
J O N A T H A N  S A C K S

J
O

N
A

T
H

A
N

 
S

A
C

K
S

Znanost je zmaga nad nevednostjo, religija je rešitev pred samoto.

Smo zaradi vere v Boga bedni, nori ali pokvarjeni? Rabin Sacks, eden 
največjih sodobnih judovskih mislecev in raziskovalcev religije, dokazu-
je ravno obratno, da nas religija navdihuje za napredovanje in graditev 
skupnosti. V tej izčrpni razpravi raziskuje, zakaj ljudje mislijo, da sta re-
ligija in znanost nespravljivi, kakšen je odnos med njima v kontekstu ju-
dovske tradicije, zakaj je religija pomembna in kaj bomo izgubili, če se 
ji kot družba odpovemo. A ni zgolj znanstvena knjiga – je tudi iskreno 
pričevanje o avtorjevi poti do vere, ki se živi le v odnosu, torej je knjiga 
o velikem partnerstvu med človekom in Bogom. V tem procesu imata 
človekova ustvarjalnost in znanost veliko vlogo, oboje pa je lahko v soglas-
ju z držo vere, kajti le ta se je sposobna spraševati o smislu. 
»Ateizem si zasluži kaj boljšega kakor ‘nove ateiste’. Metodološko posto-
pajo namreč tako, da kritizirajo religijo, ne da bi jo razumeli, besedila 
navajajo brez konteksta, izjeme imajo za pravila, enačijo ljudska vero-
vanja z razumsko teologijo, religijsko vero zlorabljajo, se ji posmehujejo, 
jo smešijo, karikirajo in demonizirajo, trdijo, da je odgovorna za največje 
zločine proti človeštvu.«

Znanost stvari razstavlja, da ugotovi, kako delujejo, religija pa jih povezuje, 

da ugotovi, kaj pomenijo. 

JONATHAN HENRY SACKS (1948) je 
britanski Jud, rabin, priznan fi lozof, teolog, poli-
tik in pisatelj. Med letoma 1991 in 2013 je bil 
veliki rabin judovskih skupnosti v Združenem 
kraljestvu, danes pa predava na pomembnih uni-
verzah po svetu in ima sedež v londonski lord-
ski zbornici. Skrbi za večjo prisotnost judovstva 
v javnem življenju in ob tem širi spoštovanje 
do vseh veroizpovedi, še posebej v kontekstu 
dopuščanja glasu v javnih razpravah zahodnih 
družb; za svoj prispevek je leta 2016 prejel tudi 
znamenito Templetonovo nagrado.
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ZAHVALE

O tej knjigi sem razmišljal več kakor štirideset let, zato 
se ni mogoče zahvaliti vsem, ki so mi pomagali na moji 
poti. Toda kakor je v knjigi jasno razvidno, dolgujem 
ogromno svojim učiteljem filozofije na univerzah v Cam-
bridgeu in Oxfordu, še posebej Jamesu Althamu, Roger-
ju Scrutonu, Jonathanu Gloverju, rajnemu siru Bernar-
du Williamsu in Philippi Foot ter vsem, ki so me navdih-
nili, da postanem rabin: rajnemu Lubavitcheru Rebbeju, 
rabinu Menachemu Mendelu Scheersohnu in rabinu Jo-
sephu Dovu Soloveitchiku. Od vseh pa dolgujem več, ka-
kor morem povedati, svojemu učitelju in mentorju dva-
najstih let, rabinu Nachumu Rabinovitchu. In to ne le za 
njegovo vztrajanje pri izpiljenem poučevanju, marveč 
tudi za njegovo intelektualno jasnost in moralni pogum. 
Imam se za blagoslovljenega, ker sem bil njegov učenec.

