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Ks. CHARLES JOURNET 

DAR ZIELONYCH SWIAT 

Istnieje ktos, &to niedostrzegalnie pracuje dla Kosciola, a jest 
to Bog ukryty, ktory w ,tajernniczy sposob oswieca kazdego czlo
wieka. T~ niewidoczn'l prac~ przypiisuje si~ szczegolnie Duchowi 
Swi~ternu 1. 

Duch Swi~ty jest u samego zawi'lzku Kosciola, ksztaltuje go 
i ozywia. 

Glow'l Kosciola jest Chrystus Pan w swej ludzkiej naturze, ale 
nadprzyrodzone dary, ktorych udziela czlonkorn ciala mistycznego, 
otrzymuje On od B6s,twa. T,a;k jalk zelaaJo ro.Zlpala si~ w ze
tkni~ciu z ogniern, t'a:k ludzka natura Chrystusa lprzez BO!SltWO, ktore 
si~ ni'l posluguje, ozywia caly Kosciol. A zatern BOstwo, Trojca 
Swi~ta jest poprzez Czlowieczenstwo Chrystusa pierwsz'l przy
czyn'l istnienia i zycia Kosciola. 

Cala Tr6jca Swi~ta, Ojciec, Syn i Duch Swi~ty daje Kosciolowi 
jego dusz~, to znaczy ianrnanentn'l wi~z, ktora go l'lezy, sil~ we
wn~trzn'l' ktora go koordynuje; gl6wnymi jej elernentarni S'l: irnma
nentna orientacja z mocy wladzy prawodawczej, charakter sakra
rneJ1ltalny i laska sakrarnentalna, rozkwitaj'lca w rnilosci sakra
rnentalnej, najwy~zej wewn~trznej przyczynie jednosci ciala rni
stycznego. 

Podobnie jak nie rnozna 0 czyrns pornyslec, by natychmiast nie 
powstalo w nas poj~cie tej rzeczy, to znaczy niernater;.alne, we
wn~trzne slowo, wywodz"'lce si~ z poznania, i podobnie jak nie rna 
milosC'i, bez tego by w was lIlie rpowstala pewna siklonnosc, poci'lg, 

Fragmenty art. pt. T~c Saint Esprit pnncipe de Z'EQ!tse zamieszczonego 
W "La Vie Spirituelle", 1934. 
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ci~zar pociqgajqcy ku rzeczy ukochanej - tak tez B6g przez mysl 
Swojq rodzi slowo niematerialne. Slowo tak nieskonczone jak On 
Sam; a z milosci wzajemnej Ojca i Syna pochodzi . Ci~zar, Milosc 
nieskonczona, kt6rq jest Duch Swi~ty. Wynika s tqd - powiada sw. 
Tomasz z Akwinu - ze "milasc, kt6rq kochamy Boga, w spos6>b wla_ 
s ciwy przeds,talWia Ducha Swi~teg{)". Jest On w nas 'jaik by ci~za
'rem pociqgajqcym nas ku Bogu. Pisze dalej sw. Tomasz, ie "cha
ciaz milosc ib~dqc w nas jest s kutkiem dzialania Ojca i Syna i Du
cha Swi~tego, to jednak mowi si E:. ze w szczeg6ln'icjszy sposob Jes t 
w nas przez Ducha Swi~tego" (C. Gent., IV, XXI), przypisuje Mu 
si~ jq jako cos J emu wlasciwego. 

To sarno b~dzi e mozna powiedziec nie tylko 0 milosci , ale i 0 tym, 
co Duch Swi~ty sprawia w Kosciele - Ipok6j, syno,wsk q bojazn, 
boskq pociech~: "Kosciol cieszyl si~ pokojem w cale j Judei, Ga
lile i i Samari i, wzrrus,tajqc i post~pujqC w boj azni P anskiej i napel
n ia jqc s i~ pociechq Ducha Swi<,;tego" (Dz. A p. , IX, 31). 

Jednasc Kosci ola , ktora jes t rowniez dzielem tr zech Osob Bo
skich, przypis uje s i~ szczegolnie Duchowi Swi~temu. dla1ego, ze 
jest siku tkiem milosci; a talk'ze d[ateg'o, ze, jak m6wi sw . Augustyn 
(Sermo 71, nr 33), jednosc ta jes t na podobienstwa Ducha SWip,tego, 
w ktorym 'llO;vn a w ild:ziec wi~z lqczqcq Ojica i Syna. "OdpusZiczen1e 
grzechow - w ktor ym duch niezgody zos taje abalony i wygnany 
a zatem wip,z jednosci K osciola Bozego jes t - oczywiscie przy 
wspolpracy Ojca i Syna - n iejako dzielem wlasciwym Duchowi 
Swi~temu, gdyz sam Du:ch SWip,ty jes.t j alk by Wli ~z i q Ojca 'i S )'1l1 a, 
a Syn jest Synem tylka Ojrca. Ale Duch Swi~ty jes t Duchem jed
nego i drugiego, Ojca i Syna" . 

Prz'y!pisuje si~ wip,c Duchowi Swi~temu, ze jest zrodlem i pad
stawq K osciola. On go poswi~ca i ob jawia w dniu Zielonych Swiqt : 
"Gdy nades'zJy dni Zielonych SWiqt, byli wszyS'cy r azem na tym 
samym miejscu. I s tal sip, z nagla z nieba szum jak by nadchodzq
cego wj.chru gwaltawnego i napelnil 'caly dom, gdzie s iedz ieli. I uka
zaly s i~ im rozdzielone j~zyki na ksztalt ognia , k tor y spoczql n a 
kazdym z nich z osdbna . I wszyscy napelnienil byli Duchern Swi~
tym i pocz~li mowic roznymi j~zykallTI i, jako 1m Duch Swi~ty mo
wic dawal" (Dz. Ap. II, 1-4). Duch SwiE:ty 'zachowuje tez Kosciol 
w jedn osci : "Lask a Pa'l1la J ezusa ChrystJusa 'oraz Duch &wi~ty ze 
'.'lwymi dalrami niech b~dzi e z warni ws zystkirni" (II Kor., XIII, 13). 
On tez razdziela 'rozn orodne funkcje w Kasciele: "Duch obj a wia 
si~ kazdemu ku ogolne'l11u pozytkowi. Jednernu bywa dany przez 
Ducha dar mqdros'Ci, innemu zas dar umiej~tnasci wedle tega sa
mega. Ducha ; innemu zn6w dar wiary przez tegoz Du ch a, a innemu 
dar uzdrawiania przez tegoz jedynega Ducha; temu dar czynienia 
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cudow, drugiemu dair proroctwa, trzeciemu rozrozlllania duchow; 
jeszcze innemu dar j~zykow, owemu dar wykladaonia j~zykow. Lecz 
to wszystko dziala jeden i ten sam Duch, rozdzielajqc swe dary 
kazdemu Iposzczegolnie, tak jak chee" (I Kor. XII, 7-11). 

Duch Swi~ty rzqdzi przez Chrystusa calym Kosciolem, lecL: 
w sposob ukryty i niewidzialny. 

Gdyby w czlowieku istniala jakas ukryta moc, ktora by ozy
wiala s amq glow~, a przez niq wszystkie ezlol1'ki ciala, mozna by 
pr'Zyrownac jej rol~ do roli Ducha Swi~tego w Kosciele (wyraz 
"Kosciol"' mozna tu przyjqc w trojakim znaczeniu, "szerokim", 
"sr ednim" i "zaciesnionym". 

Pisze sw. Augustyn (Sermo 267, nr 4): 
"Cheecie posi>ada{~ Ducha Swi~tego? Sluchajcie bracia . Duch, 

ktory ozywia kazdego czlowieka, nazywa s i~ dusza. Spojrzcie na 
to, co dusza czyni w 'ciele. Ozywia wszystkie czlonki; sprawia, ze 
oczy widzq, uszy slyszq, ze ezlowiek rna zmysl w~chu, ze mowi, 
pr acuje, chodzi. Dusza -obeona jest w calym ciele i oZylwia ,cale ci-alo 
jednoezesnie. Wszystkim jego czlonkom daje zycie i wlasciwq im 
funkej~. Bo ani oko nie slyszy, ani ueho czy j~zyk nie widzi, ani 
oko ezy ucho nie mowi. A wszystko - ueho, j ~zyk itd. - zyje. 
Funkeje Sq roznorodne, zyeie jest wspolne. Taki jest Koseioi Bozy: 
przez jednyeh s'Wi~tych czyni ~uda, Iprzez innych glos-i prawd~, 
w jednych zachowuje dziewictwo, w drugich enot~ malZenskq, 
w roznych swi~tych sprawia rozne cnoty. Kazdy rna wlasciwq so- , 
b ie funkcj~, ale ws-zyscy majq to sarno zycie. A c z y m d us z a 
j e li t d 1 a cia 1 a e z low i e k a, t y m D u c h S w i ~ t Y j est 
d I a Ci a I a C h r y stu s a , k t 0 'r y m j est K 0 sci 0 1. 
D u c h S w i ~ t Y s P ra w i a w cal y m K 0 sci e 1 e t 0, c ° 
du sz a 'W e w szy s tkich cz lon ,k a 1c h cia la" . 

Sw. Bazyli mowiI, opierajqc si~ racze j na roli Ducha Swi~tego 
jako formalnej przyczynie Kosciola : 

"J a k cal 0 s c j e s t w c z ~ sci ~, c h , t a k D u c h S w i E,!

ty j es t wsz~dzie przez ,rozdawnictwo swych 
dar 0 w. Ws zyscy jes tesmy czlonkami jedni drugich przez to, ze 
otrzymujemy wszyscy z laski Bozej rozne dary... Wszyscy majq 
jedmi 0 drrugi1ch wzajem:nq tro.skliwnSc. Zj6dnc1czeni Sq w Itej 
samej duchowej w3polnocie przez wzajemne wrodzone przywiqza
nie. Totez gdy jeden z czlonkow cierpi, wszyscy z nim wspolcierpiq, 
gdy jednego spotyka zaszczyt, wszy'.scy Sq razem z nim zaszczyceni. 
T a k w i ~ c j a k c z ~ sci s q w cal 0 sci, t a k k a z d y 
z n a s j est w D u c h u, bo w zyscy zostalismy ochrzczeni 
w jednym eiele, w jednym jedynym Duchu" (Lib. de Spiro S ., P. G. 
32, col. 181). 

, 
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Zastanowmy si~ teraz nad 0 sob 0 w 0 sci q Kosciola. 
Jesli Duch Swi~ty jednoczy KoSciol - nie w scislym znaczeniu 

QCzywiscie, jakoby formalnie stanowil jego jednose - ale urzeczy
wistniajqc t~ jednose, jesli go otacza SWq pot~Znq, nieomyln'l, stahl 
opiek'l, musi wi~c bye podmiotem, ktoremu nalezy przypisae roz
szerzenie Kosciola po swiecie. To Duch Swi~ty pisze ognistymi lite
rami hiiStori~ Kosciola w czasie, ozywiaj'lc jego cnoty, wy,korzystu
j'lC jego slabosci - slabosci jego slug - mozna by tu ·przytoczye 
powiedzenie portugalskie "Bog pisze prosto po liniach krzywych", 
jest On wi~c odpowiedzialny za zycie Kosciola, za jego zdobycze, 
walki, zma-rtwychwstawania. A jesli nazywamy os'Obowosciq to, 
co pozwala istocie duchowej odegrae niezaleinq rol~ w swiecie, bye 
kims, komu mozna przypisywae inicjatyw~, wolne dzialanie, trzeba 
przyznae, ze w Duchu Swi~tym musimy widziec ostateczne zrodlo 
osobowosci Kosciola. 

Ks. Clerissac (Le m.ysterc de l'Eglise, 1918 s. 55) przypomina, 
ze przypisuj'lc ten artykul Duchowi Swi~temu, niezego nie ujmu
jemy Trojcy Swi~tej, gdy dziela zewn~t,rzne przypisujemy niepo
dzielnie calej Trojey Swi~tej. Rozdzial swejksi'lzki, poswi~cony 
osobowosci Koseiola, rozpoezyna on tymi slowami wyznania wiary: 

Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Ta ezwarta ez~se symbolu nicejskiego, wymieniaj'le atry-buty, 

czyli w!asci.wosci Kosciola, nadaje mu zarazem osobowose i nie
jako stawia go przed nami. Po trzeeh pierw!'zyc'h ez~seiach, odno
sZqcyeh si~ do Osob Trojey Swi~tej, wskazuje z naciskiem naszej 
wierze OiSohowose Kosciola. 

* 

Czy Koseiol jest rzeezywiseie osob'l, ezy tez jest to tylko sposob 
wyraza'l1ia si~? Jest to wazne zagadnienie i niepodobna go rozwiqzae 
bez krotkiej analizy poj~ci:a osoby. 

Przeeiwstawmy najpierw osob~ fikcyjnq osobie prawdziwej, rze_ 
ezywistej. 

Moina si~ umowie, ze b~dziemy nazywae osob'l jakies rzeezy nie
ozywione. Zdarza si~ to cz~sto i ulatwia okreSlenie punktu widzenia, 
z ktorego oS'ldz.amy jak'ls spraw~. W ten sposob na przyklad dom, 
re'l1ta jakiejs fundaeji itp. stajq si~ skutkiem uj~ia pra,wnego 
osobq rprawnq; Sq >to Qisoiby fikeyjne. 

Prawdz.iwa osoba, przeeiwnie, istnieje jako taka rzeczywiscie; 
jesli p'rawo uwaiza Piotra ezy Pawla za osoby, to czyni to dlatego, 
ze Sq nimi rzeezywiscie. 

