: Piaţa Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca

Tel/fax: 0264-599649; E-mail: tabor_revista@yahoo.com; adresa site: http://www.tabor-revista.ro/

GRAFICIAN: Marius Ghenescu; TEHNOREDACTOR: Pr. Eugen Mera; 

TRADUCERI REZUMATE: Monica Felecan

DIFUZARE: Pr. Nicolae Kerekes

ISSN 1843 – 0287

Preţ: 10 lei

Abonament anual: 120 lei 

Cod IBAN: RO79 RNCB 0106 0266 0440 0017 deschis la BCR Cluj.



Actualitate





5

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

Ac
tu
al
ita
te

ANTHROPOCEN ŞI TERŢUL ASCUNS 

BASARAB NICOLESCU

Dialogul între ştiinţă şi religie este mai actual decât oricând în contextul Anthropocen-ului. 
Există pericolul, pentru prima dată de istorie, de dispariţie a întregii specii umane1. An-

thropocen este un neologism desemnând o nouă epocă geologică, caracterizată prin faptul că 
acţiunea speciei umane devine forţa geofi zică dominantă a planetei noastre faţă de forţele geo-
logice naturale. Supravieţuirea speciei umane este, pentru un bun număr de oameni de ştiinţă şi 
fi losofi  contemporani (printre care mă număr), problema cea mai importantă a epocii noastre. 
Această afi rmaţie ştiinţifi că (şi nu ideologică) poate apărea ca fi ind surprinzătoare, deoarece 
guvernele şi organismele internaţionale nu par a fi  luat cunoştinţă de acest pericol (deşi ele 
au fost avertizate de oameni de ştiinţă de mare reputaţie), iar 99,99 % din locuitorii planetei 
ignoră că ei şi urmaşii vor dispărea de la suprafaţa pământului în interval de câteva secole şi 
nu într-unul de miliarde de ani. Cuvântul însuşi Anthropocen este aproape necunoscut chiar de 
oameni cultivaţi.

După cum scrie Clive Hamilton în cartea sa, Requiem for a Species2, este greu de acceptat 
ideea că fi inţele umane pot modifi ca compoziţia atmosferei pământului la un punct de a distruge 
propria lor civilizaţie şi, de asemenea, a speciei umane. Se poate prezice ridicarea nivelului mării 
cu mai mulţi metri în timpul acestui secol şi dizolvarea totală a gheţii arctice în unul sau două 
decenii. Se poate prezice chiar că gheaţa de pe întreaga planetă va dispărea în mai multe secole, 
ceea ce va duce la ridicarea nivelului mării de aproximativ 70 de metri. Fenomene neaşteptate se 
vor produce: animalele domestice se vor transforma în animale sălbatice şi plantele cultivate vor 
dispărea3. Consecinţele asupra securităţii naţiunilor vor fi  imense: valuri de refugiaţi din ţările 
defavorizate pe plan climatic vor emigra în ţările favorizate, ceea ce va provoca confl icte fără pre-
cedent. Organizaţiile internaţionale nu sunt preparate pentru a face faţă unei asemenea situaţii: 
ele nu sunt preocupate de securitatea planetei.

Perspectiva unei schimbări climatice haotice arată eşecul certitudinilor născute din epoca 
Luminilor şi pune serios la îndoială proiectul modernităţii. Un fapt este cert: în Anthropocen, ve-

1 A se vedea, de exemplu, BRUNO LATOUR, «L’Anthropocène et la destruction de l’image du Globe», in Emilie Hache 
(Ed.), De l’univers clos au monde infi ni, Éditions Dehors, Paris, 2014, pp. 27-54.
2 CLIVE HAMILTON, Requiem for a Species – Why We Resist the Truth about Climate Change, London, Earthscan, 
2010.
3 Idem, p. 44.
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natura. Desacralizarea naturii ajunge astfel la apogeul său.
Cum poate fi  evitată teribila catastrofă? În SUA, oamenii politici sunt convinşi că ea poate fi  

evitată prin soluţii tehnologice şi autorităţile au format mai multe comisii de specialişti pentru a găsi 
astfel de soluţii. Astfel s-a născut o nouă disciplină, foarte prosperă astăzi: geo-ingineria sau ingineria 
climatică, al cărei obiect este manipularea mediului înconjurător pentru a contra-balansa schimba-
rea climatică provocată de specia umană. Scopul este transformarea compoziţiei chimice a atmosferei 
astfel încât omul să poată regla, după voinţa sa, temperatura planetei noastre. Paul Cruzen, premiul 
Nobel de Chimie, a propus în anul 2006 să se introducă în atmosferă aerosoli care să refl ecte lumina 
soarelui4. Această sugestie a deschis o pistă importantă de cercetare, sprijinită de instituţii prestigioase 
precum National Academy of Sciences în SUA şi Royal Society. Ideea este de a injecta în stratosferă 
dioxid de sulf, în formă gazoasă, la o altitudine de 10-50 Km, formând astfel aerosoli dε sulfat, parti-
cule ce pot refl ecta lumina solară.5 Paul Cruzen remarca, în trecere, că cerul diurn va deveni astfel în 
permanenţă alb, perspectivă sinistră pe plan estetic. Este uimitor că savanţi de talia lui Edward Tel-
ler (co-fondator şi director la Lawrence Livermore National Laboratory din San Francisco) şi Lowell 
Wood (cercetător la acelaşi laborator şi savant infl uent la Pentagon) se afl ă printre adepţii ardenţi ai 
acestei soluţii tehnologice. Cu un orgoliu nemăsurat, Lowell Wood afi rma în toată inocenţa: „Noi am 
transformat toate mediile înconjurătoare. De ce nu am face acelaşi lucru cu planeta noastră?”6

Din punctul meu de vedere, în acord cu Clive Hamilton, nu tehnologia va salva specia noas-
tră, ci o schimbare radicală a viziunii asupra Realităţii. Există o nevoie evidentă pentru o nouă 
spiritualitate, compatibilă cu spiritualităţile deja existente, dar care să reuşească a concilia teh-
noştiinţa cu înţelepciunea. În acest context, sunt convins că dialogul între ştiinţă şi religie va avea 
un rol crucial în naşterea acestei noi viziuni asupra Realităţii.

Există o mare sărăcie spirituală prezentă astăzi pe planeta noastră. Ea se manifestă prin 
frică, violenţă, ură şi dogmatism. Într-o lume cu mai mult de 8000 de discipline academice, mai 
mult de 10000 de mişcări religioase şi mai mult de 6000 de limbi, este difi cil să visezi despre în-
ţelegere reciprocă şi pace. 

Prima motivaţie pentru o nouă spiritualitate este tehnoştiinţa, asociată cu o fabuloasă putere 
economică. Ea vehiculează o forţă iraţională a efi cienţei de dragul efi cienţei: tot ceea ce se poate 
face se va face, spre mai rău sau mai bine. Cea de a doua motivaţie pentru o nouă spiritualitate este 
difi cultatea dialogului între diferitele spiritualităţi, care apar uneori ca fi ind antagoniste. 

În mod simplu spus, trebuie să găsim o dimensiune spirituală a democraţiei. Viaţa socială se 
situează dincolo de disciplinele academice, dar ea se bazează pe cunoştinţele generate de acestea. 

Homo religiosus a existat de la începuturile speciei umane, în momentul în care omul a 
încercat să înţeleagă sensul vieţii sale. Sacrul este tărâmul natural al lui Homo religiosus. Limba 
sa este cea a imaginarului, încercând să penetreze niveluri mai înalte de Realitate prin parabole, 
simboluri, mituri, legende, revelaţie, încercând astfel să desluşească nevăzutul prin observarea 
lumii vizibile. 

Homo economicus este o creaţie a modernităţii. Noi credem astăzi numai în ceea ce vedem, 
observăm sau măsurăm. Profanul este tărâmul natural al lui Homo economicus. Limba sa este cea 
a unui singur nivel de Realitate, accesibil prin mintea analitică, graţie ştiinţelor exacte şi umane, 
tehnologiei, teoriilor şi ideologiilor, matematicii şi informaticii. 

O modalitate de a evita impasul confl ictului Homo religiosus / Homo economicus este cea de 
a adopta metodologia şi hermeneutica transdisciplinară7. 

4 PAUL CRUZEN, „Albedo Enhacement by Stratosferic Sulphur Injections: A Contribution to Resolve a Policy Dilem-
ma”, Climatic Change 77 (3-4): 211-220.
5 CLIVE HAMILTON, Requiem for a Species, op. cit., p. 198.
6 In JEFF GOODELL, „Can Dr. Evil Save the World”, Rolling Stone, 3 noiembrie 2006.
7 BASARAB NICOLESCU, „Transdisciplinarity as Methodological Framework for Going Beyond the Science and Religi-
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cată de mai mulţi teologi ortodocşi: francezul Philippe Dautais8, francezul de origine română 
Jean Boboc9,10, ucraineanul Antoine Arjakovsky11, englezul Christopher Knight12 şi românii Ioan 
Chirilă13,14 şi Doru Costache15.

În continuare, descriu pe scurt ce este transdisciplinaritatea, insistând pe noţiunile-cheie de 
niveluri de Realitate şi Terţ Ascuns.

Transdisciplinaritatea este fondată pe trei axiome16: 
i. Axioma ontologică: Există diferite niveluri de Realitate ale Obiectului şi, în mod corespun-

zător, diferite niveluri de Realitate a Subiectului. 
ii. Axioma logică: trecerea de la un nivel de Realitate la altul este posibilă prin logica terţului 

inclus. 
iii. Axioma epistemologică: Structura totalităţii nivelurilor de Realitate, în cunoaşterea na-

turii, societăţii şi a noastră înşine, este o structură complexă: fi ecare nivel este ceea ce este pentru 
că toate nivelurile există în acelaşi timp. 

Dicţionarele ne spun ce înseamnă „realitatea”17, dar ceea ce ele ne oferă nu sunt defi niţii, ci 
descrieri într-un cerc vicios: „realitatea” este defi nită în funcţie de ceea ce este „real”. 

Pentru a evita orice ambiguitate, defi nesc „realitatea” într-un sens care este utilizat de către 
oamenii de ştiinţă, şi anume în termeni de „rezistenţă”. 

În scopul de a evita ambiguităţile suplimentare, trebuie să distingem cuvintele „Real” şi „Re-
alitate”. Real desemnează ceea ce este, în timp ce Realitatea este legată de rezistenţa la experienţa 
noastră umană. „Realul” este, prin defi niţie, învăluit pentru totdeauna (nu tolerează nici o altă 
precizare), în timp ce „Realitatea” este accesibilă cunoaşterii noastre. Realul implică non-rezisten-
ţă în timp ce Realitatea implică rezistenţă. 

Fiecare nivel este caracterizat prin caracterul său incomplet: legile care guvernează acest 
nivel sunt doar o parte din totalitatea legilor care guvernează toate nivelurile. Şi chiar totalitatea 

on Debate”, Transdisciplinarity in Science and Religion 2 (2007): 35-60.
8 PHILIPPE DAUTAIS, Si tu veux entrer dans la vie – Thérapie et croissance spirituelle, Novelle Cité, Paris, 2013.
9 JEAN BOBOC, „Homo absconditus et eschatologicus – Éléments pour une théo-anthropologie orthodoxe, ter-
naire, apophatique et pneumatique”, thèse de doctorat en théologie orthodoxe, Institut de Théologie Orthodo-
xe Saint-Serge, Paris, 2013.
10 JEAN BOBOC, La grande métamorphose – éléments de théo-anthropologie orthodoxe, CERF, Paris, 2014 (în curs 
de publicare).
11 ANTOINE ARJAKOVSKY, Essai sur le Père Serge Boulgakov, philosophe et théologien chrétien, Parole et Silence, 
Paris, 2006. 
12 CHRISOPHER KNIGHT, „The Future of the Dialogue Between Orthodox Christianity and the Sciences”, Transdisci-
plinarity in Science and Religion 6 (2009): 29-32.
13 IOAN CHIRILĂ, „Subject, Self and Soul – Biblical Anthropological Approaches and Orthodox Exegesis. A Possi-
ble Perpective for a Transdisciplinary Discourse”, talk at the International Congress «Subject, Self, and Soul: 
Transdisciplinary Approaches to Personhood», Universidad Pontifi cia Comillas and Metanexus Institute, Ma-
drid, July 2008 – a se vedeahttp://www.metanexus.net/essay/subject-self-and-soul%E2%80%94biblical-
anthropological-approaches-and-orthodox-exegesis-possible şi http://vimeo.com/10357511 accesate la 4 
august 2014.
14 IOAN CHIRILĂ, „Ternaire et Trinité, homogène, hétérogène et « l’état T » – Une évaluation théologique du discours 
lupascien sur le tiers inclus”, in BASARAB NICOLESCU (Éd.), À la confl uence de deux cultures : Lupasco aujourd’hui, 
Paris, Oxus, 2010, p. 54-78.
15 DORU COSTACHE, „Elemente de Tip Transdisciplinar în Gândirea Patristică Bizantină”, Tabor 12 (2013): 23-32; 
versiune în limba engleză: DORU COSTACHE, «The Transdisciplinary Carats of Patristic Byzantine Tradition», in 
BASARAB NICOLESCU and ATILA ERTAS (Ed.), Transdisciplinary Education, Philosophy and Applications, ATLAS 
Publishing, Lubbock, Texas, 2014.
16 NICOLESCU, La transdisciplinarité, op. cit.
17 http://dictionary.reference.com/browse/reality accesat la 2 mai 2014.
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derare Subiectul şi interacţiunea acestuia cu Obiectul. Cunoaşterea este întotdeauna şi pentru 
totdeauna deschisă. 

Zona situată între două niveluri diferite de Realitate şi dincolo de toate nivelurile, este o zonă 
de non-rezistenţă la experienţele, reprezentările, descrierile, imaginile noastre şi, de asemenea, la 
formalizările noastre matematice. 

Totalitatea nivelurilor de Realitate ale Obiectului şi zona sa complementară de non-rezis-
tenţă constituie ceea ce numim Obiectul transdisciplinar, în timp ce totalitatea nivelurilor de 
Realitate ale Subiectului şi zona sa complementară de non-rezistenţă constituie ceea ce numim 
Subiectul transdisciplinar. 

Cele două zone de non-rezistenţă ale Subiectului şi Obiectului trebuie să fi e identice pentru 
ca Subiectul să poată comunica cu Obiectul. Un fl ux de conştiinţă, care intersectează diferitele ni-
veluri de Realitate ale Subiectului, trebuie să corespundă fl uxului de informaţii care intersectează 
diferitele niveluri de Realitate ale Obiectului. Cele două fl uxuri sunt corelate, deoarece ele au în 
comun aceeaşi zonă de non-rezistenţă.

Cunoaşterea nu este nici exterioară nici interioară: ea este în acelaşi timp exterioară şi inte-
rioară. Studiul universului şi studiul fi inţei umane se susţin unul pe altul. 

Zona de non-rezistenţă joacă rolul unui al treilea între Subiect şi Obiect, un termen de inter-
acţiune care permite unifi carea Subiectului şi Obiectului, garantând în acelaşi timp diferenţa lor. 
În cele ce urmează, voi numi acest termen de interacţiune Terţul Ascuns. 

În abordarea transdisciplinară, Subiectul şi Obiectul sunt imersate în Terţul Ascuns. 
Subiectul transdisciplinar şi nivelurile sale, Obiectul transdisciplinar şi nivelurile sale, şi 

Terţul Ascuns defi nesc Realitatea transdisciplinară sau trans-Realitatea (vezi Figura 1). 

Fig. 1. Trans-Realitatea.

Terţul Ascuns, în relaţia sa cu nivelurile de Realitate, este fundamental pentru înţelegerea lui 
Unus Mundus descris de cosmodernitate. Realitatea este în acelaşi timp una şi multiplă. În cazul 
în care ne limităm doar la Terţul Ascuns, unitatea este nediferenţiată, simetrică, situată în non-
timp. În cazul în care ne limităm doar la nivelurile de Realitate, există doar diferenţe, asimetrii, 
situate în timp. Considerarea simultană a nivelurilor de Realitate şi a Terţului Ascuns introduce 
o rupere a simetriei lui Unus Mundus. De fapt, nivelurile de Realitate sunt generate tocmai de 
această rupere de simetrie care se petrece în timp. 
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său, el are nevoie de Subiect pentru a cunoaşte lumea: Subiectul, Obiectul şi Terţul Ascuns sunt 
inter-legate. 

Realitatea este Una. Pentru un viitor durabil, trebuie să luăm în considerare în mod simultan 
toate nivelurile de Realitate şi, de asemenea, Terţul Ascuns. 

Disciplinele academice sunt interesate doar de fragmente ale nivelurilor de Realitate, pe 
când culturile şi religiile implică simultan unul sau mai multe niveluri de Realitate ale Obiectu-
lui, unul sau mai multe niveluri de Realitate ale Subiectului şi zona de non-rezistenţă a Terţului 
Ascuns. Tehnoştiinţa se afl ă în întregime în zona Obiectului, în timp ce culturile şi religiile traver-
sează toţi cei trei termeni: Obiectul, Subiectul şi Terţul Ascuns. Această asimetrie demonstrează 
difi cultatea dialogului lor: acest dialog poate avea loc numai atunci când există o conversiune a 
tehnoştiinţei spre valori, adică atunci când cultura tehnico-ştiinţifi că devine o adevărată cultură18. 
Tocmai această conversiune o poate realiza dialogul între ştiinţă şi religie. Dialogul tehnoştiinţei 
cu culturile şi religiile este metodologic posibil, deoarece Terţul Ascuns traversează toate nivelu-
rile de Realitate. 

Tehnoştiinţa se afl ă într-o situaţie paradoxală. În sine, ea este oarbă la valori. Cu toate aces-
tea, atunci când ea intră în dialog cu culturile şi religiile, ea devine receptivă la valori. 

Procedând astfel, putem identifi ca germenul comun al lui Homo religiosus şi al lui Homo 
economicus, care poate fi  numit Homo sui transcendentalis. 

Persoana umană apare ca o interfaţă între Terţul Ascuns şi lume. Eliminarea Terţului Ascuns 
în cunoaştere conduce spre o fi inţă umană uni-dimensională, redusă la celule, neuroni, quarci şi 
particule elementare. 

O teorie unifi cată a nivelurilor de Realitate este crucială în construirea unui viitor durabil. 
Consideraţiile făcute până în prezent în acest domeniu se bazează pe gândirea reducţionistă şi 
binară: totul se reduce la societate, economie şi mediul înconjurător. Nivelul individual al rea-
lităţii, nivelul spiritual al Realităţii şi nivelul cosmic al Realităţii sunt complet ignorate. Viitorul 
sustenabil, atât de necesar pentru supravieţuirea noastră, se poate baza doar pe o teorie unifi cată 
a nivelurilor de Realitate. 

Noi suntem o parte integrantă a mişcării ordonate a Realităţii. Libertatea noastră constă în 
a intra în această mişcare cosmică sau a o perturba. Putem răspunde în mod armonios acestei 
mişcări sau putem impune voinţa noastră de putere şi dominaţie. Responsabilitatea noastră este 
de a construi un viitor durabil în acord cu mişcarea de ansamblu a Realităţii. 

Suntem martorii unei noi ere – cosmodernitatea – fondată pe o nouă viziune a interacţiu-
nii contemporane dintre ştiinţă, cultură, spiritualitate, religie şi societate19. Cosmodernitatea, în 
esenţa ei, înseamnă că orice entitate a universului este defi nită de relaţia sa cu celelalte entităţi. 
Fiinţa umană, la rândul său, este legată, ca persoană, de Terţul Ascuns. Ideea veche de cosmos, în 
care noi suntem participanţi activi, este reînviată. 

Realitatea este plastică. Realitatea nu este ceva în afara sau în interiorul nostru: ea este în 
acelaşi timp în afara şi în interiorul nostru. Noi suntem o parte a acestei Realităţi, care se schimbă 
în funcţie de gândurile noastre, de sentimentele şi de acţiunile noastre. Acest lucru înseamnă că 
fi ecare dintre noi suntem pe deplin responsabili pentru ce este Realitatea. Lumea se mişcă, trăieş-
te şi se oferă cunoaşterii noastre, datorită existenţei unor structuri coerente a ceea ce este, totuşi, 

18 BASARAB NICOLESCU, „Toward a Methodological Foundation of the Dialogue Between the Technoscientifi c and 
Spiritual Cultures”, in Differentiation and Integration of Worldviews, Liubava Moreva (Ed.), Sankt Petersburg, 
Eidos, 2004, pp. 139-152.
19 BASARAB NICOLESCU, From Modernity to Cosmodernity – Science, Culture, and Spirituality, New York, State 
University of New York (SUNY) Press, 2014.
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structurată în niveluri. 
Nivelurile de Realitate corespund nivelurilor de înţelegere, într-o fuziune a cunoaşterii şi a 

fi inţei. Toate nivelurile de Realitate sunt întreţesute. Lumea este, în acelaşi timp, cognoscibilă şi 
incognoscibilă. 

Terţul Ascuns între Subiect şi Obiect neagă orice raţionalizare. Prin urmare, Realitatea este, de 
asemenea, trans-raţională. Terţul Ascuns condiţionează nu numai fl uxul de informaţii între Subiect 
şi Obiect, dar, de asemenea, cel între diferitele niveluri de Realitate ale Subiectului şi între diferitele 
niveluri de Realitate ale Obiectului. Discontinuitatea între diferitele niveluri este compensată de conti-
nuitatea informaţiei vehiculate de către Terţul Ascuns. Sursă a Realităţii, Terţul Ascuns se alimentează 
din această Realitate, într-o respiraţie cosmică care ne include şi include întregul univers. 

Este clar că există o legătura intimă între Terţul Ascuns şi gândirea apofatică ortodoxă, al 
cărui tezaur de spiritualitate poate fi  esenţial pentru a face faţă încercărilor Anthropocen-ului. În 
acest context, Pr. Prof. Jean Boboc propune o nouă antropologie – o onto-theo-antropologie, în 
acord, în acelaşi timp, cu theo-antropologia ortodoxă şi cu rezultatele ştiinţei contemporane (cos-
mologie, embriologie şi genetică)20. El leagă gândirea apofatică şi metodologia transdisciplinară, 
demonstrând pertinenţa, pe plan teologic, a logicii terţului inclus şi a noţiunii de niveluri de Reali-
tate. Cheia de boltă a antropologiei sale este prezenţa permanentă a Terţului Ascuns, care permite 
stabilirea relaţiei între raţiune şi mister. Catastrofa dualistă, care ameninţă însăşi existenţa speciei 
umane, poate fi  evitată prin adoptarea antropologiei tripartite, pneumatice şi escatologice.

Misterul ireductibil al lumii coexistă cu minunile descoperite de raţiune. Necunoscutul pe-
netrează fi ecare por a ceea ce este cunoscut, dar, fără cunoaştere, necunoscutul nu ar fi  decât un 
cuvânt vid. O nouă spiritualitate este deja potenţial prezentă pe planeta noastră. Există semne 
exemplare şi argumente pentru naşterea sa, de la fi zica cuantică până la teatru, literatură şi artă21. 
Suntem în pragul unei adevărate Noi Renaşteri, care cere, pentru a se actualiza, o nouă conştiinţă, 
cosmodernă. 

Abstract

BASARAB NICOLESCU, The Anthropocene and the Hidden Third
The big spiritual poverty present on our Earth points to the obvious need for a new vision of Real-
ity, conciliating technoscience and wisdom. The dialogue between science and religion has a crucial 
role in its birth. Technoscience, associated with fabulous economic power, drives a  hugely  irra-
tional  force  of  effi ciency  for  effi ciency’s  sake.  We  need  a  conversion  of technoscience  towards  
values.  This  conversion  is  possible  through  the  dialogue  between technoscience, on one hand  
and  religions  and  cultures, on the other hand,  which  is  methodologically  possible  through 
transdisciplinarity, with its key-notions of levels of Reality and Hidden Third. This is the way we 
could  avoid  the  dead  end  of  homo  religiosus vs.  homo  economicus debate.  The consequences 
on ethics of such a dialogue are crucial in the context of Anthropocene, of the existence of the dan-
ger, for the fi rst time in history, of the annihilation of the entire human race. It is not the technology 
which will save our race, but a radical change of our vision of Reality. The spiritual treasure of the 
orthodox apophatic thinking, intimately related with the Hidden Third, might be essential in facing 
the challenges of the Anthropocene.

KEYWORDS: Anthropocene, orthodox apophatic thinking, technoscience, levels of Reality, Hidden 
Third, transdisciplinarity

20 JEAN BOBOC, La grande métamorphose – éléments de théo-anthropologie orthodoxe, op. cit.
21 NICOLESCU, From Modernity to Cosmodernity, op. cit.
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Limitele cunoaşterii în lumea cuantelor

TITUS BEU

Deşi cercetată intens pe parcursul ultimului secol, lumea microscopică continuă să fascineze şi 
să suscite controverse prin aparent nesfârşita bogăţie de fenomene mirifi ce pe care le găzdu-

ieşte. Descoperiri revoluţionare recente dezvăluie faţete surprinzătoare ale microcosmosului, fă-
când ca, ceea ce până mai ieri părea fi cţiune, să se dovedească real – perechi de particule cuantice 
care comunică (teleportează informaţie) instantaneu, eludând parcă spaţiul, sau, proprietăţi fi zice 
care călătoresc temporar separate de particulele cărora le sunt asociate. Fie că percep această că-
lătorie captivantă ca pe o apropiere de Dumnezeu, fi e ca pe o căutare a unui ultim adevăr preexis-
tent, oamenii de ştiinţă, deopotrivă captivaţi de fenomenele miraculoase pe care le consemnează, 
călăuzesc prin strădania lor omenirea pe drumul anevoios al descoperirii propriilor rosturi.

Marile teorii fizice ale secolului 20

Cadrul formal şi conceptual care a asigurat progresul fără precedent al cunoaşterii în dome-
niul fi zicii în secolul 20 se sprijină pe trei teorii fundamentale:

Relativitatea specială•  şi relativitatea generală – dezvoltate în mod hotărâtor de Albert 
Einstein (publicate în anii 1905 şi 1916), şi, respectiv,
Mecanica cuantică•  – dezvoltată prin formulări succesive echivalente de către Werner 
Heisenberg („mecanica matricială”, 1925), Erwin Schrödinger („mecanica ondulatorie”, 
1926), şi Paul Dirac („formularea generală”, 1930). 

Relativitatea specială este aplicabilă cu precădere corpurilor care se deplasează cu viteze 
foarte mari, apropiate de viteza luminii (considerată limită universală a vitezelor), şi observate din 
sisteme inerţiale (care se deplasează cu viteză constantă). Printre fenomenele cele mai importante 
pe care le descrie cu acurateţe relativitatea specială sunt cuprinse contracţia lungimilor, dilatarea 
timpului, conversia masă-energie şi relativitatea simultaneităţii evenimentelor pentru observatori 
afl aţi în sisteme de referinţă diferite.

Relativitatea generală reprezintă o generalizare a relativităţii speciale, aplicabilă prin exce-
lenţă corpurilor masive (în mod tipic, la scară cerească), dar şi sistemelor neinerţiale (accelerate). 
Gravitaţia este concepută ca proprietate geometrică fundamentală a spaţiu-timpului – manifesta-
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corpurile din vecinătate sub forma atracţiei gravitaţionale, dar şi radiaţia, producând fenomene 
spectaculoase, cum ar fi  defl ecţia gravitaţională a undelor luminoase la trecerea pe lângă corpuri 
masive sau deplasarea gravitaţională spre roşu a lungimilor de undă.

Mecanica cuantică este teoria fundamentală care descrie sistemele atomice şi subatomice pe 
scale spaţio-temporale situate în mod tipic sub 10-10 m şi 10-15 s. Ea domină întreaga fi zică moder-
nă, fi ind considerată cea mai importantă realizare teoretică a secolului 20. Dincolo de formalismul 
matematic de o complexitate fără egal, mecanica cuantică a necesitat şi dezvoltarea unui sistem 
axiomatic şi fi lozofi c de o deosebită profunzime, bazat pe concepte cu totul străine de experienţa 
şi intuiţia comună. Deşi nicio altă teorie nu a produs atâtea rezultate exacte, cu aplicabilitate teh-
nologică pe scară largă şi cu efecte directe în viaţa cotidiană, nicio altă teorie nu rămâne mai puţin 
înţeleasă în esenţa ei, chiar şi acum, la nouă decenii după elaborarea ei.

Mecanica cuantică a permis explicarea consecventă a comportamentului particulelor şi lu-
minii la scară microscopică, a unor fenomene ca radioactivitatea, sau a unor realităţi ca antima-
teria. Comportamentul cuantic, chiar dacă doar ca o realitate de fundal discretă, este în general 
ignorat, deşi este omniprezent în tehnologiile moderne care ne înconjoară. În acelaşi timp, însă, 
mecanica cuantică continuă să contrarieze prin conceptele contraintuitive cu care operează. Să 
amintim doar că obiectele cuantice pot exista în acelaşi timp în stări şi locuri multiple, prezentând 
un soi de „ubicuitate”.

În ciuda succeselor incontestabile, teoria cuantică a evidenţiat curând după elaborarea ei 
nu numai „ciudăţenii” proprii, dar şi puncte de divergenţă majoră cu teoria relativistă. „Ubicui-
tatea” permisă obiectelor cuantice părea să pună sub semnul întrebării însăşi noţiunea de reali-
tate obiectivă, concept la care mulţi fi zicieni nu erau dispuşi să renunţe. Un alt aspect discordant 
important derivă din faptul că, în timp ce teoria relativistă nu admite deplasări ale obiectelor sau 
perturbaţiilor de orice fel cu viteze supraluminice, teoria cuantică permite conceptual şi formal, 
iar experimente moderne par să o confi rme, transmiterea de informaţie între particule cuantice 
cu viteze care exced semnifi cativ viteza luminii. În sfârşit, un alt dezacord vizează aparentul inde-
terminism al teoriei cuantice, în cadrul căreia rezultatul măsurătorilor are caracter probabilistic 
şi nu poate fi  prevăzut. Acest lucru nu înseamnă în nici un fel că evoluţia sistemelor cuantice nu 
se supune unor legităţi deterministe, ci doar că determinismul nu se referă la mărimile obişnuite 
cu care operăm în lumea macroscopică şi că extragerea de informaţie din sistemele microscopice 
prin intermediul aparatelor de măsură macroscopice (invazive, din punct de vedere microscopic) 
este supusă hazardului. Aceste consecinţe ale teoriei cuantice erau întru totul inacceptabile pentru 
Einstein din perspectiva teoriei relativităţii, el devenind un opozant fervent şi obiectând că teoria 
cuantică este cu siguranţă incompletă.

Fizica modernă tolerează tacit coexistenţa relativităţii generale şi mecanicii cuantice, chiar 
dacă par ireconciliabile sub forma în care sunt formulate în prezent. Fiecare dintre ele furnizează 
o descriere extrem de precisă pe scala spaţio-temporală pentru care a fost concepută – relativita-
tea generală este utilă mai ales dincolo de scara planetară, în timp ce mecanica cuantică descrie 
comportamentul particulelor microcosmosului. Desigur, caracterul ireconciliabil al celor două te-
orii se manifestă şi mai pregnant pe aceeaşi scală spaţio-temporală, în condiţii extreme, cum ar 
fi  interiorul găurilor negre (în care spaţiu-timpul colapsează în jurul unei mase imense la dimen-
siuni infi me, iar gravitaţia colosală absoarbe integral substanţa şi radiaţia din vecinătate) sau în 
încercarea de a descrie perioadele iniţiale ale Universului care au urmat Big Bang-ului.

Tot mai mulţi fi zicieni, însă, sunt optimişti şi par să admită că cei doi piloni ai fi zicii vor putea 
fi  reconciliaţi într-un viitor nu prea îndepărtat în cadrul unei noi teorii, o teorie unifi catoare „a to-
tului”, şi anume teoria stringurilor, care asociază tuturor particulelor stări ale unor corzi vibrante 
de energie şi încorporează în mod natural gravitaţia. Pentru a fi  consistentă, teoria stringurilor 
impune însă existenţa a nu mai puţin de 11 dimensiuni—10 spaţiale şi una temporală, cele 7 di-
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cele accesibile momentan, astfel încât rămân neobservabile în experimentele care pot fi  efectuate 
în prezent.

Mecanica cuantică

Teoria cuantică îşi are originile în criza fi zicii clasice de la sfârşitul secolului 19 şi începutul 
secolului 20. Rezultatele unor experimente simple de spectroscopie, cum ar fi  structura discretă 
a liniilor spectrale ale gazelor atomice, nu mai puteau fi  explicate pe baza mecanicii şi electrodi-
namicii clasice. Fizica clasică permitea atomilor să vibreze cu orice frecvenţă, ceea ce conducea la 
consecinţa absurdă că sistemele atomice puteau radia cantităţi infi nite de energie. Această conse-
cinţă nefi zică, neobservată în realitate, a fost denumită catastrofă ultravioletă.

Ieşirea din impas şi, totodată, punctul de cotitură faţă de fi zica clasică, este marcat de revo-
luţionara ipoteză a cuantelor, emisă de Max Planck în 1900, conform căreia schimbul de energie 
între radiaţie şi substanţă nu se realizează în mod continuu, ci doar prin intermediul unor canti-
tăţi discrete, numite cuante de energie. Ipoteza cuantelor a permis pentru prima dată explicarea 
corectă a spectrului radiaţiei electromagnetice a corpului negru, iar teoria dezvoltată nu mai pre-
zicea în mod eronat catastrofa ultravioletă. Această primă invocare a conceptului de cuantifi care, 
total străin de spiritul fi zicii clasice, a reprezentat momentul naşterii teoriei cuantice, al cărei 
părinte incontestabil este considerat Max Planck.

Inspirat de ideea cuantelor de energie, Einstein explică în 1905 efectul fotoelectric, conside-
rând că însăşi lumina este constituită din pachete discrete de energie, numite fotoni. Bohr preia 
în 1911 ideea de cuantifi care şi, pentru a explica stabilitatea atomilor şi spectrele atomice discrete 
(formate din linii spectrale distincte), postulează cuantifi carea ad hoc a stării de rotaţie pe traiec-
toriile circulare pe care considera că se mişcă electronii în jurul nucleului. Prin simetrie cu natura 
duală a luminii, Louis de Broglie avansează în 1924 ipoteza că şi particulele materiale au o natură 
duală, putându-li-se asocia unde (fapt confi rmat de experimentele de difracţie cu electroni efectu-
ate de C. Davisson şi L. Germer în 1927).

Având în vedere numărul tot mai mare de rezultate experimentale a căror înţelegere necesita 
recurgerea la conceptele de cuantifi care şi dualism undă-corpuscul şi nemaifi ind posibilă descri-
erea lor cantitativă prin completarea fi zicii clasice cu postulate ad hoc, a devenit evident că era 
necesară construirea din temelii a unei noi teorii consecvent cuantice.

Mecanica cuantică modernă se naşte în anii 1925-1926 prin două formulări echivalente. Pri-
ma, numită „mecanică matricială”, datorată lui Werner Heisenberg, Max Born şi Pascual Jordan, 
mai puţin folosită în prezent. Cea de a doua formulare, numită „mecanică ondulatorie”, este dez-
voltată de Erwin Schrödinger şi are ca element central funcţia de undă, care concentrează întrea-
ga informaţie asupra sistemului. Schrödinger formulează ecuaţia de evoluţie spaţio-temporală 
a funcţiei de undă, iar validitatea ei a fost confi rmată de-a lungul timpului, fără excepţie, prin 
concordanţa dintre soluţiile furnizate şi observaţiile experimentale.

Ca refl ectare formală a conceptului fundamental de dualism undă-corpuscul, Werner Hei-
senberg formulează în 1927 principiul de incertitudine, care afi rmă că perechile de variabile con-
jugate, cum ar fi  poziţia şi impulsul unei particule, nu pot fi  determinate simultan oricât de precis 
– cu cât este mai precis determinată poziţia, cu atât mai puţin precis poate fi  cunoscut impulsul 
particulei. Este important că aceste imprecizii nu sunt caracteristice pentru particula în sine, ci se 
referă exclusiv la imposibilitatea atribuirii simultane a unei poziţii şi unui impuls bine-determina-
te pentru un sistem care are intrinsec şi proprietăţi ondulatorii.

În paralel cu succesul extraordinar al noii teorii cuantice, care furniza rezultate exacte pen-
tru tot mai multe probleme fi zice fundamentale, apar şi tot mai multe întrebări legate de esenţa 
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oferi un cadru conceptual coerent, Niels Bohr şi Werner Heisenberg formulează 1927 aşa-numita 
interpretare de la Copenhaga a mecanicii cuantice. Câteva dintre principalele elemente conceptu-
ale ale interpretării de la Copenhaga sunt menţionate în continuare.

Funcţia de undă•  descrie complet starea şi evoluţia sistemului cuantic studiat. Deşi nu 
este direct observabilă (nu corespunde unei realităţi obiective), funcţia de undă conţine 
întreaga informaţie care poate fi  cunoscută asupra sistemului. Pătratul funcţiei de undă, 
în particular, este măsurabil şi dă probabilitatea de a găsi particula într-un anumit do-
meniu spaţial. Evoluţia funcţiei de undă este perfect deterministă şi este descrisă de ecu-
aţia lui Schrödinger. Toate mărimile fi zice măsurabile sunt exprimabile pe baza funcţiei 
de undă.
Operaţia de măsură • constă în interacţiunea dintre sistemul cuantic microscopic studiat 
şi un sistem macroscopic (aparatul de măsură). Măsurarea perturbă sistemul, modifi -
cându-i starea. Aparatul de măsură este conceput ca un sistem macroscopic clasic, care 
traduce realitatea cuantică microscopică în proprietăţi clasice (ex. poziţie şi impuls, sau 
funcţii de acestea).
Starea sistemului•  înaintea măsurării nu poate fi  cunoscută şi se consideră că sistemul se 
afl ă într-un amestec al tuturor stărilor posibile. În urma măsurării, sistemul colapsează 
(se arată observatorului) într-una dintre stările posibile – dar imposibil de anticipat în 
care. În afara şirului de stări în care se poate afl a sistemul, mecanica cuantică prescrie 
exact probabilitatea ca după măsurătoare sistemul să colapseze într-una dintre ele.
Rezultatul măsurătorilor • are caracter probabilistic – nu poate fi  anticipat rezultatul 
unei măsurători individuale, dar este cu certitudine egal cu una dintre valorile proprii 
(calculabile) ale mărimii fi zice măsurate. În afara şirului de valori proprii pe care le poate 
lua mărimea, mecanica cuantică prezice exact valoarea medie a rezultatelor unui număr 
mare de măsurători identice.

Considerând exemplul atomului de hidrogen, imaginea intuitivă (care, din păcate, mai per-
sistă) a electronului gravitând în jurul protonului pe orbite circulare bine defi nite, este întru totul 
greşită. Din punctul de vedere al mecanicii cuantice, electronul există simultan în orice punct 
accesibil din spaţiu, iar măsurători individuale furnizează localizări care nu pot fi  anticipate. Su-
prapunând însă un număr foarte mare de observaţii (desfăşurate în timp ale unui singur atom, sau 
simultane pentru mai mulţi atomi identici), localizările cele mai frecvente se grupează în „nori” de 
probabilitate care prezintă simetrie radială bine-defi nită.

Un alt exemplu simplu, menit să ilustreze specifi cul comportamentului cuantic, este cel al 
unui fascicul luminos care cade asupra unei lame semi-transparente înclinată sub 45°. Acest tip 
de dispozitiv „despică” fasciculul incident în două fascicule perpendiculare de intensitate egală – 
unul care îşi continuă drumul nedeviat şi altul, deviat sub 90° faţă de direcţia iniţială. O problemă 
interesantă se referă la ce se întâmplă dacă intensitatea fasciculului incident este redusă până la 
nivelul la care un singur foton traversează dispozitivul la un moment dat. Va fi  deviat sau nu? Prin 
însăşi sistemul conceptual, mecanica cuantică nu permite precizarea răspunsului la această între-
bare – rezultatul experimentului cu un singur foton nu poate fi  prevăzut. Fotonul poate fi  defl ectat 
sau nu cu egală probabilitate, iar rezultatul este supus întru totul hazardului. Formalismul permi-
te însă anticiparea valorii medii a rezultatului unui număr mare de măsurători. Astfel, dacă este 
repetată măsurătoarea cu un foton individual de un număr mare de ori, cu siguranţă în jumătate 
din cazuri se va produce defl ecţia şi în jumătate, nu.

Una dintre cele mai îndrăzneţe interpretări ale teoriei cuantice este cea a multi-lumilor 
(Hugh Everett, 1957), conform căreia, în absenţa evenimentelor, universurile paralele evoluează 
fără a exista comunicare între ele. Orice eveniment conduce la o bifurcaţie, evoluţia sistemului fi -
ind decisă în continuare de hazard. În particular, observaţia (interacţiunea sistemului cu aparatul 
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universurile paralele.
În accepţiunea modernă, mecanica clasică nu benefi ciază de un statut egal cu cel al mecanicii 

cuantice, fi ind considerată mai degrabă un caz limită sau o aproximaţie simplifi catoare, utilă la ni-
vel macroscopic. Lumea în ansamblu este considerată în esenţă cuantică la toate nivelurile, chiar 
dacă efectele cuantice sunt greu de observat la nivel macroscopic.

Faptul că formalismul matematic cuantic era desăvârşit deja la începutul anilor ‘30, dar sem-
nifi caţia profundă a conceptelor cu care se opera continua să rămână nedesluşită în anii ‘60, este 
sugestiv refl ectat de aforismul „Shut up and calculate” atribuit fi zicianului american D. Mermin. 
În mare măsură, acest aforism îşi păstrează actualitatea şi în prezent – dispunem de un formalism 
care ne permite să calculăm cu mare acurateţe fenomene cuantice, dar fundamentele fi lozofi ce ale 
teoriei continuă să rămână insufi cient înţelese şi suscită controverse.

Entanglementul cuantic

Unul dintre cele mai stranii concepte cu care operează mecanica cuantică este cel de entangle-
ment, care ar putea fi  descris ad literam prin „încâlcire” sau „încurcătură”. Termenul fi zic „cuplaj” 
este mult prea vag şi nespecifi c în acest caz şi, de aceea, nu este folosit. Sensul propriu al noţiunii de 
entanglement este mai degrabă cel de „înlănţuire”, în sensul zalelor unui lanţ – rotirea zalei de la 
unul din capete provoacă şi rotirea corespunzătoare a zalei de la celălalt capăt al lanţului.

În esenţă, două particule cuantice (fotoni, electroni, molecule etc.) pot fi generate în stări 
atât de profund legate, încât să continue să coexiste într-o starea cuantică comună, conser-
vând o proprietate comună (spin total, polarizare), indiferent de distanţa dintre ele. Într-o 
astfel de stare „înlănţuită”, o măsurătoare asupra uneia dintre particule produce pe de o parte 
colapsarea acesteia într-o stare proprie bine precizată, dar o influenţează practic instantaneu 
şi pe cealaltă, care trebuie să colapseze într-o stare proprie corespunzătoare, astfel încât siste-
mul în ansamblu să colapseze din amestecul iniţial de stări posibile, într-o stare bine definită 
în care este conservată proprietatea comună. Această „acţiune fantomatică la distanţă”, aşa 
cum a numit-o Einstein, a intrigat şi fascinat fizicienii de când a fost descrisă pentru prima 
dată în anii ´30.

Entanglement-ul poate fi  invocat, spre exemplu, în explicarea supraconductibilităţii, în te-
leportarea de informaţie (realizată pentru prima dată cu fotoni, în 1997), dar, mai mult, interac-
ţiunile non-locale implicate (independente de distanţe) sugerează transmiterea supraluminică a 
informaţiei, cu consecinţe dintre cele mai spectaculoase.

În particular, entanglementul furnizează o metodă virtual infailibilă de transmitere criptată 
a informaţiei, realizată practic pentru prima dată în 2004. În fapt, orice încercare de extragere 
neautorizată a informaţiei din canalul de comunicaţie format din cele două particule „înlănţuite”, 
una situată la emiţător şi cealaltă la receptor, perturbă sistemul, provocând colapsarea lui şi apa-
riţia unor interferenţe detectabile.

Deoarece interacţiunea instantanee a particulelor „înlănţuite” contravenea în mod fl agrant 
teoriei relativităţii, pentru care fi nitudinea vitezei luminii, ca limită absolută a tuturor vitezelor, 
reprezenta una dintre cheile de boltă, Albert Einstein a criticat vehement conceptul de entangle-
ment. În concepţia lui Einstein, care a devenit cel mai proeminent opozant al interpretării de la 
Copenhaga a mecanicii cuantice, non-localitatea interacţiunilor (independenţa de spaţiu) implica 
comunicarea între particulele „înlănţuite” altfel decât în spaţiu-timp, unde viteza interacţiunii 
ar fi  fost limitată de viteza luminii. Lui Einstein i se datorează şi denumirea colorată utilizată 
şi în prezent pentru această interacţiune – „interacţiune fantomatică la distanţă” (în germană, 
„spukhafte Fernwirkung”, iar în engleză, „spooky action at a distance”).
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într-o serie de experimente mintale menite să demonstreze eşecul mecanicii cuantice în ansam-
blu. În 1935, împreună cu Boris Podolsky şi Nathan Rosen, Einstein formulează aşa-numitul para-
dox Einstein-Podolsky-Rosen (EPR), conform căruia singurele căi pe care pot fi  explicate efectele 
instantanee ale entanglementului cuantic sunt sau să se presupună că universul ar fi  non-local 
(ceea ce din punctul de vedere al teoriei relativităţii era inacceptabil!), sau că fi zica reală a fenome-
nului s-ar baza pe variabile ascunse (neluate în considerare), ceea ce implica faptul că mecanica 
cuantică ar fi  o teorie incompletă. 

Experimentul EPR tipic cu perechi „înlănţuite” poate fi  formulat în felul următor (Bohm 
1957). Se generează o pereche de particule A şi B cu spin egal şi opus, care se deplasează libere în 
direcţii opuse. Spinul rezultant nul al perechii trebuie să se conserve în orice condiţii, indiferent 
de distanţă. Astfel încât, dacă, măsurând spinul particulei A după o anumită direcţie se obţine 
valoarea +1, ca urmare a colapsării particulei B în starea complementară care conservă spinul 
total nul, valoarea măsurată pentru spinul particulei B va fi  cu siguranţă -1. Pornind de la acest 
experiment generic, în 1964, fi zicianul John Stewart Bell demonstrează într-un articol revoluţio-
nar că ipoteza unor variabile suplimentare (ascunse) este incompatibilă cu predicţiile statistice ale 
mecanicii cuantice, deci că mecanica cuantică este intrinsec nelocală!

„Acţiunea fantomatică” depăşeşte viteza luminii

Aşa cum aminteam mai sus, Einstein a criticat vehement faptul că mecanica cuantică în-
găduia existenţa „acţiunii fantomatice la distanţă” virtual instantanee, deoarece aceasta încălca 
postulatul limitării vitezelor de către viteza luminii din teoria relativităţii. Controverse legate de 
existenţa reală a entanglementului şi, în cazul existenţei, a valorii efective a vitezei de transmitere 
a „acţiunii fantomatice la distanţă” au persistat pentru încă şapte decenii.

Existenţa reală a entanglementului a devenit incontestabilă abia în 1997, odată cu prima de-
monstrare practică a fenomenului de teleportare a informaţiei realizată în grupul condus de An-
ton Zeilinger la Universitatea din Innsbruck (Bouwmeester 1997). Au fost utilizaţi fotoni „înlăn-
ţuiţi” într-un experiment EPR tipic, iar proprietatea transmisă de la un foton la celălalt ca urmare 
a colapsării indusă de operaţia de măsurare a fost starea de polarizare. Dacă iniţial teleportarea 
s-a realizat pe distanţe de ordinul a 10 km, în 2012 acelaşi grup a demonstrat entanglementul 
fotonilor pe o distanţă de nu mai puţin de 143 km, întărind convingerea comunităţii ştiinţifi ce în 
non-localitatea entanglementului.

Răspunsul la întrebarea vizând viteza efectivă de transmitere a „acţiunii fantomatice” a fost 
dat în mod convingător în 2013 (Yin 2013). Cercetători de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnolo-
gie din Shanghai au determinat o limită inferioară incontestabilă pentru viteza cu care comunică 
două particule „înlănţuite” prin intermediul „acţiunii fantomatice”.

Ideea experimentului a fost de a crea perechi de fotoni „înlănţuiţi”, cu polarizare (direcţie 
de vibraţie) paralelă, şi de a-i trimite către doi observatori, Alice şi Bob (nume generice utilizate 
în descrierea acestui gen de experimente), situaţi simetric la aproximativ 15 km unul de celălalt. 
Conform teoriei cuantice, fi ecare foton „neobservat” încă (deci neperturbat de un aparat de mă-
sură) poate exista simultan în toate stările de polarizare posibile, dar permanent cu polarizarea 
(necunoscută) aliniată paralel cu cea a celuilalt foton cu care face pereche.

Dacă Alice efectuează măsurarea polarizării unui foton care ajunge la ea, starea acestuia colap-
sează din amestecul iniţial într-una dintre stările posibile şi Alice înregistrează o anumită valoare 
a polarizării. Datorită entanglementului, celălalt foton al perechii „înlănţuite”, care ajunge la Bob, 
va colapsa automat în starea corespunzătoare aceleaşi polarizări, iar Bob trebuie să consemneze în 
principiu acelaşi rezultat ca şi Alice pentru a confi rma existenţa entanglementului între fotoni.
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timp real prin semnale electromagnetice printr-un canal clasic de comunicaţie (fi bră optică), deci 
cu viteza luminii. Evident, datorită limitării vitezei de comunicaţie pe canalul clasic, acest protocol 
de comparare nu permitea detectarea unor interacţiuni la viteze superioare vitezei luminii.

Ideea inovatoare a experimentului din 2013 constă în aceea că Alice şi Bob nu mai compară 
în timp real, eveniment-cu-eveniment, polarizarea fotonilor măsuraţi, ci, pentru a elimina canalul 
clasic de comunicaţie, consemnează evenimentele în liste proprii şi compară abia la sfârşitul expe-
rimentului momentele de timp şi polarizările măsurate, asigurând însă o origine comună extrem 
de precisă a timpilor. Luând în considerare diferenţa maximă de timp între evenimentele consem-
nate de Alice şi Bob (0.35·10-9 secunde), distanţa dintre ei (15.3 km), precum şi anumite corecţii 
impuse de aranjamentul experimental utilizat, limita inferioară a vitezei cu care s-a propagat in-
fl uenţa entanglementului („acţiunea fantomatică la distanţă”) s-a dovedit a fi  cu patru ordine de 
mărime (de 10 000 de ori) mai mare decât viteza luminii! Pentru a avea o reprezentare asupra ero-
rilor de timp extrem de mici care afectează experimentul, merită amintit că acestea sunt de peste 
100 000 ori mai mici decât timpul care i-ar fi  fost necesar luminii să parcurgă distanţa dintre Alice 
şi Bob, ceea ce exclude din start posibilitatea unor interpretări eronate a rezultatelor. Mai mult, 
acest rezultat nu exclude posibilitatea ca de fapt „acţiunea fantomatică” să fi e instantanee (viteza 
ei de transmitere să fi e infi nită), aşa cum prezice teoria cuantică.

Proprietăţi fizice disociate de suportul lor material

În lumea clasică suntem obişnuiţi cu ideea că o anumită proprietate fi zică nu poate fi  se-
parată de obiectul material căreia îi este asociată. În lumea microscopică acest lucru pare a nu 
mai fi  întru totul adevărat. Pornind de la misterioasa pisică de Cheshire din cunoscutul roman 
„Alice în ţara minunilor” al lui Lewis Carrol, care avea capacitatea să apară arborând un rânjet 
enorm, sau să dispară lăsând în urmă doar rânjetul, fenomenul cuantic observat recent al se-
parării spaţiale a proprietăţilor de particulele cărora le sunt asociate a fost denumit „pisica de 
Cheshire cuantică”.

În 2014 a fost efectuat la Universitatea Tehnică din Viena un experiment unic (Denkmayr 
2014), în care temporar a fost separat spaţial momentul magnetic de neutronii care îl posedau 
în mod normal. Concret, a fost utilizat un cristal de siliciu pentru a descompune un fascicul de 
neutroni în două fascicule – unul deviat de la direcţia iniţială şi altul nedeviat. Utilizând un tip 
special de măsurătoare, numită „măsurătoare slabă” (în engleză „weak measurement”), menită a 
perturba sistemul cuantic cât de puţin pentru a nu-i induce colapsarea într-o stare bine defi nită, 
s-a demonstrat că în timp ce neutronii, ca particule materiale, urmau calea deviată, momentul 
magnetic, ca proprietate asociată, putea fi  detectat pe traiectoria nedeviată. Odată cu reunirea 
celor două fascicule, neutronii şi-au reluat momentul magnetic şi comportarea cunoscută.

Efectul pisicii de Cheshire ar putea conduce, în opinia autorilor experimentului, la o tehnică 
experimentală în care momentul magnetic ar putea fi  temporar îndepărtat pentru a nu perturba 
măsurarea cu precizie a altor proprietăţi ale particulelor.

Concluzii sau noi întrebări?
Niels Bohr (laureat al premiul Nobel pentru fi zică în 1922) afi rma: „Dacă mecanica cuantică 

nu te-a şocat profund, nu ai înţeles-o încă”. Richard Feynman (laureat al premiul Nobel pentru 
Fizică în 1965) se exprima chiar mai tranşant: „…cred că pot spune cu siguranţă că nimeni nu 
înţelege mecanica cuantică”. La nouă decenii de la elaborare, fundamentele conceptuale ale meca-
nicii cuantice rămân în continuare copleşitoare chiar şi pentru oamenii de ştiinţă care îşi bazează 
cercetarea pe formalismul cuantic.
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molog şi astrofi zician britanic Lord Martin Rees specula (Rees 1987): „La începuturi existau doar 
probabilităţi. Universul putea începe să existe doar dacă cineva îl observa (na.: privind observaţia 
ca pe o operaţie de măsurare care ar fi  determinat colapsarea Universului într-o stare bine deter-
minată). Nu contează că observatorii au apărut miliarde de ani mai târziu. Universul există pentru 
că suntem conştienţi de el”. De altfel, într-un interviu recent, Martin Rees afi rma că nu are niciun 
fel de convingeri religioase (The Guardian din 6 aprile 2011).

Mai nuanţat, cunoscutul fi zician britanic Stephen Hawking afi rma: „Dacă am descoperi o 
teorie completă, … ar fi  un triumf suprem al raţiunii umane – pentru că atunci am cunoaşte cu 
adevărat gândul lui Dumnezeu” (din engleză, „If we do discover a complete theory, … it would 
be the ultimate triumph of human reason—for then we should know the mind of God”).

Oare va fi  teoria stringurilor – marea teorie unifi catoare a lumii cuantice şi gravitaţiei,– prin 
minusculele corzi vibrante pe care le imaginează, cea care ne va ajuta să înţelegem muzica divină 
şi tâlcurile adânci ale mişcării grandioase a Universului? Este greu de crezut că o singură teorie 
ar putea cuprinde întreaga complexitate a Universului. Oricum, chiar dacă poziţionarea gnoseo-
logică a celor mai reprezentativi oameni de ştiinţă de-a lungul timpului a fost şi rămâne scindată, 
acoperind întregul spectru cuprins între teism, agnosticism şi ateism, suntem cu toţii în mod in-
dubitabil martorii unor descoperiri epocale. Ni se relevă realităţi miraculoase, greu de înţeles şi 
aproape de neimaginat până nu demult, şi care continuă să ne fascineze şi să ne însufl eţească în 
căutarea inexorabilă (poate iluzorie) a „ultimului adevăr”.
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Abstract

TITUS BEU, Limits of Knowledge in the quanta world 
Although intensively investigated during the last century, the microscopic world continues to fas-
cinate and provoke controversy by seemingly endless abundance of wonderful events it hosts. Re-
cent revolutionary discoveries reveal unexpected facets of the microcosm, proving real what, until 
recently, seemed fi ction,–  pairs of quantum particles that communicate (teleporting information) 
instantly, as if they evade space, or physical properties temporarily traveling separated from the 
particles which are associated to them. Whether they perceive this exciting journey as something 
that brings them closer to God or as a search for an ultimate preexistent truth, scientists, captivated 
by the miraculous phenomena they record, guide humanity, through their efforts, on the arduous 
road of discovering their own purposes.

KEYWORDS: quantum mechanics, wave-corpuscle dualism, entanglement, non-local interactions, 
beaming
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Sfântul Vasile cel Mare

şi Reprezentarea Creştină a Lumii*

DORU COSTACHE

În ultima vreme, atunci când nu e pur şi simplu împins într-un con de umbră, aportul Sf. Vasile 
este redus la semnifi cativele sale contribuţii în planul doctrinei, politicii ecleziale, ascetismului, 

eticii şi exegezei. În această indiferenţă aproape generală, evidentă în mediul anglo-saxon, apar 
trei monografi i realizate independent de Philip Rousseau1, Anna Silvas2 şi Stephen Hildebrand3, 
care încearcă să evidenţieze complexitatea personalităţii şi operei sfântului. Chiar şi aşa, şi chiar 
surprinzător ţinând cont de tendinţele contemporane de a conecta tradiţia şi cultura ştiinţifi că, 
contribuţiile sale la viziunea creştină – aici, Weltanschauung, reprezentare a realităţii sau cos-
mologie într-un sens foarte larg – nu trezesc interes. De exemplu, atunci când contribuţiile sale 
de cosmologie creştină intră în atenţia cercetătorilor, ele sunt rapid abandonate în favoarea unor 
consideraţii etice4. Foarte recent, totuşi, Peter Bouteneff s-a ocupat de aspecte relevante din acest 
punct de vedere în celebrele Omilii la Hexameron5. În cele ce urmează, voi încerca să mă pronunţ 
în privinţa cosmologiei vasiliene, relevantă pentru discuţiile actuale dintre teologi şi oamenii de 
ştiinţă, precum şi pentru aria mai generală a experienţei creştine în lume.

Fără pretenţia de a fi  exhaustiv, studiul de faţă va aborda trei teme principale: atitudinea 
Sfântului Vasile faţă de ştiinţă, semnifi caţia lumii ca şcoală teologică (loc de predare) şi natura 
interactivă a realităţii.

* Dedic acest articol memoriei mentorului meu, vrednicul de pomenire Pr. Prof. Dumitru Popescu (1929-2010, 
Universitatea din Bucureşti şi Academia Română), un cercetător pasionat al gândirii Sfântului Vasile şi cel ce mi-a 
inspirat interesul pentru cosmologia creştină. Traducerea de faţă a fost făcută după originalul în limba engleză, 
„Christian Worldview: Understandings from St Basil the Great”, publicat în volumul Cappadocian Legacy: A Cri-
tical Appraisal, editat de Doru Costache şi Philip Kariatlis (Sydney: St Andrew’s Orthodox Press, 2013): 97-126.
1 PHILIP ROUSSEAU, Basil of Caesarea (Berkeley - Los Angeles - London: University of Cali fornia Press, 1998).
2 ANNA M. SILVAS, The Asketikon of St Basil the Great, The Oxford Early Christian Studies Series (Oxford: Oxford 
University Press, 2005).
3 STEPHEN M. HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea: A Synthesis of Greek Thought and 
Biblical Truth (Washington: The Catholic University of America Press, 2007).
4 Vezi ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 320-37.
5 PETER C. BOUTENEFF, Beginnings: Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives (Grand Rapids: 
Baker Academic, 2008), 133-36.
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Dincolo de imperfecţiunile sale6, Sf. Vasile ne-a lăsat, în Omiliile la Hexameron (a căror 
dată de publicare e încă disputată7), o nestemată a învăţăturii creştine, ce a rămas ca normă de 
referinţă de-a lungul Evului Mediu8. Într-adevăr, deşi trebuie să considerăm cu precauţie suges-
tia că sfântul nostru ar fi  încercat o cosmologie completă9, marele capadocian a dat dovadă de o 
uimitoare erudiţie, mai ales de natură ştiinţifi că10, cunoaştere pe care a interpretat-o cu succes 
într-un cadru creştin autentic, biblic, liturgic şi spiritual. Astfel, el a contribuit în mod deosebit 
la un proces început prin strădania apostolică de a răspândi evanghelia în lumea elenistică, pro-
ces care a continuat mult după sec. IV. Călcând pe urmele primilor apologeţi creştini şi, în mod 
special, ale eruditului episcop din sec. II, Sf. Teofi l al Antiohiei11, Sf. Vasile a căutat să ofere cre-
dincioşilor şi cititorilor săi o explicaţie cuprinzătoare a lumii create, cereşti şi pământeşti, uma-
nă şi biologică, astronomică şi minerală. Această complexă descriere a încolţit şi s-a dezvoltat 
din naraţiunea creaţiei în Cartea Facerii. Spre deosebire de abordările anterioare, care au abor-
dat cultura antică într-o manieră polemică şi, cu toate că notele critice ale propriei sale predici 
nu rămân neauzite, ceea ce a motivat strădania Sf. Vasile au fost, în primul rând, consideraţii 
de ordin pastoral şi mântuitor12, cum observă Bouteneff13. Fiind un păstor atent, el a încercat să 
prezinte credincioşilor săi un univers plin de sens, marcat de înţelepciunea şi prezenţa divină, 
în acelaşi timp un univers aşa cum era descris de către ştiinţa vremii. Interpretarea vasiliană se 
deosebea radical de perspectiva pesimistă a miturilor maniheene, care au stârnit reacţiile con-
jugate ale Sfântului Vasile, ale prietenului său Sf. Grigore Teologul şi ale fratelui său mai tânăr, 
Sf. Grigore al Nissei. Nu voi discuta aici contribuţia lor la teodiceea creştină din secolul IV, axată 
pe demontarea ideii de rău ontologic; cu toate acestea, mă voi întoarce mai jos la maniheism şi 
la reacţia Sfântului Vasile faţă de propaganda maniheică. De asemenea, savantele digresiuni ale 
sfântului nostru despre lumea creată erau îndreptate împotriva unor reminiscenţe păgâne, cum 

6 Vezi celebrul fragment din Hexaemeron 8.2 (PG 29, 168BC), unde Sf. Vasile a trebuit să-şi întrerupă predica 
pentru a se întoarce la un subiect pe care-l trecuse anterior cu vederea.
7 Cf. PAUL J. FEDWICK, „A Chronology of the Life and Works of Basil of Caesarea”, în P. J. Fedwick (ed.), Basil of 
Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic, part one (Toronto: Pontifi cal Institute of Mediaeval Studies, 1981): 3-21; 
Stanislas Giet, „Introduction” in Basile de Césarée, Homélies sur l’Hexaéméron, text grecesc, introd. şi trad. de S. 
Giet, Sources Chrétiennes (Paris: Cerf, 1949): 5-84, mai ales. 6-7; JOHANNES QUASTEN, Patrology, Vol. 3 (Westmin-
ster: Christian Classics Inc., 1986), 216; Rousseau, Basil of Caesarea, 363.
8 Cf. GIET, „Introduction”, 70-1; JOHN MEYENDORFF, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes 
(New York: Fordham University Press, 1979), 133.
9 Cf. EMMANUEL CLAPSIS, „St Basil’s Cosmology” Diakonia 17:3 (1982): 215-23, mai ales 216; JOHN ANTHONY MCGUCKIN, 
Patterns of Biblical Exegesis in the Cappadocian Fathers: Basil the Great, Gregory the Theologian, and Gregory of 
Nyssa, in S. T. KIMBROUGH, Jr. (ed.), Orthodox and Wesleyan Scriptural Understanding and Practice (Crestwood, 
NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2005): 37-54, mai ales 46; ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 320.
10 Cf. HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 114-17, 121-22; QUASTEN, Patrology, vol. 3, 217; 
ANDREW LOUTH, „The Cappadocians”, în FRANCES YOUNG, LEWIS AYRES, ANDREW LOUTH (ed.), The Cambridge History 
of Early Christian Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 2004): 289-301, mai ales 294. Contrar 
opiniei generale, Giet („Introduction”, 43, 64-69) considera că înţelepciunea Sfântului Vasile în privinţa ştiinţelor 
naturale era mediocră şi, în foarte mare parte, obţinută din manuale. 
11 Despre Teofi l ca sursă pentru Sf. Vasile, vezi GIET, „Introduction”, 35, 52-6; CONSTANTIN VOICU, Învăţătura despre 
Crearea Lumii la Sf. Vasile cel Mare, în EMILIAN POPESCU şi ADRI AN MARINESCU (ed.), Sfântul Vasile cel Mare: Închi-
nare la 1630 de ani, ediţia a doua, Studia Basiliana (Bucureşti: Basilica, 2009): 179-99, mai ales 182, 184-85. Pentru 
detalii despre abordarea Genezei şi cosmologiei de către Teofi l, vezi BOUTENEFF, Beginnings, 68-72.
12 Acest aspect este înfăţişat la sfârşitul prologului; cf. Hexaemeron 1.1 (PG 29, 5C). Vezi şi Hexaemeron 2.1 (PG 
29, 29A), care vorbeşte despre edifi carea Bisericii prin rezultatele efortului interpretativ. În Hexaemeron 3.10 (PG 
29, 77AB), Sf. Vasile îşi invita ascultătorii să cugete la cele spuse de predicator în folosul vieţii lor.
13 Cf. BOUTENEFF, Beginnings, 133.



Doru Costache

22

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

Ac
tu
al
ita
te era astrologia. Într-adevăr, împotriva credinţelor astrologice, Sfântului Vasile a invocat atât 

Scriptura, cât şi descrierea ştiinţifi că a realităţii.
Oricât de impresionantă ar fi  fost pentru auditoriul iniţial şi până în zorii modernităţii, 

această abordare descriptivă nu reprezintă contribuţia majoră a Sfântului Vasile la perspectiva 
creştină asupra lumii. Ca multe alte aspecte ale culturii antice, ştiinţele pe care se baza Hexame-
ronul sunt acum complet depăşite14. Cu toate acestea, înainte de a discuta o contribuţie impor-
tantă a Sfântului Vasile la acest domeniu, trebuie să menţionez că însemnătatea omiliilor sale 
pentru tradiţia şi experienţa creştină nu a scăzut prin faptul că fundamentul lor ştiinţifi c este 
lipsit de valoare astăzi. Ilustrând o interpretare cu adevărat creştină a cosmosului, omiliile Sfân-
tului Vasile pun în evidenţă caracterul independent al perspectivei creştine, care, după cum ara-
tă Vladimir Lossky15, se întemeiază pe mentalitatea eclesială care nu este fundamental afectată 
de nicio paradigmă culturală. Astfel, natura creştină a viziunii vasiliene face Hexaimeronul să 
fi e semnifi cativ şi în zilele noastre. De exemplu, orice creştin din trecut, prezent sau viitor, poate 
fi  inspirat de entuziasmul Sfântului Vasile pentru acordul fi n al universului, luat ca un semn de 
înţelepciune a lui Dumnezeu16, de evaluarea realistă a mortalităţii naturale a creaţiei17 şi de pa-
radigmele etice deduse din diverse comportamente animale şi vegetale18. Mai mult, atunci când 
e considerată prin prisma principiului cosmologic antropic19, insistenţa Sfântului Vasile asupra 
interconectivităţii ontologice şi teleologice a universurilor uman şi cosmic20 rămâne întru totul 
valabilă, atât din punct de vedere ştiinţifi c cât şi teologic.

