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KS. KRZYSZTOF KAUCHA

NAUKA WOBEC ZJAWISK PARANORMALNYCH.
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

28 kwietnia 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II odbyøa sieÎ konferencja ¹Nauka wobec zjawisk paranormalnychº. Zorganizowaøy jaÎ:
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Instytut Teologii Fundamentalnej KUL. Zostaøa ona zadedykowana
sÂp. KsieÎdzu Profesorowi Edwardowi Kopciowi ± pionierowi teologii fundamentalnej
w Polsce oraz wieloletniemu dziekanowi Wydziaøu Teologii KUL, w intencji ktoÂrego
odprawiona zostaøa Msza sÂw. przed rozpoczeÎciem obrad.
Nauka napotyka fenomeny niezwykøe. Bada je, starajaÎc sieÎ wyjasÂnicÂ ich przyczyny, istoteÎ i powiaÎzania z innymi zjawiskami. Te badania wpøywajaÎ na rozwoÂj
nauki, pomagajaÎ budowacÂ nowe teorie, poszerzajaÎ zakres zainteresowanÂ poszczegoÂlnych dziedzin i ± co za tym idzie ± wiedzeÎ o rzeczywistosÂci, a takzÇe jednoczaÎ roÂzÇne
dyscypliny, gdyzÇ czeÎsto majaÎ charakter interdyscyplinarny. Jednak nie wszystkie
zjawiska niezwykøe ± mozÇna powiedziecÂ u poczaÎtku ich naukowej analizy: paranormalne ± udaje sieÎ wyjasÂnicÂ. W takich przypadkach naukowcy-przyrodnicy stwierdzajaÎ, zÇe saÎ one niewytøumaczalne w sÂwietle aktualnej wiedzy. Rzadko jednak takie
zjawiska saÎ w sÂwiecie nauki przedmiotem ogoÂlniejszej refleksji, refleksji sÂwiatopoglaÎdowej, filozoficznej i teologicznej, refleksji zarazem racjonalnej i otwartej na
bogactwo rzeczywistosÂci. Brak takiego namysøu jest jednaÎ z przyczyn sieÎgania wspoÂøczesnego czøowieka do przekonanÂ irracjonalnych, co w epoce dominacji rozumu
wydaje sieÎ paradoksalne. GøoÂwnym celem konferencji byøa charakterystyka roÂzÇnych
zjawisk paranormalnych oraz naukowa refleksja nad nimi. WzieÎli w niej udziaø specjalisÂci w zakresie psychologii, nauk medycznych i szczegoÂøowych (przyrodniczych),
filozofii i teologii.
Psycholog i teolog o. prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM1 wygøosiø referat
¹Psychologia wobec zjawisk paranormalnychº. ZwroÂciø uwageÎ, zÇe fenomenami niezwykøymi zwiaÎzanymi z psychikaÎ zajmuje sieÎ juzÇ od døugiego czasu parapsychologia,
1

Emerytowany profesor KUL; studiowaø psychologieÎ na KUL i psychologieÎ pastoralnaÎ oraz
psychoanalizeÎ w Salzburgu; byø søuchaczem wykøadoÂw z psychiatrii w Akademii Medycznej w Lublinie; specjalizuje sieÎ w zakresie psychologii osobowosÂci oraz psychologii klinicznej; jest psychoanalitykiem szkoøy personalnej analizy I.A. Caruso; autor kilkunastu pozycji ksiaÎzÇkowych oraz
ponad 600 artykuøoÂw; wykøadowca psychologii spoøecznej w GoÂrnosÂlaÎskiej WyzÇszej Szkole Hand-
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wykøadana na uniwersytetach w USA, lecz nieobecna w uczelniach europejskich,
w ktoÂrych zadomowiøa sieÎ psychologia akademicka. Ta jednak nie dysponuje narzeÎdziami do badania zjawisk paranormalnych. Prelegent kroÂtko scharakteryzowaø najwazÇniejsze z nich, a mianowicie hipnozeÎ, telepatieÎ, psychowizjeÎ, prekognicjeÎ, chiromancjeÎ i stygmaty oraz wspomniaø o fenomenach znajdujaÎcych sieÎ na pograniczu
parapsychologii (magii, okultyzmie i spirytyzmie). NajwieÎcej miejsca posÂwieÎciø stygmatom. ZdumiewajaÎce jest ± stwierdziø ± zÇe wysteÎpujaÎ one tylko u czøonkoÂw KosÂcioøa katolickiego. ChocÂ pojawiøy sieÎ u licznych sÂwieÎtych, to jednak KosÂcioÂø nie
wypowiada sieÎ na temat ich autentycznosÂci.
Potwierdziø to kolejny moÂwca ± o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap2. W wystaÎpieniu zatytuøowanym ¹Zjawiska nadzwyczajne towarzyszaÎce niektoÂrym osobom
sÂwieÎtym i sÂwiaÎtobliwymº najwieÎcej uwagi posÂwieÎciø sÂw. Ojcu Pio z Pietrelciny, ktoÂry
nosiø stygmaty, miaø dar bilokacji, a jego obecnosÂci towarzyszyø niezwykøy zapach.
