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  Jeden jest kanon pisanych źródeł 
chrześcijańskiej wiary. Mogłoby się  
wydawać, że rzetelna lektura tego zbio-
ru uniemożliwiłaby takie kontrower-
sje i rozbieżności, jakie wskazano po-
wyżej. Wygląda jednak na to, że rację 
miał Fryderyk Nietzsche pisząc, że 
nie ma faktów, są tylko interpretacje; 
zaś do natury interpretacji należy nie-
uchronnie „zadawanie gwałtu, prze-
suwanie, skracanie, opuszczanie, pre-
parowanie, konfabulowanie, zafałszo-
wywanie”145. Proroczo brzmią – przy-
taczane przez wielu autorów – wypo-
wiedzi księdza Józefa Tischnera. Jed-
na: „Mam takie przekonanie, że chrze-
ścijaństwo – Ewangelię – mamy nie 
tyle za sobą, ile przed sobą. Dotych-
czasowe dzieje były trudnym poszuki-
waniem tożsamości Kościoła w sporze 
z innymi: z judaizmem, z pogaństwem, 
z odszczepieńcami od ortodoksji itd. 
Dziś stajemy przed okresem, w któ-
rym poszukiwanie i potwierdzanie 
tożsamości będzie się dokonywało po-
przez odkrywanie podobieństw. Dotąd 
potwierdzaliśmy różnice, z których
wylęgały się przeciwieństwa i krwawe 
sprzeczności. Nadszedł czas odwrotu. 
Zabitych już nie wskrzesimy, ale po-
kochawszy różnice, być może dojrze-
jemy do głębszego porozumienia”146. 
I druga: „Chodziło mi o to, że Ewan-
gelii nie doczytaliśmy do końca, że do-
tychczasowe odczytania, choć wielkie 
i interesujące, nie są ostatnim słowem 
na jej temat. Nasz sposób rozumienia 
Ewangelii zawsze był uwikłany w roz-
maite spory, przede wszystkim w spór 
o władzę. Wyplątanie się z tego sporu 
otworzy perspektywę, która niesie wy-
zwolenie”147.
  Jeszcze innym – mającym już swoją 
historię (średniowieczny problem wia-
ry i rozumu) – zagadnieniem jest rela-
cja religii i nauki148. Zmiana, jaka do-
konała się w tej kwestii, polega na tym, 
że w dawnych wiekach troską nauki
było, by nie popaść w konflikt z teo-
logią (Mikołaj Kopernik, Giordano 
Bruno), natomiast dzisiaj konfliktu 
z nauką unika raczej religia (teologia). 
Konflikt ten, łagodzony terminologicz-
nie (odmienność, kontrowersja), wi-
doczny jest na kilku płaszczyznach. Na 
płaszczyźnie metodologicznej nauka
odwołuje się do doświadczenia, spraw-
dzalności, racjonalnej weryfikowal-
ności formułowanych tez – religia zaś 
do doświadczenia mistycznego, które 
nie poddaje się weryfikacji i dalekie 
jest od możliwości intersubiektywne-
go przekazu. Cechą nauki jest kryty-
cyzm, odrzucanie „dogmatów”, czyli 
hipotez nie potwierdzonych (sfalsyfi-
kowanych). Religia swój fundament 
znajduje w objawieniu zyskującym 
status dogmatu. Prawdy naukowe ma-
ją przede wszystkim wartość poznaw-
czą, natomiast prawdy religijne nabie-
rają wagi egzystencjalnej i wiążą się
z pytaniami o samowiedzę, sens życia, 
powinności, śmierć itp.  Na płaszczyź-
nie światopoglądowej nauka ograni-
cza założenia metafizyczne do przeko-
nania o uniwersalności praw natury. 
W odniesieniu do wymiaru nadprzy-
rodzonego naukę cechuje zasadniczo 
agnostycyzm, czasami panteizm bądź 
deizm (Albert Einstein mówił o kos-
micznym uczuciu religijnym jako pod-
stawowym impulsie badawczym). Re-
ligia z samej istoty przyjmuje teistycz-
ne przekonanie o ingerencji Boga w  
rzeczywistość naturalną i jej prawa. 
Gdy idzie o samą religię, nauka ujmu-
je ją i bada jako jeden z ważnych ele-
mentów kultury (m.in. historia, psy-
chologia, socjologia i semiotyka reli-