Osrednjo tezo te knjige sem pred leti skušal predstavi-
ti v kolumni Credo v reviji The Times. Takratni škof v 
Durhamu, Tom Wright, tudi sam odličen pisec, je za njo 
pokazal zanimanje, kar me je opogumilo, da sem s to za-
mislijo vztrajal. Ko je leta 2009 Iain McGilchrist objavil 
svoje magistralno delo The Master and His Emissary: 
The Divided Brain and the Making of the Western World 

Veliko partnerstvo.indd   9Veliko partnerstvo.indd   9 27. 03. 2019   08:54:5427. 03. 2019   08:54:54



10 Veliko partnerstvo

(Učitelj in njegovi poslanci: Razpolovljeni možgani in iz-
gradnja zahodnega sveta), sem vedel, da sem na pravi 
poti. V pogovoru z njim sem ogromno pridobil.

Stuart Roden me je prepričal, da je to knjiga, ki jo je 
vredno spisati. Kakor vedno so mi pogum vlivali laiški 
voditelji, s katerimi sem imel privilegij sodelovati, še po-
sebej dr. Simon Hochhauser, Peter Sheldon, profesor Le-
slie Wagner in sir Ian Gainsford. Zares si ne bi mogel že-
leti boljših prijateljev. Zahvala velja tudi moji pisarniški 
ekipi, še posebej Joanni Benarroch.

Med pisanjem tega dela sta se zgodila žalostna dogod-
ka. Meni je umrla mama, nekdanji predstojnici mojega 
urada, Symi Weinberg, pa njen sin Marc Weinberg. 
Upam, da je to, kar sem spisal, tudi neke vrste poklon 
njunemu spominu.

Moje zahvale veljajo moji knjižni agentki Louisi Gre-
enberg za njeno neskončno potrpežljivost in neutrudne 
napore, mojemu založniku Ianu Metcalfu in njegovi eki-
pi pri založbi Hodder: vsi ti so svojemu piscu izkazovali 
zaupanje, ki je mejilo na čudež. Zahvala tudi Dayanu 
Ivanu Binstocke in Davidu Freiju iz shodnice London 
Beth Din, ki sta prebrala rokopis in nakazala veliko po-
membnih izboljšav. Napake, ki so ostale, so samo moje: 
»Kdo razume svoje napake? Prikritih me očisti!« (Psalm 
19,13) Nazadnje, kakor vedno, gre največja zahvala moji 
soprogi Elaine: njena dobrota dela življenje v tem svetu 
blago in njeno zaupanje v ljudi je bilo moj navdih.

Jonathan Sacks
Februarja 2011 / Adar Rišon 5771
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UVOD

Če bi imeli »novi ateisti«1 prav, bi bili vi bedni, nori ali po-
kvarjeni, če bi verovali v Boga in živeli po veri. Vendar 
vemo, da ni tako. Religija namreč navdihuje ljudi za moral-
no veličino, posvečuje njihovo ljubezen in jim pomaga gra-
diti skupnosti, v katerih je za posameznike poskrbljeno in 
se opravljajo velika dela ljubeče dobrote. Sveto pismo je 
prvo zagovarjalo svetost življenja, dostojanstvo posame-
znika in obveznost miru in omejevanja oblasti z moralo.

Zaradi verovanja v Boga, vere in pomembnosti ver-
skih opravil se ni treba odpovedati pameti, utišati kritič-
ne sposobnosti ali verjeti šestih nemogočih stvari že 
pred zajtrkom.2 Zaradi tega ni treba pripovedi o stvarje-
nju sveta na začetku Prve Mojzesove knjige jemati dobe-
sedno niti ne odklanjati znanstvenih dognanj. Sam izha-
jam iz verskega izročila, v katerem velike znanstvenike 
blagoslavljamo ne glede na njihove poglede na religijo.

1 Op. prev.: Oznaka »novi ateisti« označuje skupino avtorjev, predvsem v angleško go-
vorečem svetu, ki brezkompromisno in ideološko zavračajo religijo kot škodljivo in 
nevarno. Med vodilnimi so: Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris; 
nekateri od njih so prevedeni v slovenščino.

