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M A R I A N W N U K . JOZEF ZON 

ŚWIATŁO JAKO CIEŃ BOGA 

Rec: Janusz Sławiński, Cień Boga - światło. Elektromagnetyzm a niektóre proble
my ontologiczne i eschatologiczne, Poznań: UAM. Wydział Teologiczny. Redakcja 
Wydawnictw, 2007, 112 s. 

Cieniem jest obszar, do którego światło nie dochodzi zupełnie (powstaje wtedy cień 
pełny) lub dochodzi ono tylko częściowo (powstaje wtedy tzw. półcień). Od naj
dawniejszych czasów światło uważane było za najściślej powiązane z istotą Bóstwa. 
Dzięki rozważaniom nad jego naturą i prowadzonym eksperymentom przez takich 
badaczy i filozofów, jak m.in: I. Newton, J.W. Goethe, H. Helmifcoltz i W. Ostwald, 
dokonały się istotne postępy w znajomości przyrody i sposobie - zapośredniczonego 
przez zmysł wzroku - jej poznawania. Od końca XIX wieku wiadomo, że światło 
(widzialne) jest zaledwie pewnym wycinkiem widma promieniowania elektromagne
tycznego, dzięki któremu możemy spostrzegać przedmioty w całym bogactwie ich 
barw, ale także wspomniane cienie i półcienie. Nazwanie światła przez prof. Janusza 
Sławińskiego „cieniem Boga" zaskakuje. Krytycznie nastawionemu czytelnikowi od 
razu narzuca się trudność: skoro Bóg rzuca cień, to musi istnieć coś, co Go oświetla. 
Wygląda to na prowokację filozoficzną i teologiczną. Trudność ta powstaje wskutek 
dość powierzchownych skojarzeń. By się dowiedzieć, jak autor, unikając takiego 
zarzutu, wykazał głębokie powiązanie metafory światła (i jego braku) ze współczesną 
wiedzą w dziedzinie biofizyki, warto przeczytać tę skromną rozmiarami książkę. 

Wartość metafor i symboli w przekazywaniu bardzo trudnej i doniosłej zarazem 
problematyki jest od dawna doceniana. Nie unikały ich takie dziedziny wiedzy, jak: 
teologia, w której obrębie zaistniała „teologia światła", a także filozofia, w której 
dziejach pojawiła się „metafizyka światła". Symbolika światła ma bowiem starożytne 
korzenie. Światłość i mroki przedstawiane były jako szczęście i nieszczęście, czyli 
dwa rodzaje przeznaczenia czekającego ludzi. W Biblii światło zajmuje centralne 
miejsce wśród symboli religijnych. Oddzielenie go od ciemności było jednym 
z pierwszych aktów Stwórcy (Rdz 1, 4), który pod koniec historii zbawienia nazy
wany jest „światłem nowego stworzenia" (Ap 21, 23-24). Słownik teologii biblijnej 
podaje, że Bóg jest „Stwórcą światłości", jak również sam jest „światłością" i jest 

„odziany w światłość"1. 1 w tym słowniku można znaleźć określenie „Cień Boga". 

1 Słownik teologii biblijnej, tłum. i oprać. K. Romaniuk, red. nacz. X. Leon-Dufour, P o z n a ń -

Warszawa 1973 s. 958-963. 
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Jest ono metaforą bezpieczeństwa, gdyż człowiek pragnący pełni światła szuka 
także i cienia. Bóg bowiem, będąc światłością i ogniem wszystko trawiącym, jest 
także cieniem przynoszącym orzeźwienie2. Okazuje się więc, że tytuł książki prof. 
Janusza Sławińskiego jest z punktu widzenia dziejów myśli teologicznej i filozo
ficznej jak najbardziej usprawiedliwiony. 

