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Uvod:

Začetek dialoga

GUY: Ali bi krstili Nezemljana?
To je eno od vprašanj, ki nam jih obiskovalci našega Vatikanskega ob
servatorija vedno znova zastavljajo ... poleg vprašanj o betlehemski zvezdi,
začetku in koncu vesolja, Galileju, planetu Plutonu, črnih luknjah, uničujo
čih asteroidih in drugih astronomskih temah.
A zakaj tovrstna vprašanja vzbujajo pri ljudeh tolikšno zanimanje, vča
sih pa tudi dvome in strah? Čeprav večinoma ne pričakujejo, da bodo kdaj
imeli srečanje »tretje vrste« in vedo, da poznavanje narave betlehemske
zvezde ni predpogoj za odrešenje, nas o tem kar naprej sprašujejo.
Namen te knjige je ugotoviti, kaj se skriva za takimi vprašanji.
PAUL: Pa tudi to, kaj se zgodi, kadar se znanost in vera srečata v medseboj

nem spoštovanju.
Ali se ti zdi, da sta nezdružljivi in da se je treba v vsakdanjem življe
nju ravnati po eni ali drugi? Ali misliš, da moraš kot kristjan zavrniti vse
znanstvene izsledke, ki se ti zdijo v nasprotju s Svetim pismom? Ali meniš,
da je to verodostojnejše od znanosti in da mora zadnjo besedo vedno imeti
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svetopisemska vera? Če si trikrat pritrdil, ti ta knjiga verjetno ne bo všeč.
(A kljub temu beri naprej!)
Ali pa morda meniš, da je treba tako znanost kot vero jemati resno, ne
veš pa, kako bi ju povezal? Ju hraniš v ločenih in vodoodpornih posodah,
ker se ti zdita uporabni samo izmenično? Če si prikimal, je knjiga kot na
lašč zate. (Nadaljuj branje!)
Oba pisca te knjige sva znanstvenika in člana raziskovalnega tima na
Vatikanskem observatoriju, uradnem inštitutu Katoliške cerkve za astro
nomske raziskave. Jaz sem specialist za planetarno fiziko in geologijo –
zlasti proučevanje asteroidov in meteoritov –, Paulovo področje pa sta zgo
dovina in filozofija znanosti, zlasti fizike in astronomije.
Oba sva člana Družbe Jezusove, najštevilčnejšega reda v Katoliški
cerkvi. Jaz sem jezuitski brat, Paul pa jezuitski duhovnik. Kadar naju kdo
vpraša, ali bi bilo treba krščevati tudi Nezemljane, nama ni povsem jasno,
ali naj na to odgovoriva kot znanstvenik in filozof ali kot jezuitski duhovnik
in brat – ali pa kot nekdo, ki je vse to obenem in v tem ne vidi protislovja
ali težave.
GUY:

Najino glavno delo je raziskovanje. Večino svojega časa preživiva v
laboratoriju, opazujeva nebo, piševa razprave in se udeležujeva znanstvenih
konferenc. Imava redne stike s kolegi z drugih raziskovalnih inštitutov in
univerz.
Zaposleni na Vatikanskem observatoriju, ki smo večinoma jezuitski
duhovniki, imamo veliko stikov z ljudmi. Ti nam zastavljajo vprašanja o
znanosti in veri, izražajo svoja mnenja in nam pripovedujejo svoja spo
znanja oziroma teorije, do katerih so se dokopali. Nekateri se želijo samo
pogovarjati. Prejemava tudi veliko elektronske pošte!

PAUL:

V zadnjih petih letih sva prejela več kot sedemsto takih elektronskih
sporočil. Seveda se med njimi najdejo tudi čudaška, vendar vsa prihajajo od
ljudi, ki jemljejo znanost in vero resno, čeprav si nekateri težko predstavlja
jo, kako ju je mogoče dosledno uskladiti in združiti.
GUY:
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Knjiga se vrti okoli pol ducata zanimivih vprašanj, ki se nam vedno
znova zastavljajo in predpostavljajo navidezen konflikt med znanostjo in
vero.
Začela bova z vprašanjem: »Geneza ali veliki pok?« Najprej bova po
gledala, kako lahko znanost in religija obravnavata isto vprašanje različno,
a vendar dopolnjujoče. Nato bova razpravljala o tem, kako se znanstvene
teorije in ideje sčasoma spreminjajo in razvijajo. Med drugim bova poja
snila, kaj se je dogajalo pred kratkim, ko so astronomi razpravljali o statusu
Plutona kot planeta. Vprašala se bova tudi, kako naj bi se vera odzivala na
nova znanstvena dognanja. Kako naj bi to delovalo – in kaj se zgodi, kadar
ne deluje –, bomo ponazorili z Galilejevim sporom s Cerkvijo.
Večina verujočih je prepričanih, da Bog na neki način deluje v svetu.
Govorila bova o tem, kako je to delovanje mogoče prepoznati v vesolju, ki
mu navidezno vladajo neizprosni fizični zakoni. Verujoči verjamejo tudi,
da smo v Božjih očeh pomembni. Razpravljala bova o tem, kako je to mo
goče zaznati v vesolju, čigar neizmernost in starost presega človeške pred
stave in ga čaka, tako se vsaj zdi, neslavni konec.
Ne nazadnje bova – kot obljublja že naslov knjige – govorila tudi o tem,
ali naj bi krščevali tudi Nezemljane. Kaj naj bi Kristusovo sporočilo pomenilo
v vesolju z neštetimi planeti, na katerih verjetno živijo druga razumna bitja?
Ljudje pogosto postavljajo vprašanja s predpostavko, da sta znanost
in religija v nekakšnem sporu. Zato mislijo, da morajo izbirati med eno in
drugo.

PAUL:

GUY: Predstava o večnem spopadu med znanostjo in religijo je bila od nek

daj zelo priljubljena tema v knjigah in časopisih. Dejansko pa se je porodila
šele v pozni viktorijanski dobi …
PAUL: … in ne v Galilejevem času, kot mislijo mnogi.
GUY: Zato, ker spregledajo dve preprosti dejstvi: da imata znanost in religija

skupne zgodovinske korenine in da nista že od nekdaj v sporu (če sploh
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sta). Mnogi, ki se ukvarjajo z znanostjo, so tudi verni. Vsaj zanje – tako kot
za naju – religija in znanost nista v navzkrižju.
PAUL: V kakšnem odnosu sta torej znanost in religija? Ali morata res delo

vati v ločenih, neprepustnih oddelkih? Ali naj bi ena od njiju dopolnjevala
in služila drugi? Ali pa naj na njune podobnosti, razlike in skupne točke
gledamo objektivno in izkustveno, ne pa skozi prizmo vnaprejšnjih pred
stav o tem, kakšne naj bi bile? Pogovor v tej knjigi odraža, kako se lahko
znanost in vera pogovarjata med seboj.
To je tudi eden od razlogov, zakaj sva knjigo napisala v obliki pogo
vora, ki zadeva šest vprašanj, o katerih sva večkrat razpravljala med seboj,
s sobrati jezuiti in z ljudmi, ki sva jih srečala pri svojem delu. Za boljšo
ponazoritev sva vsakega od pogovorov umestila na določeno prizorišče.
Nekatera od teh prizorišč so resnična, druga pa izmišljena.
GUY:

PAUL: Pisanje v obliki dialoga je tudi najin izraz spoštovanja do Galileja, ki

je v taki obliki napisal svoje najboljše knjige.
GUY: S to razliko, da je Galilej med svoje like vključil tudi svoje nasprotnike

in jim polagal v usta besede, česar midva ne počneva.
PAUL: V usta jih polagava samo drug drugemu!
GUY: S Paulom imava srečo, da živiva in delava s skupino jezuitskih znanstve

nikov, ki znanost in vero jemljejo enako resno. V vsakdanjem življenju med
znanostjo in vero ne čutimo nobenega konflikta ali napetosti. Skupaj delamo
v laboratoriju in molimo v kapelici. Z vami želiva deliti svoj preprosti in obe
nem zapleteni odnos do znanosti in vere – brez ločevanja druge od druge.
PAUL: Čeprav sva oba z Guyem študirala pastoralno teologijo, ki je del naše

jezuitske vzgoje, si ne domišljava, da vas lahko naučiva povezovati znanost
in vero. Z vami želiva preprosto deliti veselje in razvedrilo, ki jih nudita
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znanost in živa vera. Upava, da se boste najinega upanja in veselja nalezli
tudi vi!
GUY: Zato predlagava, da berete dalje in se ob tem po mili volji prerekate z

nama. Midva se bova vsekakor prerekala med seboj!
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Prvi dan:

Svetopisemska Geneza
ali znanstveni veliki pok?