Ojciec Bartoszewski przytoczyø obszerne fragmenty przesøuchania Ojca Pio w sprawie tych zjawisk. Wprawdzie KosÂcioÂø nie orzeka o prawdziwosÂci tego rodzaju fenomenoÂw i nie traktuje ich jako argumenty w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym, to jednak bada je by wykluczycÂ ewentualne køamstwo lub pochodzenie od
szatana. Charakterystyczne jest, zÇe Ojciec Pio nigdy nie prosiø Boga o nadzwyczajne
dary, a nawet przeciwnie ± prosiø, by BoÂg mu ich nie dawaø. Z jego søoÂw wynika, zÇe
nie byø do konÂca sÂwiadomy daru bilokacji ani innych niezwykøych fenomenoÂw.
Doktor nauk medycznych Lech SÂrodek3 w kroÂtkiej prezentacji opisaø niewytøumaczalne od strony medycznej zdarzenie, ktoÂrego byø sÂwiadkiem ± powroÂt do zÇycia
pøodu (dziecka Urszuli M.), u ktoÂrego stwierdziø jako lekarz prowadzaÎcy zanik akcji
serca. Wydarzenie to miaøo miejsce w pierwszych dniach kwietnia 2001 r. w Eøku.
Lekarz stwierdziø, zÇe nie znalazø w literaturze medycznej opisu podobnego przypadku. WystaÎpienie dr. SÂrodka dopeøniø o. dr Bartoszewski, moÂwiaÎc, zÇe przypadek ten
zostaø uznany za cud za wstawiennictwem ks. Stanisøawa PapczynÂskiego i jako cud
uzdrowienia matki i dziecka wøaÎczony do jego procesu beatyfikacyjnego.
Po dyskusji, w czasie ktoÂrej skierowano wiele pytanÂ do dr. SÂrodka, i przerwie,
gøos zabraø ks. dr hab. Andrzej Anderwald4, ktoÂry wygøosiø referat ¹Nauki przyrodlowej im. W. Korfantego oraz psychologii ogoÂlnej, psychologii pastoralnej oraz rozwojowej, a takzÇe
antropologii filozoficznej w WyzÇszym Seminarium FranciszkanoÂw w Katowicach Panewnikach.
2
Doktor prawa kanonicznego, w latach 1978±2007 referent Sekretariatu Prymasa Polski, od
1989 r. wspoÂøpracownik zewneÎtrzny Nuncjatury Apostolskiej, czøonek licznych trybunaøoÂw w procesach beatyfikacyjnych, w tym kard. Stefana WyszynÂskiego i ks. Jerzego Popieøuszki (w tych
procesach wspoÂøpracowaø w opracowaniu Positio super virtutibus i Positio super Martyrio dla
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych), wicepostulator sprawy beatyfikacji i kanonizacji bø. Honorata KozÂminÂskiego.
3
Absolwent Wydziaøu Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (w latach 1973±78;
specjalizacja I stopnia z ginekologii-poøozÇnictwa w 1982 r., zasÂ II stopnia w 1995 r.), w latach
1988±92 byø zasteÎpcaÎ ordynatora, 1992±95 peøniaÎcym obowiaÎzki ordynatora, a 1995±2003 ordynatorem na oddziale ginekologiczno-poøozÇniczym; jeden z pierwszych w Polsce lekarzy specjalistoÂw
wprowadzajaÎcych technikeÎ badanÂ USG.
4
Teolog; adiunkt w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; szczegoÂlny przedmiot jego zainteresowanÂ stanowiaÎ badania inter-
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nicze wobec zjawisk paranormalnychº. Na podstawie liczby wejsÂcÂ na roÂzÇne strony
internetowe stwierdziø, zÇe dzisÂ obserwuje sieÎ wieÎksze zainteresowanie zjawiskami
paranormalnymi nizÇ naukaÎ. Zaprezentowaø podstawowe znaczenia terminu ¹zjawiska paranormalneº w dyskursie naukowym (w naukach szczegoÂøowych) oraz typologieÎ stanowisk przyrodnikoÂw wobec tych zjawisk.
Referat ¹RacjonalnosÂcÂ wiary w cuda ± dialog z Humemº wygøosiø filozof dr Jacek
Wojtysiak5. Przekonywaø, zÇe filozofowie niepodzielajaÎcy wiary w cuda do dzisÂ przywoøujaÎ argumenty szkockiego filozofa empirysty Davida Hume'a, zasÂ zwolennicy tej
wiary formuøujaÎ roÂzÇne sposoby obalenia tych argumentoÂw. Dr Wojtysiak przedstawiø
gøoÂwne argumenty Hume'a oraz kontrargumenty, zaroÂwno funkcjonujaÎce w literaturze, jak i wøasnego autorstwa.
