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Abstrakt. Artykuł jest próbą rekonstrukcji i interpretacji poglądów Edwarda A. Milne’a dotyczących relacji 
między nauką i religią. Schematem interpretacyjnym jest zaproponowana przez I. Barboura klasyfi kacja: 1) kon-
fl ikt, 2) neutralność, 3) dialog i 4) integracja. Poglądy Milne’a ewoluowały od postawy bliskiej niezależności, 
przez dialog ukierunkowany na konstruowanie spójnego obrazu świata, po integrację w postaci angażowania 
wyników nauki w uzasadnianie istnienia Boga-Stwórcy. O ile jego argumentacja z racjonalności przyrody jest 
akceptowalna, o tyle utożsamianie osobliwości początkowej z aktem stworzenia Wszechświata łamie reguły 
metodologii i nie znajduje poparcia w wiedzy przedmiotowej (kosmologicznej i teologicznej).

Słowa kluczowe: relacja nauka-religia, racjonalność przyrody, kosmologia Milne’a

Science and religion in Edward Arthur Milne’s cosmology

Abstract. The paper is an attempt to reconstruct and interpret the views of E.A. Milne on the relationship 
between science and religion. This is related to I. Barbour’s fourfold typology: 1) confl ict, 2) independence, 
3) dialogue and 4) integration. Milne’s view was evolving from a position close to independence, through dialogue 
aimed at constructing a coherent world-picture up to integration which engages science in justifi cation of the 
existence of God the Creator. His argument from the rationality of nature is acceptable, but identifi cation of the 
initial singularity with the doctrine of creation of the Universe breaks the methodological rules and is not supported 
by any subject knowledge (cosmology or theology).

Keywords: relationship between science and religion, rationality of nature, Milne’s cosmology

Wprowadzenie

W odniesieniu do relacji między nauką i religią wypracowane zostały pewne 
stanowiska nazywane tak, jak postawy w stosunkach międzyludzkich: konfl ikt, 
niezależność, neutralność, dialog, dopełnianie, harmonizowanie, czy też warun-
kowana zgodnością komplementarność. Człony tej relacji posiadają złożony, wie-
lopłaszczyznowy charakter. W analizach uwzględniana jest nie tylko wąsko rozu-
miana nauka (empiryczne badania przyrody), lecz także założenia ontologiczne 
(najogólniejsze cechy badanej rzeczywistości) i epistemologiczne (sposób uzyski-
wania wiedzy i jej status). W przypadku religii, oprócz refl eksji dotyczącej wiedzy 
religijnej (doktryny), uwzględnia się również jej źródła (np. objawienie historyczne 
w chrześcijaństwie), wymiar normatywny (zasady moralne), formy kultu (praktyki 
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religijne) i wymiar wspólnotowy (instytucje religijne) (por. Zdybicka 2007; Hajduk 
2007). W podjętych tu rozważaniach relacja między nauką i religią będzie rozu-
miana jako relacja między treścią twierdzeń nauk przyrodniczych i tez doktryny 
religii chrześcijańskiej.

W analizach dotyczących rozpatrywanej problematyki zostanie wykorzystana 
propozycja I. Barboura. Wśród wielu sposobów ujmowania relacji między nauką 
i religią wyróżnił on cztery grupy stanowisk: 1) konfl ikt, 2) niezależność (neutral-
ność), 3) dialog, 4) integracja. Zastrzegł, że każde z nich posiada wiele, czasem 
wyraźnie różniących się między sobą, odmian, lecz wszystkie te odmiany posiadają 
pewne wspólne cechy, które pozwalają połączyć je w jedną grupę. Sam opowiada 
się za dialogiem i (warunkowo) za pewnymi odmianami integracji (Barbour 2000).

Pierwsze z tych stanowisk głosi konfl ikt między nauką i religią. Zwolennicy 
tego stanowiska twierdzą, że obydwie dziedziny podają wykluczające się wyja-
śnienia (rozumienia) świata. Dochodzi do tego zwłaszcza wtedy, gdy tezy obydwu 
dziedzin odnoszą się do tego samego przedmiotu lub stanu rzeczy, np. początku 
Wszechświata lub pochodzenia człowieka1. Sytuacja konfl iktu zachodzi wówczas, 
gdy te tezy formułowane są w taki sposób, że trzeba wybrać tylko jedną z nich. 
Zdarza się też pomijanie różnic między tymi dziedzinami, przejawiające się np. 
wyprowadzaniem wniosków fi lozofi cznych z przesłanek typowo naukowych lub 
angażowaniem tez religijnych w wyprowadzanie, uzasadnianie lub falsyfi kowanie 
tez naukowych. Zwolennikami takiego postrzegania relacji między nauką i religią 
są zarówno przedstawiciele materializmu naukowego (monizmu ontologicznego 
i metodologicznego) z charakterystycznym dla tego nurtu redukcjonizmem meta-
fi zycznym i epistemologicznym, jak i literaliści biblijni, przeciwstawiający teorie 
naukowe dosłownym interpretacjom Biblii (por. Barbour 2000, 11–17; Barbour 
1993).

Przedstawiciele kierunków podkreślających konfl ikt w relacji nauka-religia 
pomijają różnice między tymi dwiema dziedzinami, ignorując z jednej strony 
wyniki nauk teologicznych, zwłaszcza biblijnych, z drugiej zaś osiągnięcia fi lozofi i 
nauki, zwracającej uwagę na rolę naukowców w określaniu statusu teorii nauko-
wych (epistemologia konsensualna) oraz potrzebę odróżniania nauki od innych 
elementów kontekstu kulturowego (np. światopoglądu, ideologii, polityki) (Hajduk 
2004, 151–152).

Zwolennicy stanowiska niezależności (neutralności) odrzucają tezę o konfl ik-
cie między religią i nauką przez przyjęcie założenia, że obydwie dziedziny są na 
tyle niezależne, iż nie zachodzą między nimi żadne związki poznawcze (żaden 
rodzaj komunikowania). W uzasadnieniu swoich poglądów wskazują na opozycję 

1 Z. Hajduk uważa, że „ze względu na odmienność przedmiotu formalnego prawd wiary i twierdzeń nauko-
wych jest właściwie wykluczony faktyczny konfl ikt między tymi członami. Ponadto odnoszą się one do aspektyw-
nie tego samego świata oraz człowieka, stąd mimo odmienności metodologicznej dostrzega się ich komplementar-
ność oraz potrzebę dialogu” (Hajduk 2004, 151).
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ontologiczną ducha i materii (duszy i ciała), która implikuje opozycję epistemolo-
giczno-metodologiczną (odmienność stawianych problemów i sposobów ich roz-
wiązywania). Powołują się też na opozycję zadań i funkcji języka w nauce (opis, 
tłumaczenie, przywidywanie, zastosowanie w technice) i religii (wyrażanie osobi-
stych doświadczeń, formułowanie i przekazywanie prawd wiary i zasad postępo-
wania, sprawowanie kultu i obrzędów liturgicznych) (Barbour 2000, 17–22). Do 
tej ostatniej opozycji odwołują się zwłaszcza przedstawiciele instrumentalizmu.