PRIZORIŠČE: UMETNOSTNI INŠTITUT V CHICAGU

GALERIJA Z DELI IZ ZGODNJEGA DVAJSETEGA STOLETJA
Danes se bova pogovarjala o začetku vsega – o stvarjenju. Spodobi
se, da sva v Vetrovnem mestu (Chicagu), kjer sva oba na neki način začela
svojo duhovno pot. Ti si kmalu potem, ko si postal jezuit, opravil študij
filozofije na tukajšnji Loyolovi univerzi, jaz pa sem doktoriral iz zgodovine
in filozofije znanosti na čikaški univerzi.

PAUL:

GUY: Kadar berem uvodne vrstice Geneze o Božjem duhu, ki je vel nad vo

dami, si vedno predstavljam obalo nevihtnega Huronskega jezera, od koder
sem doma. O, Michigansko jezero in Vetrovno mesto! Čeprav kot prebiva
lec Detroita to težko priznam, imam Chicago rad. In muzejski kampus ob
jezeru se mi zdi rajski. Tam so moji najljubši kraji: Planetarij Adler, Akvarij
Shedd itd.
Zakaj pa sva na Umetnostnem inštitutu, če bova govorila o začetku
vesolja? Mar ne bi bil za to primernejši kraj planetarij, na čigar velikanski
kupoli bi si lahko ogledala ponazoritev velikega poka? Ali pa Naravoslovni
muzej Field s svojo enkratno zbirko meteoritov in fosilov dinozavrov?

prelom Ali krstili nezemljana.indd 15

17. 01. 2020 11:43:13

16

Ali bi krstili Nezemljana?

Pomisli na vse tiste, ki naju kot vatikanska astronoma vedno znova
sprašujejo o odnosu med znanostjo in vero ali začetku vesolja ...

PAUL:

GUY: Misliš na tiste, ki se ne morejo odločiti med Genezo in velikim pokom?

Da. Večina od njih niso znanstveniki, zato menim, da nama znan
stvena ustanova, kot je planetarij, ne bi pomagala pri odgovarjanju na nji
hova vprašanja.
V življenju stvari vse prepogosto postavljamo na nasprotne bregove:
akvarij in planetarij, delo in igro, znanost in vero … Med njimi težko najdemo
povezavo. Zato sem izbral kraj, kjer se znanost in vera prepletata. Umetnostni
inštitut je poln dokazov o tem, da je mogoče vsako stvar predstaviti na več
načinov, kot to počno umetniki z različnimi slogi in tehnikami.
Naredi mi veselje in mi dovoli, da ti predstavim nekaj svojih najljubših
umetnin.

PAUL:

GUY: Kar izvoli. Mar ni tistale Ameriška gotika, ki jo je naslikal Grant Wood?

Na njej sta v ospredju upodobljena stara kmetica in kmet, v ozadju pa njuna
belo obarvana brunarica. Mož drži v roki vile in zre opazovalcu naravnost
v oči, žena pa ga gleda in to ne preveč prijazno.
Ta znamenita in zelo realistična podoba zakoncev mi je všeč zato,
ker o njiju izraža nekaj, česar ne bi mogla nobena fotografija.
Zdaj pa se iz te dvorane sprehodiva do evropskega oddelka in Ameriško gotiko primerjajva s Picassovim Ostarelim kitaristom.

PAUL:

Kitara se mi zdi naslikana dokaj realistično, starec pa je upodobljen
bolj abstraktno z nenavadnimi linijami in v različnih modrih odtenkih. Se
deča človeška figura s sklonjeno glavo je predstavljena v drži, ki je povsem
drugačna od običajne.
GUY:

Meni se zdi slika precej modernejša od Ameriške gotike, čeprav je
bila naslikana približno trideset let prej.