REPREZENTAREA CREŞTINĂ A LUMII ŞI PARADIGMELE ŞTIINŢIFICE
Hexaemeronul prezintă varii aspecte semnifi cative care nu pot fi  trecute cu vederea, dată 

fi ind importanţa lor pentru experienţa eclesială şi dialogul contemporan privind ştiinţa şi te-
ologia. O contribuţie remarcabilă este mărturia sfântului nostru că viziunea creştină se poate 
intersecta creativ cu modelele culturale şi paradigmele cosmologice ale unui anume context 
istoric. Modul în care Sf. Vasile a înţeles această problemă, perfect ilustrat de caracterul multila-
teral al educaţiei lui, creştină şi clasică21, se întemeia pe convingerea că interacţiunea pozitivă a 
perspectivei ştiinţifi ce şi teologice asupra lumii este posibilă doar atunci când ambele părţi recu-
nosc atât propriile limite epistemologice cât şi competenţele celeilalte. Hexameronul ilustrează 
din plin acest principiu. Omiliile indică atât o perfectă utilizare a ştiinţelor vremii în explicarea 
fenomenelor naturale cât şi o interpretare a datelor ştiinţifi ce în context biblic şi teologic22. 

14 Cf. COLIN GUNTON, Between Allegory and Myth: The Legacy of the Spiritualising of Genesis, in The Doctrine of 
Creation (Edinburgh: T & T Clark, 1997): 47-62, mai ales 58-9; Clapsis, St Basil’s Cosmology, 215.
15 Cf. VLADIMIR LOSSKY, The Mystical Theology of the Eastern Church (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary 
Press, 2002), 104-106.
16 El explică această stare de coerenţă a lumii văzute datorită originii dumnezeişti a ordinii, άρχὴν τῆς τῶν 
ὁρωμὲνων διακοσμὴσεως (literal „originea ordinii lucrurilor văzute”). Hexaemeron 1.1 (PG 29, 4A).
17 Cf. Hexaemeron 1.3 (PG 29, 9C). Vezi un studiu pe această temă la CLAPSIS, în St Basil’s Cosmology, 217-18.
18 Vezi, de ex. Hexaemeron 5.6 (PG 29, 108BC); 9.3 (PG 29, 192B-196B). Cf. BOUTENEFF, Beginnings, 136; HILDEBRAND, 
The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 117; PHILIP ROUSSEAU, Human Nature and Its Material Setting in 
Basil of Caesarea’s Sermons on the Creation’ The Heythrop Journal 49 (2008): 222-39, mai ales 227-28, 231-32; 
VOICU, Învăţătura despre Crearea Lumii, 186.
19 Cf. JOHN D. BARROW şi FRANK J. TIPLER, The Anthropic Cosmological Principle (Oxford şi New York: Clarendon 
Press şi Oxford University Press, 1986), 16-20; TRINH XUAN THUAN, La mélodie secrète: Et L’Homme créa l’Universe 
(France: Fayard, 1988), 287-88, 292-96; JOHN D. BARROW, The Constants of Nature: From Alpha to Omega - the 
Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe (New York: Pantheon Books, 2002), 141-76.
20 Cf. Hexaemeron 1.4 (PG 29, 12BC).
21 Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare, vezi JOHN A. L. LEE, „Why Didn’t St Basil Write in New Testament Greek”? 
Phronema 25 (2010): 3-20, mai ales 10-13.
22 Cf. DAVID C. LINDBERG, „Early Christian Attitudes toward Nature”, in GARY B. FERNGREN (ed.), Science and Religion: 
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şi descriptiv al demersului ştiinţifi c şi, respectiv, de caracterul interpretativ şi hermeneutic al 
abordării teologice. Astfel, spre deosebire de respingerea abruptă a culturii păgâne de către unii 
autori timpurii, cum e Tertulian23, şi pe lângă propria sa retorică24, el s-a folosit de ambele abor-
dări – teologică şi ştiinţifi că – în efortul de a desena o hartă a realităţii. Această sinteză nuanţată 
relevă tensiunile sesizate de Stanislas Giet atât în aprecierea, cât şi în reticenţa Sfântului Vasile 
faţă de ştiinţă, tensiuni pe care Giet le consideră semne de nesiguranţă şi ezitare25 dar care, din 
perspectiva acestei sinteze, atestă efortul capadocianului de a discerne cele două viziuni asupra 
lumii. Dilema lui Giet ar fi  putut fi  evitată dacă ar fi  făcut înţeles distincţia dintre ştiinţele atât de 
apreciate de Sf. Vasile şi ideologiile ateiste pe care acesta le respingea – o nuanţă asupra căreia 
voi reveni la timpul potrivit.

În principiu, Sf. Vasile accepta reprezentarea ştiinţifi că a lumii, fapt evidenţiat de o serie de 
cercetători26, fapt de natură să ridice semne de întrebare privind posibilitatea unei perspective 
patristice asupra lumii care s-ar fi  dezvoltat „cu totul în contradicţie cu cosmologia şi antropologia 
grecilor antici27”. Mai precis, sfântul nostru a considerat cunoaşterea ştiinţifi că generală din An-
tichitatea târzie ca o descriere corectă a realităţii. N-a obiectat niciodată, de exemplu, faţă de mo-
delul geocentric sau de cosmografi a aristotelian-ptolemeică28. Mai mult, deşi respingea, pe baze 
teologice, convingerile ateiste ale unor înţelepţi din vechime, în acelaşi timp nu avea nicio intenţie 
reală de a dezbate validitatea teoriilor ştiinţifi ce. Astfel, într-un pasaj celebru, în care dezbătea 
ramifi caţiile teoriei atomiste29, marele capadocian a susţinut ideea unui univers plin de intenţie 
fără să pună la îndoială valoarea ştiinţifi că a teoriei atomiste. Aprecierea concretă a Sfântului 
Vasile pentru ştiinţă poate fi  percepută cu atât mai mult în preferinţa sa pentru explicaţii natura-
liste. Fără să uite de energia lui Dumnezeu pururea creatoare şi atotpătrunzătoare, el a vorbit pe 
larg despre caracterul natural – aşa cum a fost prezentat de către diverse ştiinţe – al fenomenelor 
umane, biologice şi cosmice. Acest interes legat de natură şi recunoaşterea ei, pe care le-a avut în 
comun cu ceilalţi doi părinţi capadocieni30 şi pe care le-a predat cu succes generaţiilor viitoare de 
teologi bizantini31, apare cu claritate în următoarele exemple. Sfântul Vasile credea, de exemplu, 

A Historical Introduction (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2002): 47-56, at 51.
23 Cf. LINDBERG, „Early Christian Attitudes toward Nature”, 49-50; QUASTEN, Patrology, vol. 2, 247, 320-21.
24 Cf. LINDBERG, „Early Christian Attitudes toward Nature”, 50-1.
25 Cf. GIET, Introduction, 44-6, 72-3.
26 Cf. (Arhiepiscop) HRYSOSTOM şi (Ieromonah) PATAPIE, Science and Knowledge in the Patristic and Monastic 
Traditions of the Eastern Orthodox Church, Transdisciplinarity in Science and Religion 2 (2007): 183-94, at 
190; EMMANUEL DANEZIS, EFSTRATIOS THEODOSSIOU şi MILAN DIMITRIJEVIC, The Hexaemeron of St Basil the Great and 
the Cosmological Views of His Time, în BASARAB NICOLESCU şi MAGDA STAVINSCHI (ed.), Ştiinţă şi Ortodoxie, un 
Dialog Necesar (Bucureşti: Curtea Veche, 2006): 103-109, mai ales 104-105; LOUTH, The Cappadocians, 294; 
ADRIAN MARINESCU, Învăţătura despre lumină φῶς/φαῦσις şi funcţia ei liturgică în lume la Sf. Vasile cel Mare: 
De la Sfânta Scriptură la Sf. Grigorie Palama şi Părintele Dumitru Stăniloae, în P. SEMEN şi L. PETCU (ed.), 
Părinţi Capadocieni (Iaşi: Editura Universităţii A. I. Cuza, 2009): 223-295, mai ales 238-42; DANIEL F. STRAMARA, 
Surveying the Heavens: Early Christian Writers on Astronomy, St Vladimir’s Seminary Quarterly 46:2-3 (2002): 
147-62, mai ales 147, 152.
27 Cf. GREGORY TELEPNEFF şi Episcop CHRYSOSTOM, The Transformation of Hellenistic Thought on the Cosmos and 
Man in the Greek Fathers, The Patristic and Byzantine Review 9:2-3 (1990): 123-34, at 123.
28 Vezi de ex. Hexaemeron 1.3-4 (PG 29, 9A-12C); 3.3 (PG 29, 56C-60A) etc. LOSSKY, în The Mystical Theology, 105, 
sugera că în timpurile moderne, paradigma geocentrică ar putea fi  justifi cată prin starea geocentrică a revelaţiei 
divine. De asemenea, el susţinea că viziunea noastră asupra universului este conditionată din punct de vedere 
geocentric şi anthropocentric, din moment ce omenirea este centrul perspectivei şi sursa oricărei reprezentări 
a realităţii. Ţinând cont de admiraţia sa pentru ştiinţă, putem afi rma că, dacă ar fi  trăit în vremurile noastre 
geocentrismul ar fi  fost inacceptabil pentru Sf. Vasile.
29 Hexaemeron 1.2 (PG 29, 5C-9A); cf. Hexaemeron 1.11 (PG 29, 25A-28B).
30 Cf. JAROSLAV PELIKAN, Christianity and Classical Culture: The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian 
Encounter with Hellenism (New Haven and London: Yale University Press, 1993), 100, 105 etc.
31 De pildă, o abordare similară a naturii a fost făcută în secolul XIV de Sf. Grigore Palama, care s-a inspirat clar 
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săşi (ε ξ αυ τη ς τη ς φύσεως), în timp ce susţinea că Duhul Sfânt pregăteşte (παρασκευάζοντος) sau 
activează natura apei (τη ν του  ὕδατος φύσιν), capacitatea ei naturală de germinare a vieţii (προ ς 
ζωογονίαν)33; de asemenea, el şi-a manifestat convingerea că radiaţia calorică (τη ν πύρωσιν) pro-
dusă de soare ţine de natura acestuia şi nu e primită din altă parte, din moment ce soarele e natural 
fi erbinte (ε κ φύσεως εἶναι θερμόν)34. Hexaemeronul e plin de asemenea exemplifi cări naturaliste; 
voi reveni asupra modului în care inţelegea Sf. Vasile natura în ultima secţiune a acestui studiu.

SEPARAREA ŞTIINŢEI DE IDEOLOGIE 
Am văzut până acum că aprecierea naturii şi a ştiinţei este una din virtuţile Hexaemeronului. 

Continuând discuţia anterioară despre abordarea vasiliană a atomismului, trebuie remarcat că pe lân-
gă faptul de a fi  prezentat teologia şi ştiinţa ca două domenii complementare ale cunoaşterii, sfântul a 
criticat fără încetare ambalajul ideologic în care informaţiile ştiinţifi ce au fost, şi sunt încă, promovate 
pentru publicul larg35. În acest scop, el a adoptat o strategie inteligentă în legătură cu ştiinţele şi ideo-
logiile asociate acestora, care aminteşte de eforturile întreprinse de către apologeţii creştini timpurii 
pentru a construi o punte între teologie, ştiinţă şi fi losofi e, prin criticarea religiozităţii păgâne36. Mai 
exact, el s-a străduit să demonteze premisele ateiste ale unor şcoli fi losofi ce din Antichitatea târzie, 
cum ar fi  cea materialistă, spre a contracara încercările de a descrie cercetarea ştiinţifi că – altfel teolo-
gic neutră – ca antagonistă la viziunea creştină asupra lumii. Această abordare poate fi  caracterizată 
prin comentariul său, reprodus mai jos, despre impactul dăunător al ideologiilor ateiste asupra discur-
sului ştiinţifi c. Sfântul Vasile era convins că inconsistenţele observate de el în diverse teorii ştiinţifi ce 
proveneau din ipotezele ideologice şi păgâne ale multora dintre autorii lor. 

Înţelepţii greci s-au străduit să elaboreze multe teorii despre natură (περὶ φύσεως) dar nicio idee 
(λόγος) a lor n-a rămas neafectată şi neclintită, fi ecare anulând-o pe cea anterioară. […] Ignorân-
du-L pe Dumnezeu, ei nu puteau concepe că o cauză inteligentă (αἰτίαν ἔμφρονα) a precedat face-
rea tuturor lucrurilor (τῆς γενέσεως τῶν ὅλων), concluziile lor provenind din ignoranţa lor iniţială 
[în privinţa lui Dumnezeu] 37. 

În acest punct, el pare să fi  preluat de la Sf. Teofi l38, fi e direct, ceea ce nu este puţin pro-
babil, date fi ind afi nităţile dintre textul de mai sus, luat ca întreg39, şi predica episcopului anti-

din Sfântul Vasile, Cf. DORU COSTACHE, Queen of the Sciences? Theology and Natural Knowledge in St Gregory 
Palamas One Hundred and Fifty Chapters, Transdisciplinarity in Science and Religion 3 (2008): 27-46, mai ales 
32-3, 38-9 etc. Vezi mai multe exemple în MEYENDORFF, Byzantine Theology, 132-34.
32 Cf. Hexaemeron 1.1 (PG 29, 5B).
33 Cf. Hexaemeron 2.6 (PG 29, 44B).
34 Cf. Hexaemeron 3.7 (PG 29, 69C).
35 Cf. PELIKAN, Christianity and Classical Culture, 100.
36 Cf. RICHARD A. NORRIS, The Apologists, in Young, AYRES and LOUTH (ed.). The Cambridge History of Early 
Christian Literature (citat mai sus n. 10): 36-44, mai ales 36-7, 39, 42-3.
37 Hexaemeron 1.2 (PG 29, 8A). Vezi o critică similară în Hexaemeron 3.3 (PG 29, 57AB).
38 Cf. TEOFIL, Către Autolic 3.3 (PG 6, 1124B): „Toţi aceştia, îndrăgostiţi de slava goală şi deşartă, n-au cunoscut 
nici ei adevărul şi nici pe alţii nu i-au îndemnat spre adevăr. Chiar scrierile lor îi vădesc că nu sunt de acord în 
cele ce au spus (ἀσύμφωνα); iar cei mai mulţi dintre ei au dărâmat propriile lor învăţături (τὰ ἴδια δόγματα); 
că nu s-au contrazis numai unii cu alţii, ci unii chiar şi-au anulat învăţăturile lor, încât slava lor s-a prefăcut în 
necinste şi nebunie, iar oamenii cu judecată sănătoasă îi condamnă. Că, sau au vorbit la început despre zei, dar 
tot ei, mai pe urmă, au profesat ateismul (ἀθεότητα); sau, dacă au vorbit despre facerea lumii (περὶ κόσμου 
γενέσεως), în cele din urmă au spus că universul s-a făcut de la sine (αὐτοματισμου... εἶναι τῶν πάντων); iar 
dacă au vorbit de providenţă (περὶ προνοίας), în urmă au învăţat ca lumea s-a făcut fără vreo purtare de grijă 
(ἀπρόνοητον εἶναι κόσμον έδογμάτισαν).” Pentru o scurtă referinţă la acest fragment, vezi nota lui Giet în 
BASIL DE CÉSARÉE, Homélies sur l’Hexaéméron (citat mai sus n.7), 92, n.3.
39 Vezi în mod special fraza: „Facerea (ποίησις) cerului şi a pământului nu trebuie înţeleasă ca spontană 
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faptul că, în abordarea ştiinţei, Sfântul Vasile nu a fost preocupat nici de a repara inconsistenţe-
le ideilor păgâne despre lume, nici de redactarea unei cosmografi i ştiinţifi ce mai de încredere41. 
Suntem conduşi astfel înapoi la argumentele pastorale dindărătul Hexaemeronului. Într-ade-
văr, Sfântul Vasile nu a dat prioritate competenţei academice şi experienţei ştiinţifi ce faţă de 
datoriile sale ca păstor al Bisericii, oricât de pasionat de cunoaştere în general era42. Aşadar, 
opoziţia sa faţă de ignorarea deliberată a lucrării neîncetate a lui Dumnezeu în creaţie şi de re-
ducerea algoritmului cosmic la ceea ce numim astăzi factori naturali este de factură teologică. 
Această consecventă abordare se întemeiază, fără îndoială, pe modul în care el a înţeles Geneza 
– ca naraţiune teologică, nu ştiinţifi că43.

Un alt aspect trebuie să ne reţină atenţia. Legat de efortul său de a separa demersul ştiinţifi c 
de ideologiile ateiste, Sfântul Vasile a denunţat în mod repetat relaţia ilicită dintre ele ca factor 
ce cauzează declinul valorilor şi sensurilor în societate. Sfântul a scos în evidenţă, de pildă, eşecul 
unor cosmologii antice – precum stoicismul, cu ciclurile recurente de război şi renaştere44 – de a 
aprecia frumuseţea creaţiei ca semn al unei înţelepciuni divine ce străbate realitatea şi al vocaţiei 
universului de permanentizare şi împlinire45.

Frumuseţea nu poate fi  rezultatul unor forţe întâmplătoare sau al unui accident; din acest 
motiv, Sf. Vasile nu acceptă nici posibilitatea dispariţiei ei, nici ideea unei dezintegrări eshatologi-
ce a universului. Împotriva slăbiciunii cosmologiilor antice, el a afi rmat de la început cu claritate 
– evitând totuşi accentele polemice – că noţiunea de reînnoire şi/sau perfecţiune ca fi nalitate a 
cosmosului reiese din primele cuvinte ale Facerii.

Rostirea, acum, a învăţăturii inspirate „La început Dumnezeu a făcut”, declară în manieră anticipa-
tă dogmele privind desăvârşirea (συντελείας) şi transformarea (μεταποιήσεως) lumii46.

Această afi rmaţie neagă opinia lui Rousseau despre împlinirea eshatologică a creaţiei ca „o 
revenire la o lume care a fost invizibilă şi eternă”, o „patrie antică”, interpretată ca un paradis47 
ceresc, netrupesc. Exagerând dependenţa vasiliană faţă de tradiţiile platonice şi origeniste, un as-
pect care va fi  abordat în scurt timp, Rousseau nu a reuşit să observe utilizarea prudentă a acestor 
surse de către sfântul capadocian. Ceea ce contează în acest moment, însă, este faptul că expresia 

(αὐτομάτος), cum şi-au imaginat unii, ci fi ind cauzată (αἰτίαν) de Dumnezeu”. Hexaemeron 1.1 (PG 29, 6A).
40 În Despre Întrupare 2 (PG 25, 97C-100A), Sf. Atanasie remarca: „unii spun că toate lucrurile purced din ele 
însele (αὐτομάτος τὰ πάντα γεγενῆσθαι), ca să spunem aşa. Printre care şi epicureii; ei neagă existenţa proniei 
(πρόνοιαν) dincolo de lucrurile evidente şi văzute. […] Alţii îşi însuşesc opinia lui Platon […]. El spunea că Dumnezeu 
a făcut toate lucrurile din materie necreată şi existentă dinainte (ἐκ προϋποκειμένις καὶ ἀγενήτου ὕλης)”.
41 Vezi Hexaemeron 3.8 (PG 29, 73C); 9.1 (PG 29, 188C-189A).
42 În studiul său asupra Hexaemeronului Sfântului Vasile, CLAPSIS (St Basil’s Cosmology, 215-16) a scos foarte bine în 
evidenţă grija sfântului de a nu impune principii credincioşilor ca dogme inspirate din „înţelepciunea din afară”.
43 Cf. Hexaemeron 1.2 (PG 29, 8B); 1.11 (PG 29, 28B); 6.2 (PG 29, 120D); 9.1 (PG 29, 188D); Despre crearea omu-
lui 1.4 (PG 30, 13CD; pentru o versiune în engleză a acestei omilii, vezi St. Basil the Great, On the Human Condi-
tion, trad. şi intro. de Nonna Verna Harrison (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2005), 31-48, at 33). 
O atitudine similară a apărut o generaţie mai târziu în Omiliile la Facere 2.2 ale Sf. Ioan Hrisostom (PG 53, 28). 
Vezi şi BOUTENEFF, Beginnings, 132,135; STRAMARA, Surveying the Heavens, 153.
44 Cf. Hexaemeron 3.8 (PG 29, 73C).
45 Vezi Hexaemeron 3.10 (PG 29, 73CD).
46 Hexaemeron 1.3 (PG 29, 9B). Credinţa neclintită a Sfântului Vasile în dogma facerii nu lasă loc speculaţiilor de 
genul celor ale lui Danezis, Theodossiou şi Dimitrijevic (The Hexaemeron of St Basil the Great, 105-106), care 
sugerează că el ar fi  acceptat ideea unei materii veşnice. Interpretarea lor este contrazisă de faptul ca Sf. Vasile a 
respins conceptul de materie necreată în Hexaemeron 2.2 (PG 29, 29C-32B). Despre opinia Sfântului Vasile asupra 
problemei, vezi BOUTENEFF, Beginnings, 133; GUNTON, Between Allegory and Myth, 59; VOICU, Învăţătura despre 
Crearea Lumii, 189.
47 Cf. ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 320.
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2 şi nu la un tărâm ceresc. Mai mult decât atât, interpretarea eshatonului ca netrupesc şi invizi-
bil ar pune sub semnul întrebării coerenţa criticii Sfântului Vasile faţă de viziunea stoică despre 
lume49.

Pentru a încheia această discuţie, este de remarcat că în Omiliile la Hexaemeron Sf. Vasile 
a dovedit înţelepciune şi discernământ în utilizarea informaţiilor ştiinţifi ce, atât pentru interpre-
tarea Facerii cât şi în discursul său despre viziunea creştină asupra lumii. Mai precis, repovestind 
Geneza pentru o audienţă elenistică, sfântul a transpus întreaga naraţiune în contextul culturii 
timpului său. În cadrul acestui proces, ca urmare a separării ştiinţei de complicaţiile sale ideologi-
ce, el a reuşit să reinterpreteze într-un sens autentic creştin varii aspecte ale paradigmei ştiinţifi ce, 
făcând loc pentru valori, înţelesuri şi perspectiva unui univers plin de sens. Mai mult, în timp ce 
valida unele aspecte ale cosmografi ei ştiinţifi ce ca utile pentru viziunea eclesială asupra realităţii, 
Sf. Vasile s-a distanţat atât de aspectele discutabile ale contextului cultural cât şi de orice ataşa-
ment emoţional faţă de certitudinile fragile ale acestuia din urmă.

Realizările sale pot îndruma conversaţiile contemporane între oamenii de ştiinţă şi teologi. 
Este remarcabil, de fapt, modul în care abordarea vasiliană a fost reiterată cu succes în secolul 
trecut de câţiva teologi ortodocşi în încercările lor de a aborda noua paradigmă ştiinţifi că50. 

Lumea ca şcoală teologică

Un alt punct de interes este evaluarea pe care o face Sf. Vasile lumii ca şcoală sau loc de 
învăţare (διδασκαλεῖον καὶ παιδευτήριον)51 despre Dumnezeu. Acest subiect pare a fi  un coro-
lar teologic al principiului antropic, menţionat mai devreme, căruia Sfântul Vasile îi era fi del ca 
orice alt cititor al Scripturilor: cosmosul a fost făurit pentru noi şi într-un mod care să ne ajute 
să-L cunoaştem pe Dumnezeu. Convingerea sa că universul ca întreg şi ecosistemul pământesc, în 
special, au multe să ne înveţe52 nu e surprinzătoare, de vreme ce universul este creat atât pentru 
omenire cât şi condiţionat de existenţa acesteia53. Cercetările vasiliene recente nu ignoră aspectul 
lumii ca şcoală, contrar înţelegerilor mai vechi, spre exemplu ilustrate de Giet54.

Cu toate acestea, chiar dacă citează expresia „loc de învăţare”, atât Rousseau55 cât şi Boute-
neff56 au reţinut dimensiunea de pedagogie etică a temei fără să acorde atenţie funcţiei sale her-
meneutice în Hexaemeron şi nuanţelor liturgice pe care aceasta le presupune. În ce mă priveşte, 
sunt convins că tema lumii ca şcoală reprezintă tema principală şi centrul hermeneutic ale operei 

48 Cf. On the Holy Spirit 27.66 (PG 32, 192A). Singura paralelă din omilii este referirea la „Ierusalimul cel de sus” ca patrie 
adevărată (ἀληθινή σου πατρὶς ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ; o imagine ce evocă Revelation 21-22). Cf. Hexaemeron 9.2 (PG 29, 
192B). Cu toate acestea, acest ἄνω Ἱερουσαλήμ nu poate fi  considerat o realitate cerească sau netrupească.
49 Despre respingerea unei astfel de posibilităţi, vezi JOHANNES ZACHHUBER, Stoic Substance, Non-Existing Matter? Some 
Passages in Basil of Caesarea Reconsidered, Studia Patristica 41 (Leuven – Paris – Dudley: Peeters, 2006): 425-30.
50 Cf. CLAPSIS, St Basil Cosmology, 216-17; LOSSKY, The Mystical Theology, 106; MEYENDORFF, Byzantine Theology, 
134; PANAYIOTIS NELLAS, Deifi cation in Christ: Orthodox Perspectives on the Nature of the Human Person 
(Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1997), 97-9, 102-103; CHRISTOS YANNARAS, Elements of Faith: An 
Introduction to Orthodox Theology (Edinburgh: T&T Clark, 1991), 46.
51 Cf. Hexaemeron 1.5 (PG 29, 13B).
52 Hexaemeron 9.3 (PG 29, 196B) vorbeşte despre mijlocirea „legii nepredate a naturii” (τῷ ἀδιδάκτῳ τῆς φύσεος 
νόμῳ). „Nepredată” înseamnă, aici care nu e primită prin educaţia obişnuită.
53 Vezi Hexaemeron 4.1 (PG 29, 80C). Pentru înţelegerea ştiinţifi că a acestui aspect, vezi BARROW, The Constants 
of Nature, 160-65; BASARAB NICOLESCU, Nous, la particule et le monde, ediţia a 2-a (Monaco: Éditions du Rocher, 
2002), 101-105; THUAN, La mélodie secrète, 294.
54 Vezi BASILE DE CÉSARÉE, Homélies sur l’Hexaéméron (citată mai sus n.7), 106-107.
55 Cf. ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 334.
56 Cf. BOUTENEFF, Beginnings, 133, 136.
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ideea lumii ca şcoală condiţionează întregul discurs al omiliilor, explicând, de exemplu, de ce deo-
potrivă explorarea cosmosului şi citirea Facerii au devenit în cele din urmă, pentru Sfântul Vasile, 
o căutare a semnelor înţelepciunii Creatorului şi a sensului teologic al vieţii omeneşti. Aceste as-
pecte sunt de la bun început sugerate în prologul Hexaemeronului, în forma unei succinte descri-
eri a experienţei lui Moise, la care voi reveni. La fi nalul acestei discuţii, profunzimea conceptului 
vasilian al unei creaţii plină de sens teologic va deveni evident.

UN MOD DE A CITI SCRIPTURILE
Subiectul lumii ca loc de învăţare pare să fi  fost dezvoltat în relaţie cu modul în care Sf. Vasile 

a înţeles relatările Facerii despre creaţie şi rai, ca învăţături sau pilde pedagogice; un aspect discu-
tat de Bouteneff57. Într-un text atribuit marelui Capadocian, se afi rmă: „istorisirea despre facerea 
omului oferă o lecţie [παίδευσις] pentru viaţă”58. Valoarea acestei afi rmaţii poate fi  contestată dată 
fi ind incerta paternitate vasiliană a textului59; cu toate acestea, afi rmaţia în cauză pare să evoce 
convingerea sfântului nostru că în Facerea 1:24 (LXX) este vorba despre forma simbolică a fi inţei 
umane60. Având în vedere cel puţin acordul dintre aceste două texte, se poate presupune, prin 
generalizare, că Sfântul Vasile privea naraţiunea creaţiei ca inspirând o viziune pedagogică a uni-
versului. Această înţelegere, mai departe, a condiţionat ideea despre cosmos ca şcoală teologică. 
Această ipoteză ne va conduce de-a lungul analizei ce urmează.

Abordarea vasiliană a cosmosului prin intermediul interpretării Scripturii a fost inspirată, 
foarte probabil, de Origen Alexandrinul61. Pentru Origen, teologia consta în primul rând în exe-
geză biblică62, un aspect perfect ilustrat prin articularea ideii de φυσική (contemplarea realităţii 
fi zice, ca etapă în procesul de formare spirituală63) în relaţie cu interpretarea etică şi duhovniceas-

57 Cf. Ibidem, 135.
58 On the Origin of Humanity 1.17 (PG 30, 33A). Pentru constructul dual historia (relatare) and teologia (învăţătura 
despre mântuire) la Sf. Vasile, vezi ROUSSEAU, Human Nature and Its Material Setting, 225-26, 232. Despre sensul 
conceptelor historia sau historikon la Sf. Vasile şi alţi autori creştini timpurii, vezi HILDEBRAND, The Trinitarian 
Theology of Basil of Caesarea, 107-109. Fără referire la Sf. Vasile, despre historia aşa cum e prezentată de Frances 
Young, vezi Alexandrian and Antiochene Exegesis, la ALAN J. HAUSER şi DUANE FREDERICK WATSON (ed.), A History 
of Biblical Interpretation, Vol. 1: The Ancient Period (Grand Rapids and Cambridge: William B. Eerdmans 
Publishing Company, 2003): 334-54, mai ales 341-47.
59 Cf. QUASTEN, Patrology, Vol. 3, 217. Pentru ceva mai mult în legătură cu autenticitatea omiliilor Despre crearea 
omului, vezi NONNA VERNA HARRISON, ‘Introduction’ la On the Human Condition (citată mai sus n.45), 14-5. ROUS-
SEAU (Basil of Caesarea, 318 etc.) vorbeşte despre cele “unsprezece mari predici despre facerea lumii”, adică Omi-
lile la Hexaemeron, adăugând, astfel, tacit cele două omilii se pare false celor nouă autentice. Cf. idem, Human 
Nature and Its Material Setting, 222.
60 Cf. Hexaemeron 9.2 (PG 29, 192AB).
61 Despre legătura hermeneutică a Sfântului Vasile cu Origen, vezi BOUTENEFF, Beginnings, 124-25; GUNTON, 
Between Allegory and Myth, 58; CHARLES KANNENGIESSER, Handbook of Patristic Exegesis: The Bible in Ancient 
Christianity (Leiden and Boston: Brill, 2006), 740; ANDREW LOUTH, The Origins of the Christian Mystical Tradition: 
From Plato to Denys (Oxford: Clarendon Press, 1983), 2-6, 60-1; MCGUCKIN, Patterns of Biblical Exegesis in the 
Cappadocian Fathers, 44-5; ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 320; NORMAN RUSSELL, The Doctrine of Deifi cation in the 
Greek Patristic Tradition (Oxford: Oxford University Press, 2004), 206-207.
62 Cf. JOHN BEHR, The Formation of Christian Theology, Vol. 1: The Way to Nicaea (Crestwood, NY: St Vladimir’s 
Seminary Press, 2001), 169; BOUTENEFF, Beginnings, 96; FEARGHUS Ó FEARGHAIL, Philo and the Fathers: The Letter 
and the Spirit, in THOMAS FINAN and VINCENT TWOMEY (eds.), Scriptural Interpretation in the Fathers: Letter and 
Spirit (Dublin and Portland: Four Courts Press, 1995): 39-59, at 56; ANDREW LOUTH, The Origins of the Christian 
Mystical Tradition, 54
63 Cf. LOUTH, The Origins of the Christian Mystical Tradition, 59-61.
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la un anumit nivel de interpretare, naraţiunea despre creaţie vorbeşte despre refacerea mistică a 
fi inţei umane, toate detaliile cosmosului având corespondenţe antropologice. În mod similar, ca 
rezultat al abordării sale pedagogice a aceleiaşi relatări din Facere, Sf. Vasile descria lumea – care 
include ecosistemul terestru şi cele mai îndepărtate colţuri ale spaţiului – ca un loc privilegiat 
în care oamenilor le sunt oferite infi nite posibilităţi pentru a învăţa despre Dumnezeu şi despre 
ei înşişi66. Între abordările lui Origen şi cele ale Sfântului Vasile există o serie de continuităţi şi 
discontinuităţi care nu pot fi  abordate aici în profunzime67. Este sufi cient să amintesc aici faptul 
că, fi e şi contrastând cu viziunea aproape acosmistă a lui Origen68, discursul Sfântului Vasile, pro-
nunţat cosmologic, nu este cu totul lipsit de conotaţiile duhovniceşti atât de evidente în gândirea 
predecesorului alexandrin69. Prologul Hexaemeronului, de exemplu, are ca punct de pornire ca-
racteristicile tradiţionale ale abordării mistice70. 

Într-adevăr, prologul omiliilor urmează trăsăturilor clasice ale literaturii mistice, la care 
Rousseau pare să fi  făcut aluzie în referirea la raporturile dintre Duhul Sfânt, Moise, Facerea şi 
exeget71. Dar să ne aplecăm mai atent asupra textului. Indirect, prin interogaţii retorice, pasajul 
care ne interesează72 îndeamnă cititorul Facerii să ia calea ascetică pentru ca sufl etul său să fi e 
purifi cat (cf. καθαρεύουσαν). Doar un sufl et curat poate primi în manieră adecvată învăţăturile 
profunde semnifi cate (cf. τὰ σημαινόμενα) de frazeologia altfel nesofi sticată (cf. τῶν μικρῶν 
φωνῶν, „voci mici”) a naraţiunii. Pentru cei impuri, mesajul profund al Scripturii va rămâne 
ascuns73. Surprinzător, însă, prologul nu promite, aşa cum ar fi  de aşteptat după asemenea 
declaraţii, nici interpretarea duhovnicească a Facerii şi nici contemplarea mistică a lumii. De fapt, 
pe lângă natura lor descriptiv-ştiinţifi că, predicile nu oferă mai mult decât exprimări doxologice 
faţă de înţeleapta arhitectură a creaţiei şi frecvente digresiuni etice74 (cu atingere la caracterul 
educaţional al omiliilor şi convergând spre tema şcolii).

Întâlnim aici, prin urmare, o discrepanţă în cadrul iconomiei lucrării, mai precis o tensiune 
între prologul duhovnicesc şi conţinutul descriptiv al omiliilor. Această provocatoare inconsisten-

64 Mult mai târziu, dar în acelaşi sens, Sf. Maxim Mărturisitorul a adăugat că mijlocirea Scripturii pentru o contem-
plare naturală corectă este posiblă din moment ce λόγοι, principiile dumnezeieşti, ale Scripturii şi facerii coincid. 
Vezi, de exemplu, lucrarea sa Book of Diffi culties, 10.17 (PG 91, 1128CD).
65 ORIGEN, Homilies on Genesis and Exodus, The Fathers of the Church Series, trad. R E. Heine (Washington, DC: 
The Catholic University of America Press, 1982), 47-71. Vezi, de asemenea, ORIGEN, Omilii, Comentarii şi Adnotări 
la Geneză, ediţie bilingvă, intro., trad. şi note de Adrian Muraru (Iaşi: Polirom, 2006), 120-67. Pentru observaţii 
relevante despre originea ideii de şcoală la Sf. Vasile, vezi ALLAN E. JOHNSON, Constructing a Narrative Universe: 
Origen’s Homily 1 on Genesis, Studia Patristica 41 (citat mai sus n. 49): 175-79.
66 Vezi, de exemplu, Hexaemeron 3.10 (PG 29, 77B). Cf. BOUTENEFF, Beginnings, 136.
67 Pentru mai multe detalii, vezi BOUTENEFF, Beginnings, 121, 124-131.
68 După cum s-a sugerat discret, fără ca Origen să fi e menţionat, în Hexaemeron 3.9 (PG 29, 73CD).
69 Vezi Hexaemeron 2.1 (PG 29, 28C), ca o completare la prolog, discutat mai jos.
70 Utilizarea ingenioasă de către Sf. Vasile a metodei hermeneutice a lui Origen în cadrul canonic al Ortodoxiei 
din secolul IV pare să fi  deschis drumul unei receptări critice dar pozitive, care – în ciuda anatemelor împotriva 
lui Origen în sec. VI – au atins desăvârşirea odată cu Sf. Maxim Mărturisitorul în secolul VII. Cf. ANDREW LOUTH, 
Maximus the Confessor (London and New York: Routledge, 1996), 24-5.
71 Cf. ROUSSEAU, Human Nature and Its Material Setting, 226.
72 Cf. Hexaemeron 1.1 (PG 29, 4A-5A).
73 Despre compatibilitatea dintre cititor şi înţelesul spiritual al textului, vezi HILDEBRAND, The Trinitarian Theology 
of Basil of Caesarea, 111.
74 Despre astfel de digresiuni etice din omiliile a zecea şi a unsprezecea, vezi ROUSSEAU, Human Nature and Its 
Material Setting, 223. Din păcate, în timp ce dezbate dimensiunea etică a gândirii Sfântului Vasile, HILDEBRAND 
(The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 117-21) nu face nicio referire la Hexaemeron. Excursurile etice 
ale Sfântului Vasile corespund celui de-al doilea sens mai „înalt” al lui Origen în privinţa relatărilor biblice. Vezi 
ELIZABETH A. DIVELY LAURO, Reconsidering Origen’s Two Higher Senses of Scriptural Meaning: Identifying the 
Psychic and Pneumatic Senses, Studia Patristica 34 (Leuven: Peeters, 2001): 306-17.
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sfântului în privinţa contemplaţiilor mai înalte la care face aluzie în prolog (şi texte similare, cum 
ar fi  Hexaemeron 2.1, menţionat mai devreme)75, împreună cu discursul său împotriva alegoriei76, 
par să fi  fost impuse de intenţia sa de a se adapta publicului şi cititorilor săi mai puţin educaţi, 
un fapt deja observat de către cercetători77. Nu este exclus, însă, că această abordare să fi e de 
asemenea condiţionată de aderarea Sfântului Vasile la disciplina arcani78. Dacă aşa stau lucurile, 
prin abţinerea intenţionată de la abordarea unor orizonturi semantice mai largi, sfântul ar fi  ridi-
cat astfel o barieră în faţa indiscreţiilor privind învăţăturile mistice. Mai mult, printr-o utilizare 
pozitivă a disciplinei arcane în practica îndrumării duhovniceşti, mai precis neoferind toate răs-
punsurile, e posibil ca sfântul să fi  intenţionat încurajarea cititorului să cerceteze mai departe, să 
studieze duhovniceşte cosmosul şi Scripturile79. În cuvintele sale: „Prin această tăcere [în ceea ce 
priveşte formarea elementelor], naraţiunea [din Facerea] ne-a stimulat mintea spre exercitarea 
capacităţii de a medita la restul”80. Este posibil, mai departe, ca sfântul să se fi  referit şi la nevoia 
unei abordări similare a propriilor sale omilii din partea cititorului; astfel, omiliile par a fi  mai cu-
rând instrumente de lucru şi nu răspunsuri fi nale la enigmele Facerii81. Aderenţa Sfântului Vasile 
la disciplina arcani ar putea elucida misterul tensiunii dintre prolog şi restul Hexaemeronului.

CONTEMPLÂND CREAŢIA
Acestea fi ind spuse, abia acum înţelegem invitaţia indirectă a Sfântului Vasile, sugerată de 

imaginea schiţată a călătoriei duhovniceşti a lui Moise82, de a ne asuma drumul desăvârşirii în trei 
trepte, care duce, prin detaşare ascetică şi contemplarea naturii, la vederea mistică a lui Dumne-
zeu. Asemenea exigenţe duhovniceşti, ce amintesc de reprezentarea origeniană a drumului spre 
desăvârşire83, ar fi  cu totul nepotrivite dacă omiliile ar fi  intenţionat doar o interpretare literală 
a Facerii şi explorarea empirică a lumii. Prin ciudatul prolog, aşadar, Sf. Vasile sugera faptul că, 
urmând treptele transformării duhovniceşti a lui Moise, cititorul poate ajunge la vederea mistică 
şi la aspectele lăuntrice ale Scripturii şi ale naturii. În cadrul prologului, traiectoria personală a 
lui Moise pare să fi  devenit aşadar nu doar o paradigmă inspiraţională, ci şi o cheie hermeneutică 
necesară desferecării înţelesurilor lăuntrice ale relatărilor biblice şi ale cărţii cosmice. Cum am 
văzut mai devreme, putem presupune că ceea ce l-a inspirat pe sfânt să se raporteze la lume ca 
şcoală a fost, alături de tradiţia exegezei duhovniceşti a Facerii ca punct de plecare pentru con-

75 Vezi şi comentariile din HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 110-11.
76 Cf. Hexaemeron 9.1 (PG 29, 188BC). Despre atitudinea complexă a Sfântului Vasile faţă de alegorie, vezi 
HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 133-39.
77 Cf. BOUTENEFF, Beginnings, 130; HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 139-41.
78 Vezi JULIETTE DAY, Adherence to the Disciplina Arcani in the Fourth Century, Studia Patristica 35 (Leuven: 
Peeters, 2001): 266-70, mai ales 269, cu o referire clară la folosirea de către Sf. Vasile a normei secretului în On 
the Holy Spirit, 27.66. Vezi şi articolul meu The Inner Side of the Visible: Apostolic Criteria and Spirit in the 
Orthodox Tradition, în TEODOSIE PETRESCU (ed.), Omagiu Profesorului Nicolae V. Dura la 60 de ani (Constanţa: 
Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006): 386-91, mai ales 387-88. Şi acest aspect este trecut cu vederea de re-
centele cercetări ale Hexaemeronului, poate păcălite de exprimarea evidentă a ataşamentului autorului faţă de 
interpretarea literală.
79 Subliniere făcută de HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 112, totuşi fără referire la 
disciplina arcană.
80 Hexaemeron 2.3 (PG 29, 33C).
81 Cf. Hexaemeron 3.10 (PG 29, 77AB).
82 Cf. Hexaemeron 1.1 (PG 29, 5ABC). Acest fragment, şi nu doar lucrarea omonimă a lui Philo, trebuie să-l fi  
inspirat pe Sf. Grigore de Nyssa să scrie Viaţa lui Moise, unde elaborează pe teme similare. Vezi The Life of Moses 
2.22-6, 2.157, în The Classics of Western Spirituality Series, trad., intro. and note de Abraham J. Malherbe şi 
Everett Ferguson (New York - Ramsey – Toronto: Paulist Press, 1978), 59-60, 93. Despre evidenţierea acestei 
imagini în opera sfântului din Nyssa, vezi observaţia lui Giet în Basile de Césarée, Homélies sur l’Hexaéméron 
(citat mai sus n.7), 90-1, n. 2.
83 Vezi o descriere în LOUTH, The Origins of the Christian Mystical Tradition, 54-5.
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de ani întregi de contemplare a fi inţelor (τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων)” Moise a ajuns în cele din urmă la 
punctul culminant al vieţii mistice şi „L-a văzut pe Dumnezeu”84. Experienţa profetului dovedeşte 
posibilitatea de a-L găsi pe Dumnezeu în creaţia Sa. Acest indiciu pare să confi rme amprenta dis-
ciplinei arcane asupra Hexaemeronului. Omiliile sunt menite să trezească în cititor dorinţa unei 
similare abordări contemplative a creaţiei lui Dumnezeu prin prisma relatării biblice, pentru care 
universul apare ca o manifestare a înţelepciunii divine.

Descrierea experienţei lui Moise pune în lumină înclinaţia Sfântului Vasile spre o herme-
neutică spirituală, lămurind motivele pentru care atât cosmosul cât şi naraţiunea biblică despre 
cosmogeneză sunt folosite în Hexaemeron ca surse de inspiraţie pentru o pedagogie creştină în-
rădăcinată într-o viziune holistică asupra lumii. Mai aproape de subiectul nostru, un alt aspect 
important se desprinde din consideraţiile privind abordarea spirituală, anume, faptul că Sfântul 
Vasile a atribuit conotaţii pozitive temei lumii ca loc de învăţare. Astfel, sfântul a oferit o versiune 
echilibrată a conceptului de lume ca şcoală, complet eliberată de notele pesimiste din articularea 
lui Origen, care vorbea despre cosmos ca un loc provizoriu de învăţare prin durerea şi suferinţa 
atât de legate de materie.

Alături de rădăcinile sale biblice, această abordare pozitivă pare să indice faptul că sfântul 
nostru se rezema pe versiunea canonică a tradiţiei alexandrine, reprezentată, de exemplu, de către 
Sfântul Atanasie cel Mare85. Pentru Sf. Atanasie, într-adevăr, creaţia constituie o sintaxă divină, 
fi ecare lucru, viu sau nu, reprezentând o literă sau o silabă. Dată fi ind coerenţa lor sintactică, an-
samblul tuturor acestor litere transmite, prin tomul uriaş al universului un mesaj teologic. În sine 
o versiune ingenioasă a aşa-numitei dovezi cosmologice a existenţei lui Dumnezeu, acest mod de 
înţelegere prezintă toată fi rea creată ca o structură cu sens teologic. În cuvintele Sf. Atanasie,

La cunoaşterea lui Dumnezeu (τὴν περὶ τοῦ Θεοῦ γνῶσιν ) se poate ajunge şi prin lucrurile văzute 
(ἀπὸ τῶν φαινομένων), de vreme ce prin ordinea şi armonia sa (διὰ τῆς τάξεως καὶ ἁρμονίας) 
creaţia Îl arată şi Îl proclamă cu tărie pe Domnul şi Creatorul ei ca prin nişte cuvinte (ὥσπερ 
γράμμασι)86.

Creaţia apare aici ca o Scriptură implicită87, o carte sau un martor al revelaţiei divine, o reţea 
complexă de teofanii cu rol similar metaforei Sfântului Vasile a lumii ca loc de învăţare. Hexae-
meronul începe într-un fel asemănător, reiterând posibilitatea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu prin 
ordinea frumoasă a celor văzute (cf. τῆς τῶν ὁρωμένων διακοσμήσεως)88. Probabil inspiraţi de 
84 Hexaemeron 1.1 (PG 29, 5B).
85 Despre infl uenţa Sf. Atanasie asupra gândirii Sfântului Vasile, vezi KANNENGIESSER, Handbook of Patristic Exege-
sis, 741; NORMAN RUSSELL, The Doctrine of Deifi cation, 207-208.
86 Against the Pagans 34 (PG 25, 69A); vezi şi Against the Pagans 35 (PG 25, 69B). Se pare că însuşi Sf. Atanasie 
s-a bazat pe dezbaterile identice ale lui Origen în lucrarea sa Commentary on Genesis 1.1-9 and 3.20. Vezi ORIGEN, 
Omilii, Comentarii şi Adnotări la Geneză, 464-69, 506-509.
87 Simetria dintre lume ca scriptură şi Scriptură ca lume a fost analizată mai intens de Sf. Maxim Mărturisitorul; 
cf. Ambiqua, 10.17-8 (PG 91,1125D-1133A). Expresia „Scriptură implicită” este inspirată de cugetarea Pr. Dumitru 
Stăniloae la Scriptură şi natură. Vezi Teologia Dogmatică Ortodoxă scrisă de el, Vol. 1, ediţia a treia (Bucureşti: 
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2003), 26, 31, şi scolia sa la textul maximian din Sf. 
Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Părinţi şi Scriitori Bisericeşti 80 (Bucureşti: Institutul Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, 1983), 126-29, n.132-38. Natura textuală a creaţiei este abordată diferit de gânditori 
români contemporani, ca: ANDREI PLEŞU, Limba păsărilor (Bucureşti: Humanitas, 1994), 55; ANDREI SCRIMA, Timpul 
Rugului Aprins: Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, ediţia a doua (Bucureşti: Humanitas, 2000), 75. Vezi 
şi articolul meu Colocviul fără sfârşit: Raţiunea de a fi  a creaţiei în cugetarea părintelui Dumitru Staniloae, 
în TEODOR BAKONSKY şi BOGDAN TĂTARU-CAZABAN (ed.), Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei (Bucureşti: 
Anastasia, 2003): 183-241.
88 Hexaemeron 1.1 (PG 29, 4A). Respingând de la bun început ideea unei generaţii spontane, Sf. Vasile a folosit ter-
meni similari celor folosiţi de Sf. Atanasie în Despre Întrupare 2 (PG 25,97C-100A). Vezi şi MARINESCU, Învăţătura 
despre lumină, 251.
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din Romani 1: 19-2090, părinţii nu au redus creaţia la starea de natură lipsită de prezenţa divină 
sau de spaţiu vid, fără sens. Ca materia signata, pentru a-l parafraza pe Sf. Toma d’Aquino91, exis-
tenţa cosmică poartă amprenta ori semnătura Logosului creator şi este, prin urmare, încărcată de 
sens teologic. Acest principiu a fost apărat de Părinţii Bisericii, în contrast cu sistemele dualiste 
ale antichităţii târzii, precum gnosticismul şi maniheismul – caracterizate prin opoziţia spirit-ma-
terie – care interpretau lumea materială în sensul unui domeniu iraţional şi lipsit de valoare92.

COSMOSUL CA ŞCOALĂ
Înainte de a continua discuţia privind reprezentarea lumii ca şcoală teologică, se cuvine să 

menţionăm un număr de factori externi care au contribuit la focalizarea Hexaemeronului asupra 
acestei teme. Împotriva evaluării Hexaemeronului, de către Rousseau, ca lipsit de dimensiune 
contextuală şi a opiniei sale că intenţia Sfântului Vasile era, de fapt, de a tălmăci drumul omului 
de la origine până la desăvârşire93, importanţa acestor factori – de natură polemică şi astfel străini 
de exigenţele vieţii duhovniceşti – nu poate fi  trecută cu vederea. Am discutat deja despre faptul că 
Sf. Vasile s-a inspirat din observaţiile lui Origen şi ale Sfântului Atanasie despre ordinea creaţiei 
ca izvor al cunoaşterii lui Dumnezeu; de asemenea, am văzut că, prin urmare, contemplaţia natu-
rală este folositoare întru formarea duhovnicească — precum în exemplul lui Moise. Acestea fi ind 
zise, tema şcolii a jucat şi un rol important în combaterea de către Sf. Vasile a mitului maniheic 
al creaţiei, care susţinea că lumea a fost creată de un zeu rău şi este, de aceea, lipsită de calităţi 
pozitive94. Această trimitere explicită la mitul maniheic şi la alte dualisme arată că tocmai aceste 
reprezentări ale lumii erau ţinta polemică principală a Sfântului Vasile, nu erezia ariană, aşa cum 
au susţinut Bouteneff95 şi Rousseau96. Adevărat, arianismul şi iudaismul au fost contestate de că-
tre sfânt, dar numai pentru neputinţa lor de a interpreta Facerea 1:26 ca o referire la Sf. Treime97 
şi nu pentru că acestea ar fi  constitutit tema omiliilor sale.

Un alt factor extern este popularitatea ideilor astrologice, care descriau omenirea ca guver-
nată mai degrabă de confi guraţiile cereşti decât de liberul arbitru. Sf. Vasile a respins vehement 
aceste credinţe, punând în evidenţă – în concordanţă cu Facerea 1:14 – slujirea umanităţii de 
către corpurile cereşti (din nou, principiul antropic) şi nu subordonarea omului faţă de astre. Mai 
mult, sfântul a pus în evidenţă o serie de neconcordanţe în pseudo-ştiinţa astrologiei98, inconsis-
tenţe care nu sunt de interes aici. Nu în ultimul rând, tema şcolii pare să fi  urmărit, aşa cum s-a 
arătat în secţiunea anterioară, înlăturarea ideologiilor ateiste care au confi scat cosmologia antică 

89 Citat în Hexaemeron 3.9 (PG 29, 76B).
90 Citat în Hexaemeron 1.6 (PG 29, 16C).
91 Cf. De Ente et Essentia 2. Pe când, pentru Sf Toma, expresia se referă la materie „considerată ca având dimensiu-
ni determinate” (dico materiam signatam, quae sub determinatis dimensionibus consideratur) sau individualizate 
ca fi inţă concretă, pentru mine, având ca pretext metafora din Ioan 8:6,8, ea arată că materia poartă amprenta şi 
forma pe care i-a dat-o Logosul.
92 Despre dualismul gnostic şi dilemele lui, vezi IOAN P. COULIANO, The Tree of Gnosis: Gnostic Mythology from 
Early Christianity to Modern Nihilism, trad. de H. S. Wiesner şi autor (New York: Harper San Francisco, 1992), 
135-37.
93 Cf. BASIL OF CAESAREA, 319. Cu toate că această afi rmaţie are valoarea ei, este totuşi evident că Sf. Vasile, ca un 
păstor plin de grijă, nu trecea cu vederea contextul.
94 Cf. Hexaemeron 2.4 (PG 29, 36 BCD); cf. notei lui QUASTEN, Patrology, Vol. 3, 217. Despre maniheism, vezi 
Couliano, The Tree of Gnosis, 161-88.
95 Cf. Beginnings, 131.
96 Cf. Basil of Caesarea, 321.
97 Cf. Hexaemeron 9.6 (PG 29, 204C-208C).
98 Cf. Hexaemeron 6.5 (PG 29, 128B-129B); vezi şi 6.6-6.7 (PG 29, 129C-133C). Despre atitudinea Sfântului Vasile 
faţă de astrologie, vezi ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 333; STRAMARA, Surveying the Heavens, 152; GUNTON, Between 
Allegory and Myth, 60.
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afi rmaţii.

Universul nu a fost creat în zadar şi fără raţiune99 dat fi ind că este alcătuit cu un scop benefi c şi 
spre folosinţa tuturor fi inţelor. Astfel, fi ind cu adevărat un loc de învăţare pentru sufl etele gân-
ditoare (ψυχῶν λογικῶν διδασκαλεῖον) şi o şcoală a cunoaşterii dumnezeieşti (θεογνωσίας 
παιδευτήριον), prin călăuzirea (διὰ χειραγωγίαν) lucrurilor văzute şi perceptibile, mintea e con-
dusă către contemplarea celor nevăzute100.

Pe lângă nuanţele origeniste şi platonice ale frazeologiei vasiliene din pasajul de mai sus, 
cum ar fi  percepţia lumii văzute ca o călăuză a sufl etelor către cele nevăzute, logica textului citat 
nu ne poate scăpa. Elaborând în contextul biblic, Sf. Vasile respingea aici orice posibilitate de a 
privi lumea altcum decât din perspectiva lui Dumnezeu ca origine a tot ceea ce există; am insistat 
asupra acestui aspect în secţiunea anterioară. Mai mult, dată fi ind înţelepciunea divină manifes-
tată prin conexiunile diverselor aspecte ale realităţii, sfântul a ajuns la concluzia că universul este 
condiţionat teleologic şi, deci, plin de sens101. Aceste concluzii nu sunt, însă, uşor de digerat în 
zilele noastre. Până şi acei cosmologi contemporani care acceptă raţiunea ca infrastructură a re-
alităţii ezită să abordeze dimensiunea teleologică şi, captivi naturalismului secolelor precedente, 
refuză izvorul dumnezeiesc al acestei raţiuni, Logosul lui Dumnezeu. În schimb, ideea unui scop 
scandalizează multe minţi contemporane, obişnuite să perceapă lumea ca un spaţiu neutru din 
punct de vedere axiologic, tocmai bun pentru experimentele noastre, şi de asemenea un depozit 
de resurse la dispoziţia noastră. Operând în cadrul tradiţiei eclesiale şi deplin familiarizat cu în-
văţăturile mistice ale sfi nţilor102, Sf. Vasile a prezentat o imagine foarte diferită a lumii — creaţia 
lui Dumnezeu.

Călăuziţi de naraţiunea biblică, ochii credinţei în Dumnezeu ca şi creator explorează uni-
versul într-o manieră ce nu are nimic în comun cu spiritul iscoditor al ştiinţei, cu interesele eco-
nomice (care pot sufoca sufl etul, lipsindu-l de sentimentul de admiraţie pentru frumuseţea plină 
de sens a lucrurilor)103, ori cu activităţile de recreere atât de preţuite astăzi. Abordarea Sfântului 
Vasile denotă o sensibilitate profundă pentru corola de minuni a lumii – spre a parafraza un vers 
al lui Lucian Blaga – care presupune respect şi evlavie apofatică atât faţă de natură, cât şi faţă 
de Făcătorul ei104. Acest respect este exemplifi cat, de pildă, de referirea constantă a sfântului la 
Dumnezeu ca „frumuseţe supremă” ori „artizan priceput”, corespunzând descrierii universului ca 
ordine structurată, κόσμος (literal, ornament sau frumuseţe)105. Expresie a înţelepciunii divine, 

99 El insistă pe această afi rmaţie în Hexaemeron 5.8 (PG 29, 113A): „nimic nu e lipsit de cauză, nimic nu apare 
spontan. În toate este o înţelepciune inefabilă” (ούδὲν ἀναίτιον ούδὲν ἀπὸ ταυτομάτου πάντα ἒχει τινὰ σοφίαν 
ἀπόῤῥητον).
100 Hexaemeron 1.6 (PG 29, 16BC). În altă parte în acest volum, am arătat că Sf. Grigore de Nysa a reafi rmat 
aceeaşi înţelegere în lucrarea sa Apologie la Hexameron. Fără referire la Sf. Vasile, idei similare apar în încercarea 
lui Nicolescu de crea o punte de legătură între perspectiva ştiinţifi că şi tradiţie, Nous, la particule et le monde, 
185-90.
101 GIET, Introduction, 61-2, a găsit la Sf. Vasile, în afi rmaţiile teleologice, urme de aristotelism.
102 Vezi Despre Sfântul Duh 27.66, citat mai sus.
103 Cf. YANNARAS, Elements of Faith, 50-2.
104 Cf. GUNTON, Between Allegory and Myth, 59-60; LOSSKY, The Mystical Theology, 33, 50; idem, Orthodox Theol-
ogy: An Introduction (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1978), 51; ROUSSEAU, Basil of Caesarea 323.
105 De exemplu, în Hexameron 1.2 (PG 29, 9A) el L-a numit pe Dumnezeu „mult dorit pentru frumuseţe” (το 
πολυπόθητον κάλλος), pe când în Hexameron 1.11 (PG 29, 28A) el menţiona „frumuseţea celor văzute” (τοῦ κάλλος 
τῶν ὸρωμένων). Folosirea unor astfel de categorii era justifi cată de folosirea repetată ὅτι καλόν în Septuaginta (cf. 
Facerea 1:4, 8,10,13,18, 21, 25, 31). Giet, „Introduction”, 58-9, urmăreşte utilizarea frumuseţii în Hexameron până 
la Timeu al lui Platon. Despre funcţia frumuseţii la Sf. Vasile, vezi articolul meu „Apologetic, Moral şi Mistic: Trei 
Moduri ale Viziunii Ecleziale asupra Creaţiei”, Noua Reprezentare a Lumii: Studii Interdisciplinare 1 (Bucureşti: 
XXI Eonul Dogmatic, 2002), 38-59, mai ales 42-3. Cf. MARINESCU, Învăţătura despre lumină, 230-32.
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şi continua sa relaţie cu Făcătorul. Simptomatic, confruntându-se cu reducţionismul vremurilor 
sale, Sf. Vasile exclamă: „Să nu mai vorbim despre esenţa (περὶ τῆς οὐσίας) [lucrurilor], con-
vinşi fi ind de Moise că Dumnezeu a creat cerul şi pământul”106. În felul acesta sfântul îşi îndemna 
auditoriul şi cititorii să nu mai caute concepte abstracte – care pot induce cu uşurinţă în eroare 
prin suprasimplifi carea realităţii – şi să se bucure, în schimb, de vederea unei lumi complexe care 
vorbeşte despre Creatorul ei prin frumuseţea concretă a alcătuirii sale. El îndemna,

Vreau să vă pătrundeţi de cea mai profundă uimire pentru [întreaga] zidire (τῆς κτίσεως), astfel în-
cât, oriunde v-aţi afl a, prezenţa unor lucruri de genul celor ce cresc continuu (γένει τῶν φυομένων; 
plante) să vă amintească limpede de Creator (τοῦ ποιήσαντος)107.

Astfel, în timp ce ne este locuinţă şi mamă, pentru privirea contemplativă universul se desfă-
şoară şi ca o structură artistică (τεχνικὸν κατασκεύασμα), simfonică şi armonioasă108, o epifanie 
a înţelepciunii şi frumuseţii lui Dumnezeu. Evocând experienţa poporului lui Dumnezeu, Sfântul 
Vasile descria lumea ca un cor liturgic general al creaţiei (cf. τη ν κοινη ν τη ς κτίσεως χοροστασίαν) 
care cântă fără încetare Creatorului imne de laudă109. Prin neîncetata sa doxologie, creaţia întreagă 
ne învaţă fără cuvinte, mai bine decât orice şcoală teologică, să Îl recunoaştem pe Dumnezeu în 
toate şi să le înţelegem toate în lumina prezenţei şi intenţiei Sale. Descoperirea acestui adevăr ne 
poate inspira, redând bucuria şi speranţa unei societăţi care, funcţionând ca o „şcoală publică şi 
comună a necuviinţei” (κοινὸν καὶ δημόσιον διδασκαλεῖον ἀσελγείας)110, a ajuns la o profundă 
stare de depresie, considerând atât viaţa cât şi lumea ca lipsite de rost. Învăţând din înţelepciunea 
creaţiei, pustiul lăuntric al sufl etelor lipsite de credinţă poate fi  transfi gurat prin considerarea vie-
ţii ca dar ce trebuie primit cu recunoştinţă euharistică. Pe acelaşi ton, Sf. Vasile îşi încheie omilia 
cu o izbucnire doxologică, arătând cum funcţionează şcoala cosmică, prin analogii verticale.

Să-L slăvim pe nobilul artist (τὸν ἀριστοτέχνην) pentru tot ce a fost înfăptuit cu atâta înţelepciune 
şi artă (σοφῶς καὶ ἐντέχνως). Din frumuseţea lucrurilor văzute (τοῦ κάλλους τῶν ὁρωμένων) să 
ne facem o idee despre Cel care e mai frumos decât toate (τὸν ὑπέρκαλον), şi din măreţia acestor 
trupuri concrete, perceptibile prin simţuri (τῶν αἰσθητῶν τούτων καὶ περιγραπτῶν σωμάτων) 
să-L înţelegem pe Cel ce e nemărginit, mai măreţ decât toate (τὸν ἄπειρον καὶ ὑπερμεγέθη) şi mai 
presus de toată înţelegerea prin atotputernicia lui111.

Descrierea vasiliană a lumii ca şcoală are diverse consecinţe pentru experienţa creştină actu-
ală, dintre care cel mai bine reprezentate în Hexaemeron sunt paradigmele etice şi numeroasele 
invitaţii la o recunoaştere doxologică a darurilor lui Dumnezeu. Aş mai nota aici un alt aspect. 
Dat fi ind că şcoala creaţiei este deschisă tuturor, sfântul nostru capadocian era ferm convins – la 
fel ca Sf. Pavel (cf. Romani 1:19-20, 2:14) – că virtutea poate fi  atinsă şi de necredincioşi, şi de cei 
din afara Bisericii112. În continuarea tipului de abordare a fi losofi ei păgâne propriu primelor se-
cole creştine, această convingere (ilustrată deja în Cuvântul către tineri) confi rmă efi cienţa şcolii 
lumii, potenţialul acesteia pentru pregătirea tuturor popoarelor şi culturilor pentru întâlnirea cu 
Hristos, Logosul a toate. Elaborările sale despre lumea ca şcoală teologică sunt, aşadar, mărturia 

106 Hexaemeron 1.11 (PG 29, 28A). Vezi şi BOUTENEFF, Beginnings, 33, şi ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 322.
107 Hexaemeron 5.2 (PG 29, 97C).
108 Cf. Hexaemeron 1.7 (PG 29, 17B, 20A); Hexaemeron 4.1 (PG 29, 80B). Fără să facă referiri la tema şcolii, 
ROUSSEAU, în Basil of Caesarea, 321, 324-26, şi CLAPSIS, în St Basil’s Cosmology, 218-19, au ajuns la concluzii 
similare.
109 Cf. Hexaemeron 3.9 (PG 29, 76C).
110 Hexaemeron 4.1 (PG 29, 80A). Vezi mai multe comentarii în ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 234.
111 Hexaemeron 1.11 (PG 29, 28AB). Referitor la atitudinea minunării ce duce la adorare în Hexaemeronul Sf. 
Vasile, vezi ROUSSEAU, Basil of Caesarea 329; cf. BOUTENEFF, Beginnings, 136.
112 Cf. Hexaemeron 5.7 (PG 29, 112BC).
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turală.

Aspectul interactiv al realităţii 

Dintre multiplele teme abordate de Sf. Vasile privind perspectiva eclesială asupra lumii, în 
cele ce urmează mă voi ocupa de o temă de obicei ignorată de către cercetătorii contemporani, şi 
anume, aspectul interactiv sau sinergic al naturii. Pentru marele teolog capadocian, mai degrabă 
decât reprezentând o realitate autosufi cientă, închisă în sine însăşi, universul – acest „mare şi vari-
at atelier al lucrării de creaţie dumnezeieşti” (τὸ μέγα τοῦτο καὶ ποικίλον τῆς θείας δημιουργίας 
ἐργαστήριον)113 — constituie un spaţiu vast şi deschis în care razele dumnezeieşti şi cele cosmice 
converg creativ, sinergetic. În mare măsură, şi pe lângă propriii săi parametri, conceptul sinergiei 
e legat de cel al lumii ca şcoală teologică. Într-adevăr, la nivelul acestei interacţiuni, universul îşi 
manifestă aspectul de epifanie a lui Dumnezeu. Fără referire la tema şcolii, acest aspect a fost deja 
evidenţiat de Lossky114 într-un comentariu al ideii Sfântului Vasile despre energiile divine ca apar-
ţinând sferei iconomiei şi astfel ca mijlocind participarea noastră la Dumnezeu. Deşi acest detaliu 
este important pentru înţelegerea cosmosului ca spaţiu al cunoaşterii dumnezeieşti, nu mă voi 
mai ocupa de această relaţie.