Odmienne stanowisko wobec całego nurtu opowiadającego się za niezależ-
nością nauki i religii zajmują przedstawiciele realizmu krytycznego, którzy pod-
kreślają potrzebę budowania spójnego obrazu rzeczywistości, uwzględniającego 
relację między człowiekiem, przyrodą i Bogiem. Zwracają uwagę, że przyjęcie 
tezy o całkowitej niezależności, rozumianej jako izolacja obydwu dziedzin, wyklu-
cza dialog i przekreśla możliwość realizacji takiego zadania (Hajduk 2004, 152).

Rzecznicy stanowiska dialogu wskazują na wspólne dla nauki i religii obszary 
poszukiwania odpowiedzi na interesujące poznawczo pytania. Dotyczą one tzw. 
kwestii granicznych (limit-questions, boundary-questions), których nauka ze 
względu na własne ograniczenia (metodologiczne, pojęciowe, przestrzenne i cza-
sowe) nie jest w stanie wyjaśnić (Barbour 2000, 24). Do tego typu zagadnień 
zaliczany jest m.in. problem ogólnych założeń uprawiania nauki. Badania naukowe 
odkrywają panujący w przyrodzie porządek, który z jednej strony jest racjonalny, 
natomiast z drugiej jest przygodny, gdyż prawidłowości i warunki początkowe 
nie są czymś koniecznym. Porządek ten stanowi podstawę uprawiania nauki, ale 
nauka nie jest w stanie wyjaśnić jego genezy. Osiągnięcia naukowe inspirują więc 
do stawiania pytań o charakterze fi lozofi cznym bądź religijnym (np. pochodzenie 
świata, człowieka), które wykraczają poza obszar dostępny metodzie naukowej. 
W uzasadnieniu swego stanowiska zwolennicy dialogu odwołują się również do 
kwestii metodologicznych. Podkreślają nieaktualność przeciwstawienia: obiek-
tywna nauka – subiektywna religia. Wskazują na problem uteoretyzowania danych 
empirycznych w nauce i ich zależność od stosowanego aparatu pojęciowego, oraz 
rolę twórczej wyobraźni i wykorzystywanie analogii i pojęciowych modeli w pro-
cesach naukotwórczych. Zwracają też uwagę na podobieństwa funkcjonowania 
paradygmatów w nauce i religii (Barbour 1994, 9–10).

Pomimo wskazywanych podobieństw, należy jednak pamiętać o różnicach mię-
dzy tymi dwiema dziedzinami. Z. Hajduk zwraca uwagę na odmienność przedmiotu 
badań i stosowanych metod, co implikuje brak ścisłych związków logicznych mię-
dzy twierdzeniami nauki i religii. Z tych względów refl eksja metodologiczna zmie-
rzająca do wskazania podobieństw i różnic między nauką i religią powinna być 
uzupełniana analizą problemów rzeczowych, wywodzących się zarówno z teorii 
naukowych, jak i z tez religijnych (Hajduk 2004, 153).

Zwolennicy stanowiska integracji (syntezy, unifi kacji) uznają zarówno potrzebę, 
jak i możliwość uzgodnienia religijnego i przyrodoznawczego obrazu świata, przy 



278 KS. DARIUSZ DĄBEK

zachowaniu kompetencji obydwu dziedzin. Zakłada się w nim brak sprzeczności 
między nauką i religią. W procesie integracji pojęcia naukowe wykorzystuje się do 
reinterpretacji tez religijnych (np. bosko-ludzka natura Chrystusa reinterpretowana 
jest w kategoriach korpuskularno-falowej natury światła), bądź też wyniki nauki 
(np. zasady antropiczne lub kierunkowość ewolucji) angażuje się w argumentacji 
za istnieniem Boga-Stwórcy. Pierwsze podejście Barbour nazywa apologetyką, 
drugie – teologią naturalną (Barbour 2000, 27–30). Innym sposobem integracji 
jest takie przeformułowanie tez religijnych (np. dotyczących koncepcji stworzenia 
i natury człowieka), by uwzględniały one powszechnie uznawane wyniki nauki. 
To podejście nazywane jest teologią natury (przyrody) (Barbour 2000, 31–34). 
Jeszcze innym sposobem integracji jest racjonalna synteza religii i nauki, oparta na 
określonym systemie metafi zycznym (np. tomizmie, fi lozofi i procesu), zmierzająca 
do zbudowania spójnego obrazu świata. Tworzenie takiej syntezy nie powinno 
jednak zniekształcać ani nauki, ani religii (por. Barbour 2000, 34–36; Barbour 
1994, 18–22; Hajduk 2004, 154).

W charakterystyce poglądów Edwarda A. Milne’a2, dotyczących możliwości 
i sposobów łączenia twierdzeń religijnych i naukowych, wykorzystany zostanie 
zaproponowany przez Barboura i przedstawiony wyżej podział stanowisk na cztery 
główne grupy. Celem tego artykułu będzie: 1) rekonstrukcja poglądów Milne’a 
dotyczących relacji między nauką i religią, z wykorzystaniem klasyfi kacji Barbo-
ura jako siatki interpretacyjnej, 2) próba oceny tych poglądów, zwłaszcza zasad-
ności stosowanej argumentacji. Tak sformułowany cel uzasadnia podział artykułu 
na dwie części. W pierwszej zostanie przedstawiona ewolucja stanowiska Milne’a 
w rozważanej kwestii wraz z próbą zaklasyfi kowania jego przekonań do odpo-
wiednich grup typologii Barboura. W drugiej części dokonana będzie ocena jego 
propozycji łączenia twierdzeń naukowych i religijnych, zwłaszcza w aspekcie spo-
sobu uzasadniania formułowanych przez niego tez.

Dialog z elementami niezależności nauki i religii

Jednym z głównych motywów podjęcia przez Milne’a problematyki kosmo-
logicznej była jego krytyczna ocena ówczesnej (początek lat 1930.) kosmologii 
relatywistycznej. W tym czasie zaakceptowana została idea Wszechświata dyna-
micznego. Jej zwolennicy uznali, że kosmologia prawdopodobnie nigdy nie będzie 

2 Edward Artur Milne (1896–1950) – angielski matematyk, astronom i fi lozof przyrody, jeden z twórców 
teoretycznej astrofi zyki i współczesnej kosmologii. Urodził się w Hull w Anglii 14 lutego 1896 r. w religijnej ro-
dzinie anglikańskiej. Ukończył Trinity College w Cambridge. W pierwszym okresie pracy naukowej (1920–1929) 
zajmował się równowagą dynamiczną gwiazd, w drugim (1929–1932) ich strukturą, a resztę życia poświęcił 
opracowaniu kinematycznej teorii względności, która miała być alternatywą dla Einsteinowskiej ogólnej teorii 
względności i zbudowanej w oparciu o nią kosmologii relatywistycznej. Zmarł w Dublinie 21 września 1950 r. 
Por. (Dąbek 2011a, 6).
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w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przestrzeń się rozszerza?3. Milne 
skrytykował taki pogląd, uważając, że przekonanie o niewytłumaczalności obser-
wowanych zjawisk i dostrzeganego we Wszechświecie porządku jest dogmatycz-
nym założeniem pozbawionym naukowych podstaw. Krytykował też ogólną teorię 
względności (w skrócie: OTW), gdyż uważał, że przyroda nie jest aż tak skom-
plikowana, by do jej opisu angażować tak bardzo zawiły aparat matematyczny 
lub odwoływać się do takich pojęć, jak zakrzywiona przestrzeń. Był przekonany 
o racjonalności przyrody i możliwości odkrycia panującego w niej porządku. To 
zainspirowało go do podjęcia próby wyjaśnienia zjawiska rozszerzania się Wszech-
świata (Milne 1935, 1 i 77).