PAUL:
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Obe sta iz prve polovice dvajsetega stoletja in upodabljata stare ljudi z
orodjem v rokah. Obe intelektualno in čustveno sporočata nekaj globoko
človeškega na načine, ki jih ne premore nobena knjiga ali homilija.
Toda nobena od slik nam ne poskuša predstaviti celotne zgodbe upo
dobljencev. Osredotočata se in poudarjata samo določene vidike, manj po
membne, ki bi lahko bili moteči, pa opuščata. Zanimivo je, da zelo podob
no ravna znanost. Osredotoča se le na določene pojave, medtem ko druge
zanemarja.
GUY: Tako kot tista znamenita slika z moškim s klobukom in žensko v rdeči

obleki, ki v poznih večernih urah sedita za pultom v okrepčevalnici. S foto
grafiranjem ne bi nikoli dobili tako odprtega pogleda z ulice, ker bi veliko
okno okrepčevalnice zakrivali parkirani avtomobili ali električni drogovi.
Vsakič ko to sliko zagledam, začutim vonj po ocvrtih jajcih in kavi.
PAUL: Govoriš seveda o Hopperjevi sliki Nočne ptice, ki je prav tako razsta

vljena tu, na Umetnostnem inštitutu.
GUY: Vedno sem te imel za fizika, ki je postal filozof, nisem pa vedel, da se

dobro spoznaš tudi na likovno umetnost.
Verjemi mi, da nisem nikakršen poznavalec umetnosti. Res pa je,
da sem v študentskih letih nekoč uro in pol stal pred Tizianovo sliko Posilstvo Evrope v bostonskem muzeju Isabelle Stewart Gardner in si zapi
soval svoja opažanja. Šlo je za nalogo, ki sem jo moral opraviti v okviru
predmeta umetnostne zgodovine. Na sliki bog Jupiter v podobi belega
bika nese princeso Evropo čez morje, da bi jo tam posilil. Drugi obi
skovalci muzeja so me začeli spraševati o sliki, ker so me zaradi mojega
vnetega zapisovanja imeli za poznavalca! Sprva sem se jim le sramežljivo
smehljal, čez nekaj časa pa sem se začel z njimi pogovarjati o svojih opa
žanjih. Tudi oni so mi o sliki odkrito povedali svoje mnenje. Med nami se
je vnela strastna razprava glede njenega pomena in umetniške vrednosti.
Nismo se vedno strinjali.

PAUL:
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Lepote torej ne znajo prepoznati in o njej pomenljivo razpravljati le
poznavalci umetnosti. Tako kot niso znanstveniki edini, ki znajo ugotoviti,
kaj je resnično, ali etiki, kaj je dobro. Seveda pa nam strokovnjaki lahko
pri tem pomagajo in nas usmerjajo. Resnično lepe, dobre in pristne stvari
lahko prepoznajo in cenijo tudi preprosti ljudje, če so le pripravljeni odpreti
oči in si vzeti nekaj časa.
GUY: Dragi poznavalec umetnosti, kje bova torej nadaljevala?

POZNO DEVETNAJSTO STOLETJE: IMPRESIONIZEM
PAUL: Ena meni najljubših slik iz tega obdobja je Nedeljsko popoldne na La

Grande Jatte iz leta 1884. Na njej je Georges Seurat upodobil elegantne pari
ške družine v parku na otočku sredi reke Sene. Uporabil je tehniko, imeno
vano pointilizem, pri kateri podobo ustvarimo z nanašanjem raznobarvnih
pik, namesto s potezami čopiča. Na ta način je sto let vnaprej napovedal
tehniko digitalnega upodabljanja.
Nerad priznam, toda kadar pogledam to sliko, se najprej spomnim
filma Prosti dan Ferrisa Buellerja.
GUY:

Aha, tistega, v katerem igra Matthew Broderick! V filmu je prav ta
slika v središču glavnega prizora. Govori o treh srednješolcih, ki nekega
sončnega spomladanskega dne »špricajo« pouk in se podajo na pustolovski
potep po Chicagu.
Ko vstopijo v galerijo Umetnostnega inštituta, se eden izmed njih, ne
mirni najstnik z imenom Cameron, zazre in zatopi v Nedeljsko popoldne na
La Grande Jatte. Po dolgem opazovanju se idilični prizor pred njegovimi
očmi razkroji v kaotično množico nepovezanih obarvanih pik. Camerona
v tistem trenutku prešine spoznanje, da je tudi njegovo življenje razbito na
nešteto nepovezanih koščkov.

PAUL:
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