Am menţionat deja evaluarea realistă a naturii create în gândirea vasiliană, mai precis ca 
realitate inconsistentă, mărginită şi trecătoare. Fiind ontologic instabil şi fragil prin însăşi natura 
sa115, universul nu poate nici să supravieţuiască, nici să evolueze fără sprijinul constant al valurilor 
de energie dumnezeiască dătătoare de viaţă, adică fără „puterea Creatorului” (cf. τῇ δυνάμει τοῦ 
κτίσαντος)116. Afi rmând aceasta, Sf. Vasile pare să fi  reiterat descrierea cosmosului de către Sf. 
Atanasie ca dependent de lucrarea necontenită şi atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu. Într-adevăr, 
pentru Sf. Atanasie, dat fi ind că universul este în mod fundamental „fl uid, slab şi muritor” (ῥευστή 
τις καὶ ἀθενὴς καὶ θνητή) prin natură, el depinde obligatoriu de „domnia, pronia şi lucrarea or-
ganizantă a Logosului” (τῇ τοῦ Λόγου ἡγεμονίᾳ καὶ προνοίᾳ καὶ διακοσμήσει) pentru a-şi men-
ţine existenţa117. Dincolo de acordul cu marele alexandrin, prin afi rmarea repetată a caracterului 
interactiv al realităţii, Sf Vasile a reuşit să treacă de conceptul clasic al unei puteri dumnezeieşti 
unilateral exercitată asupra şi în cadrul universului. E drept, sfântul nostru a remarcat în câteva 
rânduri că limitele fi zice ale cosmosului devin evidente la nivelul capacităţii sale generative, ce ar 
rămâne latentă dacă nu ar fi  activată de voia şi puterea divină. Spre exemplu, Sf. Vasile vorbea des-
pre un pământ rece, steril şi în frământări continue, a cărui fertilitate putea fi  activată doar de cu-
vântul lui Dumnezeu întru producerea fi inţelor vii118. Acestea fi ind zise, deşi încă având de-a face 
cu ideea antică a unei materii inerte activată mecanic de forţe externe, el era convins că energiile 
cosmice sau naturale au un rol cert în desfăşurarea istoriei universului şi a vieţii. De pildă, sfântul 
descria pământul ca fi ind dăruit cu puteri germinative care funcţionează fără ajutorul unor factori 
externi. Tot aşa, a prezentat apele ca nefi ind pasive, ci având un rol important în geneza vieţii119. 
Aceste afi rmaţii diverse şi chiar contradictorii – unele scoţând în evidenţă dependenţa universului 

113 Hexaemeron 4.1 (PG 29, 80B).
114 Cf. The Mystical Theology, 82.
115 Vezi mai sus n. 17.
116 Cf. Hexaemeron 1.9 (PG 29, 24B); de fapt, întregul capitol prezintă interes. El a revenit adesea la acest aspect 
al dependenţei, ca în Hexaemeron 8.1 (PG 29, 164C). Pentru mai multe exemple, vezi ROUSSEAU, Basil of Caesarea 
338-39; CLAPSIS, St Basil’s Cosmology, 217.
117 Cf. Against the Heathen, 41 (PG 25, 84AB). Vezi comentarii despre ideea lui de creaţie, pronie şi fragilitatea 
universului, în ALVYN PETTERSEN, Athanasius (London: Geoffrey Chapman, 1995), 24-6.
118 Cf. Hexaemeron 5.2 (PG 29, 97B); 8.1 (PG 29, 164CD).
119 Cf. Hexameron 5.1 (PG 29, 96A); 7.1 (PG 29, 148B).
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perspectiva principiului sinergiei. Într-adevăr, Sf. Vasile concepea natura ca eveniment dinamic 
şi interactiv, o înţelegere superioară ideologiilor reducţioniste de astăzi, care consideră creaţia ca 
acţiune supranaturală şi evoluţia ca fenomen natural, aşadar ca acţiuni intrinsec antagoniste. În 
schimb, afi rmaţiile Sfântului Vasile nu fac loc nici pentru evoluţionismul naturalist şi nici pentru 
creaţionismul supranaturalist ale vremurilor noastre. Comentând asupra unei selecţii de pasaje 
din Hexaemeron 5120, John Meyendorff a observat pertinent că, pe urmele marelui Atanasie, Sf. 
Vasile credea în capacitatea generativă naturală a realităţii create. 

Afi rmând creaţia în timp, Sf. Vasile susţine prezenţa unei mişcări create şi a unui dinamism în toate 
creaturile. Fiinţele create nu îşi primesc, pur si simplu, forma şi diversitatea de la Dumnezeu, ci de 
asemenea posedă o energie, cu siguranţă de obârşie divină, dar autentic a lor121.

Meyendorff continuă, adăugând că, precum mai devreme la Sf. Atanasie şi mai târziu la Sf. 
Maxim, părintele capadocian credea într-o continuă lucrare a proniei dumnezeieşti care aduce 
la fi inţă şi susţine universul, „dar nu împotriva dinamismului creat al lumii, care face parte din 
chiar planul creator divin”122. În acelaşi context, Meyendorff a ajuns la importanta concluzie că 
dinamismul natural al creaţiei, pe de o parte face posibilă cercetarea ştiinţifi că şi, pe de altă par-
te, validează interpretarea teologică a realităţii, dat fi ind că structura organizată a cosmosului Îl 
dezvăluie pe Dumnezeu. La o concluzie similară a ajuns în mod independent şi Giet, anume că 
nici Sf. Vasile, nici Sf. Grigorie al Nyssei nu au crezut într-o contradicţie ireductibilă între ştiinţă 
şi credinţă123. Observaţiile sale confi rmă indirect concluziile mele, discutate în cele două secţiuni 
precedente ale lucrării. 

Revenind la capacităţile generative latente în lume şi activarea lor dumnezeiască, poate că 
cea mai bună ilustrare a principiului sinergiei este meditaţia Sfântului Vasile asupra frazei „pă-
mântul era netocmit şi gol” din Facerea 1:2 (LXX).

[Pământul] era în durerile naşterii (ὠδίνουσα) spre generarea tuturor lucrurilor prin puterea aşeza-
tă în el (ἐναποτεθεῖσαν … δύναμιν)124 de către demiurg, aşteptând vremea potrivită (καθήκοντας 
χρόνους) când, printr-o chemare dumnezeiască, ar putea scoate la iveală (προαγάγῃ … εἰς 
φανερόν) lucrurile zămislite (τὰ κυήματα) înlăuntrul lui125.

Această intensă metaforă evocă şi transfi gurează vechi imagini mitice ale cununiei dintre cer 
şi pământ126, păstrând totuşi puternice conotaţii erotice. În descrierea plastică a Sf. Vasile, Dum-
nezeu, reprezentând cumva principiul masculin, însămânţează iubitor materia creată127 şi astfel 

120 Greşit redată ca PG 29, 1160D. De fapt, este o referire la 97B şi alte fragmente din text pe care nu le-am putut 
identifi ca.
121 MEYENDORFF, Byzantine Theology, 133.
122 Cf. Ibidem, 134.
123 GIET, Introduction, 33.
124 Expresia δύναμιν ar putea, şi poate e chiar preferabil, să fi e redată ca ‘potenţial latent’, aşa cum s-a sugerat mai 
devreme. Vezi diversele sale sensuri în H. G. LIDDELL şi R. SCOTT, A Greek-English Lexicon, cu un supliment revă-
zut, revizuit de H. S. Jones şi R. McKenzie (Oxford: Oxford University Press şi Clarendon Press, 1996), 452.
125 Hexaemeron 2.3 (PG 29, 36B). Deşi a subliniat caracterul capacităţii generative a pământului de dar al lui 
Dumnezeu, ROUSSEAU (Basil of Caesarea, 339) nu a reuşit să observe nota importantă despre sinergie introdusă 
de această metaforă.
126 Vezi şi descrierea actului erotic al elementelor (pământ, apă şi aer), care apare explicit în Hexaemeron 4.5 (PG 
29, 89C).
127 LOSSKY, Mystical Theology, 214, se referă la o lucrare al cărei titlu nu l-a indicat (a menţionat, totuşi, PG 31, 
908CD), unde Sf. Vasile vorbea despre o „potenţă/putere iubitoare” (ἀγαπητικη δύναμις) sau o tendinţă naturală 
a creaţiei de a fi  iubită de Dumnezeu.



Doru Costache

36

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

Ac
tu
al
ita
te activează capacitatea ei maternă sau generativă128. Drept rezultat al acestei inefabile interacţiuni – 

care nu poate fi  abordată fără a recurge la asemenea forme poetice – sarcina metaforică a materiei 
devenea originea ecosistemului terestru şi a întregului cosmos129. Cu sau fără metafore, materia 
„însărcinată„ a fost înzestrată de către Creator cu un potenţial generativ care ar fi  rămas inert fără 
energia discretă a dumnezeirii. Întâlnim aceeaşi idee la începutul aceluiaşi capitol, când autorul 
combătea din nou maniheismul. Acolo, Sf. Vasile sugera că „puterea efi cace a lui Dumnezeu” (ἡ 
δραστική τοῦ Θεοῦ δύναμις) împreună cu „caracterul receptiv al naturii” (ἡ παθητικὴ φύσις 
τῆς ὕλης)130 sunt cei doi factori necesari pentru instituirea întregii ordini a creaţiei. Aşa cum s-a 
arătat deja, acestea nu sunt afi rmaţii izolate. Prezentate prin prisma unei metafore diferite, tema 
interacţiunii dinamice între energia divină şi cea cosmică a revenit în omilia a noua131, la care mă 
voi întoarce în curând, cu accent pe caracterul continuu al acestui fenomen. Înainte să purcedem 
în acest mediu diferit – care se referă la ziua a şasea – este necesară încă o remarcă, pentru a întări 
poziţia principiului sinergiei în cadrul tradiţiei. 

De exemplu, o generaţie după Sf. Vasile, Sf. Ioan Gură de Aur a arătat o înţelegere simila-
ră a Facerii 1:2, dar cu referire la metafora Duhului ce se purta deasupra apelor. Pentru el, apa 
primordială „în mişcare” (κινούμενον), vibrând şi plină de „un fel de putere vie” (ζωτικήν τινα 
δύναμιν) nu putea da naştere vieţii singură, având nevoie de „energia dătătoare de viaţă” a Du-
hului (ἐνέργειά τις ζωτική)132. Acordul celor doi Părinţi este clar. De fapt, aplecându-se asupra 
aceleiaşi metafore, Sf. Vasile a tălmăcit-o într-o manieră foarte asemănătoare, dar preferând ver-
siunea siriacă a textului, care prezenta Duhul ca un agent ecosistemic ce „încălzea (συνέθαλπε) 
şi vivifi ca natura apelor (ἐζωογόνει τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν) — ca în imaginea unei păsări care 
cloceşte ouăle, conferindu-le o oarecare putere de viaţă (ζωτικήν τινα δύναμιν)”133. 

Sf. Ioan Chrysostom nu numai că a urmat gândirea Sf. Vasile; cum am văzut, el a inclus şi 
terminologia basiliană (cf. ζωτικήν τινα δύναμιν) în propria lui interpretare a textului biblic. 
În lumina acestor metafore şi dincolo de ele, mesajul dat de sfi nţii Vasile şi Ioan este că întreaga 
formare a lumii se desfăşoară ca un act sinergic continuu, o convergenţă dinamică de factori creaţi 
şi necreaţi134.

Revenind la Sf. Vasile, este limpede că el înţelegea ambele imagini (sarcina pământului şi 
Duhul purtându-se peste ape) ca aplicabile oricărui moment din complexa mişcare a universului 
între Alfa şi Omega. Dacă acesta este cazul, atunci Facerea nu vorbeşte numai despre evenimente 
trecute, gata făcute, în schimb sugerând un univers în facere, angajat într-o călătorie continuă 
către orizontul eshatologic al celei de-a opta zi a creaţiei135. Sf. Vasile s-a întors la această temă în 
cea de a noua omilie:
128 Această descriere e probabil sugerată de cuvintele Sf. Pavel din Romani 8:22.
129 Pentru mai multe observaţii despre acest fragment, vezi COSTACHE, Apologetic, Moral şi Mistic, 44.
130 Cf. Hexaemeron 2.3 (PG 29, 33B). Termenul παθητική poate fi  redat şi ca „pasiv” deşi în acest context 
„receptive” pare mai potrivit, dată fi ind ideea Sf. Vasile despre o lume deschisă lucrării lui Dumnezeu.
131 Cf. Hexaemeron 9.2 (PG 29, 189B-D). Conceptul de permanenţă a fost deja sugerat de Hexameron 5.1 (PG 29, 
96A), cu „primele” cuvinte ale lui Dumnezeu continuând să funcţioneze ca o lege inerentă a naturii pentru pământ.
132 Vezi Omiliile sale la Facere 3.1 (PG 53, 33C).
133 Hexaemeron 2.6 (PG 29,44B). GIET Introduction, 54) considera că această descriere era împrumutată de la Teofi l 
al Antiohiei. Pentru mai multe observaţii legate de această descriere, vezi MONIQUE ALEXANDRE, Le Commencement du 
Livre Genese I-V: La version grecque de la Septante et sa reception, Christianisme Antique 3 (Paris: Beauchesne, 1988), 
86-7; COSTACHE, Apologetic, Moral şi Mistic, 45; HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea, 113.
134 Mai târziu, Sf. Maxim a preluat acest mod de a percepe lucrurile când a vorbit despre participarea creaţiei în 
Dumnezeu tocmai prin mişcarea sa naturală: (τὰ πάντα) μετέχει θεοῦ; Ambiqua, 7 (PG 91, 1080B)
135 Despre care vorbeşte mai mult în Despre Sfântul Duh 27.66 (PG 32, 192AB); subiectul este analizat în detaliu în altă 
parte a acestui volum, de Mario Baghos. Pentru o dezvoltare patristică a interpretării eshatologice a Facerii, vezi St. SYMEON 
THE NEW THEOLOGIAN, First Ethical Discourse, în On the Mystical Life: The Ethical Discourses, vol. 1: The Church and the 
Last Things, trad. Din greacă şi intro. de A. Golitzin (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1995), 21-80.
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la fel de activ (ἐνεργοῦν) acum ca la început (ἀρξάμενον), efi cient până la capăt, pentru a aduce 
lumea la desăvârşire (ἕως ἂν ὁ κόσμος συμπληρωθῇ)136.

Textul nu lasă loc îndoielii: Sf. Vasile descria energia divină sau cuvântul dumnezeiesc ca 
un val neîntrerupt care pătrunde întregul continuum spaţiotemporal, jucând astfel un rol vital şi 
totuşi discret în evoluţia universului. Putem deduce că, pentru el, metaforele din Facerea 1:2 se 
refereau la un stadiu haotic al cosmosului în curs de organizare, ceea ce presupune existenţa unui 
depozit de potenţialităţi al căror conţinut este actualizat sau realizat treptat – de-a lungul istoriei 
creaţiei, de la început până la sfârşit. Suntem, aşadar, conduşi spre o dublă concluzie: că Sf. Vasile 
credea într-un Dumnezeu smerit sau kenotic, care Se smereşte să lucreze prin posibilităţile na-
turale ale universului, posibilităţi pe care El însuşi i le-a conferit, şi, în acelaşi timp, că universul 
există şi se dezvoltă doar prin susţinerea primită de la puterea creatoare a lui Dumnezeu. 

Conţinutul acestui proces continuu, interpretat ca o experienţă interactivă, a fost explorat 
mai pe larg de Sf. Vasile în tratatul său Despre Duhul Sfânt, ultimul său text important publicat 
(în 376)137 şi o lucrare semnifi cativă asupra sensului tradiţiei. După Sf. Vasile, şi dat fi ind accentul 
pneumatologic al scrierii, oikonomia lui Dumnezeu în ce priveşte lumea ajunge la împlinire prin 
Duhul Sfânt, prezentat ca sursă a vieţii şi a sfi nţeniei. Nu există loc în graniţele creaţiei care să 
fi e lipsit de prezenţa Duhului. Nu există creatură care să nu-şi aibă obârşia în lucrarea Duhului. 
Nu există perfecţiune în creaţie în afara energiei dătătoare de viaţă şi de lumină a Duhului. Con-
lucrător cu Logosul la facerea universului, Duhul răspunde imediat la setea creaţiei de plinătate 
a fi inţei, vieţii şi sfi nţeniei138. Aceasta, în schimb, indică faptul că nimic nu poate ajunge la per-
fecţiune naturală fără darul dumnezeiesc al Duhului. Principiul interactiv sau sinergic de care 
sunt pătrunse lucrările vasiliene este astfel confi rmat. Într-adevăr, pentru Sf. Vasile, organizarea 
universului, a pământului şi a vieţii sunt posibile doar în prezenţa activă a Logosului şi a Duhului 
Sfânt. În sine un scurt tratat despre identitatea şi iconomia Duhului, al nouălea capitol al lucrării 
arată mulţimea harurilor dăruite creaţiei: 

[Toate lucrurile sunt] adăpate de sufl area Lui şi ajutate să-şi atingă scopul real şi natural (τὸ οἰκεῖον 
καὶ κατὰ φύσιν τέλος). Desăvârşind toate celelalte lucruri, […] El este dătătorul vieţii (ζωῆς 
χορηγόν) […] şi omniprezent. […] Inabordabil prin natura Sa, este accesibil prin bunătate (χωρητὸν 
δι᾽ἀγαθότητα), umplând toate lucrurile cu puterea Lui (πάντα πληροῦν τῇ δυνάμει), […] în esen-
ţă simplu, în puteri variat, prezent pe de-a-ntregul în fi ecare şi pe de-a-ntregul pretutindeni...139.

Nesfârşita varietate a manifestărilor şi energiilor (ἐνέργειαι) sau harurilor (χάριτες)140 Du-
hului, prin care prezenţa Sa în creaţie se manifestă, este reiterată în capitolul 19.48-49141. Din nou, 
Sf. Vasile a adoptat aici o manieră apofatică, punând în lumină caracterul inepuizabil al darurilor 
Sfântului Duh. El a susţinut că, dacă nu putem cunoaşte multele binecuvântări dăruite în prezent 
de către Duhul, cu atât mai puţin suntem în stare să anticipăm puterea (δύναμις) lucrării Sale în 

136 Hexaemeron 9.2 (PG 29, 189B).
137 Cf. ROUSSEAU, Basil of Caesarea, 318. QUASTEN (Patrology, Vol. 3, 210) a dat „aproximativ 375” ca dată probabilă 
a publicării. Vezi şi FEDWICK, A Chronology of the Life and Works of Basil of Caesarea, 3-21.
138 ROUSSEAU (Basil of Caesarea, 337, 343) a legat lucrarea Duhului în principal de învăţăturile sacramentale şi 
soteriologice ale Sf. Vasile, trecând cu vederea funcţia sa ecosistemică. Pentru o abordare mai nuanţată şi mai 
cuprinzătoare, vezi LOSSKY, The Mystical Theology, 100-101 (referitor la On the Holy Spirit 16.38), 157 (referitor la 
On the Holy Spirit 19.49), 163 (referitor la Despre Sfântul Duh 16.37), 166 (referitor la Despre Sfântul Duh 9.22). 
Vezi şi MARINESCU, Învăţătura despre lumină, 251-53.
139 On the Holy Spirit 9.22 (PG 32, 108BC). Vezi o scurtă notă despre aceasta la RUSSELL, The Doctrine of 
Deifi cation, 209.
140 Cf. PG 32, 156D.
141 141 În principal fragmentele din PG 32, 156D-157C.
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irii şi împlinirii143, este clar că pentru Sf. Vasile universul depinde de sprijinul Sfântului Duh de-a 
lungul întregii sale existenţe144.

Tema caracterului sinergic al realităţii deschide posibilităţi interesante. De exemplu, ea cere 
o reevaluare a reprezentării populare a lucrării dumnezeieşti în lume, a semnifi caţiei conceptului 
fi losofi c al „naturii” şi a originii confl ictului sterp dintre creaţionism şi evoluţionism. Ca o conclu-
zie, să abordăm pe scurt aceste subiecte, unul câte unul. 

Unele perspective creştine asupra lumii Îl descriu pe Dumnezeu ca o entitate atotputernică 
situată în afara creaţiei, absolut transcendentă şi cu totul detaşată atât de univers cât şi de noi. 
Mai mult, sistemele în cauză acceptă ca semne ale acestei entităţi doar crearea lumii şi o serie de 
manifestări arbitrare ex machina, adică minuni, defi nite ca evenimente prin care legile naturii 
sunt abrogate. Complicaţiile ce decurg din această poziţie nu sunt subiectul eseului de faţă. Ce 
învăţăm de la Sf. Vasile, însă, este că deşi mereu apofatică activitatea lui Dumnezeu în lume nu 
este episodică ci continuă, permanentă; că nu suspendă legile naturii, fi ind o parte esenţială a 
lor; că nu este o manifestare ostentativă de putere ci exprimarea smerită (sau kenotică) a unui 
Dumnezeu care Se adaptează la limitările creaţiei lui. Din această reinterpretare conduce spre 
o înţelegere foarte diferită a naturii. De obicei reprezentată ca o realitate autonomă existând în 
afara lui Dumnezeu, natura este pentru Sf. Vasile o entitate creată, într-adevăr, dar nicidecum 
separată de Creatorul său. Natura este rezultatul unei interacţiuni continue între energiile 
create şi necreate; supranaturalul este în chiar inima naturalului. E adevărat, valurile de 
energie divină ce pătrund creaţia scapă oricărui instrument de măsurare, dar la fel se întâmplă 
şi în cazul multor ingrediente subatomice ale realităţii, teoretizate de fi zicienii contemporani. 
Oricum, aceste valuri nu sunt la fel de insesizabile cum se crede de obicei: descrierea pe care 
o face Sf. Vasile experienţelor transformative ale sfi nţeniei145 permite o înţelegere a trupurilor 
acestora ca instrumente de măsurare precisă a prezenţei lui Dumnezeu. În sfârşit, precizările de 
mai sus duc la reevaluarea premiselor durerosului război dintre creaţionism şi evoluţionism. La 
originea confl ictului se afl ă două concepte: ideea unui Deus Ex Machina care din când în când 
suspendă ordinea naturii, apărată de creaţionişti, şi ideea unei naturi complet autonomă şi auto-
sufi cientă, apărată de evoluţionişti. Faţă de aceste idei reducţioniste, Sf. Vasile a dezvăluit un 
alt chip al realităţii, înţelegere potrivit căreia Dumnezeul smerit lucrează necontenit în cadrul 
şi prin posibilităţile naturale ale unui univers care, în cele din urmă, rămâne deschis către El şi 
dependent de El. Ambele ideologii, creaţionismul şi evoluţionismul, pornesc de la premise lipsite 
de fundament eclesial şi tradiţional.

***

Ignorate de către cercetătorii contemporani, contribuţiile Sfântului Vasile la cosmologia 
creştină rămân o sursă de inspiraţie. Scopul acestui studiu a fost de a evidenţia caracterul mereu 
actual şi incitant al discursurilor sale, care fac posibilă o abordare proaspătă în căutarea sensului 
— într-o cultură sufocată de nihilism şi ateism. Într-adevăr, pasiunea sa pentru explorarea vieţii, 
lumii şi realităţii – fără a uita de tema şcolii teologice a universului – îndeamnă la acceptarea 
creaţiei ca dar al lui Dumnezeu şi la adoptarea unui mod de viaţă corespunzător acestei înţelegeri. 

142 Cf. PG 32, 156D.
143 Vezi PG 32, 157BC.
144 Pentru o prezentare mai detaliată a învăţăturii despre perspectiva asupra lumii şi alte subiecte conexe, vezi arti-
colul meu Experienţa Duhului Sfânt în Viziunea Sfi nţilor Vasile cel Mare şi Grigorie Palamas, în EMILIAN POPESCU 
şi ADRIAN MARINESCU (ed.), Sfântul Vasile cel Mare: Închinare la 1630 de ani, ediţia a doua revizuită (Bucureşti: 
Basilica, 2009): 145-61, mai ales 146-53.
145 Cf. Despre Sfântul Duh 9.23 (PG 32, 109ABC).
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realităţii, vor fi  considerate mai departe şi în mod serios, în cadrul conversaţiilor curente dintre 
oamenii de ştiinţă şi teologi. 

Traducere de Monica Felecan

Abstract

DORU  COSTACHE,  Christian Worldview: Understandings from St Basil the Great
This article explores aspects pertaining to St Basil’s contributions to the Christian worldview or 
cosmology. Less researched in recent times, at least from this viewpoint Basilian thinking can sur-
prise contemporary readers by its fresh and balanced approach. In fact, it offers solutions to current 
interests, in the way that it bridges the scientifi c and theological worldviews, and depicts a universe 
full of divine presence and meaning. The analysis proceeds by discussing St Basil’s contributions to 
science and theology, followed by his vision of the cosmos as a theological school, and fi nally his vi-
sion of the world as a synergetic framework where divine and cosmic energies creatively interact.

KEYWORDS: St. Basil the Great, cosmology, science, theology, world, energy
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Ştiinţă şi credinţă în bioetică. Perspective 

morale asupra deciziilor bioetice

ŞTEFAN ILOAIE

Ştiinţă şi tehnologie în domeniul bioeticii: 

soluţie şi provocare

Din ce în ce mai multe realizări ştiinţifi ce şi tehnice1, imposibile altădată, funcţionează astăzi 
şi multe dintre ele vor fi , în scurtă vreme, schimbate cu altele şi mai noi, pe care abia le bănuim 
acum. Computerul, telefonul mobil, maşinile dirijate prin satelit sunt parte integrantă a vieţii 
noastre. Dar deja se vorbeşte despre roboţii-prieteni ai omului, prezenţi în casă sau pe stradă, care 
vor realiza, de la distanţă, prin internet, contactul vizual direct al părinţilor cu copilul din casă, cu 
medicul de familie sau cu banca, facilitându-i omului existenţa. Există specialişti care consideră 
că va fi  posibilă conectarea creierului uman direct la computer ori că s-ar putea crea, prin clonare 
sau manipulare genetică, noi „variante umane” cu calităţi superioare. De asemenea, pare tot mai 
sigur că tehnologia va încetini substanţial procesul înaintării în vârstă2.

Tehnologia biomedicală reprezintă unul dintre domeniile cele mai tinere, secundat dar şi 
susţinut de genetică şi de ingineria genetică, de genomică şi epigenetică, de biologia moleculară, 
de bioinformatică. Dezvoltarea fără precedent a acestor tehnologii, în ultimii 50 de ani, a făcut ca 
omul modern să se situeze în faţa unor întrebări care vizează tot un domeniu nou: etica vieţii, a 
unei vieţi aşezată azi, datorită dezvoltării tehnologice, la intersecţia deciziei umane. Aşa s-a născut 
bioetica, domeniu căruia i se solicită să stabilească valori şi criterii morale şi etice pe baza cărora 
să se ia deciziile privitoare la viaţa omului, de la fecundare până la moarte, în aspectele noi ale 
acestora generate de folosirea biotehnologiilor în domeniul medical. Bioetica s-a defi nit de către 
cei mai mulţi cercetători ca situându-se la frontiera dintre multe alte discipline care interacţionea-

1 Vezi şi: ŞTEFAN ILOAIE, „Biotechnology and Faith. Relativism in the Postmodern Moral. A Christian-Orthodox 
Approach”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies 8 (Spring 2009), nr. 22, pp. 38-52; „Puterea 
tehnologiei – slăbiciune morală a omului?”, în vol.: MIRCEA GELU BUTA (coord.), Medicii şi Biserica, vol. 9: Bioetica 
creştină şi provocările lumii secularizate, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, pp. 98-105.
2 Cf. IOAN ZANC, IUSTIN LUPU, „Postumanism şi bioetică”, în Revista Română de Bioetică, 5 (2007), nr. 5, pp. 23-24; 
ELENA MOLDOVAN, „Biotehnologia şi căutarea pefecţiunii – corpuri fără vârstă”, în Revista Română de Bioetică, 3 
(2005), nr. 2, p. 40-44.
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părere că bioetica reprezintă o nouă metodologie de confruntare interdisciplinară între ştiinţele 
biomedicale şi cele umane, una dintre ele fi ind teologia însăşi. De fapt, chiar părintele termenului 
„bioetică” – olandezul Van Rensselaer Potter, consideră că bioetica este un nou tip de înţelepciu-
ne, a cărui necesitate se vădeşte în a indica criteriile etice de folosire a cunoaşterii ştiinţifi ce, astfel 
încât „binele social” să fi e garantat. El a şi numit noul domeniu „ştiinţa supravieţuirii” („science 
of survival”). Finalitatea bioeticii este dată de analiza raţională a problemelor morale legate de 
biomedicină şi de conexiunea lor cu dreptul şi cu ştiinţele umane. Se urmăreşte elaborarea unor 
direcţii etice bazate pe valoarea persoanei, „printr-o fundamentare raţională şi metodologic adec-
vată ştiinţifi c”4.

Foarte tânărul domeniu al bioeticii – recunoscut deja prin situarea sa „la graniţă” şi prin 
ceea ce s-ar putea numi chiar interdisciplinaritatea sa – dă speranţe şi provoacă, oferă soluţii 
dar sporeşte îngrijorarea mai ales în zona deciziilor afl ate la limita moralităţii. Bioetica este 
câmpul unde întâlnirea dintre ştiinţe şi tehnologie, pe de o parte, şi credinţă şi trăirea religioasă, 
pe de alta, se produce la modul concret, practic, nedisimulat, cu atât mai mult cu cât aici situaţi-
ile sunt „de viaţă şi de moarte”. Acesta este unul dintre domeniile în care dialogul dintre ştiinţă 
şi religie se duce zi de zi, în fi ecare problemă, ca unicat în fi ecare caz, cu implicarea tipurilor 
foarte variate de mentalitate, în funcţie de valorile religioase, culturale şi sociale pe care „acto-
rii” implicaţi le posedă. Faptul că deciziile privesc efectiv viaţa persoanei şi a semenilor, fac din 
domeniu unul în care convergenţa formaţiei religioase cu disciplinele ştiinţifi ce să fi e maximă, 
concurenţa fi ind între „etica «idealistă», fundamentată spiritual şi cea «pragmatică», seculară 
şi secularizantă”5. 

Tehnologia face posibil şi chiar obligă la interogaţii pe care omul de acum câteva decenii 
nici măcar nu le bănuia: să-ţi doreşti viaţa copilului fertilizat in vitro, chiar dacă embrionii supra-
numerari rezultaţi vor fi  condamnaţi la nemurire prin criogenare (îngheţare) ori la moarte prin 
distrugere şi folosire în industria farmaceutică şi în cea cosmetică?; să accepţi sau nu embrionul 
malformat?; să vină pe lume un copil, chiar dacă vârsta viitoarei mame ar urma să fi e de peste 60 
de ani?; să accepţi maternitatea de împrumut, dorindu-ţi foarte mult un copil pe care nu vrei să îl 
porţi sau nu îl poţi purta?; să decuplezi de la aparate pe cel drag, convins fi ind că nu-l ucizi?; să-ţi 
reproduci prin tehnica clonării un organ, deoarece a fost atins de cancer? Acestea şi multe altele 
sunt întrebări din domeniul medicinii, teologiei, fi losofi ei, dreptului, sociologiei. Dar sunt mai ales 
întrebări ale con-ştiinţei, aşezată faţă în faţă cu ştiinţa care doreşte să creeze „un om de calitate”6. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât interogaţiile nu sunt ipotetice, ci acţiuni realizabile, astfel că prin 
tehnică omul îşi creează destinul, hotărând el însuşi – într-o măsură tot mai mare – ceea ce do-
reşte şi ceea ce nu7.

Justifi carea căutării unor soluţii şi a aplicării rezultatelor cercetărilor din domeniul bioteh-
nologic este dorinţa, corectă până la un punct, de aducere la viaţă, de prelungire a stării de sănă-
tate şi a vieţii în benefi ciul propriu unei persoane şi în benefi ciul familiei, de sporire a confortului 
fi zic, de îndepărtare a suferinţei fi zice şi psihice, ba chiar şi a momentului morţii8. Medicul inter-

3 ELIO SGRECCIA, Manuale di bioetica, 1. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano, 19942 p. 30.
4 ELIO SGRECCIA, VICTOR TAMBONE, Manual de bioetică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, f.a., p. 
15
5 RADU PREDA, Revenirea lui Dumnezeu. Studii social-teologice (Theologia socialis 12), Editura Eikon, Cluj-Napo-
ca, 2010, p. 70.
6 Vezi: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN, Bioetica şi omul viitorului, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2012.
7 OLIVIER CLÉMENT, „Tehnici ale morţii, tehnici ale vieţii”, în vol. Bioetica şi taina persoanei, trad. rom. Nicoleta 
Petuhov, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 121.
8 De remarcat realitatea că de folosul direct al unora dintre descoperirile ştiinţifi ce nu vor benefi cia decât puţine 
persoane, cunoscut fi ind că unele aplicaţii din domeniu sunt pretenţioase şi costisitoare, ceea ce duce la folosirea 
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des peste barierele fi zice ale omului, chiar dacă viaţa acestuia se tehnicizează tot mai mult, iar in-
terogaţiile morale sporesc: „Încercarea de a-L asista pe Dumnezeu la crearea unor noi oameni ne 
pune pe un drum încărcat de difi cultăţi morale. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre încercarea 
de a salva creaţia lui Dumnezeu, folosindu-ne de vulnerabilitatea unor alte fi inţe umane care nu 
pot protesta: embrionii”9.

Imprevizibilă şi permanent actualizată, cercetarea biotehnologică nu va putea fi  niciodată 
oprită. Concluzia care pare să se contureze pentru viitor, dacă luăm drept referinţă ultimele de-
cenii, este că ea îi va propune omului praguri tot mai înalte, că salturile înainte vor fi  tot mai 
mari, că ele vor depăşi orice aşteptări, dar şi că toate acestea vor produce importante modifi cări 
de structuri de personalitate, mentale, psihice, sociale şi chiar religioase. Aspectele etice ridicate 
deja acum de tehnologiile medicale şi de aplicarea lor sunt atât de numeroase şi deja multe dintre 
ele insolvabile, încât realitatea nu face decât să confi rme faptul că „societatea nu se adaptează 
sufi cient de repede din punct de vedere moral la schimbările fulgerătoare produse de ultimele 
descoperiri ştiinţifi ce”10.

Posibilitatea depăşirii acestor limite este identică cu îndepărtarea graniţei pe care altădată 
omul o resimţea ca venind din partea lui Dumnezeu şi îngrădind şansele biologice, care astăzi 
sunt depăşite prin uimitoarea dezvoltare ştiinţifi că şi tehnologică. Robert Pollack arată că cei mai 
mulţi credincioşi, indiferent de credinţa pe care o mărturisesc, privesc medicina „ca pe un aspect 
al disponibilităţii şi abilităţii noastre de a ne asuma un rol pe care strămoşii noştri erau obligaţi să 
i-l lase lui Dumnezeu”11. Încetul cu încetul, datorită depăşirii pragurilor naturale prin aplicarea re-
zultatului ştiinţei în medicină, omul modern a făcut din ea un ideal perfect, o utopie chiar, crezând 
că ea – autodepăşindu-se tot mai mult – poate deveni perfectă. Dar medicina şi toate rezultatele 
ei, indiferent care vor fi , vor rămâne imperfecte12, în ciuda faptului că unii oameni vor gândi şi vor 
spera altfel.

O perspectivă creştină asupra dezvoltării biotehnologice

Paradoxal, după aplicarea principiilor Iluminismului şi declanşarea unei rupturi între raţiu-
ne şi credinţă, între ştiinţă/tehnologie şi teologie, secolul 20 a adus cu sine o încercare de împăca-
re a celor două, iar începutul de mileniu trei propune aşezarea lor la masa discuţiilor: „Aşadar, a 
început să cedeze considerarea rigidă, monistică şi exclusivă dintre Ştiinţă şi Teologie. Dacă rezul-
tatele cercetării ştiinţifi ce privesc omul şi dacă Teologia are de asemenea ca centru al interesului 
său persoana umană şi societatea, atunci trebuie să se caute legătura dintre Ştiinţă şi Teologie, de 
vreme ce ambele au ca obiectiv omul, viaţa şi prosperitatea, progresul şi echilibrul omului”13. Iar 

lor în mod discriminatoriu. Există deja mulţi specialişti care afi rmă pe bună dreptate că, departe de a aduce be-
nefi ciu celor mulţi, unele rezultate ştiinţifi ce care se aplică în domeniul medical nu vor face decât să adâncească 
prăpastia dintre bogaţi şi săraci.
9 VASILE ASTĂRĂSTOAE, MARIA-CHRISTINA UNGUREANU, ORTANSA STOICA, „Probleme etice şi legale ale noilor tehnologii 
reproductive”, în Revista Română de Bioetică, 1 (2003), nr. 2, p. 66.
10 SILVIA-MARIANA CREŢOIU, CRISTINA IACOB, „Biotehnologiile moderne şi emergenţa problemelor bioeticii”, în Revista 
Română de Bioetică, 4 (2006), nr. 4, p. 78. A se vedea şi: GEORGIOS MANTZARIDIS, Morala creştină, vol. 2, trad. rom. 
Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, pp. 395, 437 u..
11 „Dobândind capacitatea de a schimba lumea naturală prin ştiinţă – gândiţi-vă la spargerea norilor pentru a avea 
ploaie – ne luăm permisiunea de a acţiona imitându-L pe Dumnezeu, vindecând boala şi sporind fertilitatea prin 
intervenţii medicale” – ROBERT POLLACK, Credinţa biologiei şi biologia credinţei, trad. rom. Viorel Zaicu, Editura 
Curtea Veche, Bucureşti, 2007, p. 74.
12 ROBERT POLLACK, Credinţa biologiei..., p. 75.
13 CONSTANTINE V. SKOUTERIS, „Progresul în biotehnologie şi persoana umană”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
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tehnologizării excesive. Ceea ce a determinat o asemenea schimbare de optică este dezvoltarea bi-
otehnologiilor şi aplicarea acestora la om, cu temerea legată, optimist, de foloasele majore secun-
date de imposibilitatea omenirii de a stăpâni efectul acestei aplicaţii şi, pesimist, de previziunea 
distrugerii omului de către om printr-o nestăpânită dorinţă de cunoaştere.

Aşa s-a ajuns la încercarea, devenită tot mai clară în ultimele două decenii, de găsire a unor 
limite ale aplicabilităţii tehnologiilor, graniţe care se revendică – în funcţie de propunător – fi e 
direct din credinţă, fi e din „învecinarea” cu aceasta, în ceea ce se numeşte „morala/etica tehnolo-
giilor”, „etica ştiinţifi că”, „bio-etica”. Aceasta pentru motivul că lipsa limitelor poate duce la ceea 
ce Olivier Clément numea „fatalitate tehnocratică”, plecând de la considerentul că tot ceea ce 
tehnic – prin raţiune – este posibil, astăzi trebuie să fi e şi realizat14.

Ştiinţa şi tehnologia au devenit realităţi atât de puternice aşezate în mâna omului, încât se 
vorbeşte – pe bună dreptate, în câmpul bioeticii – despre jocul „de-a Dumnezeu”: sunt oameni care 
creează efectiv viaţă sau care judecă şi hotărăsc viaţa şi moartea, acţiuni care îi sunt specifi ce Creato-
rului şi pe care, prin raţiune, i le-a făcut cunoscute – în parte – şi omului: „Noile tehnologii ridică, în 
modul cel mai serios, problema limitelor ce trebuie fi xate în crearea artifi cială a vieţii umane”15. 

Din acest motiv, în cultura noastră actuală, atenţia şi grija faţă de viaţă au devenit îngri-
jorare excesivă faţă de trup. Importanţa acordată biologicului a schimbat valorile şi a deturnat 
sensul vieţii, în detrimentul sufl etului, nuanţă sesizată – desigur, într-un cu totul alt context 
– deja de Sf. Ioan Gură de Aur: „Când ni-i bolnav trupul facem totul şi ne zbatem ca să scăpăm 
de suferinţe; dar când ni-i bolnav sufl etul amânăm şi nu ne sinchisim”16. Multe principii morale 
sunt considerate astăzi desuete şi irelevante în practica bioetică, deoarece trupului şi trupescu-
lui i se acordă o grijă sporită, chiar excesivă17. Bioetica de infl uenţă seculară18 ia în seamă aproa-
pe fără excepţie trupul omului, căci el este cel vizat în procreare, în transplantare, în susţinere; 
pentru el sunt schiţate normele, regulile, deontologiile; totul se face pentru sănătatea trupului 
şi pentru prelungirea vieţii.

Tehnologiile moderne introduc şi un relativism al vieţii, în ciuda faptului că s-au născut toc-
mai din dorinţa de a-i sluji cât mai bine acestei vieţi. Văzute distorsionat, ca având scopul doar în 
ele însele, aceste tehnologii ajung să nu-l mai mulţumească pe om, doritor permanent de înnoire 
şi de creşterea stilului de viaţă: „«confortul minim» nu mai e sufi cient, amenajările şi inovaţiile 
tehnice trebuie să răspundă mai bine dorinţelor şi ritmului fi ecăruia, să contribuie la dezvoltarea 
calităţii cadrului de viaţă în multiplele lui dimensiuni, estetice şi culturale, conviviale şi ecologice, 
senzoriale şi imaginare. Modelul dominant al confortului modern era tehnico-funcţionalist; cel pe 
cale să se instaleze se vrea... un confort mai individualizat...”19. Îmbinată cu credinţa, care aşază 
centrul de atenţie într-un „dincolo”, folosirea rezultatelor tehnologice se transformă din scop în 
mijloc, impunând o aparentă „stabilitate” în locul relativismului infi ltrat în viaţă. Dintr-o altă 

Revista de bioetică şi teologie (Bioethica), 1 (2007), p. 38-39.
14 OLIVIER CLÉMENT, Adevăr şi libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiri cu Patriarhul Ecumenic Bar-
tolomeu I, trad. rom. Mihai Maci, Sibiu, Editura Deisis, 1997, pp. 139-140.
15 JOHN BRECK, Darul sacru al vieţii, trad. Irineu Bistriţeanul, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, p. 222.
16 Sf. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei 14, 3, în: Scrieri, vol. 3 (PSB 23), trad. rom. Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 169.
17 PAVEL CHIRILĂ, LUCIAN GAVRILĂ, CRISTINA GAVRILOVICI, ANDREEA BĂNDOIU, Principii de bioetică. O abordare ortodoxă, 
Editura Christiana, Bucureşti, 2008, p. 29.
18 Sunt tot mai vizibile diferenţele dintre tipul creştin şi cel secular de bioetică. A se vedea şi alte puncte de vedere 
la H. TRISTRAM ENGELHARDT jr, Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, Editura Deisis, Sibiu, 2005, 
în special primele trei capitole.
19 GILLES LIPOVETSKY, Fericirea paradoxală. Eseu asupra societăţii de hiperconsum, trad. rom. Mihai Ungurean, 
Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 191.
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ririle pe care le face20.
Cu mult înainte de sfârşitul mileniului doi, fi losoful Martin Heidegger afi rma: „...persistă 

încă concepţia că, în esenţa ei, tehnica ar fi  doar ceva ce omul poate să mânuiască. Acest lucru, 
însă, după opinia mea, nu este posibil. Căci, prin esenţa ei, tehnica este ceva ce omul nu poate 
supune de la sine [s.n.]”21. Încercarea de a pune totul sub control, de a oferi o viaţă organizată până 
în cele mai mici detalii reduc libertatea de acţiune a omului – tocmai în numele libertăţii – şi îi 
oferă falsa imagine de stăpân şi stăpânitor al lucrurilor şi al lumii, ba, mai nou, chiar şi al vieţii. 
Avem nevoie de dezvoltarea unei adevărate Culturi a Vieţii: „primul pas, fundamental, pentru a 
realiza această cotitură culturală constă în formarea conştiinţei morale privitor la valoarea inco-
mesurabilă şi inviolabilă a oricărei vieţi omeneşti. E de cea mai mare importanţă redescoperirea 
legăturii indisolubile între viaţă şi libertate... şi redescoperirea legăturii constitutive care uneşte 
libertatea cu adevărul”22.

Privită în sensul autentic al raportului omului cu divinitatea, tehnica este bună în sine, fi ind 
un rezultat al căutării adevărului, al cercetării necunoscutului, al depăşirii cunoaşterii precedente. 
Autonomia crescândă a puterii omului în faţa puterii supranaturale, oferită de revoluţiile tehnice, 
creează falsul simptom al puterii nelimitate în stăpânirea fenomenelor naturale şi, de aici, chiar 
a celor supranaturale. În afara relaţiei cu divinul însă, tehnica îl transformă pe om din utilizator 
în sclav, iar exemplele cele mai simple, cum ar fi  folosirea telefonului mobil, sunt la îndemâna 
tuturor. Provocarea pe care tehnofobia i-o aşază omului înaintea conştiinţei este aceea că, deşi 
rezultatul tehnicii se datorează acţiunii raţionale a subiectului uman, acesta – în ciuda specifi cului 
său duhovnicesc – se lasă supus obiectului, se supune lucrului, se reifi că. Puterea tehnicii este tot 
mai sporită datorită slăbiciunii umane!

În mod principial, puterea de acţiune umană nu contravine intervenţiei lui Dumnezeu în 
creaţie, cercetarea şi descoperirile sunt lăsate din voia Creatorului, iar omul îşi foloseşte forţa de 
introspecţie şi de extrospecţie în baza statutului său de fi inţă creată după chipul lui Dumnezeu23. 
Dar, din chipul divin rezultă caracteristici ale demnităţii umane, adică ale chemării la sfi nţenie, pe 
care omul modern este bine să le ia în seamă. Marea şi, în fond, singura problemă a tehnicii este 
scopul pentru care este ea folosită: dacă serveşte cu adevărat omului ca fi inţă relaţionată în Dum-
nezeu sau dacă, dimpotrivă, provoacă şi întreţine îndepărtarea de El. Pe de altă parte, adeseori, 
împlinirea unui scop imediat bun în sine nu face parte din scopul la fel de bun pe termen lung şi 
în plan general, dar relaţionat cu credinţa în Dumnezeu. 

Este deja dovedit ca o himeră idealul că a trăi mai bine este identic cu a suferi mai puţin, că 
a avea totul la dispoziţie înseamnă a nu-ţi lipsi nimic, că a trăi mai mult reprezintă a trăi veşnic. 
Ecuaţia primeşte o altă valoare însă, dacă tehnologia este subsumată scopului creştin al existenţei 
omului, acela de a-L cunoaşte şi a se întâlni cu Dumnezeu, de a-i fi  folositoare aproapelui – fi ind 
aplicată în dragostea fraternă faţă de el –, de a proteja lumea şi creaţia pentru a I-o prezenta Cre-
atorului, pregătită fi ind de marea întâlnire. În acest ultim sens, tehnicile de transplantare – de 
exemplu – devin mijloace prin care se dovedeşte iubirea de semen şi prin care prelungirea vieţii, 
chiar suferindă, e prilej pentru pregătirea şi lucrarea mântuirii. Căci – din punct de vedere creştin, 

20 ARLENE JUDITH KLOTZKO, O clonă pentru fi ecare? Ştiinţa şi etica clonării, trad. rom. Oana Moldovan, Editura BIC 
ALL, Bucureşti, 2004, p. 3 u.
21 MARTIN HEIDEGGER, Ultimul interviu, în vol. Filosofi e contemporană, trad. Alexandru Boboc şi Ioan N. Roşca, 
Editura Garamond, Bucureşti, f.a., p. 275.
22 Enciclica Evangelium vitae, § 96.
23 „Biserica e prima care laudă şi proclamă intervenţia inteligenţei într-o operă care leagă atât de strâns creatura 
raţională de Creatorul ei [prin controlul artifi cial al naşterilor, n.n.], dar ea afi rmă că acest lucru trebuie făcut res-
pectând ordinea stabilită de Dumnezeu”. – Enciclica Humanae vitae, § 16.
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foloseşte corect şi fără probleme din punct de vedere moral numai dacă ea, persoana, îşi identifi că 
scopul vieţii în veşnicie. Altminteri, tehnica nu are limite şi subjugă.

Aspectele prezentate cu referire la tehnologiile moderne nu sunt deloc apocaliptice: ele re-
prezintă una dintre faţetele reale ale lumii în care trăim şi sunt vehiculate – conştient sau nu – de 
către iniţiatorul, fabricantul şi benefi ciarul lor. Am prezentat în mod intenţionat, aici, caracterul 
fi nalist al acestor aspecte ca o extremă pentru că de cele mai multe ori, datorită dezvoltării tehno-
logice, omul a ajuns să gândească, treptat dar sigur, în mod extrem asupra propriei sale existenţe, 
asupra sensului pe care-l are în lume, asupra lumii în general. Benefi ciari ai tehnologiei de vârf, 
prinşi în ritmul infernal al vieţii cotidiene, mereu tentaţi de căutarea scopului imediat, introduşi 
în circuitul fără sfârşit al internetului, având viaţa susţinută vremelnic de aparatura medicală 
de ultimă oră, circulând în maşini dirijate prin satelit, aşteptând să avem lumea la picioare prin 
apăsarea unui „enter” pe tasta calculatorului, mulţi dintre noi uităm că aceste manifestări care ne 
umplu viaţa şi care sunt considerate sensuri în sine, dacă nu sunt dublate de puterea duhovniceas-
că a trăirii în Hristos, nu descoperă decât tocmai lipsa şi nevoia noastră de sens24.

De aceea, creştinul afl at faţă în faţă cu dezvoltarea tehnologică modernă are nevoie: 
să recunoască şi să accepte suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, ferindu-se să exage-• 
reze puterea umană
să ştie că poartă în sine chipul lui Dumnezeu şi că este chemat la asemănarea cu El, ceea • 
ce îi conferă lui şi tuturor oamenilor nemăsurata calitate de a fi  persoane
să perceapă fi ecare experienţă a întâlnirii cu tehnica drept o cunoaştere a prezenţei divi-• 
ne în lume şi o recunoaştere a puterii pe care Dumnezeu i-a dat-o omului
să conştientizeze participarea sa la crearea lumii, calitate datorită căreia el devine împre-• 
ună-creator cu Dumnezeu.

Aşa, creştinul va reuşi să păstreze un echilibru între limitele sale – care devin tot mai clare, 
în ciuda descoperirii noilor tehnologii care îl provoacă prin deschiderea către „no limits” – şi pro-
funzimile trăirii în Dumnezeu, în viaţa de credinţă, care oferă linişte lăuntrică fi e şi în situaţiile 
cele mai provocatoare: aducerea la viaţă, susţinerea vieţii, moartea.

Decizia bioetică – decizia responsabilă, 

prin credinţă, „în Duhul”

Interacţiunea om-tehnologie este supusă existenţei unei pluralităţi de etici, care sunt – din 
punct de vedere axiologic – nu doar diferite ci chiar contradictorii, ceea ce indică şi existenţa 
unor antropologii diferite25, care dau naştere atitudinilor atât de diferite. Problema controlului, 
a deciziei instituţionale asupra standardelor şi limitelor în folosirea şi în experimentarea noilor 
biotehnologii, problema criteriilor după care se vor lua deciziile nu pot să nu intereseze Biserica 
şi pe fi ecare credincios. Omul zilelor noastre se confruntă cu difi cila misiune de formulare a unei 
atitudini faţă de problemele specifi ce bioeticii, cu care lumea noastră se confruntă tot mai des şi, 

24 HANS JONAS – fost discipol al lui Husserl, Heidegger şi Bultmann – a devenit un cunoscut fi losof al eticii tehnolo-
giei, o dată cu dezvoltarea tehnică occidentală şi cu înmulţirea întrebărilor referitoare la sensul acesteia. Cunoscu-
ta sa carte, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, apărută deja în 
1979, este fundamentală pentru noua atitudine responsabilă a comunităţilor umane faţă de posibilităţile tehnice 
ale momentului şi faţă de repercursiunile – uneori imprevizibile – pe care acestea le presupun.
25 R. IONESCU, „Problematica începutului vieţii umane în etica biomedicală contemporană. Implicaţii teologice”, în 
vol. Pr. Dumitru Popescu (coord.), Ştiinţă şi Teologie. Preliminarii pentru dialog, Editura XXI: Eonul dogmatic, 
Bucureşti, 2001, p. 266.
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concretizează în decizia bioetică ce ar trebui să se facă în duhul educaţiei creştine, în funcţie de 
dinamica vieţii duhovniceşti pe care omul o are, fi ind legată chiar de mântuire, deoarece orice act 
uman ne aşază în raport cu Dumnezeu, cu semenii, cu noi înşine. 

Datorită provocărilor deciziei în sfera biotehnologiilor, creştinul contemporan se confrună 
cel mai adesea cu lipsa unor criterii certe în ceea ce priveşte bioetica. Etica vieţii este – pe de o 
parte – sensibilă din punct de vedere conceptual, situată pe un teren nesigur, un sistem al cărui 
specifi c ţine de structura multidisciplinară pe care de obicei omul nu o cunoaşte decât prea puţin 
sau chiar deloc, o zonă în care uimitoarea dezvoltare tehnologică – ce se depăşeşte chiar şi de la 
o zi alta – produce efectul modifi cării şi instabilităţii afi rmaţiilor. Pe de altă parte, creştinul, mai 
ales cel practicant, crede într-un reper care este al lumii de dincolo şi subliniază fragilitatea vieţii 
de aici; crezând totuşi că ea trebuie apărată dar nu cu orice preţ, afi rmă existenţa sufl etului şi peri-
sabilitatea trupului. Între cele două aspecte nu avem un confl ict obligatoriu, deşi există şi creştini 
– destul de puţini, e adevărat – care manifestă o atitudine de refuz al biotehnologiilor. Cel mai des, 
ele sunt acceptate, dar atât etica profesională şi socială din domeniu, cât şi morala creştină propun 
stabilirea unor limite în folosirea acestor descoperiri tehnico-ştiinţifi ce. 

Tehnologiile, dar mai ales modul în care ele sunt folosite, îl raportează pe om la valorile pe 
care el le posedă. Raţiunea l-a făcut pe omul postmodern să aibă sentimentul că stăpâneşte tot 
mai multe segmente ale cunoaşterii tainelor vieţii universului şi ale vieţii sale. Această stăpânire 
a lumii externe şi a celei interne îl face pe om unic, dar acţiunile aşezate sub stăpânirea sa pe care 
el o manifestă prin puterea minţii reprezintă depăşirea unor realităţi care erau posibile pentru 
înaintaşii „omului recent”. Descoperirile ştiinţifi ce şi tehnologice, ca efecte ale folosirii raţiunii, 
îi conferă omului sentimentul puterii exterioare, dar – din perspectiva credinţei – nu îi anulează 
datoria morală interioară a aplicării rezultatelor tehnologice în anumite limite, care sunt etic-fi lo-
sofi ce şi moral-religioase. Din modul în care omul îşi impune sieşi aceste limite, care altădată erau 
impuse de o autoritate exterioară lui, se citesc reperele valorice pe care el le posedă.

Decizia bioetică este singura de natură să hotărască asupra modului în care sunt folosite bio-
tehnologiile. Dar decizia se realizează în funcţie de personalitatea fi ecărui benefi ciar, de valorile în 
care crede, de dinamica vieţii religioase26. De aici rezultă şi multitudinea de poziţii faţă de folosirea 
tehnologiilor în domeniul vieţii. Unii văd în aceasta şansa de supravieţuire a omului, alţii: peri-
colul distrugerii umanităţii; unii consideră că nu contează mijloacele prin care se poate prelungi 
viaţa omului, alţii cred că prin folosirea aceloraşi mijloace este pusă sub semnul întrebării însăşi 
demnitatea umană; unii sunt de părere că cel mai important element este viaţa fi ecărui om, alţii că 
atitudinea fi ecăruia faţă de viaţa sa infl uenţează conceptul general de viaţă. Într-o lume pluralistă, 
cu valori în curs de individualizare şi extrem de diverse, nu se mai poate gândi o atitudine comună 
faţă de modalitatea în care umanitatea să folosească biotehnologiile. 

Ineditul tehnologic surprinde deoarece, aşezat între folosirea în sens pozitiv şi în sens negativ 
a rezultatelor ştiinţifi ce, omul este obligat să decidă în situaţii în care nu are alte repere, nici măcar 
unele de factură religioasă. Singurul punct de sprijin pare să-l constituie propriile sale valori. În 
măsura în care acestea – dar care sunt ele şi cine le conferă valabilitate? – vor avea preponderenţă 
în viaţa omului, în aceeaşi măsură actul decizional va fi  unul pozitiv; dar: „pozitiv” faţă de care din-
tre reperele posibile? Exemple foarte la îndemână din domeniul bioeticii ne descoperă adevărul că 
unul dintre criteriile valide pentru păstrarea unui echilibru între propunerea făcută de cercetările 
tehnologice şi valoarea vieţii umane este responsabilizarea omului cu privire la deciziile pe care 

26 Cu privire la relaţia dintre valori, moralitate şi credinţă în lumea contemporană, vezi: THIERRY MAGNIN, A deveni 
tu însuţi în lumina ştiinţei şi a „Bibliei”, trad. rom. Alexandra Corina Stanvinschi, Curtea Veche, Bucureşti, 2007, 
p. 96 u.
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de adevărat că i-a acordat şi o responsabiltate mai mare.
Există foarte multe aspecte pozitive ale folosirii ştiinţei şi tehnologiilor în domeniul medical, 

dar avem şi exemple negative. Văzute complementar, cele două posibilităţi ne arată că sensul bun 
sau rău este conferit de responsabilitatea omului, căruia i se cere astăzi să decidă acolo unde ieri 
nu era nevoie. Într-o lume în perpetuă schimbare, creştinul are nevoie să regăsească stabilitatea 
valorilor, pentru sine dar şi pentru alţii. Una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru 
pentru societate, instituţii, persoane, indivizi este întrebarea: cum să se realizeze un asemenea 
deziderat moral şi de atitudine într-un context social care este mai degrabă opus impunerii unor 
reguli restrictive, în care se preferă părerea individului şi nu a comunităţii, fi e ea una eclesială? 

Stabilirea unor repere reprezintă răspunsul la interogaţiile societăţii adresate Bisericii, ade-
vărat tezaur de credinţă şi al valorilor morale, în funcţie de care este necesar să se producă eve-
nimentul bioetic pentru a elimina – într-o măsură cât mai mare – indecizia, dubiile şi semnele 
de întrebare: „E nevoie de credinţă profundă şi de o smerenie desăvârşită pentru a ne recunoaşte 
propriile limite atunci când luăm decizii morale pentru a ne adresa forului potrivit… Întâia şi 
ultima decizie pe care trebuie să o luăm este aceea de a ne supune deliberările noastre morale 
Celui care este Capul acestui Trup, cu singura preocupare ca fi ecare faptă pe care o vom săvârşi 
într-o anumită situaţie, să fi e spre slava Sa şi spre mântuirea celor pe care El ni i-a predat în grija 
noastră”27. De felul în care ne raportăm la valorile spirituale depinde atitudinea morală faţă de 
problemele contemporane, mai ales a celor de bioetică. Doar aşa se pot soluţiona în duhul cre-
dinţei diferitele situaţii difi cile prin permanenta raportare la credinţă, urmărindu-se, atât de către 
pacient, cât şi de către medic: (1) unicitatea fi inţei umane; (2) specifi cul personal al omului, rela-
ţionat pe verticală în absolut, iar pe orizontală în societate; (3) îngrijirea atentă dar nu excesivă a 
trupului, care nu trebuie să fi e considerat un lucru.

În încercarea de a conferi un sens creştin în folosirea biotehnologiilor, reperul esenţial ră-
mâne aşezarea fără echivoc a lui Hristos în centrul gândirii şi al trăirii, aspect care va determi-
na Biserica, teologia şi gândirea creştină ca – în dialog cu ştiinţa vremii – să limpezească unele 
principii de bază28 referitoare la viaţă şi la sensul acesteia, la moarte şi la depăşirea temerii de ea, 
la responsabilitatea faţă de fi ecare om ca faţă de persoana legată cu fi re nevăzute de Dumnezeu 
Însuşi. Prin aceasta, omul experiază aşezarea sa la intersecţia cruciformă dintre „cultura omului” 
şi „cultura Duhului”, dintre ştiinţă şi credinţă, făcând ca, prin aceasta, „premisa oricărui dialog 
dintre ştiinţă şi teologie să începă în spaţiul şi în laboratorul trăirii personale, în taina inimii”, 
pentru ca de aici să iasă „pe deplin în câştig omul profund din noi”29. 

John Breck propune ca orice situaţie „de limită”, mai ales din bioetică, să se problematizeze 
de către creştin prin întrebarea: „Cum ar fi  gândit Hristos în această situaţie?”. Pentru creştinul 
adevărat, marea provocare a timpurilor tot mai tehnicizate va fi , şi este deja, să decidă când să 
spună da şi când nu; e poate unul dintre sensurile în care e necesar să interpretăm cuvântul Mân-
tuitorului: „Cuvântul vostru să fi e: Da, da; Nu, nu” (Matei 5, 37). Acest act este o provocare şi un 
curaj pentru că valoarea răspunsului depinde de calitatea noastră de creştini. În măsura în care 
Hristos trăieşte în noi şi ne lăsăm cuceriţi de libertatea pe care El ne-o conferă, vom câştiga ca-
pacitatea de discernere în situaţii dintre cele mai difi cile, cum sunt şi cele din domeniul bioeticii, 
făcând ca prin aceasta să trăim „în Duhul” limita ştiinţei şi profunzimea fără graniţe a credinţei.

27 JOHN BRECK, Darul sacru al vieţii..., p. 75.
28 IEROTHEOS VLAHOS, Bioetică şi bioteologie, trad. rom. Teofan Munteanu, Editura Christiana/Mănăstirea Nera, 
Bucureşti, 2013, p. 9 u.
29 RĂZVAN IONESCU, ADRIAN LEMENI, Teologie ortodoxă şi ştiinţă. Repere pentru dialog, EIBMBOR, Bucureşti, 2006, 
pp. 490-491. A se vedea şi: ADRIAN LEMENI (coord.), Repere patristice în dialogul dintre Teologie şi Ştiinţă, Editura 
Basilica, Bucureşti, 2009.
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ŞTEFAN ILOAIE, Science and faith in bioethics. Moral perspectives on bioethical decisions
Modern man lives in a world increasingly high tech. It manifests itself in every step of our life, and 
over recent decades it surpassed all expectations. But man risks being dehumanized precisely by us-
ing science and technology in the procreation of human life, in extending and supporting it. Bioeth-
ics already raises many questions to be answered and this answer is given by each person according 
to their own values. Faith and Christian morals propose more general or more specifi c guidelines, 
so that man, including the modern one, can fi nd in them a considerable support for a decision in the 
fi eld of bioethics. How man thinks depends on how he lives and his decisions depend on the way he 
thinks. For a Christian, to live in God means to have “the mind of Christ”.

KEYWORDS: science, bioethics, technology, moral, biotechnology, life
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Cultura ştiinţifică şi tehnică a monahismului 

în Italia. Ştiinţa în mănăstiri
*

MAURO MAZZUCOTELLI

Recuperarea unei dimensiuni culturale

Răspândirea studiului ştiinţifi c nu a reprezentat niciodată o extravaganţă în lumea religioasă, 
în mod tradiţional îndreptat într-o măsură mai mare către studiile fi losofi ce, teologice şi în 

general umaniste. Istoria ecleziastică oferă exemple ilustre de dominicani, barnabiţi, iezuiţi, mi-
nori, scolopi, somaschi, teatini etc., ale căror merite sunt adesea menţionate în textele de istoria 
ştiinţei. În secolul trecut au fost răspândite eseurile şi opusculele care celebrau contribuţia oame-
nilor bisericii la progresul şi la propagarea ştiinţelor, cum ar fi  cel Despre contribuţiile aduse de 
oamenii Bisericii ştiinţelor (Bergamo, 1832), al abatelui Severino Fabiani, care a fost retipărit de 
mai multe ori şi răspândit în toată Italia, sau voluminoasa lucrare istorico-apologetică a abatelui 
Antonio Stoppani, geologul din Lecco, cu titlul Dogma şi ştiinţele pozitive sau misiunea apolo-
getică a clerului în confl ictul modern dintre raţiune şi credinţă (Milano, 1884). Erau momente 
difi cile pentru instituţia ecleziastică, ce, pentru a se apăra de atacurile pozitivismului, se refugia în 
apologia şi exaltarea meritelor ştiinţifi ce ce puteau fi  atribuite oamenilor Bisericii, prezentare care 
ar fi  putut să fi e de o mai mare seninătate.

Nu în această direcţie se îndreptă aceste pagini, care nu au altă pretenţie decât aceea de a 
evidenţia, în cadrul culturii ştiinţifi ce a oamenilor Bisericii din Italia, urmele lăsate de una dintre 
componentele lor speciale: monahii. 

Specialiştii în istorie monastică iau în considerare aproape întotdeauna aspectele culturale 
legate de ştiinţele fi losofi ce, teologice, scripturale sau canonice, fără a neglija studiile umanistice: 
istorice, literare, lingvistice şi artistice. Acesta este şi cazul lucrării lui G. Penco, Monahism şi cul-
tură, editată recent chiar în această colecţie.

Meritul de a fi  propus o primă aprofundare a problemei ştiinţifi ce în cadrul monahismului 
italian este fără îndoială atribuit lui Menico Torchio, autor al mai multor monografi i cu acest 
subiect, printre care Observarea naturii în Evul mediu târziu, contribuţia benedictinilor (1982), 
Valorizarea etică şi raţională a naturii în tradiţia benedictină (1989) şi împreună cu C. Rogge-
* În volumul MAURO MAZZUCOTELLI, Cultura scientifi ca e tehnica del monachesimo in Italia, Volume primo, Abbazia 
San Benedetto - Seregno, 1999, pp. 50-85.
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modernă (1972).
Este evident că, discutând despre ştiinţă în cadrul monahismului, într-o perioadă lungă de 

timp, care se extinde din evul mediu până la sfârşitul secolului XIX, termenul „ştiinţă” are o sem-
nifi caţie puţin diferită de cea care este astăzi utilizată. Sunt reuniţi oameni de ştiinţă autentici şi 
umili specialişti în diverse discipline, inventatori geniali de soluţii tehnice şi artizani pasionaţi, 
opere create pe criterii metodologice riguroase şi opere create liber, în funcţie de inventivitatea 
personală sau chiar inspirate din credinţe şi tradiţii populare.

Din acest motiv, este inevitabilă, în cazul nostru, încadrarea în categoria ştiinţei a tot ceea ce 
nu este inclus în cultura ştiinţelor sacre şi umaniste, inclusiv câteva materii fi losofi ce - ezoterice, 
cum ar fi  astrologia şi alchimia, care astăzi pot fi  cu greu înţelese şi sunt situate într-un cadru care 
cu siguranţă nu aparţine ştiinţei, dar care, într-un anumit moment istoric, au constituit un mare 
angajament cultural, sprijinit de cunoştinţe matematice şi astronomice profunde.

Ştiinţa monastică s-a dezvoltat mereu de-a lungul timpului în paralel cu cea a societăţii laice: 
omeni de ştiinţă izolaţi în epoca medievală, care se înmulţesc în secolele XV şi XVI şi devin din ce în 
ce mai mulţi în secolul lui Galileo, odată cu propagarea ştiinţelor matematice, şi care ating maximul 
răspândirii şi prestigiului academic în secolul XVIII. Dar, spre deosebire de ştiinţa laică, cea mo-
nastică se va prăbuşi brusc şi pentru totdeauna, împreună cu întreaga sa lume, odată cu suprimarea 
de la sfârşitul secolului XVIII. Renaşterea lentă a monahismului italian după suprimare nu va mai 
găzdui în mănăstiri interesul ştiinţifi c, acesta nu va mai avea motive de apartenenţă la congregaţiile 
care se vor organiza cu eforturi în jurul altor considerente şi a altor interese preeminente. 