Problemem genezy Wszechświata Milne zainteresował się w maju 1932 r. pod 
wpływem debaty kosmologicznej toczącej się na łamach „The Times”, będącej 
kontynuację dyskusji nad ewolucją Wszechświata, której poświęcona została spe-
cjalna sesja Brytyjskiego Stowarzyszenia 29 września 1931 roku (Dingle 1931). 
Ówczesne propozycje rozwiązań uznał za nieadekwatne i opracował własny model 
ekspandującego Wszechświata. Najpierw wykazał, że zbiór swobodnych cząstek 
zajmujących początkowo małą objętość, po pewnym czasie, dzięki zjawisku dys-
persji, stanie się uporządkowanym systemem cząstek, które oddalają się od siebie 
zgodnie z prawem Hubble’a. Wykorzystując tę ideę, rozważył prosty kosmolo-
giczny model, którego wszystkie cząstki skupione są w pewnej chwili w jednym 
punkcie. Tę chwilę potraktował jako początek czasu dla całego systemu, a ściślej, 
przyjął założenie, że system istnieje jedynie po tym osobliwym zdarzeniu, które 
w swoich późniejszych pracach zinterpretował jako akt kreacji (Milne 1948, 7–8; 
Urani, Gale 1994, 390–419).

W procesie dedukcyjnego opracowywania kinematycznego modelu Wszech-
świata Milne przyjął, że bezpośrednio po chwili początkowej musiał istnieć nie-
uprzywilejowany rozkład prędkości. Było to jego zdaniem konsekwencją braku 
możliwości wybrania jakiegokolwiek wyróżnionego układu odniesienia. Nawet 
„Boska wszechmoc, w boskim akcie stworzenia, sama w sobie nie byłaby w stanie 
wybrać jakiegokolwiek uprzywilejowanego kierunku. Ta niemożliwość jest ściśle 
związana z główną zasadą względności Einsteina – brakiem możliwości rozróżnie-
nia pomiędzy wieloma układami jednolitego względnego ruchu” (Milne 1952, 72). 
Wymóg braku istnienia w przyrodzie wyróżnionych miejsc i kierunków stanowi 
nie tylko konsekwencję przyjętego w nauce założenia względności, ale jest rów-
nież zasadą metafi zyczną. Milne w pełni zdawał sobie z tego sprawę, przyznając, 
że w dyskusjach nad interpretacją swego modelu kosmologicznego odwoływał się 
do rozumowań metafi zycznych (Milne 1952, 72–73).

Twórca kinematycznej teorii względności (w skrócie: KTW) nie ograniczył 
się do wykorzystania założeń fi lozofi czno-teologicznych jako inspiracji w pod-

3 Przypuszczenie taki wyraził J. James. Por. (Urani, Gale 1994, 393).
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jęciu badań, uzasadnienia ich sensowności, a w pewnym stopniu również decy-
zji o wyborze metody. Te przedzałożenia uprawiania kosmologii, a szerzej, nauk 
przyrodniczych, przeniknęły w jego przypadku do samego procesu konstruowania 
modelu kosmologicznego, a w pewnym stopniu nawet do procedur sprawdzania 
i oceny. Od samego początku zajmowania się kosmologią Milne był przekonany 
o przestrzennej i materialnej nieskończoności Wszechświata. Uzasadniał to argu-
mentami kosmologicznymi i fi lozofi cznymi. Skończony zbiór obiektów musiałby 
mieć bowiem centrum położenia, środek masy i skończoną granicę, co przeczyłoby 
zasadzie kosmologicznej i prowadziło do pytania o przyczynę istnienia absolutnego 
położenia i absolutnego spoczynku4. Dopiero w swoim ostatnim dziele odwołał się 
dodatkowo do argumentacji wyraźnie teologicznej – skończony Wszechświat nie 
byłby godny Stwórcy (Milne 1952, 152).

W początkowym okresie prac nad KTW Milne koncentrował się na uzyskaniu 
spójnego opisu Wszechświata przez skonstruowanie jego modelu na podstawie 
przyjętych aksjomatów. Zafascynowany precyzją i wewnętrzną spójnością geome-
trii chciał w podobny sposób zbudować również kosmologię. W miarę rozwijania 
swojej teorii był coraz bardziej zaskoczony możliwościami dedukcyjnego wypro-
wadzania z apriorycznych zasad wielu szczegółowych konsekwencji, które okazy-
wały się zgodne z empirycznymi prawami przyrody. To wpływało na ewolucję jego 
poglądów i skłaniało go do stopniowego odchodzenia od przekonania, że nauka 
i religia stanowią niezależne płaszczyzny poznawcze i zmierzania w kierunku 
łączenia kosmologii z fi lozofi ą i teologią (Merleau-Ponty 1965, 168; Milne 1937).

Zdaniem Milne’a, większość naukowców uważa, że nauka i religia pozostają 
w dobrych relacjach tylko wówczas, gdy nie mają na siebie bezpośredniego 
wpływu. On natomiast opowiedział się za tezą przeciwną, uważając, że nie można 
studiować kosmologii bez posiadania religijnego poglądu na Wszechświat. Pod-
kreślał, że kosmologia zakłada racjonalność Wszechświata, bo bez tego założenia 
nie mogłaby prowadzić swoich badań. Nie jest jednak w stanie podać żadnej innej 
przyczyny tej racjonalności, niż istnienie rozumnego Stwórcy (Milne 1952, 33).

Tworzone w naukach przyrodniczych matematyczne modele, które mają opi-
sywać zachodzące w świecie zjawiska, przyjmowane są często w oparciu o argu-
ment pragmatyczny. Uczeni stwierdzają, że dany model „pracuje”, rozumiejąc to 
w takim znaczeniu, że jego przewidywania są zgodne z danymi empirycznymi. 
Nie jest to jednak argument wystarczający, gdyż pomija pytanie „dlaczego dany 
model pracuje?” Proponowane przez uczonych odpowiedzi nie zawsze spełniają 
wymogi fi lozofi cznych standardów. Jednakże fi lozof, zwłaszcza fi lozof nauki, musi 
je uwzględniać w poszukiwaniu uzasadnień faktycznie podejmowanych i prowa-
dzonych przez naukowców badań oraz formułowanych hipotez. Analiza dziejów 
nauki pozwala wyróżnić trzy typy uzasadnień funkcjonowania modeli w opisie 

4 Więcej na temat argumentacji Milne’a za nieskończonością Wszechświata, zob. (Dąbek 2011a, 203–205).
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przyrody: 1) pitagorejski (ontologiczny) – matematyczne modele osiągają suk-
cesy, gdyż odpowiadają rzeczywistym, istniejącym w przyrodzie, matematycznym 
strukturom, 2) idealistyczny (epistemologiczny) – modele odnoszą sukcesy, ponie-
waż opisują formalne własności przyrody obecne apriorycznie w umyśle badacza, 
3) dedukcyjny (aksjomatyczny), opierający intuicyjne twierdzenia na rozważa-
niach dotyczących warunków, jakie powinien spełniać racjonalny Wszechświat 
– przyjmowane są tylko takie modele, których dedukcyjne konsekwencje uzyskały 
potwierdzenie w empirycznych testach (Gale 1991, 193–195).

