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Religia i teologia to jednak nie to samo. Religia to ukierunkowanie kultyczne człowieka 

wynikające z jego natury. Posługuje się rytuałem, a jej owocem jest doświadczenie. Teologia 

natomiast to nauka o Bogu. Posługuje się metodą naukową, a jej owocem – podobnie jak  

w przypadku filozofii – jest mądrość. Wydaje się, że te dwa pojęcia – religia i teologia – nie 

są dokładnie rozróżnione w tekście Iana G. Barboura. 

 

*** 

 

Carl Sagan, zwolennik konfliktowej relacji pomiędzy nauką a religią, twierdząc, że 

„Wszechświat jest wieczny lub, że jego źródło jest niepoznawalne”, nie reprezentuje 

światopoglądu ateistycznego, a religijny i to na dodatek pogański, na pewno nie naukowy. 

Reprezentuje religijność, w którym wiara dotyczy metafizyki wszechświata. Jego podziw dla 

natury, który podkreśla pisząc ten wyraz z dużej litery, dla mnie – praktykującej katoliczki, 

wygląda na rodzaj inteligentnej pokusy do grzechu bałwochwalstwa. Nie zgadzam się, żeby 

mi ktoś w taki sposób, czyli poprzez naukowy autorytet, próbował przestawiać moje własne, 

wybrane świadomie i dobrowolnie, światopoglądowe ukierunkowanie. Metoda naukowa to  

narzędzie pracy naukowców. Podlega zmianom. Bezgraniczne zaufanie metodzie naukowej 

także jest nasączone pokusą do bałwochwalstwa. Bezgranicznie nie należy ufać nawet 

drugiemu człowiekowi. Takie zaufanie należy się tylko Bogu. Dla katolików typ myślenia, 

który odnajduję w tekście Barboura jako myślenie Carla Sagana to ten typ, przed którym 

należałoby uciekać. Konflikt może się kazać zbyt kosztowny, a dialog niemożliwy. 

 

*** 

 



Jeśli chodzi o poglądy Langdona Gilkeya streszczone przez Barboura niezależność 

wydaje mi się tu być raczej izolacjonizmem. Uzasadnię to metaforycznie: dwoje ludzi 

umawia się, że nie wchodzą jeden na działkę drugiego. Kiedy się widzą, okazują sobie 

nawzajem serdeczność, ale tylko dlatego, że z za własnego płotu. Problem może się zacząć w 

chwilą, kiedy sąsiad-naukowiec stwierdzi do sąsiada-teologa, że w jego (sąsiada-teologa) 

ogródku rosną jego (sąsiada-naukowca) kwiatki, ponieważ teolog nie mógł ich wymyślić,  

a naukowiec tak. A przecież jeden człowiek może się znać na kilku dziedzinach nauki. 

 

*** 

 

„Współbrzmienie, a nie wynikanie”. Co takiego współbrzmi? Np. kontrast kolorów farb. 

Istnieją pary kolorów, o których mówi się, że są wobec siebie kontrastowe. Aby kontrast 

zadziałał (inaczej mówiąc: aby stał się widoczny) potrzeba, aby oba kolory znalazły się obok 

siebie. Np. czerwień i zieleń. Żaden z tych kolorów nie traci swoich właściwości, kiedy się 

znajdzie obok kontrastu. Wręcz przeciwnie: obecność jednego „pomaga” drugiemu stać się 

wyraźniejszym. A co takiego wynika? Np. dopełnianie. Te same pary kolorów, które 

nazywamy kontrastowymi, określa się też jako barwy dopełniające. Oznacza to, że zieleń  

i czerwień w doskonałym kontraście, po zmieszaniu, dopełniają się do szarości. Zatem po 

pierwsze współbrzmienie, to nie wynikanie. A po drugie, wynikanie to inna jakość, w której  

na moim przykładzie jakaś cząstka czegoś bezpowrotnie ginie. Z farby szarej już nie ma jak 

wrócić do zielonej i czerwonej. Sformułowany przez Ernana McMullina postulat 

„współbrzmienie, a nie wynikanie” rozumiem w taki właśnie sposób: nauka i teologia dobrze 