Chiar şi în monahismul ştiinţifi c se poate identifi ca o dublă dimensiune. Aceea mai raţională 
şi speculativă a matematicii, geometriei, fi zicii, hidraulicii etc., care găseşte în exactitatea măsu-
rătorii şi în experiment debuşeul său natural, şi cea expozitivă a observării fenomenelor naturii, a 
documentării şi analizei producţiilor sale, a descrierii locurilor. Aceste ultime aspecte dau, uneori, 
impresia alunecării către o dimensiune mai mult literară decât ştiinţifi că. Pe de altă parte, cum să 
nu atribui, de exemplu, valoare documentaristică dizertaţiilor foarte atente despre Marco Polo şi 
despre ceilalţi călători veneţieni ale abatelui Placido Zurla (1769-1834) şi raportului referitor la 
cutremurul din Siena al abatelui Ambrogio Soldani (1736-1808), care în darea de seamă asupra 
evenimentelor povesteşte cu menţiuni de o precizie aproape maniacală, ce ne fac să ajungem la 
concluzia că, în fond, în acel moment istoric, acela era modul de prezentare al unui fenomen na-
tural. Câteodată găsim călugări cărora este difi cil să le atribuim o competenţă ştiinţifi că specifi că, 
într-atât este cultura lor de vastă şi de multilaterală. Considerându-i specialişti într-o anumită 
disciplină, putem risca să supraevaluăm un aspect parţial al cunoştinţelor lor, distorsionând astfel 
complexitatea personalităţii lor intelectuale.

Aceştia reprezintă marea erudiţie ştiinţifi că ce, alături de cea mai dezvoltată erudiţie umanis-
tică, conturează şi completează deplinătatea vieţii culturale a mănăstirii. Este într-adevăr impre-
sionantă amploarea cunoaşterii pe care o posedă anumiţi călugări din secolul XVII, ca de exemplu 
Camillo Stella, din ordinul Foglianti, sau Clemente Mattei, din ordinul Camaldoli, sau Gerolamo 
Ruscelli, din ordinul călugărilor benedictini din Montecassino, care, după cum reiese din cronicile 
şi mărturiile scrierilor lor, şi-au extins studiile de la matematică la geometrie, trigonometrie, fi zi-
că, astronomie, astrologie, cronologie, ştiinţele calendarului, gnomonică, la cartografi e şi poate şi 
la anumite aspecte ale geografi ei şi meteorologiei. 

Ne întrebăm ce mai rămâne astăzi din această cultură, în afară de istoriografi a celebrativă 
a congregaţiilor. Trebuie să răspundem: scripta manent. Manuscrise cunoscute sau ignorate zac 
în vechile arhive ale mănăstirilor, astăzi adesea adunate în Arhivele Statului. Sunt numeroase şi 
operele tipărite de-a lungul secolelor care compun o bibliotecă ştiinţifi că monastică ideală, care 
chiar dacă nu conţin, decât în mod excepţional, texte fundamentale pentru progresul ştiinţei, au 
îmbogăţit cu caracteristici originale producţia ştiinţifi că a ţării noastre. 
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Benedettto Castelli de la Montecassino, tabelele astronomice ale lui Vincenzo Renieri, din ordinul 
Olivetanilor, vasta producţie matematică a lui Guido Grandi, din ordinul Camaldoli, ilustraţia 
malacologică a lui Ambrogio Soldani, lucrările botanice ale lui Francesco Maratti şi Fulgenzio Vit-
man din ordinul Vallombrosanilor. Unele cărţi au cunoscut un mare succes editorial şi scolastic. 
Pe textele lui Ottaviano Cametti, abate vallombrosan, au studiat generaţii de studenţi, volumele de 
geografi e ale lui Luigi Galanti, de la mănăstirea din Montevergine, au cunoscut zeci de reeditări. 
Utilul tratat de ştiinţe agricole al lui Vitale Magazzini, abate în Vallombrosa, editat prima dată în 
1625, se mai tipărea încă la jumătatea secolului XIX, în timp ce lecţiile de agricultură şi păstorit 
ale lui Barnaba Gregorio La Via, de la Montecassino, au fost răspândite în universităţile din sudul 
ţării în secolul trecut. Reţeaua de contacte între oamenii de ştiinţă italieni şi europeni, compusă 
din schimburi de ştiri, scrisori, lucrări academice, propuneri, cereri de clarifi cări, trece şi prin 
mănăstiri. E sufi cient să parcurgem cele mai cunoscute corespondenţe ştiinţifi ce publicate pentru 
a găsi scrisorile călugărilor.

În publicaţiile mai recente, au fost propuse în cunoscuta colecţie Arhiva corespondenţei oa-
menilor de ştiinţă italieni (Florenţa, Olschki) ample completări la corespondenţa lui Benedetto 
Castelli; corespondenţa lui Guido Grandi cu matematicianul Jacob Hermann şi cu abatele Ce-
lestino Galiani, cea a lui Gerolamo Saladini din ordinul Celestinilor cu matematicianul Teodoro 
Bonati, unul dintre cei mai mari experţi în hidraulică ai secolului XVIII.

Se ridică acum întrebarea în ce măsură studiul ştiinţelor face parte din tradiţia monastică au-
tentică şi dacă, în vreun fel, a fost instituţionalizat în normele care reglementau viaţa mănăstirii. 

Astronomia monastică în secolul al-XVII-lea

1. STUDII ASTRONOMICE ÎN MĂNĂSTIRI ÎNAINTE DE GALILEO
Nu ne miră faptul că studiul astronomiei a fost deosebit de răspândit în mănăstiri. Observa-

ţia astronomică, în cea mai mare parte făcută de călugări, era însoţită de obicei de studierea fi loso-
fi ei, în special a logicii, dar mai ales a matematicii şi a geometriei şi uneori a meteorologiei, adică 
a tuturor acelor fenomene care se desfăşoară în atmosfera terestră sau în spaţiul dintre pământ şi 
lună, în conformitate cu concepţia aristotelică. 

Şi în cadrul mănăstirilor studierea corpurilor cereşti a urmat teoria lui Aristotel şi a lui Ptole-
meu, evoluând treptat, de altfel ca peste tot în Europa, după descoperirile şi inovaţiile lui Galileo. 
Secolul lui Galileo a lăsat astfel urme vizibile în mediul monastic, care în acel moment au fost ex-
primate de personajele cele mai reprezentative, care nu au lipsit de altfel nici în secolul următor, 
conferind disciplinelor astronomice o conotaţie mai aplicativă şi mai didactică.

Astronomia, în conformitate cu teoriile aristotelice şi ptolemeice şi întotdeauna asociată cu 
matematica, a caracterizat cultura unora dintre vechii călugări de la Montecassino; Pietro Diaco-
no, cronicarul cassinez din secolul al XI-lea, care în al său De viris illustribus casinensibus opus-
culum a transmis amintirea celor mai celebri confraţi, era el însuşi un expert în fi zică, matematică 
şi astronomie. Mărturia sa citează în secolul al XI-lea pe călugării Alberico da Capua care a scris 
De circulo solari ad concurrentes inveniendos, De ciclo lunari, De feria Paschae Haebraeorum 
invenienda, Qualiter sint inveniendae indictiones, De luna cuiusque diei invenienda absque Em-
bolismorum contrarietate etc. Sunt subiecte din astronomia practică al căror scop era doar acela 
de a calcula cu cea mai mare precizie posibilă datele din calendar pentru celebrarea sărbătorilor 
mobile. După cum menţionează istoricul casinez Mauro Inguanez (1887-1955), descriind un co-
dice casinez astronomic anonim din secolul al IX-lea al cărui conţinut diferă foarte puţin de argu-
mentele lui Pandolfo: „Este studiul astronomiei puse în serviciul uneia dintre principalele ocupa-
ţii ale călugărului, rugăciunea în comun, recitarea serviciului divin, opus Dei al lui S. Benedetto”.
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terne congregaţiei, doar faima culturii lor sau succesul studiilor lor, care, în general, au rămas 
fragmentare şi manuscrise în arhivele congregaţiilor. Este şi cazul casinezilor Donato da Rovere-
to, călugăr la S. Giustina din Padova în secolul al XV-lea, al lui Marco da Benevento, mare mate-
matician, care în secolul al XVI-lea preda fi losofi a la universitatea din Napoli, a scris comentarii 
la operele lui Ptolemeu şi a ilustrat mişcările celei de-a opta sfere, cea care, situată deasupra celor 
şapte sfere planetare, susţinea sfera stelelor fi xe, în conformitate cu doctrina antică.

Concepţia aristotelică şi ptolemeică a persistat în astronomia monastică şi după aceea. Ino-
vaţiile şi studiile lui Copernic (1473-1543), Ticho Brahe (1546-1601) şi Kepler (1571-1630) au avut 
un slab ecou şi, în fapt, nu au lăsat urme printre călugării specialişti în astronomie din această 
perioadă.

2. ASTRONOMIA MONASTICĂ ÎN SECOLUL AL XVII-LEA
În secolul lui Galileo îi întâlnim pe: casinezul napolitan Angelo Perotti, autor al unui Dis-

curs astronomic asupra celor patru eclipse din 1632… (Napoli, 1632), vallombrosanul Innocenzo 
Sali (1611-1661), autor al tabelelor astronomice, olivetanul Giovanni Buono De Bonitatibus (1635-
1716) al cărui manuscris astronomic, ce era păstrat la biblioteca din S. Vittore al Corpo din Milano, 
se găseşte în prezent la biblioteca Braidense, doi călugări din congregaţia Foglianti, de la jumăta-
tea secolului al XVII-lea, Giovanni Battista Borgia şi Camillo Stella, primul, autor al Introductio 
practica ad astronomiam etc. şi al Declaratio compendiosa sphaerae artifi cialis, elementaris 
et coelestis, şi al doilea autor al Speculum astronomicum, în două volume. Despre un fenomen 
astronomic specifi c, cometele, au fost publicate în secolul al XVII-lea studiile şi observaţiile a trei 
călugări aparţinând de trei congregaţii diferite. Un misterios casinez, ascuns sub un pseudonim, 
a publicat la Veneţia, în 1619, un Discurs nou cu privire la marea cometă care se vede de la înce-
putul lui noiembrie a acestui an 1618 compus pentru Academicianul Casinez zis Neliniştitul, cu 
declararea mărimii şi a calităţilor sale şi a minunilor sale. 

Defi niţia cometei, cu care casinezul Neliniştitul îşi deschide scurta sa dizertaţie, este în 
concordanţă cu concepţia aristotelică ce atribuia fenomenul, care a avut origine pe pământ, 
straturilor superioare ale atmosferei: „Cometa este o exalare terestră, caldă, uscată, grasă şi 
vâscoasă, trasă şi ridicată în zona cea mai înaltă a aerului, graţie stelelor, adică Soarelui, lui 
Marte sau lui Mercur, şi care a fost acolo aprinsă”. Nu lipseşte nici câte o aluzie vagă, cu iz 
aproape alchimic: „Această exalare este generată de operaţia supremă din viscerele pământului, 
mai ales atunci când porii sunt micşoraţi din cauza frigului şi iese când sunt măriţi din cauza 
căldurii (…)”. După o succintă expunere despre forma cometelor, cea descrisă „pare bărboasă”, 
despre culoare, mişcări şi compoziţie, sunt enumerate observaţiile astronomice asupra cometei 
investigate în legătură cu aştrii şi constelaţiile, reafi rmând obişnuitul concept astrologic negativ 
al fenomenului: „Semnifi caţiile cometelor sunt diferite, dar cele mai generale sunt sterilităţile. 
Epidemiile de ciumă şi revoltele şi războaiele, sterilitatea, căci seceta şi căldura intensă pot să 
dăuneze, şi provoacă noi obiceiuri, tiranii, discordii, răzbunări, prădăciuni, furturi, jafuri, atât 
pe mare cât şi pe uscat, schimbarea domniilor, incendii, rebeliuni, trădări, masacre de oameni, 
ruina cetăţilor şi a popoarelor, şi alte rezultate asemănătoare ale războiului şi, în consecinţă, 
penurie, foamete, sterilitate, mortalitate, lipsa recoltelor, apelor, turbarea oamenilor, a câinilor, 
a lupilor şi boli holerice”. Anul 1618 a fost un an special pentru aceste corpuri cereşti. Au apărut 
trei la sfârşitul anului, chiar de mari dimensiuni şi vizibile, şi cu acest prilej au avut loc observa-
ţii (de cel puţin un deceniu Galileo construise telescopul), dispute şi polemici.

Chiar cu ocazia apariţiei uneia dintre aceste comete a început disputa dintre iezuitul Orazio 
Grassi († 1654), matematician la Colegiul Roman, şi Galileo. Acesta din urmă, cercetat de Sfântul 
Ofi ciu, nu putea combate public tezele doctului iezuit, şi, după cum este bine cunoscut, a inspirat 
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Mario Guiducci în 1619.
Împotriva credinţelor astrologice referitoare la infl uenţele negative ale cometelor a inter-

venit olivetanul Andrea Pissini (1633-1678), lector de fi losofi e la mănăstirile din Lucca, Perugia, 
Padova şi Ascoli Piceno. În acest ultim oraş, în 1665, în timpul lectoratului la mănăstirea S. Angelo 
Magno, a publicat Discurs fi losofi c asupra cometelor făcut cu ocazia ultimelor trecute… unde în 
mod curios se explică cu diverse şi noi opinii câte se pot întâmpla în jurul acestora, atât în ma-
teria constitutivă cât şi în predicţii. Andrea Pissini este cunoscut şi pentru durerosul eveniment 
referitor la divulgarea gândirii sale fi losofi ce legate de doctrina atomistă. În 2 decembrie 1676 pro-
nunţa la S. Maria sopra Minerva, în faţa Congregaţiei cardinalilor inchizitori, o solemnă retractare 
a tezelor atomiste exprimate în opera sa Naturalium doctrina (…) tipărită la Augusta în Baviera în 
anul precedent, după ce i-a fost refuzată, de către inchizitorii din Padova, permisiunea de a o tipări 
pe teritoriul Serenissimei. „În această carte – declară fi losoful olivetan în timpul retractării sale 
– am apărat cu motive naturale opinia privitoare la atomi şi am combătut unele dintre sentinţele 
peripateticienilor cu privire la formele atât substanţiale cât şi accidentale şi pentru că trebuia să 
răspund la cele mai importante argumente care se aduc împotriva doctrinelor atomilor şi formelor 
şi sunt acelea care ating accidentele sau speciile Sfântului Sacrament al Euharistiei şi a sufl etului 
raţional, mai întâi m-am declarat inovator şi lăudându-mă cu aceste titluri am făcut unele afi r-
maţii care au fost considerate de unii teologi temerare, de alţii eronate şi de alţii chiar eretice. Din 
această cauză a fost interzisă cartea mea şi mi s-a impus obligaţia de a retracta acele afi rmaţii şi de 
a-mi declara ideile în aşa fel încât să fi e în concordanţă cu cele ale bisericii catolice (…)”.

Un adevărat compendiu despre comete a fost publicat la Roma, în 1670, de silvestrinul Gio-
vanni Domenico Roccamora († 1684) din Nardo, profesor de matematică la Sapienza. Precedat de 
o duzină de atestări de stimă, legitimitate, şi mai ales de absenţă a afi rmaţiilor contrare învăţătu-
rilor Bisericii, din partea tuturor tipurilor de autorităţi ecleziastice şi congregaţionale (prudenţa 
nu e niciodată prea mare când se discută anumite subiecte), tratatul este o ocazie atât pentru a 
ilustra şi comenta apariţia cometei în decembrie 1664 cât şi pentru a sintetiza, cu neutralitate ex-
pozitorie, teorii şi ipoteze ale autorilor antici şi actuali. Roccamora subliniază mai întâi distincţia 
dintre cometele în „elementares seu sublunares”, singurele admise de către aristotelici, care, pro-
venite din exalările terestre, se manifestă în atmosferă ca un simplu fenomen meteoric, şi în „non 
elementares seu celestes” care se manifestau într-una din sferele celeste în conformitate cu opinia 
împărtăşită de astronomii mai recenţi, printre care îi citează pe Ticho Brahe, Copernic, Kepler, 
Cardano, Galileo, Bianchini, Scheiner, Cabeo, Kirker, Riccioli, Clavio. 

Fiecare aspect al cometelor este apoi analizat: originea, compoziţia, forma, dimensiunile, 
culorile, mişcările, relaţiile cu diferite planete şi infl uenţele asupra vieţii pe pământ. Abatele sil-
vestrin nu uită să critice erorile astrologilor, dar nu neglijează descrierea infl uenţei acestor corpuri 
cereşti asupra regiunilor pământului în funcţie de care pot fi  identifi cate în cer. 

3. CĂLUGĂRII DIN CERCUL LUI GALILEO
În cercul de discipoli şi prieteni ai lui Galileo se numără şi câţiva călugări ale căror contribuţii 

la ştiinţele astronomice, şi nu doar la acelea, au fost uneori importante. 
De-a lungul întregii sale vieţi, Galileo a avut contacte cu diferiţi călugări, cărora istoriografi a 

galileiană le-a pus în evidenţă studiile şi realizările. E sufi cient să răsfoieşti câteva volume din 
seria Prieteni şi corespondenţi ai lui Galileo Galilei din cunoscuta ediţie veneţiană îngrijită de A. 
Favaro, care, deşi este datată, rămâne referinţa cea mai analitică şi completă, sau ediţiile de cores-
pondenţă a lui Galileo, pentru a ne da seama de valoarea călugărilor celor mai reprezentativi.

Chiar şi un eseu al lui M. Torchio publicat în 1975, cu semnifi cativul titlu Benedictinii în apă-
rarea lui Galileo Galilei, o experienţă unică pentru noua ştiinţă, prezintă cu o precizie deosebită 
complexitatea şi bogăţia raporturilor cu discipolii care aparţineau congregaţiilor monastice. O 
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de mărturii ale vechii tradiţii vallombrosane, afi rmă că Galileo şi-a început studiile în anii 1575-
1578 la vallombrosanii de la S. Trinita din Florenţa şi, la Vallombrosa, şi apoi la colegiul pe care 
congregaţia îl construise la mănăstirea din Passignano. Este probabil ca în aceşti ani de formare 
intelectuală, în conformitate cu viziunea fi losofi că aristotelică, Galileo să îl fi  frecventat pe Don 
Colombino Pai di Alfi ano, expert în greacă, ebraică şi limbi orientale, care a avut faimă şi de ma-
tematician şi astrolog. Poate că, în schimb, din raţiuni strict anagrafi ce, nu a putut să îl cunoască 
în acea perioadă pe părintele Orazio Morandi (1570-1630) descris ca un „prieten intim” de-al său, 
şi el expert în matematică, astrologie şi ştiinţe oculte, care i-a fost un preţios aliat în dureroasele 
evenimente romane.

În anii de studii la Padova, Galileo l-a avut ca elev pe cassinezul Gerolamo Spinelli († 1648), 
călugăr al mănăstirii S. Giustina al cărei abate a devenit în 1632. Apariţia unei „noi stele” cu lumi-
nozitate variabilă în nopţile din octombrie 1604 a fost ocazia pentru Spinelli de a participa direct 
la diatribele suscitate de acest eveniment. Tânărul călugăr, probabil ajutat de confratele Benedetto 
Castelli, în acea perioadă şi el prezent la S. Giustina, a publicat în 1605 la Padova, sub pseudonim 
în dialect padovan, Dialogul lui Cecco di Ronchitti din Bruzene cu referire la Noua Stea (…). 

Opera, în care inspiraţia din partea lui Galileo este evidentă, combate în formă de dialog 
între doi ţărani, Matteo şi Natale, cu expresii cu priză mare la public, tezele aristotelicilor, în spe-
cial cele pe care Antonio Lorenzini le expusese în Discurs despre noua stea, publicat la Padova în 
acelaşi an. Dar meritul cel mai important al Dialogului este mai ales apărarea şi divulgarea unei 
interpretări a fenomenului apărut pe cer care demonstra ca nefondată concepţia aristotelică a 
imutabilităţii ordinii cereşti, în favoarea variabilităţii devenirii sale.

Călugărul care poate mai mult decât oricare altul a fost apropiat lui Galileo, nu doar ca disci-
pol fi del, dar şi ca prieten sincer, şi a cărui prietenie şi consideraţie a fost împărtăşită de Galileo, a 
fost cu siguranţă cassinezul din Brescia, Benedetto Castelli (1577-1643), călugăr al mănăstirii Ss. 
Faustino e Giovita. Castelli, tânăr călugăr, întâlnindu-l pe Galileo la universitatea din Padova, i-a 
devenit „auditor şi discipol” şi a păstrat prietenia, colaborarea, legătura epistolară cu maestrul, 
care îi rezerva numeroase demonstraţii de stimă. „Fericirea talentului tău – îi scria, printre altele, 
Galileo în 30 decembrie 1610 – nu are nevoie nici de opera mea nici de a altora”. Dorinţa de a 
sta alături de maestru, atâta cât îi permitea condiţia sa religioasă, era resimţită foarte intens de 
Castelli. Atunci când Galileo a abandonat Padova pentru a se transfera la Florenţa, Castelli a cerut 
şi a obţinut transferarea la abaţia fl orentină, şi cu sprijinul maestrului a obţinut în 1613 catedra 
de matematică de la universitatea din Padova, păstrând-o timp de treisprezece ani şi părăsind-o 
pentru a se transfera la Roma, chemat fi ind la Sapienza de Urbano VIII.

Întâmplările legate de Galileo şi de procesul său sunt universal cunoscute. Benedetto Castelli 
în momentul audienţelor nu a fost fi zic aproape de maestrul său; în 1633 a locuit câteva luni la 
Brescia şi s-a întors la Roma după încheierea procesului, dar a fost alături de maestru cu ajutorul 
scrisorilor şi cu creditul şi consideraţia de care persoana sa benefi cia în mediul curiei şi al curţii 
de la Roma.

Materiile pe care Benedetto Castelli le-a studiat au fost numeroase şi variate. Se poate spune 
că l-a urmat pe maestru în toate domeniile de studiu şi de aplicaţie. Favaro observă, într-o notă 
din 1920, că „de la optică la căldură, de la astronomie la fi ziologie, de la magnetism la mecanică, 
de la algebra speculativă la rezolvarea problemelor practice ca răspuns la anumite nevoi, am pu-
tea aproape să spunem din viaţa cotidiană, nu a existat nici un subiect asupra căruia să nu-şi fi  
îndreptat măcar ocazional atenţia şi pe care el să nu îl fi  făcut obiect de studiu şi la care să nu îşi fi  
adus vreo contribuţie, adesea chiar importantă (…)”. 

Printre subiectele astronomice cele mai cunoscute de care s-a ocupat Castelli, trebuie să 
amintim calculele pentru determinarea perioadei planetelor Medici, a căror descoperire, dedicată 
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obţinute cu proiecţia lor pe hârtie deschisă la culoare cu ajutorul telescopului, fazele lui Venus, 
recunoaşterea munţilor de pe lună şi studierea luminozităţii sale secundare. Şi, în fi ne, cum să nu 
amintim că discipolii lui Castelli au fost Bonaventura Cavalieri (1598-1647), din ordinul Gesuati, 
Evangelista Torricelli (1608-1647) şi Giovanni Alfonso Borrelli (1608-1679), care i-au fost prezen-
taţi lui Galileo de către el, şi pe lângă care, afi rmându-se, printre discipolii săi cei mai iluştri, au 
fost şi martorii credincioşi ai ultimilor ani de viaţă ai maestrului.

În ultimul deceniu de viaţă, Galileo a cunoscut la Siena un alt benedictin pentru care a avut 
o deosebită stimă: olivetanul genovez Vincenzo Renieri (1606-1647). Cu o bună cultură literară şi 
cu o ascuţită inteligenţă ştiinţifi că, i-a fost conferită în 1640 la Pisa aceeaşi catedră de matematică 
pe care o ocupaseră Galileo şi abatele Castelli. Nu cunoaştem date sigure privitoare la formaţia sa 
ştiinţifi că şi chiar şi informaţia conţinută de Historiae Academiae Pisanae (Pisa, 1795) a lui Fab-
roni, care spune că în 1628 a fost elev al matematicianului şi confratelui Placido Titi (1603-1668), 
este doar o ipoteză verosimilă, pentru că lipseşte documentaţia din acel an din surse olivetane 
pentru ambii călugări.

În 1641 a experimentat la Pisa, din turnul înclinat, legile vitezei căderii corpurilor, ale cărei 
principii fuseseră enunţate de Galileo în Discursurile şi demonstraţiile matematice privitoare la 
două noi ştiinţe care ţin de mecanică şi de mişcările locale (Leida, 1638). Galileo, după pierderea 
vederii, a benefi ciat de colaborarea cu abatele olivetan pentru a-şi continua studiile referitoare la 
sateliţii lui Jupiter.

Renieri, devenit astfel depozitar al notiţelor şi scrierilor maestrului, a colaborat cu el la defi -
nitivarea şi perfecţionarea tabelelor cu mişcările aştrilor lui Medici şi ale efemeridelor, a tabelelor 
care indică ora la care au loc principalele fenomene cereşti. Este cazul să subliniem că valorile 
revoluţiilor sinodice calculate de Renieri şi Galileo diferă cu puţin de valorile calculate astăzi, 
chiar dacă sunt fructul unei munci realizate cu metode şi instrumente imperfecte şi cu cunoştinţe 
reduse despre mişcarea planetelor.

Opera ştiinţifi că cea mai importantă a lui Renieri a fost publicată la Florenţa în 1639. Se 
intitulează Tabulae Mediceae secondorum mobilium universalis quibus per unicum prosthapho-
ereseon orbis canonem planetarum calculus exhibetur non solum Tychonice iuxta Rudulphinas 
Danicas et Lansbergianas sed etiam iuxta Prutenicas Alphonsinas et Ptolemaicas (…). Este un 
compendiu de tabele numerico-astronomice care actualizează complexul de tabele astronomice 
completate în secolele precedente.

Opera revăzută, completată cu noi adăugiri, în special despre eclipsele de soare şi de lună şi des-
pre mişcarea planetelor a fost republicată în 1647, anul în care a murit Renieri, cu titlul Tabulae mo-
tuum coelestium universals Serenissimi Magni Ducis Etrurie Ferdinandi II auspiciis primo editae 
et Mediceae nuncupatae. Nunc vero auctae, recognitae (…). Vincenzo Viviani (1622-1703), tânărul 
discipol al lui Galileo, care în ultimii trei ani de viaţă ai maestrului la Arcetri îi scria memoriile şi îi copia 
manuscrisele, l-a cunoscut şi l-a frecventat pe Renieri şi astfel îşi aduce aminte de marea sa capacitate 
de a face calcule astronomice: „(…) se apucase cu atâta plăcere să continue acele observaţii şi le stăpâ-
nea atât de bine, încât după cum bine ştie A.V., prezicea cu multe luni înainte orice accident deosebit 
cu referire la planete şi în 1647 i-a arătat lui A.V. şi Serenissimului principe cardinal Giovanni Carlo 
(de’ Medici) tabelele şi efemeridele formate pentru mulţi ani, pe care era pe punctul de a le publica, 
atunci când Dumnezeu, care pe toate le hotărăşte cum e mai bine, a vrut de atunci în câteva luni să-l 
ia dintre noi aproape pe neaşteptate (…)”. Această mărturie este cuprinsă într-o faimoasă scrisoare pe 
care Viviani a scris-o în 1659 principelui Leopoldo de’ Medici despre aplicaţia lui Galilei a pendulului 
la orologiu pentru a executa măsurători astronomice şi temporale exacte.

Galileo vroia să încredinţeze promovarea acestei invenţii Statelor Olandei, chiar fi delului 
călugăr olivetan şi fi ului său Vincenzo, dacă nu ar fi  intervenit mai întâi moartea lui şi apoi cea 
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afl a puţin în afara Pisei, ci într-o casă închiriată în oraş, unde, pentru a-i fi  mai uşor să predea, 
obţinuse permisiunea să locuiască. După cum se cunoaşte, atunci când era muribund, cineva i-a 
luat documentele ştiinţifi ce, inclusiv câteva dintre cele ale lui Galileo şi s-a pierdut urma acestora 
timp de două secole. Au fost într-adevăr recunoscute, urmate de controverse şi polemici, ca făcând 
parte din codicele galileene din biblioteca de la Palatul Pitti la jumătatea secolului trecut.

4. GIOVANNI ALBERTO COLOMBO PROFESOR DE ASTRONOMIE ŞI METEOROLOGIE
La universitatea din Padova, care din vremea lui Galileo se califi case ca centru de studii as-

tronomice, din 1746 a fost lector de astronomie şi meteorologie, la care s-a adăugat şi geografi a, 
şi în fi ne de fi losofi e obişnuită, cu obligaţia de a preda fi zica experimentală, călugărul casinez Gio-
vanni Alberto Colombo (1708-1777) călugăr al abaţiei din Praglia. A fost înainte de toate un mare 
profesor. Meritul său principal a fost capacitatea de a transmite ştiinţa, nu doar prin învăţământul 
public, dar şi prin lecţii private, după cum el însuşi a arătat de mai multe ori, de aprofundare a 
teoriilor prezentate de la catedra universitară. 

Materiile pe care le preda, care se defăşurau într-un curs de patru ani, sunt enumerate în 
documentele cursurilor anuale şi sunt specifi cate în summa capita rerum, programe didactice de-
taliate care se publicau la începutul fi ecărui an academic. Metodologia sa includea înainte de toate 
încadrarea istorică a diverselor fenomene, cu comentarea explicaţiilor date de-a lungul secolelor 
de diverşi autori, urma apoi interpretarea sa personală şi, în fi ne, confi rmarea experimentală sau 
prin teoreme geometrice şi matematice, sau, în lipsa acestora, ilustrând ipoteze plauzibile şi raţi-
onale. Insistenţa asupra experimentării şi a demonstraţiei fi zice sau matematice este conformă cu 
tipul său special de forma mentis, care îl va purta, în 1765, către catedra de fi zică experimentală.

Giovanni Alberto Colombo trebuie să fi e amintit şi pentru proiectul îndelung dorit al con-
strucţiei unui observator astronomic în Padova, început de Senatul Veneţian în 1761 şi fi nalizat 
de succesorul lui Colombo la catedra de astronomie şi meteorologie, Giuseppe Toaldo, în 1767, 
deasupra vechiului turn al lui Ezzelino III al castelului Carrarezilor.

Astronomie aplicată

1. ŞTIINŢE NAUTICE
Alţi călugări specialişti în astronomie şi matematici au aplicat, în discipline colaterale, patri-

moniul cunoştinţelor lor. În domeniul nautic, în secolul XVII este amintit Onofrio Borro, fi gură 
extraordinară de călugăr milanez, care a obţinut permisiunea de a deveni din iezuit, călugăr cister-
cens. După ce a publicat la Lisabona un tratat Doctrina de tribus coelis aereo, sydero et empyreo 
(…) adresat nu doar astronomilor ci şi fi losofi lor şi teologilor, a scris De arte navigandi, în care 
şi-a expus teoriile matematico-astronomice pentru identifi carea gradului de longitudine în timpul 
navigaţiei şi pentru corectarea numeroaselor erori ale hărţilor nautice ale timpului. Propunea şi 
un instrument pentru calcularea distanţelor numit ulterior naugnomonă. Olivetanul Ferdinando 
Mexia (1757-1810) călugăr la S. Vittore al Corpo din Milano şi lector de matematică la Monte Oli-
veto din Napoli a devenit, în acest oraş, din 1787, profesor principal de astronomie şi nautică.

Vorbind despre arta navigaţiei trebuie fără îndoială amintită opera camaldolezului Abondio 
Collina (1691-1753), călugăr din Ravenna la mănăstirea din Classe, De acus nauticae inventore 
(Faenza 1747) şi reeditată anul următor în italiană cu titlul Consideraţii istorice (…) cu privire la 
originea busolei nautice în Europa şi în Asia. Este vorba despre un tratat istorico-ştiinţifi c al aces-
tui elev al lui Guido Grandi, care a predat la Bologna, la Institutul de Ştiinţe, geografi e şi nautică 
şi apoi, la Universitate, geometrie şi mecanică.
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În istoria astronomiei monastice îşi are locul său vallombrosanul Leto Guidi (1711-1777). Pa-
siunea sa pentru observaţiile astronomice l-a făcut să aplice importantele cunoştinţe matematice 
şi legile opticii fi zice în construirea de lentile, telescoape şi lunete şi, în ultima perioadă a vieţii, 
microscoape.

A fost lector de matematică la Florenţa, în mănăstirea S. Trinita, unde l-a avut ca tovarăş pe 
confratele matematician Ottaviano Cametti. Nu ne-a rămas nicio operă tipărită de-a lui, ci doar 
un manuscris scurt şi incomplet în arhiva din Vallombrosa, ce descrie metoda de construcţie a lu-
netelor acromatice, dar mărturiile vallombrosane apreciază toate abilitatea şi cunoştinţele tehnice 
la zi cu ajutorul cărora Guidi a realizat numeroase telescoape. Le-a construit pentru mănăstirea 
din Passignano, pentru observatorul astronomic din Pisa, pentru abaţia S. Michele din Forcole di 
Pistoia, unde, în calitate de abate, instituise un observator astronomic bine echipat, promovând 
studii şi observaţii. Discipol şi confrate i-a fost Mercuriale Prati (1715-1807) care, pe urmele ma-
estrului, a studiat optica şi construcţia de lunete, lucru care nu l-a împiedicat să devină abatele 
general al Congregaţiei Vallombrosane şi să fi e ales la sediul episcopal din Forli, oraşul său natal. 

Alături de aceşti vallombrosani, nu trebuie uitat un alt atent specialist în ştiinţe fi zice şi as-
tronomice pe care le-a predat la Fabriano: silvestrinul Giambattista Casini (1761-1817). Faimos ca 
geograf şi constructor de globuri cereşti şi terestre şi de aparate de fi zică experimentală, a înălţat 
şi un observator astronomic, proiect pentru care a proiectat şi a construit telescopul. Scrierile sale 
ştiinţifi ce s-au pierdut în momentul suprimărilor, dar faima învăţăturii sale a supravieţuit timp de 
decenii în cadrul congregaţiei silvestrine şi în oraşul Fabriano. Îmi place să pomenesc cuvintele 
lui Amedeo Bolzonetti, autor al istoriei silvestrine, sugestiva amintire a acestui călugăr legată de 
o rază de soare: „(…) amintirea lui Casini s-a perpetuat prin acea Linie Solară pe care el a făcut-o 
să treacă printr-o găurică făcută într-un arc al mănăstirii S. Benedetto, care marchează cu exacti-
tate şi fără greşeală, la amiază, o altă linie pe sol incizată în mijlocul porţii de intrare a mănăstirii. 
Aceasta, în zilele cu soare serveşte ca normă şi îndrumare celorlalte orologii din oraş”.

3. AUTORI DE TRATATE DE GNOMONICĂ ŞI CONSTRUCTORI DE OROLOGII SOLARE
Măsurarea timpului este o necesitate fundamentală pentru respectarea Regulei bendictine. 

Aceasta marchează toate activităţile, de la psalmodierea orelor canonice, al căror semnal de înce-
pere este dat, în conformitate cu Regula, de către abate sau de un locţiitor sârguincios de-al său, 
la ocupaţiile manuale cotiediene care sunt defi nite la ore diferite în funcţie de ritmurile sezoniere. 
Totul trebuie să se desfăşoare cu precizie la orele stabilite. Este constantă insistenţa asupra orelor 
la care trebuie să se desfăşoare acţiunile comune şi activităţile personale. Ziua în mănăstire începe 
cu Laudele de la răsăritul soarelui, nu la cântatul cocoşilor ca înainte, şi soarele marchează ritmul 
întregii zile monastice. Este natural deci ca în mănăstiri să fi  existat mereu o preocupare constantă 
pentru măsurarea timpului şi ca monahii să se fi  dedicat cunoaşterii legilor care reglementează 
această măsurătoare şi să le fi  aplicat realizând construcţia de meridiane şi orologii solare.

Constructorilor de orologii solare le era indispensabilă o vastă cultură, care includea înainte 
de toate abilitatea de a face calcule matematice şi geometrice, o bună competenţă în astronomie, 
cu necesara cunoaştere a mişcărilor şi a respectivelor poziţii ale soarelui şi pământului şi a vari-
abilităţii lor; practic trebuiau să cunoască bine sfera armilară şi utilizarea ei. Nu puteau apoi să 
lipsească cunoştinţele de geografi e.

Tot acest bagaj cultural trebuia posedat şi de călugării constructori de orologii solare, înce-
pând de la Gerolamo Ruscelli (1538-1604) abate la S. Pietro din Perugia, de mai multe ori pre-
şedinte al congregaţiei Casineze, în ale cărei evenimente a fost mereu un important protagonist, 
defi nit „scientiis omnibus instructissimus” mai ales în matematică, aritmetică, algebră, astrono-
mie, astrologie, cosmografi e, ca şi în literatură, fi losofi e, muzică şi arhitectură. Dotat cu o cultură 
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strumente ştiinţifi ce, printre care astrolabi, sfere, compasuri. Mărturiseşte despre el Matricula 
Casinensis: „Plura manuscripta cosmographis, arithmeticis et mathematicis perutilia reliquit. 
Instrumentorum a se inventorum ope ac benefi cio plurima loca et provincias geographice deli-
neavit, plura item horologia solaria verticalia, horizontalia et annularia fabricatus est”.

Asemănător lui Ruscelli în pregătirea detaliată în matematică şi geometrie, a fost şi abatele 
camaldolez Clemente Mattei, care a trăit în a doua jumătate a secolului XVII, în mănăstirile din 
Faenza şi S. Gregorio din Roma, geograf la curtea lui Clemente X şi Innocenzo XI; a lăsat printre 
manuscrisele sale de matematică şi astrologie un tratat De horologibus horizontalibus, vertica-
libus et inclynatis cum tabulis astronomicis. Şi vallombrosanul Mercuriale Prati, deja amintit ca 
şi constructor de instrumente optice, a realizat în mănăstirea romană S. Prassede două orologii 
solare.

Câţiva călugări au scris şi importante lucrări de gnomonică. În Congregaţia din Monteoli-
veto doi autori de tratate şi-au lăsat o moştenire ideală, păstrând vie tradiţia pentru aceste studii 
de-a lungul întregului secol XVII. Primul, Ippolito Salo’ († 1626) din Rimini, a creat o metodă de 
construire a orologiilor solare pe ziduri, numite de aceea verticale, pe care a descris-o în tratatul 
său, Tabulae gnomonicae (…), care a cunoscut două editări, la Brescia în 1617, şi, cu adăugiri şi 
completări, la Rimini în 1626. Tabelele sunt precedate de scurte capitole de completare. În primul, 
Tabularum delucidatio, autorul explică principiile teoretice, defi niţiile esenţiale, conceptele de 
latitudine, longitudine, a umbrelor şi modul de reprezentare pe diferitele tipuri de orologii. În al 
doilea, Tabularum usus, este descrisă metoda de identifi care a punctelor esenţiale în funcţie de 
tipul de orologiu vertical sau orizontal şi de amplasarea sa. Al treilea capitol, Tabularum fabrica, 
priveşte realizarea propriu-zisă a orologiilor, cu o atenţie deosebită pentru cele murale şi cu ilus-
trarea analitică a regulilor de respectat în funcţie de orientarea zidului pe care este desenat oro-
logiul. Urmează tabelele gnomonice, care ocupă cea mai mare parte din text şi cele cu latitudinea 
principalelor oraşe italiene şi europene.

Succesorul său ideal a fost confratele Angelo Maria Colomboni din Gubbio (1622-1673), con-
siderat şi un excelent miniaturist. Recunoscându-i lui Salo’ meritele şi originalitatea metodei, i-a 
criticat totuşi complexitatea construcţiei tabelelor de elevaţie a polului sau a latitudinii unui loc, 
împreună cu o anumită imprecizie a determinării declinaţiei murale sau a direcţiei către care zidul 
este îndreptat, calculată doar din 5 în 5 până la 85 de grade. El afi rmă în introducerea tratatului 
său, ilustrând cititorului tabelele geometrice calculate de el, că „nu îi răpeşte laudele datorate ade-
văratului autor al acestei invenţii, cel care a fost Reverendissimo P. Abate D. Ippolito Salo’ (…). Vei 
vedea ce m-a determinat să calculez aceste tabele după ce a făcut-o şi el, îndepărtându-mă întru-
câtva de ceea ce el a calculat, să dau sfaturi întrucâtva diferite de ale sale şi, în fi ne, să apar în faţa 
ta cu haina altuia, e adevărat, dar decorată de mine (…)”. Cartea sa, de mai mult de 650 de pagini, 
se intitulează Practică gnomonică sau tabele cu care fi ecare poate uşor să-şi facă singur orolo-
giile solare orizontale, verticale şi refl exe de orice mărime. Calculate la grad în funcţie de gradul 
de declinaţie murală pe şase înălţimi de pol adică gradele de la 40 la 45… (Bologna 1669).

Şi aici materia este împărţită în trei cărţi, dar prezentată diferit de cea a lui Salo’. Prima carte 
e dedicată defi niţiilor, principiilor teoretice şi operaţiunilor fundamentale pentru identifi carea 
coordonatelor necesare: înălţimea polului şi declinaţia zidurilor. A doua carte ilustrează în cinci-
sutecincizeci de pagini tabelele şi utilizarea lor în realizarea diferitelor tipuri de orologii. Urmează 
apoi a treia carte, de vreo zece pagini, cu indicaţii pentru fabricarea orologiilor refl ectate, care, 
pentru a fi  trasate în locuri unde nu ajunge direct lumina solară, marchează orele prin intermediul 
unei raze refl ectate de o oglinjoară. Tratatul lui Colomboni prezintă noutăţi faţă de cel al lui Salo’. 
Abandonarea latinei în favoarea italianei, o mai mare claritate expozitivă în care abundă referin-
ţele grafi ce şi fi gurile, îl fac cu siguranţă mai accesibil. Şi, în plus, înălţimea polului care porneşte 
de la 40 de grade până la 45 şi declinaţia murală calculată grad cu grad de la sud la nord până la 
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precisă şi mai completă.
Tot în Congregaţia din Monteoliveto în secolul XVIII Giorgio Benedettoni (1741-1809) a de-

dicat câteva capitole din lucrarea sa, Practica măsurătorilor agricolei, stereometriei şi gnomoni-
cii (Lucca, 1778), ilustrării orologiilor solare. Este vorba de puţine pagini, vreo douăzeci în total, 
care completează tratatul dedicat măsurilor liniare, geometrice şi solide şi utilităţii folosirii lor în 
anumite domenii profesionale.

Ultimul olivetan constructor de orologii solare a fost deja menţionatul Ferdinando Mexia 
(1757-1810). Două frumoase meridiane amintesc de abilitatea cu care realiza calculele. Unul, tra-
sat în marele coridor de la S. Michele din Bosco di Bologna, şi altul la Napoli în mănăstirea S. 
Martino, trasat în primii ani ai şederii sale în mănăstirea Monteoliveto din acelaşi oraş.

Practica construcţiei de orologii solare s-a răspândit şi printre călugării fi deli lui San Bru-
no. Studierea proiecţiei liniilor de umbră pe un cadran, urmând ritmurile sezoniere ale poziţiilor 
soarelui în liniştea mănăstirii, pare a fi  în armonie cu rigurosul ritm cotidian al mănăstirii. Aceste 
studii s-au dezvoltat în secolele XVI şi XVII printre certozinii lombarzi, în mod curios toţi de ori-
gine milaneză. Michele Balestrieri († 1651) şi-a alternat competenţa în măsurarea terenurilor cu 
cea a construcţiei de meridiane. La moartea sa, a lăsat în biblioteca mănăstirii din Pavia, printre 
manuscrisele lui de aritmetică şi geometrie, şi o lucrare intitulată Practică pentru a construi oro-
logii solare.

Tot în mănăstirea din Pavia, Bartolomeo Castiglioni († 1715) a compus tratate de aritmetică, 
astronomie, hidraulică şi arhitectură, dar mai ales a lăsat numeroase manuscrise despre modali-
tatea de formare a analemelor pentru orologiile solare orizontale. Cel care şi-a publicat în schimb 
studiile sale de gnomonică a fost certozinul nobil milanez Giovanni Battista Vimercati. A scris 
Dialogul orologiilor solare în care cu motive speculative şi practice se predă metoda de a fabrica 
uşor toate tipurile de orologii (Veneţia, 1557). Tratatul are formă de dialog între Pandolfo, exper-
tul care expune doctrina şi principiile, şi Prosdocimo care îi pune întrebări, aduce obiecţii, solici-
tări de clarifi cări. Totul împreună cu numeroase fi guri, scheme şi tabele care ilustrează subiectele 
tratate. Cele două părţi în care este împărţit dialogul, una de teorie-raţiune şi cealaltă de practică 
operaţiune, pot fi  considerate independente. De fapt, prin intenţia didactică, autorul sugerează 
celui ce citeşte: „(…) vreau doar să îi avizez pe care nu sunt experţi în raţiuni matematice şi în sfera 
lumii şi în prima parte nu ar reuşi, vrem măcar cu toate eforturile lor să ne amuzăm în a doua, căci 
fi ind aceasta toată plină de practică, vom obţine nu puţine rezultate cu foarte mare plăcere (…)”. 
Acest volum atât prin forma de dialog relativ uşor de înţeles cât şi prin amplul aparat de ilustraţii, 
atât pentru faptul că a fost scris în italiană şi prezentat ca un mod plăcut de a petrece timpul, a 
fost pe placul unui vast public. Primei ediţii veneţiene din 1557, i-au urmat cel puţin încă vreo alte 
zece, în diferite oraşe, până în 1587.

4. CĂLUGĂRI ŞI REFORME ALE CALENDARULUI. CRONOLOGIE
Cronologia sau ştiinţa calendarului era bine cunoscută în mediile ecleziastice din întreaga 

Europă, şi era considerată o materie importantă pentru formarea clerului. E natural ca şi în mă-
năstiri să fi  înfl orit şi să se fi  dezvoltat studierea acesteia, atât ca exigenţă liturgică legată la mobi-
litatea sărbătorilor cât şi ca exigenţă practică, pentru corecta determinare a perioadelor sezoniere 
cu respectivele variaţii ale programului activităţilor prescrise de Regulă.

Corespondenţa imperfectă dintre calendarul iulian, adoptat de biserică la Conciliul de la Ni-
cea (325), şi durata anului tropic a dus, de-a lungul secolelor, la o deplasare progresivă în deter-
minarea datei Paştelui, problemă ce a fost resimţită în întreg Evul Mediu.

Şi societatea civilă simţea nevoia de a număra zilele şi de a calcula mai exact timpul în raport 
cu activităţile agricole şi cu anumite practici din medicină care necesitau perioade determinate şi 
defi nite în funcţie de condiţiile astronomice.
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călugărul scoţian din secolul XIII, Giovanni Sacrobosco, a reprezentat o referinţă constantă, prin 
intermediul tratatului său de astronomie sferică, Sphera mundi, care a fost foarte răspândit până 
în secolul XVII. Tentative de reformare a calendarului în epoca renascentistă au fost făcute de 
Giulio II (1503-1513), şi mai ales de Leon X (1513-1521), format în mediile intelectuale toscane 
şi sensibil la problemele ştiinţifi ce dezbătute. Disponibilitatea acestui papă faţă de motivele as-
tronomilor şi teologilor, care considerau că era indispendabilă deja o reformă a calendarului, l-a 
determinat să formeze o comisie, prezidată de episcopul de Fossombrone, Paolo di Middelburg 
(1446-1534), care fusese medic şi astrolog la curtea ducelui din Urbino, pentru a discuta ches-
tiunea, în timpul sesiunilor al celui de-al cincilea conciliu lateranens (1512-1517). A fost în acea 
perioadă un fel de concurs general printre astronomi, matematicieni, profesori universitari şi al 
întregii „l’astrologorum schola” pentru a propune soluţii. Printre numeroasele persoane care au 
participat la dezbaterea ştiinţifi că au fost şi doi cistercensieni fl orentini de la Abaţia degli Albizzi. 
Lapi, care a trăit în prima jumătate a secolului XVI, a fost trezorier la Modena şi a trăit la Mo-
rimondo cel puţin până în 1509. Teolog şi „in mathematicis disciplines exercitatissimus” a fost 
elev al astronomului fl orentin Bartolomeo Vespucci şi în relaţii cu Raggio, savantul din Florenţa, 
care în acea perioadă se ocupa de corectarea calendarului iulian. Dotat cu o cultură astrologică şi 
matematică ieşită din comun, a intervenit în 1515 în această chestiune, printr-o scrisoare adresată 
papei, cardinalilor şi părinţilor din conciliu.

În aceasta a prezentat erorile care din timpuri îndepărtate au infl uenţat negativ calcularea 
duratei anului iulian, care crescuse, după calculele sale, deja cu 12 zile, a analizat erorile ciclului 
şi calendarului lunar şi a criticat diversele soluţii de rectifi care a erorilor, ilustrându-şi propriile 
calcule şi sugerând soluţii personale pentru o corectare defi nitivă a calendarului solar şi al celui 
lunar. Raportul lui Lapi face referire, chiar dacă în mod general, la experimente privitoare la anul 
tropic, făcute de anumiţi oameni de ştiinţă, la Florenţa, la S. Marco şi la S. Maria del Fiore şi chiar 
de el însuşi, la curtea din Ferrara.

Antonio Degli Albizzi (1452-1532), confrate al lui Lapi, şi matematician, astrolog şi teolog ca 
şi Lapi, a locuit în diferite mănăstiri şi a fost de mai multe ori preşedinte şi consilier al superiorului 
ordinului său, iar în 1510 la Roma a contribuit la realizarea unifi cării dintre congregaţiile Cister-
cienilor din Toscana şi din Lombardia. Cu privire la intervenţia sa în chestiunea calendarului, a 
rămas doar o referire indirectă în menţiunile unui cronicar cistercian, Nicolo’ Baccetti, care în 
Septimianae historiae libri VII (Roma 1724) elogiază reforma dorită de Albizzi, comparând-o cu 
reforma gregoriană.

Conciliul lateranense nu a încheiat reforma calendarului şi studiile referitoare la complicatul 
subiect au continuat. Toate soluţiile propuse ridicau unele difi cultăţi, una dintre ele, substanţială, 
fi ind determinarea exactă a duratei anului solar, după cum mărturiseşte şi Nicolo’ Copernic (1473-
1543), care, tot din însărcinarea lui Paolo di Middelburg, s-a ocupat de chestiune şi a continuat 
să o facă timp de mulţi ani. Problema s-a prelungit, după moartea lui Leon X (1521), de-a lungul 
pontifi catelor succesorilor lui şi în timpul conciliului de la Trento, care doar marginal, în ultima 
sesiune, a tratat problema calendarului, încredinţându-i papei corectarea defi nitivă, care a fost 
realizată în cele din urmă în 1581 sub papa Gregorio XIII (1572-1585).

Printre lucrările publicate înainte de realizarea reformei gregoriene merită să fi e amintit 
scurtul studiu, de cincizecişidouă de pagini în total, al călugărului camaldolez Filippo Fantoni († 
1591) din Florenţa pe care Pietro Riccardi în Biblioteca Matematica Italiana (Modena 1870) îl 
defi neşte „una dintre cele mai interesante cărţi care se referă la reforma calendarului”. Este inti-
tulat De ratione reducendi anni ad legitimam formam et numerum ac aliis ad eamdem rem per-
tinentibus quae omnia valde digna sunt cognitu omnibus huiusce scientiae studiosis… (Florenţa, 
1560). Este singura sa operă tipărită, toate celelalte, pe subiecte de astronomie şi matematică, 
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A fost ales şi abate general al congregaţiei sale.
Pentru reforma calendarului a fost chemat la Roma de Gregorio XIII şi călugărul Teofi lo 

Marzi († 1586) din Siena, călugăr la Montecassino. Studiile sale sunt păstrate în manuscris în 
diverse biblioteci, la Montecassino, Roma şi Milano. Confratele său napolitan, Adriano Amaltea 
(† 1592) a lăsat la moartea sa, la mănăstirea S. Faustino din Brescia, al cărei abate era, un opuscul 
Rota sive calculus astronomicus perpetuus iuxta Gregorianum correctionem care a fost editat la 
Brescia în 1593.

În timpul pontifi catului lui Clemente XI (1700-1721), un papă care a favorizat promovarea 
culturii literare şi ştiinţifi ce, a fost constituită din nou o congregaţie pentru reforma calendarului 
gregorian şi s-au stabilit contacte cu cei mai mari savanţi europeni, printre care Leibniz (1646-
1716), astronomul englez John Flamsteed (1646-1719), Academia de ştiinţe de la Paris, în căutarea 
unui acord asupra corecţiilor ce trebuiau făcute, căutare care a suscitat polemici din partea unor 
iezuiţi şi a unor cercuri de la Sapienza, care nu vedeau cu ochi buni colaborarea prea strânsă dintre 
catolici şi protestanţi pe tema calendarului.

În acest climat se situează contribuţia unui alt călugăr casinez, Alderamo Desideri († 1709), 
călugăr la S. Maria in Lamis lângă Andria. Expert matematician şi astronom, a fost invitat de 
papă să vină la Roma pentru a lua parte la lucrările congregaţiei calendarului. A fost constrâns să 
refuze, din cauza vârstei înaintate, dar contribuţia sa la rezolvarea problemei este constituită din 
opera care a fost tipărită la Roma cu câţiva ani înainte de moartea sa: Tabele ale ciclurilor solare 
şi scrisori duminicale pentru a şti să distingem toate timpurile trecute, prezente şi viitoare, cu 
alte lucruri care ţin de calendarul roman, înainte şi după reforma gregoriană a anului, expuse 
în mod simplu şi pe scurt de D. Alderamo Desiderio (…) dedicate Sanctităţii N.S. Papa Clement 
XI (Roma, 1703). 

Ultima informaţie despre un călugăr care s-a ocupat de reforma calendarului îl priveşte pe 
abatele Celestino Galiani (1681-1753), atunci când arhiepiscopul din Taranto ocupa funcţia de 
capelan major la Napoli. Era intenţia lui Clemente XII (1730-1740) şi a nepotului cardinal Neri de 
a face o reformă a calendarului gregorian. Prin Giovanni Bottari (1689 -1775), cleric fl orentin, ar-
heolog şi literat, au fost făcute sondaje prudente printre principalii oameni de ştiinţă europeni. A 
fost contactat şi Galiani, prieten cu Bottari, iar propunerile sale au fost foarte apreciate. De altfel, 
Galiani nu aborda pentru prima dată subiecte legate direct de teme de cronologie biblică cărora 
le dedicase studii şi eforturi în primii ani de predare a sfi ntelor scripturi în mănăstirea romană S. 
Eusebio. În orice caz, reforma proiectată a rămas doar pe hârtie şi nu s-a făcut nimic. La sfârşitul 
secolului XVIII dominau printre clericii implicaţi în aceste subiecte aceleaşi teme de cronologie 
de care se interesase Galiani la începutul secolului. Apăruseră polemici şi era deci urgentă nece-
sitatea de a evidenţia absenţa contradicţiilor în cronologia evenimentelor din sfi ntele scripturi. 
Doi călugări camaldolezi trebuie să fi e amintiţi pentru ştiinţifi citatea argumentelor lor pe aceste 
teme cronologice. Abatele cremonez Enrico Sanclemente (1732-1815), călugăr la S. Apollinaire in 
Classe, a publicat la Roma în 1793 De vulgaris aerae emendatione libri quator, operă monumen-
tală şi originală în stabilirea începutului erei noastre, în timp ce matematicianul Lodovico Nachi 
(1741-1810) de la mănăstirea S. Michele din Murano, faimos pentru studiile sale de matematică 
şi mineralogie, a publicat Refl ecţii în plan geometric şi scriptural pentru a fi xa cronologia anilor 
lumii (Veneţia, 1793). 

Traducere din limba italiană de ierom. Serafi m Crucianu
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Abstract

MAURO MAZZUCOTELLI, Scientifi c and technical culture of monasticism in Italy. Science in monasteries
Spreading scientifi c study has never been an extravagance in the religious world, traditionally 
turned mainly to philosophical and theological studies, humanities in general. History provides 
illustrious examples of dominicans, barnabas, jesuits, minors, scolopi, somaschi, teatina etc. whose 
merits are often mentioned in the texts of the history of science. During the last century, essays and 
pamphlets were scattered, celebrating the contributions of the church to progress and propagation 
of science. These pages have no other claim than to highlight, within the scientifi c culture of the 
people in the church of Italy, the traces of one of their special components: the monks.

KEYWORDS: science, history of science, monasticism, astronomy
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Miracolul lumii

EMIL VINŢELER

Mergem pe stradă, zi de zi, pe lângă aceleaşi locuri, aceiaşi oameni, de acasă la servici şi îna-
poi. De fi ecare dată cerul este diferit, are alte nuanţe, norii au alte forme, dar noi adesea nu 

observăm asta pentru că nu ne mai mirăm. Dorim să vedem mereu ceva extraordinar, ieşit din 
comun, ceva care nu este conform cu fi rea lucrurilor şi trecem de fapt pe lângă… miracolul lumii, 
care este mereu alături de noi, dar totuşi atât de departe. E vorba de a fi  receptiv, de a te deschide 
spectacolului lumii. Este o stare a sufl etului şi pentru a fi  disponibil acestei stări, puneţi-vă din 
senin întrebarea: de ce cerul este atât de albastru? Acel azuriu infi nit pe care nu-l pot reproduce 
nicidecum pictorii, pentru că orice culoare pusă într-un tablou limitează privirea în timp ce azurul 
cerului transcende infi nitul. Credem că în această stare specifi că a sufl etului, de meditaţie, există 
un punct de întâlnire între teologi, oamenii de ştiinţă şi artişti. Sufl etul se umple de un preaplin de 
bucurie, din care ţâşnesc revelaţiile, descoperirile ştiinţifi ce şi intuiţiile artistice. 

Lumea exterioară ne bruiază mereu, ne asaltează constant simţurile şi ne este greu să ne 
liniştim inima şi mintea. Lumea interioară apare printre gânduri, ca spaţiul vast al cerului prin-
tre nori. Mintea se colorează după chipul lucrului cunoscut de ea, dar această stare este atât de 
transparentă încât în minte nu rămâne nicio amintire şi ne este greu să spunem care a fost gustul 
ei, ca şi cum am fi  băut apa unui izvor. Există învăţături antice de curăţire a gândurilor şi despăti-
mire, şi autorii fi localici nu au rămas mai prejos: „Apele patimilor, din care creşte marea tulbure 
şi amestecată care se revarsă peste sufl etul ce vrea să se liniştească, nu pot fi  trecute altfel decât în 
corabia uşoară a neagonisirii şi a înfrânării atotcuprinzătoare. Căci din neînfrânare şi din iubirea 
de materie izvorăsc torentele patimilor care se revarsă peste pământul inimii şi aduc în ea toată 
putreziciunea şi materia gândurilor, pricinuind zăpăceala minţii, tulburarea cugetării şi greutatea 
trupului şi descurajând, întunecând şi amorţind sufl etul şi inima, şi scoţându-le din deprinderea 
şi simţirea lor cea după fi re”1.

Dar este posibil ca om de ştiinţă sau pur şi simplu ca om să trăieşti această stare de bucurie 
contemplând spectacolul lumii? Copiii întreabă tot timpul: de ce? şi simţi energia curiozităţii cum 
le direcţionează mintea să exploreze. Adulţii s-ar presupune „că ştiu” toate explicaţiile, dar adesea 

1 Sf. GRIGORIE SINAITUL, Capete foarte folositoare după acrostih, al căror acrostih este acesta: Cuvinte felurite 
despre porunci, dogme, ameninţări şi făgăduinţe, ba şi despre gânduri, patimi şi virtuţi; apoi despre liniştire 
şi rugăciune, în Filocalia sfi ntelor nevoinţe ale desăvârşirii VII, traducere de pr. Dumitru Stăniloae, Bucureşti: 
Editura Humanitas, 1999, p. 105.
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doar intelectul şi lasă inima nehrănită dezechilibrează şi tulbură cugetul omului. Numai prin con-
templare sufl etul se umple simultan de cunoaştere şi de uimire în faţa misterelor lumii. 

De ce cerul este azuriu? În 1895, fi zicianul John Tyndall a facut un experiment cu nişte vase 
mari pline cu aer de diferite purităţi. El a observat că dacă aerul nu era sufi cient de pur, atunci 
la o iluminare intensă apăreau mici scântei luminoase, care se explică prin faptul ca particulele 
microscopice care pluteau în aer împrăştiau lumina. El a mai observat un lucru curios: dacă privea 
de sub vasul transparent, direct pe direcţia luminii, vedea că sursa de lumină se colora în roşu, 
dar dacă privea din lateral lumina împrăştiată de vas, aceasta era albastră. Putem repeta şi astăzi 
acest experiment folosind în locul unui vas cu aer, un pahar cu apă în care turnăm câteva picături 
de lapte. 

Efectul descoperit de Tyndall ne permite să înţelegem de ce soarele la asfi nţit devine roşu. 
La asfi nţit direcţia luminii este paralelă cu pământul. Particulele de praf şi aerosolii împrăştie în 
lateral lumina albastră, spre cer şi spre pământ (pe care nu o vedem), astfel că numai lumina roşie 
va ajunge la ochiul privitorului. Chiar dacă cunoaştem această explicaţie, cu siguranţă nu vom în-
chide ochii în faţa unui minunat asfi nţit unde pot apărea o mulţime de nuanţe de roşu, portocaliu, 
mov şi violet. 

Dar cerul este albastru, chiar mai albastru atunci când este perfect curat şi lipsesc din aer ori-
ce particule microscopice. În 1899, Rayleigh a presupus şi el că particulele ar putea să fi e vaporii 
de apă din aer şi că lumina albastră era împrăştiată mai mult decât cea roşie. De-abia în 1911, A. 
Einstein a arătat că moleculele de oxigen şi azot care compun aerul împrăştie lumina solară şi nu 
este nevoie de prezenţa altor particule din aer pentru a explica fenomenul. 

În Australia există nişte munţi care sunt permanent învăluiţi într-o ceaţă albastră şi au fost 
denumiţi, evident, Munţii Albaştri. La o sută de ani după descoperirea lui Tyndall, fi zicianul Ras-
mussen constata că această ceaţă era produsă de împrăştierea luminii pe nişte particule efeme-
re, numite aerosoli, formate din reacţia terpenelor cu ozonul. Terpenele sunt substanţe chimice 
conţinute în răşină şi uleiurile esenţiale produse de plante, cum ar fi  smirna sau tămâia, atât de 
apreciate încât au făcut parte dintre darurile oferite de magi pruncului Hristos. Tămâia este răşina 
arborelui Boswellia, care are proprietatea neobişnuită de a creşte chiar şi în mediile cele mai ne-
ospitaliere, pe stâncile golaşe din munţi. În Vechiul Testament se aminteşte de tămâia oferită de 
regina din Saba (regiunea Saba se presupune că ocupa teritoriul Etiopiei şi Yemenului de astăzi) 
regelui Solomon în timpul domniei sale între 971-931 î.C. Smirna este răşina arbustului Styrax, 
numele său provine din ebraicul „amar”. Nimic nu este mai plăcut ca priveliştea oferită de arbuştii 
de Styrax în cursul lunii martie, când sunt acoperiţi cu fl ori care îmbată cu parfumul lor mirositor 
văile Carmelului şi ale Galileii. 

Terpenele emise de acele coniferelor le conferă mirosul specifi c de cetină şi aer de munte şi 
sunt folosite de plante ca pesticide naturale împotriva insectelor care le atacă. De-abia recent s-a 
descoperit rolul foarte important al terpenelor în autoreglarea temperaturii deasupra pădurilor. 
Aerosolii care se formează ajută vaporii din aer să formeze nori, dublând grosimea acestora la 
1000 de metri deasupra pădurilor şi refl ectând un procent de 5% din lumina solară înapoi în 
spaţiul cosmic. Deşi acest procent nu este mare, efectul de răcire este apreciabil. Atmosfera este 
un sistem într-un echilibru atât de fi n, încât acest efect este sufi cient de mare pentru a infl uenţa 
temperatura pe arii largi, cum ar fi  Canada, Ţările Nordice şi Rusia. Acum când suntem atât de 
îngrijoraţi de încălzirea globală, descoperim că pădurile funcţionează precum un sistem de aer 
condiţionat în casa Pământ. Despădurirea opreşte acest sistem de aer condiţionat şi apa din aer, 
în loc să ajute la răcirea planetei, se transformă în ploi abundente şi inundaţii.

Efectul Tyndall poate fi  descoperit şi în jerbele de culori ale unui opal. Această piatră semi-
preţioasă conţine sfere micuţe de dioxid de siliciu, împachetate compact ca nişte mărgeluşe într-o 
cutie, care, deşi transparente ca sticla, pot să împrăştie lumina, creând o paletă variată de culori 
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funcţie de unghiul de observare. Dar pentru ca efectul Tyndall să poată fi  văzut este necesar ca 
particulele pe care se împrăştie lumina vizibilă să nu fi e mai mici decât o zecime din lungimea de 
undă a luminii, adică să fi e între 40-400 nm. Dacă nu ştiaţi, chiar şi culoarea albastră a ochilor 
se datorează împrăştierii luminii pe pigmenţii de melamină care, ciudat, nu au culoarea albastră, 
ci galbenă, dacă lumina ar veni din interiorul ochilor! Când concentraţia de melamină este mare 
avem ochi căprui, când este medie avem ochi verzi, iar când este mică avem ochi albaştri. Când 
culoarea luminii împrăştiate este dată de concentraţia, dimensiunea sau de forma particulelor şi 
nu de procentul de lumină absorbit, se numeşte culoare structurală.

În afară de sclipirile jucăuşe ale opalului, alte culori minunate se obţin prin împrăştierea 
luminii pe sfere mici de aur şi argint. Primii nanotehnologi au fost, fără să o ştie, meşterii sti-
clari care au topit primele sticle pentru vitraliile catedralelor. Sticlele pure se puteau topi doar la 
12000C, o temperatură prea ridicată pentru furnalele acelor timpuri, aşa că erau folosiţi diferiţi 
pigmenţi pentru a scădea temperatura de topire până la 8000C şi pentru a colora sticlele. Sau 
mai degrabă meşterii nu erau capabili să purifi ce sticla, neexistând pe atunci sticla transparentă 
pe care o întâlnim acum la toate geamurile. Când foloseau ca pigmenţi anumite săruri de aur şi 
argint, odată cu formarea sticlei, în interiorul acelei mase transparente se formau şi mici agregate 
de atomi de aur sau argint, pe care azi le numim nanoparticule de aur şi argint. Rezultatul era că 
sticlele care includeau nanoparticule de aur cu diametrul de 25 nm se colorau într-un roşu intens, 
rubiniu. Când erau incluse nanoparticulele de argint cu diametrul de 100 nm, sticlele se colorau în 
galben intens. Dacă ar fi  fost capabili să modifi ce dimensiunea nanoparticulelor, meşterii sticlari 
ar fi  putut produce şi alte culori. De exemplu, ar fi  putut produce sticlă de culoare verde dacă ar 
fi  putut mări diametrul nanoparticulelor de aur la 50 nm şi sticlă de culoare albastră dacă ar fi  
putut micşora diametrul nanoparticulor de argint la 40 nm. Dar pentru că ei nu înţelegeau ce fac 
şi majoritatea pigmenţilor aveau dimensiuni fi xe ale nanosferelor nu au reuşit să obţină alte culori 
structurale. 