Osoba prawdziwa, rzeczywis,ta rna trzy zasadnieze wlaseiwosei. 
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A. Osobq nazywamy jakqs calose samoistnq, zlozonq z elemen
tow istotnych i stalych, a takze z elementow drugorz~dnych czy 
przejsciowych, maly swiat .niezalezny, osrodek bytu i aktywnosci. 
Ta caloSe, ten zespol przez SWq spoistose moze bye przedmi tern, 
ktoremu si~ przypisuje rozne przymioty, rozne sposoby bycia, dzia
lania. We wlasciwym znaczeniu tego slowa, to nie cialo Piotra ist
nieje, ani jego inteligencja, ani jego dzialanie; istnieje Piotr, ktory 
posiada cialo, iJ1te1i,gencj~, ktory dziala. Pierwszq istotnq wlasci
wosciq osoby jest wi~c to, ze jest czyms calkowitym, calosciq nie
podzielnq i nie dajqcq sit: udzielie drugiemu, individuum suppositum. 

B. Mamy jednak dwa rodzaje bytow indywidualnych. Jedne Sq 
materialne, jak mineraly, rosliny, z.wierz~ta. Inne Sq obdarzone du
chowosciq - Sq to ludzie. I tylko ludzie Sq osobami. Drzewo i zwie
rz~ jako stwO'rZenia materialne Sq zamkni~te w determinizmie 
wszechswiata. Czlowiek jako istota duchowa, rozumna i wolna moze 
cz~sciowo przezwyci~zye ten determinizm. A wi~c tylko 0 czlowieku 
mozna mowie jako 0 ukladzie, ktory sobie wystarcza, niezaleznym, 
zdolnym do kierowania sobq, jako 0 calosci sobie wystarczajqcej. 
Stqd druga cecha odrozniajqca osob~ (individuum) rationalis na
turae. 

C. Jesli osoba jest pewnq autonomicznq struktUll'q, calosciq ro
zumnq i niezaleznq, musi miec, jak powiedzielismy, sWq konsysten
cj~, SWq jednosc. Jednose zas, ktoq mozna wlasciwie przyznawac 
rzeczom, jest w naturze dwojaka. 

Albo chodzi: 0 zasadniczq jednosc, bez ktorej substancja nie 
moze istniee; t'aik duch i cialo lqczq si~ w nas nie w ,ten sposolb, ze 
lqczq w nas an101a i zwierz~, ale w ten sposob, ze powstaje nowa 
substancja, czlowiek, ktory nie jest ani aniolem ani zwierz~ciem. 
To jest jednose w scislym znaczeniu, jednosc substancjalna. "Ca
lose" natury rozumnej, gdy jest substancjalnq jednosciq, wyraza 
w sposob doskonaly defirnicj~ osoby:rationalis naturae individua 
substantia. 

Oczywiscie - powiedzmy to od razu - Kosci6l nie jest w ten 
sposob czyms jednym. Byloby to bowiem zaprzeczeniem osobowo
sci i niesmiertelnosci indywidualnej aniolow i ludzi nalezqcych do 
KoSciola. J ak wi'adomo, w XII wieku Joachim de Floris posluzyl 
si~ slowami Ewangelii (Jan XVII, 22) ;,Ojcze ... aby byli jedno, 
jako i my jedno jestesmy", abytwierdzic, ze skoro wyznawcy Chry
stusa Sq jednosciq, nie w ten spos6b, ze tworzq jednq rzeczywistosc 
(quaedam una res), ale jednosciq nierozlqczalnej milosci (propter 
unionem indissolubilis caritatis), wi~c i Osaby Boskie muszq bye 
podobnie czyms jednym, nie w jednym bycie (quaedam summa res), 
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a~e 'Przez mifosc, tktora je lqczy. Dzi's w'Padrlr~bySrny w Iprzeoiwny 
blqd, gdybysmy sprzeciwiajqc si~, wsz~dzie, nawet w teologi~ wkra
czajqcemu indywidualizmowi, chcieli twierdzic, ie jednosc Kosciola 
jest sUbstancjalna na wzo.r jednosci substancjalnej Trojcy Swi~tej. 
Czwarty sobor lateraneirS'ki pot~piajqc Joachima de Floris, okresla 
to w sposob wlasci.wy: 

"Gdy bowiem Prawda prosi Ojca za swymi wiennymi mowiqc 
"Chic~ ... a/by byli j,edno jalko i my jedrno jestesmy" (Jan XVII, 22) , 
wtedy, ,gdy chodzi 0 wiemych, wyraz »jedno« nalezy rozumiec jako 
jednosc w milosci, w lasce (uni.o caritatis in gratia); gdy zas chodzi 
o Os'oby Boslkie, W'te>dy nra[eiy rozumiec jerdnosc toirsaanoSci w na
turze (identitatis unitas in natura). Tak wi~c Prawda mowi na in
nym miejscu (Mat. V, 48): »Bqdzcie doskonalymi, jako Ojciecwasz 
doskonalym jest« - co moina by wyrainiej powiedziec : bqdzcie 
doskonali doskonalosciq laski, jak Ojciec wasz jest doskonaly do
skona~osc'i q n atury (... ) Mi~dzy StworcC) a stworzeniem nie mozna 
bowiem zaznaczyc podobieilstwa, nie stwierdzajqc tym samym jesz
cze wi~cej roznicy" (Denz. 431, 432). 

Naleiy tu jednak dodac, ie choc jednosc milosci, lqczqca Ko
sciol, nie jest z punktu widzenia metafizyki jednosciq substancjalnq, 
tylko jednosciq przypadlosciowq, to jednak jednosc ta jest nadprzy
rodzona, gdyz jest dzielem Ducha Swi~tego i formalnie jest dzie
lem laski. Przez to wi~c jest nieporownanie doskonalsza od najwyz
szych jednosci substancjalnych natury, tak sarno jak laska, ktora 
z punktu widzenia metafizyki nalezy do ka tegorii "jakosci", prze
wy;l.<;za nieporownanie caly wszechswiat "substalncji" stworzonych. 
Dlatego sw. Jan Chryzostom, komentujqc sw. Pawla pisze: (In Ep. 
ad Eph., P. G., 62, coL 72): 

"Czym jest jednosc ducha? TOok jak w ciele jest tylko jeden 
duch, ktory lqczy wszystko, nawet to co naleiy do roinych czlon
kow, tak jest i tutaj. Duch bowiem jest dany na to, hy lqczyc tych, 
krtorych dzielila rasa czy obyczaje. Wtedy starzec i miodzieniec, 
u'bogi i boga'ty, dziecko i dorosly, kobieta i m~iczyzna , wszelka du
sza - tworzq jednosc. I Sq scislej zlqczeni, niz gdyby byli jednym 
cialem". 

Kaidq spolecznosc, utworzonq przez ludzkq inteligencj~ czy ini
cja tyw~, moina rowniei nazwac osobq zbiorowq, osobq moralnq. 
Ale stosuje si~ ten wyraz w sposob szeroki i niescisly do spolecz
nosei niedoskonalych, a w sposob scisry i wlasciwy tylko do spo
lecznosci doskonalych. 

Spolecznosciami niedoskonalymi Sq te, ktore w sferze dobra do
czesnego lub duchowego nie Sq zdolne doprowadzic czlowieka do 
pelnego rozwoju. Muszq one zatem wejsc w sklad wyisze,j spolecz

http:wlasci.wy
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nosci. Gdy je b~dziemy rozwazac z tego punk-tu widzenia, istniejq 
one nie same w sobie, ale w innej spoJecznosci. Ich autonomia i ich 
niemoinosc udzielania si~ innym jest wzgl~dna. Nie Sq wi~c oso
bami. w sensie wlasciwym i scislym. Takimi Sq na przyklad rodzina, 
gmina itd., a takZe poszczeg6lne koscioly, jak kosci61 w Efezie, 
Smyrnie, w Pergamon. 

Spo~ecznosciq doskonalq jest ta, ktora w sferze dobra doczesne
go czy duchowego zdolna jest doprowadzic czlowieka do pelnego 
rozwoju. B~dzie to spolecznosc najwyisza. Istnieje sarna w sob ie, 
inne spolecznosci istniejq przez niq. Tak q jest z jednej s,trony naj
wyZsza spolecznosc polityczna, kt6rq mozna nazwac "pans-iwem" 
jakiekolwiek by byly jej konkretne formy - z drugiej strony: Ko
sciol powszechny. To Sq dwie formy spolecznosci, ktore we wlasci
wym i scislym sensie moina nazwac osobami. 

Obie te spoiecznosci, obie doskonale, z ktorych kaida jest w sci
slym znaczeniu osobowosciq spolecznq, Sq opatrznosciowe, nie w tym 
samym znaczeniu, ale analogicznie, pr,oporcjonalnie; bo spolecznoSc 
polityczna jest osobq w naturalnym porzqdku, a Kosciol w po
rzqdku nadprzyrodzonym. 

Celem spolecznosci polityc:unej jest wspolne dobro doczesne, to 
znaczy dobro odpowiadajqce naszej naturze, tak materialne, jak 
duchowe - wartosci naukowe, etyczne, ar,tystyczne - w kt6rych 
ka'idy moie znalezc oparcie w walce rozumu ze z.wierz~cosciq. Oczy
wiscie, i e Itak 'Poj~te w3'porne dobro daczesne jes,t Iwolq Boga. W gl~bi 
naszej natury tkwi pragnienie, przez kt6re Bog sklania nas do zycia 
w spodecznosci i zqda, by wolnym wyborem isc za tym pierwszym 
porywem. Tak wi~c spolecznosc polityczna jest dzielem og6lnej 
Opatrznosci, poprzeZl Marq Bag kieruje wszystkie stwo,rzenia 
wszec'hswiata do wlasciwych im celaw, zgodnie z roinorodnq ich 
naturq. Spolecz;nosc polityczna, otrzymujqc sWq pierwszq spoJm~ 
od Opatrznosci rozciqgajqcej si~ na calq natur~, b~dzie wi~c n a
t u r a 1 n q osobq spolecznq. 

Koscial rna inne cele. Istnieje na to, bysmy jui nie byli "malymi 
dziecmi, ktore unosi fala tam i sam, a wiatr bl~dnej nauki pne
rzuca na ws'zystkie strony, tak ze stajq si~ igras~kq oszukanczej 
gry falszerzy, lub ofiarq chytrosci, ktorq przebiegle stosujq hl~dne 
dokt'ryny. Raczej kierujq'c si~ szczerq milosciq wrosniemy calkowi
cie w Tego, kt6ry jest glow'!: w Chrystusa" (Ef. IV, 14-15), Wi~z 
stworzona, ktora najscislej lqczy Kosciol, jest niejako przedluze~ 
niem milosci samego Chrystusa, jest jak by podobienstwem nie
s·!Jworwnej j-ednosci naltUlry, lqczqcelj odwiecLIDie Osoby Boskie. 
"A nie tylko z'a nimi prosz~, ale i za tymi, Marzy dla slowa ich 
uwierzq we mnie, a b y w s z y s c Y b Y 1 i jed n 0, j a k 0 i my 
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jed n 0 j est e s my. Jam w n i c haT y we m n i e, t a Ie 
by byli w jednosci doskonalymi i aby swiat 
poznal, zes Ty mnie poslal" (Jian XVII, 20-21). Nie jest ,to, jak wi
dzimy, spolecznosc naturalna. To ojczyzna zycia wiecznego, gdzie 
znany jest i milowany jedyny prawdziwy Bog i Ten, ktorego po
sIal, Jews Chrystu!S. W irnly sposob Bog 'ksztaHuje, ipodtrzymu1je 
i 'ozywia K<osC'i61, a .i:naczej rzqdzi wszechswi·atem natury. KoSci6l nie 
jest pozosta'Wiony ogolnej tylko Opatrznosci, tej, kt6ra podtrzy
muje ksztattowanie si~ spolecZlnosci politycznej. Kosciolem opie
kuje si~ specjalna Opatrznosc, dz.ialajqca poprzez Chrystusa: "dana 
mi jest wszelka wladza na niebie i ziemi. Idqc tedy nauczajcie... 
Oto ja jestem z wami po wszys,tlkie dni az do skonczenia swiata". 
Daje to Kosciolowi przeznaczenie szczeg6lne. Oto dlaczego jest on 
pona'd wszystkie inne spolecznosci osobq spolecznq nadprzyro
dzonq. 

Poprzez czlowieczenstwo Jezusa Bog-Duch Swi~ty ksztaltuje Ko
sciol i wprowadza go w swia t jako osob~. Obdarzywszy go wszys,t
kim, co potrzeba, by moglis·tniec sam w sabie i by mogl dzialac 
niezaleznie wabe<: swiata, nie zostawil go samego. Zachowuje Swojq 
z nim lqcznosc przez szczeg6lnq Opatrznosc, nieustannq troskliwosc 
i milosc tak zaZdr03nq, ze Sam jest odpowiedzialny za jego dziala
nie. Tak jak wszys,tko, co czyni czlowiek, sprowadza si~ w koncu 
do jego "ja", do jego asoby, uksztaltowanej formalnie przez osta
tecznq doskonalosc, sta,wiajqcq go w rz~dzie bytu substancjalnego, 
balk wszystko,co czyni Kosci61, zwlaszcza gdy pokanujeaitaiki iprze
ciwnikow alba slaboSci wlasnych dzieci, sprowadza si~ ostatecznie 
do Ducha Swi~tego, kt6ry jest z nim zlqczony - oczywiscie nie 
hipostatycznie, w porzqdku bytu, 'ale w porzqdku dzialania. Stqd 
owe mocne slowa Ojc6w Kosciola, np. sw. Ireneusza: "Gdzie jest 
Kosci61, tam jest DUtch Hozy, gdz.ie jest DUtch Bozy, tam jes1t Ko
sciol i wszel'ka laska; Duch zas to prawda". Sw. Jan Chryzostom 
pisze: "Gdyby tam nie bylo Ducha, to juz by Kosci6l .nie istnial; 
ale jezeli Kosci6listnieje, to oczywiscie jest w nim Duch" (De S. 
Pentecoste, P. G., 50, 459). 