współbrzmią jedna przy drugiej. Aby wzmocnienie, które daje kontrast zadziałało musi 

jeszcze pojawić się linia/płaszczyzna styku. Może to być właśnie dialog. Z jednym wszak 

zastrzeżeniem: teologia to także nauka, ale taka, która powinna wynikać z osobistego 

zaangażowania naukowca w wierzenie w Boga, zatem nie jest chyba w pełni uzasadnione 

zestawianie tych najprostszych par kontrastów w przypadku nauki i teologii. Ten rodzaj 

kontrastu lepiej zaproponować dla nauki i filozofii, ale w teologii chodzi już o inną jakość. 

 

*** 

 

Prawdziwy dialog, to nie negocjacje. To raczej odkrywanie poglądów na omawiane 

tematy: teolog interesuje się nauką, naukowiec – teologią. W dialogu nie chodzi o ustępstwa, 

ponieważ obie strony już wiedzą, że nie zagrażają sobie nawzajem. Chodzi raczej o wymianę 



osiągnięć, która pozwoli lepiej rozwinąć się i nauce i teologii. Tu wreszcie nie ma mowy  

o zawłaszczeniu, a tym bardziej o kradzieży intelektualnych dóbr. Dopiero w dialogu mamy 

możliwość przyznania prawa do cudzych osiągnięć. Dopiero tu mamy szansę odnaleźć relację 

wzajemnego szacunku przy odmiennych poglądach.  Integracja natomiast może być 

rozumiana jako jakiś rodzaj spajania.  Przy takim rozumieniu obawiam się tu 

nieodwracalnych owoców synkretycznych. 

*** 

Pozostaje mi, przed podsumowaniem moich odpowiedzi na zadane pytania do tekstu 

Barboura, jeszcze spojrzeć na „rolę metafizyki w budowaniu tego, co Barbour nazywa 

«systematyczną syntezą»”. Tak, metafizyka wydaje mi się być wiarygodnym obszarem 

aktywności ludzkiego intelektu dla rozważań o możliwości wygenerowania jakiegoś 

światopoglądowego novum w oparciu o religię i naukę. Chodzi przecież o filozoficzne 

sprawdzenie czy taki byt jest w ogóle możliwy do zaistnienia.  

*** 

Zanim zdecydowałam podjąć studia podyplomowe „Nauka i Religia” zadałam sobie 

pytanie co ja rozumiem pod tymi dwoma pojęciami. Zastanawianie to doprowadziło mnie do 

wniosku, że nauka jest dla mnie udowadnianiem prawdy, a religia? Dlaczego słówko 

religia okazało się dla mnie, wierzącej i praktykującej katoliczki, trudniejsze? Ponieważ 

zauważyłam jeszcze tę jedną różnicę: pomiędzy religią a wiarą. Religia, oprócz tego, że jest 

przedmiotem w szkole, stanowi sposób sprawowania kultu osób, które wierzą, a wiara  

w Boga wydaje się być życiową postawą, która pomaga oprzeć się ideologiom. Nie mówię tu 

o dobrowolności i świadomości wyboru tego w co ktoś wierzy. My, ochrzczeni dzięki miłości 

naszych wierzących rodziców lub krewnych, wiarę w Boga mamy zaszczepioną  

w niemowlęctwie. Należymy do obdarowanych. Nieochrzczony dorosły jest – z punktu 

widzenia wiary w Boga – w gorszej sytuacji. Brakuje w nim aktu wyrzeczenia się złego, który 

to akt jest wkomponowany w uroczystość chrzcielną. Ten akt zmienia w człowieku wszystko. 

Przeorganizowuje go. To wiara w Boga i decyzja wejścia na żmudną drogę nawrócenia 

pozwoliła mi odkryć encyklikę bł. Jana Pawła II Fides et ratio, a m. in. dzięki przeczytaniu tej 

encykliki odważyłam się podjąć studia „Wiara i Nauka”. Tak, moja wiara kreuje moje 

życiowe decyzje i mój światopogląd. Jeśli nauka coś mi będzie kiedyś zawdzięczać, to 

dlatego, że wierzę. 