Milne wybrał dedukcyjny sposób uzasadniania hipotez. Fizykom postawił 
zarzut, że tego metafi zycznego problemu, generowanego pytaniem „dlaczego?”, 
a nie tylko „jak?” w odniesieniu do praw przyrody, nie podjęli na płaszczyźnie 
fi zycznej. Jego zdaniem, teoria kosmologiczna powinna wyjaśniać nie tylko 
pochodzenie samego Wszechświata, ale również genezę obowiązujących w nim 
praw. Jeżeli powstanie materii pozostaje tajemnicą, tym większą tajemnicą będzie 
pochodzenie praw, które nią rządzą. Uzasadnionym więc żądaniem stawianym 
jakiejkolwiek teorii pochodzenia rzeczywistości jest konieczność uwzględnienia 
również genezy samych praw (Milne 1952, 159).

W odkrywaniu praw przyrody Milne preferował rozpoczynanie badań od aprio-
rycznie sformułowanych hipotez, by na końcu sprawdzać, czy wyprowadzone 
z nich konsekwencje są zgodne z wynikami obserwacji. Najbardziej zaskakujące 
dla niego było to, że w ogóle taka droga jest możliwa. Na tej podstawie uznał, 
że prawa przyrody nie są ustanawiane ad hoc przez Stwórcę, by podtrzymywać 
świat w ruchu, lecz są integralną częścią rzeczywistej zawartości Wszechświata. 
Stanowiło to dla niego okazję do wyprowadzenia wniosków wykraczających poza 
płaszczyznę fi zyczną. „Wydaje mi się, że taki stan rzeczy czyni fi zyczny Wszech-
świat konstrukcją doskonalszą, bardziej wartą naszego zdumienia, a jego Stwórcę 
bardziej godnego naszej czci, niż gdybyśmy potraktowali ten Wszechświat jako 
bezkształtną strukturę, w której obowiązują jakieś niezależne «prawa przyrody»” 
(Milne 1952, 133).

Odnosząc się do poglądu Macha, że prawa przyrody implikowane są przez 
materialną zawartość Wszechświata, Milne podjął próbę przekonania się, czy 
można dedukcyjnie wyprowadzić jakiekolwiek prawo przyrody z prostego modelu 
Wszechświata. Zdawał sobie sprawę, że realizacja tego zadania domaga się z jed-
nej strony zerwania z tradycyjną fi zyką i jej fi lozofi ą, a z drugiej, przyjęcia zało-
żenia racjonalności przyrody. Jego zdaniem Wszechświat jest racjonalny wów-
czas, gdy apriorycznie sformułowane prawa zostaną potwierdzone obserwacyjnie 
i eksperymentalnie. Taki sposób odkrywania praw przyrody wymaga twórczej 
wyobraźni kontrolowanej wiedzą empiryczną. Obserwacja spełnia funkcję rozpo-
znawania w przyrodzie bytów odpowiadających obiektom mentalnym zawartym 
w aksjomatach systemu dedukcyjnego. Wskazuje też na byty, które odzwiercie-
dlają w przyrodzie platońskie idee, do których odnoszą się aksjomaty. Obserwacja 
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i eksperyment pełnią więc rolę ustalania rzeczywistej racjonalności Wszechświata. 
Zgodność empirycznych praw przyrody z teoretycznymi wnioskami wyprowa-
dzonymi dedukcyjnie z modelu kosmologicznego jest mocnym świadectwem tej 
racjonalności (Milne 1952, 155–156).

Milne podkreślał, że w konstruowaniu swojej teorii nigdy nie musiał do niej 
wprowadzać ilościowych praw empirycznych. Świadczy to jego zdaniem o tym, 
że prawa ruchu nie zostały stworzone oddzielnie, lecz są nierozłącznie powiązane 
ze stworzeniem materialnej zawartości Wszechświata5. Według niego, akceptacja 
nieredukowalnych, tzn. niezależnych od materialnej zawartości Wszechświata, 
a tym samym niemożliwych do wyjaśnienia, a więc irracjonalnych, praw przy-
rody byłaby wiarą w zabobon. Oznaczałaby bowiem przyjęcie dwóch odrębnych 
aktów kreacji: materii oraz niezależnych od niej rządzących nią praw. Alternatywą 
dla takiego podejścia jest jego zdaniem wiara w racjonalność przyrody, a uzasad-
nieniem tej wiary jest możliwość dedukcyjnego wyprowadzenia obowiązujących 
w przyrodzie praw z założeń dotyczących rozkładu materii we Wszechświecie 
(Milne 1937, 999).

Rozważania nad powstaniem Wszechświata Milne podsumował stwierdzeniem, 
że kosmologia teoretyczna jest tylko punktem wyjścia dla głębszych poszukiwań. 
Miał świadomość odrębności nauki, fi lozofi i i religii, a przy tym zdawał sobie 
sprawę z trudności i zagrożeń związanych z przechodzeniem między tymi dzie-
dzinami. Uznał jednak, że waga problematyki usprawiedliwia przedstawienie pry-
watnej interpretacji wyników naukowych jako zewnętrznego (pozanaukowego) 
elementu stanowiącego konieczne dopełnienie jego badań (Milne 1935, 140). 
W rozważaniach nad zasadą kosmologiczną stwierdził, że nauki przyrodnicze nie 
są w stanie wyjaśnić, dlaczego ona obowiązuje. Należy więc wyjść poza gra-
nice nauki i podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie. Jego zdaniem, Wszechświat 
musi ją spełniać, gdyż wymaga tego jego racjonalność. Akt stworzenia nie mógł 
mieć żadnego innego skutku. Stworzenie Wszechświata zawierającego np. tylko 
dwie cząstki wymagałoby ustalenia pozycji i prędkości środka ich mas w zupełnej 
pustce, a to byłoby niemożliwe (Milne 1935, 69).

Przedstawione poglądy świadczą o tym, że w początkowym okresie badań 
kosmologicznych Milne był zwolennikiem dialogu, zachowującym świadomość 
odrębności twierdzeń naukowych od tez fi lozofi cznych i religijnych. Wskazywał na 
pewne zagadnienia graniczne, które są istotne dla wszystkich trzech dziedzin, lecz 
przekraczają możliwości eksplanacyjne nauki. Zaliczał do nich problem pochodze-
nia Wszechświata, a zwłaszcza panującego w nim porządku i racjonalnego cha-
rakteru obowiązujących w nim praw, ściśle powiązanych z jego materialną zawar-
tością. Uważał, że wyjaśnienia tych kwestii należy szukać w fi lozofi i i teologii.

5 „Im głębiej rozważamy akt kreacji, tym bardziej jawi się on jako proces skomplikowany, dopóki nie 
dostrzeżemy, w jaki sposób Bóg Stwórca pominął trudności, stwarzając nieskończony Wszechświat w punkcie 
będącym osobliwością początkową” (Milne 1952, 129).
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Integracja twierdzeń nauki, fi lozofi i i religii

W miarę rozwijania swoich badań kosmologicznych Milne coraz częściej dołą-
czał do nich elementy pozanaukowe, gdyż uważał, że obraz świata powinien być 
syntezą twierdzeń naukowych, fi lozofi cznych i religijnych6. Uzasadniał to nastę-
pująco: ludzki rozum potrafi  konstruować aprioryczne pojęcia i wyprowadzać 
z nich na drodze dedukcji zasady obowiązujące w realnym świecie. To oznacza, 
że Stwórca stworzył prawa przyrody, a człowieka obdarzył zdolnością ich pozna-
nia. Zadaniem fi zyki jest odkrywanie tego racjonalnego porządku. Dzięki temu 
będzie ona mogła osiągnąć wyższy stopień rozwoju stając się (jak geometria) 
nauką dedukcyjną, bez utraty związku z przedmiotem swoich badań. Zgodność 
wyprowadzonych zasad z wynikami empirycznymi potwierdza jego zdaniem nie 
tylko przyjęte założenia, ale również tezę o racjonalności świata i jego Stwórcy 
(Dąbek 2011a, 159).