Este interesant că s-a găsit o cupă romană din sec. IV d.C. care, la lumina zilei este verde, 
dar iluminată din interior devine roşie. Am putea crede că meşterii au reuşit cumva să modifi ce 
diametrul nanoparticulelor de aur. Dar s-a constatat că în această cupă, diametrul nu s-a modifi -
cat, ci doar concentraţia de aur. În cupă există atât nanoparticule de aur, cât şi de argint în raport 
de 70:30. Când este iluminată din exterior, culoarea verde se datorează împrăştierii pe nanopar-
ticule, dar când este iluminată din interior, culoarea verde este absorbită şi este văzută culoarea 
complementară roşie. Se pare că această tehnologie romană a fost uitată şi redescoperită de-abia 
în epoca catedralelor. 

Fiecare culoare a fost încă de timpuriu asociată cu o anumită emoţie. Starea sufl etească me-
ditativă pe care o dobândea o anumită persoană când intra într-o biserică era infl uenţată de cu-
lorile care se fi ltrau prin vitralii. Deoarece cărţile erau rare în Evul Mediu vitraliile catedralelor 
reprezentau adevărate pagini biblice pentru acele timpuri. Roşul şi galbenul au fost printre culo-
rile cele mai folosite în mod tradiţional în realizarea vitraliilor tocmai datorită emoţiilor pe care 
le inspirau. 

Dar se pare că lucrurile nu se opresc aici. Nanoparticulele care formau culorile din vitralii 
aveau şi proprietăţi medicale încă nebănuite în acele timpuri. Cercetătorii moderni au demonstrat 
în mod convingător că particulele nanometrice de aur pot absorbi lumina de o anumită culoare 
şi apoi se pot încălzi. Astfel, pot fi  utilizate în tratamentul cancerului, distrugând pe cale termică 
celulele cancerigene. Nanoparticulele de aur prezente în vitralii, iluminate de razele solare, anihi-
lează substanţele poluante şi posibil chiar microbii şi contribuie la menţinerea unui aer purifi cat 
în interiorul bisericilor. Pe de altă parte, nanoparticulele de argint existente în argintul coloidal au 
fost folosite din cele mai vechi timpuri ca medicament antibactericid. În 1520, Paracelsius folosea 
extensiv argintul în scopuri medicinale. Folosirea exagerată a argintului provoacă o decolorare 
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albăstruie a acestora, iar de aici a apărut expresia de oameni de rang înalt sau cu „sânge albastru”. 
Cei cu „sânge albastru” au găsit astfel un remediu în argint, cu care se protejau de epidemiile de 
ciumă care decimau populaţia Europei medievale. 

Un caz mai recent de oameni cu sânge albastru ne arată că ştiinţa şi dobândirea cunoaşterii 
trebuie să meargă mână în mână cu valorile morale. În 1975, Benjamin Stacy i-a speriat atât de 
tare pe medici datorită pielii sale „albastre ca şi lacul Louis”2 încât aceştia, crezând că are insufi ci-
enţă respiratorie, l-au trimis imediat la Centrul Medical Kentucky. Se pare că nu numai el era al-
bastru, dar şi alţi membri ai familiei sale care locuiau într-o localitate izolată a munţilor Apalaşi. 

Istoria ştiinţifi că a oamenilor albaştri începe cu anul 1960, când medicul Madison Cawein a 
auzit întâmplător de existenţa unor oameni albaştri şi s-a apucat să-i găsească pe aceşti oameni 
deosebiţi. El a găsit o asistentă la Clinica de Hematologie din oraşul Hazard, Ruth Pendergrass, 
care i-a povestit că a avut o femeie la clinică care avea faţa şi unghiile de un albastru atât de închis 
încât părea violet. A speriat-o foarte tare pentru că credea că a făcut un atac de inimă şi va muri 
din clipă în clipă în salon. Femeia a liniştit-o şi i-a spus că nu are nimic, că există o întreagă fami-
lie Fugate care are pielea albastră. Deşi această piele albastră nu i-a pricinuit nicio durere fi zică, 
rămânea durerea psihică de a fi  albastră într-o lume în care există doar nuanţe de alb şi negru. 
Femeia avea să părăsească brusc spitalul fără să ofere o adresă. 

Mulţi medici aveau să-şi dea cu părerea ce boală avea familia Fugate, dar niciunul nu era cu 
adevărat curios să afl e şi să-i caute pe aceşti oameni care se ascundeau cum puteau mai bine de 
restul lumii în munţii Apalaşi. Cawein s-a tot plimbat prin acele cătune izolate şi când i se părea 
că a văzut un om albastru, acesta dispărea rapid din raza sa vizuală când observa venirea unor 
străini. Întâmplător, Patrick şi Rachel Ritchie au venit la clinica din Hazard şi acolo ei erau atât de 
ruşinaţi că sunt albaştri încât au rămas pe hol şi nu în sala de aşteptare împreună cu alţi pacienţi. 
Cawein le-a luat probe de sânge şi a constatat că nu au o hemoglobină anormală. Dar se pare că le 
lipsea o enzimă esenţială numită diaforază. În oamenii sănătoşi, hemoglobina roşie care transpor-
tă oxigenul în sânge se poate transforma foarte încet în metemoglobină, o formă nefuncţională a 
hemoglobinei, de culoare albastră. De obicei, enzima diaforază transformă înapoi metemoglobina 
albastră în hemoglobina roşie. Dar în oamenii albaştri, din cauza unor gene defective, această 
enzimă nu este prezentă şi metemoglobina se acumulează încet în sânge. Această culoare a mete-
moglobinei este văzută în vinele albastre, imediat sub suprafaţa pielii.

Cawein nu numai că şi-a dat seama de cauza bolii, dar a găsit şi un remediu pentru culoarea 
pielii. În lipsa enzimei, transformarea metemoglobinei înapoi în hemoglobină este posibilă cu 
orice substanţă donatoare de electroni, cum ar albastrul de metil, care era folosit ca dezinfectant. 
Cawein s-a dus la casa familiei Ritchie, le-a dat pastile de albastru de metilen şi în câteva minute 
pielea le-a redevenit normală, de culoare roz. A fost o mare uşurare pentru ei să redevină oameni 
normali, erau cu adevărat fericiţi. Cawein, deşi a publicat în 1964 un articol3 despre această boa-
lă ereditară rară, metemoglobinemia, nu a revelat niciodată locaţia exactă a acestei comunităţi. 
Ulterior, când o echipă de televiziune l-a acostat ca să facă un show despre ciudăţeniile lumii şi 
să-i prezinte pe aceşti oameni ca nişte monstruozităţi de circ, medicul a refuzat să le spună unde-i 
poate găsi, din respect pentru pacienţii săi. 

După ce a găsit remediul bolii, Cawein a refăcut arborele genealogic al familiei Fugate. Mar-
tin Fugate a fost un francez care a emigrat în 1829 în Kentucky şi s-a stabilit pe malurile râului 
Troublesome Creek. El avea pielea albastră, dar s-a căsătorit cu Emily Smith care avea pielea 
normală. Coincidenţa extraordinară a făcut ca această femeie să aibă o genă recesivă, adică pielea 
albastră să nu se manifeste în cazul ei, dar să poată fi  transmisă generaţiilor ulterioare. Într-ade-

2 SUSAN DONALDSON JAMES, Fugates of Kentucky: Skin Bluer than Lake Louise, 2012.
3 M. CAWEIN, et. al., Hereditary diaphorase defi ciency and methemoglobinemia, Archives of Internal Medicine, 
April, 1964.
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până în 1912, odată cu deschiderea minelor de cărbune. Din acest motiv, comunitatea de acolo a 
fost extrem de izolată şi căsătoriile erau de multe ori intrasangvine, între rude apropiate, cum ar 
fi  verii de gradul I. Aceasta a permis ca mulţi descendenţi să manifeste aceste gene şi să devină 
oamenii albaştri din Kentucky. 

Deşi acest caz de culoare datorată pigmenţilor este interesant, pentru oamenii de ştiinţă 
interesaţi de nanotehnologie prezintă un interes şi mai mare culoarea structurală. Iar aceasta 
poate fi  găsită, unde altundeva, decât în culoarea albastră, dar şi în alte culori ale cozii de păun4. 
În 1665, în cartea sa Micrografi a, Robert Hooke a observat că, culorile cozii de păun dispar dacă 
penele sunt udate şi reapar dacă acestea se usucă. Uitându-se la microscop a văzut că penele au 
nişte şănţuleţe înguste care ar sta la originea acestor culori. Acestea nu sunt produse de absorbţia 
luminii de către pigmenţi, cum am văzut în cazul metemoglobinei, ci de împrăştierea luminii pe 
un şir de nanoparticule cu dimensiuni de până la câteva sute de nanometri. 

Împrăştierea favorizează anumite culori în funcţie de dimensiunile, dar şi de distanţa dintre 
nanoparticule. Deoarece nuanţa precisă depinde şi de unghiul de observare, culorile structurale 
sunt iridiscente, trecând de la albastru la verde sau de la portocaliu la galben. Fenomenul este 
asemănător cu cel al apariţiei culorilor când ne uităm la şănţuleţele imprimate pe un CD. Deşi 
acestea sunt invizibile ochiului din cauza dimensiunilor reduse, putem să ne dăm de existenţa lor 
din iridiscenţa culorilor pe care le vedem. 

În penele de păun se formează nanosfere formate din melanină, aceeaşi melanină care ne 
protejează ochii de radiaţiile ultraviolete şi a cărei concentraţie oferă diferite culori ochilor. Doar 
că în penele de păun, culorile se datorează dimensiunii nanosferelor de melanină şi modului lor 
de dispunere în straturi, unite prin cheratină. În penele albastre, nanosferele au un diametru de 
130 nm, iar în cele galbene, diametrul este de 140 nm. În plus, în penele albastre, nanosferele 
sunt dispuse în 8-12 straturi cu o distanţă între straturi de 150 nm, în timp ce în penele galbene, 
nanosferele sunt dispuse doar în 3-6 straturi cu o distanţă între straturi de 190 nm. Dacă în sticlele 
vitraliilor conta numai dimensiunea nanosferelor, în cazul penelor de păun contează şi modul de 
dispunere a acestora. 

Păunii masculi au în coada lor de la 140 până la 170 de pene cu care se pare că le impresio-
nează pe femele. Nuanţa penelor este modifi cată constant odată cu unghiul de vedere prin rotirea 
cozii. O femelă atrasă de un mascul se aşază de obicei în faţa acestuia privind perpendicular la 
suprafaţa cozii. Acesta se întoarce apoi în lateral arătându-şi trena iridescentă, după care revine 
în faţa femelei. Spectacolul se repetă de câteva ori pentru a produce efectul scontat. Numărul şi 
culorile vii ale penelor le asigură masculilor un succes reproductiv, deoarece aceste caracteristici 
sunt şi un indiciu al sănătăţii lor. Pentru masculi este costisitor din punct de vedere energetic să 
producă aceste pene, şi din acest motiv sunt un indiciu că sistemul lor imun este bun şi va putea fi  
transmis cu succes urmaşilor lor. 

Culorile structurale au apărut acum 500 de milioane de ani în timpul exploziei cambriene 
a speciilor, când organismele au dobândit primii ochi şi abilitatea de a percepe lumina, culoarea, 
umbrele, contrastul şi textura. Odată cu apariţia unor prădători care pot vedea au apărut şi prime-
le fi inţe capabile să-i păcălească dându-se drept alte animale sau să se camufl eze prin mimicrie. 
Dar încă înainte de asta se pare că organismele au folosit culorile structurale pentru a se apăra de 
radiaţia ultravioletă. 

Diatomii sunt printre cele mai răspândite vieţuitoare marine microscopice care stau la baza 
lanţului trofi c. Deşi au o mare varietate de forme, majoritatea prezintă o simetrie bilaterală, de aici 
le vine şi numele de diatomi. Fiecare diatom este închis într-o carapace poroasă de silică, având 
două valve unite printr-un brâu. Mai precis, o valvă este puţin mai mare decât cealaltă, astfel că o 

4 P. BALL, Nature’s color tricks, Scientifi c American, 306, (2012), 74. 
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triva prădătorilor, oferindu-le o dezvoltare vertiginoasă încă din epoca jurasică. Există peste 250 
genuri conţinând peste 200.000 de specii a căror carapace din sticlă amorfă conţine ornamente 
atât de delicate încât nici cel mai fi n obiect de lux produs de sticlarii umani nu le poate depăşi. 

Porii din carapace formează o reţea hexagonală, cu un pas de 900-950 nm, în valvele având o 
grosime de 700 nm şi o reţea pătrată, cu un pas de 250 nm, în brâul cu o grosime de 200-600 nm. 
Din acest motiv, structura diatomilor5 este asemănătoare cu cea a opalului, diatomii fi ind supra-
numiţi giuvaerurile oceanelor sau opalele vii. Într-adevăr la microscop, diatomii prezintă o gamă 
largă de culori din tot spectrul curcubeului la fel ca jerbele de culori ale opalelor. Frumuseţea lor 
i-a fascinat deopotrivă pe savanţi, dar şi pe teologi. Încă din epoca victoriană au devenit cunoscuţi 
în studiul diatomilor reverentul William Smith şi arhidiaconul Adolf Schmidt, care a publicat în 
1874 un atlas al diatomilor, recunoscut în întreaga lume.

 Diatomii sunt alge monocelulare, responsabile pentru un sfert din oxigenul produs în at-
mosferă prin procesele de fotosinteză. Fotoreceptorii sunt localizaţi în cloroplaste în apropierea 
peretelui exterior. Carapacea funcţionează ca o fi bră optică transmiţând şi colectând lumina în 
regiunile în care se afl ă fotoreceptorii pentru a mări efi cienţa proceselor fotosintetice. Diatomii 
sunt remarcabili şi pentru faptul că prezintă fenomenul de fotoluminiscenţă. Dacă sunt iradiaţi 
cu raze ultraviolete, ei încep să emită o lumină albastră. Lumina ce o emit depinde atât de tipul 
speciei căreia îi aparţin, cât şi de mediul înconjurător. Deoarece diferite gaze pot infl uenţa culoa-
rea luminiscenţei, savanţii s-au gândit să folosească diatomii pentru a monitoriza nivelul de gaze 
nocive din aer.

De multe ori cunoaşterea ştiinţifi că urmează un drum sinous care poate începe cu plăcerea 
copilărească de a te bucura de culorile minunate refl ectate de baloanele de săpun sau de stratul 
subţire de benzină care se întinde pe suprafaţa apei dintr-o băltoacă. Isaac Newton a fost printre 
primii care a studiat fenomenul de interferenţă a luminii care conduce la observarea coloraţiilor 
de mai sus. El a studiat coloraţia ce apărea pe o lentilă convexă, plasată pe o suprafaţă plană din 
sticlă. A observat că dacă folosea o lumină monocromatică se formau inele luminoase şi întuneca-
te care se succedau cu regularitate. Azi le numim inelele lui Newton şi le putem explica cu ajutorul 
interferenţei a două raze luminoase. Dacă avem o interferenţă constructivă, în care combinăm 
lumina cu lumină, ni se pare fi resc să obţinem lumină şi avem un inel luminos. Cu totul diferit este 
cazul inelului întunecat, când avem o interferenţă distructivă, când combinăm lumina cu lumina 
şi obţinem întuneric. Dacă ne gândim că Newton, în lucrarea sa, Optica, din 1704, concepea lumi-
na ca fi ind formată din nişte mici corpusculi, este destul de greu să înţelegem cum este posibil ca 
prin combinarea a doi corpusculi aceştia să dispară în neant în cazul interferenţei distructive.

Chiar şi în 1819, când Academia Franceză a organizat un concurs pentru explicarea difrac-
ţiei, un anumit comportament inedit al luminii, propus de teoria ondulatorie a lui Fresnel, a fost 
destul de greu de acceptat. Difracţia luminii a fost de fapt descoperită de preotul iezuit Francesco 
Maria Grimaldi în 1665, interesat fi ind de optică, de căderea corpurilor, de măsurarea arcului de 
meridian, de craterele lunare. El a studiat teologia şi fi lozofi a obţinând titlul de doctor în Bologna 
şi, fi ind preocupat de ştiinţele naturii, a studiat ulterior şi matematica. 

Fenomenul difracţiei s-ar putea explica succint în modul următor. Dacă lumina trece printr-
un orifi ciu circular, sufi cient de mare practicat într-un paravan, în spatele acestuia, pe un perete, 
vom observa o zonă circulară luminoasă, înconjurată de întuneric. Dar dacă dimensiunea orifi -
ciului se reduce sufi cient de mult (cât să intre vârful unui ac sau chiar mai mic), este posibil ca în 
zona de umbră să apară inele luminoase. Este surprinzător să descoperim că în zona de întuneric 
apare în mod neaşteptat o regiune luminoasă sau inele luminoase când ar trebui să fi e mai mult 
întuneric... 
5 R. GORDON, et. al., The Glass Menagerie: diatoms for novel applications in nanotechnology, Trends in nanotech-
nology, 27 (2), (2008), 116.
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Dacă am considera o monedă-paravan în locul unei găuri circulare într-un paravan? Lumina ar 
lăsa pe perete o umbră circulară, adică ar fi  întuneric şi restul ar fi  scăldat de lumină. Dar dacă 
moneda s-ar micşora? Atunci, în analogie cu cazul anterior, ne-am aştepta ca în zona de întuneric 
să descoperim în mod neaşteptat o regiune luminoasă sau nişte inele luminoase. Academicienii 
francezi nu au crezut că acest lucru este posibil până ce nu au efectuat experimentul. Experimen-
tul a fost confi rmat şi natura luminii s-a dovedit mai stranie decât îşi imaginaseră. 

Suprapunând în mod judicios straturi de materiale transparente cu puteri de refracţie dife-
rite (sau indice de refracţie), savanţii au început să se joace cu culorile prin realizarea de inter-
ferenţe constructive sau distructive, producând materiale care să fi e puternic refl ectorizante sau 
dimpotrivă, să permită trecerea unui procent cât mai mare de lumină, adică anti-refl ectorizante. 
Dar şi de această dată, fenomenele din natură au luat-o cu mult înaintea tehnologilor. Poate ne 
aducem aminte de povestirea lui Edgar Poe despre Scarabeul de aur. Acest gândac, ca mulţi alţi 
gândaci, are o culoare metalică, spatele său refl ectând puternic o anumită culoare. Dar la fel ca în 
cazul metalelor, lumina poate pătrunde foarte puţin în spatele gândacului, deoarece acesta con-
ţine o serie de straturi cu grosimea comparabilă cu lungimea de undă a luminii. La ce-i foloseşte 
gândacului asta? Evident că pentru camufl aj, pentru a trimite semnale semenilor săi sau ca să 
nu se supraîncălzească în regiunile foarte calde refl ectând o parte însemnată a luminii solare şi 
implicit a căldurii. 

Zoologul Andrew Parker a început să studieze gândacul Stenocara, din deşertul Namibiei, 
uimit de rezistenţa deosebită a acestuia la clima aridă. A încercat să descopere pe spatele acestuia 
straturi refl ectorizante, dar în loc de asta a descoperit ceva surprinzător6. Trebuie precizat că de-
şertul Namibiei, care se întinde pe 1600 km în sud-vestul Africii, este unul dintre cele mai aride 
regiuni de pe glob, cu mai puţin de 2 cm de apă de ploaie pe an (20 litri pe metru pătrat). Din 
fericire pentru fl ora şi fauna deşertică, briza matinală şi de seară dinspre Oceanul Atlantic sunt 
o adevărată mană cerească. Când aceasta începe să bată, gândacul Stenocara se urcă pe dune, se 
întoarce cu spatele şi îşi ridică partea dorsală. Pe spatele său sunt nişte ridicături hidrofi le, care 
atrag vaporii de apă, şi depresiuni hidrofobe care direcţionează picăturile de apă, colectate pe ri-
dicături, direct în gura gândacului. Asta ne aminteste de romanul de science-fi ction Dune în care 
băştinaşii purtau veşminte specifi ce numite distraie, în care apa era reciclată şi un tub intra direct 
în gura purtătorului. 

Dacă ne gândim că doi oameni din zece pe glob nu au acces la apă curentă şi că există multe 
zone aride unde nu plouă, iar briza, ceaţa şi roua sunt singurele surse de apă din zonă, ne dăm 
seama că metoda utilizată de gândac este foarte atrăgătoare. Colectarea umidităţii din aer este 
o practică străveche. În Israel se construiau ziduri circulare în jurul viţei de vie pentru a colecta 
umezeala, iar în Egipt şi în deşertul Atacama din America de Sud se aranjau grămezi de pietre în 
aşa fel încât vaporii de apă din aer să se condenseze pe părţile interioare ale grămezii, apa să se 
colecteze şi să se depoziteze în partea inferioară.

Natura este cu mult mai inventivă, şi astăzi savanţii încearcă s-o copieze cu aşa-numita teh-
nologie biomimetică7. În Australia, majoritatea populaţiei locuieşte la cel mult 50 km de coastă. 
De aceea, savanţii australieni au inventat o suprafaţă similară calităţilor spatelui gândacului Ste-
nocara. Această suprafaţă conţine două straturi de polimeri: unul este hidrofi l şi altul hidrofob, 
unul atrage vaporii de apă, iar celălalt permite detaşarea picăturilor de apă de suprafaţă, imediat 
ce acestea sunt sufi cient de mari. Suprafaţa permite colectarea a 10 litri de apă, pe metru pătrat 
de suprafaţă, pe oră. 

6 A. R. PARKER, C. R. Lawrence, Water capture by a desert beetle, 414, (2001) 33.
7 P. FORBES, Self-Cleaning Materials, Scientifi c American, 299 (2), (2008), 67.
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formează o serie de insule sau ridicături pe marea plată a stratului inferior. Această rupere are loc 
ca să minimizeze suprafaţa de contact dintre cele două straturi, deoarece acestea, pur şi simplu 
nu se plac. Acest proces de rupere poate fi  controlat extrem de bine, putându-se regla forma şi 
dimensiunea ridicăturilor. În cazul gândacului Stenocara, ridicăturile cu un diametru de 0.5 mm 
sunt distribuite întâmplător la distanţe de aproximativ 0.5-1.5 mm. Diametrul mic al ridicăturilor 
împiedică re-evaporarea apei condensate. În cazul suprafeţei polimerice, ridicăturile sunt şi mai 
mici, de numai 5 μm. Stratul polimeric hidrofob permite desprinderea picăturilor de apă care 
cresc, când au doar jumătate din volumul pe care l-ar fi  atins dacă suprafaţa ar fi  conţinut un 
singur strat polimeric. În acest fel, picăturile de apă sunt colectate împreună şi se re-evaporă mai 
greu. Se consideră că aceste metode ar putea rezolva problema apei potabile pe glob. 

O suprafaţă hidrofobă expun şi frunzele de lotus. Floarea de lotus a fost venerată din cele mai 
vechi timpuri în culturile Indiei, Chinei şi Japoniei ca simbol al purităţii. Deşi lotusul creşte în ape 
tulburi, frunzele sale, când se ridică deasupra apei, parcă nu se murdăresc niciodată. Iar această 
proprietate extraordinară se datorează unor ridicături microscopice care există pe frunzele de 
lotus, cum avea să descopere Wilhelm Barthlott în anul 1977. Deoarece frunzele de lotus nu-şi 
murdăresc suprafaţa, lumina care scaldă frunzele de lotus este în întregime folosită, iar fotosinte-
za poate continua nestânjenită. 

Dacă ne afl ăm în spaţiul cosmic, datorită tensiunii superfi ciale o picătură de apă tinde să aibă 
o suprafaţă sferică, cum au putut constata şi cosmonauţii pe Staţia Orbitală Internaţională. Dacă 
atingem picătura cu un obiect, picătura se aplatizează puţin şi tinde să adere la suprafaţa obiectu-
lui. Dacă suprafaţa este hidrofi lă, picătura tinde să ude şi să se întindă pe întreaga suprafaţă. Dacă 
luăm o ceaşcă cu apă în spaţiu şi încercăm să bem, apa nu se va lăsa scoasă din ceaşcă, ci rămâne 
lipită de ea, datorită fenomenului de adeziune. Ca să o scoatem trebuie să o lovim cu ceva şi ea se 
va desprinde sub forma a mai multor picături sferice. Cu cât suprafaţa obiectului este mai hidro-
fobă, picătura se va apropia tot mai mult de forma sa sferică şi suprafaţa sa de contact va scădea. 
Când suprafaţa este superhidrofobă, suprafaţa de contact este de doar 2-3% din suprafaţa totală a 
picăturii. Datorită ridicăturilor minuscule de 10-15 μm, acoperite de ceară, frunza de lotus atinge 
performanţa că suprafaţa de contact este de doar 0,6% din suprafaţa totală a picăturii. Picătura 
stă pe ridicăturile frunzei ca un fakir pe cuiele de fi er de pe covoraşul său! 

Particulele de murdărie au şi ele o suprafaţă de contact redusă, sunt înglobate de picăturile 
de apă şi sunt uşor îndepărtate de pe suprafaţă. Adeziunea dintre particule şi picături este mai 
mare decât între particulele de murdărie şi frunză, indiferent de tipul substanţei, aşa că atunci 
când o picătură de apă se rostogoleşte pe frunza de lotus, va îngloba toate particulele de murdărie 
întâlnite în cale. În acest mod, lotusul şi alte plante acvatice se protejează împotriva ciupercilor şi 
algelor, dar şi împotriva insectelor. 

Putem spune că Barthlott a văzut un întreg Univers într-o picătură de apă pe frunza de lotus, 
la fel cum Parker a găsit o nouă lume în fi rele de nisip din deşertul Namibiei. Savantul devine 
poet în faţa misterului lumii, cum scrie William Blake în poemul său Semnele Inocenţei: „Să vezi 
o lume într-un grăunte de nisip/Şi cerul într-o fl oare / Să ţii infi nitul în palma mâinii tale / Şi 
eternitatea într-o oră”. (To see a world in a grain of sand / And a heaven in a wild fl ower./ Hold 
infi nity in the palm of your hand,/ And eternity in an hour.)

Am văzut luciul metalic al gândacilor, care au straturi speciale pentru a mări refl exia luminii. 
Dar uneori refl exia nu este dorită. Dacă suntem într-o regiune sălbatică şi stăm în jurul unui foc 
putem zări ochii prădătorilor datorită refl exiei. Dar aceiaşi prădători ne pot zări pe noi în întuneric 
datorită refl exiei luminii pe ochii noştri. Refl exia luminii pe ocular poate fi  o greşeală de fabricaţie 
fatală pentru anumite fi inţe. De aceea unele insecte nocturne care se camufl ează foarte bine în 
întuneric şi-au modifi cat ochii în aşa fel încât să reducă cât mai mult refl exia luminii. Insectele în 
loc să aibe doar doi ochi, au nişte ochi compuşi, cu o mulţime de unităţi separate, numite omatide, 
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fl ecta lumina, insectele nocturne ar fi  la fel de vizibile şi vulnerabile ca un pom de crăciun. 
C. Bernhard a descoperit în 1967 că moliile comune, care se adună noaptea în jurul unei 

fl ăcări, au ochi compuşi care refl ectă foarte puţină lumină. Pe lângă faptul că le ajută împotriva 
prădătorilor, aceşti ochi sunt mai efi cienţi, permiţând vederea pe o lumină mai slabă, crepuscula-
ră. Suprafaţa ochilor este formată dintr-un şir de ridicături microscopice cu înălţimi de 230 nm. 
Ridicăturile sunt dispuse într-o reţea hexagonală cu un pas de 180-240 nm, distanţa fi ind aleasă 
în aşa fel încât să nu refl ecte lumina vizibilă. De asemenea, există o trecere gradată a indicelui de 
refracţie de la aer spre interiorul ochiului. Modifi când aceste caracteristici este posibil ca ochii să 
nu refl ecte lumina într-un spectru larg, de la ultraviolet la infraroşu. Cu ajutorul a mai multe stra-
turi paralele este posibilă construirea unor suprafeţe antirefl ectătoare pe direcţia normală, dar 
nu şi la unghiuri de vedere diferite. Numai cu ajutorul ridicăturilor dispuse regulat este posibilă 
eliminarea refl exiei într-un interval larg de unghiuri faţă de direcţia normală. Suprafeţele de tipul 
„ochiului de molie” au multe aplicaţii, fi ind construite suprafeţe pentru a micşora refl exia la LCD 
de dimensiuni mari, la celulele fotovoltaice, la lentilele pentru observarea pe timp de noapte. 

Ochii insectelor mai au o caracteristică importantă, unele specii pot vedea lumina polarizată. 
În condiţii normale, albinele se orientează după poziţia soarelui. Dar când este înnorat, dar mai 
rămâne un petec de cer, albinele se pot orienta după polarizarea cerului. Culoarea cerului este 
albastră datorită împrăştierii luminii pe atomii din atmosferă. Dar în timpul împrăştierii, lumina 
se polarizează, iar gradul de polarizare depinde de direcţia pe care ne uităm faţă de soare. În 1936 
E. Land a inventat ochelarii de soare cu polarizare. Cu aceşti ochelari putem vedea polarizarea 
cerului. Dacă soarele răsare pe direcţia est, atunci vom vedea o fâşie mai întunecată de cer (un se-
micerc), care se prelungeşte dinspre nord, pe deasupra capului, la zenit, spre sud. La prânz, când 
soarele ajunge la zenit, deasupra capului, fâşia semicirculară întunecată coboară spre orizont. 

În sagele vikingilor, se pomeneşte de câteve ori de utilizarea în navigaţie a unor pietre so-
lare. De exemplu, în saga Hrafns Saga apare următorul pasaj: „vremea era noroasă şi se apropia 
furtuna… Regele privi împrejur şi nu văzu cerul albastru… apoi regele scoase piatra solară şi o 
ţinu deasupra şi atunci văzu de unde venea lumina pe piatră”. În 1967, arheologul danez Thorkild 
Ramskou a sugerat că pietrele solare erau folosite de vikingi datorită fenomenului de dicroism sau 
existenţa a două culori. Dacă în cazul ochelarilor de soare polaroid, polarizarea cerului se vede ca o 
modifi care a intensităţii luminii de la luminos la întunecat, în cazul cristalelor dicroice polarizarea 
se observă ca o trecere gradată de la o culoare la alta. 

Este posibil ca vikingii să fi  folosit cristalul cordierită, care se găseşte sub formă de pietricele 
pe malurile Norvegiei şi când polarizarea se schimbă, culoarea sa trece de la albastru la galben. 
Sau poate că, după ce au vizitat Islanda, au găsit acolo un cristal de calcită, folosit şi astăzi în ex-
perimentele de polarizare, numit de atunci spat de Islanda. Sau este posibil să se fi  folosit de mai 
multe metode în navigaţie, printre care şi de pietrele solare, ca metodă ajutătoare. Faptul cert este 
că vikingii au fost nişte navigatori extrem de buni dacă au reuşit între 700-1000 d.C., înaintea lui 
Columb, să ajungă pe continentul american.

Dar albinele se descurcă în navigaţie fără nicio piatră solară. În partea dorsală a ochilor lor 
compuşi au o serie de omatide, special construite pentru vederea luminii polarizate. În omatidele 
pentru vedere normală, moleculele de rodopsină sunt dispuse aleator în volumul fotoreceptorilor 
tubulari. În omatidele pentru vederea polarizată există două tipuri de fotoreceptori tubulari, în 
primul tip moleculele de rodosină sunt dispuse aleator pe suprafaţa tuburilor, iar în al doilea tip 
sunt dispuse paralel cu axa tuburilor. Cele două tipuri de fotoreceptori produc două semnale ca şi 
cum ne-am uita cu două perechi de ochelari polaroid rotite la 90 de grade între ele. Creierul albi-
nei compară cele două semnale, şi de aici deduce direcţia de polarizare a luminii. Lumina folosită 
nu este cea din spectrul vizibil, ci cea ultravioletă, care poate penetra norii şi este disponibilă tot 
timpul zilei, chiar şi când întregul cer este acoperit de nori. 
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trebuie să se afl e soarele pe cer. Memoria unei albine mature o ajută să facă corecţiile necesare 
datorate anotimpului. Aceste corecţii nu sunt prea mari, deoarece o albină rar reuşeşte să atingă 
venerabila vârstă de 7 săptămâni. O albină cercetaş întoarsă la stup execută un dans sub forma 
cifrei opt, dacă sursa de hrană este mai îndepărtată. Unghiul pe care îl face cu direcţia verticală le 
spune celorlalte albine care este unghiul pe care îl face direcţia sursei de hrană cu direcţia soarelui. 
Cu cât distanţa la sursa de hrană este mai mare, cu atât va dansa mai mult, cu aproape o secundă 
pentru fi ecare kilometru în plus. Dacă sursa de hrană este foarte aproape, dansul în formă de opt 
degenerează într-un dans circular. Când dansează, albina se uită la soare. Când cercetătorii au 
înlocuit soarele cu o sursă artifi cială de lumină, albina s-a ghidat după aceasta. Dacă soarele nu 
se vede, albina se ghidează după lumina solară polarizată împrăştiată de cer. Când cercetătorii au 
rotit direcţia de polarizare a luminii, albina şi-a modifi cat dansul corespunzător. Prin aceste expe-
rimente, austriacul Karl von Frisch a dedus încă în anii 19408, când încă nu se cunoştea structura 
ochiului de albină, că albinele sunt capabile să vadă lumina polarizată.

Cele mai multe întrebări începi să-ţi pui când vezi fagurii de ceară într-o reţea perfectă he-
xagonală. Cum au putut albinele, nişte insecte „fără minte”, să construiască ceva atât de ordonat, 
care presupune o coordonare, un plan inteligent. Întrebarea se poate extinde la toate structurile 
ordonate de care am amintit din penele păunului, exoscheletul diatomilor, spatele gândacilor, 
ochii insectelor. Cum reuşesc să coopereze proteinele atât de efi cient în corpurile fi inţelor vii pen-
tru a crea asemenea structuri care întrec în complexitate orice construcţie făcută de om. 

Reţeaua hexagonală este considerată reţeaua ideală pentru a folosi cantitatea cea mai mică 
de ceară. Ceara este produsă de glandele albinelor din uleiurile conţinute în miere. Pentru fi ecare 
miligram de ceară, albina trebuie să consume 8 miligrame de miere, prin urmare ceara este la 
mare căutare. Se poate spune că albinele sunt nişte economişti, dornici să micşoreze pierderile de 
ceară sau matematicieni preocupaţi de arhitectura ideală pentru stupul lor? Se pare că nu. Aşază 
albinele ceara în mod ordonat astfel încât să facă acele hexagoane cu unghiuri la exact 120 de gra-
de? Se pare că nu. Dar atunci cum reuşesc să facă asta? Este o întrebare fi rească şi răspunsurile 
vor corespunde înţelegerii noastre dintr-o anumită epocă. 

Albinele nu aşază inteligent grăunţele de ceară produse de ele la fel cum o face un meşter 
cu cărămizile sale. Încă Charles Darwin a observat că, dacă se pun grăunţe de ceară roşie în stup, 
acestea erau rostogolite la întâmplare pe suprafaţa fagurilor albi până ce erau amestecate cu gră-
unţele de ceară albă şi apărea o ceară de culoare roz. Concluzia a fost că grăunţele nu sunt puse cu 
premeditare de albine într-un loc precis. 

Se pare că albina începe cu nişte grăunţe dispuse la întâmplare, după care începe să le meste-
ce şi să le lipească în jurul ei de pereţii existenţi ai fagurelui, formând un tub cu diametrul interior 
egal cu dimensiunile ei. Apoi albina încălzeşte tubul de ceară la 450C, ceara se topeşte şi devine un 
fl uid vâscos. Datorită tensiunii superfi ciale, trei pereţi circulari elimină spaţiul dintre ei (puneţi 
trei monezi lipite şi vedeţi că rămâne un spaţiu între ele) şi formează trei pereţi drepţi într-o reţea 
hexagonală. Structura hexagonală a fagurilor se datorează proprietăţilor fi zice ale cerii, dar albina, 
ca un adevărat meşter, ştie să folosească materialul pe care îl produce. În plus ştie, ca un meşter, 
să găsească direcţia verticală, folosindu-şi capul pe postul fi rului de plumb. Aşa construieşte fagu-
rii, pe suprafaţa verticală, uşor înclinaţi faţă de orizontală, cu 9-14 grade, pentru ca mierea să nu 
se scurgă şi larvele să nu cadă. Iar structura hexagonală a fagurilor nu este atât de regulată precum 
se presupune. Din când în când, albinele lucrătoare fac un şir de celule mai mari pentru a pune 
larvele trântorilor în ele. În plus, celulele de trecere de la o dimensiune la alta au doar cinci feţe. 
Există şi alte specii de albine care nu fac faguri deloc, ci îşi cresc larvele în ciorchini de ouă sferice 
sau în muşuroaie asemănătoare furnicarelor. 

8 KARL VON FRISCH, The Dance Language and Orientation of Bees, Harvard University Press, 1967.
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sunt produse datorită unui plan predefi nit, ci doar a acţiunii coordonate a mai multor componente 
ale sistemului. Deşi componentele pot să fi e destul de limitate în acţiunile lor, este posibilă crearea 
unei ordini emergente spontane şi a unei comportări inteligente, care depăşeşte în diversitatea ei 
acţiunile unilaterale ale componentelor. De exemplu, neuronii pot să transmită impulsuri nervoa-
se putând realiza o serie de acţiuni limitate, dar nu pot gândi. Acţiunile lor coordonate determină 
apariţia unei capacităţi noi, necunoscute la nivelul lor de componente, gândirea şi inteligenţa. Un 
om se poate gândi la neuroni, dar neuronii nu pot realiza că sunt componentele unui creier. Tot 
aşa, fi inţele vii de pe Pământ pot să fi e componentele unui sistem mai complex, pe care noi, fi inţe 
dotate cu inteligenţă, să nu realizăm că are capacităţi noi, emergente, pe care nu le putem înţelege 
din perspectiva de simple componente ale sistemului. 

În orice caz, dincolo de înţelegerea noastră ca fi inţe limitate, ne putem bucura în fi ecare zi de 
minunea lumii din jur şi mirarea de a întreba: De ce fulgii de nea au exact şase feţe? De ce norii 
sunt albi? De ce apa este udă? De ce avem inteligenţă? De ce avem conştiinţă de sine? De ce există 
adevărul, binele şi frumuseţea? Poate că în această curiozitate se afl ă întreg miracolul lumii şi 
locul nostru într-un tablou mai vast. 

Abstract

EMIL VINŢELER, The Miracle of the World
This article emphasises the need of calming our heart and mind in line with the writings of the 
philokalic authors. This can be done by contemplating the little things like the color of the sky and 
of the stained glass, the irisations of a peacock tail and of the opal, the glow of beetles and of gold 
nanoparticles, the smell of incense and myrrh, the structure of the lotus leaf and of a wax comb. In 
a grain of sand we can fi nd the essence of the world and we can fi nd ourselves.

KEYWORDS: nanotechnology, structural color, emergent order. 
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Ştiinţa şi religia în mentalitatea omului 

contemporan. Riscurile ideologizării

GRIGORE DINU MOŞ

În surprinzătoarea sa lucrare Epoca dezinformării, Henri Pierre Cathala afi rmă următoarele: 
„Elita intelectuală este stingherită în a-şi juca rolul său de ghid şi moderator, confruntată fi ind 

cu puternicele schimbări din gândirea ştiinţifi că. Aceasta a trecut, într-un secol, de la siguranţă 
orgolioasă în posibilităţile pozitivismului clasic la o prudenţă reverenţioasă faţă de îndoială şi 
incertitudine. O asemenea manieră de gândire a atins succesiv toate disciplinele şi a antrenat spe-
cialiştii într-o profundă punere în discuţie a metodelor şi concluziilor admise până atunci, fără ca 
publicul să fi e deplin conştient de acest lucru. Oamenii de ştiinţă au devenit mai puţin tranşanţi şi 
mai puţin siguri de ei. Îndoiala a devenit regulă de căpătâi”1. Dacă schimbările din gândirea ştiin-
ţifi că sunt considerabile la nivelul elitei intelectuale, de ce nu se refl ectă ele în aceeaşi măsură şi în 
conştiinţa omului obişnuit? Care sunt cauzele acestei inerţii la nivelul publicului?

În primul rând, schimbările din gândirea ştiinţifi că sunt difi cil de perceput datorită comple-
xităţii, abstracţiei şi specializării discursului ştiinţifi c.

În al doilea rând, ele sunt şi mai difi cil de asimilat pentru că fi ecare om experiază, dincolo de 
orice consideraţie, concretizarea nespus de vastă a cuceririlor ştiinţei; acestea fac parte din viaţa lui 
de fi ecare zi, au gradul cel mai înalt de utilitate; îi sporesc confortul şi dependenţa de confort; îi îm-
plinesc nevoile cu minimum de efort, mai ales nevoia de informaţie2 şi comunicare; dar îi şi creează 
nevoi suplimentare, fără a fi  fost necesare; comunicarea câştigă în viteză şi în suprafaţă, dar pierde 
în profunzime şi în substanţă; lumea se judecă sub semnul cantităţii; asistăm la o infl aţie a realului, 
la o accentuare a dispoziţiei minţii către virtual. În limbajul asceticii creştine acestea reprezintă ma-
ladii spirituale, alcătuiesc universul „patimilor”, fi e că e vorba de cele ale trupului, ostentativ hrănite 
şi idolatrizate într-o societate consumistă şi liberală, fi e de cele ale duhului, stimulate de spiritul 
concurenţei şi al performanţei, de angoasa salvării „imaginii” proprii sau de mania promovării ei, la 
nivelul indivizilor şi instituţiilor. De altfel, atât patimile trupeşti, cât şi cele sufl eteşti, au o structură 
de virtualizare, cantitativă, structura infi nitului potenţial. Este destul de evident atunci ce resorturi 
sub-întind şi ce impact au asupra omului viziuni ca evoluţionismul ateu (în biologie), teoriile „tri-

1 HENRI PIERRE CATHALA, Epoca dezinformării, Editura militară, Bucureşti, 1991, p. 78.
2 Informaţia prin mass-media este „prefabricată”, vine „de-a gata” şi se impune fără drept de apel, neexistând timp 
nici pentru a o discerne şi verifi ca, nici pentru a o valoriza şi asimila creator.
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expansiune nesfârşită sau ciclicitate perpetuă a contracţiei şi expansiunii în teoriile big-bang), în as-
trofi zică. La aceasta se adaugă explozia de literatură şi fi lmografi e ştiinţifi co-fantastică, nu de puţine 
ori creatoare de idoli noi şi de false mistere, care deturnează şi denaturează trăirea contemplativă a 
tainelor dumnezeieşti ale creaţiei. Iată câteva din motivele pentru care structura ideologică, norma-
tivă şi propagandistică cu care a intrat ştiinţa în lume a rămas în vigoare pentru publicul larg, chiar 
dacă actualmente traiectoria demersului teoretic ştiinţifi c, în lumina descoperirilor şi aprofundări-
lor din secolul al XX-lea, a cunoscut schimbări semnifi cative.

În al treilea rând, această inerţie a publicului a fost întreţinută prin propagandă pe mai multe 
fi liere: organizaţii oculte şi structuri politico-economice ostile creştinismului, îndoctrinarea şti-
inţifi că putând fi  un efi cient mijloc de luptă împotriva temeiurilor revelate ale acestuia; politica 
statelor din fostul lagăr comunist, bazată pe ideologii pretins ştiinţifi ce3, şi revenirea în forţă astăzi 
a unor viziuni marxiste adaptate continuei revoluţii tehnologice, cibernetice şi informatic-glo-
baliste; propaganda ştiinţifi că făcută din interese economice şi militare, de politică externă, căci 
întâietatea ştiinţifi că în concurenţa cu alte state este un avantaj însemnat, sporind în mod propor-
ţional puterea militară şi politică4.

Autorul mai sus citat observă că mijloacele de popularizare ştiinţifi că sunt utilizate frecvent 
fără o preocupare atentă pentru obiectivitate5, iar „oamenii de ştiinţă şi profesorii sunt adesea 
folosiţi ca agenţi de infl uenţă de către dezinformatori, deoarece se bucură de onorabilitate şi de 
rigoare morală şi intelectuală din partea publicului”6.

S-a constatat lentoarea cu care moare „mitul ştiinţei” din secolul al XIX-lea, precum şi recep-
tarea tardivă şi adeseori minimală de către publicul larg a schimbărilor de optică din gândirea şti-
inţifi că a veacului al XX-lea7. Există totuşi speranţa că „leul pozitivismului a scos ultimul răcnet” 
şi că putem învăţa din greşelile trecutului8.

Astăzi există o relaţionare complexă între ştiinţă şi religie, putem vorbi chiar de o resurecţie 
a lui „homo religiosus” în raport cu ştiinţele şi înlăuntrul mentalităţii ştiinţifi ce. Iată câteva din 
dimensiunile şi direcţiile acestei schimbări de paradigmă:

1. Precizarea limitelor cunoaşterii ştiinţifi ce, atât în lucrările teoretice de epistemologie, gno-
seologie şi fi losofi e a ştiinţei, prin concluziile care se desprind din analiza şi aprecierea condiţiilor 
de posibilitate ale ştiinţei şi a modului ştiinţifi c de a gândi, cât şi prin evaluarea (din perspectivă 
etică, ecologică, antropică şi antropologică) a consecinţelor şi riscurilor aplicaţiilor ştiinţei.

Urmând lecţiei criticismului kantian care precizează cu bun simţ fi losofi c limitele cunoaş-
terii, Heidegger consideră că ştiinţa este preocupată numai de fi inţare, nu vrea să ştie nimic în 
legătură cu Nimicul şi nu poate da seama de Fiinţă. Cum arăta Gabriel Liiceanu, comentându-l pe 
Heidegger: „ştiinţa îşi ignoră propriile condiţii de posibilitate”9. Heidegger combate modalitatea 
tehnico-ştiiinţifi că de a gândi, arătând consecinţele ei: Fiinţa (şi locul ei de deschidere: Dasein-ul) 
a ajuns „cotropită” de fi inţare, omul a pierdut sensul fi inţării sale de Păstor al Fiinţei, de ocrotitor 
şi îngrijitor al ei, şi vrând să fi e stăpân al naturii, al lumii, al fi inţării în totalitatea ei, a ajuns robul 
mijloacelor cu care el stăpâneşte lumea, adică sclavul tehnico-ştiinţifi cului, sclavul obiectivităţii 
goale care-l înstrăinează de propria esenţă; înlocuind Adevărul cu exactitatea, a pierdut libertatea 
Adevărului, şi a ajuns robul „câtimii”, a materialităţii cuantifi cabile, a „calculatoricii” proiective, 
considerând eronat că numai acele lucruri au fi inţă care pot fi  calculate obiectiv şi identifi cate cu 

3 De remarcat că Federaţia Mondială a Oamenilor de ştiinţă, având 33 de asociaţii afi liate, a fost fi nanţată de URSS 
(Ibidem, p. 210).
4 Ibidem, p. 193.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 189.
7 CHARLES THAXTON, WALTER BRADLY, ROGER OLSON, Misterul originii vieţii, Philosophical Library, 1984, p. 200.
8 Ibidem, p. 206.
9 MARTIN HEIDEGGER, Repere pe drumul gândirii, Editura Politică, Bucureşti, 1998, p. 26.
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co-ştiinţifi ce de a gândi asupra tuturor domeniilor vieţii10, ceea ce ar avea consecinţe catastrofale 
asupra artei şi spiritualităţii. El invocă în sprijinul consideraţiilor sale o teză a lui Aristotel, potri-
vit căreia „este semn de lipsă de educaţie să nu-ţi dai seama referitor la care lucruri este necesar 
să se caute dovezi şi la care lucruri nu este necesar”11.

Potrivit lui Anton Dumitriu, chiar dacă acela care spune că există Dumnezeu spune mai mult 
decât ştie (după cum şi cel care îl neagă face la fel), totuşi „adevărul nu are nevoie de pledoarie. El 
este criteriul tuturor celor ce există şi a celor ce nu există”12. Savantul Werner von Braun, întrebat 
de ce nu putem proba ştiinţifi c existenţa lui Dumnezeu, a răspuns printr-o întrebare, rămasă cele-
bră: „Dar trebuie oare să aprindem o lumânare ca să vedem soarele?”

Pentru precizarea limitelor cunoaşterii ştiinţifi ce este revelatoare o incursiune în gândirea 
lui Petre Ţuţea, cu sentinţele ei implacabile: „Ştiinţa se mişcă în lumea aparenţei. Constatările 
ei oricât de precise, rămân în anticamera cunoaşterii”13. „Explorările ei reuşite nu depăşesc sfera 
utilului”14. Ţutea propune ştiinţei să întrebe mereu în direcţia Absolutului şi ne avertizează că „a 
curăţi lumea de mistere prin prejudecăţi ştiinţifi ce înseamnă a accepta înecul în natura haotică şi 
oarbă”15. De altfel, ideologiile pretins ştiinţifi ce au încercat să substituie misterele eterne şi însuşi 
miracolul vieţii cu o multitudine de false mistere şi au promis dezlegarea lor deplină prin expan-
siunea prezumţioasei cunoaşteri ştiinţifi ce. Astfel, trăirea misterului a căzut în desuetudine într-o 
lume profană şi desacralizată care transcende în gol.

În concepţia lui Lucian Blaga, orizontul misterului este o structură de bază a conştiinţei uma-
ne, iar fără acest orizont omul nu ar fi  om. Timp de milenii omul nu a voit în mersul lui mundan, 
creator de cultură şi civilizaţie, să calce peste „corola de minuni a lumii”. Dar faţă de taina omului 
şi taina lui Dumnezeu, ştiinţa s-a manifestat uneori cu o cumplită agresivitate. A cunoaşte pentru 
a cunoaşte – dispreţuind orice sens superior al umanităţii şi existenţei, sau a cunoaşte pentru 
a domina şi chiar pentru a ucide, iată parcursul extrem al unor ideologii pretins ştiinţifi ce de la 
amoralitate la imoralitate şi inumanitate.

Absolutizarea ştiinţei, defi nirea omului numai în raport cu ştiinţa, şi credinţa oarbă în pro-
gresul pe care aceasta îl susţine l-a adus pe om din coada zeilor în fruntea animalelor (revoluţia 
darwiniană), degradându-l de la demnitatea unei fi inţe liturgice celebrând taina vieţii şi a creaţiei 
la statutul unui atroce consumator, determinat întrutotul de condiţia sa social-economică (revo-
luţia marxistă) şi de pulsiunile unui inconştient întunecat (revoluţia freudiană). Întrucât originea 
şi fi nalitatea vieţii sunt legate indisolubil, omul modern nu a mai aspirat la Cer, la asemănarea cu 
Dumnezeu, ci a repetat căderea lui Adam înspre animalitate, însă cu o treaptă mai jos, de unde 
aproape că nu îşi mai poate recunoaşte originea şi nici aduce aminte de Creatorul său16.

În lucrarea Certitudinile şi incertitudinile ştiinţei, Louis de Broglie recunoaşte cu onestitate: 
că astăzi, în era atomică, viitorul omenirii este acoperit un văl de nepătruns, iar optimismul cu 
privire la destinul aventurii umane nu poate fi  decât un act de credinţă17.

2. Evidenţa istorică a caracterului falimentar al oricărei teorii reducţioniste, pretins ştiinţifi ce.

10 Ibidem, p. 432.
11 Ibidem, p. 433.
12 ANTON DUMITRIU, Homo Universalis, Editura Eminescu, Bucureşti, 1990, p. 10.
13 PETRE ŢUŢEA, Bătrâneţea şi alte texte fi losofi ce, Editura Viitorul românesc, 1992, p. 46, p. 52.
14 Ibidem, p. 47.
15 Ibidem.
16 Cum s-ar putea explica răutatea şi perversitatea omului prin evoluţie? Cum a reuşit acesta să ajungă atât de 
repede pe punctul de a distruge echilibrul ecologic? – tocmai echilibrul mediului natural din care ar fi  provenit 
print-un şir atât de lung de miracole întâmplătoare de-a lungul a milioane de ani! Ce ironie este aceasta? Ce lecţie 
de smerenie? Omul, măsura tuturor lucrurilor, tocmai pe sine însuşi nu se poate măsura cu această măsură?!
17 LOUIS DE BROGLIE, Certitudinile şi incertitudinile ştiinţei, Colecţia Idei Contemporane, Editura Politică, Bucureşti, 
1989, p. 290.
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teorii reducţioniste, ce au inspirat şi încă inspiră, făţiş sau ocult, unele dintre ideologiile şi 
proiectele politice dominante: Marx – reducţia la economic; Freud – reducţia la sexualitate; 
Nietzsche – reducţia la voinţa de putere; Darwin – reducţia la biologic şi rasial. La fel, teo-
riile reducţioniste, întemeiate exclusiv pe cunoaşterea ştiinţifică, scientismul, pozitivismul, 
materialismul, şi-au dovedit neputinţa de a da seama în profunzime de realitatea complexă a 
omului şi a lumii.

Conceptul de infailibilitate, caracteristic conştiinţei de sine a omului occidental, este deter-
minant în geneza şi evoluţia cunoaşterii de tip ştiinţifi c. Aceeaşi conştiinţă a infailibilităţii, care 
a marcat papalitatea18 şi monarhia absolută din Evul Mediu occidental, a fost pusă începând cu 
scolastica pe seama raţiunii umane, a contribuit apoi la geneza Reformei, proclamând autosufi ci-
enţa raţiunii individuale în interpretarea Sfi ntei Scripturi, şi s-a manifestat deplin în iluminism, 
pozitivism şi scientism, prin absolutizarea şi auto-întemeierea raţiunii fi losofi ce, respectiv ştiinţi-
fi ce. Dogma infailibilităţii, expresie a vanităţii şi orgoliului omului raţional, indiferent în ce mod şi 
pe ce palier este trăită, constituie o maladie a conştiinţei de sine a omului de astăzi care produce 
omenirii suferinţe uriaşe. Dar în orice suferinţă e ascuns un sens al izbăvirii.

3. Conştientizarea crizei ştiinţei, pe de o parte ca pierdere a semnifi caţiei ei pentru viaţă, şi 
pe de altă parte poziţionarea ei ingrată ca substitut al credinţei, ca nouă întruchipare a magiei 
şi ca expresie a voinţei de putere şi de dominare.

Este deosebit de semnifi cativă aici metoda lui Mircea Eliade în studierea vechilor ştiinţe din so-
cietăţile primitive, tradiţionale. În opinia sa „prin fi ecare nouă descoperire fundamentală, omul nu-şi 
lărgeşte numai sfera cunoaşterii empirice şi-şi reîmprospătează mijloacele de trai, ci descoperă un nou 
nivel cosmic, experimentează un alt ordin al realităţii. […] Nu e vorba numai de un nou instrument în 
lupta pentru existenţă, ci de revelarea unui alt Cosmos, ale cărui niveluri şi ritmuri erau până atunci inac-
cesibile omului”19. Mircea Eliade deplânge faptul că ştiinţa modernă a neglijat întrutotul semnifi caţia cos-
mologică a acestor descoperiri, nesesizând faptul că metalurgia şi agricultura, spre exemplu, au provocat 
sinteze mentale care au modifi cat substanţial conştiinţa umană20. El arată că în cadrul multor culturi 
au existat ştiinţe ale naturii care nu s-au întemeiat pe criterii cantitative şi care nu au decât similitudini 
întâmplătoare cu conceptele ştiinţei moderne21. A le privi pe acestea din perspectiva ştiinţei moderne ar 
însemna să facem o gravă eroare metodologică, iar evaluarea noastră ar fi  lipsită de obiectivitate. Riscăm 
să nu înţelegem nimic din ştiinţele vechilor culturi, dacă nu ţinem seama în primul rând de concepţia 
lor despre lume22. Cu această metodă, luând în considerare în primul rând semnifi caţiile cunoştinţelor 
ştiinţifi ce şi sensul lor integrator într-o concepţie despre lume coerent articulată şi deschisă misterului ca 
mister, Mircea Eliade dovedeşte că „istoria vieţii mentale a omenirii, departe de a însemna o necontenită 
evoluţie, e străbătută de un ritm al degradării şi al morţii intuiţiilor fundamentale. Şi că această descom-
punere a sintezelor mentale (...) poate fi  reconstituită în etapele ei cele mai importante”23.

Astfel, în secolul al XIX-lea faptul ştiinţifi c şi-a pierdut semnifi caţia participativă la un nivel 
superior al realităţii, şi-a pierdut orice sens integrator, metafi zic, transfi gurator şi religios. Ştiinţa 
a intrat în criză.

Edmund Husserl în titlul 2 al conferinţei „Criza ştiinţelor ca expresie a crizei existenţiale a uma-
nităţii europene” tematizează tocmai „criza ştiinţelor ca pierdere a semnifi caţiei ei pentru viaţă”. Fără 
să nege performanţele spectaculoase ale ştiinţei, Husserl consideră că este îndreptăţit şi necesar să 
supunem „ştiinţifi citatea tuturor ştiinţelor” unei evaluări critice, având în vedere numeroasele acuze 

18 Infailibilitatea papală a fost dogmatizată de Biserica Romano-catolică la Conciliul I Vatican, în anul 1870.
19 MIRCEA ELIADE, Cosmologie şi alchimie babiloniană, Ed. Moldova, Iaşi, 1991, pp. 8-9.
20 Ibidem
21 Ibidem, p. 12.
22 Ibidem, pp. 14-15.
23 Ibidem, p. 13.
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ca punct de plecare o modifi care a evaluării generale a ştiinţelor care are loc pe la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Această estimare are în vedere semnifi caţia pe care a avut-o şi 
pe care poate să o aibă ştiinţa pentru existenţa umană: „Exclusivitatea cu care întreaga concepţie des-
pre lume a omului modern s-a lăsat determinată de ştiinţele pozitive şi orbită de acea prosperity care 
i se datora, a echivalat cu o întoarcere indiferentă de la problemele care sunt decisive pentru o uma-
nitate autentică. Simpla ştiinţă despre fapte dă naştere unor oameni factuali. Ea exclude din principiu 
tocmai acele întrebări care sunt arzătoare pentru omul abandonat în vremurile noastre nefericite celor 
mai teribile răsturnări. […] Ce are de spus ştiinţa despre raţiune şi non-raţiune? Ce are de spus ea des-
pre noi oamenii ca subiecţi ai libertăţii? Simpla ştiinţă referitoare la corp nu are desigur nimic de spus, 
de vreme ce face abstracţie de tot ce este subiectiv. Iar în ce priveşte ştiinţele spiritului, ştiinţifi citatea 
lor riguroasă reclamă ca cercetătorul să excludă cu mare grijă orice atitudine valorizatoare, orice în-
trebare referitoare la raţiunea sau lipsa de raţiune a umanităţii considerate, precum şi a confi guraţiilor 
sale culturale. Dar oare lumea şi existenţa umană pot avea cu adevărat un sens dacă ştiinţele recunosc 
drept adevăr doar ceea ce poate fi  constatat obiectiv în acest mod, dacă istoria nu ne poate învăţa 
nimic altceva decât că toate confi guraţiile lumii spirituale, că toate legăturile vitale, toate idealurile şi 
normele care constituie puncte de sprijin pentru oameni, se formează şi se desfac apoi asemenea unor 
valori trecătoare, că aşa a fost şi va fi  mereu, că întotdeauna raţiunea va trebui să devină un non-sens, 
iar binefacerea un chin? Putem să ne mulţumim cu atât, putem trăi în această lume a cărei devenire nu 
este nimic altceva decât o nesfârşită înlănţuire de avânturi pline de iluzii şi de amare decepţii?”25

Husserl consideră că postularea raţionalităţii omului şi vizarea unui sens al existenţei şi a 
unei raţiuni în istorie duce în cele din urmă la problema lui Dumnezeu ca sursă teleologică a ori-
cărei raţiuni. El explică avântul ştiinţelor din secolele trecute prin închegarea lor într-un cadru, 
într-o reţea fi losofi că metafi zică în care continuau să se pună întrebările fundamentale, interoga-
ţiile prime şi ultime, iar criza ştiinţelor a survenit tocmai din cauza neputinţei lor de a răspunde la 
aceste întrebări, neputinţă care în fi nal a dus la ignorarea lor.

Avântul ştiinţelor din secolul al XVIII-lea se explică şi prin aceea că actul credinţei şi-a păs-
trat încă mult timp fervoarea, avântul şi optimismul, schimbându-se doar obiectul credinţei: 
Dumnezeu a fost substituit de ştiinţă, de la care s-a aşteptat salvarea şi fericirea umanităţii. Karl 
Jaspers dezbate această chestiune în conferinţa „Sarcina fi losofi ei în prezent”, unde arată că un 
factor esenţial al crizei spirituale a omului modern este faptul de a fi  dominat de un mod de gândi-
re ştiinţifi că confuză, asemănătoare superstiţei. Oamenii cred în ştiinţă, se sprijină pe autoritatea 
ei26. Jaspers oferă 3 exemple sugestive:

a. Russel se aştepta la o unifi care a omenirii prin ştiinţă. Dar „prin ştiinţă oamenii se pot 
uni în general numai ca intelect, nu ca oameni vii, întregi, istoriceşte condiţionaţi”27. Dimpotrivă, 
cunoştinţele ştiinţifi ce au dus la diversifi carea şi rafi narea mijloacelor de război. Oamenii se întâl-
nesc prin ştiinţă doar exterior şi proiectiv, într-o lume a măştilor şi oglinzilor, cu toată strălucirea 
inteligenţelor refl ectate în ele. Numai iubirea şi credinţa într-o realitate supremă, ce îi depăşeşte 
pe toţi, îi poate uni lăuntric şi deplin pe oameni. Ştiinţa nu îi poate uni pe inegali, fi ecare om având 
o unicitate ireductibilă, ci doar iubirea urcătoare în adoraţie şi iubirea coborâtoare în compasiune, 
adică dragostea smerită a lui Dumnezeu, care plineşte totul în toate (cf. Efeseni 1, 23).

b. Al doilea exemplu este jurământul moderniştilor din 1910, care postulează că Dumnezeu 
va putea fi  cunoscut în mod cert prin operele creaţiei Sale, precum cauza prin efect28. Adică, s-a 

24 EDMUND HUSSERL, „Criza ştiinţelor ca expresie a crizei existenţiale a umanităţii europene”, în Filosoful - Rege, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 17.
25 Ibidem, pp. 17-19.
26 KARL JASPERS, „Sarcina fi losofi ei în prezent”, în Filosoful - Rege, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 84.
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 85.
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nomizat şi s-a absolutizat argumentul cosmologic, înlocuindu-se cunoaşterea Lui reală şi directă, 
teocentrică – din auto-revelarea Sa, cu o cunoaştere indirectă, mediată, antroprocentrică şi cos-
mocentrică – plecând de la cunoaşterea lumii prin raţiunea omului.

c. Un al treilea exemplu îl constituie gândirea regimurilor totalitare, care au pretins că se în-
temeiază pe o ştiinţă, dar s-au raportat la aceasta ca la o credinţă, cerând o fervoare şi o devoţiune 
asemănătoare celei religioase. Marxistul îndoctrinat crede că ar cunoaşte mersul necesar al istoriei, 
iar naţional-socialistul legea implacabilă a supravieţuirii celui mai puternic29. „Ambii vor doar să 
accelereze ceea ce trebuie să se întâmple oricum, şi anume prin stârpirea celor ce se împotrivesc des-
făşurării fi reşti a lucrurilor, prin nimicirea prestabilită a unor oameni, clase, rase, pretins inferioare. 
Amândoi se supun printr-o obedienţă credincioasă unei prejudecăţi luate drept ştiinţă”30.

Aceste exemple indică un punct de derută al conştiinţei moderne care refuzând să accepte raţi-
onalitatea luminoasă a credinţei, ajunge să transforme ştiinţa însăşi într-o superstiţie. De vreme ce 
credinţa rămâne temeiul de nezdruncinat al omului, aceasta nu va putea fi  înlocuită de ştiinţă decât 
prin uzurparea şi confi scarea atributelor ei31. Jaspers consideră că sarcina principală a fi losofi ei este 
de a clarifi ca raportul dintre fi losofi e / teologie şi ştiinţă, rezolvare care va duce la fundamentarea 
sensului şi limitelor ştiinţei moderne şi la eliberarea omului de tentaţiile ideologizării acestora.

Asupra pericolului confuziei dintre o credinţă şi un sistem de cunoştinţe, mai ales când cre-
dinţa nu este conştientizată, avertizează şi David Bohm: „Este clar că fi ecare om are o concepţie 
metafi zică proprie, chiar dacă crede că nu are. În realitate, individul practic, «tare de cap», care se 
bazează numai pe ce vede, are în general un gen periculos de metafi zică de care nu e conştient... O 
asemenea metafi zică este periculoasă deoarece în cadrul ei presupunerile şi deducţiile sunt luate 
drept fapte observate direct, cu rezultatul că ele sunt efectiv consolidate într-un mod aproape ne-
schimbabil în structura gândirii”32.

4. Tentative, mai mult sau mai puţin reuşite, de dialog şi de conciliere între ştiinţă (în spe-
cial ştiinţele cosmosului şi fi zica cuantică) şi metafi zica subiacentă marilor sisteme religioase 
(în special cele orientale, dar şi cu deschideri semnifi cative faţă de metafi zica creştin-ortodoxă 
a energiilor necreate). Un asemenea exemplu este, potrivit lui David Bohm, metarealismul – o 
încercare de a depăşi naturalismul ştiinţei moderne – având rădăcini încă la Max Planck şi Albert 
Einstein. Cu Werner Heisenberg care a statuat Principiul de incertitudine sau nedeterminare33 şi 
Kurt Gödel care a demonstrat teorema incompletitudinii oricărui sistem formal (axiomatic, ma-
tematic) s-a produs o cotitură decisivă în gândirea ştiinţifi că a secolului al XX-lea, care a dus la o 
atitudine mai smerită a omului de ştiinţă. După Heisenberg, „conform experienţei fi zicii moderne, 
atitudinea noastră faţă de concepte ca spirit uman, sufl et uman, viaţă sau Dumnezeu, va fi  diferită 
de cea pe care o avea secolul XIX”34. 

Simplifi când, evoluţia conceptuală a gândirii ştiinţifi ce în căutarea fundamentelor lumii fi -
zice poate fi  schematizată prin câteva mutaţii succesive, care au mărit sfera de cuprindere a fe-
nomenelor lumii şi a înţelegerii umane: materie – energie – lumină – informaţie; câmp – spaţii 
multidimensionale şi hiperdimensionale – structuri transfi nite şi infi nite, ajungându-se inevitabil 
la principii inteligente, de organizare şi conservare. De asemenea, toate constantele fi zice univer-
sale se supun în mod evident principiului antropic, adică o infi nitezimală modifi care a lor ar fi  
făcut imposibilă viaţa şi apariţia omului.
29 Ibidem, pp. 85-86.
30 Ibidem
31 Ibidem, p. 86.
32 CHARLES TAXTON, Misterul originii vieţii, Philosofi cal Library, 1984, p. 200.
33 Principiul de indeterminare formulat de Heisenberg se referă la imposibilitatea determinării în acelaşi timp a 
parametrilor unei particule, altfel decât cu o precizie variind invers proporţional, din cauza rolului pe care îl joacă 
observatorul (lumina).
34 JEON GUITTON, Dumnezeu şi ştiinţa, Editura Harisma, 1992, p. 110. 
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mult mai adecvate şi mai realiste fi ind poziţiile contrastului (care radicalizează distincţia lor până la 
anularea posibilităţii înseşi a confl ictului), dar mai ales cele ale contactului şi ale confi rmării, care 
fac posibil un dialog real şi benefi c ambelor părţi35. Religia motivează şi confi rmă căutările autentice 
ale omului, sprijină epopeea titanică a cunoaşterii şi interpretează descoperirile ştiinţifi ce în cadrul 
unui sens religios, iar cunoaşterea ştiinţifi că îmbogăţeşte şi lărgeşte orizontul credinţei religioase. 
Fiecare o împiedică pe cealaltă de a cădea în capcana ideologizărilor restrictive şi manipulatorii.