2 Op. prev.: Izvorno je rek »Verjeti kar šest nemogočih stvari že pred zajtrkom« iz 
dela Lewisa Carrolla, Alica v Čudežni deželi. »’Nima se smisla truditi,’ je rekla Alica; 
‘nemogočih stvari se ne da verjeti.’ ‘Drznila bi si reči, da nisi veliko vadila,’ je rekla 
kraljica. ‘Ko sem bila jaz v tvojih letih, sem to počela vsak dan vsaj pol ure. Včasih 
sem verjela kar šest nemogočih stvari že pred zajtrkom.’«
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Zakaj potemtakem gre?
Od 17. stoletja dalje prihaja občasno do razprav o reli-

giji in znanosti in običajno je to izraz kakšne večje druž-
bene krize. Tako so Evropo v 17. stoletju razdejale verske 
vojne; 19. stoletje so pretresli industrijska revolucija, ur-
banizacija in silen vpliv novih ved, posebej Darwina. 
Razpravljanje o »smrti Boga« v 60. letih 20. stoletja je 
bilo zapoznela posledica dveh svetovnih vojn in liberali-
zacije na moralnem področju.

Povsem naravno je, da se na večjih križiščih zgodovi-
ne, ko pridemo do njih, sprašujemo, kdo nas bo vodil in 
katero pot naj izberemo. Znanost govori izvedensko o 
prihodnosti, religija z avtoriteto o preteklosti; znanost se 
sklicuje na moč razuma, religija na višjo moč razodetja. 
Običajno se razprava ne zaključi in obe strani živita za 
naslednji spopad.

Sedanje razpravljanje resda poteka z več jeze in zmer-
janja kakor običajno in tudi jabolko spora se je spreme-
nilo. V preteklosti je bila nevarnost brezbožna družba – 
in to je bila resna nevarnost. To je namreč privedlo do 
štirih grozovitih zgodovinskih eksperimentov: franco-
ske revolucije, nacistične Nemčije, Sovjetske zveze in ko-
munistične Kitajske. Nevarnost, ki danes preži na nas, je 
kombinacija radikalne religioznosti in političnega apo-
kaliptičnega programa, kar lahko s terorjem in nesime-
tričnim vojskovanjem destabilizira cela ljudstva in regi-
je. Tega me je prav tako strah, kakor me je strah svetnih 
totalitarizmov. Sleherni zmerni pripadnik katerega koli 
verstva bi se s tem strinjal. Tokrat gre za spopad, v kate-
rem bi se morali verujoči in neverujoči boriti skupaj.

Toda namesto tega zavezništva je »novi ateizem« spro-
žil nenavadno grob napad na religijo, kar ni dobro ne za 
religijo, ne za znanost, ne za intelektualno poštenost, 
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13Uvod

niti ne za prihodnost Zahoda. Ne dolgo potem, ko druž-
ba izgubi svojo religijo, se začne razkrajati in propade. 
Družba odkrije, da ji je potem, ko je pretrgala vezi, ki so 
njeno moralo pritrjevale na nekaj presežnega, ostal samo 
relativizem in da ta ne more braniti ničesar, še sebe ne. 
Ko družba izgubi svojo dušo, je na tem, da izgubi še svo-
jo prihodnost.

Gremo torej naprej.
***

V tej knjigi zagovarjam prepričanje, da potrebujemo 
tako religijo kot znanost in da sta med seboj spravljivi, 
več kakor spravljivi. To sta namreč bistvena pogleda, ki 
nam omogočata, da vidimo svet v njegovi tridimenzio-
nalni globini. Ustvarjalna napetost med njima nas ohra-
nja pri zdravi pameti, z nogami na trdih tleh fizične 
stvarnosti, ne da bi zato izgubili svoj občutek za duhov-
no. To nas drži v človeškosti in človečnosti.

Tukaj vam pripovedujem zgodbo o človeškem duhu in 
njegovi sposobnosti, da počne zelo različni stvari. Po eni 
strani je sposoben razgraditi stvari na njihove sestavne 
dele in spoznavati, kako se ti deli med seboj povezujejo 
in delujejo. Po drugi strani pa je sposoben stvari povezo-
vati v pripoved in združevati ljudi tako, da oblikujejo od-
nose. Prvo sposobnost najbolje ponazarja znanost, dru-
go pa religija.