Ostatni referat pt. ¹Teologia wobec zjawisk paranormalnychº, beÎdaÎcy zwienÂczeniem konferencji, wygøosiø ks. prof. dr hab. Marian Rusecki6. KsiaÎdz profesor Rusecki stresÂciø teologieÎ cudu oraz przedstawiø problematykeÎ jego rozpoznania. Rozpoznanie to dokonuje sieÎ w kilku fazach, a mianowicie naukowej, filozoficznej i teologicznej. Nie mozÇna moÂwicÂ o cudzie w przypadku zjawiska niezwykøego czy niewytøumaczalnego, ktoÂre nie posiadaøoby kontekstu religijnego. KosÂcioÂø ± powiedziaø
ks. prof. Rusecki ± jest bardzo ostrozÇny w tej materii i stosuje wygoÂrowane kryteria
rozpoznania cudu.
Konferencja ¹Nauka wobec zjawisk paranormalnychº ukazaøa, zÇe otaczajaÎca
czøowieka rzeczywistosÂcÂ jest bogata, zøozÇona, jeszcze nie do konÂca poznana. Spotykamy w niej fenomeny trudne do wyjasÂnienia przez naukeÎ. ZdarzajaÎ sieÎ takzÇe cuda ±
ingerencje Boga w sÂwiecie, ktoÂre przynoszaÎ dobro oraz saÎ wezwaniem do wiary.
Pomysø tej konferencji powstaø w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL.
Warto przy tej okazji zauwazÇycÂ, zÇe w dziejach scientiae fidei wøasÂnie teologia fundamentalna (wczesÂniej apologetyka) zajmowaøa sieÎ uzasadnianiem prawdziwosÂci religii
dyscyplinarne w teologii, typy relacji mieÎdzy wiedzaÎ a wiaraÎ, problematyka cudu i zadania KosÂcioøa
we wspoÂøczesnym sÂwiecie; jego dorobek naukowy obejmuje 2 monografie, opracowanie zbiorowe,
28 artykuøoÂw naukowych i 32 recenzje; opublikowaø rozpraweÎ habilitacyjnaÎ Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych (Opole 2007).
5
Adiunkt w Katedrze Teorii Poznania KUL, w ktoÂrej wykøada m.in. wsteÎp do filozofii i dydaktykeÎ filozofii; zajmuje sieÎ przede wszystkim ontologiaÎ, metafizykaÎ, filozofiaÎ religii i jeÎzyka; jest
autorem licznych publikacji naukowych i ksiaÎzÇek: Filozofia. Pochwaøa ciekawosÂci, O søowie ¹bycÂº;
byø stypendystaÎ Fundacji Nauki Polskiej; opublikowaø rozpraweÎ habilitacyjnaÎ Dlaczego istnieje
raczej cosÂ nizÇ nic? Analiza problemu w konteksÂcie dyskusji we wspoÂøczesnej filozofii analitycznej
(Lublin 2008). W maju 2009 r. uzyskaø stopienÂ doktora habilitowanego.
6
Czoøowy polski teolog fundamentalny, znany takzÇe poza granicami naszego kraju; czøonek
Papieskiej Akademii Teologicznej, przewodniczaÎcy Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczaÎcy Wydziaøu VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczaÎcy Stowarzyszenia TeologoÂw Fundamentalnych w Polsce, czøonek Centralnej
Komisji ds. Tytuøu Naukowego i Stopni Naukowych, wieloletni dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL; autor ponad 600 rozpraw, artykuøoÂw naukowych i popularnonaukowych, recenzji i haseø encyklopedycznych; autor
i redaktor ponad 30 ksiaÎzÇek, w tym ostatnio wydanych: Traktat o cudzie (Lublin 2006), Traktat
o Objawieniu (KrakoÂw 2007), Traktat o religii (Warszawa 2007).
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chrzesÂcijanÂskiej, takzÇe w konteksÂcie nauk, a wieÎc staraøa sieÎ na biezÇaÎco poznawacÂ ich
osiaÎgnieÎcia, by je wykorzystacÂ do realizacji swego celu. Po drugie, przedmiot teologii
fundamentalnej obejmuje swoiste zjawiska paranormalne, jakimi saÎ znaki wiarygodnosÂci BozÇego Objawienia, gøoÂwnie cuda. Ta teologiczna subdyscyplina wypracowaøa
ogoÂlnaÎ metodeÎ i kryteria ich rozpoznawania, dlatego mozÇe swym dosÂwiadczeniem
metodologicznym i epistemicznym pomoÂc innym naukom w badaniu zjawisk paranormalnych. Po trzecie, czøonkowie Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL chcieli
podjaÎcÂ tematykeÎ bliskaÎ zainteresowaniom sÂp. ks. prof. Edwarda Kopcia, a ten pasjonowaø sieÎ posteÎpem nauk oraz problematykaÎ cudu.