5. Apariţia şi dezvoltarea aşa-numitului „creaţionism ştiinţifi c” ca replică la evoluţionism, 
şi diversele încercări de a găsi o soluţie intermediară între creaţionism şi evoluţionism, dintre 
care cea mai provocatoare este „evoluţionismul teist” – capabil să asimileze şi să interpreteze în 
cheie creştină majoritatea tezelor ştiinţei contemporane.

Institutul de Cercetări Creaţioniste din SUA (din care fac parte unii oameni de ştiinţă36 aparţinând 
unor culte neoprotestante) a încercat să ofere o alternativă creaţionistă, pretins ştiinţifi că37, la evoluţi-
onism, întemeiată însă pe o interpretare pur literală a Cărţii Facerii din Sfânta Scriptură (de exemplu, 
cele şase zile ale Creaţiei au 24 de ore) – ignorând dimensiunea ei conceptuală, arhetipală, tipologică şi 
profetic-spirituală. Chiar dacă, în privinţa cosmologiei şi antropologiei, izomorfi smul dintre conţinutul 
Descoperirii dumnezeieşti din Cartea Facerii şi datele cunoaşterii ştiinţifi ce este cu mult mai complex, 
şi probabil mai minunat (inspirând o irepresibilă doxologie) decât în viziunea creaţionismului funda-
mentalist, reducţionist şi literalist de factură neoprotestantă, totuşi este cert că între evoluţionism (cu 
sau fără o asistenţă divină) şi viziunea creaţionistă afi rmată de Sfânta Scriptură şi interpretată ca atare 
de Sfi nţii Părinţi a rămas până azi, cel puţin în spaţiul ortodox38, o cezură majoră şi greu surmontabilă, 
pe toate palierele: scripturistic, hermeneutic, conceptual, ideologic-etiologic, teleologic, spiritual. În li-
teratura ortodoxă de specialitate a arătat aceasta Părintele Serafi m Rose în lucrarea sa Cartea Facerii, 
Crearea Lumii şi Omul începuturilor39. El a încercat să realizeze o riguroasă deconstrucţie fi losofi că şi 

35 CĂTĂLIN MOSAIA, Dialog despre ştiinţă şi religie, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2007; IAN G. BARBOUR, Când ştiinţa întâl-
neşte religia. Adversare, străine sau partenere?, traducere de Victor Godeanu, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006; MAGDA 
STAVINSCHI, Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2006; JOHN F. HAUGHT, Ştiinţă 
şi religie de la confl ict la dialog, traducere de Magda Stavinschi, Doina Ionescu, Ed. XXI: Eonul dogmatic, Bucureşti, 
2002; ARHIEPISCOP CHRYSOSTOMOS, Studiile transdisciplinare şi intelectualul ortodox. Confruntarea ştiinţei şi a studiilor 
contemporane în context tradiţionalist, traducere de Viorel Zaicu, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009; BASARAB NICOLESCU, 
MAGDA STAVINSCHI, Ştiinţă şi religie – antagonism sau complementaritate?, Ed. XXI: Eonul dogmatic, Bucureşti, 2002.
36 HENRY MORRIS, Creaţionismul ştiinţifi c, Societatea misionară română, 1992. 
37 Majoritatea covârşitoare a oamenilor de ştiinţă consideră „creaţionismul” o teorie neştiinţifi că, care nu se supu-
ne nicidecum criteriilor ştiinţifi cităţii. A se vedea, spre exemplu, poziţia ofi cială a academiei americane de ştiinţă, 
Science and Creationism: A view from the National Academy of Sciences, Second Edition, 1999, http://www.
nap.edu/catalog.php?record_id=6024. A se vedea, de asemenea, lucrarea lui EUGENIE C. SCOTT, Evolution vs. 
Creationism: An introduction, Second Edition, University of California Press, 2009, una dintre cele mai compe-
tente şi obiective evaluări critice a „creaţionismului ştiinţifi c”.
38 În spaţiul catolic (începând cu Teilhard de Chardin), dar mai ales în cel anglican şi protestant semnalăm o tot mai 
mare deschidere spre acceptarea teoriei evoluţiei în varianta unui „evoluţionism teist”. Care este conţinutul acestui 
concept? O evoluţie ghidată discret – fără încălcarea legilor naturii şi a „structurilor de indeterminare” ale acesteia – de 
către un Dumnezeu liber şi smerit, dar în acelaşi timp atotînţelept şi atotputernic (tocmai pentru că îşi poate permite să 
lase hazard în creaţia Sa), care asigură deopotrivă coerenţa şi stabilitatea cosmosului, dar şi libertatea reală a omului. 
„De vreme ce Dumnezeu este iubire şi nu o forţă a dominaţiei lumea trebuie să fi e înzestrată cu o spontaneitate internă 
şi cu o capacitate auto-creatoare care îi permite să devină «ea însăşi» şi astfel să participe la aventura propriei creaţiei. 
Din punct de vedere teologic orice alt tip de lume este de neconceput. Dacă Dumnezeu ar fi  un dictator care comandă 
şi nu iubire care convinge, universul nu ar putea ajunge la acel punct care să-i permită ieşirea la libertate.” (JOHN F. 
HAUGHT, „Darwin, Design and Divine Providence”, in WILIAM DEMBSKI, MICHAEL RUSE, Debating Design. From Darwin 
to DNA, Cambridge University Press, 2004, p. 243). Pentru detalii ştiinţifi ce a se vedea lucrările lui FRANCIS S. COLLINS, 
Limbajul lui Dumnezeu, Un om de ştiinţă aduce dovezi în sprijinul credinţei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009; 
DENIS ALEXANDER, Creaţie sau evoluţie, Trebuie să alegem?, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010; FRANCISCO AYALA, 
Darul lui Darwin către ştiinţă şi religie, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008.
39 IEROMONAH SERAFIM ROSE, Cartea Facerii, Crearea Lumii şi Omul începuturilor, Editura Sofi a, Bucureşti, 2001.
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cadrul axiomatic, substanţa şi premisele ideologice şi fi losofi ce ale evoluţionismului, nemaifi ind apoi cu 
totul necesar să supui probei ştiinţifi citatea lui, din moment ce grila hermeneutică şi înseşi axiomele 
sistemului sunt fi e false, fi e pur ipotetice40, fi e auto-contradictorii, fi e în opoziţie cu Revelaţia şi străine 
de duhul şi învăţătura Bisericii. Pr. Serafi m Rose a fost însă acuzat de unii cercetători că în demersul 
său ignoră pogorământul pe care Dumnezeu îl face în Revelaţia sa faţă de nivelul receptare / cunoaştere 
al omenirii din epoca lui Moise, că absolutizează (până la infailibilitate) cunoştinţele ştiinţifi ce precare 
sau chiar eronate (de exemplu, nemişcarea pământului şi geocentrismul) din perioada primei sinteze 
patristice pe care majoritatea Sfi nţilor Părinţi le-au utilizat în exegeza lor asupra Cărţii Facerii, şi că face 
o confuzie între „teoria evoluţiei” (care a dobândit o tot mai puternică susţinere în rândul oamenilor de 
ştiinţă, fi ind întrutotul solidară cu întregul corpus al ştiinţei contemporane, incluzând geologia, pale-
ontologia, genetica, biologia moleculară, geografi a populaţiilor, fi zica şi astrofi zica, chimia, radiometria 
etc.) şi interpretarea ei pur naturalistă, urmată de confi scarea ei ideologică de către curentele fi lozofi ce 
atee şi proiectele sociale inumane sau utopice ale secolului al XX-lea. Astfel de poziţii analitice, în ultimă 
instanţă de acceptare şi asimilare teistă a „teoriei evoluţiei” în baza unei reinterpretări a textelor din 
Cartea Facerii şi a unor afi rmaţii a unor Sfi nţi Părinţi41, au exprimat în spaţiul ortodox dr. Alexandros 
Kalomiros, diac. Andrei Kuraev şi pr. Doru Costache42. De asemenea s-au arătat receptivi faţă de „teoria 
evoluţiei” şi alţi gânditori ortodocşi, cum ar fi  Bulgakov şi Yannaras, propunând însă unele ipoteze cel 
puţin discutabile43. Poziţii prudente, de deschidere rezervată, au exprimat teologii ortodocşi Dumitru 
Stăniloae, Nikos Matsoukas, Hilarion Alfeyev, John Zizioulas şi alţii, dar fără a se ocupa în mod special şi 
riguros de această chestiune. Dintre aceştia, părintele Dumitru Stăniloae în capitolele despre cosmologie 
şi antropologie din Dogmatica sa, abordează de o manieră foarte profundă şi pozitivă relaţia dintre teo-
logie şi ştiinţă44 la modul general, însă cu privire la teoria evoluţiei face doar afi rmaţii indirecte, care lasă 
loc de interpretări. „Un act al lui Dumnezeu pune în cele anterioare ceva care se dezvoltă în ordini noi de 

40 Speculativ vorbind, este într-adevăr posibil ca nu numai crearea lumii, starea paradisiacă a omului, căderea îngerilor 
şi implicaţiile ei eonice, căderea protopărinţilor şi consecinţele ei cosmice, ci chiar starea lumii de dinainte de Potop 
şi însuşi marele Potop să depăşească capacitatea de cunoaştere şi de înţelegere a omului post-adamic şi post-diluvian, 
oricât de avansate ar fi  cunoştinţele sale ştiinţifi ce – dacă şi în măsura în care lumea se afl ă de atunci în mod esenţial sub 
imperiul unei alte condiţionări / determinări eonice, cosmice, materiale, spaţio-temporale, antropologice şi cognitive. 
Altfel spus, extrapolările temporale şi structural-genetice efectuate de o gândire evoluţionistă pot fi  eronate, dacă există 
discontinuităţi majore în structura lumii de azi în raport cu cea de dinainte de cădere sau potop. Prin urmare, căile de 
soluţionare a acestei „probleme axiomatice” depind în primul rând de răspunsul la întrebarea difi cilă: Cât de profund 
au fost afectate cosmosul şi lumea de căderea protopărinţilor? Au fost modifi cări structurale majore? Sau doar o auto-
nomizare şi opacizare a lumii faţă de prezenţa Creatorului, faţă de Lumina Sa şi energiile necreate? Iată o întrebare care 
ar necesita realizarea unei cercetări extinse şi detaliate în spaţiul tematic al antropologiei şi cosmologiei creştine.
41 Este vorba în special despre sfi nţii Atanasie cel Mare (teza caracterului muritor al omului creat), Vasile cel Mare 
(teza creării animalelor de pradă şi carnivore), Ioan Gură de Aur (teza pogorământului divin în formulările din Cartea 
Facerii), Maxim Mărturisitorul (teza dimensiunii eshatologice a creaţiei divine din Cartea Facerii şi teza echivalenţei 
dintre cunoaşterea naturală şi cea supranaturală), Serafi m de Sarov (teza sufl ării Duhului Sfânt în faţa lui Adam 
nu ca act de creare a sufl etului, ci ca imprimare desăvârşită a chipului lui Dumnezeu în om prin energiile necreate) 
etc. Este de subliniat totuşi că astfel de afi rmaţii, în consens cu ştiinţa de astăzi, au fost, în general, marginale şi mi-
noritare, în gândirea Sfi nţilor Părinţi, deci este un abuz să le considerăm întrutotul reprezentative pentru gândirea 
acestora. Chiar aceiaşi Părinţi în alte scrieri ale lor au făcut afi rmaţii diferite / complementare celor expuse mai sus, 
adecvându-şi şi întregindu-şi viziunea despre creaţie în curentul principal al gândirii patristice din epoca lor.
42 Pr. IOAN ICĂ, dr. ALEXANDROS KALOMIROS, diac. ANDREI KURAEV, pr. DORU COSTACHE, Sfi nţii Părinţi despre originile şi des-
tinul cosmosului şi omului, Ed. a II-a adăugită, volum realizat şi prefaţat de pr. Ioan Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2003.
43 Spre exemplu, Bulgakov emite ipoteza potrivit căreia starea paradisiacă a omului nu aparţine trecutului istoric al 
umanităţii, ci este un deziderat al viitorului, este ceea ce trebuie să devenim, este deci o amintire din viitorul esha-
tologic. Pentru detalii a se vedea studiul lui GAYLE E. WOLOSCHAK, „The compatibility of the Principles of Biological 
Evolution with Eastern Orthodoxy”, St. Vladimir’s Theological Quarterly 55:2 (2011) 209-231.
44 A se vedea, spre exemplu, capitolul: „Lumea, opera raţională a lui Dumnezeu, pe măsura raţiunii umane în pro-
gres continuu spre sensuri tot mai înalte ale ei” din Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol 1, Ediţia a II-a, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1996, pp. 237-245.
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şi apoi în mod special în cele imediat anterioare, sau ceea ce a fost creat de la început a fost creat de Dum-
nezeu capabil să primească şi puterea prin care să apară noi ordini”45. Astfel, lumea „s-a dezvoltat prin 
dirijarea exercitată de Dumnezeu asupra energiilor ei componente, până când, printr-o lucrare specială 
a lui Dumnezeu a fost format organismul biologic, în care a apărut prin sufl area lui Dumnezeu sufl etul 
raţional după chipul lui Dumnezeu”46. Direcţia gândirii sale este cert una a căutării unei sinteze între dog-
mele creştine şi tezele ştiinţifi ce, adică un gen de „creaţionism evolutiv”, cu accentul pe primul termen 
al acestei sintagme. Este de subliniat faptul că punctul cel mai sensibil şi care ridică cele mai multe pro-
bleme în dialogul dintre ştiinţă şi doctrina creştină a creaţiei este tocmai „teoria evoluţiei”, celelalte teze 
ale cunoaşterii ştiinţifi ce de astăzi fi ind relativ uşor de integrat în concepţia cosmologică şi antropologică 
creştină. Extraordinara difi cultate de a integra complet „teoria evoluţiei” explică prudenţa cu care s-au 
exprimat cei mai mulţi teologi ortodocşi asupra acestei chestiuni. De aceea, problema rămâne deschisă, 
o eventuală soluţie fi ind aceea a afi rmării nu a incorectitudinii teoriei evoluţiei, ci a incompletitudinii 
ei. Naturalismul metodologic al ştiinţei (excluderea cauzelor supranaturale din câmpul de investigaţie 
ştiinţifi că din pricina imposibilităţii investigării lor) poate duce adeseori la un naturalism epistemologic 
şi gnoseologic, la o amputare de tip agnostic, deist sau ateu a viziunii despre lume, adică la ignorarea 
sau negarea efectivă a existenţei factorilor supranaturali, chiar dacă aceştia ar putea acţiona discret prin 
intermediul sau dincolo de cauzele naturale şi ar fi  vizibili pentru „ochiul credinţei”. Un exemplu concret 
este ideea de fi nalitate, pe care „teoria evoluţiei” o exclude din ipotezele sale, dar la care doctrina creştină 
a creaţiei nu va renunţa niciodată. 

În acest context, cred că una din principalele sarcini ale antropologiei şi cosmologiei creştine de 
astăzi este de a depăşi dihotomiile încă existente între viziunea creştină şi cea ştiinţifi că47, de a primi cât 
mai mult din lumina naturală a cunoaşterii ştiinţifi ce şi de a aduce ştiinţei acea lumină a Revelaţiei care 
să completeze ceea ce încă lipseşte teoriilor ştiinţifi ce; altfel spus, de a nuanţa, resemnifi ca şi reformula 
(unde este cazul) sinteza cosmologică patristică în lumina descoperirilor ştiinţifi ce din ultimul secol, 
realizând o convergenţă tot mai articulată între cunoaşterea supranaturală şi cea naturală.

În concluzie, problema confl ictului dintre ştiinţă şi religie este o falsă problemă atât timp cât 
nici ştiinţa, nici religia nu sunt confi scate şi manipulate ideologic şi politic. Domeniile şi universu-
rile lor de discurs sunt distincte, modul lor de a pune întrebări este diferit, tipurile de experiere a 
realităţii sunt diferite, scopurile lor nu sunt aceleaşi, şi nici căile pe care le propun. Cele două mari 
probleme ale omului dintotdeauna, problema mântuirii şi problema cunoaşterii, nu se suprapun, 
însă se întâlnesc şi interferează în câmpul atât de complex şi de vast al experienţei umane. În con-
tactul şi dialogul dintre ele, este necesar să identifi căm zonele de confi rmare reciprocă.

Vladimir Lossky arăta că „teologia creştină se împacă foarte bine cu orice teorie ştiinţifi că des-
pre univers, cu condiţia ca aceasta din urmă să nu-şi depăşească limitele sale şi să nu încerce să nege 

45 Ibidem, p. 229.
46 Ibidem, p. 230.
47 Raporturile dintre ştiinţă şi religie pot fi  privite şi „ipostatic”, în viaţa şi gândirea unor mari personalităţi, oameni 
de ştiinţă. M-am oprit, tipologic, asupra lui Blaise Pascal şi asupra lui Albert Einstein. La Pascal observăm tensiu-
nea dintre spiritul geometric şi spiritul de fi neţe, dintre îndoială şi credinţă, dintre omul de ştiinţă şi omul religios. 
Confl ictul acesta şi zbuciumul său interior, punctat de revelaţii personale, s-au soldat, la fi nalul vieţii sale, cu o lungă 
perioadă de tăcere. Tăcerea, în cheie ascetică şi patristică, poate însemna biruinţa totală a spiritului religios, vorbirea 
cu Dumnezeu în rugăciune şi un răspuns nesfârşit dat tuturor întrebărilor. La Einstein coexistenţa spiritului religios 
cu cel ştiinţifi c a fost paşnică, netensionată. Şi-a trăit religiozitatea sub forma unei mirări care i-a marcat creativitatea 
gândirii sale. „Simţământul religios al unui om de ştiinţă ia forma unei uimiri extatice la armonia legilor naturii care 
revelează o inteligenţă de o aşa superioritate încât în comparaţie cu ea toate sistemele de gândire şi acţiune a fi inţelor 
umane sunt abia o slabă refl ecţie. Religia mea constă într-o umilă admiraţie a Spiritului nemărginit superior care se 
descoperă pe Sine şi în cele mai neînsemnate detalii pe care noi le percepem cu minţile noastre slabe şi debile. Aceas-
tă convingere emoţională a prezenţei unei Puteri raţionale superioare este revelată în necuprinsul univers” (ALBERT 
EINSTEIN, Cum văd eu lumea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 87.) Putem bănui că tocmai capacitatea sa de 
contemplaţie naturală l-a făcut să întrevadă legi noi ale fi zicii, noi raţiuni, superioare, ale structurii cosmosului.
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mă libertatea prin credinţă, căci dincolo de cele ştiute nicio evidenţă nu-l constrânge. E spaţiul unde 
omul are o libertate reală. O libertate veşnică nu ar putea fi  făcută cu putinţă decât de un Dumnezeu 
liber şi smerit, care a creat lumea din dragoste şi o învăluie tainic într-o iubire nemărginită.

Prin urmare, temeiul întâlnirii şi dialogului rodnic dintre ştiinţă şi religie este, din perspec-
tivă creştină, teza fundamentală a raţionalităţii lumii (pe care o afi rmă atât ştiinţa, cât şi religia 
creştină), urmată de judecata elementară că nu poate exista o opoziţie între cunoaşterea naturală 
şi cea supranaturală, ci doar o distincţie între două nivele, relaţionate ierarhic şi complementar, 
ale realităţii.

Abstract

GRIGORE DINU MOŞ, Science and Religion in the Mentality of the Contemporary Man. The Risks of 
Ideologisation 
The mentality of the 20th century man has undergone signifi cant mutations and re-evaluations 
with regard to the relation between science and religion and their place within culture and civiliza-
tion. Here are some of the aspects of this paradigm’s change: 
1. Specifying the limits and what the scientifi c knowledge involves, both in theoretical, funda-
mental works of epistemology, gnoseology and science philosophy, as well as by the means of an 
axiological evaluation of the consequences and of the risks of science applications. Besides the ethi-
cal, ecological and genetic-anthropologic risks, the danger of extrapolating the scientifi c way of 
thinking to all levels of human life – which would impoverish and lead the man astray from his own 
humanity – became apparent. Furthermore, the totalitarian ideologies of the 20th century have 
resorted to ideologically confi scating the science of their period, walking in the footsteps of the ideo-
logical currents which had dominated the previous centuries: the illuminism, the evolutionism, the 
scientism, the anthropocentric humanism etc. Nowadays, the globalist ideologies are threatening to 
confi scate science and its applications.   
2. The obvious failure of any reductionist, presumably scientifi c, theory. 
3. Being aware of the crisis science is dealing with: it has, on the one hand, lost its orientation 
towards life, and on the other hand, it stands as a substitute for faith, as the new embodiment of 
magic, and as an expression of the will for power and domination. 
4. The attempts of having science (especially cosmology and quantum physics) and the meta-
physics underlying the major religious systems (especially the oriental ones, but also the Christian-
Orthodox metaphysics of the uncreated energies) communicate and reconcile. 
5. The emergence and development of the so called scientifi c creationism, as a reaction to evo-
lutionism, and the more or less successful attempts of fi nding an intermediate  solution, among 
which, the most provocative is the „theistic evolutionism” – able to assimilate and interpret in a 
christian manner almost all the theses of the contemporary sciences.
The issue of the science-religion confl ict is a false issue, as long as neither one are ideologically and 
politically confi scated and manipulated. From the Christian point of view, the reason for a fruitful 
dialogue between science and religion, resides in the world rationality thesis (common to both),  
and the elementary assertion that there can be no confl ict between the natural and the supernatural 
knowledge, between the natural and the supernatural Revelation; there can merely be a distinction 
between two complementary levels of reality. 

KEYWORDS: science, religion, ideology, creationism, evolution

48 VLADIMIR LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Editura Anastasia, Bucureşti, 1992, p. 133. 
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Repere privind o (încercare de) abordare 

filocalică a raporturilor dintre 

teologie şi ştiinţă

RĂZVAN IONESCU

Cuvânt înainte

Investigarea contemporană a raporturilor dintre religie şi ştiinţă ni se propune cel mai adesea 
de pe poziţii hermeneutice diferite de ceea ce ar constitui fi rescul unui astfel de demers din 

interiorul spaţiului eclesial. Trăind realitatea credinţei în Hristos dobândeşti conştiinţa că aceste 
raporturi, în măsura în care te interpelează, o fac pentru că sunt intim legate de (şi exprimate prin) 
actul de viaţă1. 

O teoretizare abstractă pe marginea raporturilor anterior menţionate riscă să le circumscrie 
reducţionist în spaţiul discursului2. Conştienţi însă că viaţa transcende discursul, fi e acesta şti-

1 Relaţia cu Hristos înseamnă împărtăşire de viaţă, ca vieţuire printr-un mod de viaţă în legătură directă cu Sursa 
Vieţii. Înţelegerea specifi cităţii demersului ştiinţei şi al teologiei întăreşte în chip fi resc această perspectivă: „în 
ştiinţă […] savantul [...] sondează necunoscutul prin teorii şi le verifi că pe urmă, dacă aduc lumină şi corespund re-
alităţii sau ba. Savantul se ajută de teorie, teoremă, noţiuni, experienţe, concluzii, care formează o bază pentru noi 
cercetări. Adevărul lucrurilor, însă, e mult mai mult decât atâta; depăşeşte măsurile omului. Revelaţia n-are a ţine 
pas cu vremea; nu e cazul adaptării Bisericii la spiritul timpului întrucât toate ştiinţele trebuie să ajungă la cea re-
velată Dumnezeu. În credinţă, în religie este sfântul, care are alte mijloace de afl are a adevărului. Lui i se revelează, 
i se descoperă o lume mai mare, temelia lumii acesteia. În cunoştinţa lui, nu are teorii, nici aparate, ci e angajată 
viaţa lui. Sfântul nu cercetează. Viaţa lui curată e mijlocul de cunoaştere a unei realităţi pe care cercetătorul savant 
n-o poate prinde niciodată”. (IEROMONAH ARSENIE BOCA, Cărarea Împărăţiei, ed. Sfi ntei Episcopii Ortodoxe 
Române a Aradului, Deva, 2006, p. 210). 
2 A se vedea în acest sens: JEAN-MICHEL MALDAMÉ, Science et foi en quête d’unité – discours scientifi ques et discours 
théologiques, ed. du Cerf, Paris, 2003, p. 11: „Un dialogue ne peut s’instaurer que s’il y a entre les partenaires ou 
interlocuteurs une base commune. C’est le cas lorsque leur propos prend forme de discours. Ce terme se réfère 
en effet à une activité de la communication d’une certaine maturité. La connaissance y est médiatisée par le lan-
gage qui construit un propos ordonné adressé à autrui. Dire, dès l’abord de cette étude, «discours» à propos des 
sciences et de la théologie, c’est reconnaître deux éléments: - il existe un vocabulaire spécifi que […]; – une logique 
agence les termes en propositions et les enchaîne dans un développement rationnel. […] Leur rencontre repose sur 
un fondement plus radical, présent en tout discours: une intention de vérité, un usage de la logique et une vision 
du monde. […] Leurs différences inscrivent sur un fond commun une même exigence de rationalité, liée à la nature 
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lectură fi localică3 ca potenţial deschizătoare de sens şi de orizont duhovnicesc. Rezultatul promite 
să fi e diferit de produsul unei simple cercetări ştiinţifi ce (asimilabile cu demersul propriu unei 
discipline universitare) în măsura în care dă seama teologic de experierea necreatului în interiorul 
creatului, mai exact de lucrarea competenţelor ştiinţifi ce raportată la prezenţa lucrătoare a haru-
lui dumnezeiesc proprii vieţii duhovniceşti. 

Pentru cei ancoraţi cu precădere în spaţiul ştiinţelor, dată fi ind apartenenţa termenului la 
instrumentarul teologic, asocierea termenului de „fi localie” cu raporturile dintre teologie şi ştiinţă 
poate părea la o primă vedere irelevantă. Acestora le este însă familiară o „iubire de frumos” trăită 
prin preocuparea de a înţelege lumea. Ei o contemplă cu uimire în descoperirea legilor care o gu-
vernează atât la „suprafaţa” accesibilă nouă prin simţuri, cât şi în profunzimea micro şi macroinfi -
nitului. Acest „fi localic” din spaţiul ştiinţelor îl afi rmăm potenţial deschizător către contemplarea 
duhovnicească a raţiunilor creaţiei (care trimit doxologic către Raţiunea dumnezeiască) spre care 
ne întăreşte „fi localicul” duhovnicesc. 

Credem că dialogul dintre teologie şi ştiinţă, acolo unde a interesat eclesial, a fost asumat din 
interiorul vieţuirii duhovniceşti. Nu avem decât să călcăm pe urme Părinţilor Bisericii în a desco-
peri modul lor de a dialoga nuanţat cu cultura vremii lor. Scrierile fi localice reprezintă o strădanie 
de recuperare a frumosului şi utilului duhovnicesc într-un demers similar albinei, de a gusta din 
toate fl orile cunoaşterii cu discernământul necesar de care vorbea sfântul Vasile cel Mare în Cu-
vântul său către tineri. Iar sfântul Vasile este iniţiatorul Filocaliei. 

Într-o prelungire a duhului fi localic, descoperirea frumuseţii întâlnirii teologie-ştiinţă prin-
tr-o hermeneutică care să aibă în vedere rigoarea nu numai ştiinţifi că, cât şi (mai ales) duhovni-
cească, ne pare posibilă ca sondând în produsul inspirat al clipelor trăite în spaţiul creativităţii 
minţii şi a inimii pe drumul desluşirii frumuseţii profunde şi tainice pe care universul o descoperă 
însetatului de cunoaştere cu deschidere către transcendent. Ortodoxia, în contextul asumării fi -
dele a Tradiţiei Bisericii care afi rmă posibilitatea reală de îndumnezeire a omului, oferă în chip 
fi resc o abordare fi localică a raporturilor teologie-ştiinţă prin faptul că centrează problematica 

même du discours, dont il faut maintenant préciser la signifi cation”. Nu putem însă reduce viaţa în Hristos doar la 
conţinutul vehiculat teologic, şi nici ştiinţa doar la rezultatele ei formalizabile. De aceea vedem în întâlnirea dintre 
teologie şi ştiinţă mai mult decât cea între două discursuri.
3 „Filocalia” reprezintă acea colecţie de tâlcuiri de înţelepciune ale Părinţilor care arată tinderea ardentă a omului 
către desăvârşire, către iubirea frumosului, care în cheie de lectură dostoievskiană se face omului mântuire. O 
astfel de alcătuire nu poate fi  un text strict intelectual întrucât răspunde fundamental nevoii de mântuire a omului 
trăită cu participarea întregii sale fi inţe. Ea îl învaţă pe om acel savoir-faire prin care să se umple cu prezenţa 
mântuitoare a lui Hristos la şcoala rugăciunii înţelese ca modalitate concretă de unire a omului cu Dumnezeu. 
„Filocalia” poate fi  văzută istoric ca un reader-digest, antologie, fl orilegiu duhovnicesc, colecţie de texte edifi ca-
toare pentru viaţa duhovnicească. Prima de acest fel, care a dat de altfel şi numele, este alcătuirea sfi nţilor Vasile 
cel Mare şi Grigorie de Nazianz cu titlul Iubirea de frumuseţe divină, o antologie de texte semnifi cative din teo-
logia lui Origen. Consacrarea ulterioară a termenului ne permite să-l vedem astăzi asociat colecţiilor de texte care 
se referă la nevoinţele desăvârşirii creştine alcătuite de Părinţii spiritualităţii ortodoxe. Prima Filocalie tipărită 
apare la Veneţia sub îngrijirea sfântului Nicodim Aghioritul în anul 1782, purtând numele de Filocalia părinţilor 
care practică trezvia. Traducerea franceză actuală, Philocalie des Pères neptiques, recuperează pentru înţelegerea 
contemporană explicaţia că aceasta este „compusă din scrierile Părinţilor sfi nţi purtători de Dumnezeu, şi în care, 
printr-o înţelepciune a vieţii, urmare a ascezei şi a contemplării, inteligenţa este curăţată, iluminată şi atinge desă-
vârşirea”. În română, traducerea Filocaliei s-a făcut cu titlul Filocalia sfi ntelor nevoinţe ale desăvârşirii (Culegere 
din scrierile Sfi nţilor Părinţi, care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi) începând cu anul 1946, 
ca urmare a străduinţei părintelui Dumitru Stăniloae. Utilizarea contemporană a termenului „fi localic” vizează 
însă în sens larg o desemnare a genului de întreprindere scrisă, dar nu numai – poate fi  şi conferinţă, a se vedea 
Serile Filocalice din Postul Mare organizate de studenţii creştin-ortodocşi din Bucureşti, şi altele – care oferă 
repere în vederea trăirii spiritualităţii creştine la şcoala Părinţilor. Filonul „fi localic” al unor astfel de demersuri 
este datorat gestului de încredinţare contemporană paternităţii duhovniceşti oferite de Părinţii lucrători în spaţiul 
eclesial.
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calice), refuzând astfel simpla analiză speculativă în spaţiul ideilor, cu risc de infertilitate în plan 
existenţial. Frumuseţea întâlnirii cu universul se datorează în lectură fi localică relaţiei vii cu Cre-
atorul lumii, pe Care însetează să îl descopere prin exerciţiul descifrării frumuseţilor şi raţiunilor 
lumii, precum contemplarea unei opere de artă care ne poartă către autorul ei, în cazul nostru, 
dumnezeiesc. 

Ştiinţă şi religie, teologie şi ştiinţă, raţiune şi credinţă 

sau ştiinţă şi credinţă?

A afi rma existenţa religiei şi ştiinţei înseamnă a afi rma două mişcări posibile în spaţiul cu-
noaşterii, una în plan orizontal şi cealaltă în plan vertical. 

Orizontalul caracterizează încercarea de a ne raporta cognitiv la realitatea care ne înconjoa-
ră, la universul fi zic, pe care căutăm să îl înţelegem la nivel fenomenologic (prin ştiinţă, aceasta 
fi ind o „rafi nare a gândirii de toate zilele” cf. Albert Einstein) şi, în măsura posibilului, să îl con-
trolăm (prin tehnică). Acest demers este posibil din interiorul exerciţiului competenţelor naturale 
ale omului. Verticalul caracterizează întâlnirea omului cu manifestarea necreatului în interiorul 
creatului (religie), cu alte cuvinte cu Dumnezeu acţionând în creaţia Sa prin energiile Sale dumne-
zeieşti şi oferind omului în chip harismatic, prin transfi gurarea posibilităţilor sale naturale, o rela-
ţie de ordin interpersonal. Dacă împlinirea drumului omului de ştiinţă este decriptarea aspectelor 
necunoscute şi misterioase ale lumii în care trăieşte, la nivel micro sau macrocosmic, prin exer-
ciţiul inteligenţei capabile să surprindă raţionalitatea lumii întrucât aceasta se arată inteligibilă 
la orice nivel de mărime ar fi  aceasta investigată, împlinirea omului religios este, în sens creştin, 
îndumnezeirea sa în sens de dobândire la nivel fi inţial, încă din această viaţă, a unor proprietăţi cu 
care experiază taina fi liaţiei faţă de Dumnezeu „Tatăl nostru care este în ceruri”. Iată, faţă în faţă, 
aşteptările de ordin gnoseologic proprii ştiinţei şi religiei (creştine).

Depăşirea ideologiei scientiste alimentate de modernitate de a acorda în exclusivitate şti-
inţei, cea care prin metoda sa exclude orice pretenţie de cunoaştere în plan vertical, dreptul de 
a putea afi rma ceva în spaţiul cunoaşterii, permite astăzi o reconsiderare a ceea ce constituie, în 
interiorul preocupărilor omului contemporan, întâlnirea dintre cele două demersuri de cunoaş-
tere, orizontală şi verticală. O mărturiseşte multitudinea de iniţiative din ultimele decenii, atât 
în sfera preocupărilor academice, unde apar cursuri, conferinţe şi congrese de „ştiinţă şi religie”, 
cât şi ca interes în rândul păturilor largi ale societăţii privind o reconsiderare a raporturilor între 
demersul ştiinţifi c şi cel religios, cel mai adesea pornind de la aspecte concrete ale vieţii de zi cu 
zi care solicită răspuns. O favorizează deopotrivă schimbarea actuală la nivel de paradigmă care 
se operează în diferite domenii ale cunoaşterii, prin care percepţia deterministă şi materialistă a 
lumii este abandonată progresiv în faţa constatării de ordin ştiinţifi c privind limitele posibilităţi-
lor omeneşti de investigare (a se vedea concluziile lui Kurt Gödel şi Werner Heisenberg), de unde 
reîntâlnirea cu misterul ireductibil – „lucrul cel mai frumos pe care îl putem trăi este tainicul”, 
spune Albert Einstein, numindu-l „simţământul ce stă la leagănul adevăratei arte şi ştiinţe” – pre-
cum şi scuturarea teologiei ortodoxe contemporane de corsetul constrângător al raţionalismului 
scolastic şi respectiv regăsirea simţirii mistice hrănite din taina slujirii liturgice cu care omul face 
prin excelenţă experienţa prezenţei dumnezeieşti în Biserică. 

Analiza actuală a raporturilor dintre cele două demersuri de cunoaştere a dus în ultimii 
ani la precizări de ordin terminologic. Astfel, se poate uşor constata că oamenii de ştiinţă cu 
preocupări în direcţia întâlnirii cu fenomenul religios preferă evocarea relaţiei dintre ştiinţă 
şi religie (a se vedea de exemplu scrierile lui Albert Einstein, Ştiinţă şi religie I-II), atitudine 
împărtăşită de cei care s-au specializat în contemporaneitate în a face cercetare în acest dome-



Repere privind o (încercare de) abordare filocalică ...

87

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

Ac
tu
al
ita
teniu (Ian G. Barbour, John Polkinghorne etc). Există o categorie mult mai restrânsă a celor care 

evocă relaţia dintre teologie şi ştiinţă (John Polighorne, Dominique Lambert). În ce priveşte 
apelativul ştiinţă şi credinţă, acesta pare a fi  preferinţa celor care asumă o trăire de ordin 
religios (François Euvé, Jean-Michel Maldamé) din interiorul căreia vor să înţeleagă raportul 
dintre trăirea religioasă prin exerciţiul credinţei şi afi rmaţiile ştiinţei. În fi ne, raţiune şi cre-
dinţă se referă la intersectarea între exerciţiul intelectului uman, dorit catafatic în zona de ma-
nifestare a ştiinţelor, şi exerciţiul credinţei, care introduce pe om într-un ireductibil apofatism 
al cunoaşterii a ceea ce este dincolo de categoriile raţiunii. Există o inteligenţă duhovnicească 
care, diferită de logica formală şi analitică proprie ştiinţelor, ne arată că manifestarea raţiunii 
nu este exterioară actului credinţei în măsura în care o conştientizăm pe aceasta din urmă ca 
aparţinând manifestării supra-raţionalităţii, adică acolo unde omul este purtat la un prea plin 
de raţionalitate sub inspiraţia dumnezeiască.

Dominique Lambert4 distinge trei accepţiuni. Structurat după rânduiala întrebare-răspuns 
obişnuită literaturii fi localice, propun cititorului român un extras dintr-un interviu pe care l-am 
realizat cu acesta în anul 2004 la Wisques, Franţa. El ne va servi în încercarea de a construi pro-
priile noastre repere privind abordarea de inspiraţie fi localică a raporturilor teologie-ştiinţă. 

Întrebare: De ce să studiem relaţia dintre teologie şi ştiinţă?

Răspuns: Dacă credem în Dumnezeu, credem cu toată fi inţa noastră, cu trupul nostru, cu inteligen-
ţa noastră, cu sufl etul nostru. Deci, într-un anume fel, noţiunea de inteligenţă a credinţei noastre 
este foarte importantă. Credinţa caută o inteligibilitate şi, în acelaşi timp, inteligenţa încearcă să 
se deschidă unei dimensiuni care o depăşeşte. Este deci foarte important la nivelul unifi cării per-
soanei, a unităţii vieţii personale, ca la un anumit moment această dimensiune de ştiinţă să nu fi e 
în totalitate pe lângă dimensiunea credinţei. Pentru că aşa am risca să vedem credinţa limitată la 
domeniul personal subiectiv în timp ce ştiinţa s-ar ocupa de cel obiectiv. De asemenea, cred că este 
extrem de important să studiem raporturile ştiinţă-credinţă pentru că ştiinţa explorează aceeaşi 
lume de care vorbeşte şi credinţa, această lume a creaţiei. Este deci important să arătăm cum cele 
două priviri, cea a credinţei şi cea a ştiinţei, pot fi  complementare pentru viaţa creştinului.

Întrebare: Ce trebuie să folosim ca expresie: relaţia dintre ştiinţă şi credinţă, sau dintre ştiinţă şi 
teologie, sau dintre ştiinţă şi religie?

Răspuns: Trebuie să distingem între ştiinţă-credinţă, ştiinţă-teologie şi ştiinţă-religie. Ştiinţă-cre-
dinţă priveşte cum omul de ştiinţă, de exemplu, cu titlu personal, poate grupa abordarea sa raţiona-
lă, obiectivantă, a lumii, care se bazează pe un dubiu metodic, pe o critică, în acelaşi timp cu o ati-
tudine de credinţă, care e o atitudine de încredere. Deci, când vorbim de raporturi între credinţă şi 
ştiinţă, vorbim mai curând la nivelul vieţii spirituale a omului de ştiinţă, cum face să trăiască aceste 
două dimensiuni ale vieţii sale – control şi încredere. Când vorbim de ştiinţă-religie văd problema 
sesizării felului în care comunităţile religioase, instituţiile religioase se poziţionează faţă de modul 
ştiinţifi c: cum Biserica primară s-a poziţionat faţă de ştiinţa greacă, cum comunitatea musulmană 
s-a poziţionat faţă de cunoaşterea de tip ştiinţifi c şi tehnic, cum protestanţii se situează faţă de şti-
inţă, faţă de teoria Big-Bang-ului. Ştiinţă-religie este problema unei instituţii, a unei comunităţi sau 
întâlnirea între două comunităţi. Cu relaţia ştiinţă-teologie nu mai suntem în registrul vieţii perso-
nale, nu mai suntem în registrul de comunitate, ci în registrul cunoaşterii: cum două discursuri se 
pot armoniza, întâlni, articula, cum un acelaşi concept funcţionează diferit în două tipuri de limbaj. 
Aici suntem la nivel de discurs. Sunt deci trei niveluri care trebuie distinse. 

4 Doctor în fi zică şi în fi losofi e, profesor de fi losofi a ştiinţelor la Facultatea universitară Notre-Dame de la Paix din Na-
mur şi redactor-şef la Revue des Questions scientifi ques, publicaţie trimestrială a Societăţii ştiinţifi ce din Bruxelles.
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Răspuns: Poziţia mea personală vis-a-vis de raporturile ştiinţă-teologie este o poziţie care evită pe 
de o parte concordismul, care amestecă ordinea lumii cu cea a lui Dumnezeu, care amestecă nive-
lurile de discurs, ceea ce este evident foarte periculos. Pentru că amestecând nivelurile de discurs 
scufundăm pe Dumnezeu în cosmos sau transformăm cosmosul în Dumnezeu, adică panteism. Fa-
cem deci greşeli intelectuale, amestecăm concepte care nu aparţin aceluiaşi tip de discurs. Poziţia 
mea încearcă totdată să evite şi discordismul, faptul de a menţine de o manieră complet separată 
dimensiunea credinţei de cea a inteligenţei. Eu încerc să dezvolt o gândire care articulează, care 
menţine diferenţele între cele două niveluri, dar care încearcă să găsească o mediere între discursul 
ştiinţifi c şi cel teologic. 

Cum? Ştiinţa pune o mulţime de întrebări la nivel de sens, la nivel etic, dar deseori nu poate răs-
punde. Ea descrie, dar nu prescrie nimic. În materie de sens, ştiinţa descrie lumea, dar nu răspunde 
la întrebările: de ce mai curând există o lume decât nu există nimic?; spre ce merge lumea?; care 
este în mod real originea lumii, cea metafi zică? Ştiinţa lasă la o parte toate aceste răspunsuri. Pe 
de altă parte, toate aceste întrebări pot fi  elaborate la nivel fi losofi c. Filozoful primeşte întrebările 
omului de ştiinţă, le studiază, dar nici el nu poate în mod real opta, în numele raţiunii, pentru o 
anume soluţie. Teologia vine să lumineze, ea nu se opune inteligibilităţii ştiinţei sau a fi losofi ei, ci, 
putem spune, dă o abundenţă de lumină, care nu va distruge ceea ce am găsit deja prin raţiune, ci 
perfecţiona, încununa ceea ce raţiunea a găsit. Deci, nu plecăm direct de la ştiinţă către teologie. De 
exemplu, nu putem pleca de la o formulă a relativităţii generale spre a ajunge la existenţa lui Dum-
nezeu. Dar, ştiinţa, în relativitatea generală, va pune întrebarea privind începutul lumii, fi losoful 
va analiza raportul acestui început cu lumea – chestiunea originii în sens metafi zic – şi teologul ar 
putea veni cu luminări ale problematicii din cartea Genezei, din Tradiţia Bisericii.

Întrebare: Avem deci nevoie de un mediator. Credeţi că în dialogul dintre ştiinţă şi teologie trecem 
în mod necesar printr-o fi losofi e, fi e ea fi losofi e a ştiinţei, sau printr-un suport fi losofi c care să poată 
interpreta faptele ştiinţifi ce?

Răspuns: Am putea spune că pentru a articula ştiinţa cu teologia avem nevoie de un discurs care 
să clarifi ce concepte ştiinţifi ce, care încearcă să perceapă semnifi caţiile, care degajează încetul cu 
încetul chestiuni de sens, etice, pe care le suscită dar la care nu poate răspunde, deci aş vedea 
această instanţă fi losofi că mediatoare ca o instanţă clarifi catoare, de precizare, de aprofundare a 
chestiunilor de sens etic şi metafi zic. Lăsând lor deschisă posibilitatea unei lumini care să vină 
dinspre teologie. 

Întrebare: Constataţi o schimbare în ştiinţa contemporană, faţă de ceea ce se întâmpla înainte, şi 
dacă da, credeţi că aceasta poate să declanşeze o reînnoire a refl ecţiei asupra întâlnirii dintre ştiinţă 
şi teologie?

Răspuns: Ceea ce apare în ştiinţa contemporană este că într-adevăr o serie de rezultate invită la 
a relativiza pretenţiile scientismului. Ştiinţa s-a schimbat şi rezultatele sunt diferite. Am mers cu 
ştiinţa până unde întrevedem anumite limite şi unde înţelegem mai bine ce aduce ştiinţa, dar ra-
portat la asta ne putem întreba dacă ne permitem ca de la chestiunea limitelor să sărim direct la 
Dumnezeu. Este periculos pentru că asta vrea să zică că L-am plasa pe Dumnezeu doar în zonele de 
obscuritate ale ştiinţei.

Întrebare: „Dumnezeul golurilor” ... 
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pe Dumnezeu în zonele de ignoranţă ale ştiinţei, ci aceste limite invită ele însele la a critica sen-
sul acestor limite, la a arăta că un anume vis utopic nu mai este posibil. De exemplu, că anumite 
reprezentări ale lumii, care puteau servi ca bază anumitor fi losofi i de tip scientist, nu mai sunt de 
actualitate. Faptul de a putea arăta că nu putem descrie lumea ca o mecanică în sensul clasic al ter-
menului, ei bine, ne pune întrebări în continuare asupra utilizării ideii de mecanism în scientismul 
secolului al nouăsprezecelea care deschide o anume atitudine scientistă azi. Eu aş vedea deci mai 
curând aceste limite ca şi întrebări. Acuma, unii pot spune că sunt căi fără ieşire, care nu poartă ni-
cio chestiune metafi zică, însă cel puţin pentru fi losof, acestea pun întrebări. Anumite viziuni asupra 
lumii nu mai sunt posibile. Şi deci anumite aplicaţii tradiţionale ale scientismului sau ale mecani-
cismului radical nu mai sunt posibile. Este clar că luarea în considerare a acestora nu e întotdeauna 
evidentă pentru un anume număr de oameni de ştiinţă care continuă, în pofi da acestor rezultate, 
să promoveze pe sus, în acţiunile lor, o ideologie de tip mecanicist sau absolutizant. De asemenea, 
trebuie distinse, într-un anume fel, rezultatele ştiinţei de anumite proiecte ideologice, implicite, pe 
care omul de ştiinţă le superpozează pe activitatea sa. 

Întrebare: Avem exemple de rezultate contemporane care se constituie ca un fel de cutremur faţă 
de ceea ce era înainte ?

Răspuns: De exemplu, faptul că nu pot avea un punct de vedere absolut, că nu mai există un loc 
privilegiat de unde aş putea să descriu lumea de parcă aş vedea-o în întregime la picioarele mele. 
Faptul de a nu exista repere absolute, de a nu putea asuma o poziţie absolută faţă de spaţiu, de timp, 
de materie, cele pe care relativitatea ni le-a arătat, e unul din exemplele de avans contemporan. 
Un alt exemplu sunt relaţiile de incertitudine ale lui Heisenberg: nu pot măsura simultan viteza şi 
poziţia unei particule. 

Întrebare: Maşina lui Turing ajută cu ceva la acestă nouă viziune? 

Răspuns: Da, aici este o ilustrare a teoremei de incompletitudine a lui Gödel, am putea spune că 
maşina lui Turing produce toate rezultatele calculabile. Dar am putea să ne găsim în faţa unor situ-
aţii unde pun o problemă unei maşini, ea înţelege de o anumită manieră întrebarea, în limbajul ei, 
dar am putea demonstra că soluţia, conform maşinii Turing, necesită spre găsire un timp infi nit. Cu 
alte cuvinte, maşina lui Turing nu va găsi soluţia. Există deci probleme pe care le putem exprima 
facil în matematică şi totodată să demonstrăm că nu există niciun algoritm care ar putea da soluţia 
în timp fi nit. 

Întrebare: Aceasta este o afi rmaţie forte faţă de ceea ce era înainte în ştiinţă.

Răspuns: Da, dacă luăm în considerare visul, programul lui Hilbert, acesta era de a produce pentru 
orice problemă matematică o soluţie matematică. Aceasta nu e în mod necesar adevărat. Adevărul 
matematic depăşeşte în mod larg calculabilitatea. 

Întrebare: Ce vă aşteptaţi ca demers din partea oamenilor de ştiinţă şi din partea celor implicaţi în 
teologie pentru a construi podul între ştiinţă şi teologie? Dacă putem să avem anumite aşteptări.

Răspuns: Aş zice că, poate, cel puţin o atenţie din partea celor care practică teologia, la reprezen-
tarea lumii dată de omul de ştiinţă de astăzi, o atenţie şi un respect din partea teologilor pentru 
achiziţiile ştiinţei, împreună cu ideea că am putea fi  de acord să reformulăm anumite discursuri 
teologice altfel încât să fi e omogene faţă de reprezentarea lumii de azi. Dar nu numai în sensul ăsta. 
Şi omul de ştiinţă trebuie să străbată un anume parcurs. Trebuie să accepte din partea teologului că 
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teologul ar putea să joace un rol important în a critica anumite viziuni scientiste ale comunităţii 
ştiinţifi ce. Dacă e un loc important al dialogului ştiinţă-credinţă, iată, este aici: şocul contactului 
între valorile creştine şi un anume număr de practici ale comunităţii ştiinţifi ce care rănesc demni-
tatea omului etc. Aici este un drum de parcurs, al omului de ştiinţă, de deschidere la un alt cuvânt 
purtător de sens. 

Întrebare: Ştiinţa sau tehnica au o scală axiologică? Există valori de bine şi de rău? Trebuie să cola-
boreze ştiinţa cu anumite valori etice?

Răspuns: Unele valori sunt neutre în ştiinţă, de exemplu unele teoreme matematice sau unele re-
zultate, dar de asemenea putem avea în ştiinţă, în proiectul de înţelegere prin reducere, prin anali-
ză, în germene, un anume număr de pericole. Nu putem spune că ştiinţa ar fi  intrinsec rea. Dar este, 
de o anumită manieră, o armă care poate fi  utilizată spre bine şi, de asemenea, spre rău. În mod 
potenţial, anumite caracteristici ale demersului ştiinţifi c pot fi  periculoase, deci am putea spune că 
ştiinţa este neutră, dar că poate purta în ea unele lucruri care ar putea devia. Acum, mai pozitiv, 
există în ştiinţă anumite valori pozitive: căutarea adevărului, onestitatea pe care o caută omul de 
ştiinţă, duhul admirativ şi contemplativ în faţa naturii. Deci, aş spune că există un anume număr 
de valori care sunt intrinseci ştiinţei şi care ar putea servi unei întâlniri cu teologia. Sau cu fi losofi a. 
Atâta vreme cât este un discurs privind valorile, discursul este important.

Întrebare: Avem senzaţia că ştiinţa priveşte teologia reproşându-i parcă o lipsă de raţiune, de raţio-
nalitate. Îmi pun deci întrebarea dacă raţiunea şi raţionalitatea ar putea constitui un loc de întâlnire 
între ştiinţă şi teologie? Cum am putea defi ni raţiunea în sens teologic şi în sens ştiinţifi c? Există o 
compatibilitate între cele două?

Răspuns: Cred că există o aceeaşi raţiune, însă întrebuinţări diferite. Este limpede că criteriile de 
ştiinţifi citate care defi nesc metodologia ştiinţifi că – repetabilitatea, posibilitatea de a experimenta, 
caracterul cantitativ al măsurilor – nu se regăsesc în totalitate la nivel teologic. Dar anumite exigen-
ţe ştiinţifi ce se regăsesc în teologie, de exemplu faptul că trebuie în teologie să nu am contradicţii 
masive, să fi u totdeauna de acord cu Scriptura, cu Tradiţia Părinţilor.

Întrebare: Încercăm să fi m într-o continuitate de duh cu Părinţii şi să descoperim astăzi duhul Pă-
rinţilor într-un context de tip ştiinţifi c şi tehnic, al epocii în care trăim. Aceasta antrenează difi cul-
tăţi, poate asemănătoare celor din epoca elenistică. Cum să le depăşim? Cum să regăsim adevăratul 
duh al Bisericii? 

Răspuns: Cred că omul de ştiinţă poate aduce o anumită exigenţă. Cum ziceţi foarte bine, criteriile 
de rigoare ale teologiei nu sunt aceleaşi. Şi cred că ar fi  cu adevărat o limitare să aplicăm criteriile 
ştiinţelor naturii în teologie. Dar cred de asemenea că teologul trebuie să aibă o anumită rigoare. 
Trebuie să aibă un contact nemijlocit cu rugăciunea, cu liturghia. Un teolog care este complet ieşit 
din această atmosferă, din Biserică, nu mai face teologie. Poate să facă istoria religiilor, dar nu mai 
face teologie. Deci, până la un anume punct, teologul trebuie să fi e exigent în mod raţional, dar, în 
acelaşi timp, sa fi e implicat în discursul care nu mai este de ordinul măsurii, calculului, ci mai cu-
rând discursul de sens, cuvântul de încredere. Omul de ştiinţă poate ajuta prin metode, prin rigoare, 
apoi la un moment dat trebuie să se oprească spre a lăsa loc unei altfel de întrebuinţări a raţiunii 
care este raţiunea inimii. Nu există numai raţionalitatea geometriei. Nu există numai ordinea natu-
rii, ci şi ordinea inimii!

Întrebare: Dar după ştiinţă, inima nu există. Glumesc, dar asta exprimă ceva.
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complementaritate, inteligenţa care încearcă să înţeleagă credinţa şi credinţa care încearcă să lumi-
neze raţiunea. Fiecare dintre abordări are o legitimitate şi o autenticitate proprie. 

Întrebare: Pentru cei care vor descoperi relaţia ştiinţă-teologie, ce aţi sugera ca program? Ce tre-
buie să facă? 

Răspuns: E difi cil de sugerat un program, dar exigenţele importante sunt de a face să dezvolte în 
acelaşi timp formarea ştiinţifi că şi teologică. Marele risc este de a avea o formare ştiinţifi că şi apoi 
de a face un pic de cultură teologică. Sau invers, de a face studii adânci teologice şi apoi un pic de 
ştiinţă. Cred că cel care vrea să abordeze ştiinţă-teologie trebuie să abordeze cele două în acelaşi 
timp. De exemplu, în domeniul eticii, nu trebuie aşteptat sfârşitul studiilor ştiinţifi ce pentru a pune 
întrebările etice. De ce? Pentru că tânărul va spune: nu văd de ce chestiunea etică e importantă. 
Riscă să fi e deformat printr-un spirit care a eliminat chestiunile etice. Dimpotrivă, dacă la toate 
nivelurile facem să se înţeleagă că ştiinţa pune întrebări la care nu neapărat poate răspunde, dar 
care pot găsi răspunsuri în alte registre ale raţionalităţii, atunci aceasta va fi  foarte preţios. Eu aş da 
ca sfat să se dezvolte sistematic şi în paralel cele două formări. 

Oamenii de ştiinţă şi întrebările lor ...

Există un spectru larg al întrebărilor pe care şi le pun oamenii de ştiinţă interesaţi de con-
tactul cu religia sau teologia. Ele permit gruparea în câteva categorii care să ofere o vedere de 
ansamblu.

Există întâi de toate preocupări pentru ceea ce am putea numi o metodologie a studiului 
raporturilor ştiinţă-religie. Autori precum Ian G. Barbour5 sau John F. Haught6 propun viziuni 
sistematizatoare. Ei analizează raporturile între religie şi ştiinţă ţinând cont de o evoluţie istorică 
a mentalităţilor şi aşteptărilor de ordin epistemologic. Lui Ian G. Barbour îi datorăm formularea 
celei mai populare tipologii a raporturilor posibile între ştiinţă şi religie: confl ict, indiferenţă, di-
alog şi integrare. În ceea ce priveşte relaţia dintre teologie şi ştiinţă, cea mai pertinentă tipologie 
ne pare a fi  cea sugerată de Dominique Lambert care propune sintagma „ştiinţă şi religie” atunci 
când ne referim la investigarea modului în care comunităţile ştiinţifi ce şi religioase interacţionea-
ză istoric, sau, deopotrivă, când studiem felul în care comunităţile religioase se poziţionează faţă 
de demersul ştiinţifi c, pe cea de „ştiinţă şi teologie” atunci când observăm interacţiunea celor două 
demersuri, ştiinţă şi teologie, în domeniul cunoaşterii, şi respectiv de „ştiinţă şi credinţă” atunci 
când observăm interacţiunea omului de credinţă cu exerciţiul ştiinţei. 

Există multiple preocupări în problematica intersectării dintre demersul ştiinţifi c şi cel 
religios ca interogaţii în planul cunoaşterii. Prin cum este înţeleasă astăzi lumea din interi-
orul exerciţiului ştiinţelor se proiectează exigenţe care interpelează viziunea noastră despre 
Dumnezeu şi despre cunoaşterea Lui. Apare tipul de întrebări: cum să trăieşti religia într-o 
epocă în care preocupările par să fi e majoritar ştiinţifi ce şi tehnice?7,8, care este locul religiei 
astăzi, într-o lume structurată prin ştiinţe? cum să crezi în Dumnezeu astăzi? ce viziune asupra 
lui Dumnezeu este compatibilă cu înţelegerea ştiinţifi că a lumii? în ce manieră descoperirile 

5 Voir: IAN G. BARBOUR, Religion and science – historical and contemporary issues, ed. Harper San Francisco, New 
York, 1997.
6 JOHN F. HAUGHT, Science and Religion: From Confl ict to Conversation, ed. Paulist Press, USA, 1995.
7 Idem, Religion in an age of science, éd. Harper & Row, San Francisco, 1990.
8 JOHN POLKINGHORNE, Belief in God in an Age of Science, éd. Yale University Press, New Haven et Londres, 1998.
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ştiinţă ajung să propună lumii propria lor viziune religioasă odată ce sunt familiarizaţi prin 
exerciţiul meseriei lor să caute soluţii originale în înţelegerea lumii la nivel fenomenologic în 
concurenţă cu alte teorii şi perspective de pe piaţa cunoaşterii. Într-un astfel de context, apar 
propunerile de Dumnezeu înţeles după chipul şi asemănarea omului (după concepţii tributare 
posibilităţilor intelectuale de cuprindere conceptuală, cel mai adesea circumscrise exerciţiului 
raţiunii analitice propriu ştiinţelor) în opoziţie cu propunerea teologiei de a-l înţelege pe om ca 
făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Religia sau teologia vehiculate de aceştia nu 
înseamnă în consecinţă acelaşi lucru ca pentru un om credincios (a se vedea la Albert Einstein 
respingerea dimensiunii de Persoană relativ la dumnezeire şi afi rmarea religiozităţii ca întâlnire 
cu misterul lumii; deopotrivă, în L’Esprit de Dieu, Paul Davies afi rmă că aparţine acelui număr 
de cercetători care nu subscrie la o religie convenţională, şi ca el sunt cu siguranţă mulţi alţii, 
dar refuză să creadă că Universul este un accident fortuit. Universul fi zic este organizat cu o 
asemenea ingeniozitate astfel încât nu poate accepta această creaţie ca un fapt brut. Trebuie să 
existe un nivel de explicaţie mai profund etc.). 

Există, deopotrivă, situaţia oamenilor de ştiinţă care îmbrăţişează o religie consacrată prin 
care se realizează în spaţiul interiorităţii lor intersectarea între valorile proprii ştiinţei şi cele ale 
demersului religios. 

Identifi căm astăzi certe semne de depăşire a schismei modernităţii dintre ştiinţă şi religie. 
Avem dreptul, la sfârşit de secol XX, să gândim împreună Dumnezeu şi ştiinţa ? se întreabă astăzi 
Jean Guitton, Grichka şi Igor Bogdanov în Dieu et la science. Ei îndeamnă la depăşirea vechiului 
confl ict dintre credincios (pentru care Dumnezeu nu este nici demonstrabil, nici calculabil) şi sa-
vant (pentru care Dumnezeu nu este nici măcar o ipoteză de lucru). Ştiinţa pune astăzi întrebări 
care, până la o dată recentă, nu aparţineau decât teologiei sau metafi zicii. De unde vine Universul? 
Ce este realul? Care sunt raporturile între conştiinţă şi materie? De aici şi speranţa unei reînnoiri 
a întâlnirii dintre religie şi ştiinţă. Să fi  venit, deci, după secole de opoziţie, timpul unei „reconci-
lieri” între ştiinţă şi religie? se întreabă Francois Euvé prin lucrarea Science, foi, sagesse – faut-il 
parler de convergence? 

O a treia categorie de preocupări ştiinţă-religie pare că priveşte, pe lângă iniţiativele din 
fi losofi a ştiinţelor, tocmai răspunsul pozitiv care se construieşte astăzi. Este vorba de preocupă-
rile din domeniul eticii, dezvoltarea bioeticii actuale ca spaţiu de împreună refl ecţie între medici, 
fi losofi , teologi şi alţii constituind un exemplu de astfel de deschidere11. 

Deschideri cu potenţial filocalic din spaţiul ştiinţelor 

Există fără îndoială o descoperire a frumosului încifrat în creaţie pe care oamenii de ştiinţă 
o afi rmă. Frumuseţea naturii şi a legilor ei, precum şi raţionalitatea a ceea ce se lasă pătruns ca 
inteligibilitate a cosmosului, valorile de caracter necesare în a răzbate prin efortul cunoaşterii şti-
inţifi ce, toate acestea interpelează conştiinţa căutătorului de înţelegere din spaţiul ştiinţelor. Iată 
câteva mărturii:

Albert Einstein (premiul Nobel în fi zică – 1921)

„Idealurile mele, care m-au călăuzit şi mi-au dat curajul de a înfrunta greutăţile vieţii, au fost binele, 
frumosul şi adevărul. […] Lucrul cel mai frumos pe care îl putem trăi este tainicul. Este simţământul 

9 IAN G. BARBOUR, Religion and science – historical and contemporary issues, p. XIII.
10 Idem (ed.), Science and religion – new perspectives on the dialogue, éd. Harper & Row, New York, Evanston et 
Londres, 1968.
11 Vezi RENÉ FRYDMAN, Dieu, la médecine et l’embryon, ed. Odile Jacob, Paris, 1999.
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este, pentru a spune aşa, mort, iar ochii săi sunt închişi” 12.

Max Planck (premiul Nobel în fi zică – 1918)

„Credinţa într-un univers structurat prin legi raţionale: ar fi  foarte instructiv de comparat Kepler 
sub acest raport cu acela al cărui discipol a fost, Tycho de Brahé. Ultimul poseda aceleaşi cunoştinţe 
ştiinţifi ce ca şi elevul său, avea la dispoziţia sa acelaşi material de observaţie, dar îi lipsea credinţa 
în legile veşnice. De aceea Tycho de Brahé este cunoscut doar ca un astronom de valoare, în timp ce 
Kepler este cunoscut ca creatorul astronomiei moderne” 13. 

„Ştiinţă şi religie nu formează de fapt o antiteză, ci au nevoie să se completeze una pe alta în tot 
omul care refl ectează cu seriozitate. Cu siguranţă nu este la întâmplare faptul că cele mai mari genii 
ale tuturor timpurilor au fost profund religioase prin natură, chiar dacă nu le plăcea să-şi dea în 
spectacol propria Sfântă a Sfi ntelor. Doar prin munca simultană a forţelor raţiunii şi ale voinţei fi lo-
sofi a produce fructul său cel mai copt, cel mai delicios, care este «morala». Pentru că ştiinţa aduce la 
viaţă valori morale; înainte de toate, ea ne învaţă veracitate şi respect. Veracitate în continua împin-
gere a ştiinţei către o cunoaştere mai exactă a lumii care ne înconjoară şi a lumii duhului; respect în 
faţa privirii meditative în mod îndelung fi xate asupra misterului în mod veşnic insondabil, misterul 
divin care priveşte propria noastră inimă”14.

Charles Townes (premiul Nobel în fi zică)

„Cea mai mare parte a marilor descoperiri ştiinţifi ce […] sunt apropiate de revelaţie. În general, 
termenul nu este utilizat în domeniul ştiinţifi c întrucât avem obişnuinţa de a-l folosi în cel religi-
os. În cercurile ştiinţifi ce vorbim de intuiţie, de descoperiri accidentale sau de o strălucitoare idee 
pe care am avut-o. Dacă comparăm însă maniera în care marile idei ştiinţifi ce se produc, ne dăm 
seama că ele seamănă într-un mod remarcabil revelaţiilor religioase văzute dintr-un unghi care nu 
este mistic”15. 

„Omul de ştiinţă are nevoie de credinţă atunci când se pune pe lucru, şi de o credinţă încă şi mai 
mare pentru a duce la bun sfârşit muncile cele mai difi cile. De ce? Pentru că trebuie să se angajeze 
personal în a crede că există o ordine în univers şi că spiritul uman, şi în fapt propriul său spirit, e 
capabil să înţeleagă această ordine. Fără această credinţă nu ar fi  existat nici un interes să încerci să 
înţelegi o lume presupus dezordonată şi incomprehensibilă. O astfel de lume ne-ar fi  dus la epoca 
superstiţiilor, când omul gândea că forţe capricioase manipulează universul său”16. 

„«Este imposibil», veţi spune, «metoda ştiinţifi că verifi că totul prin experienţă». Fără a menţiona 
numeroasele difi cultăţi fi losofi ce inerente acestui punct de vedere, răspund că în practică acest lu-
cru este fals. Câţi fi zicieni au verifi cat fi ecare etapă, empirică sau logică, din cele care s-au succedat 
după cercetările lui Galilei şi până la dinamica lui Hamilton? Noi verifi căm doar câteva derivate 
academice, esenţialmente superfi ciale, şi acceptăm restul printr-un act de credinţă”17. 