Znanost stvari razstavlja, da ugotovi, kako delujejo, 
religija pa jih povezuje, da ugotovi, kaj pomenijo. Ne da 
bi se spuščali v nevroznanstvene podrobnosti, je mogoče 
reči, da prva dejavnost prevladuje v levem predelu mož-
ganov, druga pa je povezana z njihovo desno polovico.

Obe dejavnosti sta potrebni, vendar sta si zelo različ-
ni. Levi možgani so dobri v razvrščanju in razčlenjeva-
nju stvari, desni pa v oblikovanju odnosov z ljudmi. Cele 
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civilizacije so delale napake, ker niso mogle tega dvojega 
držati narazen in so logiko enega uporabljale za drugo.

Ko se stvari obravnavajo, kakor da bi bile ljudje, je re-
zultat tega mit: svetloba prihaja od boga sonca in dež od 
boga neba, vzrok naravnih nesreč so spopadi med bogo-
vi in tako dalje. Znanost se je rodila, ko so ljudje prene-
hali pripovedovati zgodbe o naravi in jo namesto tega 
opazovali, ko so, kratko povedano, opustili mit.

Do razčlovečenja pride, ko obravnavate ljudi, kakor 
da bi bili stvari: posledica tega sta razvrščanje po barvi, 
razredu ali veroizpovedi in različno obravnavanje. Abra-
hamova religija se je pojavila, ko so ljudje prenehali gle-
dati na ljudi kot na predmete in so začeli obravnavati 
slehernega posameznika kot edinstvenega, nedotakljive-
ga, kot Božjo podobo.

Ena od najtežjih nalog sleherne civilizacije – slehernega 
posamičnega življenja, v tem pogledu – je ohranjanje raz-
ločevanja med znanostjo in religijo, vendar v povezanosti 
in ravnotežju. To je vsekakor težje, kakor se zdi na prvi po-
gled. Bila so obdobja – 16. in 17. stoletje še posebej –,
ko je religija poskušala obvladati znanost. Sodni proces 
proti Galileju je najbolj znan primer tega početja, a so bili 
še drugi primeri. In bila so obdobja, ko je znanost poskuša-
la prevladati nad religijo, kakor na primer v našem času. 
»Novi ateisti« so najbolj razvpit primer tega, vendar je še 
mnogo drugih. Tako so ljudje prepričani, da lahko pride-
mo z raziskovanjem možganov in biokemijo, z nevrozna-
nostjo in razvojno psihologijo do vsega, kar moramo vede-
ti o smislu in odnosih, in to zato, ker so prepričani, da je 
znanost vse, kar vemo ali kar je treba vedeti.

Oboje je enako narobe. Stvari so stvari in ljudje so lju-
dje. Dojeti razliko med njimi je včasih težje, kakor si mi-
slimo. 
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***
V prvem delu knjige raziskujem, zakaj ljudje mislijo, 

da sta religija in znanost nespravljivi. Takšne raziskave 
nisem zasledil nikjer drugje. Dokazujem, da je tako zara-
di nenavadne zgodovinske podrobnosti v zvezi s tem, 
kako je religija prišla na Zahod. To se je namreč zgodilo 
v obliki Pavlovega krščanstva, to je religije, ki je bila kri-
žanec ali sinteza dveh radikalno različnih kultur: stare 
Grčije in starega Izraela.

Nenavadna podrobnost je to, da so zgodnja krščanska 
besedila spisana v grščini, medtem ko krščanska religija 
izvira iz starega Izraela in njenih ključnih pojmov ni bilo 
mogoče prevesti v grščino. Zaradi tega je prišlo do dolgo-
trajne zmešnjave, ki obstaja še danes, med Aristotelovim 
Bogom in Abrahamovim. V tretjem poglavju razložim, za-
kaj je to bilo in je še pomembno in povzroča zmedo brez 
konca glede tega, kaj religija in vera v resnici sta. V četr-
tem poglavju pripovedujem zgodbo o svoji osebni poti do 
vere.