W ostatnim okresie swoich badań Milne wyraźnie już łączył wyniki kosmolo-
gii z tezami metafi zyki i przekonaniami religijnymi w celu zbudowania jednego, 
spójnego obrazu świata. Potwierdzają to opublikowane po jego śmierci wykłady 
(Milne 1952). Twierdził w nich, że„celem tych wykładów jest po części przerzu-
cenie mostu nad przepaścią pomiędzy fi zyką a metafi zyką” (Milne 1952, 72–73). 
Przyjął w nich założenie o stworzeniu świata i praw przyrody przez Boga oraz 
podjął się wskazania oznak, które to potwierdzają. Nakreślił też ogólne cele upra-
wiania nauki. Do czysto epistemologicznego postulatu wglądu w zjawiska, przez 
który rozumiał nie tylko opis fi zyczny, ale przede wszystkim poznanie ich natury, 
dołączył elementy religijne: kontemplację dzieła stworzenia i potrzebę uczczenia 
jego Stwórcy (Milne 1952, 1).

Jak zostało już wspomniane, głównym przejawem racjonalności przyrody była 
dla autora KTW zdolność apriorycznego konstruowania przez ludzki rozum pojęć 
odnoszących się do rzeczywistego świata. Uważał, że proces ten nie jest jedy-
nie grą symboli, lecz dostarcza wglądu w realny świat. Kosmologia, konstruując 
zgodne z wynikami obserwacji modele, wskazuje na racjonalność przyrody, lecz 
nie jest w stanie wskazać jej źródła. Jedynym zasadnym wyjaśnieniem tego faktu 
jest według Milne’a uznanie, że ostateczną przyczyną racjonalnego Wszechświata 
jest transcendentny Bóg. Odkrywana we Wszechświecie racjonalność stanowi 
więc podstawowy argument za jego kreacją, a więc również za tezą o istnieniu 
Stwórcy. Świat byłby niezrozumiały, gdybyśmy nie przyjęli, że został stworzony 
przez rozumnego Boga (Milne 1935, 138–140; Milne 1952, 32–33 oraz 156).

Milne miał świadomość, że w swoich rozważaniach używa argumentów poza-
naukowych. Twierdził, że w stosunku do Wszechświata tylko pytanie „jak?” posiada 

6 „Wykorzystywałem czasami argumenty spoza czystej fi zyki, lecz o ile fi zyk musi mieć świadomość ogra-
niczeń płynących z faktu, że jest fi zykiem, o tyle w przypadku szerszej syntezy musi on wyjść poza te ogranicze-
nia” (Milne 1952, 160).
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charakter naukowy i można na nie udzielić różnorodnych odpowiedzi. Natomiast 
na metafi zyczne pytanie „dlaczego?” istnieje jego zdaniem tylko jedna odpowiedź: 
racjonalny Wszechświat został stworzony przez Boga (Milne 1952, 50). Podkreślał, 
że jego koncepcja jest jedyną propozycją, która tłumaczy, w jaki sposób materia 
zaczęła istnieć i dlaczego prawa przyrody są podatne na racjonalną dedukcję. Inne 
teorie nawet nie podejmują tej kwestii (Milne 1952, 156).

Odkrywana w przyrodzie racjonalność była dla Milne’a tak istotna, że kształ-
towała jego obraz Boga-Stwórcy. Jego zdaniem Bóg, choć wszechpotężny, pozo-
staje w swoim działaniu ograniczony własną racjonalnością. Mógł stworzyć świat 
wyłącznie w osobliwości, gdyż kreacja Wszechświata o niezerowych rozmiarach 
wymagałaby tego, co dla rozumnego Stwórcy jest niemożliwe – ustalenia rów-
noczesności w pustce. Z podobnych powodów Milne wykluczył zaproponowaną 
w teorii stanu stacjonarnego ideę ciągłej kreacji materii w całej przestrzeni, gdyż 
przed kreacją musiałaby już istnieć jakaś przestrzeń. Musiałby też istnieć pewien 
współczynnik tempa kreacji takiej materii, którego nie dałoby się racjonalnie 
wyjaśnić. Jego zdaniem racjonalność nakłada na Boga ograniczenia dotyczące 
zarówno sposobu stworzenia Wszechświata, jak i obowiązujących w nim praw 
(Milne 1952, 85 oraz 157).

Milne zdawał sobie sprawę, że to człowiek konstruuje kryterium tego, co jest 
racjonalnym wnioskiem z przyjętego układu aksjomatów lub przesłanek. Nie 
osłabia to jednak jego zdaniem tezy o Bogu jako ostatecznym źródle racjonalno-
ści, lecz raczej wspiera i pogłębia rozumienie religijnej prawdy, że Bóg stworzył 
człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stwórca musi więc być przynajmniej 
tak racjonalny jak człowiek. Można sobie co prawda wyobrazić demona, który 
sprawiłby, że materia Wszechświata zachowywałaby się niezgodnie z racjonalnie 
wydedukowanymi prawami przyrody. Taki jednak demon, zdaniem Milne’a, nie 
byłby godny naszego szacunku ani czci. W swojej koncepcji Stwórcy i jego relacji 
do świata autor KTW uważał, że nie ma wielkiej przepaści pomiędzy deistycznym 
pojęciem Boga, który stworzył Wszechświat wraz z wyznaczonymi przez jego 
strukturę prawami przyrody i pozostawił go, by przestrzegał tych praw (przynaj-
mniej w płaszczyźnie niebiologicznej), a pojęciem Boga nieustannie interweniują-
cego, który w taki sposób kieruje materialnymi cząstkami we Wszechświecie, aby 
odpowiadało to racjonalnie wydedukowanym prawom7.