12 ALBERT EINSTEIN, Cum văd eu lumea. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, ed. Humanitas, Bucureşti, 1996.
13 MAX PLANCK, Initiations à la physique, ed. Champs/Flammarion, Paris, 1993, p. 283.
14 Ibidem, p. 128.
15 CHARLES TOWNES, „La convergence entre la Science et la Religion”, în: Convergences – numéro special: Science & 
Réligion, 2000, Université Interdisciplinaire de Paris, p. 11.
16 Ibidem, p. 10.
17 Ibidem, p. 30.
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„Există un indiciu în fi zica particulelor elementare de azi că ne afl ăm nu doar la cel mai profund 
nivel la care putem accede acum, ci că ne afl ăm la un nivel care realmente este în mod absolut pro-
fund, poate chiar aproape de ultima sursă. Ca urmare, avem temeiuri să credem că în fi zica particu-
lelor elementare învăţăm ceva asupra structurii logice a universului la un nivel foarte profund. Ca-
uza care mă face să afi rm aceasta constă în faptul că atunci când trecem la niveluri din ce în ce mai 
înalte de energie şi când studiem structuri din ce în ce mai mici observăm că legile pe care le găsim 
devin din ce în ce mai simple. Nu vreau să spun că matematica devine mai simplă. Nu spun că vom 
găsi un număr mai mic de particule în lista noastră a particulelor elementare. Ce vreau să spun este 
că regulile pe care le descoperim devin mai coerente şi universale. Începem să bănuim că aceasta 
nu e o întâmplare, că nu e ceva care să privească doar problemele particulare pe care ne-am decis să 
le studiem în acest moment din istoria fi zicii, ci că simplitatea şi frumuseţea pe care le găsim în re-
gulile ce guvernează materia refl ectă ceva ce ţine intim de structura logică a universului la un nivel 
foarte adânc. Consider că un asemenea gen de descoperire are loc în momentul actual al civilizaţiei, 
o descoperire pe care oamenii de mai târziu, nu doar fi zicienii, o vor privi cu admiraţie”18. 

Philip Clayton (fi zician)

„Într-o anumită epocă ştiinţa era celebră pentru uşile pe care le-a închis, pentru universurile pe 
care le-a suprimat, pentru revendicările religioase pe care le-a arătata ca false. Astăzi, în loc de asta, 
întâlnim o ştiinţă care deschide ferestre către o realitate bogată şi tainică. Poate că nu suntem de 
acord asupra cantităţii perceptibile a acestei realităţi umbrită întotdeauna de ignoranţa umană. Dar 
suntem în totalitate de acord că ştiinţa nu suprimă căutarea de sens a omului. Recunoaştem impor-
tanţa deosebită a noii apropieri între ştiinţă, pe de o parte, şi întrebări ontologice şi axiologice pe de 
cealaltă parte. Căutarea umană a sensului nu poate fi  realizată independent de ştiinţele contempo-
rane, iar acestea din urmă nu vor putea oferi niciodată singure răspunsul”19. 

Ce răspuns oferă viaţa Bisericii unui astfel de spectru de preocupări şi sesizări de sens?

Repere filocalice

Filocalicul ne descoperă cât de relevant poate fi  liturgicul pentru exerciţiul şti-
inţelor. Experimentarea ştiinţifi că cere un mediu consacrat studiului experimental, prevăzut cu 
uneltele permanent perfecţionabile şi utile cercetării specializate pe care fi ecare obiect de cunoaş-
tere în parte o presupune. Acest spaţiu este la nivel logistic laboratorul ştiinţifi c, iar la nivel social 
comunitatea ştiinţifi că care validează critic rezultatele efortului fi ecăruia în parte. Într-un gest de 
competenţă proprie şi într-un registru de înţelegere diferit, teologia este experienţială şi necesită 
deopotrivă prezenţa unui „laborator”: tot demersul de rugăciune întru pocăinţă, tot demersul de 
convertire profundă a sufl etului la întâlnirea sa cu Hristos face ca omul să experimenteze în taina 
inimii, ca într-un adevărat „laborator al vieţii veşnice”, permanent perfecţionabil prin însăşi deve-
nirea omului întru Hristos prin curăţirea inimii, întâlnirea cu prezenţa dumnezeiască. Iar aceasta 
se face în interiorul corpului eclesial, comunitate a celor care formează Biserica. Nu există teologie 
autentică fără a face experienţa nemijlocită a prezenţei harului dumnezeiesc, după cum nu există 
ştiinţă validată doar prin diplome şi nu prin practica concretă. „Teolog este cel care se roagă şi cel 

18 STEVEN WEINBERG, Newtonism, reductionism and the art of congressional testimony, apud ILIE PÂRVU, Arhitec-
tura existenţei, p. 229.
19 PHILIP CLAYTON în vol. Science et quête de sens, coordonat de Jean Staune, ed. Presses de la Renaissance, Paris, 
2005, p. 333.
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asceză duhovnicească prin care creştinul se avântă pe teritoriul Duhului, acolo unde competenţa 
omenească nu are pricepere. 

Precum un radar tot mai sensibil, tot mai fi n, omul care parcurge drumul lepădării grosolă-
niei vieţii pătimaşe în căutarea nobleţii vieţuirii întru harul lui Dumnezeu prin rugăciune creşte 
în capacitatea duhovnicească de a sesiza tot mai fi n şi mai deplin cele pe care Duhul doreşte să i 
le împărtăşească. În acest sens, teologi sunt în Biserică acei cercetători adânci, chipuri nobile şi 
scrutătoare în profunzimile vieţii întru Duhul Sfânt şi de la Care primesc descoperiri şi înţelegeri 
necesare mântuirii tuturor. Măsurile desăvârşirii sunt după mărturia Sfântului Siluan Athonitul 
cele la care omul „nu mai vorbeşte de la sine, ci numai de la Duhul Sfânt”. Iar laboratorul vieţii du-
hovniceşti este „cămara inimii”, omul lăuntric, şi, într-un sens mai larg, Biserica întreagă ca spaţiu 
de experimentare, împărtăşire a oamenilor cu prezenţa dumnezeiască. Legătura între „cămara 
inimii”şi comunitatea rugătoare – Biserica este trăită de credincios ca o continuitate. „Filocalia 
este profund pătrunsă de această mişcare ce duce de la liturghia văzută a Bisericii la liturghia 
nevăzută a inimii” 20.

Ce legătură poate avea însă liturghia cu ştiinţele ? Viziunea euharistică asupra lumii se expri-
mă prin demersul de întoarcere, în gest de dăruire proprie a omului, ca fi u către Părinte, a daruri-
lor pe care Părintele le-a dăruit mai înainte acestuia prin intermediul creaţiei întregi.

„În tradiţia ortodoxă, liturgia este încărcată şi impregnată de elemente cosmice, şi în ea îşi 
afl ă ecoul situaţiile existenţiale cele mai variate ale omului, singurătatea sau prietenia, nedrepta-
tea, foametea, captivitatea, fericirea. Liturghia se deschide în egală măsură tuturor acestor taine, 
cuprinzându-le în mijlocirea sa. În ea, compasiunea Bisericii se întinde peste tot universul şi cu-
prinde omenirea în întregime”21.

Acest demers poate cuprinde întreaga fi inţare a omului şi duce la vindecarea prin excelenţă, 
întru sfi nţenie, de fragmentarea lăuntrică pe care omul contemporan o experimentează atât de des 
în încercările sale de a cunoaşte lumea, pe Dumnezeu şi pe sine însuşi. Liturghia structurează deci 
pe om în gest de dăruire de fi u către Părinte, iar dăruirea, o afi rmăm în sensul căutării fi localice, 
poate cuprinde toată viaţa omului, inclusiv practica sa ştiinţifi că (într-o „liturghie de după litur-
ghie” cuprinzătoare şi asumatoare): 

„Sciziunea dintre teologie şi ştiinţă poate fi  depăşită în măsura în care amândouă îşi restabilesc rela-
ţia fi rească cu euharistia, înţeleasă în termeni cosmici ca ofrandă a creaţiei întoarsă prin dăruire lui 
Dumnezeu prin artă, ştiinţă şi tehnologie. Activitatea ştiinţifi că poate fi  tratată ca o lucrare euharis-
tică de dimensiuni cosmice (o liturghie cosmică). Astfel, ştiinţa poate fi  văzută ca mod al experienţei 
religioase, o vedere accesibilă acelor oameni de ştiinţă care participă la comunitatea eclezială, dar 
încă nedemonstrată celor din afara acestui tip de comunitate”22.

O abordare fi localică a relaţiei teologie-ştiinţă ridică, atât în împrejurările con-
crete ale vieţii, cât şi în spaţiul deciziilor profesionale din domeniul exerciţiului ştiin-
ţelor, problema discernământului duhovnicesc. Afi rmăm că singură raportarea fi localică la 
realitate, întru dobândirea iscusinţei duhovniceşti de a păşi pe drumul unirii cu Dumnezeu, poate 
oferi discernământul necesar în privinţa alegerilor pe care omul de ştiinţă le are de făcut în exerciţiul 
meseriei sale pentru ca acestea să fi e întru împlinirea, iar nu spre dărâmarea sa la nivel existenţi-
al. Dialogul teologie-ştiinţă începe astfel în propria-i inimă şi minte. A şti că în fi ecare moment de 
alegere al vieţii tale cursul existenţei se poate îndrepta spre întâlnirea cu harul lui Dumnezeu, sau, 
dimpotrivă, cu pierderea lui prin păcat, cere o continuă stare de atenţie (trezvie) faţă de propriile tale 

20 Preotul Profesor BORIS BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 353.
21 M. EVDOKIMOV, „La liturgie orthodoxe”, în: Conscience et liberté, nr. 20, 1980, pp. 97-99.
22 ALEXEI NESTERUK, Light from the East. Theology, Science and the Eastern Orthodox Tradition, ed. Fortress Pre-
ss, Minneapolis, 2003, p. 2.
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(a se vedea mărturia profesorului Dominique Lambert privind necesitatea învăţării punerii proble-
mei la nivel etic în practica ştiinţifi că), rezultatul muncii tale putând avea cel mai adesea un impact 
asupra vieţilor celorlalţi (ce exemplu mai concludent decât cercetarea pe embrioni numiţi supra-
numerari, asupra vieţii cărora cercetătorii au primit dreptul de a interveni din partea legislatorului 
francez?). Ne pare că un cercetător profund nu se poate dispensa de o coloană vertebrală constituită 
din principii şi valori care în mod specifi c pentru creştin este inspirată de prezenţa lui Hristos Însuşi 
înlăuntrul său. Or, la modul concret, câte practici ştiinţifi ce de astăzi nu ascultă mai mult de agende 
politice şi economice decât de raţiuni etice (ce să mai spunem de cele duhovniceşti)? 

O abordare fi localică a relaţiei dintre teologie şi ştiinţă se traduce la modul concret în viaţa omului 
la o cântărire morală a demersului ştiinţifi c din perspectiva vieţii duhovniceşti. Ea are vocaţia să adau-
gă un echilibru lăuntric care la măsuri mai mari poate rodi harisme de pătrundere în taina lumii:

„Precum urmărim o armonie între facultăţile sufl eteşti, tot aşa trebuie să urmărim o armonie şi 
între cunoştinţele din cât mai multe domenii, precum şi o sinteză a acestora cu viaţa. Multă ştiinţă 
apropie pe om de Dumnezeu, puţină ştiinţă îl îndepărtează şi de ştiinţă şi de Dumnezeu. Iar omul 
atâta preţuieşte, câtă apropiere de Dumnezeu şi-a câştigat în sine. Dumnezeu i-a dat o valoare mare, 
însă trebuie şi el să şi-o câştige. Dar dacă nu vrea, Dumnezeu nu are nici o vină. Ştiinţa, fi losofi a, 
medicina şi celelalte discipline ale preocupărilor omeneşti, chiar şi dreptul, care pune crucea pe 
masa de judecată, toate la un loc nu pot să dovedească nici că există Dumnezeu, nici că nu există. 
Toate aceste discipline ale ştiinţei sunt însă folositoare cand îşi cunosc marginile şi când nu trec 
într-o altă zonă a existenţei, unde nu au competenţă şi nici mijloace de cercetare ”23.

Este limpede că lumea ştiinţei interesează spaţiul eclesial în măsura în care rezultatele ştiin-
ţei şi vulgarizarea lor, deopotrivă cu aplicaţiile sale în viaţa concretă, infl uenţează trăirea noastră 
până la măsuri care ne obligă la exercitarea unui discernământ duhovnicesc. În măsura în care 
este căutat prin Biserică, acesta din urmă este în ultimă instanţă harismă şi nicidecum simplă 
competenţă naturală a omului. Cu alte cuvinte, cere prezenţa lucrătoare a harului dumnezeiesc 
care fortifi că şi înnobilează propriile noastre posibilităţi. Nevoia unei abordări duhovniceşti a şti-
inţei porneşte în consecinţă de la faptul că ceea ce provocăm prin exerciţiul ştiinţelor în lume ne 
infl uenţează la nivel existenţial, nivel la care Hristos se arată prin excelenţă lucrător în fi inţa noas-
tră ca unul care a asumat integral fi rea noastră. Hristos are de împărtăşit fi ecărui om de ştiinţă din 
lumea aceasta, fi e acesta conştient sau nu (încă), un ingredient vital fi inţării lui.

O abordare fi localică a relaţiei teologie-ştiinţă dă seamă de om în întregul său. 
Omul ca integralitate este chemat să participe la realitatea credinţei (vezi Dominique Lambert) şi 
acesta nu o poate face schizofrenic, prin compartimente ale interiorităţii sale care să fi e purtate de 
tendinţe diferite, pentru că aceasta duce păcătos la zdrobirea sa lăuntrică. Răspunsul la această 
stare de lucruri, în sensul spiritualităţii ortodoxe, este tocmai fi localicul care în chip minunat, prin 
rugăciunea inimii, se face cale unifi catoare lăuntric. Acest fi localic poartă competenţele ştiinţifi ce 
spre a fi  integrate lucrării duhovniceşti. 

Ştiinţa actuală, prin afi rmarea limitelor, conduce spre smerenie, fi ind astfel 
potenţial deschizătoare către întâlnirea cu Hristos. Constatăm o depăşire a modernităţii 
prin aceea că (unii dintre) oamenii de ştiinţă se deschid dialogului cu tradiţiile religioase aşa cum 
nu o făceau în trecut. Nu pentru că sunt neapărat mult mai toleranţi privitor la valorile trăirii re-
ligioase, au existat în toate epocile trăitori creştini cu rezultate excepţionale în spaţiul ştiinţelor, 
ci pentru că asistăm la o mutaţie în interiorul ştiinţei care îi îndeamnă pe truditorii ei în această 
nouă direcţie: conştiinţa tot mai pregnantă a propriilor limite. Întrezărim zorii unui apofatism 
care pare a-şi găsi locul în afi rmaţiile (fi losofi ei) ştiinţei. Această stare de lucruri era de neimaginat 

23 Ieromonah ARSENIE BOCA, op. cit., p. 210.
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spre exemplu de neconceput). 
Noile concepte cu care operează fi zica secolului douăzeci, cu logica sa contradictorie şi cu no-

ţiunile sale de incertitudine şi de probabilitate, limitele epistemologice puse în evidenţă de astro-
fi zica actuală sau noua orientare de factură gödeliană în matematici, care pulverizează programul 
determinist al lui Hilbert, cercetările contemporane privind limitele inteligenţei computaţionale 
sunt tot atâtea repere în interiorul fi losofi ei ştiinţelor faţă de „certitudinile” şi de „speranţele” 
profesate de modernitate. Un nou orizont s-a deschis. Ştiinţa de astăzi capătă în multe domenii o 
deschidere care lasă să se întrevadă, la modul cel mai ştiinţifi c cu putinţă, propriile limite, şi deci 
un orizont al propriilor posibilităţi care nu poate fi  depăşit. Or, această „smerenie” intrinsecă va-
lorilor ştiinţei spune mult faţă de „optimismul” fără limite al corifeilor modernităţii care reduceau 
la tăcere, în chip ideologic scientist, cuvântul Bisericii în societate. Trebuie remarcat că printr-o 
schimbare de paradigmă care tinde după estimarea unora să se globalizeze24, ştiinţele contem-
porane sunt mai conştiente ca niciodată după modernitate de propriile limite. Ceea ce permite 
astăzi un reînnoit dialog al ştiinţei cu viaţa duhovnicească, ambele ajutându-ne în creşterea întru 
conştiinţa propriilor noastre limitări.

O abordare duhovnicească a propriului domeniu de activitate ştiinţifi că este 
un ideal tangibil pentru omul de ştiinţă. Filocalicul ne propune omul inspirat duhovniceş-
te. Dacă raportul dintre teologia ortodoxă, înţeleasă ca expresie a vieţii eclesiale şi nu numai ca 
refl ecţie sau discurs, şi ştiinţe este unul complex, tipologia actuală a raporturilor ştiinţă - religie 
arătându-o cu prisosinţă25, pe noi ne interesează o evaluare a posibilelor raporturi la nivel exis-
tenţial, prin prisma înţelepciunii hrănite eclesial. O astfel de întâlnire a teologiei cu ştiinţele ne 
îmbogăţeşte şi are darul să ne fortifi ce propriul discernământ. Provocările lumii contemporane 
prin exerciţiul ştiinţelor sunt fără de număr. La acestea, Hristos, Care are de împărtăşit fi ecărui 
om în parte (inclusiv deci omului de ştiinţă) esenţialul pentru viaţa sa, ne poate ajuta să ne ra-
portăm duhovniceşte, ieşind astfel câştigători în termeni de mântuire. Miza este enormă pentru 
vieţile noastre, ale tuturor. De altfel, arhimandritul Sofronie Saharov tocmai aceasta subliniază, 
că Biserica este puternică nu prin erudiţia sa ştiinţifi că, ci întâi de toate prin posesiunea reală a 
darurilor harului. Biserica trăieşte, respiră prin Duhul Sfânt. Nu ajungem deci în chip necesar, ori 
de câte ori ne propunem să sesizăm raporturile posibile între teologie şi ştiinţă, să ne întrebăm în 
ce chip aceste daruri pot să ne inspire pe partea exerciţiului ştiinţifi c? 

Frumuseţea şi inteligibilitatea creaţiei conduc către simţirea prezenţei lui Dum-
nezeu. Specifi cul fi localic este ca tinderea omului spre înţelegerea lumii în care trăieşte (demers care 
permite concret întâlnirea ştiinţei cu teologia) să se facă printr-o şcoală a participării în lume întru 
raportarea la ceea ce curăţă, luminează şi desăvârşeşte viaţa omenească. Tot mai deplina curăţire a 
inimii este singura întru care tâlcurile şi frumuseţea creaţiei se pot dezvălui odată cu tot mai elocventa 
simţire a prezenţei lui Dumnezeu. În mod contrar, fără conştiinţa profetică a Bisericii, se ajunge ca 
omul de ştiinţă să sădească păcatul în lume, şi deci despărţirea de Dumnezeu, prin mijloacele propriei 
sale meserii şi la măsuri înfricoşătoare odată cu amploarea posibilităţilor sale tehnice de astăzi. 

Frumosul descoperit în lume are vocaţia de a purta către frumosul duhovnicesc. Pentru 
aceasta este nevoie ca tot demersul de cunoaştere să fi e cântărit cu trezvia omului care prin toa-
te, inclusiv prin exerciţiul cercetării sale, doreşte propria sa devenire întru umanitate. În relaţie 

24 JEAN STAUNE, Notre existence a-t-elle un sens? – une enquête scientifi que et philosophique, éd. Presses de la 
Renaissance, Paris, 2007.
25 A se vedea lucrarea de doctorat: pr. RĂZVAN IONESCU, Théologie orthodoxe et science: confl it, indifférence, intégration ou 
dialogue? susţinută la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint Serge din Paris (02.06.2013). Scurtă descriere: (http://www.
saint-serge.net/evenements/Discours%20de%20soutenance%20père%20Razvan%20Ionescu.pdf) cu traducere în ro-
mână pe site-ul www.doxologia.ro 
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nimic, avem şansa unei cunoaşteri care nu numai să nu conducă la suferinţă prin introducerea şi 
aprofundarea păcatului în lume, ci chiar să schimbe în chip fericit vieţile semenilor noştri. 

Trăirea fi localică devine în noi o erminie fericită a desluşirii raporturilor între 
teologie şi ştiinţă prin conştiinţa că întâlnirea dintre teologie ca mărturie de ma-
nifestare a necreatului în interiorul creatului şi ştiinţe ca demers de investigare a 
creatului din interiorul creatului nu poate fi  cântărită apelând în exclusivitate la 
mijloacele de cunoaştere specifi ce investigării creatului. O astfel de radiografi e este li-
mitată prin însăşi natura ei. A interpreta raporturile dintre teologie şi ştiinţe în cheie de lectură 
strict intelectuală de inspiraţie ştiinţifi că este echivalent cu a te preocupa mai curând de efectele 
în plan intelectual ale teologiei în întâlnirea acestora cu ceea ce rezultă în acelasi plan, deci la ni-
vel epistemologic, din demersul ştiinţelor. Precum interpretarea incompetentă a unei radiografi i 
realizate fără putere de pătrundere în miezul problemei, acest demers păcătuieşte prin simplism 
tocmai prin „obiectivarea” dorită de tip ştiinţifi c a ceea ce ţine fundamental de apofatic, de tainic 
şi de subiectivul manifestării ca persoană. Ne referim aici la minunea întâlnirii teologiei cu ştiin-
ţele la nivelul trăirii personale prin ceea ce harul lui Dumnezeu poate inspira în om ca întâlnire 
cu competenţele ştiinţifi ce puse în lucrare în vederea cunoaşterii lumii. În perspectivă fi localică, 
practica ştiinţifi că se cere evaluată în relaţie cu ceea ce ajută pe om în a se curăţi, lumina şi sfi nţi.

Abstract

RĂZVAN IONESCU, Highlights on an (attempt) of a philokalic approach of the relationship between 
theology and science 
Hermeneutical positions of contemporary investigation of the relationship between religion and 
science are often very different from what constitutes the natural order of such an approach within 
the ecclesial space. Living the reality of faith in Christ, one becomes conscious that these relations, 
in so far as they interpellate you, they do it because they are intimately related (and expressed by) 
the act of living. An abstract theorizing on the relations mentioned above may circumscribe them, in 
a reductionist way, within the discourse space.. An abstract theorizing on the relations mentioned 
above may to be circumscribe in space reductionist discourse. Aware, however, that life transcends 
discourse, may it be scientifi c, philosophical, metaphysical or theological, we rather propose to de-
cipher them through the philokalic  reading as a potential path breaker for spiritual meaning and 
horizon. The result promises to be different from the simple product of scientifi c research (similar 
to an academic discipline approach) as far as it is theologically accountable for experimenting the 
uncreated within the created, specifi cally the work of scientifi c expertise related to the presence of 
the working divine grace, specifi c to spiritual life. For those anchored mainly in the area of sciences, 
the combination of  the word “Philokalia” with the relationship between theology and science may 
seem, at fi rst glance, irrelevant. They are, however, familiar with a “beautiful love” lived out in a 
concern to understand the world. They contemplate it with awe in discovering the laws that govern 
both the “surface”, accessible to us through the senses, as well as the depths of the micro and macro 
infi nity . This “philokalic” in the area of science we assert as a potential path breaker towards a spir-
itual contemplation of the  reasons of creation (which send us doxologically to the divine Reason) 
for which  the spiritual “philokalic” strengthens us. We believe that the dialogue between theology 
and science, where there was an ecclesial interest, was assumed from within the spiritual life.

KEYWORDS: theology, science, Philokalia, dialogue
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Alexandru Mironescu – chimistul înduhovnicit

(Jurnal inedit)

MARIUS VASILEANU

Se spune despre cărţi că au destinul lor, precum oamenii. Nu de puţine ori însă, anumite scrieri 
depind, cum este şi fi resc, ombilical, de viaţa celor care le-au scris, de alegerile pe care autorii 

le-au făcut în viaţa lor – este cazul paginilor care urmează.
Alexandru Mironescu (1903-1973) nu a consimţit să colaboreze în niciun fel cu regimul co-

munist, nu a făcut concesii. A ales tăcerea, chiar dacă lucra intens – cu excepţia anilor cât a fost 
închis –, ducea viaţa unui intelectual cu vocaţie. Studiile sale universitare într-ale ştiinţelor exac-
te, doctoratul în fi losofi e luat la Bucureşti (1926), alt doctorat obţinut la Universitatea Sorbona 
în fi zică-chimie (1929) aveau să-i asigure la revenirea în ţară perspectiva unei cariere ştiinţifi ce 
şi academice. Dar, fi re cu aspiraţie enciclopedică, cum mai erau câteva personalităţi ale interbe-
licului românesc cu care a fost prieten, Alexandru Mironescu a mai scris proză, poezie, eseuri, 
era angajat activ în publicistica vremii. În anul 1935, de pildă, publică un prim roman, Oamenii 
nimănui, recomandat în calde cuvinte de Panait Istrati. Între altele, Al. Mironescu va colabora la 
ziarul Credinţa condus de viitorul său prieten pe viaţă, Sandu Tudor, pseudonimul lui Alexandru 
Teodorescu, cel care avea să devină peste ani monahul Daniil (născut în 1896, plecat la ceruri în 
1962, în închisoarea de la Aiud). 

Membru de bază al mişcării Rugul Aprins, alături de mireni precum Anton Dumitriu, 
Vasile Voiculescu, Olga Greceanu, Ştefan Todiraşcu, Paul Constantinescu, Ion Marin Sadoveanu, 
Alexandru Elian, Gheorghe Dabija ori Paul Sterian, alături de clerici precum Pr. Daniil Teodorescu 
(Sandu Tudor), Pr. Vasile Vasilachi, Pr. Benedict Ghiuş, Pr. Sofi an Boghiu, Pr. Arsenie Papacioc, Pr. 
Dumitru Stăniloae, Pr. Petroniu Tănase, Pr. Roman Braga, Pr. Andrei Scrima, Pr. Felix Dubneac, 
Pr. Antonie Plămădeală, Pr. Adrian Făgeţean şi alţi câţiva, profesorul şi scriitorul Alexandru 
Mironescu păşeşte decis pe calea aprofundării rugăciunii inimii şi a trăirii creştine.

Eseurile de mare curaj intelectual pe care le-a publicat imediat după război – „Limitele 
cunoaşterii ştiinţifi ce” (1945), „Certitudine şi adevăr” (1947) ori monografi a „Claude Bernard” 
(1946) – l-au aşezat pe Alexandru Mironescu în rândul gânditorilor „idealişti”, aşadar era per-
ceput drept ostil doctrinei marxiste de către puterea comunistă care tocmai se instala. Acesta ar 
fi  unul dintre motivele principale pentru care profesorul Al. Mironescu este exclus din mediul 
universitar şi de cercetare unde elaborase un număr de lucrări ştiinţifi ce bine apreciate inclusiv 
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obţinerea hidrocarburilor aromatice şi produse derivate prin pirogenarea unui amestec de hi-
drocarburi lichide”, lucrare al cărei patent va fi  înregistrat în Anglia şi Germania). 

Din păcate, instalarea rapidă a comunismului îl aduce pe o linie profesională mult inferioară 
pregătirii şi meritelor sale: este debarcat din mediul academic, căruia îi aparţinea prin vocaţie, iar 
din anul 1949 predă cursuri serale la un liceu, nu mai poate publica, iar conferinţele pe care le ţi-
nea (la Radio, la Fundaţia Carol ş.a.) sunt interzise. Continuă însă să studieze, să creeze chiar dacă 
nu va mai publica aproape deloc până la plecarea sa din această lume. În anul 1958 este arestat – 
împreună cu fi ul său Şerban, care abia absolvise studiile clasice – în lotul Rugului Aprins, alături 
de câteva fi guri marcante ale intelectualităţii creştine, parţial enumerate mai sus. Mai trăieşte 
zece ani după eliberarea produsă în anul 1963, timp în care îşi pune ordine în manuscrise (poezie, 
romane, eseuri ştiinţifi ce şi fi losofi ce, meditaţii creştine), frecventează prieteni cu aceleaşi preo-
cupări, dar nu acceptă nicicum să facă vreo concesie regimului comunist pentru a publica. Cărţile 
lui Alexandru Mironescu vor apărea abia începând cu anii ’90, prin eforturile familie, în special 
ale fi icei sale, Ileana Mironescu Sandu.

Jurnalul său consemnează toate aceste frământări lăuntrice, întreaga sa căutare. Inedit până as-
tăzi, afl at în curs de apariţie la Editura Eikon, în Colecţia Arhiva Rugului Aprins, Jurnalul lui Alexan-
dru Mironescu înmănunchează aceeaşi paletă amplă de preocupări ştiinţifi ce, culturale şi spirituale. 

Publicăm mai jos, în avanpremieră, câteva fragmente din acest Jurnal (din anii 1967-1968), 
special alese pentru tema acestui număr din revista „Tabor”. Ca editor, am adus la zi o seamă de 
exprimări ori ortografi a uneori depăşită şi am adăugat în paranteze pătrate [...] acele explicaţii 
necesare unei lecturi prietenoase – toate acestea fi ind argumentate amănunţit în volumul care 
urmează să apară. 

Din specia celui scris de N. Steinhardt, Jurnalul lui Alexandru Mironescu constituie o 
inestimabilă mărturie a frumuseţii căutării creştine, a ortodoxiei de amplă deschidere culturală, a 
unei vieţi spirituale orientate spre autentic, generozitate, zâmbet întru Hristos. Unul din titlurile, 
ulterior retrase, pe care chiar Alexandru Mironescu şi l-a dorit pentru acest Jurnal este încărcat 
de semnifi caţii, inclusiv isihaste: „Admirabila Tăcere”...

2.VIII.1967 Lumea! Ce este Lumea pentru noi, lumea oamenilor şi a obiectelor? E şi acum ce-a 
fost totdeauna: Ion, Vasile, Elena, Maria, apă, masă, pom, munte ş.a.m.d.; dar şi ceva pe deasupra, 
care se adulmecă, se presimte, ceva ca un văzduh de enigme şi realităţi inefabile.

Volumul informaţiilor despre lume a crescut enorm (şi cel al uimirilor, al enigmelor). Totuşi şi 
acum când ne apropiem de Ion sau de Maria, nu ne apropiem de atomi sau de celule sau de proteine 
sau de acizi ribonucleici, şi nici când privim sau folosim scaune, mese, pietre sau chiar o bucată de 
uraniu sau chiar o bombă nucleară, nu funcţionează în noi imaginea râurilor de electroni, noţiunea 
de energie, fi siunea, reacţia în lanţ etc...

Sentimentul dominant e că lemnul e lemn, apa e apă, un H
2
O, bolovanul bolovan, bomba o ghiulea, 

aşa cum le cunoaştem de totdeauna sau cum (cazul bombei) ne sunt familiare prin alte forme de 
obiecte cunoscute. Partea cealaltă, enigmatică, e în noi ca un basm, ca ceva care e şi totuşi e mereu 
altfel...

Ceea ce e curios e că tocmai partea asta fundamentală, esenţială, reală, în orice caz, de realitate mai 
profundă şi mai semnifi cativă decât cealaltă, văzută şi simţită grosier, tocmai pe aceasta o trăim ca 
o poveste, ca un basm.

E ca şi cum cu simţurile obişnuite trăim într-o realitate secundară, de a doua mână, de al doilea 
rang, ignorând într-un fel realitatea principală. În orice caz, fi e difuz, fi e ca o presimţire, fi e ca o 
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etc... stau mărturie vie de-a lungul întregii istorii. Dar însăşi ştiinţa, cercetarea ştiinţifi că, aşa cum o 
cunoaştem, să zicem, de vreo două sute de ani, e şi ea un rod pe linia de forţă a presentimentului că 
mai e ceva, că dincolo de ceea ce prea se vede, mai e ceva, acoperit. Dacă ştiinţa s-ar fi  mulţumit cu 
ceea ce crede şi pipăie, atunci cercetarea aceasta, aşa cum o cunoaştem noi, n-ar fi  putut exista, căci 
totul era dat şi nu mai rămâne decât să fi e constatat şi contabilizat. Dar mai era... ceva. Şi este, este 
mereu mai mult decât vedem în mod obişnuit cu ochiul sau pipăim cu deştul.

Ca nişte presentimente în vârful cărora stă imaginaţia, ca o demonică, o preştiinţă în developare, ne 
înşurubăm în oceanul enigmelor şi al informaţiilor efi ciente. Suntem de totdeauna ca un aparat sa-
vant şi minunat cu posibilităţi de recepţie pe mai multe lungimi de undă; pe două, în orice caz. (...)

7.VIII. (...) Blasfemia sau îndoiala asupra naşterii în chip minunat al lui Hristos am să spun că le-
am întâlnit de mai multe ori în lecturi sau în conversaţii. Asemenea atitudini nici nu mă irită, nici 
nu mă scandalizează şi, fi reşte, o revoltă sau o... pledoarie, mai ales în aceste vremuri, le socotesc 
ridicole. Mai întâi pentru mine, om de credinţă, care am aderat la o familie de oameni, aceste lucruri 
sunt indiscutabile. Ele sunt simple şi evidente ca un miracol, ca orice miracol. Dar desigur tocmai 
aici e şi nodul chestiunii. Adică vreau să spun că, în fond, noi, oamenii, ne împărţim în două tabere: 
cei care pot crede în miracol şi ceilalţi; şi mi-aş permite să adaug, cu un pic de humor: în oameni 
deplin normali şi cei care sufere de o carenţă, de o infi rmitate. Familiile acestea, inegale sub raport 
al numărului şi al calităţii, da, da, şi al calităţii, au fost totdeauna reprezentate în istorie, în toate 
epocile şi la toate nivelurile, printre oamenii simpli, până la cei, tot cam simpli şi ei, din universităţi 
şi academii. Ei „nu cred”, n-au crezut bunăoară că „arzând” o bucată de material de un kilogram, 
o să poţi mişca o fabrică o mie de ani, n-au crezut că omul o să zboare, că maşini de zeci de mii de 
kilograme se vor ridica în aer zburând mai repede ca vulturii, că omul va călători în Lună, că vom 
fabrica haine din petrol ş.a.m.d. Eu nu zic că totul e posibil, nu, dar că foarte, foarte multe lucruri 
sunt posibile, şi chiar dintre cele neaşteptate, mi se pare, azi mai ales, un fapt, o situaţie normală de 
a primi logica şi raţionamentul acesta. Interesant şi, într-un fel, curios e că cei care nu cred în mi-
racol sunt totdeauna creduli, adică în stare să creadă totuşi (tot omul crede în ceva) în bazaconii, în 
superstiţiile cele mai elementare şi bizare. O categorie mai recentă e aceea a celor care cred în ştiinţă 
ca într-o superstiţie, mai exact s-au mutat cu dispoziţiile lor spre superstiţie în domeniul ştiinţei. 
O socoteală freudistă de transfer. A nu accepta miracolul, de plano, nu e, dragul meu, o socoteală 
de... deşteptăciune, de grozăvii inteligente, de logică, de vigoare de gândire, de ignoranţă sau sa-
vantlâc mai mult sau mai puţin camufl ate, nu, ci e ceva mult mai simplu, e vorba de o insufi cienţă, 
de nişte lipsuri, de absenţa unor clape care fac ca instrumentul omenesc să nu fi e o orgă deplină. 
Dacă oamenii aceştia, credulii, ar şti că în toate domeniile, absolut în toate domeniile de explorare 
şi cunoaştere există nişte... excepţii, nişte lucruri curioase... inexplicabile; şi în matematici... Atunci 
poate că... 

Încă o dată, e vorba – de altfel, ca în toate – de o dreaptă socoteală, care „explică” toate cu logica şi 
claritatea prea omenească şi „înţelege totul”; e şi ridicol, şi într-o jalnică mediocritate, exact ca şi 
cel care „explică” şi „înţelege” amestecând alandala, se potriveşte, nu se potriveşte, pe Dumnezeu 
şi miracolul. 

Desigur, Dumnezeu e pretutindeni şi, cumva, şi miracolul, dar ne este dată şi o înţelegere, şi o posi-
bilitate de explicaţie la nişte măsuri ale noastre, şi o limbă ca să le dăm o expresie potrivită la diferite 
trepte şi în felurite contexte. Există însă o simetrie a ridicolului şi a mediocrităţii şi care adeseori 
poate fi  evitată cu un pic de bun-simţ. (...)
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ei contemporan – care fac parte dintr-o vastă familie cu însuşirea de a aplatiza totul, şi prietenul meu I.B. 
[Ion Biberi] face parte din ea. El îşi explică mereu totul, semne, simboluri, credinţe, istoria, astronomia, 
totul şi încă ceva pe deasupra. Complect lipsit de orice sensibilitate metafi zică, practicând o anumită „in-
formaţie ştiinţifi că”, nu are deloc simţul problemelor, sensul teoriilor, nu ştie că orice cunoştinţă exis-
tă într-un balon, că naşte controverse, nedumeriri, aproximaţii, un soiu de certitudini care promovează 
o mişcare a gândirii spre noi controverse, spre răsturnări ş.a.m.d. El e la modă, crezând ca un sobol în 
ultima teorie vulgarizată spectacular, dar care nu are, în fond, nimic comun cu adevărata cercetare. El 
e un naiv, mereu, şi la nesfârşit victima ieftină, la [fel] ca cititorul de gazete, deşi are o „cultură” care o 
depăşeşte pe a acestuia. E, într-un fel, inocent ca o gâscă savantă. Conversaţiile cu el uneori mă amuză, 
alteori mă întristează, pentru el, dar mă interesează totdeauna ca un studiu de portret al unui intelectual 
care „ştie” atâtea lucruri, ca un dicţionar, dar care, în fond, nu ştie nimic, dar absolut nimic. (...)

* Le Monde, 2 Sept. Rubrica La philosophie de Jean Lacroix care scrie despre lucrarea lui Fr. 
[François] Dagognet, Méthodes et doctrine dans l’oeuvre de Pasteur. Cât am dorit să scriu şi eu o 
carte despre Pasteur, dar n-am avut condiţiile prielnice. Când am scris [despre] Claude Bernard 
[carte publicată cu titlul Claude Bernard de Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946], am urmărit 
să arăt că un adevărat mare şi creator, om de ştiinţă, trăieşte o existenţă spirituală bogată, că linia 
de foc a preocupării ştiinţifi ce dominante trece şi se alimentează într-un univers spiritual unde 
sunt prezente şi problemele fundamentale ale [fi inţei?] omeneşti. Newton, Planck, Einstein, Hei-
senberg, Poincaré, toţi, absolut toţi, au fost prezenţi şi în mijlocul marilor probleme fi losofi ce. Aş 
fi  vrut să arăt lucrul acesta cu un relief şi accent deosebit la Pasteur. Comunitatea românească m-a 
lipsit de această bucurie, lipsindu-se şi ea de o monografi e care... (...) Vroiam să pun în evidenţă 
şi un itinerariu al cercetărilor, atât de uimitoare, un chimist care deschide o perspectivă de lumină 
biologiei şi un biolog care deschide un domeniu nou chimiei, un itinerariu pe care l-am văzut mereu 
providenţial. Dar asta e, şi pace!

30.X. În Ştiinţă şi Tehnică, un articol despre genetică scris cu inexplicabilă – pentru mine – volup-
tate de a dovedi că nu mai există nicio îndoială că omul se trage din maimuţă. Mă întreb cu astfel de 
prilejuri: ce-o fi  drăcovenia asta? Pentru că la nivelul onestităţii de informaţie ştiinţifi că chestiunea 
este cel puţin controversată. Iar în ceea ce mă priveşte – şi n-aş putea spune că sunt lipsit de cea 
mai recentă informaţie – am cele mai temeinice motive, cum am şi scris, că omul e o încrengătură 
deosebită. Aşa s-a întâmplat şi cu miciurin-ismele şi lysenko-ismele care au naufragiat, după atâta 
tărăboi, în cel mai penibil ridicol. Dar în anumite concepţii sociale se merge pe convingerea că totuşi 
calomnia, eventual minciuna, tot dă nişte roade: Calomniez, calomniez, (...) il en restera toujours 
quelque chose! Ori adevărul e că şi calomnia şi minciuna sunt până la urmă destinate neantului.

17.XII. Dacă un mare cercetător, fi e el chiar Premiul Nobel, nu înţelege decât ce-i arată microsco-
pul pe geografi a unui nume, ignorând tot universul acesta de gânduri, de probleme, de emoţii care 
marchează grandoarea copleşitoare a omului, şi dacă nu pricepe ce se decide pentru om, şi pentru 
istoria lumii, la nivelul tainicei intimităţi şi dacă socoteşte că o creaţie de cremă de ghete e mai 
importantă decât Simfonia a IX-a, să-mi dea voie să-i spun cu o certitudine absolută că cumulează 
titlul de profesor şi laureat Nobel cu acela de monumental imbecil, fără nicio supărare...

21.XII. Profesorul Robert W. Holley (parcă), american [...?], a realizat o sinteză senzaţională, în-
tr-adevăr, căci a sintetizat faimosul acid ribonucleic, constituentul genelor, purtătoare ale factorilor 
aditivi, care, pare-se, e implicat (acidul ribonucleic) în procesul cancerigen şi constituie substanţa vi-
ruşilor. Astfel, se poate spune că prof. Holley a realizat sinteza virusului, a celei mai elementare trepte 
a vieţii, dacă virusul o reprezintă. Lung prilej de vorbe şi de ipoteze, vorba poetului...
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vrătirea aceasta a organismului împotriva corpurilor streine m-a impresionat totdeauna, pentru că 
o constat nu numai la nivelul clinico-biologic, ci şi la nivelul spiritului. Eterogenitatea turbură, e 
nocivă. În fond, e o problemă de stil.

28.I.1968 În Le Monde din 7-8 janvier 1968, am citit acum o pagină cu întâmplări, ca o reacţie, la 
lecţia inaugurată a lui J. [Jacques] Monod, (premiul Nobel 1967), ţinută la Collège de France. Lecţia, 
cum mi se pare, am notat în jurnalul acesta al meu, este tipică pentru prostia (rod al unor pretenţii 
şi orgolii grozave) multor savanţi pe centimetrul lor pătrat de pricepere. Din întâmplările acestea ar 
fi  de reţinut multe pasagii. Am să mă opresc însă la scrisoarea lui Morange, ni savant, ni biologiste, 
cum singur spune, dar care nu şi-a pierdut un bun-simţ salutar, care îl împiedică să spună de grosses 
bêtises, mêmes sur des choses savantes. (...) Îl fi lează, cum s-ar spune, subţire, pe amicul Monod.

Mi-aduc încă o dată aminte de întâmplarea cu conferinţa de divizie a ofi ţerilor de cavalerie. Discuţie inter-
minabilă: Cum să fi e pătura pusă, răsucită, pe şea sau în bandulieră? Desfăşurări „savante” de „argumen-
te”, dar controversa stăruie. Să-l chemăm şi pe Ion, plantonul, zice un ofi ţer ca să mai facă o pauză în savan-
ta discuţie. Răspunsul lui Ion: Să punem, să trăiţi, pătura pe şea, că altfel o poartă şi calul şi călăreţul.

Omul ieşind din... accidente?!! Scumpe domnule profesor Monod, îţi recomand smerenia de a mai 
întreba, măcar ca să ieşim dintr-o hipnoză, şi pe câte un Ion. La laboratorul de la Paris unde am 
lucrat, acest Ion se chema Monsieur Philippe, om de serviciu, dar am băgat de seamă că [Auguste] 
Béhal, membru al Institutului şi al Academiei de Medicină, nu se sfi a să-l consulte uneori.

12.II.1968 Am citit un Paris-Match, în care am văzut declaraţiile unor societăţi medicale franceze 
în legătură cu transplantul de inimă, efectuat de tânărul chirurg Christiaan Barnard (care se roagă, 
mai ales după operaţii, cum de altfel ştiu fac mulţi chirurgi). Bănuiam, dar acum am văzut cât de 
gingaşe probleme morale, etice, şi chiar medicale în sensul stabilirii morţii, ridică această operaţie 
care, pare-se, din punct de vedere tehnic e de mult cunoscută şi practicată pe animale. Dr. Barnard 
e foarte sever criticat. Dar să mai aşteptăm, să vedem cum se va limpezi problema. 

1.III. Fig. Lit. [Le Figaro littéraire] 12-18.II.1968. [Articolul] L’Homme et l’hérédité al profesoru-
lui Maurice Lamy şi al doctorului [Jean de] Grouchy dă un bilanţ complet asupra a tot ce se ştie la 
ora actuală în genetică şi arată prodigiosul progres al acestei ştiinţe (...). Aventura genetică dă un 
sentiment ambivalent de cunoaştere sporită şi de rătăcire. Înaintăm şi ne pierdem într-un fel, poate 
pentru că orice demers al cunoaşterii este o constatare a „ignoranţei”. Niciodată, în toată viaţa mea, 
n-am citit un om de ştiinţă adevărat vorbind altfel.

10.III. Duminica Ortodoxiei. De atitudinea de prietenie faţă de semenii noştri, faţă de oameni, pe 
care trebuie să [o] aibă un creştin – măcar de prietenie, dacă de dragoste e mai greu sau uneori im-
posibil – am vorbit deseori. Totuşi şi dragostea, şi prietenia nu cred că trebuie să facă abstracţie de 
cazurile când cu fermitate şi chiar cu riscuri trebuie să înfrunte şi să se opună ignoranţei îndrăzneţe şi 
neruşinatei îndrăzneli. După părerea mea, atunci, fondul de prietenie, care trebuie să rămână perma-
nent şi necontenit restaurat, nu trebuie confundat cu fermitatea şi opoziţia faţă de confuzie sau neru-
şinata anarhie. În asemenea situaţii, funcţionarea amabilităţii, a convenţiei politicoase le-am socotit 
totdeauna nepotrivite şi neindicate. Pentru mine, creştinul e şi un luptător şi lucrul acesta trebuie să 
se simtă, când e cazul, şi când eu resping îngăduinţa vinovată şi toleranţa. Eu mă opun ignoranţei şi 
neruşinatei îndrăzneli, dintr-un simţ al clarităţii şi ordinei. În inima mea, apoi, mă rog pentru un ase-
menea om pe care a trebuit să-l înfrunt. În orice caz, aceste atitudini de laşitate, de ipocrizii fl agrante 
încarcă universul numai de aproximaţii, de minciuni, de relativităţi, de ideea că toate sunt şi aşa şi aşa, 
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îndreptăţit să fi e de capul lui şi unde nimic nu stă în picioare, unde nimeni nu poate şti nimic precis, 
unde totul e o aiureală. Eu, toată viaţa mea, cât am putut, cum am putut şi chiar mai mult decât s-a 
putut, m-am opus acestei atitudini cu consecinţe lamentabile, dezastruoase. Nu pentru că sunt un 
credincios, adică cred în nişte lucruri, nu pentru că am făcut Filosofi a sau am citit biblioteci întregi, 
pentru că am lucrat zeci de ani în laborator, pentru că am studiat anumite probleme şi pentru că pe 
unele le-am experimentat cu riscul vieţii. Eu ştiu că unele lucruri sunt absolut sigure, chiar dacă inter-
pretarea lor comportă nişte discuţii între nişte limite, că altele sunt problematice, altele enigmatice, 
iar altele sunt pur şi simplu nişte prostii. Cine încurcă borcanele, treaba lui, eu ştiu însă că sunt unii 
care le încurcă şi ştiu să le pun la locurile lor rânduite. E destul!

13.III. (...) Într-un număr recent al revistei Science et Vie am citit un studiu asupra unor concepţii 
noi în astronomie, în legătură cu contractarea, cu prăbuşirea marilor stele sau galaxii, care sub 
enorma presiune colosală gravifi că a materiei se... prăbuşesc asupra lor înşile (ca un turn care de-
păşind o anumită dimensiune se prăbuşeşte strivind materialul pe care e clădit) şi se restrâng într-o 
fracţiune de secundă la un punct. Locul acela se întunecă, [punctul?] de materie dispare , [ca] şi 
emisia de orice energie. Cândva cerul se va întuneca, soarele se va întuneca, sorii şi stelele vor cădea 
din cer etc. Şi autorul încheie spunând: asemenea preziceri le-am mai citit cândva pe undeva...

Într-adevăr, e unul singur care le-a spus pe lumea asta şi acela e Hristos. În economia formaţiei 
şi gândirii mele mărturisesc, încă o dată, întâlnirea mea efectivă cu testarea unui fapt, a încă unei 
viziuni uimitoare, coinciderea unei profeţii unice cu o afi rmaţie a unei concepţii ştiinţifi ce moderne. 
Nici fi losofi i, nici poeţii n-au îndrăznit câteva afi rmaţii uluitoare... incredibile, dar pe care cele mai 
înalte experienţe şi concepţii să le confi rme! E foarte greu de trecut peste asemenea... coincidenţe 
absolut singulare. Orice minte normală e solicitată să zăbovească un pic.

Abstract

MARIUS  VASILEANU, Alexandru Mironescu – spiritually advanced chemist (original diary) 
Scientist, professor, philosopher, writer, publicist, Alexandru Mironescu is one of the founding fi g-
ures of the movement Burning Bush of Antim Monastery, which started in the 40s. Unknown until 
today, when it is about to be published by Eikon Publishing House, in the Collection “Archive of 
the Burning Bush”, the “Journal” of  Alexandru Mironescu – from which we reveal now some frag-
ments - contains a wide range of scientifi c, cultural, theological and spiritual pursuits. His scientifi c 
curiosities are countless and beyond the author’s specialization in physics and chemistry or the 
theme of the doctorate in chemistry at the Sorbonne held in his early youth: medicine, genetics, 
astronomy, quantum physics, history, political science, anthropology, religion etc. Notations in the 
“Journal” of Al. Mironescu are the interface between science, philosophy, art, literature - all imbued 
with the Christian vision and the spirit of hesychastic prayer.

KEYWORDS: culture, science, orthodoxy, hesychasm, Burning Bush
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Claude Bernard în viziunea 

lui Alexandru Mironescu 

Motto: Deși nu era un practicant pios al cultului religios, precum 
Louis Pasteur, de la mama sa a moștenit un puternic simţ al 
sacrului. Ultimele sale cuvinte de pe patul de moarte mărturisite 
părintelui Didon în acest sens sunt edifi catoare: „ - Părinte, tare aș 
fi  necăjit să știu că știinţa mea a putut în vreun fel să stânjenească 
sau să combată credinţa noastră. N-a fost niciodată în intenţia 
mea să aduc nici cea mai mică atingere religiei. Pozitivismul și 
materialismul care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu sunt în ochii mei 

doctrine fără nici un înţeles și de nesusţinut”. 

CAMELIA SURUIANU 

În prefaţa studiului dedicat savantului de reputaţie internaţională Claude Bernard, Alexandru 
Mironescu aduce la cunoştinţă cititorilor împrejurările care au dus la rememorarea sa în spaţiul 

românesc. „Cartea aceasta, poate nu aş fi  scris-o niciodată dacă Tudor Vianu n-ar fi  avut iniţiativa 
să pună la îndemâna publicului o seamă de probleme de interes general”1. 

Alexandru Mironescu pe când se afl a la Paris în vederea elaborării tezei de doctorat a studiat 
şi cercetările doctorului Claude Bernard. După ce i-a parcurs toate manuscrisele şi-a „dat seama 
că Claude Bernard este unul dintre cei mai bogaţi şi mai complecşi oameni de ştiinţă ai veacului 
trecut”, savantul rămânând până în zilele noastre „mărturia vie a cercetătorului care nu a urmărit 
stabilirea unor relaţii, ci a aspirat să cunoască adevărul; şi din acest punct de vedere, a atins un 
prag pe care nimeni din cinul său nu a reuşit să-l depăşească”2. 

*

Claude Bernard, despre care savantul chimist Jean Baptiste Dumas avea să spună că „nu este 
un fi ziologist, ci fi ziologia însăşi”, s-a născut la 12 iulie 1813, în satul Saint-Julien, din apropierea 

1 ALEXANDRU MIRONESCU, Claude Bernard, Fundaţia Regelui Mihai I, Bucureşti, 1946. p 1.
2 Ibidem., p. 3.
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viţă de vie, de pe urma căreia s-au ales cu numeroase datorii. Inteligenţa a moştenit-o de la mama 
sa, „ţărancă, pentru care a avut un adevărat cult”3. 

De-a lungul vieţii, nostalgia faţă de locurile natale îl va determina adeseori să revină la casa 
părintească, fi e spre a se odihni sau spre a medita asupra ideilor sale ştiinţifi ce. „Locuiesc – măr-
turisea savantul – într-o casă aşezată pe colinele Baujolais-ului. În zare sunt Alpii ale căror piscuri 
înzăpezite le văd când cerul este limpede. În faţa mea, nu departe, văd desfăşurându-se luminişu-
rile din valea Saonului. Pe colinele unde locuiesc, sunt cu desăvârşire înecat în întinderi nesfârşite 
de viţă de vie, care dau ţinutului o înfăţişare monotonă. Casa mea, deşi aşezată pe o înălţime, este 
ca un cuib de verdeaţă datorită unui crâng care o umbreşte din dreapta, şi unei livezi care o oco-
leşte pe stânga”4.

Observându-l elev silitor, preotul satului l-a introdus în corul bisericii, învăţându-l şi limba 
latină. Mai târziu, părinţii l-au trimis la seminarul din Villefranche. După terminarea cursurilor, 
conform tradiţiei, s-a înscris la colegiul teologic Thoissey în Ain. Din păcare, după numai un an 
de zile, în lipsa resurselor fi nanciare a fost nevoit să-l abandoneze. O perioadă de timp s-a ocupat 
de gospodăria familiei. Până când într-o zi s-a hotărât să plece la Lyon. Pe atunci nu depăşea vâr-
sta de douăzeci de ani. Ca printr-o minune a fost angajat la farmacia lui Millet. Cu această ocazie 
a învăţat numeroase formule chimice, care mai târziu, în cariera sa de medic, i-au fost de mare 
ajutor. 

Cu toate acestea, literatura a fost cea care l-a ispitit pentru prima oară. Deşi nu avea experi-
enţă a reuşit să redacteze un vodevil, pe care l-a intitulat „Trandafi rul Ronului”. Piesa a fost jucată 
pe scena unui mic teatru din Lyon, aducându-i un substanţial benefi ciu fi nanciar. Dornic de afi r-
mare, scrie o nouă piesă, de data aceasta o dramă în cinci acte, intitulată „Arthur din Bretania”. În 
urma succesului obţinut, primeşte două scrisori de recomandare, una către Saint-Marc Girardin, 
profesor de literatură la Sorbona şi cealaltă către Vatout, renumitul bibliotecar regal. Cu aces-
te documente pleacă la Paris, dornic de a studia literatura. Dar, după ce profesorul Saint-Marc 
Girardin i-a răsfoit manuscrisul i-a comunicat, spre marea sa uimire, că nu are sufi cient talent. 
Acesta însă i-a dat un sfat oarecum providenţial: „– Ai făcut farmacia. Urmează medicina, pentru 
că nu văd să ai temperament dramatic”. Cu toate că, în urma întrevederii, a rămas profund îndu-
rerat, Claude Bernard nu s-a încăpăţânat să se se amăgească cu speranţe deşarte, mulţumindu-i 
profesorului pentru sinceritatea sa. Alexandru Mironescu comentând momentul consideră că, „ar 
fi  poate cazul să vedem în această întâmplare, într-un fel banală, totuşi şi un semn al destinului 
care, cel puţin în viaţa unor oameni, se arată în chip destul de evident”5. 

După înfrângerea literară suferită, Claude Bernard se îndreaptă spre medicină. Şi pentru 
prima dată în viaţă simţi cum evenimentele încep să se succeadă într-un ritm alert. La vârsta de 
douăzeci şi patru de ani este primit în serviciul profesorului Megendie, cel care devine şi primul 
său maestru. Mai exact intră în cercul oamenilor de ştiinţă, cunoscându-l în cadrul unei reuniuni 
pe ilustrul matematician Pierre-Simon Marchiz de Laplace. 

După doi ani, în anul 1838, în urma unui concurs reuşeşte să ocupe funcţia de medic stagi-
ar şi parcă printr-o minune este repartizat tot profesorului Megendie. Interesant este faptul că 
Claude Bernard reuşeşte la concurs al douăzeci şi şaselea din douăzeci şi nouă de candidaţi. Din 
rezultatul obţinut reiese în mod evident că cel care avea să devină cel mai ilustru medic al Franţei 
nu a strălucit în această împrejurare, numărându-se printre ultimii admişi. 

Megendie, observând că laboratorul îl atrăgea în mod deosebit, l-a numit asistent universitar 
la Collége de France. Odată cu această avansare talentul său nativ a început să iasă la iveală. În 
anul 1843 este admis la doctorat. A ales drept studiu: „Sucul gastric şi rolul său în nutriţie”. În 

3 Ibidem., p. 12. 
4 Ibidem., p. 12.
5 Ibidem., p. 15.
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şi odată cu această numire îşi începe propriu-zis cariera în cercetare. Desigur, în viaţa sa au existat 
şi numeroase momente de descumpănire. Spre exemplu, în 1850 şi respectiv 1852, Academia de 
Ştiinţe îi respinge observaţiile, considerându-le eronate. Cu toate acestea, în anul 1854, revine 
asupra deciziei şi îl recunoaşte drept succesor direct al marelui chirurg Roux. Tot în acelaşi an, în 
semn de preţuire, îi creează la Sorbona şi o catedră proprie de Fiziologie Generală.

În 1855, după moartea mentorului său Magendie, Claude Bernard devine profesor univer-
sitar la Collège de France. Consacrarea supremă a venit în anul 1868 când a fost ales prin decret 
imperial în Academia Franceză. Fiind întru totul captat de cercetările sale ştiinţifi ce, la catedra de 
Fiziologie Generală, de la Sorbona, îl numeşte titular pe Paul Bert, cel mai bun elev al său. 

Spre sfârşitul vieţii, Claude Bernard era membru al tuturor societăţilor ştiinţifi ce, de la Stock-
holm până la Constantinopol, fi ind considerat „cel mai ilustru savant al Franţei”. 

Din intimitatea lui Claude Bernard 

În ceea ce priveşte viaţa sa intimă, amintim că s-a căsătorit, mai mult pentru a avea un sta-
tut, cu fi ica unui medic. Din această relaţie s-au născut patru copii, două fete şi doi băieţi, care au 
decedat la o vârstă fragedă. Căsnicia a fost practic un infern. Neînţeles de întreaga familie Claude 
Bernard se va retrage treptat în sine. Amintim că Emile Zola l-a prezentat cu multă obiectivitate 
în romanul Doctorul Pascal. 

Soţia, din cauza problemelor fi nanciare, nu i-a înţeles nevoile, menţinând în sânul căminu-
lui o permanentă „furtună conjugală”. Prins în mrejele mentalităţii vremii Claude Bernard nu a 
deţinut un laborator propriu în care să-şi ducă la bun sfârşit experimentele. Şi ca urmare lucra în 
pivniţa casei, urmărit în permanenţă de resentimentele soţiei. El nu era înţeles nici de fi ice, care îl 
considerau „un monstru chinuitor al celor mai blânde dintre animale”. Una dintre ele, învrăjbită 
peste măsură, din propriile sale venituri fondase chiar şi un azil destinat câinilor vagabonzi. 

Alexandru Mironescu comentând acest aspect se întreabă la un moment dat oarecum reto-
ric: „Cum de n-a găsit omul acesta de atâtea posibilităţi intelectuale o cheie la o asemenea dramă, 
rămâne o enigmă. Fără îndoială, nu este singurul caz în care un om cu excepţionale însuşiri nu 
reuşeşte să rezolve o problemă de viaţă, şi ca urmare înclinăm să credem că inteligenţa, chiar 
când se aliază cu geniul, este neputinciosă să dezlege problemele sufl eteşti. Puterea ei, e singura 
explicaţie, are o limită, deoarece inteligenţa intelectuală ţine de o altă ordine, a omului întreg, 
deplin realizat”6. 

Deoarece se simţea învestit cu o misiune providenţială, Claude Bernard în ciuda problemelor 
familiale şi-a închinat întreaga viaţă puternicei sale vocaţii. Viaţa personală pentru el nu a repre-
zentat un centru de greutate. Şi ca urmare, mult mai târziu decât ne aşteptam, mai exact după ce 
fusese recunoscut drept un mare om de ştiinţă, decide să se despartă. Îi solicită soţiei doar câteva 
lucruri, mai exact: „jumătate din argintărie, jumătate din lengerii, hainele, un crucifi x bătut în 
fi ldeş şi portretul fi ilor săi decedaţi”. La scurt timp după acest incident mama sa moare „de inimă 
rea şi de ruşine”, căci la acea vreme separarea conjugală era considerată „mare necaz”. Astfel, spre 
a uita acest capitol sumbru din viaţa personală, se dedică întru totul cercetărilor ştiinţifi ce. 

Urmărind ordinea cronologică, afl ăm că în 1865, în urma unei epidemii de holeră savantul fu 
răpus vreme de optsprezece luni la pat. În timpul covalescenţei găseşte răgazul de a încheia prima 
sa lucrare: Introducere la studiul medicinei experimentale. Acest manual devenit curs universitar 
de Fiziologie a avut un răsunet deosebit în întreaga lume. Lucrarea s-a individualizat prin lim-
pezimea expunerii, limbajul accesibil şi uşurinţa cu care savantul a prezentat experimentele sale 

6 Ibidem., p. 21.
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scris de Tannemann şi Cursul de fi lozofi e pozitivă a lui Auguste Compte s-a apucat să le comente-
ze dedicându-le câte o amplă recenzie. 

Odată cu începerea războiului, în 1870, Claude Bernard oarecum dezorientat, căutând să 
înţeleagă cursul evenimentelor, nota în jurnalul său: „În istorie, în politică, precum în epidemiile 
din medicină, există curente. Suntem luaţi pe sus de ele, trebuie să le urmărim căutând să nu ne 
frângem gâtul, să nu ne înecăm ca luaţi de un fl uviu: trebuie să urmărim curentul; nu putem în-
frunta fl uviul urcând către izvor. Există un mare curent social care poartă ca într-o vijelie umani-
tatea către ruine, către moarte prin formula egalităţii care nu e în natura sa, dar curentul e, şi nu-i 
vom putea scăpa”7. Remarcăm în acest citat intuiţia sa justă. 

În cele din urmă, la 10 februarie 1878, Claude Bernard cu sănătatea şubredă trece la cele 
veşnice, la căpătâiul său găsindu-se una din fi ice, d´ Arsonval, un mare om de ştiinţă de mai târ-
ziu, Krishaber şi preotul Didon. La insistenţa lui Gambetta i s-au făcut „funerarii naţionale, venite 
dintr-un puternic simţământ de admiraţie umanitară”8.   

Claude Bernard în contextul vremii

Încă din timpul vieţii meritele sale ştiinţifi ce au fost recunoscute şi la nivel internaţional. 
Despre Claude Bernard s-au scris numeroase cronici, eseuri, recenzii. Portretul moral realizat de 
Louis Pasteur este însă edifi cator. „Distincţia persoanei sale, frumuseţea nobilă a fi gurii de o mare 
blândeţe, îi scotea în evidenţă acea simplitate antică. Cu acest om puteai purta o conversaţie din-
tre cele mai naturale, mai fi reşti, dar bogată în idei puternice şi profunde”9. 

Claude Bernard a pornit experimentele de la cercetările înaintaşilor săi. Ideile acestora n-au 
făcut decât să precipite, în personalitatea de o certă autonomie, anumite judecăţi de valoare pe 
care, de-a lungul timpului, le-a dezvoltat în mod personal. Chiar dacă au fost voci care l-au acuzat 
de plagierea unor idei ştiinţifi ce, Alexandru Mironescu atrage atenţia asupra faptului că, „infl uen-
ţa nu e o imitaţie ci e o conlucrare rodnică, un fenomen de interferenţe, de rezonanţă spirituală”10. 
Mai ales că, fără cercetările înaintaşilor, ştiinţa nu ar fi  putut progresa. 

Iată cum comenta Anatole France atitudinea „detractorilor care denunţau plagiaturile”: 
„ - Ce rămâne din Rabelais după lucrările rablesienilor? Şi din Cervantes după acelea ale adoratorilor 
săi? Şi din Molière, după acelea ale molieriştilor? La drept vorbind, cred că ei rămân ceea ce au fost 
totdeauna, adică nişte foarte mari oameni. Dar, critica modernă, ar putea sfârşi prin a ne convinge că 
reputaţia lor este uzurpată”11. Amintim că Anatole France în anul 1921 a obţinut premiul Nobel pentru 
literatură. Nominalizarea a survenit în momentul publicării romanului Thaïs. Textul creionează viaţa 
unei femei uşoare care reuşeşte să-şi schimbe radical destinul. Anatole France după ce a studiat 
viaţa cuvioasei Taisia, personaj istoric care a trăit în primele secole creştine, dă frâu imaginaţiei 
reuşind să realizeze deosebit de elocvent unul dintre cele mai bune romane psihologice. Astfel, 
manuscrisele vechi, după ce au fost trecute prin fi ltrul minţii sale, au dat viaţă unei curtezane 
care a reuşit să-şi schimbe viaţa pentru totdeauna. Prin urmare, conform scriitorului, marile idei 
pornesc întotdeauna de la judecăţi de valoare propulsate de înaintaşi sau de la adevăruri istorice. 
Intuiţia, născută din subtilitatea unei minţi lucrate, poate, atât în cazul de faţă cât şi în cel enunţat 
anterior, să fi e privită drept cheia acestui puzzle. 

7 Ibidem., p. 26.
8 Ibidem., p. 27.
9 Ibidem., p. 31.
10 Ibidem., p. 39.
11 Ibidem., p. 41.
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acuzat de plagierea unor idei ştiinţifi ce nota, în jurnalul său. „Ştiinţa n-a schimbat nici natura, nici 
sentimentele omului, ea nu face decât să-i procure cunoştinţe noi şi să-i dea adeseori mijlocul de a 
ascunde mai bine viciile sale”12. Savantul după ce a luat cunoştinţă de ideile înaintaşilor le-a trecut 
prin fi ltrul minţii sale, reuşind în urma numeroaselor experimente să soluţioneze probleme care 
până la acea vreme colegii săi de breaslă nu le descifraseră enigmele. Astfel, graţie silogismelor 
sale ştiinţa a început să-şi reveleze faţetele.

Cu privire la acest aspect, Alexandru Mironescu în spiritul său pacifi st notează: „oamenii 
creatori ai unui veac sunt cu toţii rude foarte bune, în sensul că fără să ştie unii de alţii, fără să fi  
vorbit între ei, exprimă pe planuri deosebite aceleaşi idei, şi au în comun aceleaşi preocupări, ca şi 
cum ei n-ar fi  decât întruparea vie a unui fapt spiritual, care însă le depăşeşte forţele”13.

Claude Bernard face parte din aşa numita Generaţia de la 1850. Între anii 1848-1851 are loc 
în gândirea europeană un moment important. Epoca marilor entuziasme romantice şi a construc-
ţiilor metafi zice cedează locul noilor viziuni. În momentul când Auguste Compte moare, spiritul 
său începe să domine întreaga lume occidentală. Astfel, analiza, documentul, fi nul spirit de ob-
servaţie, inteligenţa capătă în societate o mare valoare. Convingerea că din analiza elementelor 
simple se desprind legile generale, devine în epocă unanimă. Ca o consecinţă a ideii promulgate, 
Taine scrie un amplu studiu despre „Inteligenţă” şi Darwin publică „Originea speciilor”. „Herbert 
Spencer delimitează un domeniu al necunoscutului, Dubois Reymond rosteşte faimosul său igno-
rabimus, Cournot separă şi el ordinea legilor de istoria faptelor, iar Renouvier pune la îndoială 
orice afi rmaţie, totuşi spiritul pozitivist materialist, domină cu cea mai mare fermitate gândi-
rea celor mai mulţi, am adăuga a celor mai reprezentativi, decizând soarta întregii lor activităţi 
intelectuale”14. 