Zycie i dziala'llie K'oscj.ola przypiJsuje si~ ludzJkiej lI1aturze Chry
stusa Pana: "Szawle, Szawle, czemu m n i e przesladujesz", ale naj
wyiszq przyczynq tego zycia i dzialania jest cala Trojca Swi~ta, 
OJ-ciec, Syn i Duch Swi~ty. Cz~sto wskazuje si~ tylko na Ducha 
Swi~tego, poni,e!W1az ipO'chodzi przez milosc, Jemu wi~c l!IloZna przy
pisac milosc s.tworzonq, b~dqcq w sercu Kosciola. To jest najwy.zsza 
przyczyna, dla ktorej Pismo sw. moze ~prowadzac cale zycie Ko
sciola do Ducha Swi~tego. 
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Gdy zostanie zeslany w dzien Zielonych Swiqt Duch SWiE:ty, 
wedlug sl6w Chrystusa Pana, "przekona swiat 0 grzechu, ie nie 
wierzq we mnie, 0 sprawiedliwosci, bo id~ do Ojca i jui mnie nie 
ujrzycie, i 0 sq'dzie, bo ksiqi~ tego swia,ta jui zos'tal oSqdzony" (Jan 
XVI, 8-11). Znaczy to: 0 grzechu, bo Duch Swi~ty okaie w calym 
blasku boskoSc KoSciola, a zatem okaie, ie B6g poslal Chrystusa 
Pana, by go zaloiyl, i ie ci, kt6rzy Mu si~ sprzeciwiah, nie chcqc 
w Niego uwierzyc, walczyli z samym Bogiem; 0 sprawiedliwosci 
bo ~osci6I zast~puje Go na ziemi, wi~c zabezpieczywszy dzielo 
Odkupienia Chrystus Pan nie musi jui pozos'tawac w swiecie, rZq
dzonym przewainie prawami zepsucia, cierpienia i smierci, ale 
b~dzie m6gI wzniesc si~ do wyiszego swiata, w kt6rym jui nie b~
dzie panowac ani cierpienie, ani smierc; 0 sqdzie - bo nada Ko
sciolowi zryw ,tak pot~iny, ie wszystkie ataki piekla nie potrafiq 
go pokonac i okaie si~ jasno, ie ksiqi~ tego swia.ta, mimo rozpaczli
wej zawzi~tosci ostatnich szturm6w, jest wirtualnie pokonany. 

W dniu Zielonych Swiqt Kosci61 niepowstrzymanie zaczyna si~ 
rozszerzac. Opisujq Dzieje Apostolskie jak mOCq Ducha Swi~tego, 
wychodzqc z Jerozolimy zdobywa powoli Jude~, Samari~, "ai po 
krance ziemi" (Dzieje Ap. I, 8). 

* 
Duch Swi~,ty rzqdzi KoSciolem wieloma sposobami. 

A. Oswieca go mocq wladzy prawodawczej, bqdi: to dajqc a:po
stolom moc nauczania nauki objawionej, bqdi: abdarzajqc calq 
jurysdykcj~ Kosciola darem wiernego zachowania i nieomylnego 
truma'czenia depozytu objawien apostolskich. "Gdy przyjdzie Duch 
prawdy, n a u c z y w asw s z elk i e j p raw d y. Eo nie od sie
bie m6wic b~dzie" - nie przyniesie innej nauki nii nauka Ojca, 
ale tak jak Jezus "cokolwiek uslyszy powie, i co rna nadejsc, oznajmi 
warn. On mnie uwielbi, Ib 0 Z m 0 j ego wei: m i e, a warn 
o zn a j mi. Wszystko, co rna Ojciec, moim jest. Dlatego powie
dzialem, ze z mega wei:mie, a 'Warn oznajmi" (Jan XVI, 13-15). 
I dalej : "To wam powied:lJialem wsr6d was przebywajqc. Lecz Po
cieszyciel (,to znaczy ten, M6ry ob'jaSnia), Duch Swi~ty, kt6rego 
Ojciec posle w 'imi~ moje, On was wszystkiego n a u c z y i 'P r z y
p '0 I!Il n i W <l m ws.zys,t]w,ookoJ.wiek warn powi-edzialem" (Jan XIV, 
25-26). Mamy tu dwa dzialCl!nia Ducha Swi~tego: z jednej stmny 
odnosi si~ ono do samych apostol6w, niezdolnych Z poczqtku do 
udi:wigni~6a calej prawdy, i tych nauczy zrozumienia owych Qbja
wien; z drugiej strony b~dzie przypominal im i ich nast~pcom 
n1ieamylnie nauk~ Chrys'tusa. Totei Kosci61 zebrany na soborze 
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w Jerozolimie, swiadomy 'tej cudownej pomocy, b~dzie magI tymi 
slowami rozstrzygae trudnosci: "Albowiem zdalo sj~ Duchowi Swj~
temu i nam" (Dz. Ap. XV, 28). 

B. Oswiecajqc wiernych na mocy wladzy prawodawczej, Duch 
Swi~ty przenika ich dusze przez sakramenty. W Jego imieniu, za
rowno jak w imieniu Ojca i Syna, udziela si~ chrztu "wszystkim 
narodom ", Duch Swi~ty zst~puje na tych wszystkich, na ktorych 
apostolowie kladq r~ce (Dz. Ap. VIII, 17; XIX, 6) . 

C. W sakramentach udziela Duch Swi~ty przeobficie Swych 
darow, daje lask~ ex opere operato, to znaczy nie n i e z ale z n i e 
ad u.sposobi,emi,a 'cz!owie'ka, ale jeszcze 'Wi~ce' j, proporcjonalnie, 'w ten 
sposab, ze kto prosi 0 dwa dary, otrzymuje cztery, 0 kto prosi 
o cztery, otrzymuje os iem; a 'ponadto nie przestaje pukae do drzwi 
naszych serc, usiluje przeniknqe w nas , by nas oczysZlczae, oswie
cae i umacniae. Modli s i~ w nas "wzdychaniem niewymownym". 
Laska Jego, ktorq nas niewidzialnie otacza, jest jak powietrze, kto
rym oddychatmy, bez 'kto're'gonast,tPila'by smiere. Duch Swi~ty u spo
sabia nas, bysmy zasmakowali w slowie Boiym, tak jak otworzyl 
serce owej niewiescie sprzedajqcej purpur~ w Tiatyrze, aby sklo
nila ISli~ do -tego 0 0 nauez/a! Pawe! (Dz. Ap. XVI, 14), a'lbo jaik Iprzy
gotowuje pogan na 'przyj~cie chrztu. "A gdy Piotr jeszcze mowil 
te slowa, zstqpi! Duch Swi~ty na wszystkich s!uchajqcych mowy. 
I zdumieli si~ nawr6ceni Zydzi, kt6rzy przybyli z Piotrrem, ze i na 
pogan laska Ducha Swi~tego si~ wylala. S!yszeli ieh bowiem m6
wiCjcych j~zykami i wielbiqcych Boga. Wtedy odpowiedzial Piotr: 
Czyz moze kto wzbronie wody, ieby nie byli ochrzczeni ci, kt6rzy 
otrzymali Ducha Swi~tego? I rozkazal ich ochrzcie w imi~ Pana 
Jezusa Chrystus a" (Dz. Ap. X, 45-47). 

Duch Swi~ty napelnia 'i jednoczy caly Kosci61, SFirittts sanctus 
unus et idem numero, tatam Ecclesiam replet et unit. (Sw. T o
m a s z z A k W i ill u, De Ver. quo 29, a. 4). Dziala w nim i przez 
niego. Kosci61 Jest narz~dziem, M6rym s i~ Duch Swi~ty posluguje , 
by zdobyc swiat. Post~py Kosciola Sq Jego post~pami , cofanie si~ 
K'Osciola - J ego cofainliem. Pl'OIwa'dzi Kosci61 iprzez itIrudilliosci , 
kt6re go otaczajq. On sam uklada jego hirstori~. W tym celu poslu
guje si~ posluszeilstwem, wiernos'ciq, hojnosciq tych, kt6rzy go 
sluchajq. Ale posluguje si~ takze do swych cel6w aiakami przesla
dujqcych Kosci61, a nawet zdradami zlych chrzescijan. Utrzymuje 
go stale ponad swiatem, dajqc mu istot~ jego gl~bokiego zycia, a za
razem moc wewn~t<rznq, ktara ostatecznie przezwyci~za wszystkie 
przeszkody. 
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W chwila'ch dla Kosciola decydujqcych zsyla mu nadzwyczajne 
pomoce. Budzi w nim euda sily, swiatla, czystosci; bqdz sposr6d 
hierarchii, 'bqdz wsr6d wiernych powstajq tacy m~zczyzni i ko
biety, jak Franciszek z Asyzu, Franciszek Ksawery, Ka tarzyna 
ze Sieny, Teresa z Awili; ludzie tak gt~boko rozumiejqcy, jak od
wiecznym skarbem jest Kosci61, ze umiejq nieomylnq diagnoz<l 
wskazac srodki pn~eclW cierpieni-om trapiqcym danq epok~. By 

,glosic swe or~dzie potrafiq tak jasno je wys!owic, tyle swi~tosci 
b~dzie w ich sercu, tak mocno przeciwstawiq owoce zycia pelnego 
mqdrosci gonieniu za zludq, a wi~c owocom smierci , .ie swiat 
olsniony, wstrz<lsni~ty w swoim letargu b~dzie ich sluchal, jak 
sluchal aposto16w. B~dqczynic cuda, bt:dq rozpoz,nawac duchy, 
m6wic jElzykami. B~dq prawdziwymi proro-kami, ale nie poza Ko
sciolem ani przeciw niemu, nie po to, by dodawac cos nowego d() 
calkowitego objawienia, danego przez Chrystusa Pana i aposto16w. 
Ale w cudownym swietle tego objawienia b~dq przepowiadac, by 
pokazac zycie wlasnej epoki i wiecznie 'bijqce serce ludzkosci. 
W formie przystosowanej do nowych warunk6w zycia w Kosciele 
powtorzq siEl w nich laski charyzmatyczne, kt6re, jak 0 tym swiad
czy Pismo sw., otrzymywali pierwsi chrzescijanie: "Duch objawia 
si~ ka'iJdemu ku og6lnemu pozytkowi. Jednemu bywa dany przez 
Ducha dar mqdrosci, innemu zas dar umiejEltnosci wedle tego sa
mega Ducha; innemu zas dar wiary przez tegoz Ducha, a innemu 
dar uzdrawiania przez tego jedynego Ducha; temu dar czynienia 
cud6w... Lecz to wszystko dziala jeden i ,ten sam Duch , rozdzielajqc 
swe dary kazdemu poszczeg61nie, tak jak chce" (I Kor. XII, 7-11). 

Te przyjscia Ducha Swi~tego w Kosciele, te "poslania" Ducha 
Swi~tego ograniczajq si~ czasem do cudownej pomocy, a czasem do 
pomO'cy opatrznosciowej. Najcz~sciej charyzma'ty Ducha b~dq tylko 
zewn~trznym znakiem, widomym odbiciem nieporownanie cenniej
szego, nadprzyrodzonego wylewu laski i swiEltosci. 

W kazdym razie interwencje Ducha ,Swit:tego w Kosciele nie 
mogq nigdy sprzeciwiac si~ temu, co Duch Swi~ty jawnie daje Ko
.sciolowi przez moc prawodawczq. Bt:dq zawsze musialy miec apro
batt: - przy,najmniej w elementarnej formie - tych, ktorym po
powiedziano: "Kto was slucha, mnie slucha, kto wami gaTdzi, mnq 
gardzi". Bez tego najpi~kniejsze przymioty, naJwspanialsze in'icja
tywy bylyby stracone dla nieba i przyczynialyby si~ tylko do po
wstania zam~tu. Na tyrr. wla:';nie polegajq najwyzsze usilowan'ia 
Uwodziciela, ze stara sit: odwrocic od 'celu najbardziej Boze wy
silki. Zdarza si~ czasem, ze Bog obdarzywszy jakies dusze wspa
nialymi darami apostols'twa, nie przysle im w ostatniej chwili zna
ku, jakiego oczekujq od autorytetu Kosciola, by moc dzialac. Bog 
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chce, by ten plomien paUl si~ w ukryciu. W ukrytym skarbcu 
Kosciola potrzeba Mu poSwi~cenia gorllcych porywow, More m()
glyby moze dzialae zdobywczo. Roslina jednak nie moze bye tylko 
kwiatem, potrzelba .jej k<orzeni, ktore by ukryla w ziemi. "Wydaje 
si~ czasem, ze wszys,tko wola 0 misj~ Kosciola, a misja nie przy
chodzi. ZapeW1!le, mozna to wytlumalczyc idosiJ;aJte!cznie wlaSc1wym 
Kosciolowi darem wyczuwania odpowiedniej chwili. Newman da
remnie ukladal wielkie plany umocnienia katoli-cyzmu w Anghi, 
urzeczywistni q si~ one dopiero po jego Smierci. Przyklad Newmana 
naprowadza nas na inne porownanie. Gdy czlowiek, ktory marzy 
o wielkim dziele religijnym, nami~tnie 0 nie zabiega, piesci si~ tym 
dzielem, uwaza je za owoc wlasnego pomyslu, jak prawdziwy arty
sta dodaje mu subtelnych ulepszen. Tymczasem dziela Boze, dziela 
Kosciola Sq owocem rozumu <i mqdroscii nie trzeba ich przypisywac 
kaprysowi, a choeby nawet geniuszowi artysty-czlowieka. Artyscie 
robi Bog zaszczyt, ze mu pozwala przeczue i zapowiedziee ja'kieS 
dzielo, ale Kosciolowi przekazuje wykonanie go, i to cz~sto przez 
pokorniejsze narz~dzia. Ta1ka proba, takie prawo oczyszczenia z tego 
co ludzkie i osobiste spotyka nie tylko dziela, ale i mysli. Bog nie 
chcial, aby ,sw. Tomasz z Akwinu dokOllcZyl Summ~, nie dlatego, 
by ,to zagm1zalo p'dkorze s,wi~te:gO', aile cHaJteg<o, ze "talkie rzeczy wy
swietlajq si~ i wykanczajq dopiero w wiecznosci" (C I e r iss a c, 
Le mystere de l'Eglise). 