Milne przyznawał, że w odpowiedzi na pytanie o pochodzenie Wszechświata 
nie wahał się użyć argumentów metafi zycznych a nawet teologicznych. Zwracał 
uwagę, iż wśród naukowców istnieje uprzedzenie wobec ich używania w kwe-

7 Por. (Milne 1952, 156). H. Kragh zwraca uwagę, że Milne’a idea racjonalnego Boga stwarzającego ra-
cjonalny Wszechświat wynikała z wymogu jasności. Przy takim rozumieniu racjonalności jako logiczniej ko-
nieczności pojawia się trudność w wyprowadzeniu jakichkolwiek teistycznych implikacji (por. Kragh 1999, 252). 
Autor KTW jednak wprost przyznawał, że dla fi zyka i kosmologa Bóg jest potrzebny jedynie w momencie kreacji, 
choć uważał, że z racji fi lozofi cznych i teologicznych jest on prawdopodobnie potrzebny zawsze. Por. (Milne 
1935, 140).
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stiach czysto naukowych. Uprzedzenie to spowodowane zostało, według niego, 
niewłaściwym użyciem metafi zycznych argumentów w dyskusji zagadnień przy-
rodniczych podejmowanych przez Arystotelesa i jego średniowiecznych uczniów. 
Ich poglądy zostały obalone przy użyciu metody eksperymentalnej. Pochodzenie 
natomiast Wszechświata – jak podkreślał Milne – jest jedyną kwestią, do której 
nie potrafi my zastosować metody eksperymentalnej. Możemy usiłować wypro-
wadzać dzieje występujących w przyrodzie systemów tak daleko, jak to moż-
liwe, ale nie potrafi my nigdy dojść w tym procesie do samej kreacji. Gdy jednak 
uznamy, że Wszechświat jest obiektem stworzonym, wówczas „potok światła roz-
jaśnia jego wczesną historię. (…) Uczeni pozostawiający Boga na uboczu, oka-
zują się żałośnie upośledzeni w rozstrzyganiu kwestii kosmologicznych” (Milne 
1952, 62).

Zdaniem J. Merleau-Ponty’ego, Milne przeżywał często spotykany wewnętrzny 
konfl ikt między wiarą a realizmem naukowym. Interesujący jest natomiast sposób 
jego przezwyciężenia, bez umniejszenia którejkolwiek z uznawanych wartości. 
Uczeni, którzy wyznają wiarę chrześcijańską, zakładają zwykle istnienie dwóch 
odrębnych dziedzin: wiary i nauki. Starają się przy tym nie mieszać tych dwóch 
porządków, tzn. nie mówić o fi zyce językiem teologii, ani też nie uzasadniać tez 
teologicznych wynikami fi zyki (Merleau-Ponty 1965, 174). Jednak Milne odrzucił 
tego typu kompromis. Uznał, że jeżeli fi zyka ma swoje granice, to w tworzeniu 
szeroko pojętego obrazu świata należy je przekroczyć. Nie można według niego 
oddzielić fi zyki od teologii. Gdy Laplace, na pytanie Napoleona dotyczące Boga, 
odpowiedział, iż nie potrzebował odwoływać się do tego rodzaju hipotezy, Milne 
stwierdził, że zignorował on tym samym źródło praw przyrody, na których się 
oparł (Milne 1952, 159).

Tak więc Milne nie wahał się podejmować rozważań na temat relacji między 
Bogiem i Wszechświatem, jak również dokonywać oceny teorii, zarówno swojej, 
jak i innych, w oparciu o kryteria fi lozofi czno-teologiczne. W jego koncepcji teolo-
gia i kosmologia opierają się wzajemnie na sobie. Z jednej strony zgodność racjo-
nalistycznie opracowanego modelu z rzeczywistym światem wskazuje, że musiał 
on powstać w wyniku aktu stworzenia i akt ten wyjaśnia zarówno pochodzenie 
Wszechświata, jak i obowiązujących w nim praw. Z drugiej strony przekonanie 
o Boskim pochodzeniu świata umożliwia wybór konkretnego modelu kosmolo-
gicznego, pozwalając odrzucić rozwiązania niezgodne z zasadą racji dostatecznej 
(takich nie mógłby wybrać rozumny Stwórca), oraz te, które nie są godne majestatu 
Boga (Merleau-Ponty 1965, 175).

W swoich poglądach Milne starał się godzić religijny dogmat o stworzeniu 
z racjonalnym wymogiem uniwersalnej zrozumiałości. Twierdził, że choć sam akt 
stworzenia jest poznawczo niedostępny, to jednak może być przedmiotem rozwa-
żań metafi zycznych (Milne 1935, 134). Z osiągniętych rezultatów hipotetyczno-
dedukcyjnej metody konstruowania modelu kosmologicznego wyprowadził wnio-
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sek o racjonalności świata8. Szukając racjonalnych źródeł praw przyrody, odrzucił 
pogląd o ewolucji pierwiastka boskiego w świecie jako wyjaśnienie niezadowala-
jące, które nie tłumaczy ani genezy istnienia świata, ani faktu, że prawa przyrody są 
podatne na racjonalną dedukcję. Jego zdaniem, jedynym zasadnym wyjaśnieniem 
tych kwestii jest uznanie, że ostateczną przyczyną racjonalnego Wszechświata jest 
transcendentny Bóg9.

W analizie poglądów Milne’a na temat związków między nauką i religią należy 
jeszcze zapytać o kierunek zależności. Wydaje się, że w tym przypadku jest obu-
stronna, choć bardziej wyraźny jest wpływ odkrywanej w przyrodzie racjonalności 
na wiarę w Boga-Stwórcę, niż wpływ przekonań religijnych na kierunek podjętych 
badań i kształt przyjętych w teorii założeń. Wiara stanowiła istotny element świa-
topoglądu Milne’a, dlatego próbował godzić ją z wynikami badań przyrodniczych. 
Kosmologia prowadzi jego zdaniem do teologii, ale i odwrotnie: z punktu widzenia 
nauki, idea rozumnego Boga zyskuje znaczenie konstruktywne – jeśli Bóg jest 
rozumny, to można określić, w którą stronę skierowana jest Jego stwórcza wszech-
moc. Jest On bowiem w swym działaniu ograniczony własną racjonalnością i nie 
może uczynić tego, co logicznie niemożliwe10.

W podejmowanych przez Milne’a próbach uzgodnienia wiary z twierdzeniami 
nauki dostrzec można elementy typowe dla stanowiska integracji. Z jednej strony, 
z uzyskanych wyników badań kosmologicznych wyprowadzał wniosek o racjonal-
ności Wszechświata, a jedyną możliwość jej uzasadnienia widział w przyjęciu tezy 
o racjonalnym Bogu, który stworzył nie tylko materię, ale również rządzące nią 
prawa. Z drugiej natomiast strony, czasowy początek w swoim modelu potraktował 
jako bezpośredni argument za istnieniem Boga-Stwórcy.

Konkluzje

Poglądy Milne’a dotyczące relacji między nauką i wiarą ewoluowały od stano-
wiska dialogu z elementami neutralności po przekonanie o możliwości i potrzebie 
integracji tych dwóch dziedzin. W jego pierwszych pracach kosmologicznych nie 
było bezpośrednich odniesień do Stwórcy, ani też fi lozofi czno-teologicznej refl ek-
sji nad sposobem powstania świata. Przystępując do badań wyznaczył sobie cel 
zbudowania matematycznego modelu wyjaśniającego zjawisko ekspansji galak-
tyk. Inspiracją ich podjęcia było jego przekonanie o racjonalności przyrody, któ-

 8 „Empiryczny fakt zgodności tak wielu praw fi zycznych uzyskanych na drodze empirycznej z tymi, które 
zostały dedukcyjnie wyprowadzone z modelu materialnej zawartości wszechświata dowodzi, że wszechświat jest 
racjonalny. Ale jeśli wszechświat jest racjonalny, to jego Stwórca musi być racjonalny — trzeba więc powiedzieć, 
że Bóg jest istotą racjonalną” (Milne 1952, 156).

 9 „Aby mieć racjonalne źródło praw przyrody, potrzebny jest transcendentny i racjonalny Bóg, który sam 
jest racjonalny, jako źródło wszechświata” (Milne 1952, 156).