În acest climat, după analiza lui Alexandru Mironescu, locul pe care îl ocupă Claude Bernard 
este „la confl uenţa, la întretăierea lor. Atitudinea lui e adeseori şovâitoare, el stă mereu într-o 
cumpănă. Când experimentează, pare mai mult înclinat către un determinism, relieful şi legătura 
materială, fi zico-chimică a fenomenelor îl reţine şi chiar îl absoarbe, când însă meditează, balanţa 
oscilează şi gândurile reluându-şi, în bună parte, libertatea lor, umbresc, depăşesc, poziţia strict 
deterministă, strict materialistă”15. Sub tutela mentalităţii din vremea respectivă Claude Bernard 
„a văzut (...) mai mult o faţă a lucrurilor, dar nu s-ar putea susţine că pe cealaltă nu a văzut-o de-
loc, pentru că sunt în opera lui destule semne care mărturisesc că a întrezărit-o”16. De multe ori 
savantul s-a lăsat subjugat de o singură concepţie „şi în special de cea mai strâmtă dintre ele, a 
trecut ca un orb pe lângă lucruri extraordinare”17. 

Alexandru Mironescu, pentru a ne introduce în atmosfera epocii, îl citează pe Pierre Mauriac 
care analizând contextul epocii considera că, „între Berthelot, care mânuia ştiinţa ca un toroipan, 
pentru a distruge ultimile ascunzişuri ale misterului şi ale miracolului, şi Pasteur a cărui inteli-
genţă credincioasă se dăruieşte ştiinţei în mod simplu şi fără calcul, Claude Bernard joacă rolul 
neutralităţii”18. Neutralitatea nu e rezultatul neputinţei cercetătorului de a ocupa o poziţie fermă, 
după cum credea Pierre Mauriac, „ci rezeva unui temperament intelectual sensibil la alte valori 
decât acelea pe care urmărea să le impună cu tot dinadismul teoriile veacului”19. De aceea în opera 
lui Claude Bernard s-a semnalat şi o sumă de incongruenţe. „Contradicţia nu este un viciu de orga-
12 Ibidem., p. 34.
13 Ibidem., p. 39.
14 Ibidem., pp. 43, 44.
15 Ibidem., p. 44.
16 Ibidem., p. 45.
17 Ibidem., p. 46.
18 Ibidem., p. 47.
19 Ibidem., p. 47. 
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că ea este de fapt inclusă în stratul adânc al oricărei realităţi”20.
Anatole France vedea în Claude Bernard nu un savant dintre aceia „de o ucigătoare plicti-

seală care studia şi publica din principiu tot ceea ce era lipsit în mod total de orice interes”, ci o 
personalitate complexă, un erudit, care a trecut prin tot amalganul vieţii. 

*

Deşi nu era un practicant pios al cultului religios, precum Louis Pasteur, de la mama sa a 
moştenit simţul sacrului. Ultimele sale cuvinte de pe patul de moarte, mărturisite părintelui Di-
don, în acest sens, sunt edifi catoare. „Părinte, tare aş fi  necăjit să ştiu că ştiinţa mea a putut în vre-
un fel să stânjenească sau să combată credinţa noastră. N-a fost niciodată în intenţia mea să aduc 
nici cea mai mică atingere religiei... Pozitivismul şi materialismul care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu 
sunt în ochii mei doctrine fără niciun înţeles şi de nesusţinut”21. 

Din lucrările sale ştiinţifi ce rezultă, în mod cât se poate de evident, faptul că savantul chiar 
dacă nu a fost o persoană pioasă a păstrat, până la sfârşitul vieţii, în inima sa credinţa în Dum-
nezeu. Cu toate că, după cum bine observa Alexandru Mironescu, „nu a fost destul de puternică 
să biruiască piedicile din calea ei. Neliniştea aceasta n-a putut depăşi nostalgia, ca să devină o 
mărturisire. Emoţia a fost stăpânită din consideraţii exterioare, ca imaginea aceea, de seninătate 
şi de încredere în virtuţiile ştiinţei pe care o solicitau contemporanii. Claude Bernard, s-ar putea 
spune, a consimţit la acest sacrifi ciu ca o recompensă în schimbul satisfacţiilor sociale pe care le 
primise, nu însă fără să semene ici, colo, câteva semne de întrebare şi de profundă nelinişte”22. În 
aceste întrebări, departe de ochii unui novice, stă ascunsă „arta lui Dumnezeu”.

Labirintul ştiinţific al lui Claude Bernard

Claude Bernard a scris în domeniul medicinei optsprezece lucrări ştiinţifi ce. În faţa studen-
ţilor avea o prestanţă deosebită. „Nu era un orator iscusit. Oricine îl vedea rămânea puternic îm-
presionant. «În picioare, cu capul acoperit de o pălărie largă şi înaltă, de sub care ieşeaua lungi 
plete cărunte, în jurul gâtului avea înfăşurat un mare fular cenuşiu, puţin adus de spate, uimea 
prin modul în care cu multă uşurinţă cufunda degetele în abdomenul unui tânăr, explicând calm 
scopul experimentului. Altădată cu aceeaşi linişte interioară scotocea în măruntaiele însângerate 
ale unui animal, fi xând de fi ecare dată cu un gest net, cu o vorbă limpede punctul clar şi precis al 
descoperirii. După ce termina experimentul îşi ştergea mâinile şi spre a aduce un zâmbet pe feţele 
studenţilor în încheierea cursului cita din Descartes, mai ales cele patru reguli fundamentale ale 
Discursului asupra metodei23, pe care le meditase profund»”24. 

Cursurile se bazau în cea mai mare parte pe demonstraţii. Claude Bernard nu avea darul 
oratoriei. Expunerea materiei era într-o oarecare măsură „tărăgănată”. Dar în momentul când 
intervenea din partea studenţilor o idee, parcă se înviora cursul luând o cu totul altă înfăţişare, 
lecţia devenind cuceritoare. În faţa pretenţiosului auditoriu savantul aducea cu sine şi numeroase 
ezitări, semnele de întrebare la care căuta fi e şi în faţa studenţilor, răspunsuri. 

20 Ibidem., p. 48. 
21 Ibidem., p. 48. 
22 Ibidem., pp. 51, 52.
23 În această lucrarea Descartes pornind de la ipotezele lui Anselm ( „Dumnezeu este fi inţa perfectă” şi „Fiinţa per-
fectă există”) comentează şi analizează din punct de vedere fi lozofi c existenţa şi atotputernicia lui Dumnezeu.
24 Ibidem., pp 57, 58.
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pere mică, oarecum sinistră, care semăna mai exact cu celula unei închisori şi nicidecum cu un 
modest laborator, Claude Bernard ore în şir, stând parcă la pândă, cu multă răbdare observa rând 
pe rând „fenomenele de senzaţie şi de locomoţie, elementele nervoase şi musculare”. 

În urma experimentelor, şi-a dat seama că otrava are o acţiune selectivă asupra organelor şi 
ţesuturilor. Savantul a fost primul cercetător care a reuşit să izoleze sistemul nervos de cel mus-
cular. A observat şi proprietăţile muşchiului faţă de acţiunea motrică a nervului. Alexandru Miro-
nescu, comentând acest experiment, ne oferă câteva suplimentare lămuriri. „Intoxicaţia nervului 
e şi ea parţială în sensul că proprietatea motoare este blocată, paralizată, dar însuşirea senzitivă 
rămâne nealterată. Pe această cale, el a arătat că elementele nervoase şi senzitive au rădăcini fi zi-
ologice diferite”25. 

Claude Bernard a adus o contribuţie substanţială şi fenomenelor de circulaţie şi respiraţie. 
Încă din vremea sa se ştia că proprietatea fundamentală a materiei organizate este „iritabilitatea, 
prin care materia inertă reacţiona în relaţiile ei cu mediul exterior”. Acest procedeu are loc doar la 
organismele inferioare, celelalte manifestând indiferenţă faţă de mediul exterior. 

Întrebându-se din ce cauză se produce independenţa unui organism superior faţă de mediul 
înconjurător, a ajuns la concluzia că explicaţia trebuie căutată în „existenţa unui mediu interior 
intermediar între organismul viu superior şi ambianţa în care trăieşte”. 

În urma unui alt experiment şi-a dat seama că există „un climat fi ziologic propriu în care 
elementele anatomice se dezvoltă şi îndeplinesc funcţiile lor”, realizându-se în permanenţă un 
schimb între celule şi mediul interior. „Prin acest mediu interior, şi-a dat el seama, că se poate ac-
ţiona selectiv asupra celulelor, mult mai bine, cu ajutorul unor agenţi potriviţi, bunăoară toxinele, 
decât pe calea unei intervenţii directe”26. Întrebându-se apoi, cine este cel care păstrează regimul 
mediului constant la nivel fi zico-chimic, Claude Bernard şi-a dat seama că este aerul, oxigenul. 
Pornind de la aceste observaţii a demonstrat că „acţiunea mortală a oxidului de carbon se datorea-
ză dislocării oxigenului din globulele roşii”27. În urma experimentului a observat şi modul în care 
se realizează contracţia arterelor şi dilatarea capilarelor. Această acţiune vaso-motoare o conside-
ra ca fi ind: „fără îndoială unul din progresele fi ziologice cele mai considerabile”28.

În cercetările sale un rol important l-au ocupat fenomenele de absorbţie, secreţie şi excreţie. 
Cu ocazia acestui studiu a demonstrat şi rolul pe care sistemul simpatic şi glandele cu secreţie 
internă îl au în menţinerea echilibrul organismului. Din cercetările sale nu a omis studiul asupra 
Endocrinologiei. „În domeniul secreţiilor interne a avut o intuiţie de geniu”29. 

După cum spuneam, primele sale cercetări ştiinţifi ce le-a făcut asupra secreţiilor externe, cu 
precădere cea a secreţiei gastrice, studiu cu care îşi va lua şi doctoratul. De la acest experiment a 
ajuns la evidenţierea importanţei pe care pancreasul îl are în asimilarea grăsimilor. 

Observând funcţionarea organelor interne, a demonstrat că zahărul din sânge este supus 
unui proces de transformare în urma căruia rezultă o anumită substanţă înmagazinată de fi cat, 
substanţă pe care a denumit-o „glicogen”. Pe măsură ce organismul are nevoie de această sub-
stanţă glicogenul se transformă în zahăr. Funcţiunea glicogenică a fi catului a fost considerată de 
întreaga lume ştiinţifi că cea mai mare descoperire a sa. Cu o intuiţie uimitoare Claude Bernard în 
caietul său de studiu nota. „Diabetul e o boală caracterizată de o tulburare în cheltuirea rezervei 
glicogenice care e prea activă şi care are un răsunet asupra întregului organism. Sistemul nervos 
e acela care reglementează formarea rezervelor şi cheltuirea lor. Diabetul e o boală nervoasă. Ea 
ar fi , după mine, o excitare a nervilor vaso-dilatatori medulari. (...) Am ajuns, rănind un punct 

25 Ibidem., p. 59
26 Ibidem.
27 Ibidem., p. 60.
28 Ibidem., p. 61.
29 Ibidem.
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apare zahărul în urină, iar la animal un diabet artifi cial. Am arătat că se poate, acţionând asupra 
nervilor unei glande sau unui muşchi. Fapt care modifi că într-un mod cu totul local compoziţia 
sângelui venos în cadrul acestor organe”30. Studiul, valabil până în zilele noastre, a uimit întreaga 
lume medicală. Şi astfel, după lungi ore de meditaţie, introspecţie şi multă răbdare Claude Ber-
nard a reuşit să pătrundă „într-unul din ţinuturile cele mai bogate ale organismului viu, şi din-
tr-un anumit punct de vedere, am putea spune, al personalităţii omeneşti”31. 

Alexandru Mironescu, parcurgând studiul Fenomenele de nutriţie, observă, pentru prima 
dată, o uşoară nesiguranţă sau mai bine spus o şovăire. Parcă s-ar fi  încurcat. În pofi da acestui as-
pect, chiar dacă ideile nu au avut o curgere fi rească, savantul „a tras o concluzie exactă, extraordi-
nară, dintr-o experienţă eronată”32. Poate fi  considerat un paradox dar cea mai mare descoperire 
a sa are la bază „o intuiţie justă şi o experienţă eronată”.

 Iată cum a decurs experimentul. La un animal nehrănit „a dozat zahăr în vena portă şi în ve-
nele sub-hepatice, adică în sângele care intră în fi cat şi apoi în cel care iese”33. În urma procedurii, 
a observat că în sângele care intră în fi cat nu există nicio urmă de zahăr, ci dimpotrivă există în cel 
care trece mai departe. Profesorul mai mult atent la idei, decât la experimentul în sine, nu a pu-
tut stabili cu exactitate cauza diabetului, deşi „observaţia rezultată era de fapt cheia care dezlega 
misterul”. Obsedat de rolul fi catului în organism, nu a putut înţelege însemnătatea tulburărilor 
provenite de pe urma suprimării pancreasului, nici cel al zahărului în ansamblul alimentaţiei şi 
nici în metabolismul glucidelor. Alexandru Mironescu comentând aspectul subliniază faptul că, 
„o experienţă nu e un obiect al ştiinţei, (...) ci e un eveniment, în primul rând, al gândirii noastre. 
(...) Experienţele care stau la temelia marilor descoperiri, oricât de paradox s-ar părea încă, sunt 
de fapt justifi carea unei intuiţii, a unui sentiment primordial al realităţii”34.

Introducere la studiul medicinei experimentale – 

prezentare generală

Claude Bernard a militat pentru ca medicina să „devină o disciplină experimentală”35. Inves-
tigaţia ştiinţifi că o considera „piatra unghiulară a tuturor ştiinţelor experimentale, ceea ce până 
la un punct este adevărat”36. În vederea implementării acestei idei, a redactat Introducerea la 
studiul medicinei experimentale. În această carte găsim creionate câteva aspecte din frământările 
sale sufl eteşti care, de-a lungul vieţii, în loc să-l limpezească l-au adâncit şi mai mult. Emoţia în 
faţa experimentului, semnele de întrebare, toate la un loc au scos la iveală uimirea cu care Claude 
Bernard „privea, în laboratorul său ştiinţifi c, măiestria cu care Divinul a creiat după chipul şi 
asemănarea Sa, omul”. 

Dar pentru a ajunge la această uimire, punctul de plecare al oricărui „experimentator îl re-
prezintă o idee, fi e o idee preconcepută, fi e o presupunere sau pur şi simplu o ipoteză de lucru”37. 
Ideea este de fapt punctul de plecare al experienţei. Şi în urma acestei joncţiuni scopul experienţei 
devine acela de a „supune unui control ideea”. Pentru că oricum s-ar naşte această idee ea are 
nevoie de o verifi care, „de o confi rmare pentru a fi  încetăţenită în patrimoniul ştiinţifi c şi utilizată 

30 Ibidem., p. 63.
31 Ibidem., p. 64.
32 Ibidem., p. 66. 
33 Ibidem., p. 67. 
34 Ibidem., p. 71.
35 Ibidem., p. 100.
36 Ibidem., p. 98.
37 Ibidem., p. 100.
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cum ar putea decurge fenomenul. Iată paşii pe care îi parcurge un cercetător. Pentru început „va fi  
obligat să încerce la întâmplare, să tulbure o situaţie dată pentru a face o observaţie şi a dobândi o 
sugestie, pentru că o experienţă propriu-zis implică un act deliberativ care o precedă”39. 

O asemenea experienţă atrage după sine, după cum scria Claude Bernard, „o observaţie pro-
vocată, cu scopul naşterii unei idei”40, iar cercetătorului îi revine rolul „să unească meşteşugul cu 
observaţia cea mai ascuţită, dar şi cu posibilitatea emiterii ideii în sine”41. Acestea unite funcţio-
nează doar dacă „observaţia este cât mai credincioasă faptelor, cât mai nepărtinitoare, experienţa 
cât mai bine făcută, iar ideea cât mai clară. Spiritul experimentatorului trebuie să fi e viu, treaz, să 
întrebe necontenit şi în toate felurile natura. Îndată însă ce rezultatul unei experienţe începe să 
se întrevadă experimentatorul trebuie să cedeze pasul observatorului din el, pentru ca rezultatul 
să fi e consemnat aproape mecanic. „Vă spun – scria Claude Bernard – că experimentatorul pune 
întrebări naturii, dar de îndată ce ea vorbeşte el trebuie să tacă, el trebuie să constate răspunsul ei, 
să o asculte până la capăt, şi în toate cazurile, să se supună acesteia»”42. Totodată, în faţa acestui 
puzzle, omul de ştiinţă era dator, faţă de sine însăşi, să recunoască, cu onestitate, şi dacă cumva, 
exista posibilitatea ca observaţiile sale să fi e eronate. Mai exact, dacă în vreun fel se putea înşela. 
Notând toate aceste aspect Claude Bernard vrea să sublinieze neutralitatea sa desăvârşită. 

La un moment dat, pentru a înţelege mai clar cum stau lucrurile, ni-l oferă drept exemplu 
pe Fr. Huber. Acest savant nu executa el însuşi niciodată experimentele. Sarcina îi revenea ma-
jordonului. În felul acesta cercetătorul nu era atins de nicio infl uenţă. Desigur, era conştient că în 
defi nitiv el fusese motorul care generase ideea. Însă niciodată nu trebuiesc confundate „invenţia 
experienţei cu constatarea rezultatelor”, şi „nici înlăturate ipotezele, ca dăunătoare constatării 
obiective, pentru că tocmai îndrăzneala unei ipoteze măsoară valoarea cercetătorului”43. „Învăţa-
tul complet – constată Claude Bernard – este acela care îmbrăţişează deodată teoria şi practica 
experimentală. Spiritul învăţatului se afl ă mereu, într-un fel, aşezat între două observaţii: una 
care serveşte drept punct de plecare raţionamentului, şi alta care desemnează concluzia”44. 

Rari sunt oamenii de ştiinţă care au reuşit să strângă laolaltă toate darurile unui învăţat de-
săvârşit. De obicei activitatea ştiinţifi că este oarecum împărţită. „Unii adună observaţiile şi faptele, 
alţii au vocaţia ipotezelor, a ideilor, unii se pricep să experimenteze, alţii au darul să sistematizeze 
rezultatele, sau să surprindă principiile de funcţionare”45. Prin urmare, pentru a se evita o concluzie 
eronată este necesar ca aceste ramuri să conlucreze între ele. Strângerea la nesfârşit a observaţiilor 
nu duce practic la nimic. Ipotezele şi ideile fără observaţii, precum şi verifi carea experienţelor sunt 
sterile. „Vedem deci – spunea Claude Bernard – că toţi termenii metodei experimentale sunt soli-
dari unii cu alţii. Faptele reprezintă materialul uman, dar instrumentarea lor prin raţionamentul ex-
perimental, adică teoria, e ceea ce constituie şi edifi că cu adevărat ştiinţa. Ipoteza experimentală nu 
este decât ideea ştiinţifi că, preconcepută sau anticipată. Cu alte cuvinte, controlată, să-i spunem aşa, 
de experienţa în sine. Totul se reduce, încă de la început, la o idee. Ideea este aceea care constituie, 
punctul de plecare al oricărui raţionament ştiinţifi c şi tot ea constituie scopul în aspiraţia spiritului 
către necunoscut”46. Există însă şi un pericol, anume primejdia de a crede într-o mare iluzie. Ispitit 
mereu de jocul ideilor, omul – spune Claude Bernard –, e în mod natural metafi zician şi orgolios”47. 

38 Ibidem., p. 101.
39 Ibidem., p. 101
40 Ibidem., p. 102.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem., p. 103.
44 Ibidem., p. 104.
45 Ibidem.
46 Ibidem., p. 105.
47 Ibidem.
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dacă poate exista pericolul de a nu ajunge la nicio izbândă. Omul este înclinat, prin natura sa, să se 
lase posedat de idei, mai ales cele care se sprijină pe o temeinică şi riguroasă observaţie. 

Primejdia de a cădea victima unor idei preconcepute este foarte mare, şi de aceea cercetătorul 
recurge la experiment. El îşi pune o întrebare şi caută apoi răspunsul în observaţiile sale. Alexandru 
Mironescu nu este de acord cu Claude Bernard considerând că „în realitate adevărul e în noi, şi nu 
în afara noastră. Adevărul nu ar putea fi  niciodată afi rmat numai pe baza unui mecanism exterior de 
observaţii şi experienţe, şi nici chiar numai pe temeiul unei înlănţuiri logice a faptelor. (...) Există nişte 
condiţii, nişte recomandări, dar o metodă de descoperire singulară a adevărului, nu există”48. Prin ur-
mare, cercetătorul afl at în căutarea unui răspuns pertinent deţine în primul rând sentimentul intuiţiei. 
„Raţiunea sau judecata dezvoltă apoi ideea şi deduce în cadrul experimentului consecinţele logice”. 

Alexandru Mironescu, simţind nevoia unor lămuriri, atrage atenţia asupra câtorva aspecte, 
care îi pot scăpa într-o oarecare măsură cititorului. „Claude Bernard arată, servindu-se de sumare 
incursiuni fi lozofi ce, că metoda experimentală nu se referă decât la căutarea adevărurilor obiec-
tive şi nu la căutarea celor subiective”49. În vederea susţinerii acestei ipoteze, citează un amplu 
articol din Introducere la studiul medicinei experimentale. „Experimentatorul care se afl ă în faţa 
fenomenelor naturale seamănă cu un spectator care observă nişte scene mute. El este într-un fel 
un judecător al naturii, numai că în loc să fi e în luptă cu oamenii, care caută să-l înşele cu mărturii 
mincinoase, el se afl ă în prezenţa unor fenomene naturale, care sunt asemenea unor personaje 
a căror limbă şi obiceiuri nu le cunoaşte, dar ale căror intenţii vrea totuşi să le cunoască. Pentru 
aceasta el utilizează toate mijloacele. Observă acţiunile lor, manifestările, mai exact, caută să des-
cifreze cauza în sine, cu ajutorul feluritelor demersuri sau experienţe”50. 

Cu alte cuvinte, cercetătorul îşi pune în joc toată imaginaţia. Atitudinea pe care o adoptă 
devine în acest caz consecinţa unor înlănţuiri logice atât a ideilor cât şi a observaţiilor, experienţa 
fi ind absolut necesară. 

Dar, orice observaţie implică în mod inevitabil elementul care a generat cauzalitatea. Şi, prin 
urmare cercetătorul intră într-un mecanism de căutare a cauzei generatoare. Desigur, îndoiala îşi 
are şi ea locul în cadrul cercetării ştiinţifi ce. Mai ales că o prea mare încredere în ipoteze poate 
duce uneori chiar şi la o rătăcire. Orice investigaţie ştiinţifi că implică necesitatea parcurgerii unor 
etape, care „nu sunt posibile dacă încrederea nu alternează cu îndoiala”51. Această îndoială este 
„impusă şi de constatarea că oricâte măsuri am lua, în observaţie se poate strecura şi eroarea. O 
observaţie nu este niciodată completă şi nici cu desăvârşire lipsită de orice eroare”52. Prin urmare, 
cercetătorul trebuie, sau mai bine spus îi este absolut necesar, să-şi păstreze atitudinea critică şi 
să fi e deschis în faţa oricărei posibilităţi sau discuţii libere. Dar trebuie să ţinem cont şi de faptul 
că îndoiala are de asemenea rolul de a incita cercetătorul la un nou experiment, la verifi cări mai 
ample, care în defi nitiv duc la sporirea patrimoniului său spiritual. Claude Bernard numeşte acest 
artifi ciu „garanţia unei libertăţi fecunde”. În viziunea sa, o singură idee enunţată „nu are niciodată 
un caracter arbitrar sau pur imaginar”, deoarece observaţiile se sprijină întotdeauna pe realităţi. 

Prin urmare, „metoda experimentală nu va da idei noi şi fecunde acelora care nu au”. Cu 
multă sinceritate savantul recunoaşte faptul că, „oamenii care au presentimentul adevărurilor noi 
sunt rari, în toate ştiinţele, cei mai mulţi însă dezvoltă şi urmăresc ideile altora”53. Astfel, o des-
coperire nouă nu e în fond o invenţie nouă. „Dăm în general numele de descoperire cunoaşterii 
unui fapt nou, dar cred că ideea care se leagă de elementul descoperit este aceea care constituie 

48 Ibidem., p. 107.
49 Ibidem., p. 109.
50 Ibidem., p. 111.
51 Ibidem., p. 114. 
52 Ibidem.
53 Ibidem., p. 113. 
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realităţi neaşteptate. Pentru ca omul de ştiinţă să tindă spre desăvârşire, experimentul nu tre-
buie constrâns, acestuia fi indu-i necesară libertatea. Dacă omul de ştiinţă întrezăreşte semnele 
rătăcirii, tocmai această libertate operaţională îi poate desluşi dacă ideea de la care a pornit este 
preconcepută, adevărată sau falsă.

Desigur, teoriile nu sunt nişte dogme, ele au un caracter de provizorat, chiar de presupunere 
până la un punct. Claude Bernard recomandă cercetătorului o independenţă şi o îndrăzneală în 
promovarea ideilor, chiar dacă la orizont se întrevede riscul ca experimentul să pornească de la 
o eroare. În acest caz Alexandru Mironescu nu-l aprobă întru totul. Din punctul său de vedere 
eroarea poate fi  o cale spre adevăr „şi poate chiar o condiţie a afl ării lui, câtă vreme confuzia e 
asemănătoare cu un naufragiu într-o apă stătătoare”55. În această situaţie metoda experimentală 
„asigură o creştere a sumei adevărurilor, şi o împuţinare a erorilor, şi ceea ce o caracterizează e lu-
crul în comun mai mult decât lucrul individual, fapt care-l face pe Claude Bernard să spună: „arta 
sunt eu, ştiinţa suntem noi”56. Astfel, în urma unei noi introspecţii, cercetătorul observă faptul că 
năzuinţa spre valorile absolute ale existenţei nu este o himeră, mai ales că individul „în mod natu-
ral deţine sentimentul absolutului”.

Desigur, acest fapt scoate la iveală şi un alt adevăr. „Omul – scria Claude Bernard – poate mai 
mult decât ştie. Adevărata ştiinţă experimentală nu îi dă puterea decât arătându-i cât nu cunoaşte”57. 
Şi poate că, la un moment dat omul de ştiinţă ajunge să cunoască mai mult decât a intuit la început. 
În acest sens iată ce scrie Claude Bernard: „Pe savant nu-l interesează să cunoască adevărul abso-
lut. (...) Spiritul nostru e atât de mărginit, încât noi nu putem cunoaşte nici începutul, nici sfârşitul 
lucrurilor, dar putem să prindem mijlocul, adică ceea ce ne înconjoară”58. Desigur, asupra acestei 
ipoteze opiniile sunt împărţite, unii dintre noi tindem să cunoaştem mai mult, alţii se mulţumesc cu 
mai puţin. Alexandru Mironescu consideră că „nici chiar de cunoaşterea puţinului nu poate fi  vorba, 
dacă omul nu năzuieşte necontenit către o viziune de ansamblu cât mai cuprinzătoare, străjuită de 
valorile absolutului”59. În aceeaşi ordine de idei, după opinia lui Claude Bernard, „raţionamentul 
sistematic sau scolastic este fi resc spiritului neexperimentat şi orgolios. Numai prin studiul experi-
mental adâncit al naturii ajungem să dobândim spiritul de îndoială al experimentatorului”60. Pentru 
Alexandru Mironescu lucrurile stau oarecum altfel. „Îndoiala o văd mai degrabă ca pe un control al 
modestiei al acelei modestii care menţine omul în justele sale proporţii”.

De-a lungul cursurilor, Claude Bernard a acordat o deosebită atenţie îndoielii, revenind ade-
seori asupra noţiunii. În viziunea sa îndoiala nu trebuie tratată într-un mod simplist, pentru că 
orgoliul aduce cu sine o gravă ştirbire libertăţii creatoare. După opinia sa, „scepticul e acela care 
nu crede în ştiinţă, ci crede în el însuşi. El crede destul în el însuşi pentru a îndrăzni să nege ştiinţa 
şi să afi rme că nu este supusă unor legi fi xe şi determinate. Acela care se îndoieşte este adevăratul 
învăţat, el nu se îndoieşte decât de el însuşi şi de interpretările sale, dar crede în ştiinţă. Acest 
principiu este determinismul fenomenelor”61. Alexandru Mironescu îi completează opinia con-
siderând că experienţele „se cer legate mereu într-un tot organic şi interpretate în lumina unor 
principii pe care le descoperim mai ales în universul nostru interior. Noi nu vom putea descoperi 
ordinea aceea care există în afara unui cadru obiectiv, dacă înlăuntrul nostru domneşte dezorien-
tarea şi haosul”62. 

54 Ibidem.
55 Ibidem., p. 119. 
56 Ibidem., p. 120. 
57 Ibidem., p. 121.
58 Ibidem., p. 128. 
59 Ibidem.
60 Ibidem., p. 129. 
61 Ibidem., p. 130. 
62 Ibidem., p. 132.
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început de un plan prestabilit, iar la capăt de un scop menit să conducă omul spre o realizare. Este 
ştiut însă că orice determinism fi nalist implică o viziune spirituală a lumii”.

Refl ectând asupra joncţiunii, savantul nu se sfi eşte să aducă în faţa cititorilor şi frământările 
sale interioare. „Am fost adeseori învinuit de a fi  materialist şi spiritualist, şi mai ales de a fi  în 
contradicţie cu mine însumi. Aceasta pentru că, pentru a fi  în adevăr, trebuie să fi i în acelaş timp 
materialist şi spiritualist. Materia singură nu explică nimic, spiritul singur nu poate nimic. Eu 
admit că materia ne vorbeşte despre manifestarea fenomenelor şi spiritul îndrumează. Există ca-
uze – spiritualiste, existe fenomene – materialiste. Materia manifestă fenomene pe care ea nu le 
naşte. Precum spiritul omenesc nu poate să se manifeste fără organe. Există deci spirit şi materie, 
şi trebuie să le dăm importanţa cuvenită”63.

Prin urmare, Claude Bernard a intuit că materia este cea care oferă „condiţiile necesare ma-
nifestării spiritului”. „Dualismul – nota profesorul – este concepţia cea mai fi rescă a spiritului 
omenesc. Că o numim subiect, obiect, idealism, realism, spiritualism, materialism etc... , e mereu 
acelaşi lucru. Totuşi spiritul omului are de asemenea şi sentimentul unităţii, ceea ce a făcut ca 
fi lozofi i să vrea mereu să suprime unul din aceşti doi termeni pentru a face să domine celălalt”64.  

În opinia sa, adaosurile nu mai au nicio valoare. „Cum să nu cred într-un Dumnezeu, căci 
am certitudinea că această cunoaştere nu poate proveni de la materie, mai ales că materia în de-
fi nitiv nu se cunoaşte. Presupunând că un element histologic al corpului nostru raţionează, el nu 
va putea avea nicio noţiune de forma ansamblului şi de inteligenţa care îl guvernează şi îl îndru-
mă, dar va trebui să înţeleagă că o inteligenţă superioară îl conservă şi lucrează pentru el”65. În 
tonul acestui silogism, observăm atât zbuciumul său sufl etesc cât şi o luptă cu propriile sale idei şi 
concepţii existenţialiste. Ca într-o altă pagină, Claude Bernard să noteze: „Fiecare fi inţă lucrează 
pentru ea, ea se face centrul totului ... Creştinismul reacţionează împotriva acestei legi”66. Printre 
însemnările lui Claude Bernard o frază ne uimeşte cu desăvârşire: „Ideea nemuririi sufl etului este 
o idee experimentală”67. Nu ştim pe ce căi a ajuns la această concluzie, ipoteza rămânând până în 
zilele noastre o enigmă. 

O altă idee ne atrage în mod deosebit atenţia: „Când vedem murind o persoană pe care am 
cunoscut-o mult şi când vedem inteligenţa sa dispărând, calităţile sale morale ducându-se, sun-
tem izbiţi şi ni se pare că vedem ceva ce nu se găseşte deloc în materie, ceva ce se duce. Această 
cunoştinţă se pierde, iar materia rămâne, ori materia nu poate să aibă cunoştinţă de ceea ce este 
ea însăşi în defi nitiv”68. 

După opinia sa, spiritul omenesc e în aşa fel alcătuit, încât crede pur şi simpu că există Dum-
nezeu. „Trebuie – scria savantul – să distingem trei grade în cunoaşterea omului. Mai întâi el îşi 
făureşte o reprezentare a lucrurilor în care crede. Apoi el vrea să ştie de ce crede; el raţionează 
asupra credinţelor sale. În sfârşit el vrea să aibă dovada raţionamentelor sale, el demonstrează, 
adică experimentează. În toate cunoştinţele omeneşti, din toate epocile, există un amestec, în mai 
mare sau mică proporţie, din aceste trei lucrări: religie, fi lozofi e şi ştiinţă”69.

În concluzie, dacă ar fi  să rezumăm într-o singură propoziţie Introducere la studiul medici-
nei experimentale am spune că Claude Bernard de-a lungul acestei cărţi nu face decât să arate sub 
diferite forme necesitatea căutării unor idei călăuzitoare, „legătura dintre noi (– entităţi spiritua-
le) şi realităţile materiale”. 

63 Ibidem., p. 153, 154. 
64 Ibidem., p. 155. 
65 Ibidem., p. 158. 
66 Ibidem., p. 160. 
67 Ibidem., p. 160. 
68 Ibidem., p. 161. 
69 Ibidem., p. 165. 
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cească mai mult fenomenul spiritual. După opinia sa Claude Bernard „ar fi  putut să ne arate, (...) 
în ce măsură obiectul e pretextul de a da în vileag anumite posibilităţi, anumite virtualităţi ale 
cunoştinţei noastre, sau în ce măsură o întrebare e mai mult decât o simplă constatare”70. De ase-
menea, ar fi  putut omite greşeala de a considera activitatea ştiinţifi că drept procedeu al înmulţirii 
cunoştinţelor. Mai ales că, după cum bine intuise savantul, „viaţa nu este un epi-fenomen. Meca-
nismul ei este un joc secund. Problemele pe care le ridică la nivelul cercetării experimentale îm-
plică şi alte aspecte de care omul de ştiinţă trebuie să ţină seama, dacă urmăreşte nu o informaţie 
parţială, ci să cunoască adevărul”71. 

Cu toate acestea, Claude Bernard a oferit lumii cadrul cel mai prielnic unor dezbateri me-
dicale. În viziunea sa, „experimentatorul se îndoieşte fi e chiar şi de punctul său de plecare. El 
primeşte în sufl et fi e chiar şi contradicţia, dar cu singura condiţie ca ea să fi e dovedită. Scolasticul 
nu se îndoieşte niciodată de punctul său de plecare. Spiritul său e îngâmfat şi intolerant. El nu 
primeşte contradicţia, pentru că nu admite faptul că punctul său de plecare poate să se schimbe”72. 
Ca urmare, „omul trebuie să se învrednicească de o deschidere sufl etească pentru a descoperi şi 
primi adevărul”73. 

Înzestrat cu o vădită înclinaţie pedagogică, Claude Bernard a reuşit să statornicească o bază 
de plecare, cât mai fermă cu putinţă, unei discipline pe care căuta să o introducă în rândul ştiin-
ţelor pozitive. 

Cu ocazia centenarului dedicat savantului, în anul 1913, Bergson, la Collège de France, cu 
privire la monumentala lucrare, Introducere la studiul medicinei experimentale, saluta „alături 
de fi ziologistul de geniu, care în defi nitiv a fost unul din cei mai mari experimentatori ai tuturor 
timpurilor, şi pe fi lozoful care a fost unul din maeştrii gândirii contemporane”74. 

Alexandru Mironescu nu ezită să amintească faptul că, „acest fi lozof fără voia sa”, a lăsat 
posterităţii „scâncetul unui geniu”; cum era de altfel fi resc să i se întâmple unui gânditor care se 
întâlnea la masa de lucru şi cu numeroase probleme existenţialiste. 

Mai puţin cunoscut este faptul că, Claude Bernard a trăit toată viaţa sub un mare zbucium 
sufl etesc, aspect vizibil atât în jurnalul său şi în caietele de studiu. Lupta a fost a unui mare savant, 
care deşi şi-a exercitat atribuţiile într-un moment oarecum neprielnic, a reuşit să depăşească toate 
obstacolele vieţii. 

Această amplă monografi e reprezintă pentru Alexandru Mironescu fi rul călăuzitor al unor 
idei ştiinţifi ce care într-un moment al vieţii l-au preocupat şi pe el. Monografi a este scrisă cu multă 
obiectivitate. Deşi îl admiră în profunzime, Alexandru Mironescu îi surprinde şovăirile, eventu-
alele idei eronate şi numeroasele semne de întrebare. Cu toate acestea, îi recunoaşte intuiţia de 
geniu, capacitatea de observare, introspecţie şi, nu în ultimul rând, răbdarea cu care a aşteptat 
toată viaţa ca natura să-i dezvăluie mecanismele compoziţionale. 

Alexandru Mironescu nu omite să ne aducă în atenţie şi aspect din viaţa sa personală. Ne-am 
fi  aşteptat ca acest om să aibă nenumărate împliniri. Dar iată că o gândire ordonată poate cauza 
apropiaţilor dezechilibre morale şi sufl eteşti. Poate că, dacă nu ar fi  efectuat acele odioase experi-
mente, familia i-ar fi  fost alături.  

Cu toate acestea, în pofi da aurei de „chinuitor al celor mai blânde dintre animale” Claude 
Bernard a reuşit să lumineze chipurile oamenilor care aşteptau în spitalele pariziene o minune 
dumnezeiască. Prin munca sa, strădania de a înţelege, de a concluziona şi dezlega misterele nee-
lucidate până atunci ale medicinei, acest ilustru savant a uşurat viaţa semenilor săi. Şi, ca urmare, 

70 Ibidem., p. 168. 
71 Ibibidem.
72 Ibidem., p. 172.
73 Ibibidem.
74 Ibidem., p. 138.
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te merită astăzi să fi e rememorat şi recunoscut ca membru cu drepturi depline în familia oamenilor 

de ştiinţă care au pus mai presus de orice munca în serviciul aproapelui, fi e chiar şi în detrimentul 
vieţii personale. 

Abstract

CAMELIA SURUIANU, Claude Bernard as seen by Alexandru Mironescu 
Alexandru Mironescu got acquainted with the studies of Claude Bernard in Paris while developing 
his PhD thesis. Surprised by his scientifi c work, he decides to draw up an ample monography for 
him. The text captures: aspects of his unfortunate personal life, his career at the university and 
the conclusions of his scientifi c experiments.  Despite his aura  of “tormenter of the most gentle of 
animals”  Claude Bernard was able to lighten the faces of people in the Parisian hospitals, waiting 
for a divine miracle. 

KEYWORDS: Claude Bernard, doctor, physiology, experiment, scientist 
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Cea mai recentă apariţie editorială semnată de 
Preasfi nţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop 
Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, este găzduită 
de editura Reîntregirea din Alba Iulia şi reuneşte o 
serie de studii de istorie bisericească ale autorului 
universitar, după cum se precizează chiar în sub-
titlul lucrării. Intitulată în chip inspirat şi sugestiv 
Cuvânt şi faptă în lumina Evangheliei – Studii de 
istorie bisericească, cartea se adresează în primul 
rând specialistului, dornic de familiarizare sau 
aprofundare a problematicilor tratate, dar şi citi-
torului intelectual în general, interesat de lămuri-
rea unor aspecte mai puţin cunoscute din istoria 
Bisericii Ortodoxe Române, sau pur şi simplu 
curios de parcursul cărturăresc al autorului.

Structurată în patru mari capitole, lucrarea 
abordează subiecte de istorie bisericească şi mo-
nahală, cu referire la cele două eparhii istorice, cu 
pronunţat caracter cultural-cărturăresc, care au 
infl uenţat destinul monahal, universitar şi arhie-
resc al autorului: Mitropolia Moldovei şi Bucovi-
nei, cu Arhiepiscopia Iaşilor, şi respectiv, Arhie-
piscopia Râmnicului. De altminteri, subsumarea 
diacronică şi semnifi cativ-simbolică a tematicilor 
tratate în carte, evoluţiei şi parcursului monahal, 
pastoral şi cărturăresc ale autorului ierarh este 
subliniată chiar de acesta încă din primele rân-
duri ale Cuvântului înainte: „Slujirea monahală, 
preoţească şi arhierească săvârşită în Biserica 
strămoşească, începând de la Mănăstirea Neamţ, 
continuând cu Centrul eparhial din Iaşi şi acum în 
Arhiepiscopia Râmnicului, ne-a oferit posibilita-
tea aprofundării istoriei Bisericii, a monahismului 
românesc, dar şi cunoaşterea cuvintelor dăltuite 
în fapte, transfi gurarea umană şi sfi nţirea materiei 
prin harul lui Dumnezeu” (p. 5). 

Închinoviat la Mănăstirea Neamţ, actualul 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului predă 
de mai multă vreme cursuri de Istorie a Bisericii 

†EMILIAN LOVIŞTEANUL, 
Episcop-Vicar al Arhi-
episcopiei Râmnicului, 
Cuvânt şi faptă în lu-
mina Evangheliei, Edi-
tura Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2014, 256 p.

Cea mai recentă apariţie
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Ortodoxe Române şi a activităţilor de fi lantropie 
bisericească la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Iaşi, şi de curând, şi la cea din Craiova. Acti-
vitatea didactică i-a fost însoţită în mod fi resc, de 
o constantă activitate de cercetare ştiinţifi că, con-
cretizată în numeroase publicaţii. Studiile cuprin-
se în lucrarea de faţă reprezintă un compendiu 
al celor mai reprezentative dintre acestea, rod al 
preocupărilor ştiinţifi ce şi cărturăreşti permanen-
te ale autorului, publicate de-a lungul anilor în di-
verse reviste ştiinţifi ce, sau prezentate sub formă 
de comunicări la diferite simpozioane naţionale 
şi internaţionale. Iniţiativa de a le aduna laolaltă 
şi a le propune publicului sub forma unui singur 
volum îi facilitează cititorului accesul la fi ecare 
studiu în parte şi, în acelaşi timp, la ansamblul lor, 
constituindu-se totodată într-o mărturie ştiinţifi că 
a continuităţii şi coerenţei demersului de cerceta-
re istorico-bisericească al autorului. 

În strânsă legătură cu subiectul tezei de doc-
torat susţinută la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi în anul 2009, sunt cuprinse în carte 
studii cu privire la aspecte punctuale sau de sin-
teză mai largă din istoria Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei (în capitolul I), precum şi la istoricul 
activităţilor social-fi lantropice bisericeşti din ca-
drul Arhiepiscopiei Iaşilor şi din cea a Râmnicului 
(activităţile din cele două eparhii fi ind prezentate 
împreună în capitolul II, ca o îngemănare sim-
bolică a trecutului şi prezentului existenţial ale 
autorului ierarh). În deplină concordanţă cu oma-
gierea Sfi nţilor Martiri Brâncoveni de către Bise-
rica Ortodoxă Română în anul în care ne afl ăm, 
cel de-al treilea capitol al cărţii le este consacrat 
acestora, ocrotitori spirituali ai Arhiepiscopiei 
Râmnicului, eparhia pe care Preasfi nţitul Părinte 
Emilian Lovişteanul o păstoreşte de la alegerea şi 
întronizarea sa ca Episcop Vicar la 14 noiembrie 
2009. Sunt subliniate virtuţile vieţii creştineşti ale 
Voievodului, şi mai ales radicalitatea deciziei sale 
de asumare a morţii muceniceşti, împreună cu 
cei patru fi i şi cu sfetnicul Ianache, este punctată 
contribuţia lui Brâncoveanu la ctitorirea de bise-
rici şi mănăstiri, la dezvoltarea artei şi culturii. Un 
element de originalitate îl reprezintă prezentarea 
operei şi jertfei Sfi nţilor Martiri Brâncoveni în 
relaţie de analogie ontologică cu opera eminescia-
nă, considerate fi ind ca deopotrivă contribuitoa-
re la „întărirea legăturii dintre cult şi cultură” şi 
făcând parte în egală măsură din ceea ce autorul 
numeşte „patrimoniul spiritual-cultural naţio-
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nal” (p. 122). Iubitor de sfi nţi şi de cultură, de artă 
bisericească şi de sfi nţenie, Preasfi nţitul Emilian 
Lovişteanul este un pasionat al destinului istori-
co-voievodal şi al sfârşitului martiric al Sfi nţilor 
Brâncoveni cărora le-a dedicat o carte separată, 
tipărită la Râmnic cu puţin timp înainte de apa-
riţia lucrării pe care o semnalăm aici şi intitulată 
sugestiv Între bucuria vieţii şi darul nemuririi – 
Sfi nţii Martiri Brâncoveni (Editura Sfântul Antim 
Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2014).  

Capitolul al IV-lea al cărţii aprofundează o altă 
tematică dragă autorului şi anume aceea a mona-
hismului românesc, cu exemplifi cări şi studii de 
caz referitoare la mănăstiri emblematice din cele 
două eparhii care se regăsesc în întreaga econo-
mie a lucrării: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 
reprezentată prin Mănăstirea Neamţ (mănăstirea 
de metanie a Preasfi nţitului Emilian Lovişteanul) 
şi mănăstirile Hurezi şi Arnota, ctitorii voidevo-
dale încărcate de istorie bisericească şi culturală 
devenite reprezentative pentru Arhiepiscopia 
Râmnicului. Perspectiva sincronică, de tip spiri-
tual-monografi c, se împleteşte armonios cu cea 
diacronică, în studiile consacrate Decretului 410 
sau rolului egumenului Ioan de la Hurezi în desă-
vârşirea operei ctitoriceşti a Voievodului Martir 
Brâncoveanu. Ierarhul autor subliniază atât în 
acest capitol, cât şi în Cuvântul înainte al cărţii, 
importanţa deosebită a rolului pastoral-social al 
monahismului în evoluţia societăţii româneşti 
de-a lungul vremii.

Construită simetric şi bipolar, în jurul celor 
două axe centrale sugerate de cuvintele din titlu, 
„cuvânt” şi „faptă”, de mărturisire şi respectiv, 
de înfăptuire concretă a Cuvântului Evangheliei, 
cartea se citeşte cu reală plăcere nu numai da-
torită interesului pricinuit de subiectele tratate, 
ci şi datorită vioiciunii şi frumuseţii stilistice ale 
scriiturii, trăsături ce caracterizează, de altfel, 
ansamblul cărţilor publicate de Episcopul Vicar al 
Arhiepiscopiei Râmnicului. 

Frazele desprinse din Cuvântul înainte al 
lucrării şi alese spre ilustrare sintetică pentru co-
perta a IV a acesteia îi propun cititorului şi o cheie 
posibilă de lectură, în direcţia reprezentativităţii 
bisericeşti şi culturale a subiectelor tratate şi a 
impactului spiritual al demersului sintetizator 
al ierarhului autor: „Nădăjduim ca aceste vitralii 
– icoane ale ortodoxiei româneşti şi universale, 
să aşeze în sufl etele cititorilor mantia luminii 
mărturisitoare a unui popor dreptcredincios şi 
dorul spre un pelerinaj în vieţile sfi nţilor şi în mo-
nahismul autentic”. O analiză stilistico-semantică 
amănunţită a acestei fraze îi atrage deja atenţia 
cititorului avizat asupra bucuriei clar mărturisite a 
înscrierii autorului în spiritualitatea şi frumuseţea 
Ortodoxiei, în adeziunea la calea monahală pentru 
împlinirea pelerinajului pe care îl avem de par-
curs în lumea aceasta spre cetatea cea veşnică din 
Împărăţia cerurilor şi descoperirea luminii celei 
neînserate a Zilei a opta. 

FELICIA DUMAS  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sir Steven Runciman (1903-2000) a fost una 
dintre fi gurile marcante ale şcolii istoriografi ce 
britanice din secolul al XX-lea, remarcându-se 

prin cercetările sale în domeniul medievisticii şi 
bizantinologiei. Datorită unei imense averi moş-
tenite de la bunicul său în anul 1937, Steven Run-
ciman şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii ca 
liber profesionist, călătorind, susţinând conferin-
ţe sau prelegeri, colectând informaţii, documente 
vechi inedite şi valorifi cându-le prin numeroa-
sele sale lucrări. Runciman a devenit celebru 
atât datorită numeroaselor sale lucrări istorice 
(amintim: Primul Imperiu Bulgar – publicată în 
anul 1930, Civilizaţia Bizantină – publicată în 
anul 1933, O istorie a cruciadelor – în trei volu-
me, publicată în perioada 1952-1955, Vecerniile 
siciliene – publicată în anul 1958, Căderea Con-
stantinopolului – publicată în anul 1965, Teocra-
ţia bizantină – publicată în anul 1977 etc.), cât şi 
datorită stilului său narativ, captivant.

STEVEN RUNCIMAN, Marea 
Biserică în captivitate. 
Un studiu referitor la 
Patriarhia Constanti-
nopolului din perioada 
premergătoare cuceririi 
turceşti până la Marele 
Război de Independen-
ţă, traducere din limba 
engleză de Mihai-Silviu 
Chirilă, Bucureşti, Editu-
ra Sophia, 2013, 487 p.
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limba engleză a fost publicată în anul 1968), vo-
lumul Marea Biserică în captivitate îşi propune 
examinarea efectelor „cuceririi otomane asupra 
istoriei ecleziastice greceşti şi a vieţii religioase” 
(p. 18), panorama vieţii religioase fi ind completa-
tă cu elemente de viaţă politică, socială, cultura-
lă, intrigi şi patimi potrivnice.

În ceea ce priveşte structura lucrării, aceas-
ta aminteşte de tratatele de istorie publicate în 
secolul al XIX-lea (după modelul antic), fi ind 
împărţită în două cărţi: „Biserica înainte de cuce-
rirea turcească” (împărţită, la rândul ei, în şapte 
capitole) şi „Biserica sub sultanii otomani” (îm-
părţită în unsprezece capitole).

Cele şapte capitole ale primei cărţi (pp. 11-
182) ne prezintă situaţia Bisericii constantino-
politane înainte de cucerirea otomană, care nu a 
putut niciodată să se bucure de statutul pe care 
îl avea Biserica apuseană, pe de-o parte datorită 
restricţionării puterii sale de către autoritatea 
imperială, iar pe de alta datorită „democraţiei 
Bisericii şi pretenţiilor egalitariste ale episcopi-
lor” (p. 18). Potrivit lui Steven Runciman istoria 
Bisericii constantinopolitane poate fi  împărţită 
în patru mari epoci: prima epocă durează de la 
fondarea noii capitale până la invaziile arabe ale 
Siriei şi Egiptului (perioadă în care marile me-
tropole religioase încep să îşi dezvolte propriile 
perspective teologice), a doua epocă durează din 
secolul al VII-lea şi până la debutul invaziilor 
turceşti din secolul al XI-lea (perioadă în care, 
pe fondul decăderii vechilor metropole creştine, 
Constantinopolul devine capitala incontestabilă a 
creştinismului), a treia epocă durează din secolul 
al XI-lea până la începutul secolului al XIII-lea 
(perioadă de decădere şi tranziţie, marcată de 
apariţia fenomenului cruciadelor, care au dus la 
înrăutăţirea relaţiilor dintre creştinătatea apu-
seană şi cea răsăriteană), ultima epocă fi ind mar-
cată de cucerirea latină din 1204. Este analizată 
structura Bisericii constantinopolitane, relaţia cu 
statul (Biserica şi statul afl ându-se într-o relaţie 
de interdependenţă), relaţia Bisericii constantin-
opolitane cu celelalte Bisericii contribuţia Biseri-
cii la dezvoltarea sistemului educaţional, atitudi-
nile faţă de misticism, precum şi atitudinile faţă 
de încercările de reunifi care a Bisericii.

Cele unsprezece capitole ale celei de-a doua 
cărţi (pp. 183-448) ne prezintă istoria bisericii 
constantinopolitane, afl ată sub ocupaţia oto-

mană. Odată cu căderea Constantinopolului şi 
instaurarea aşa-numitei perioade a turcocraţiei, 
Biserica a fost despărţită de stat, devenind Bise-
rica unui popor supus, care depindea de bună-
voinţa sultanilor otomani. Comunitatea creştină 
a fost organizată într-un „milet ortodox” (formă 
de organizare a minorităţilor religioase din Im-
periul Otoman), conducătorul religios devenind 
„responsabil pentru administrarea acestuia şi 
pentru comportamentul adecvat faţă de puterea 
dominantă” (p. 187). Pentru ca milet-ul ortodox 
să fi e organizat, prima sarcină a fost aceea a nu-
mirii unui conducător, în persoana lui Ghenadie 
Scholarios, lider al fostei partide antiunioniste 
din Biserică. Astfel, patriarhul Bisericii constan-
tinopolitane devenea unul dintre funcţionarii 
Imperiului Otoman. Steven Runciman consideră 
că, în calitate de conducător al milet-ului orto-
dox, patriarhul a devenit, într-o oarecare măsură, 
moştenitorul direct al împăratului, trebuind să se 
transforme în politician, capabil să pledeze şi să 
facă combinaţii în folosul poporului său, precum 
şi „să se folosească de autoritatea sa pentru a se 
asigura că ortodocşii acceptă autoritatea sul-
tanului şi se abţin de la dezordine” (p. 191). Este 
analizată relaţia Bisericii constantinopolitane cu 
noile autorităţi otomane (acestea din urmă im-
plicându-se în alegerea patriarhilor), decăderea 
sistemului educaţional în Constantinopol (o par-
te din învăţaţii bizantini mutându-şi activitatea 
la universităţi din străinătate, în special Italia), 
relaţia Bisericii contantinopolitane cu Biserica 
Romei (autorul considerând că patriarhia ecu-
menică nu a putut uita niciodată rivalitatea cu 
Roma), relaţia cu Bisericile protestante, relaţia 
cu Biserica rusă (aceasta din urmă, ridicată în 
anul 1552 la rangul de patriarhie), defi nirea 
doctrinei ortodoxe, dezvoltarea nobilimii gre-
ceşti fanariote (care, din aproape în aproape, 
vor ajunge să controleze patriarhia ecumenică), 
relaţia cu poporul grec (Biserica nu a pierdut 
niciodată contactul cu poporul), încheind cu de-
butul mişcării greceşti de eliberare (moment în 
care patriarhul Grigore al V-lea este spânzurat de 
poarta palatului său, alături de doi mitropoliţi şi 
doisprezece episcopi). 

Steven Runciman îşi încheie lucrarea 
printr-un epilog (pp. 443-448) în care afi rmă că 
patriarhia ecumenică „nu şi-a revenit niciodată 
după evenimentele din 1821 […] patriarhul 
a rămas încă şeful milet-ului ortodox, dar 
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administraţia sa a fost supravegheată mai 
îndeaproape, iar puterile sale au fost restrânse 
constant”, această situaţie persistând până 
la fi nalizarea Primului Război Mondial, când 
instituţia milet-ului va fi  abolită.

Lucrarea este însoţită de o consistentă listă 
bibliografi că (pp. 449-472), precum şi de un in-
dice general (pp. 473-486).

Lăsând la o parte bogatul bagaj de informaţii 
istorice (care cuprinde o perioadă de aproape 
cinci secole), lucrarea lui Steven Runciman 
impresionează prin cunoştinţele teologice, dog-
matice (atât răsăritene, cât şi apusene), oferind, 
astfel, o radiografi e completă a spiritului civili-
zaţiei şi ¨Bisericii bizantine. După umila noastră 
părere, tocmai acest aspect conferă lucrării lui 
Steven Runciman un caracter de singularitate în 
cadrul literaturii de specialitate, de bibliografi e 

obligatorie pentru orice teolog sau istoric intere-
sat de istoria Bisericii constantinopolitane.

Lecturarea acestei lucrări, impresionantă ca 
dimensiuni (487 pagini), evidenţiază un efort 
considerabil, un volum de muncă enorm, o ca-
pacitate de sinteză a bogăţiei informaţiilor docu-
mentare, inteligent exploatate, greu de surprins 
în câteva fraze. Redactată cu profesionalism, pe 
baza unui material documentar şi bibliografi c 
impresionant, lucrarea ne este redată într-o tra-
ducere excelentă (chiar dacă târzie), în condiţii 
grafi ce de excepţie, format mic, elegant, toate 
aceste elemente conferind o înfăţişare plăcută 
ochiului. Trebuie remarcat şi limbajul narativ, 
captivant, care reînsufl eţeşte acea lume, atrăgând 
şi fascinând cititorul, îndemnul la lectură, deopo-
trivă utilă şi plăcută, fi ind mai mult decât fi resc.

MIHAI-OCTAVIAN GROZA



125

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

AuAutoriitorii

BEU, TITUS ADRIAN , profesor de fi zică teoretică şi computaţională la Facultatea de Fizică 
a Universităţii Babeş-Bolyai. A absolvit studiile de licenţă în domeniul fi zicii în 1982 la 
aceeaşi instituţie, iar pe cele masterale la Universitatea din Bucureşti în 1983. A activat 
ca şi cadru didactic la Facultatea de Fizică din Cluj începând cu 1986, susţinându-şi doc-
toratul în fi zică teoretică în 1990. Din 2001 este profesor titular, iar de-a lungul timpului 
a predat cursuri teoretice, în special de mecanică cuantică, dar şi de metode numerice şi 
fi zică computaţională.  A efectuat numeroase stagii de cercetare, în special în Germania 
şi Japonia, în 2004 activând ca ”invited professor” la Tokyo Institute of Technology. Te-
mele sale de cercetare au evoluat de la plasma Tokamak şi reactorii nucleari în anii ’80 , 
ciocniri şi spectroscopie moleculară în anii ’90, la fullerene şi nanofl uidică în ultimii ani. 
În 2014 a publicat o carte de programare numerică la prestigioasa editură CRC Press a 
grupului Taylor & Francis.

COSTACHE , DORU, preot în Australia; doctor în teologie al Universităţii din Bucureşti 
(2000); asistent universitar (teologie sistematică), Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Bucuresti (1995-2004); Senior lecturer (studii patristice), Colegiul Teologic Grec-
Ortodox Sfântul Andrei din Sydney (2005-prezent); membru al Societăţii pentru Stu-
diul Creştinătăţii Timpurii, Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie 
University, Sydney; fondator al Asociatiei pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie, 
Bucuresti; co-editor al seriei de volume Noua reprezentare a lumii: Studii interdisci-
plinare (2002-2005); volume publicate (în colaborare): Introducere în dogmatica 
ortodoxă (1997); Ştiinţă şi teologie: Preliminarii pentru dialog (2001); Sfi nţii Părinţi 
despre originile şi destinul cosmosului şi omului (2003); Noua Reprezentare a Lumii: 
Studii Interdisciplinare si Transdisciplinare (New World Paradigm: Interdisciplinary 
and Transdisciplinary Studies), Vol. 4 (2005); Cappadocian Legacy: A Critical Ap-
praisal. Sydney: St Andrew’s Orthodox Press, (2013).

DUMAS, FELICIA , este prof. univ. dr. la Facultatea de Litere (catedra de Limba Franceză), 
a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Autoare a unui Dicţionar bilingv (român-francez 
şi francez-român) de termeni religioşi ortodocşi, a alte patru cărţi şi co-autoare a încă 
două, Felicia Dumas predă limba franceză şi la Facultatea de Teologie ortodoxă “Dumitru 
Stăniloae” din Iaşi. A publicat numeroase articole şi studii de semiologie a gesturilor li-
turgice ortodoxe, despre terminologia ortodoxă din franceză, despre bilingvismul franco-
român, sau despre francofonie şi relaţiile franco-române în reviste din ţară şi din străină-
tate. A tradus în limba franceză cartea Părintele Paisie Duhovnicul/Le Père Païssié Ola-
ru, apărută la editura l`Âge d`Homme de la Lausanne şi în limba română (din franceză) 
patru cărţi de spiritualitate ortodoxă, dintre care trei semnate de părintele arhimandrit 
Placide Deseille. Originară din Rm. Vâlcea, Felicia Dumas este căsătorită şi are un băiat.



126

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

GROZA, MIHAI-OCTAVIAN , absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofi e din cadrul Uni-
versităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi masterand în cadrul aceleiaşi universităţi. 
Este autorul a peste 100 de studii de specialitate şi colaborator al unor reviste precum 
Der Unterwald, Terra Sebus (Sebeş), Transilvania (Sibiu), sau Caiete Silvane (Zalău). 
Volume: Consiliul Naţional Român de la Alba-Iulia, Editura Emma Books, Sebeş, 2012.

ILOAIE, ŞTEFAN , (n. 1968, Feldru, Bistriţa-Năsăud), preot, doctor în teologie al fa-
cultăţii de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu; profesor şi director de 
departament la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, unde predă cursuri de Morală creştină. Autor al volumelor: Relativi-
zarea valorilor morale. Tendinţele eticii postmoderne şi morala creştină, Edi-
tura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009; Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, 
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009; Responsabilitatea morală personală şi 
comunitară. O perspectivă teologică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009; Nae 
Ionescu şi Ortodoxia românească, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003. A publicat 
peste 100 de studii şi articole în reviste de specialitate şi în periodice teologice şi de 
cultură, în ţară şi în străinătate.

IONESCU, RĂZVAN , preot, responsabil cu direcţia „Teologie şi ştiinţă” din cadrul Centrului 
Ortodox de Studii şi Cercetări „Dumitru Stăniloae” din Paris (modulul român : www.
teologie.eu  şi modulul francez : www.apostolia.tv ). Consilier şi responsabil al departa-
mentului „Teologie şi ştiinţă” în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Oc-
cidentală şi Meridională (versiunea română a site-ului departamentului : www.science-
et-religion.fr/ro  ).

Mo , Grigore Dinu , preot, doctor în teologie; lector universitar la Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

NICOLESCU, BASARAB  (n. 25 martie 1942), fi zician onorar la Centrul Naţional de Cerce-
tare Ştiinţifi că (CNRS), Franţa, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 
Professor Extraordinary la School of Public Leadership, Stellenbosch University, Africa 
de Sud, membru de onoare al Academiei Române, fondator şi preşedinte al Centrului 
Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), Paris, membru fondator 
International Society for Science and Religion, director al colecţiilor Transdisciplina-
rité (Editura Rocher, Monaco), Les Roumains de Paris (Editura Oxus, Paris), Ştiinţă 
şi Religie şi Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (Editura Curtea Veche, Bucureşti), direc-
tor al revistelor Transdisciplinarity in Science and Religion şi Transdiciplinary Stu-
dies – Science, Spirituality, Society, redactor-şef al revistei Transdisciplinary Journal 
of Engineering&Science. Cărţi publicate în România: Théorèmes poétiques / Teoreme 
poetice, Curtea Veche, Bucureşti, 2013 (ediţie bilingvă şi bibliofi lă ilustrată de Mircia 
Dumitrescu), Ion Barbu - Cosmologia “Jocului secund”, Aius, Craiova, 2013, De la 
Isarlîk la Valea Uimirii, vol. 1 – Interferenţe spirituale, vol. 2 - Drumul fără sfârşit, 
Curtea Veche, Bucureşti, 2011, Ce este Realitatea?, Junimea, Iaşi, 2009, Ştiinţa, sensul 
şi evoluţia – Eseu asupra lui Jakob Boehme, Cartea Românească, Bucureşti, 2007, Noi, 
particula şi lumea, Junimea, Iaşi, 2007, Transdisciplinaritatea (manifest), Junimea, 
Iaşi, 2007, Rădăcinile libertăţii, Curtea Veche, Bucureşti, 2004.
Biobibliografi a completă a lui Basarab Nicolescu poate fi  găsită pe pagina Internet 
http://basarab-nicolescu.fr/



127

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

SURUIANU, CAMELIA , (n. 1981), doctor în fi lologie al Universităţii Bucureşti; a publicat 
peste 100 de articole, cu precădere dedicate Mişcării Rugului Aprins, în reviste literare 
şi teologice precum: Antiteze, Origini, Tomis, Apollon, Analele Universităţii Ovidius etc.; 
preparator la Universitatea „Ovidius” din Constanţa (2005-2007); realizator şi prezenta-
tor al emisiunilor săptămânale Vers pentru minte şi inimă şi Mărturii sub communism la 
„Radio Dobrogea” (2007-2011); Consilier la Comitetul naţional român pentru drepturile 
copiilor - convenţia O.N.U. (2009-2012), Consilier editorial în cadrul editurilor A.N.C.A. 
şi Apollon (2008-2012), în prezent activează în sectorul privat.

VASILEANU, MARIUS  este jurnalist şi profesor de istoria religiilor. Ultima carte publicată: 
Recurs la generozitate. Întrebări despre limitele antropologiei creştine (Editura Eikon, 
2011).

VINŢELER, EMIL , lector dr. la Facultatea de Fizică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Na-
poca; doctorat în particule elementare la SISSA/ISAS, Trieste, Italia (1992-1996); cerce-
tător, Institutul de tehnologie şi izotopi stabili, Cluj-Napoca (1992-1999); cărţi publicate: 
Dicţionar de fi zică teoretică, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999; Sistemul Solar, Ed. 
Lucman, Bucureşti, 1999 (cu M. Vinţeler); Alef - Probleme de fi zică, Ed. Napoca Star, 
Cluj, 2001, (cu R. Tetean).



128

Ta
bo

r, 
nr

. 1
0,

 o
ct

om
br

ie
 2

01
4

Cuprins

ACTUALITATE
BASARAB NICOLESCU

Anthropocen şi terţul ascuns ...............................................................................................5

TITUS BEU

Limitele cunoaşterii în lumea cuantică ............................................................................. 11

DORU COSTACHE

Sfântul Vasile cel Mare şi Reprezentarea Creştină a Lumii ........................................... 20

ŞTEFAN ILOAIE

Ştiinţă şi credinţă în bioetică. Perspective morale asupra deciziilor bioetice ............... 40

MAURO MAZZUCOTELLI

Cultura ştiinţifi că şi tehnică a monahismului în Italia. Ştiinţa în mănăstiri ................. 49

EMIL VINŢELER

Miracolul lumii .................................................................................................................. 63

GRIGORE DINU MOŞ

Ştiinţa şi religia în mentalitatea omului contemporan. Riscurile ideologizării .............74

RĂZVAN IONESCU

Repere privind o (încercare de) abordare fi localică a raporturilor 
dintre teologie şi ştiinţă ...................................................................................................  84

MARIUS VASILEANU

Alexandru Mironescu – chimistul înduhovnicit (jurnal inedit) ...................................... 99

CAMELIA SURUIANU

Claude Bernard în viziunea lui Alexandru Mironescu ...................................................105

RECENZII .................................................................................................. 121
† EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Cuvânt şi faptă în lumina 
Evangheliei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2014, 256 p. (FELICIA DUMAS)
STEVEN RUNCIMAN, Marea Biserică în captivitate. Un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului 
din perioada premergătoare cuceririi turceşti până la Marele Război de Independenţă, traducere din 
limba engleză de Mihai-Silviu Chirilă, Bucureşti, Sophia, 2013, 487 p. (MIHAI-OCTAVIAN GROZA)