gii). Jest to wiedza opisowa, religio-
znawcza. Religia swą samowiedzę 
wyraża w postaci teologii, dziedziny, 
której wysiłek teoretyczny nie wycho-
dzi poza to, co wcześniej uznała za 
właściwy przedmiot badań (prawdy 
objawione rozumowo dowodliwe, re-
velabile). Punktem wyjścia dociekań 
teologicznych jest wiara, która „szuka 
zrozumienia”149.  
 Wielu badaczy wierzy w możliwość 
praktycznego współistnienia nauki i  
teologii. „Dla większości z nas jest cał-
kiem oczywiste, że modus vivendi, ja-
ki osiągnęły naukowy i religijny spo-
sób myślenia, można wyjaśnić racjo-
nalnie, nawet gdyby struktury myślo-
we, które sobą przedstawiają, nie były 
możliwe do pogodzenia”150. Rzeczy-
wiście, strukturalna odmienność na-
uki i religii wydaje się nieusuwalna. 
Można ją jednak, zdaniem osób po-
dzielających powyższą opinię Donal-
da Wiebego, pozbawić cech bezwyjąt-
kowo dysjunktywnych. Nauka może 
unikać światopoglądowej opozycyj-
ności wobec religii powstrzymując się 
przed wypowiedziami perswazyjny-
mi, propagującymi poglądy i przeko- 
nania ateistyczne. Może też powścią-
gać scjentystyczną pewność związaną
z poznawczą prawomocnością obrazu 
rzeczywistości, jaki wyłania się z jej  
metodologii. Uznać niewystarczalność 
swych reguł wobec podstawowych, 
ponawianych wciąż pytań egzysten-
cjalnych, na przykład tych, które doty-
czą źródeł takich cech człowieka, jak 
wrażliwość moralna czy estetyczna, 
potrzeby duchowe itp. Teza Jacquesa 
Monoda („Człowiek nareszcie wie, 
że jest sam w obojętnych bezkresach 
wszechświata, w którym pojawił się 
wyłącznie przez przypadek”151) jest 
aktem wiary rozumu, przy którym akt 
wiary w Stwórcę wielu badaczom wy-
daje się mniej szalony. „Dziwna rzecz 
– pisał Stanisław Lem – na jak kru-
chych podstawach stoją obecnie naj-
bardziej fundamentalne twierdzenia, 
dotyczące WSZYSTKIEGO”152. Au-
tor Opowieści o pilocie Pirxie z uzna-
niem przytaczał słowa Alberta Ein-
steina, mówiącego, że nauka bez reli-
gii jest kulawa, a religia bez nauki śle-
pa. Teologia, owszem, mówi o bytach 
„niewidzialnych”; to samo jednak moż-
na powiedzieć o fizyce badającej zało-
żone wszak cząstki nuklearne (bozo-
ny, kwarki). Wypowiedź Christiana de 
Duve – biochemika, laureata nagrody
Nobla (1974) –  wywołuje inne wra-
żenie niż kategoryczny i cokolwiek 
pretensjonalny sąd Monoda (też nob-
listy, 1965):  „Postrzegam wszech-
świat nie jako »kosmiczny żart«, ale 

jako twór sensowny – zbudowany 
w taki sposób, by wytworzyć życie 
i umysł, doprowadzić do powstania 
istot myślących, zdolnych dostrzegać 
prawdę, widzieć piękno, odczuwać 
miłość, pragnąć dobra, nazywać zło, 
doświadczać tajemnicy”153. Willis Har- 
man, socjolog badający świadomość 
społeczną (University of Stanford), pi-
sze o odchodzących do lamusa uprosz-
czeniach związanych z naukowym
i religijnym myśleniem o człowieku. 
„Parędziesiąt lat temu większość wy-
kształconego społeczeństwa żywiła 
przekonanie, iż nauka materialistycz-
na już wygrała »wojnę miedzy nauką 
a religią«, zaś idee tak nieprawdopo-
dobne, jak »triumf ducha nad mate-
rią« zostały raz na zawsze odrzucone.  
[…] Okazuje się, że człowiek jest za-
równo fizyczny jak duchowy; oba te 
aspekty są prawdziwe i żaden nie daje
się w pełni opisać w kategoriach dru-
giego. Metafory »naukowy« i »reli-
gijny« mają charakter komplementar-
ny; żadne z tych określeń nie przeczy 
drugiemu”154. Widoczne staje się od-
wrócenie oświeceniowej tezy, mówią-
cej o społecznym postępie rozumia-
nym jako droga prowadząca od wia-
ry do wiedzy. Wielu badaczy świado-
mie, jako konsekwencję badań, wy-
biera drogę prowadzącą od świata do 
Boga155. 
  Rzeczą religii, jeśli chce łagodzić 
opozycję w stosunku do nauki, by-
łaby rezygnacja z naiwnych „krucjat 
ewangelizacyjnych”, a także z ambicji 
wyjaśniania rzeczywistości material-
nej – takich jej przejawów, jak ewo-
lucja gatunków czy choroby (AIDS) 
– w kategoriach fideistycznych i nor-
matywnych. Pokusie wprowadzenia 
teologii do przyrodoznawstwa uległ 
Izaak Newton, umieszczając w swym 
modelu Boga korygującego ruchy pla-
net. Pierre Laplace, który poprawił ten 
model, mógł więc stwierdzić podczas 
rozmowy z Napoleonem, że hipoteza 
Boga jest w tym wypadku zbytecz-
na. Ale i nauka winna zrezygnować 
z „krucjat scjentystycznych”, popula-
ryzacji „ateizujących”. Czesław Mi-
łosz przytacza uwagę, jaką zapisał Re-
né Le Senne (La découverte de Dieu): 
„Dla mnie głównym dowodem istnie-
nia Boga jest radość, jaką czuję, kiedy 
myślę, że Bóg jest”156. Sam pisze:

„Jeżeli Boga nie ma,
nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucać,
opowiadając, że Boga nie ma”157.
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HUGON LASECKI

Do roboty,
co dzień prostować
choćby skrawek
tego świata.
W sobie.

Poznałem skrzydlatość – 
cała umarłą,
drobniutką, cichą,
w liściu tataraku.
W kierunku słońca
jej cień szedł.

Dorastanie było razy parę:
pierwsze zabicie kury,
przyspieszony puls na inność,
koronki
motyle,
i ogród w tunel.

Pozostaną w pamięci
milczące lalki.
Pod niebem – żelazne ptaki,
pod mostami – tłusty dynamit
i pierwszy pocisk w tych,
co spali,
gdy bestia o solidnych oponach
deptała kwitnące
młodości.

Czas się budzi,
liczy cyfry zdrowe
i chore przy stole.
Na obrazie w złotej ramie
dziecko maluje wiersze,
jakby to były
Mama, Tata i żal.

Pewnego razu
po długą noc
tamtego wieku
tańczyłem walca
z panią Rost.
Gdy byłem mały
buchałem ciepłem.

Dzieci wychodzą 
za płoty,
pies wozi chleb
i niewiadomo co.
Słup stoi z ołówkiem
w ręku.
Gdzieś w obiecanym raju
te ciche spożywają
wieczność...

Wciąż tak samo,
choć wciąż inaczej
się kręci fragment
i całość,
by pod koniec dnia
spać mogli doradcy.

Dotąd semafor 
nie pozwalał wjeżdżać
do wsi mundurowanej,
gdzie doktor reperował
Rodzicielki.
Gdzie krowy spały 
pod wiatr,
gdzie pamięć o motylu
miała kolor ciepły,
a reszta zamazana.
Pociąg stał 
między grobami
i nie było z kim
pogadać.

O zmierzchu
pierwsza wypada
mała rybka
z sieci mocarstwa.
Góry i noże
niebo rodzi
wcześnie.
Czas pisze na lesie.
Bóg nic nie czyni,
By usłyszeć, że rzadko 
jest.

Tak bez powodu
leży piach na plaży.
Tyle pań odeszło, 
że szkoda.
Tylko orkiestra błyszczy 
dęta,
kontrwywiadowa.

W Mediolanie śnieg.
Figury na katedrze
podejmują decyzje ważne.
W parkach zamieszanie
w trawach.
W salonach Rosja we łbach.
Niemiec w podarunku
daje czołgi,
gdy w kraju zabawa.

Może się przytrafić
lżejszy ból, płytszy dół,
albo skrzypce niekarane.
Wiem, co dla mnie znaczysz
Mój śnie.
Kiedy trwasz, nic nie przychodzi
do głowy, prócz ognia
w te pioruny nieustanne,
w oczekiwaniu drogi
zgubionej.

Już dziecku się nie chce
bawić karuzelą łańcuchową.
Dziecko ma pięć chwil
i gada...
Niech mu ktoś pomoże
przyjść na świat.

Hugon Lasecki, Wiem o czym milczę,
Wydawnictwo Tadeusz Serocki,

Pelpin – Gdańsk, 2014