Ks. Clerissac dodaje jeszcze: "Powiedziano, ze trzeba cierpiec 
nie tylko dla Kosciola, ale i przez Kosciol. Jesli to jest prawdq, to dla
tego ze trzeba nam czasem twardej r~ki, trzeba, bysmy byl>i trzyma
ni w cie:niu, w miIczeniu, w pozorach nielaski - moze dllatego, ze da
wniej n lie k,orzysta.Jismy dosye z lask i wzgl~dow KoScilola. Ale nd.e 
wqtpmy, .ta silna r~ka pozwoli nam skutecznie przyczynic si~ do 
porzqdku i swi~tosci w Kosciele, b~zie rownowartosciq misji. Je
sb zawsze uzna.jemy, ze cierpienia doz.nane w Kosciele Sq cierpie
niami zeslanymi przez Boga, jest to pewnq ozna!kq, ze zachowuje
my Ducha Bozego" (s. 178). 

Dlaczegoz by si~ mieli dziwie, ze Duch Swi~ty prowad.zi nas 
w ten sposob? Jesli Kosciol jest Jego wlal'l'nosciq, jesli nim rZqdzi 
tak, jak Osoba Slowa rzqdzila naturq ludzkq, z ktorq si~ zlq·czyla, 
jesli chce odtworzye wraz z calym Kosciolem w czasie i przestrzeni 
obraz doczes,nego zycia Chrystusa, czyz nie nalezy w nim odnalezc, 
przynajmniej w pewnej mierze, tej zdumiewajq,cej tajemn' cy zy
cia ukrytego, to znaczy tajemnicy umyslu, ktory przyszedl oswie
cae wieki, oraz milosci, zs.t~pujqcej na to, by zapalie ogien na ziem'i, 
a ktora przez trzydziesci lat pozostaje zagrzebana w milczeniu 
i w cieniu? Czyunze jeslt wobec milczenia Chrys,tusa mHczenie :cmo
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wieka, chocby nim byl Augustyn, Franciszek z Asyzu, lub Jan od 
Krzj'li:a-? I ay nie naleza~dby r6W!Iliez odnaleic w Kosciele, Iprzynaj
mniej 'W pewne'j mierze, jeszcze ba1rdziej zdumie1wajqcej tajemnicy, 
tajemnicy agoni,i na krzyzu, czyz nie trzeba, by z duszy Jego i z du
szy Jego dzieci, oczywiSc'ie nie tak boskich jak dusza Zbawiciela, 
odzywal si~ w pewnych chwilach ten wstrzqsajqcy krzyk Eli Eli 
lamma sabakthani? 

Duch Swi~ty jest u podstawy Kosciola. R6zIlii s i~ od niego, ja!k 
Stw6rca r6ini si~ od stworzenia, jak Nieskoilczone od SkOllczonego. 
A jednak jest z nim zlqczony Opatrznosciq tak dbalq, tak de1ika,tnq 
i 'Czynnq, ze jest jalk by sca1ajq'CCI CZ~SClq jego is1tnie
nia, ,to jest jego 'Ds'obo'WOSCliq. os'tateczmy;m wykoilczeniem jego 
natury, umiej~tnosciq przystosowania si~ do istnienia, podmiotem, 
kt6remu przypisujemy to zycie. Stqd pochodzi chwala Kosciola, 
promienny porzqdek jego milosci, ogrom jego katolickiego serca, 
pogodny autorytet jego swiadectwa, majestat post~powania. Takim 
go rozpoznal Newman, gdy go ujrzal w pierwszym spotkaniu i przy
s zly mu na mysl slowa Eneasza opisujqcego przyjscie bogini w la
saeh Kartaginy: Incessu patuit dea ... 

Powiedzielismy, ze Duch Swi~ty jest zlqczony z Kosciolem sku
teeznie w porzqdku dzialania, nie hiposta'tycznie w porzqdku bytu. 
Stwierdziwszy to, nalezyzaraz dodac, ze rzqdzi Kosciolem powszech
nym na wz6r Slowa rZqdzqcego indywidualnq natuTq ludzkq Chry
stusa, a jednosc, kt6ra lqezy w Kosciele Dueha Swi~tego z ehrzesci
janami, jest przeczystym obrazem jednosci, kt6ra lqezy w Chry
stusie Slowo z naturq ludzkq. W tym swietIe mozna odczytac nigdy 
nie wyezerpane slowa modlitwy J ezusa do Ojea: "nie tylko za nimi 
prosz~, ale i za tymi, kt6rzy dla slowa ich uwierzq we mnie, aby 
wszyscy byli jedno, j a k 0 T Y 0 j c z ewe m n i e, a jaw To
b i e ...A chwal~, kt6q mi dales, przekazalem im, aby byli jedno, 
j a k 0 i my jed n 0 j est e s m y. Jam w nich, a Ty we mnie, 
tak, a,by byili 'W jedlI1Josci dosikonalym'i" (Jan XVIII, 20-23) 

Zakonczmy te uwagi 0 Duchu Swi~tym, osobowosci Kosciola, 
Tozwazaniem opartym na nauce sw. Tomasza z Akwinu 0 "posla
niu" Os6b Bos<kich. 

Poniewaz Ojciec odwiecznie rodzi Syna, a Syn zlqczyl si~ hipo
statycznie z naturq ludzkq, nalezy powiedziec, ze zostal poslany 
przez Ojca: "nie jestem sam, ale ja i Ojciec, kt6ry mnie poslal" 
(Jan VIII, 16). 

Poniewaz Duch Swi~ty pochodzi odwiecznie od Ojca i Syna, 
i objawil si~ w Kosciele - na przykrad w dzien Zielonych Swiqt 
illalezypowiedziec, ze On takze zostal poslany do swiata: "Pocie
s'zyciel Duch Swi~ty, kt6rego Ojciec posle w im'i~ moje, on was 
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wszystkiego nauczy i przypornni warn wszystko, cokolwiek wam 
powiedzia!ern" .(Jan XXIV, 26). "JeiZeli nie odejd~, PocieszY'cie} nie 
przyjdzlie do w1as, a jesli odejd~, posl~ go do was" (Jan XVI, 7). 
Dzieje Apos1olskie opisujq Jego przyjscie w dniu Zielonych SWiqt. 

Ojciec wi~c 'posyia do swiata dwie Osaby Boskie, kt6re od
wiecznie od Niego pochodzq. Syn jest posiany, by zlqczyc si~ hipo
sbtyc'lnie z naturq ludzk q, Duch - by ziqczyc si~ z Koscioiem. 

Osobowosciq Chrystusa jest, dzi~ki uni'i hipostatyanej - Slowo. 
Osobowosciq Koscioia, ze wzgl~du na wiasciwe mu dz.iaianie 

jest Duch. 
Ale svv. Pawel m6wiqc do Efezjan 0 tajernnicy lqcznosci Chry

stusa i Kosciola, przypornina pierwsze w Pisrnie sw. rnalzenst·wo: 
"stanq s i~ ci dwoje jednyrn cialem" (Ef. V, 31). Chrystus i Kosci61 
stajq si~ jak by jednym ciaiern przez wzajemnq rnilosc, tu jednoczy 
s i~ widzialnie Siowo i Duch, dwie Osoby Boskie posiane przez Ojca 
dla zbawienia swiata. Na pustyni naszej zierni to nowy Eden, kt6ry 
pfodnym czyni Slowo i Ducha, Rozurn i MiloM:. Ten zywy raj jest 
to cialo rnis tyczne Chrystusa - Kosci61. Jasne stajq si~ slowa Apo
kalipsy. Jezusowi, ktory jawi si~ Kosciolowi przej asny i wspanialy 
jak gwiazda poranna : "Jam jes t odrosl i potorns two D awida, Gwia
Z'da swiecqca por-anna" - odpowiada Duch ozyW'iajqcy Kosci6l: : 
"I Duch i Oblubienica m6wi'q: Przyjdz. ... Amen ... Przyjdz Panie 
J ezu" (Apokal ipsa XXII, 16-20). 

Ks. Cha rles Journet 
Tlumaczyla Zof ia Wlodkowa 
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J E A N c o L I N 


Malarz Jean Colin d'Amiens I od wczesnej m-todosci wiele pisat. 
Teksty, ktore "Znak" tutaj c/rukuje, wybrane sq spoSr6d setek stron 
drobnym maczkiem zapisanych. kajecikow w czarnej, ceratowej 
oprawie. 

Syn znanego lekarza z Amiens, ktOrY pragna,c zrobic z niego swe
go nast~pc~, lekarza rowniez, zrywa nagle po dwoch latach studiow 
z medycynq, o.§wiadczajqc rodzicom, ze nie moze i nie chce bye 
niczym innym jak tylko malarzem. 

Poznacem go w tym decydujqcym dla niegc roku 1948, miac wow
czas dwadziescia jeden lat. 

Chudy, dlugi jak liana, ogromnego wzrostu, 0 jasnych intensyw
nie niebieskich oczach i jasnej czuprynie wi.jqcych si~ jak puch wl:o
sow, 7ctore zawsze stamc si~ strzyc krotko, bo nie lubit, ja7cesmy zar
towali z niego, ze ma wcosy deli7catne i w lokach jak owieczka. Jesz
cze w szkole mowiono mu, ze gdyby nie g~,;te brwi, to bylby jak 
anioL Ale ruchy jego byly ciftz kie, niepewne, jak by nie bardzo 
umial si~ poslugiwae ~wymi dlugimi k onczynami. By/ bardzo nie
smiaty i co wowczas uderzylo mnie - to ta zupelna autentycznosc 
juz nic slow tylko, nigdy zdawkowych, ale nawet ruchow, bez sladu 
mechanicznosd. 

Chc ia l w6wczas zostac w Paryzu i w Paryzu tylko malowae. 
Mieszkal w pokoiku oswietlonym od dotu skrawkiem okna sali, 
u szczytu ktorej, obnizajqc sufity starego domu, ten ,5tryszek wbu
dowano. 

"Mam dose swiatla zeby ry sowae, tylko gdy si~ 7clad~ na 
podlodze". 

Zle si~ odzywial, mial malo znajomych czy wprost ni.e smial 
t~ nich bywae zbyt cz~sto, nie miat pien i.~dzy na kawiarni~, chodzit 

1 Tak siE: podpisywal, b y siE: odr6znic od malarza i znanego autora Iicznych 
plakat6w tego samego co on imif:nia i nazwiska. 
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po parkaeh, siadywal na lawkaeh, byla pOina, ehlodna jesien. Colin 
byl zazi~biony, zlekka gorqczkowal. 

Spotkal si~ w tym okresie u moieh przyjaeiol z Kislingiem. "Pan 
ehee bye malarzem i pan ehce si~ przebijae sam?" Kisling przy
jaznie patrzal mu prosto w oczy swymi. dobrymi, jak Czarne sliwki 
oczami i usmiechal si~. "Nie wyglqda mi pan na takiego, ktory by 
mogl sobie dae rad~ ... Pan pyla 0 n a s z q mlodosc? Mysmy pie
ni~dzy nie mieli - nic - ale coz, chwytalismy si~ wszystkiego, 
nocowalismy u dziwek albo w zakazanych hotelikach, z ktorych 
wialismy kradnqc przekieradla, a potem za te sprzedane przescie
radla jedIismy obiad. Ech, nie, panie - to nie dIa pana takie 
zycie". 

Najdalszy psychicznie od takiego stylu zycia, chociaz tak podzi
wial i Modiglianiego i Sutina i niejednego jeszcze Z owczesnych 
towarzyszy Kislinga - Jean Colin wraca do Amiens i od 
tej chwili do smierei zyje w domu rodzinnym lato sp~dzajqc 

u przyjaciol 10 Correze ; zdobywa si~ na to, co moze dIa mlodego 
artysty najtrudniejsze: po eiehu, bez gestu niepotrzebnego, upartq, 
nieprzerwanq pracq swojq rozbudowuj<3 szacunek, uznanie- dIa niej 
wsrod najbIizszyeh. 

* 

Trzy wystawy, dwie w Paryzu, jedna w Amiens; na ostatniej 
paryskiej w 1957 r. sprzedaje prawie wszystkie rysunki i prawie 
wszystkie plotna. A przeeiez to maIarstwo jest rownie daIekie 
i rownie obee maIarstwu "salonowemu" jak i malarstwu 0 ceehaeh 
efektownie "rewolucyjnyeh" tej generaeji. 

Cale jego dzielo jest zatopione w kontemplacji, w napi~eiu 

uwagi tak doskonalej, ze staje si~ juz modlitwq. Co w nim ude
rzalo, to wlasnie ta zdolnosc uwagi milezqeej, bezustannej i pelnej 
zrozumienia dla kazdego czlowieka, od najblizszyeh, ktorych koehal 
ezujnq i zawsze ezynnq miloseiq, do pr.zeehodnia mijanego na ulicy. 
Ta sama uwaga, rzeczywista komunia lqezyla go z przyrodq - obej
mowal niq ptaki, w ktore wpatrywal si~ z okna jeszeze w ostatnieh 
dniach zycia i ktorych zwyczaje i przeloty sledzil z zachwytem, 
niebo z jego chmurami, ulubione drzewa, ale takze kazdy przed
miot w swoim pokoju wybrany, wypieszczony, podziwiany. Jego 
mistrzowie: francuska tradycja od Piety z Avignon do Villona, 
szkola flamandzka, ktorq czci, on - Francuz polnocy Flamandom 
briski, i Hiszpania Zurbarana i Cotana. Nieustanna obserwacja, nie
ustanne studium natury w latach, gdzie jego koIedzy na natur~ 
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nie patrzq, jej nie studiujq - a jezeli jq studiujq. to wstydliwie, 
cichaczem, wi~c plytko. W jednym z listow z 1954 roku pisze mi: 

"Jestem przecie wyczerpany jizycznie i nerwowo, jest tak malo 
rezultatow widocznych takiego wysilku energii, zdaje mi si~, ze 
wiele moich sil idzie na to poszukiwanie, obserwacj~, ten stan ocze
kiwania, uwagi nieustannej; to, co widz~ w moim pokoju, te 
martwe natury przeszle, przyszle i najblizsze, ktore dojrzewajq we 
mnie, zapytuj~ je wiele razy dziennie, mOje odbicie w kazdym z lu
ster, w kai:dym oswietleniu dnia i nocy, to, co widzi si~ przez 
moje okno. I to zapytanie nieustanne, prawie nieswiadome, w tym 
sensie, z e jui: tego nie zauwazam, tak, to jest zwyczajne, nermalne... 
Nie lubi~ nic jorsowac, ani doswiadczen, ani kolorow, patrz~ na 
ka±dy przedmiot, ktory mnie otacza; ... nawet gdybym zabral wszyst
kie przedmioty i wszystkie lustra z mega pokoju, zostalby kazdy 
cal mega muru i swiatlo slizgajqce si~ po tych murach wedle go
dzin". 