10 Por. (Milne 1952, 33). Merleau-Ponty zauważa, że Milne nie rozróżniał między właściwą niemożliwością 
logiczną a taką, która wynika z nieuwzględniania zasady racji dostatecznej (por. Merleau-Ponty 1965, 176).
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rego jednak początkowo w żaden sposób nie uzasadniał. Dopiero sukces metody 
dedukcyjnego wyprowadzania wniosków z ogólnych hipotez dotyczących global-
nej struktury Wszechświata skłonił go do refl eksji nad statusem praw przyrody. 
Na tym etapie widać jeszcze ostrożność w interpretowaniu osiągniętych wyni-
ków. Jednak precyzja metodologiczna, która nakazywała rozdzielanie porządków 
poznawczych, z czasem uległa osłabieniu. W ostatnim okresie życia znacznie 
częściej i swobodniej przechodził między różnymi poziomami wiedzy, zwłaszcza 
w wyprowadzaniu wniosków teologicznych ze sformułowanych przez siebie tez 
naukowych (Kragh 1999, 66).

W miarę rozwijania swojej teorii Milne coraz częściej traktował kosmolo-
gię jako punkt wyjścia dla głębszych fi lozofi cznych poszukiwań. Dostrzeganą 
racjonalność Wszechświata zaczął interpretować jako argument przemawiający 
za stworzeniem przyrody i jej praw przez rozumnego Stwórcę. Miał co prawda 
świadomość, że takie rozważania wykraczają poza granice nauki. Uważał jednak, 
że ich pominięcie byłoby ucieczką od podjęcia ważnych zagadnień. Zdawał sobie 
sprawę z niebezpieczeństw związanych z wchodzeniem na teren teologii, lecz uwa-
żał, że dołączenie do teorii naukowej swoich własnych przekonań i wniosków jest 
dopuszczalne (Milne 1935, 140). W ostatniej monografi i ta ostrożność została już 
zastąpiona przekonaniem, że Bóg jest nie tylko Stwórcą świata i rządzących nim 
praw, ale również kieruje swoimi stworzeniami ingerując w ich historię (Milne 
1935, 153). Autor KTW uważał, że teza o istnieniu Boga nie ma wpływu na treść 
przedmiotowych twierdzeń fi zyki jako nauki przyrodniczej. Pozwala jednak – jak 
twierdził – na wyjaśnienie wielu ważnych problemów przekraczających ze swej 
natury możliwości eksplanacyjne nauk przyrodniczych, takich jak np. pochodzenie 
Wszechświata, panujący w nim porządek i racjonalność praw przyrody. Osiągnięcia 
kosmologii przyrodniczej domagają się jego zdaniem akceptacji istnienia rozumnej 
Pierwszej Przyczyny, a więc Boga-Stwórcy (por. Milne 1935, 139; Dąbek 2011a, 
229–230). Chociaż Milne nie przypisywał swemu dziełu charakteru apologetycz-
nego, to jednak uważał, że jego teoria prowadzi do chrześcijańskiej idei Boga-
Stwórcy, transcendentnego wobec świata i ludzkiego rozumu. Był przekonany, że 
jego fi lozofi a przyczynia się do umocnienia harmonii pomiędzy rozumem i wiarą 
(por. Milne 1952, 50; Merleau-Ponty 1965, 175–176).

Teza o ontologicznej racjonalności przyrody jest współcześnie przedmiotem 
kontrowersji. Dyskusje toczą się głównie w gronie fi lozofów, gdyż naukowcy zwy-
kle uznają ją za oczywiste założenie nauki i konieczny warunek jej uprawiania11. 
Przeciwnicy tej tezy uważają, że do uprawiania nauki niezbędna jest jedynie racjo-
nalność człowieka i prowadzonych przez niego badań, a nie racjonalność świata, 

11 Por. (Heller 1997). Niektórzy uczeni uważają, że nauka nie potrzebuje żadnych założeń fi lozofi cznych, 
lecz jedynie hipotez roboczych, które w procesie badawczym są potwierdzane lub obalane. Natomiast pewne tezy 
fi lozofi czne, zwłaszcza założenie realizmu epistemologicznego, potrzebne są naukowcom, gdyż usensowniają ich 
wysiłki poznawcze. Por. (Sokołowski 2014, 181).
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który jawi się nam jako uporządkowany tylko dlatego, że nakładamy na niego naszą 
własną racjonalność. M. Heller podkreśla, że ten argument jest zasadny wyłącznie 
w odniesieniu do własności modelu, który konstruujemy zgodnie z naszą racjo-
nalnością, a nie w odniesieniu do przyrody, która powinna być przez ten model 
odwzorowywana. Drugi argument przeciwników tezy o racjonalności przyrody 
jest taki, że nasza racjonalność wykształciła się ewolucyjnie, na drodze naturalnej 
selekcji, dlatego nie powinno dziwić to, że postrzegamy świat jako racjonalny, 
uporządkowany, zrozumiały i dający się skutecznie badać. Ale – odpiera ten zarzut 
Heller – skoro nasza racjonalność wyewoluowała dzięki mechanizmom odpowie-
dzialnym za nasze przystosowanie się do świata (przypadkowe mutacje i naturalna 
selekcja), to znaczy, że ten świat posiada pewne cechy, dzięki którym nauczyliśmy 
się go badać. Racjonalność człowieka jest więc efektem racjonalności świata, a nie 
odwrotnie (Heller 1997, 72–75).

Jeśli więc zaakceptujemy tezę o racjonalności przyrody, to taka decyzja rodzi 
potrzebę odpowiedzi na pytanie o jej przyczynę. Jedną z propozycji wyjaśnie-
nia tej kwestii jest teologiczna interpretacja racjonalności świata, której źródłem 
jest rozumny Stwórca12. Takie właśnie tłumaczenie zaproponował Milne i jak się 
wydaje, przy zachowaniu świadomości odrębności płaszczyzn, jest ono akcepto-
walne. Zdaniem M. Hellera, w świecie można odkryć ślady racjonalnego zamysłu 
Boga. „Patrząc na naukę z perspektywy teologicznej, wydaje się, że najwyraźniej-
szym «śladem stworzenia» (w sensie teologicznym) jest racjonalność świata, czyli 
ta jego własność, dzięki której świat daje się racjonalnie badać. Z teologicznego 
punktu widzenia należałoby stwierdzić, że stworzenie świata przez Boga było 
aktem rozumnym. Nauka nie czyni nic innego, jak tylko krok po kroku rozszyfro-
wuje pewne elementy rozumnego zamysłu, wedle którego świat został stworzony” 
(por. Heller 1998a, 171; Heller 1998b).