V drugem delu knjige razlagam, zakaj je religija po-
membna in ob kaj bomo, če jo izgubimo. O tem govorim 
zato, ker menim, da bolj ko ljudje izgubljajo vero v Boga, 
manj vidijo, zakaj je pomembna. Kaj je drugače, če člo-
vek veruje? Sam trdim, da je to zelo pomembno, čeprav 
ne tako, kakor se zdi očitno na prvi pogled. Zahodna ci-
vilizacija je zgrajena na zelo posebnih religijskih teme-
ljih, in če jih izgubimo, bomo izgubili večji del tistega, 
kar dela življenje blagodejno, svobodno in človeško.

Prepričan sem, da nam ne bo uspelo ohraniti pojma 
človeškega dostojanstva. Izgubili bomo določeno vrsto 
politike, politike skupnega dobrega. Odkrili bomo, kako 
se ne zmoremo več oklepati skupne morale – in morala 
mora biti skupna, če naj delamo, kar se je vedno delalo in 
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nas povezovalo v skupnosti s skupnim načelom in vredno-
to. Ker zakonska skupnost ne bo več sveta, bo razpadla in 
otroci bodo trpeli. In ugotovili bomo, da človeškega življe-
nja kot celote ni več mogoče osmisliti. Največ, kar bomo 
lahko storili, je, da bomo na svoje življenje gledali kot na 
osebni projekt in zasebno oazo v puščavi nesmisla.

V svetu, v katerem ljudje verjamejo, da Bog obstaja, je 
osnovna stvar odnos. Tu je Bog, tu sem jaz in tu je odnos 
med nama, kajti Bog mi je bliže, kakor sem si sam. V sve-
tu brez Boga je osnovna stvar »jaz«, samosvoj osebek, sa-
motnik. Obstajajo sicer tudi drugi, vendar zame niso 
tako resnični, kakor sem sam sebi. Od tod vsi nerešljivi 
problemi, ki so jih filozofi neuspešno trli poltretje tisoč-
letje. Kako na primer vem, da obstajajo druga razumna 
bitja? Zakaj bi moral biti moralen? Zakaj bi mi moralo 
biti mar za blaginjo onih, s katerimi nisem v sorodstvu? 
Zakaj bi moral omejevati izvajanje svoje svobode tako, 
da lahko tudi drugi uživajo svojo? Dejansko obstaja ne-
varnost, da se bomo brez Boga ujeli v past lastnega jaza.

Zato so se novodarvinistični biologi in razvojni psiho-
logi osredotočili na osebek, na »jaz«. »Jaz« je tisto, kar 
posreduje moje gene naslednji generaciji. »Jaz« je tisto, 
kar sodeluje v vzajemni dobrodelnosti, v navidezno nese-
bičnem ravnanju, ki pa v resnici služi sebičnim name-
nom. Pri trgu gre za izbiro »jaza«. Pri liberalni demokra-
tični državi za glasovanje »jaza«. Pri ekonomiji za pora-
bo »jaza«. Toda »jaz« je tako kakor Adam pred davnimi 
časi sam. »Jaz« ni vešč odnosov. V svetu »jazov« zakon-
ske zveze niso trajne, skupnosti se krhajo, zvestoba ni 
cenjena, zaupanje kopni. Bog je popolnoma izključen, 
kajti v svetu nadležno zahtevnih egov ni prostora zanj.

Navzočnost ali odsotnost Boga potemtakem še kako 
močno zaznamuje naša življenja. Ne moremo namreč iz-
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gubiti vere, ne da bi izgubili še veliko drugega, vendar se 
to dogaja počasi, in ko odkrijemo ceno za to, je po navadi 
že prepozno, da bi stvari spet postavili na pravo mesto.

V tretjem delu knjige se osredotočim na največje izzive 
za vero. Eden je Darwin in novodarvistična biologija, ki po-
kaže, kakor je videti, da se življenje razvija slepo brez vna-
prejšnjega načrta. Dokazoval bom, da to drži le v primeru, 
če uporabljamo nepotrebno poenostavljani pojem načrta.

