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a lui, exprimată de savant sau identificată din opera/
corespondența/însemnările sale sau relatate de rude-
nii/colaboratori/cunoscuți. 

În vastul tablou enciclopedic întâlnim nume 
notorii din prestigioasa lume a științei și tehnicii, 
literaturii și artei, precum Ar(c)himede, Avice- 
nna, Cristofor Columb, Nikolaus Copernicus, Robert 
Charles Darwin, Albert Einstein, Mihai Eminescu, 
Galileo Galilei, Johann Wolfgang Goethe, Hippocra-
te, Leonardo da Vinci, Fernando Magelan, Dimitri 
Mendeleev, Isaac Newton, Alfred Nobel, Blaise Pas-
cal, Pitagora. Sunt prezente și personalități din spațiul 
românesc, care au contribuții deosebite la dezvoltarea 
științei în diferite domenii (Ana Aslan, Nicolae Pau-
lescu, Henri Coandă, Basarab Nicolescu, Ștefan Odo-
bleja, Gheorghe Ghidirim ș.a.).

Bibliografia înserează numeroase surse de primă 
importanță. 

Apariția masivului volum de 973 de pagini (for-
mat mare) Dicționarul Savanții Lumii Cred în Dum-
nezeu este dedicată, precum se specifică în deschi-
derea lui, ,,Sărbătoririi Primului Centenar al Marii 
Reuniri a Românilor: 1918–2018”. Autorii sunt Liviu 
Petrina și Laura Sigarteu Petrina și a văzut lumina 
tiparului în excelente condiții grafice la București 
(Editura „Maritain”, 2019).

Dicționarul include, după cum specifică cei doi 
autori într-o prefață, intitulată Gratitudine, ,,date bo-
gate despre poziția spirituală a savanților din dome-
niul științelor exacte”, care ,,pe lângă geniul creator, au 
avut înălțimea spirituală și morală și și-au mărturisit 
public credința, au învederat-o în operele lor sau au 
lăsat indicii despre atitudinea lor religioasă în jurnale, 
scrisori sau manuscrise, în amintirea colaboratorilor 
sau a membrilor de familie”(p. IX).

Într-un extins Exordiu se face o trecere în revistă 
a istoriei științei moderne, care este, în opinia autori-
lor ,,,de origine creștină” și ,,s-a născut în Occidentul 
Creștin, pentru că gânditorii creștini au văzut/tratat 
Lumea drept lucrare rațională și ordonată – deci: cer-
cetabilă științific a unui Creator Omniscient și Om-
nipotent” (p. XIX). Se demonstrează de asemenea că 
descoperirile științifice seamănă cu revelațiile religi-
oase, iar Credința este în armonie deplină cu Rațiu-
nea, că civilizația este rodul credinței în Dumnezeu, că 
Universul poate fi înțeles în context teologic și că ma-
joritatea oamenilor de știință sunt credincioși. Câteva 
subcapitole au caracter polemic, combătând materia-
lismul ateu care ,,nu este expresia științei”. 

Liviu Petrina, autorul Exordiului, se referă la noua 
abordare a raporturilor dintre Credință și Știință, de 
care sunt preocupați mai mulți ierarhi și teologi or-
todocși. Prezentarea fiecărui savant se face în două 
părți: una conține date despre viața și activitatea ști-
ințifică, iar a doua se referă la dimensiunea religioasă 
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