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Czy nauka i wiara dają się 
pogodzić? To pytanie było 
tematem debaty, zorgani-
zowanej przez Chrześ ci

jańskie Stowarzyszenie Akademic
kie, która odbyła się 14 listopada 
2014 r. na wydziale Matematyki 
i Nauk Informacyjnych Politechniki 
War szaw skiej. Zaskakująca była fre-
kwencja. Aula była wypełniona po 
brzegi, nie tylko przez studentów. 
Zabrakło miejsc siedzących. Nic 
dziwnego, skoro mówcami byli wybit-
ni profesorowie: John Lennox – ma-
tematyk, filozof i teolog z Uniwersytetu 
w Oxfordzie i Michał Różyczka – 
astrofizyk i astronom z Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Ko
pernika PAN. Prezentowali skrajnie 
odmienny światopogląd (chrześcijań-
ski i ateistyczny), a mimo to mieli ze sobą bardzo wiele 
wspólnego. Po pierwsze, okazywali sobie ogromny 
szacunek, nie wynosząc się, słuchając i rozumiejąc się 
nawzajem, a odpowiadając na pytania, nawiązywali do 

zdania rozmówcy. Cechowała ich szczerość, spójność 
poglądów, uczciwość i konsekwencja. Obaj również ce-
nili prawdę i okazywali ogromną determinację w pozna-
waniu jej taką, jaka jest. Ciekawość, dociekliwość, pasja 
poznawania i badania cechowała obydwu. Nie wiem, 
który z nich bardziej brzydził się obłudą i fałszywą po-
bożnością, pozorowaną religijnością. We wszystkich 
tych rzeczach stanowili wzór do naśladowania.

Znamienne było szczere wyznanie prof. Różyczki 
pod koniec spotkania: „Gdyby nasz kler, nasi chrześ
cijanie byli tacy jak prof. Lennox, to prawdopodobnie 
nie zrezygnowałbym z uczestnictwa w Kościele”. To 
jeszcze jedna lekcja, a może raczej wyraziste przypo-
mnienie, że ludzie postrzegają Boga tak, jak widzą Jego 
wyznawców. 

Wypowiedzi profesora Lennoxa z tamtej debaty 
w znacznej części pokrywają się z treścią jego tekstu 
„Wszechmocny i Wszechświat”. To pasjonująca lektura 
– zachęcam do przeczytania.

KONSTANTY JUNOSZA-SZANIAWSKI
[Autor jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej i prezesem zarządu ChSA]. 
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