W liscie tym sq oznaki zm~czenia, cz~stych u niego stanow de
presji, ktore mialy na pewno zrodlo podwojne. Pierwsze - to jest 
wtasnie to gluche zm~czenie j izyczne, w jego wieku si~ nie tluma
czqce. Oznaka czajqcej si~ w nim choreby. Dopiero po dwoch latach, 
po wypadku z Vespq, ona si~ ujawni, odbierajqc mu .w przeciqgu 
trzech lat jego zycia wladz~ w nogach, potem w r~kach, a jui: przed 
samq smierciq wladz~ mowy, pot~gujqc przy tym sw i ado m 0 sc. 
Drugim powodem tych stanow depresyjnych to tak rzadka w jego 
wieku czujnosc m a I a r s k a, wskutek ktorej nie traci ani chwili 
po('zucia pTZestrzeni., ktora dzieli to, co chce, od tego, co moze. 
Nie dostrzeglem w nim nigdy cienia tego mlodzienczego zadujania 
w sobie, ktore nieraz tak pomaga zyc. 

Dzienniki jego, dorywcze w latach 1948-19.52, rosnq coraz bar
dziej. U scisla si~ i jednoczesnie pogl~bia tresc jego notatek, ktore 
od chwHi, gdy choroba uniemozliwia mu prac~ malarskq, stajq 
si~ jedynym srodkiem krystalizacji jego mysli i przezyc. Nieustanne 
przerabianie cierpienio. no. swiadomosc - sledzimy ten proces na 
ka±dej stronie dziennika - ratuje go przed rozpaczq. 

* 

Jest jeden wqtek w tych tekstach, 0 ktorym chc~ tu wspomntec. 
Lqczy si~ on z moim pierwszym z nirn spotkaniem. Opowiadalem 
mu 0 NOTwidzie, czy dalem mu jedynie do przeczytania par~ jego 
opewiadan w tlumaczeniu. W notatniku Colina z 1948 roku znajdu
jemy pare, stron Cywihzaoji Norwida jego r~kq przepisanych i ten 
wiersz: Co dzien wada wokr~t cie:cze ... Widzqc wrazenie, kt6re 

Znak - 2 

http:1948-19.52
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Norwid wywotal w tym malarzu, dalern mu wowczas tom opowia
dan Norwida w tlumaczeniu Cazina i wtasnie z tego dnia jest no
tatka, najwidoczniej tylko dla siebie, pospieszna: 

..."to zdaje mi sil? jedyne, nieoczekiwane, niepodejrzewane dla 
mnie, nie mam zadnej wo,tpliwosci, ze to poezja, czujl? to w pdni, 
to poezja przede wszystkim [la poesie avant toute chose]". 

I trochl? dalej na tej samej stronie: 
"Slowo jest czynu testamentem... To zdanie NOT'wi.da j est te

stamentem" (stowo "jest" podkreslil Colin trzykrotnie). "Po obie
dzie, po przeczytaniu odczytu 0 nim, cytat i innych poezji. Norwida, 
jakies oszotomienie, une soMe d'etourdiSsement ,de malai'Se, to bru
talne odkrycie, jak by swiatla, ten czlowiek lub jego dzielo (nie
mozliwe powiedziec te dwa slowa, albo jedno, albo drugie trzeba 
uzyc, bo jedno i drugie wyrazajo, tl? samo, rzecz). Przerwalem oszo
lorniony z uczuciem, ze sil? oddalam od sWiata, 'l.C ktorym zylem 
dotychczas. To zdaje sil? z powodu poezji (to tylko poezja, tak istot
nie. tak jedynie, ale nie czuj~ potrzeby niczego innego) i mysll? 
takze z powodu tej czystosci jedynej, zdaje mi sil?, ze to stowo i.st
nieje tylko na to, by je uzyc tylko dla tego czlowi.eka". 

Pctem znowu odst~p, kreska i w nawiasie nie zamkni~tym : 

,,(Francuz nie moze tak mowic - "Dzi.ecko narodu, ktory otwiera 
poetom groby swych krolow" ... 

Tu notatka si~ urywa. 
Mija 9 lat. Rok1957, pierwszy rok choroby, gdy zaczyna tracic 

wladz~ w nogach, gdy r~ce mu slabnq, gdy staje przed ostatnio, 
probo, - dziennik jego wil?cej niz kiedykolwiek staje sil? konjron
tacjo, kazdego przezycia z sumieniem. Odnajdujemy w nim slad tej 
samej mysli norwidowskiej, ale przetopionej, przemienionej, ktora 
sil? juz stala jego kOScio, i krwio,: 

..."Norwid zrozumiat az do bolu, ze nie mamy prawa miec mysli 
najbardziej wznioslej [sublime], jezeli nie staje sil? autentyczna przez 
czyn. Caly m6j wysilek kazdego dnia jest skierowany ku tej uczci
wosci intymnej". 

* 

Teksty, kt6re dzis "Znak" drukuje, wybrane z dziennikow Jean 
Colin, ukazujo, si~ po raz pierwszy nie we Francji. a w Polsce, ale 
bo tez przez Norwida i poprzez najtkl.iwsze tl.'i~zy osobiste Jean 
Colin nalezy nie tylko do Francji, ale i do Polski. 

J6zef Czapski 

http:NOT'wi.da
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8. XII. 1952. 

Mysl~, iJe moma zye z cierpieniem, j.esli si~ potrafi otwo:r:zye 
serce temu, co najd,ro:Zszei najcen,niejsze, a nie tylko rozpa trywae 
swojC! bolese i w niej szukac rDizwiqzail ... Jest prz€ciez zycie ~ 
trzeba, zeby jego seree stalo bezusta'lli1.i'e oVworem dla twarzy, dla 
drzew, dla zwierzqt, a nawet dla prL?edmiot6w, wtedy rozkwitajq 
prawdziwe i nie zuzywa'jqce £i~ radosci, a wszak tylko radosc moze 
zrownowazyc cierpienie. Moze si~ to wydawac za proste, ale ja w to 
wierz~. 

9. XII. 1952. 

Podsuwabbym U. takie sugestie: 
ze malarze a b s t r a 'k c Ij o ,n i.s c i s,tawiajq - Ijaik mi si~ 2ldaje 

ponad wszystko s rod k i mallatrskie. One Sq ,dla ni1ch celem naj
wyi:szyrrn. Inni to (jesl>i tak chce) nat u r ali sci, bo pragnq przede 
wszystkim zyc, bo kochajq Z i em i ~ bardziej lfiilz srod'ki malarskle. 
Jezeli i ch szukajq, to zawsze w lC!cznosci z nat u r q, poniewaz te 
srodk i n igdy nie b~dq dose pi~kne, zeby wyrazic ich milosc i porze
szkodzic, a1by ziem1a czlowieka nie umie.rala , tak jak on jest smier
wIny. 

Lipiec 1954 . 

... zas tanowila millie uwaga Huxleya, ze to, co nam pokazujq 
wielcy ar1ysci, to, ·coo sam artysta widzi w s,woim skoilc20.nym 
dziele, to jedY'l1ie bla'de widmo jego wi~ji. 

To Itylko jej "sobowltor", kt6ry lnas os1rzega i pory\V'a, kt61"Y 
kaze nam z calC! gwalto'Wnmioiq przeczuwac, co ar1ys ta naprawd~ 

1Joba czyl. Ta uwaga odpowiadala na'jzupelniej mojemu wrazenju 
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w chwili, gdy koriczy1em moje najlepsz.e plotna. Opm;zczalem je 
prawie z rr'ozlPa:czq, z poczu'C'iem, ze Sq jeszcze peIne "dZliur" i ze 
w nich ~alchowa1y sli~ zale:dwtie cZq:stecZlki mojej wiZlji. 

1. VIII. 54. 

W obliczu znislzcze!nia gromadzie wszys<tko, co jest cerrne i rzad
k:1~e: slowo miIos6, g'est serde,cuny, po ktorym rna s i~ ochot~ powie
dziee : "po co? - Ikiedy to wszys tko utonie w za1p omni1eniu i smier
ci". Ale wlasni e tr~eba to roibie, bo ,to jedyny przezroczysty i nieska
la,ny mur, jaki mozemy w Zlrriese przeciw sm'ierei. 

Mur utworzony z kai:dego odruchu naszego serca, z tych odru
chow, ktore zardziwiajq nas s amych, t alk Sq odmienne od naszej 
powi'erz'chrni. K,a:i?dy Z tych kwiatow si~ga korzeniami do niezna
nego nam sWi'a<ta , trzeba wit::c im pozwo~ie na to krotkie i migaw
kow€ zycie - dac im zye, kiedy tak pragmq istniee. 

Listopad 54. 

Wszystko, 00 dostr,zegaiill w zyciu, przynosi mi olsn~ewajqcq ra
dose, ktor'ej niezmiema krotkotrwalose da si~ jedyn'ie pOTownae 
j'; je j niezmiernq intensYWirtosC'iq. Niezmierna krotkotrwalose - gdyz 
natychmiast mam po:czucie za<Ciqgni~tego dIu g u. Jestem zobowiq
zany do zrobien'i'a czegos, poniewai: mialem ta:kie o,bjawi€nie. 

W gTuncie nzeczy kontemplacja wydaje mi si~ grzechem - 0 ile 
kontempla'cjq IlIie jest wlas ni<e to przyjQcie objawienia i ten dIug, 
ktory brzeba splacie, ten SlZczytowy pun:kt niewygo'dy: trz~ba iye 
inacze'j, a czuj~ si~ na 1.0 za slaby. Pfl3lCa p'ozwala mi ni'ejako wy
mykae si~ kcmtempla'Clji. Gdy tyllko przestaj~ praJoowae, zycie przy
pusz<cza do mnie sz turm i jesltem stras~liwie rozda.rty. 

4. IX. 55. Z listu do p. B. 

Nie mamy rpralwa bye bezczynni i n:ie szukae odp'Ow,iedzi - cho
diaz bylibysmy nawet bardiw ZlnuiJeni Bo gdy malarstwo jes,t tym, 
ozym jest dla pani i dla mnie, ono s'taje si~ pogl~1ij,eI1liem, rozmy
slaniem, kontemp'la-cjq, kto,ra iz'Oluje nas ponad zda-rz.eil1iami dTIia 
ood.ziennego. Tak n i,e'Udolni, jak jes'tesmy twobec tego, co cbcieli
bysmy zrobie), w tym wysilku ca1ej naszej istoty praw'ie dotykamy 
k,oncem pa1cow jakiegos sw'iatia, ktore jest ukrytym fermentem 
tych owocow, tych kwiatow, Itych pejzazy prze"z.naczonych na prze
mijanie. To pragnien.ie i ta mil'czq'ca pewnosc Sq tym, c'o nas tak 
przykuwa do nasze j 'pracy. 

http:pragnien.ie
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7. I. 56. 

W radio: Naibozeirstwo na rosyjskie Boze Namdzenie - Credo. 
Wszyscy ci uozestnicy modJq sli~, Zlnuszajq Boga do istnJi-enia, 

wyznajqc to il.s1nienie i wZ'nOSZqC s'i~, rzuca1jqc si~ ku Niemu na 
skrzYldla ch, glosami podzitemnym~ i ruchhwymi jak woda. 

Wszyscy ludz.ie 0 tylu roilnych reli!gia:ch blagajq Bog'a, by istn1al 
i nadal sens i.ch zyciu. Gdyby nie is1niia l, gdyby to ogr.omne 1W0l·atnie 
wpadalo w pus1;lk~ - co 'Za okropndse! 

ezy b~dziemy bedys wiedziec na pewn'o? 
GdYlby najwaliniej'Sza, najbardZli,ej totalna. i najko'niecmiejSlza 

potrzeba Icz1:owieka: modUdtwa - milala si~ zwracae 'ku pro.in:i .. . 
Stawkq czlowii'eka jest tu 'jego iycie - lecz jaki-ei ono jest 

kr6tkie! 

22. VII. 56. Z Iistu do p. B. 

Zycie... ,o'd roku mam jui do n'i,ego mmeJsze ~aufanie. Do tego 
wieku moglem 'CieI1piee i bye :szcz~sli'wy - podtrzymywany bez mo
jej lWiedzy pTzez mlddose. Wydaje mi g.i~ teraz , lie caS ogoralca mme 
z tego niewyczerpanego zapas'U, jaklim zdaje si~ bye ml'Odose, i mu
sz~ s ta1nqe wobec nie otwierajq1cych si~ barier. Moie to jest i po
trzebne, zeby ~Ii~ pogl~bie, powierzyc si~ najpewniejszym przewod
nikom, jakich moima miec na ,ziemi, gdyi dotqd poprzesta,walem na 
szyb'kim w~sze<niu za mmi bez gl~bszego zas'talnowieni.a. Wydaje mi 
si~, ze teraz ja'kas be'zlitosna r~ka stawia mnie w poloileniu, 'l Mo
rego nie mog~ s'i~ juz wycofac : alba rozpaJcz (t~ ,odrzucatm), albo od
wazen'ie si~ na wejkie w glq'b, na podj~cie roZlmow wewn~t'rznych, 
najilstot.ni-eijszych i wymagajqcych. Nie mog~ juz poprzestae na prze
10tnym w~szeniu za Bog!iem od oza'Su do czasu. "Nie zadowalac :s i~ 
jui rw:m'us,zaJnie m si~ j·ak-ims przypadkowo prze'czytanym srowem 
z Ewangeli.i, ale prz,ecliw~rie,s:taTae si~ bez htosci iye wedlug tego 
sl'owa, zas1tosowae do niego albsol'Utnlie moje ,zycie. 