Drugi izziv je najstarejši in najtežji med vsemi: vpra-
šanje nepravičnega trpljenja, »ko hude reči doletijo do-
bre ljudi«. Dokazoval bom, da samo religija protesta – 
»svetega nezadovoljstva« – ustreza temu izzivu. Ateizem 
nam ne daje nobenega razloga, da bi mislili, kako bi svet 
lahko bil še drugačen. Vera daje prav to in s tem tudi vo-
ljo in pogum, da spremenimo svet.

Tretji udarec proti religiji prihaja od »novih ateistov«, 
in ta je hkrati resničen in skrajno resen. Religija dela na-
mreč hudo in dobro. V različnih obdobjih zgodovine se 
ljudje sovražijo v imenu Boga ljubezni, počnejo krutosti v 
imenu sočutnega Boga, se vojskujejo v imenu Boga miru 
in morijo v imenu Boga življenja. To dejstvo je uničujoče 
in ga je zato treba obravnavati le s popolno poštenostjo.

Razumeti moramo namreč, zakaj religija skrene s pra-
ve poti. Prav to poskušam storiti v 13. poglavju. Včasih 
se to pripeti, ker enoboštvo drsi v dualizem. Kdaj pa kdaj 
je tako zato, ker poskušajo religiozni ljudje povzročiti 
konec časa kar med njegovim tekom. Zaženejo se v apo-
kaliptično politiko, ki se vedno konča v tragediji, je ve-
dno samokaznovalna in pogosto uperjena proti lastnim 
sovernikom. To se najpogosteje zgodi zato, ker religija 
postane to, kar nikoli ne bi smela biti: volja do moči. 
Abrahamova religija, ki jo obravnavamo v tej knjigi, je 
protest proti takšni volji do moči.
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Ljudje potrebujemo tako znanost kot religijo. To je naj-
bolj čudovito izrazil Albert Einstein: »Znanost brez religi-
je je hroma, religija brez znanosti je slepa.«3 Sam dokazu-
jem, da sta religija in znanost za človekovo življenje to, kar 
sta desna in leva polovica za možgane, in opravljata torej 
različne dejavnosti. Težave pa nastopijo, če je katera od 
njiju poškodovana ali če so povezave med njima prekinje-
ne. Možgani so izjemno plastični in lahko v nekaterih pri-
merih skoraj čudežno okrevajo.4 Vendar pa ne bi nihče 
nikomur privoščil, da bi potreboval takšno okrevanje.

V znanosti gre za razlago, v religiji za smisel; znanost 
razčlenjuje, religija vključuje. Znanost razstavlja stvari na 
njihove sestavne dele, religija povezuje ljudi v odnose za-
upanja. Znanost nam pove, kaj je kaj, religija pa, kaj bi mo-
ralo biti. Znanost opisuje, religija namiguje, poziva, kliče. 
Znanost vidi predmete, religija nas nagovarja kot osebe. 
Znanost ločuje, religija je umetnost povezovanja človeka s 
človekom, duše z dušo. Znanost vidi ureditev, na kateri te-
melji fizični svet, religija sliši za hrupom glasbo. Znanost 
je zmaga nad nevednostjo, religija je rešitev pred samoto.

Da bi razumeli naravo, potrebujemo znanstveno raz-
lago, da bi razumeli človekovo vedênje in kulturo, potre-
bujemo smisel. Ker ljudje niso zgolj preprosto del narave, 
iščejo smisel. Mi se namreč zavedamo samih sebe in do-
mišljija, ki jo imamo, nam omogoča, da si zamislimo sve-
tove, ki jih nikoli ni bilo, in jih začnemo ustvarjati. Ka-
kor vsa druga živa bitja imamo želje. In te lahko mi, za 
razliko od vseh drugih bitij, presojamo in se odločimo, 
da jih ne uresničimo. Svobodni smo.

3 Albert Einstein, Science, philosophy and religion (1940), v: Albert Einstein in 
Alice Calaprice, The Quotable Einstein, Princeton, Princeton University Press, 1.

4 Glej Jill Bolte Taylor, My Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey, 
New York, Viking, 2008.
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