Utożsamianie osobliwości początkowej z absolutnym początkiem Wszech-
świata jest natomiast zabiegiem nieuprawnionym. Nie można twierdzić, że 
kosmologiczne modele z osobliwością początkową potwierdzają chrześcijańską 
doktrynę stworzenia, ani też, że doktryna ta wspiera którąś z klas modeli Wszech-
świata. Stosowane przez Milne’a interpretacje są przykładem niedopuszczalnego 
bezpośredniego wyprowadzania tez teologicznych z twierdzeń naukowych i prób 
uzasadniania przekonań religijnych wynikami nauki. Na płaszczyźnie naukowej 
nie można rozstrzygać o kwestiach fi lozofi cznych, a tym bardziej teologicznych. 
Obowiązuje bowiem zasada rozróżniania płaszczyzn poznawczych (por. Kłósak 
1980, 151; Kamiński 1992, 183–248 oraz 315–320; Napiórkowski 1994, 15–84; 
Bronk 1995, 215–216; Hajduk 2007, 131–132; Turek 2009, 95–97) oraz założe-
nie tzw. metodologicznego pozytywizmu – świat należy badać w taki sposób, by 
w jego wyjaśnianiu nie odwoływać się do przyczyn pozanaturalnych (por. Agazzi 

12 Oddzielnym zagadnieniem jest kwestia wyboru najlepszej z takich propozycji. Ilustracją tego typu dys-
kusji mogą być spory dotyczące prób wyjaśnienia kosmicznych koincydencji. Por. (Turek 2014).
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2000, 183; Heller 2003, 43; Życiński 2002, 66; Bugajak 2013, 307–312). Wymóg 
ten nie zmusza do odrzucenia tezy o istnieniu Boga lub stworzeniu świata, lecz 
jedynie żąda, by w naukowych badaniach zachować metodologiczną neutralność 
względem tych kwestii13. Utożsamianie osobliwości początkowej z momentem 
stworzenia oznacza przekreślenie tych reguł i sprowadzenie Boga do roli hipotezy 
ad hoc, mającej wypełnić (tymczasowe) luki w naszej przyrodniczej wiedzy (God 
of the gaps) (por. Heller 1992, 63–65; Heller 2002, 44–46; Heller 1998b 189–191).

Oprócz zastrzeżeń metodologicznych należy również dokonać uściśleń przed-
miotowych. Po pierwsze, osobliwości początkowej, zarówno w modelu Milne’a, 
jak i w kosmologii relatywistycznej, nie można jednoznacznie interpretować jako 
absolutny czasowy początek Wszechświata. W kosmologii Milne’a założenie, że 
system istnieje tylko po czasie t = 0, czyli po chwili, w której wszystkie jego cząstki 
skupione są w bardzo małej (punktowej) objętości, jest bezzasadne. Równie dobrze 
mogły wcześniej zbiegać się do jednego punktu (jak w modelach oscylacyjnych 
kosmologii relatywistycznej). Nie można więc zakładać, że Wszechświat zaczął 
istnieć od osobliwości początkowej, a tym bardziej interpretować tego momentu 
jako chwili jego stworzenia. We współczesnej kosmologii funkcjonują też róż-
nego typu modele świata „wiecznego”, zarówno czasowo nieskończonego (np. 
model chaotycznej infl acji Lindego z Wszechświatami potomnymi), jak i czasowo 
skończonego, choć nieograniczonego (Hawkinga-Hartle’a model Wszechświata 
bez brzegów) (Such i in. 2000, 171–173). Dodatkowo, w ramach prowadzonych 
badań nad kwantową teorią grawitacji pojawiają się nowe, fi lozofi cznie doniosłe 
zagadnienia, takie jak np. możliwość istnienia pozaczasowego i pozaprzestrzen-
nego (por. Heller 2001, 121–128; Heller 2002, 26–27). Modele kosmologiczne 
z czasowym początkiem nie rozstrzygają więc w sposób jednoznaczny, co było 
przed tym początkiem, bądź też stwierdzając nicość w sensie braku jakichkolwiek 
postaci materii, zakładają przy tym istnienie praw, np. fi zyki. Natomiast początek 
czasowy w fi lozofi i i teologii zakłada absolutną nicość poprzedzającą fakt zaistnie-
nia Wszechświata (Barbour 2000, 48–50). Ponadto, w chrześcijańskiej doktrynie 
o stworzeniu, akt stwórczy nie jest wydarzeniem, które zaszło w jakimś momen-
cie czasowym, gdyż czas był również elementem dzieła stworzenia. Akt ten jest 
rozumiany jako stworzenie z niczego (creatio ex nihilo), bez określenia w jaki 
sposób i kiedy zostało to dokonane. Jeszcze mocniej podkreślane jest rozumienie 
stworzenia jako relacji całkowitego uzależnienia istnienia Wszechświata od wolnej 
woli Boga, który nieustannie podtrzymuje jego istnienie (creatio continua)14.

13 Por. (Lemańska 2014, 121–127). Z poglądem tym nie zgadza się np. K. Jodkowski, który uważa, że 
zasada naturalizmu metodologicznego ma sens tylko przy założeniu, że „Boga nie ma lub jeśli jest, to nie działa” 
(Jodkowski 2013, 95–96). Por. (Jodkowski 1998, 294; Jodkowski 1996, 209–222; Bylica 2004; Bylica 2012, 
60–67; Bylica 2007, 147–159; Sagan 2013, 77 oraz 82–87).

14 Katechizm Kościoła Katolickiego podaje ofi cjalną interpretację pierwszego zdania Biblii „Na początku 
Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1): „W tych pierwszych słowach Pisma świętego są zawarte trzy stwierdze-
nia: wieczny Bóg dał początek temu wszystkiemu, co istnieje poza Nim; tylko On jest Stwórcą (czasownik „stwa-
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Problematyka relacji nauka-religia brana jest pod uwagę w kontekście nauki 
bądź jako próba odpowiedzi na sugerowane przez nią pytania, na które sama nauka 
nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, bądź też jako element zbioru pozaempi-
rycznych kryteriów oceny konstruktów naukowych. Jest to spowodowane tym, 
że światopogląd naukowców z jednej strony stanowi składnik szeroko rozumianej 
wiedzy, z drugiej zaś wpływa na prowadzone badania naukowe, zarówno od strony 
wyboru problemów badawczych, jak i sposobu ich rozwiązywania, np. przez sta-
wianie hipotez czy też konstruowanie teorii15. Uświadomienie tych uwarunkowań 
i zależności doprowadziło w postpozytywistycznej fi lozofi i nauki do rezygnacji 
z wymogu neutralności nauki względem tez fi lozofi cznych oraz do porzucenia 
postulatu ich usuwania z nauki. Nadal aktualny pozostaje jednak wymóg dbania 
o treściową integralność nauki (np. przez zakaz wprowadzania do zbioru jej tez 
elementów politycznych lub religijnych), oraz o to, by ważne twierdzenia wcho-
dzące w skład światopoglądu, były zgodne z wiedzą naukową (Hajduk 2007, 330).

Tworzenie w miarę całościowego, a zarazem spójnego obrazu świata jest 
jednym z głównych celów poznawczej działalności człowieka. W obrazie takim 
występują elementy naukowe, fi lozofi czne (metafi zyczne, epistemologiczne, fi lo-
zofi czno-przyrodnicze, etyczne) i teologiczne. W procesie tworzenia tego obrazu 
i ustalania zależności między nauką i religią ważną rolę odgrywa fi lozofi a. Z jednej 
bowiem strony teorie naukowe wykazują otwartość na różnego typu interpretacje 
fi lozofi czne, z drugiej zaś obecne w światopoglądzie elementy teologiczne ujmo-
wane w perspektywie fi lozofi cznej charakteryzują się otwartością na wyniki nauki. 
Dokonana w taki sposób synteza staje się wartościową propozycją formowania 
światopoglądu opartego na osiągnięciach nauki, dopełnionego elementami ich fi lo-
zofi cznej interpretacji i niestojącymi do nich w opozycji przekonaniami religijnymi 
(Hajduk 2007, 329).
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