21. XI. 56. Z Iistu do C. 

Zyje :si~ tyro, Ina co sj.~ czeka - obietnkalmi, ktoremamy na 
dnie serca i kt6re Sq nam drog,ie, bardzo drogie. Co naj'trudniej
ISze, to przyjmowae wszystko, co natm daje zycie: pete mete radosci 
i cierp~enia - cie>rp i.enia , kt6re nam wyrzqdzajq tyle zlego, ile ra
doSci przyJ1100szq pi~kna. Ale zaws'Ze nam jest dane nie ,tylko to, 
czego serrce tak mocno pragnie. W tym prag'nieniu dane nam Sq inne 
radaSci, kt6rych inie umiea.ismy sOlbie zyczye. 
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Trzeba zachowac ten sam g16d zycia i t~ samq niewtnnosc wobec 
Ci036w, kt6re one ma zwycza.j wymierzac, co wobec skarb6w, kt6
rymi rna zwyczaj nas obda,rzac. TrlJeba stac przed l!1im otwo['em 
i nie dyktowac s,woich warunk6w (mozna si~ nad I!1limi nie zas.ta
nawiac - te warunki Sq wpisane w naszq najskrytszq gl~bi~ i na'j
lepiej udawac, ze si~ ni c 0 nkh nie wie). 

Podobnie, gdy maluj~ obraz zurpelnie innymi srodkami niZ te, 
ktorych uzy'Walem za dawnych lat, po jego wykonczeniu jestem 
zdumiony, zasko.czony, ze to jes t zaws ze ten sam obraz - obraz, 
jaki prawdopodobnie b~d~ mal.owal pr7Jez cale iycie. Ale mi~dzy 
tymi chwilami radosci, gdy spostr,zegam, ze to jest ten sam obraz, 
czuj<;: si~ zgubicmy i obcy, da'leki od wszystkiego, co bylo mi blis kie 
i drogie, i mu.sz~ si~ z tym p OgOdZlic. Trzeba przyst'ac na 'llalmva
nie obrazu bez innego celu niz tern ukryty ~to znaczy jeszcze nie
wiadomy), niezrnanymi s obie sr odk a:rnii farb ami, kt6rych si~ j'es'z
cze n ie zdol alo op an o,wac. Musz~ pogodzic si~ z tym, ze mi lSi~ 

wszys tko przeciws taw ia i nie mog~ oprzec si~ na niczy'll bezp]€>cz
nym i znalllym. 
Mysl~, ze zycie idzie takim samy'll torem zagubia,jqc nas na dr o

gach, n a kt6re nie mamy o'Choty wk w ,czyc (ale nie pyta ,n as 0 zda
nie), aby na's wr€szcie dOllrowadzic ,do wiadomego punktu, TOZpo- ' 

znanego rad-osciq seI1ca. Czy stra,cilas juz nacl!ziej~ , ze ·ta ci~zka 
droga, kt6rq 0i k aze isc zycie, doprowadzi ci~ n agle do radosci 
twojego serca? J es,tes zra'niona j to, co si~ na ciebie wali, Zldaje c: 
s i~ nieod wracalne; a jednak , choc w takiej chwili tr udno w to 
uwi,erzye, dla radosci nie rna r zeczy nie do naprawienia. P rzewod
nik rad-osci jest ukryty gdzies w Itwojej gl~hi, mozes'z go nigdy TIie 
zobaczye, uchodzi t wojej uwagi, a mimo to jest tam - zyje. Rysa 
pows taje 'zawsze pcmad nim -on j'es t gl~bszy, ball'dzi1e'j podziemny, 
i kiedy w g6rze grunt rozwiera si~ ranq, on usmiecha si~ i mowi: 
Jakze Ci~ 'zadzi:wi~, gdy ukaz~ Ci Ite same kwiatty, wyrastajqce 
z tej \Sa<mej ziemi spustosz.onej, nie dajqcej juz zadnej nad~iei, nie 
mogqcej dotrzymae z8rdnych obietnic - zobaiczysz, ze i Ty si~ 

usmiechniesz. A nawet b~dziesiz wtedy tak szcz~sliwa, ze na chwjl~ 
za'pomnisz 0 rozpaczy adchodzq'cej ad Cielii,e. 

27. III. 57. 

Zycie n1·e jest ni'gdy roma,nsem, nie uklada si~ nigdy wedlug 
naszych wyobraien - jesot zawsze pi~k'niejsze nii w3zy'Stkie nasze 
marzenia i wszystJkie 'nasze oba1wy. Nie na'lezy tylko robie miny 
zbrzydzonej ani wyrzucae 'Wszystrkiego za burt~, nie ,t>rzeba bye znu
zonym ani wzdychac do spokOljU, do zaprzestania wszelk'i'ej walki. 
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Prawda jest pi~kna, bo ni,e jest lI1igdy doskonala. Utworzona jeslt 
z nier6wnosci zycia - a zycie nie 'jest gj:~dkie ani ide-alIne, jak 
poIeT()wany marmur. Jakze byloby nudne w swej dosk,analO'sci! Ale 
one zadziwia nas bezustanlI1ie w swO'ich IradO'sciach 'i cleTpien!iach 
musimy s i~ wciqz uczyc od niego - na to' trzeba jednak za1chowac 
ufnosc malego dzi,ecka. Nie majqc jej musi'elibysmy wy~byc si~ na
dziei jak te starsze osoby, ktore tak smutno jest spotykae, bO' Sq 
zastygle, skurczone w sobie i zarpomnj'aly 0 s woich radosciach, zeby 
przezuwac tylko nieszcz~scia swojego zycia, 

Lipiec 51. 

Nie uwa1zamy, zeby iycie udane Zln'aJczylo zawsze : oienic si~, 

mi'ec dzieci, .zdo1bye pieniqdze, zostae poslem, p i'sac s lawrne ksciqzki ... 
My wiemy, ze zycie udane - to czasem bye uznanym za !I1iepotrzeb
nego, bo s i~ ruie os'i qgn~lo tych rzeczy... Zycie udane - ,to c.z~s'to 
umnzee odarty Z wSlzys tk iego, to bye uznanym za zYWq porazk~, 

wcieIonq kl~sk~. W gocizi1l1:ie zgonu Chrystus byl pozornie tylko ska
zanym lI1a smieTe sza1lencem, gdyz J ego slowa okazaly si~ niebez
pi'eczne dla pomysInego obrotu i'll'teresow - obawiali si~ Go bo
gaci i uprzywilejow3lI1i, a nawet takze ubodzy, bo n'ie dawal im 
"Kralestwa z tego swriata " . Pod Krzyzem byla J egO' Matka, bo m at'ka 
nie boi si~ nilczego, sw. J an, Mar y Go s endeaznie kochal i wrocH 
po kryjlomu przeZiwyci~zywszy milosciq swoj str aJch. Co do jedena
stu innych, to Zlnik'n<';li, ulotnili si~ ze S'trachu - wSr6d n ich trzy
kr otny renegat i ten, Mfuy Go sprze dal:. Wszystko to juz nieraz 
powlred zliano i duio lepiej ode mn,ie, aile dlaczeg,o tak pn;dko 0 iym 
za'Pom'~naJmy. Po jaibch wiadO'mych, Ido,tykalnych, wymi.ernych 
rezultartach mo.z'na bylo sqdzie Jego zycie po Jego Simierci? 
Nie zos tawial nk po Sobie, za'dnego tekstu p i'sarnego - nic procz 
Swajego Slowa... 

26. IX. 51. 

Chocby przedmiot mej ufnosci byl mglisty, czuj~ go jednak 
w s()!bie - cZJuj~ jego .niewqt'}lliwq obecnase, nie mogqc okreSlhc 

.!?;O ani lZoba,czyc. Z tym wszJS,tkim -trzeba mi wciqz uczye s'i~ cie'rpli
wo\Sci wobec samego siebie i wobec innych - cierpliwosCli', ktora 
jest prawdziwq pokorq. Czlowiekowi nie dozworono Iczytae w za
miarach Boga, chodaz w c:hwila-ch szczegolnej jalsn,os'ci mysli widrzi 
mearndry swego przes'Zleg,o zycia jako wihrujqcq, prosltq li'nIi~ lotu 
strzaly. Anli na moment nie zaluj~ nrczego - jest dobrze - wie
rz~ 'W to, bo jestem za wsze tak pochloni~ty sprawq zycia. 
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27. IX. 57. 

. Ufam 'temu, co jest we mni!e, nawet p oprzez wszystkie moje 
slabosci i pora1zkii, ,od na'jdawno:ejszych do tych dziS'iaj IjeS'zcz.e mi 
nie~nanych ... Nie umiem ,tr.acic ll1!adxiej, w to, co istnie'je we mnie 
ch06bym tego dasmo nie wiidZti'al, odrczuwam jego abecnosc i to wy
staroza, alby mnie prowadzliC. 

Ka,zdy z na,s dostal swoje wlasne korz,enie, tylko dla niego szu
kajqce pozywi,enia ... 

Wrzesieii 57. 

Chwilami upajam s'i~ nawet czyta:nioem :hJozofow. P.achleb'i'aljq 
mi, ze .'nie jestem idiotq, gdyz przez cal<e strany mQlg~ si~ go:dlz,ie 
z nimi w dch poglqdach i wywodach. Ale w ,is,tocie mam pOCiqlg 
i Zlaufanie ra1cz'ej 'do telgo, co si~ nlie tlumaczy - jalk na przyklatd 
muzyka" Mara mow.i tak pot~znycrn j~zYikiem, a ni~c nie wyjasnia. 
I to sklania mn1'e do szalnowanlia s,ekretu kaZ'deg'o wzruszenia 
stta,ram si~ z3!chowae 'g'o Ipmy 'zyciu nO'e Iwazqc s'~~ na zadnq autOipsj~. 
Dlatego tez ma,}uj~ tak powoli, gadzqc si~ na s10pniowe oblas'ka
wianie 'tajemnicy, ktorq przeczuwam IW ,tej chwiai przynie.sianej mi 
przez iy6e. 

18. X. 57. Z listu do J . 
...Nie Wfi'em, czy mam prawo 0 tym m6wie - postawilem sobie 

prze'ciez za zasad~ nie myslee nigdy (j moim . stanie zdrowia ani 
o mej przyszlosci - ale ZJdaje mi S'i~, ie stopn'i,owo dest mn 00raz 
gorzej i niedol~stwo nog 'Codiiennie sif; 't 'roch~ poWli~k:S'za; to idzie 
talk powoli, ie nawei jes1 malo wido'oZone. Coz nato tpo'radz~? Nic 
mog~ tylko bye pamimo to szcz~sliwy, pelen u£nosci, spakajny. Ufae 
w to, ze poki b~d~ iyl, zY'c!i<e b~dzie dla mn'ie paS'jonujq'ce. 

Nie z,da'jqc so,bie zteglo spraiwy, wynioslem si~ bez halmsu ze 
swiaita - tego pewnego swiata, do ,ktorego bylem jesZJcze bardZto 
przywr1'q,zany, choCi.az myslalem, ze 0 niego n'ie dbalm. Sam dobTze 
n'ie w 'iem, gdlz·ie zaszedlem, ale to wliem, 2le wyS'ze'dlem Zle sWliata. 

Bez za'dnej 'za'slug'i z mojej strony poddalj~ 'S'i~, a raczej nre m{)g~ 
si~ 'pows'tl1zymac od wykorz.ystywania wszystktiego, co m~ si~ pre;,y
dana, !i od proby przetworz,eni'a tego, co ludzie nazywa'jq "nie
szcz~s6em" ina jatkiis bardzo ,istotny pakalJ.'lm, a,lbo s"Cielej m6w1iqc 
na dr{)g~ do p6Wnego rodzaju poiywienia. 

Ter,az 'llIie tra 'c~ jui, ,ta:k jak dawni,ej, czas-u na uciekaruie ad s.j~ 
biie, na w~dlr ow'k.i po uHcalch - jestem sam ~z sabq, a. ralc~ej z tym 
wszystkim, co ,joest we mnie, i n lie czuj~ si~ nies'zcz~sliwy . 

.. .Umrzee - to nie smutne - to !pasjOll1ujqce. 

http:choCi.az
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25. X. 51. 

Nigdy pralwda nie wytdawala mi 's'i~ smu1ma, na'Wet jesli byla 
troch~ bolesna. Jest pr~e!de ws,zystkliom sw'iaHem talk jak one moze 
bye iagodna, del ika'tna , us<pokajajqca, jask'rawa oslepiaje)'ca az do 
bolu. Milosci sWliatla nie moina s'i~ Ill'auczye ... 

21. X. 51. Z listu do J. 

Chociaz juz od wiekow tylu ksi~zy, pisaDzy, liJstopiSow, uma
nych powag i moralistow uleg~o po'kusie wyjasniania ll1am serum 
die[·p.ienia., je:g-o pozytku i berowniilotwa , jakze wlasna bolese jest 
nowa cilIa ka.zdego czlowaeka! Uka-zuje mu Slit; zaW$'ze jaiko drzliewi:ca, 
chocia'z wiemy, ze sy<pia z wS'zys>tkirmi. Pozostaje tajemnii0za, nawet 
gdy wydaje si~, zeSmy s:it; z niq oswoil'i , bo juzod miesd~cy mieszka 
z nami. Ozy sarna Wlie, kim jest i 'gdzde ll1as prowadzli? Trudino si~ 
oprz,ee pokusi€ interpret.owania jej na s'Woj sposob, ale wtedy ude
rza mooniej i u'kazu'je nowe) faz~ swej groznej piE:knosci, zeby nas 
przekonae, jak smliese.ne) jesit wszelka proba pos'ia;dania jej i po
2y'skan1a nad niq rwladzy. 