Janusz Sławiński (ur. w Samborze w 1932 roku) nie jest teologiem ani filozofem, 
ale jest z wykształcenia chemikiem (absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycz-
no-Chemicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1955 roku). Może 
więc nasunąć się pytanie, dlaczego napisał książkę o tytule budzącym konotacje 
teologiczne lub religijne. Wynika to z drogi życiowej Profesora: przez większość 
swego życia zawodowego zajmował się właśnie świeceniem i światłem, tj. ba
daniami chemiluminescencji oraz tzw. ultrasłabego świecenia układów żywych. 
Badania te prowadził w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. 
Obecnie jest emerytowanym profesorem Politechniki Poznańskiej i pracownikiem 
Instytutu Ekotechnologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. 
Interesuje się również filozofią przyrody, religioznawstwem, twórczością Adama 
Mickiewicza i ekologią. Światło i świecenie organizmów, choć stanowiły samo 
centrum zainteresowań autora książki, to jednak jego pasja poznawcza sięgała głę
biej. Prowadzone przezeń badania przyrodnicze stały się punktem wyjścia refleksji 
filozoficznych i teologicznych. Takiego poszerzenia i pogłębienia perspektywy nie 
można uznać za podążanie badacza przyrody żywej drogą swobodnych, wręcz poe
tyckich skojarzeń, gdyż takie właśnie postępowanie nieobce było wielu wybitnym 
uczonym. 

Książka J. Sławińskiego liczy zaledwie 112 s. (w tym: wprowadzenie - 3 s., 
rozdział I - 39 s., II - 30 s., III - 14 s.). Bibliografia zawarta w 68 przypisach 
obejmuje ponad 100 pozycji. Pracę uzupełniają: 2 tabele, 8 rysunków i 3 schematy 
oraz streszczenie w języku angielskim. Na zakończenie zostały dołączone 3 głosy 
na temat tej rozprawy. Swoimi opiniami podzielili się: Bruce Greyson (w j. ang.), 
Andrzej Szelmanowski z Politechniki Warszawskiej i Stanisław Wronka z PAT 
w Krakowie. 

Rozdział I pt. Cień Boga - światło jest najobszerniejszy. Od niego pochodzi 
- naszym zdaniem niezbyt fortunnie - tytuł całego opracowania. Poświęcony jest 
on naturze światła i związanym z nim paradoksom. Autor cytuje ważniejsze sta
rożytne teksty, w których światło kojarzone jest z Bogiem, bóstwem lub z „siłami 
życiowymi". Przypomina dwie główne naukowe teorie zjawiska światła, mianowicie 
teorię falową i teorię korpuskularną. Opisuje pozorne przeciwieństwa „zamknięte" 
w fizycznej naturze światła, jak: dualizm korpuskularno-falowy, „bezczasowość", 
zerowa masa fotonu. Akcentuje możliwość kodowania olbrzymiej ilości bitów infor
macji w promieniowaniu elektromagnetycznym. Promieniowanie to jest dynamiczną 
jednością trzech pól wektorowych, jest nierozerwalną jednością „trzech form, czy 

2 Tamże, s. 149-151. 



RECENZJE 119 

też elementów jednej natury, różniących się tylko formą istnienia, relacjami i po
chodzeniem". Daje to Sławińskiemu asumpt do wysunięcia odważnej analogii do 
Trójcy Świętej, mianowicie ładunek Q (Pater) wytwarza pole elektryczne E (Filius), 
a zmienne pole E indukuje zmienne pole magnetyczne B(H) {Spiritus Sanctuś). Co 
więcej, w cyklu kreacji i anihilacji pola elektrycznego i magnetycznego dopatruje 
się analogii z narodzinami i umieraniem, z wiecznym cyklem życia i śmierci. Tych 
analogii dostrzega zresztą więcej. Przywołuje też teologię światła ks. W. Sedla-
ka3 i poglądy L.W. Fagga dotyczące światła jako symbolu immanencji Boskiej 
w przyrodzie i obecności w życiu duchowym ludzkości4. Książki te, jak również 
recenzowana, należą do interesującego nurtu refleksji poświęconej roli wiedzy 
przyrodniczej w dociekaniach teologicznych, czy też relacjom interteoretycznym 
między teologią a naukami przyrodniczymi. 

Rozdział II, noszący tytuł Ultrasłaba luminescencja - „światło życia i śmierci" 
żywych organizmów, stanowi syntetyczny obraz problematyki bioluminescencji. 
Autor omawia tam przede wszystkim swój wkład w poznawanie tego zjawiska. 
Charakteryzuje jego źródła, występowanie i funkcje życiowe. Szczególną uwagę 
poświęca tzw. promieniowaniu nekrotycznemu, tj. zjawisku gwałtownego wzrostu 
natężenia ultrasłabego świecenia towarzyszącego ostatecznemu zanikowi funkcji 
życiowych. Koncentruje się na możliwości zakodowania informacji o organizmie 
w tym ostatnim świetlnym impulsie zamierającego życia, uwzględniając możliwe 
implikacje eschatologiczne i kosmologiczne. Bierze on mianowicie pod uwagę, 
że zakodowana informacja osobnicza o danym człowieku (w promieniowaniu 
nekrotycznym) „wnikałaby" jako jego elektromagnetyczna replika w bezczasowy 
wymiar i ulegałaby przeniesieniu na inny „nośnik" informacji, którego trwanie 
sięgałoby aż Punktu Omega. 

Rozdział III, zatytułowany Perspektywa kosmologiczna. Teoria punktu Omega, 
kontynuuje refleksje filozoficzno-eschatologiczne, nawiązując do ewolucjoni-
stycznych koncepcji P. Teilharda de Chardina w perspektywie kosmologicznej 
EJ. Tiplera (jednego z twórców zasady antropicznej)5. Postulowana jest tu swoista 
metafizyka biofizycznego fenomenu promieniowania nekrotycznego zawierającego 
zakodowaną informację. W przypadku człowieka obejmowałaby ona zarówno jego 
tzw. jaźń-psyche, jak i somę-ciało, spełniając tym samym warunek konieczny jego 
zmartwychwstania. Źródło identyczności tkwiłoby bowiem w elemencie ducho
wym, w jakiejś postaci zapisu informacji. Pewnym przybliżeniem tego mógłby 
być holograficzny obraz otrzymywany za pomocą światła spójnego. Sławiński 
ujmuje to następująco: 

3 W. S e d 1 a k, Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności, Radom 1997. 
4 L.W. F a g g , Electromagnetism and the Sacred. At the Frontier of Spirit and Matter, N e w 

York 1999. 
5 Zob.: F.J. T i p 1 e r, The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection 

of the Dead, N e w York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1995. 
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„A gdyby w skład hologramu istoty żywej wchodziło promieniowanie metabo
liczne generowane wewnątrz organizmu, czyli ultrasłaba emisja fotonowa, wówczas 
moglibyśmy uzyskiwać informacje o procesach biochemicznych i bioelektronicz-
nych zachodzących w tym organizmie. Natomiast zapis fal elektromagnetycznych 
naszego mózgu, tzw. rytmy beta, alfa, teta i delta, aktywność elektryczna serca, 
mogłaby dostarczyć informacji o stanach emocjonalnych i psychicznych. Być może 
zawartość treściowa naszej pamięci, która oparta jest również o procesy elektro
magnetyczne, mogłaby wnosić wkład w informację zawartą w promieniowaniu 
nekrotycznym i stanowić element wirtualnego równoważnika ludzkiej osobowości 

- wielowymiarowego hologramu". 
Rozdział III kończą uwagi opatrzone tytułem Tajemnice światła. Przypomina 

w nich, że „Tajemnicę" o takim dookreśleniu ustanowił Jan Paweł II, dodając ją 
do modlitwy różańcowej. Wylicza tam również kilka intrygujących zagadnień 
z pogranicza teologii, fizyki i medycyny, jak np. objawienia, którym towarzyszą 
fenomeny świetlne, zmienione stany świadomości w ekstazie lub w śmierci kli
nicznej, z subiektywnym doznawaniem spotkania ze „Światłością" itd. 