Dlaczego dzliJw,ie slit; tajemni1cy oierpienia? Podobnie jalk tajem
n1cy Z Y'c i! a, z ktorq najwi~ksi ulc:zeni ,ezujq si~ mniej ·obe~·nani niz 
zwycza.j.ni ludzie, bo wiedzq, ze kalZdym doswiadcQien)em obejmujq 
tylko zyoie zamqcone, badajqc je w sytuacji sztucznej, ruieiprawdzi
wej, w sytlUacji naukowego eks<perymentu. 

Tak same 'co 'CIo tajemn:icy z'iemi i nieba: czasy ich stojq ilrzed 
nami - w jak,iej fo'rmie si~ w nich ukailemy? Tak jak uC'zeni wi
dtimy je tylko poprOZJez nasze narzt;d'zia i nic wUE:ce'j IlIie mozemy 
zl'obie. Powimnismy jednak zda1wac sabie spraw~, ze gdy chwila ota 
nadejdzlie, nasze narz~dzia stanq siE: smieszne. Moze Dip.rocz jednego, 
najba'rdzi€lj tajemniczego, ktore ma na j'miE:: "nosta~gia" - to 
zna-czy: 

milose domu 
potrooba agniska rodz'innego 
pragnienie 

10. XI. 51 . 

...Ddbrze jeslt, gdy sztuka rozW'ija si~ i wysubtelnia bez wrzawy, 
po pros,tu dilatego, ze jest coraz splI'awniejszq sluzebnicq zycia. 

Listopad 51. Z listu do C. 

Malraux : nielartrwy do czytall1llia - trO'C'h~ za duzo szum'nych sloM' 
i pi~knych, wspanialych obrazo'W, ale mysl trafiajqca w sedno 

http:zwycza.j.ni
http:smliese.ne
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i wielkiej wagi. Sztuka n ile jest przyjemnosci q a,ni ui:ywailliem, ale 
obecnosciq Iczegos swi~tego pOlZ'a pozora,mi rzeczy. 

Ale ludzie, k torych Malraux miRjbaridzJiej podraini - to sallTIi 
artySci. Nie lubimy, gdy ktos pr·zemawia do pubHcZlnosci w tonie 
epopei 0 n a,jbliZs zych :na,m i 'ta~jemniczych S'plfaw ach, do ktorych 
si~ przyst~puj,e z drzentirem. Ale troch~ glupro Im ar zye 0 Malraux 
innym nii: jes t. 

5. XII. 57. Z listu do C. 
...Pozosta'je mi wielkie bogactwo pod w arunkiem , ze zgodz~ si~ 

na tkwi emJie w mi'e js cu i p at mlenie dokoIa siebie. NalWet nie w tym 
celu, aby m alDwac lub r Y'sowae, a.le jedyntie po to, by wi d z i e e 
i bye szicz~slliwy z tego, 'co w~drz~ i odkrywarm ... Dzlie je s'i~ tyle 
rzeczy, ktor ych nik t nie dostrzega , b'o wciqz trzepot am y si~ i d t ia
{RImy, a nawe t n ie poruszajq'c si~ n ile umiemy wytwor'zye proi;,n,i 
w sobie i czekac, godzic s~~ n a t~ pr6Zni~ . A dopieno wtedy w idzi 
S'i~ z jaWJis ka tragiczne, pawazne, niesa mowrcie pi~kne, roz'ozula
jqce, za,bawn e. Niek tor e z nich bwdzq 'nawet we mni,e irOU1 i~ ~ s a
m otny usm iech z fi gl6w, ktore plaltam ur'oczys tej powadze po~zy
n an ludzk1irch. Sq tam rO Winiez ,r zeczy straszne ,i ludzie m ajq ra cj~ 

n ie chcqc ich widziee, b o jesli je r az zoba·czys,z, rnie Z'Os taw'iq ci~ 

juz w sp okolju, zmusza jq cii~ do s tam ia s i~ lepszym. Sq n awet tak 
okrop ne, ze sprow aodza jq do duszy rozpacz i cierpien ie n ad nie
spraw iedliwosciq. Ale ws zys tko to tworzy nier.:)~dz ieln q caIosc ' 
Z y c i e - ,i potrzebujemy tego rtrzezwego wejrzenia w ota.czajqce 
nas zycie, a'by 'zrowmowa.zyc n asz zg ielk i 'n ielad wewn~trZiny. 

7. XII. 57. Z Iistu do J . 

Nie odwa'za,m si~ dopatrywae w tym w:szys tkim ja1kiegos sensu 
i zmak u Bozego. Nie zebym &i~ go 'obalWial, ale dlatego, ze czuj~ si~ 
tak'i niewaimy, tak'i m aly. Nie lubilem n igdy organ:i'Zowae planow 
Boi ych - przeciwnie, widz~ tylk,o s ame 'zuaki za'Pytani.a Ii nie czuj~ 
s i~ w prawie wymuszac ddpowitedzi . Staram lS,i~ bye POS IUSIZIllY t,e
mu, co mi dyMuje s·erce, i choe s'i'~ 'lliera,z buntuj~, wiem, kto tu 
rna ra cj~ : ten gIos, ktory bez slow, niej a.sno lecz bezus'1ann~e od
zywa s i ~ w gI~bi mej is/toty. Bog jest kli:ms 'za wielkim i zanadtro 
doskon alym, zebym mogI zawierzye przypuszczeni om mlorjego umy
slu. On jes t i ja w Nim, czuj~ s i~ zagubi.ony a jes tem strrzezony 
bez mojej wi,edzy. 

7. XII. 57. Z listu do F. 

Nigdy nie mogIem czue s i ~ ,bilis ki ludZlLom , ktorzy chcq widzirec 
W zJlciu ty1ko przyjemnosc i r adosc, i ukrywa jq sami prz€d s dbq 
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ten ucisk i kamien zgors'zenia, jakim jest cierpienj.e; ani tym, CD 
SZCZYCq si~cierrp ieniem jak kr6lewskirn plaszczem - ludziom bo
j qcym si~ sZiersz·ego oddechu. 

Cz~sto ptak s.piewa w czalSie, gdy doznajemy na js rolZ,szego b6lu. 
Czemu upatr)"\va6 w ·tym jego o!bo.j~tnosc, zamiaslt powiediziec s'Obie 
po PI'lostu, ie Jest to aiirma1cja istnienia ptaka wyraiajqca si~ w tej 
.samej chwili, w kt6re j nawiedza nas cierpienie. 

18. XII. 51. Paryi. 

Wkr6bce raciosc widok6w z samochCldu. W szarym, lekkim po
wietrzu, usianym punktami czarnych, ,krqi'lcych k·ruk6w rozpoz.na j~, 

odkrywam na now o· wsie i koscioly. Ksztalty dach6w, mury z k a
mienia, z drzewa, z gEny. W ",zczerym p olu, po br'zega ch drogi 
lsniqcej w ilgaciq, drzewa bez lisci pozolkle i w'l'He, niezgra'hne jak 
dorasta jqcy chlopcy. Z ich s zybko. miljanych szeregow pozosrtaje mi 
w oczach jeoden o.braz : ruiby gruba i y la w yrastajqca z ziemi, ktorej 
bieg i ksztabt, wbrew wSlzelk iej geometrii , wydajq s i~ r ezultatem 
utaj o.nej sily, w ypelniajqcej jq jak krew . Jest to. iywa, 
zaotJrzyma'n a k r ew, ktora stant:laby sama p ioll'ow o. Zamiast 
to zo.baczyc m6wtimy: to drzewo. dalJ1ego gatunku. Teraz od
czuwam 'prawie l~k w ·o.bli:czu tego. abja wien ia . CzujEl siEl 
.obcy wobec tego drzewa nie moglbym JUz s chronic 
s iEl pod tEl uspokaja jqc'l defitl]j,C'j ~. Mam pI'lzed 90bq istotEl jedyn'l 
i Liemain 'l , iywy plyn, nieuchwyrtnie ruchliwy, ils tniejqcy nieza
l ei:nie od uwagi czlowieka. 

20. XII. 51. Z Iistu do. M. 

,..Co. do unier uchOlIDienia chorro.b'l , ktore maze 'S tat siEl darem, 
przypomnij sobie uzdrowiel]ie gluchoniemego., Bylem uderz.o.ny 
tym ball'dzo wyrainym rysem przyt·o.czonym w Ewangelii (a ,to. przed 
paru 1a·ty, gdy nic jeszcze nie wiedzialem 0 sta'nie chorego): Jezus 
wesrtchn'll gl:Elboiko. i rzekl: "Epheta, to. znaczy: atw6rz s'iEl" , Zauwa
iylem wowozas to. westchnienie Jezusa 'i nie mo.glem powmrzymac 

:siEl od przypi'sania mu tej przyczyny: "P·r.osis,z 0. uz:droWfie'll.ie IZ tego. 
najcenniejszego daru". 

31. XII. 51. Z listu do. F . 

... W ten oszroni1olllY ranek jechalas ze mn'l S'tarym autem, pro
wadzonym pnez 'pa!ni'l D., 'drr,og'l wiod'lcq pnzez las, aiebym magI 
z bliska popatrzyc 'I1a szrOll1. WSlZystko bylo. najezone igielkami 
z lodu - wszys<tko wychodz'ilo na ja'w, nawet niewidzialne zazwy

http:uz:droWfie'll.ie
http:uderz.o.ny


748 JEAN COLIN 

czaj s'ileoi paj~czyn, a w splqtanym gqSZIC,ZU kaide drzewoodzyski
walo swoje rwlasne gal~zie. Rysowac - to wytkonywac tajemniczq 
prac~ szwnu. SZJron potTz,eburje do Uiks'ZitaitowanLa si~ lCiemnej 
i mroinej nocy, a,le rozswietla rane:k takim blaskiem, ie jego wspa
nialosc trwa krotko jak wszystkie rzeczy zbyt pi~kne. 

Z Iistu do M. 

Mia~em zawsze wielk'ile poslzalDowanie dla teraznriejlSz.oS'ai 
jlnstYlnk1'O,wnie przekladailem jq lDad wszystki,e projekty. 6q.ciIZ~, ze 
wlasnie Ita pas ja iyc.ia teraznielj'szoSciq przetwalrza mo jq chorob~ 
na normaln e walrUillki istnienia. Roine slabosci, ktore dr~czyly mnie 
jeszlcze k il1ka tY'godll1i {emu, sltaly si~ teralz mlllliej krzyczqce bez zard
nej zaslugi 'Z mojej s-trony - urrieruchomiO'ny oszcz~dizam 'sily, C.o 
pozwala mi lep~ej nilmi ki1erowac. 

...Jak poibiei'nie paltrzymy na ()Jbra,zy, ja1k pr~dko sj~ nrimi nasy
carny uwazadClc, :he juz ni'e ian nie jestesmy dluznIi po pierws'zym 
wrazeniu, jakie w Jlwady IDa lDas, nawet gdy to wra~enie jeSit ude
rZEmi'em pi~s.ciq. Z radosciq ,()Jbejrzalem iplotna, [ktDre J. rprzywiozl 
do J., a jednak rano na adjezdnym, kitedy rdbil troch~ pOI'zq1dku, 
patrzylem z 16ika na p 'C!rtret D. H. i czulem, ie ,ta sp'Ok,o'jna kon
frontalcj,a, bez zbytnieg'O pOSpie'chu,' byla najpdtrzebnie'j'Sza Ii jedy
nie prawcLZliWia. pr-zed olbra'zem pOIWlhrmilSmy umiec si'~ za1trzymac 
i posiedziec, tak jak siada lS i~ na spacerze, by Ilepiej Z'dba'czyc 
wszystko dokola, albo w kos'ciele, bo nam jest dobr~e. Trzeba po
Zlbawic raz glosu >t~ inte}j;gen'cj~, ktora ch'ce blys'Zlczec, porownywac, 
sqdzic i za'chlys,tywac si~ samym sobq 'i wejsc w ten swia:t, ktory 
nam malalrz przyniosl. 

24. I. 58. Z Iistu dO' F . 

...Co mnie przywiqzuje do maIa,rsltwa - to Imoilnosc wyp'Owiedze
nia w rum rzeczy, ktoTych nie smialoby lSj~ ujql: w slowa z obawy, 
a'by ich Illhe IZIllis'lczyc, a na,wet moznosc ujawuienia tego, 00 w nas 
iyje, ale czego s·i~ rue .cia wYJCiq,gnqc na powierzchni~ naisz.ej swia
dom'osci. Ma11.ujq1c czulem sd~ zalwsze slugq 'czegos, co mntie ip'l""ZleraS'ta" 
a ICO jednak 'pnz:eka,zU'j~._. 

9. II. 58. 

"Czyi zlym obem ,pat'fZYsz IDa to, -iem ja dobry?" SprawiedJi
woSc - jaklze nasza sprawiedHwosc jest mala, okrojona, na wag~. 
Babunia Illagalbywana p'r,zy Sit ole inas'ZY'mi bla,gamiami: "Da1as mu 
wi~cej smietan'ki nLZ mnie" - O'Citpo'Wia<ciala: "MUl'l<i.alabym miec 
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wa'g~", d'ajqc nam prz,ez to do pozna!l1'ia calq smiesMosc tego przy
rzqdu w tym zasios'owaniu. Ona nie wa1zyla - dawala. 

Bog daje - i podOiba Mu si~ dawac kaildemu to', CD lIlajl~S'ze. 
Wchodzimy tu w imny swiait :n'i~ swiat nalszej spralW:1edliiwosci. 
Jestesmy bez praw wobec Boga - On narn n rc nJie jel5t winien. 
Nasza pra'ca nie Iprze:dsta:wi,a za'dne'j sumy pieni~dzy. W Ijstoc'ie On 
nie pla'ci - On da'je. DoJtykamy tu maloduszln'osci naszych prawidel 
ziemsklich, a spoor6d rnilch Ijednego 'Z lIlajmnliej ,spornych: "To mi si~ 

Troch~ ironi'czny usmiech Z,bawidela czyha tu na nas: "Przy

nalezy - mam prawo wymalgac za'Plalty proporcjonalnie dO' mega 
trudu". 

', 
ja,aielu, czyzes Isi~ ze mnq 'nie UJlTI6wil ZJa dena~a"?" C-od'a n.as na'j
pie-rw do wqskich gra.ni!c ludzkiej SlpraJwiedl ilwosci, aze'by pr~dko 
z3igubic i zatrac,ic nas w Swoim mi£osnyun 'bezmiarze. "CZyr.1; zlym 
okiem pat,yzysz na to, zem ja dobry?" 

B6g daje wedle szczerosci na'szej od'powiedzi. Nie chce, bysmy 
byIi 'Zlbyt rozsqdni ani wyra'chowani. Wzywa nas do serde-cz,nego 
odruchu, do beZIPosredniej reakcji a tak'ze do nieogramiozonej ufno-· 
sci, A coi to' za U:DITOSC, M6ra zapew,nia \Sobie OdWT6t i przyszl'osc? 
Nie miec iaidnego zabezpieczenia" byc bez dowod6w i bez praw... 

25. II. 58. Z listu do J. 
Gdyby kazdy klSiqdz w swym kosciele m6wil po nabo'z'eiistwie 

zamiaSot: "M6dlmy s-j~ za naszy'ch iolnlierzy" - "M6dI-my s i~ za na
szych zolnierzy i z.a tych, klt6rych ani zabi'jajq"! Nie Ichodzi tu 
0' poIityk~. Chadzi >0 pyzypomnienie z 'okazji t.ej wojlllY .kalildemu 
chl'~zescija.ni!nowli jego gO'cilno,g,ci chrzE'sc~janil1!a. Duzo byloby juz 
zrobione, gdyby ka.:idy rO'Zlpa1:lrywaJ t~ wajn~ w sW'ie1!le milosci bliz
niego, a nie w swietk slogan6w politycznych. Niepokoic ich, az 
zaatakuje ich zwqupie,nie i wres,zcie sli~ parll'szq ... 

Przed laty, ,u jedneg.o ze znajomy,ch cmtykwarzy ·znala.zlem w pu
delku pe~nym smieci medalik, ktary ad tej :pory Z'a'chowuj~ jako 
rzecz ,cennq, gdyz napi\Sano na n~m wokO'lo ukrlzyz'olwanego Chry
stusa: Pro omnibus mortuus est. Umarl za nas wszysitkich. 

Niech mt k1l!O'S wyHumaczy, ICzy ludzie ma'jC) kilka seDc? Jedrno, 
aby chodzic na M\Sz~ i czytac Bwangeli~, a drugie na eksport. 

Bawi mnie, gdy czytam w ,,-Figaro" 'lit,t offi a t 'k i piszqce·j 0 Sa
kiet: "CzyZ nalS1 fJ.OItll'icy wystawieni na ogien b~oni przeciwIotni
czej Fellagi, nie ma1jC) prawa si~ bromic?" iPanure k'retyiistwo. Po
znalem kiedys matk~, wdow<,: pO' generaile, kt6rej je'dyny syn byl 
mlo-ds!zy ode mnie. Widz~ t~ kobiet~ tTalw~onC) przez n iepok6j co 
dzien i 'co noc, zyjC)cC) mysIC) 0 synu, ofEce~ZJe W cZY'nne'j sluz'bie, 
w dZlialanva<ch woje'n,ny'ch w Algierze. Pokazala mi joego :£ot ()Jg~afi~ 
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i pl'osil!a 0 przeezytaiIlie ostwtniego jego listu. Pisa,ny byl na eie
niutkim papi,erze, ktory dajq k:ombatantom, zeby poczt.a zajmo,wala 
jak naljmniej tITIiejsca w heliko!ptera1eh. Mowi1 w nim 0 hitwie 
i matka byla taka dumna z k!ilku linii, w kt6rY'eh zw,ierzal si~ j-ej 
Z sza'Cunku, jaki z,olnierz rna clla swego przeeiwnika, bo zma ieh row
nose wobee smierci, zagra'zaljq'cej im obu. 

Ta koibieta nigdy nie b~dzie p'rZ'emawiae, Illie napisz€ w za'dnej 
gazeeie. Zyje ka1z,dej ehw1h w niepo'koju 0 ,to, co rna na SIW ieeie 
najdroZszego. Mowila mi: "o.n jest pi~kny - eheialabym, alby Pa'll 
go poznal". Byla zlamana - usmieehala s'i~, ale nie wiedzia lo sj~ " 

ezy to byl usmieeh czy wyrnbolu. Mala i wqtla - wY'dawala mi 
si~ olbrzymia. Nieeh s i~ poka.ze, ni.eeh jq Zloba'C'zq - zJdalje mi si~ " 
ze kazdy by!by zrQ'zurnial. 

Nik>t jak ta Ikobieta nie rnowil mi :0 za1bitych Ara/bach, 0 'tej r-oz-· 
lanej krwi. Widziala tyeh urn a'rlyeh , bo drzala 0 swego syna - od
ezuw ala bolesc arabs'beh matek. Wszystko, 'co ,dotyczylo jej sym.a,. 
bylo dia nie1j swi~te. 

Ale jak zawsze - pl'IaIWcia, kiora wyda,je si~ nam naj/olezywistsza, 
mUlSi poZO's1awae nieZlnana, ukryta pod kOl'eem. A jedinak jest" 
pl'zezywana eieI1pieniem niektorych.. ,Kroiestwo moje nrie jest z tego 
swia,ta " - 0 tak' - ale dlaezego musimy tak cier;piee nad tyro, ze 
nie j'est z Itego swialta. Zetbysmy mogh znow miee nadziej~, ze kie
dy,s Ijed.nak b~d'Zlie - przynajmniej troch~ nadziei. 

CzU'j~ s'i~ wobe/e tego wszY'sJt'kiego w in'll y, jak wobec kotbiety
n~dzarki sp'otk anej na uhcy. Winny cZ!ego? Nie wiem, aUe to pewne, 
ze winny. Chrystus mowil 0 wierze, ktora podnosi gory -i dO'brze
mowil, bo to Sq naprawd~ wieczyste gory, 0 More si~ roz'bijamy. 

Miserere dl'ogiego Rouaulit - 'wildz~ je :mlOW'U: Bella matribus 
detestata. On dal swi.adeetwo tej ni'ezmierzemej bolesci. SpIotlcier
pie-noia ludiZ!kie z eierrpieniami Chrystus'a. 

21. II. 58. Z listu do C. 

00 tyctzi,en eZ)'ltanie "Expressu" j es t dia mnie torturq . Nie moC" 
nie zrobie, patrzee na to z rozpaezq [ ... J. 

Mysl~, ze ha:niebna nieudoinose rzqdu siaje si~ tylko mo,i;iliwa 
z powodu bra'ku reakeji opinii pUblicznej. Gdyby si~ choe tTQJeh~ · 
poruszyla, gdyby ci nasi panowi,e mogii pmez ehwill~ zatrzqsc s 'i~ 
ze straehu, ze jutro 'dostanq s i~ do wi~zien i a, sqdzeni i soka'zall1i za 
swojq zbr1odni-czq nieudoolnosc! ToJtez wszyscychrzesci1jalI1ie - jezeli 
ta wojna ni'e jes,t dia nieh ci'erpieniem nie do 'Znies'1e!11ia - pono
SZq tu wi'll~ nie 2Jdawania sobie s'Prawy, Inieikonsekwem:jri iniewier
nosei. Gdyby ehociaz przy kazdej Mszy niedzielnej kS'iqdz 'Z ambony 
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blagal, zobowi'1zywal, zmuszal uez.estnikow do uswi1adomienia so
bie, ze "kaJildy Algietezyk j'€slt naszym bratem", moiZe dOlpI"owa
dzHby ieh do tego, zeby 5i~ najpierw modJili, a pat'em, 'po wyjsciu 
z kosC'i01a, zaez~li my s lee .nie wedlug ga'zet i sloganow poli tycz
nyeh, aile ,poprzez pralgnienlie Krolestwa Bozego - "Przyjdi Krole
stwo Twolje" - i paprZlez Chrystusowe prawo milosei. Nie wiem 
jaka bylaby reakcja polityki wobec tej m asy chnesciljan uswia
domionych i nie~ok()\jnyeh w sumieniu - ale wiem, ze bylaby 
inaezej ni'z teraz. To byrby tak wielki ei~za'r, ie waga musialaby 
si~ przeehylic na iStron~ milosei i nie nice 2ldolaloby jej powsltrzy
mac. 

10. III. 58. Z listu do M . 

...Trzeba teraz, by ten slp'osob mowienia vI'loch~ ofiejalny, z,r~ez<ny 

i umia,r.kowa:ny jak j~zytk idy;ploma1tow, zos tal przekazany ehrzesei
janom w kosei,oli.reh miasJt i wsi FrafDieji w prostY'ch, bez;posrednieh 
slowa'eh kl<>i~zy. Zetr:zJec z ziairna t en lakier oehronny, zeby mogio 
zalkielkowac w kazdym sereu. 

Pis z'1c panu 0 rozlewie krwi, ktory zbyt wiele ehrzescijan w za
slepieniu itoleruje w Algierze, po,wie'dzialem ,to moze ,za gwaltow
nie i jak ()jp~tany t '1 mysl'1. Wszak ja sam mialem tak dlugo na
dziej~, ze to si~ ulozy, ja sam by!em tym leklkomyslnym chrzeSici
ja:ninem, 'k1tary na'Zlbyt rza,dko zatrzymywal wzrok na tej nieidopusz
ezalnej krwi. Nieeh si~ wi~c nikt nie myli co do tonu mej wypo
wiedzi - to rue jeslt nagana, ale gi,os ehrzesciljani,na, ktoirY od
krywa w sobie poC'zucie wmy i n ie moze si~ pows trzymac od ostrz'e
zenia swo<ich h!mei. 

11. III. 58. 

P,odezas gdy ty spisz, tamei .ezuwajq na<pi~t'1 uwagq eaJego eiaia 
i wSi1izgujq si~ przytlumionym krokiem w swajq «;ojusZlnilCzk~ 
noe; ei, krtorzy zabija'jq, iei, co b~dq zabici. 

Jak zlod.zie'j przychodlZ'i smierc, niesiana przez <ty1eh lud'zi, ktorzy 
nie mogq ina'c:zJejzaznaczyc swej egzysl!eneji, jak tylko klaidq1c n.a 
niej ten potworny pOidpis. 

17. III. 58. Z listu do F. 

Takie masowe zabijania u sqsiald6w, ukazane pod posltalCiq n'O

winek, nie budzq juz zadinego wz!['uszenia. "Ozy wieslZ, aeh, iak" 
to jatk w s a:lonie damy rozm alwia'jqee 0 rozwod.zie jakoiejs pani, alba 
o synu znanej rodziny i jego glupim ma1zenlstwie lub 0 smieTtci 
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starszego pana. Z nieszcz~sc pOZiootaje itylko nowina i ni:kt nie rna 
ochoty schodzic ai do cierpienia" ktore ona oznacza. Okrucieiistwo 
salonow - to ok'ru'Ci>eiis'two !l1aro'dow, !l1awet zaprzY'j'azn~'onych 
ta sarna oboj~\tnosc, powierzchowny dobry ton. Narody Zj'ednoc21D
ne Sq na obraz wielkiego rni'astal. Talk Ilubi~ wies, bo ws:zyscy si~ 
w niej znadq i jak w nYdzinie kazdy reaguje calym sercern ll1>a 
nieszcz~scia sq~'ia!do,w. A i tarn sltwieridza si~ n~el'a ,z po cichu, ze 
"i ona rna sWiOlje trudnosci" - z glupiq iluzij'l, ze niepowodZienie 
sqsi;a1da wywY'Zsza w jakis spos6b nas samych. 

Nasza Francja, ktorej si~ wstydz~ ... Ale szczyc~ si~ ni 'l, bo zro
dzila kornunist~ Henryka Allega, pastora protestanckiego Mathiota 
i rnlod'l dziewczyn~ z akcj'i katolickiej, Francine Rapine - dwoje 
ostatnich skazanych przez sqd w Besan<;on za pomoc udzielonq 
w ucieczce do Szwajcarii Algierczykowi z F. L. N. sciganernu przez 
policj~. Ruch Oporu rnilosci zaczyna si~ budzic i on stan'ie si~ kwa
sem tej wielkiej masy ciasta, bezksztaHnej i oklapni~tej. 

3. IV. 58. Z Iistu do J. 

W1cZioTa,j talkie Imale zdarzenie: Chcialem cos narys owac pio
rem, skoro pilsz'lc mog~ 'je utrzymac, zaczql1em 'Wi~c rysunek bar
dzo g~slto ulozeJlllego buk'ietu, ktory Ch. i D. zostawili mi w nie
dziel~ wieczor od'jezdza'jqc do Paryza. Male, biale anemony kwit
nqce 0 ;tej porze w lasalch. Zatopilem si~ w tym bube'cie, jak byrn 
si~ zagubil w lesie. Bardzo w,olno - z powodu r~ki - ale z uczu
ciem szcz~scia i z palsjq pracowalem tak trzy godziny. 

Moj'e Zidz~wienile, gdy wyczef[Jany po tej pra1cy zobaczylem na 
zegarze, 'ze trwala trzy godziny, k:tore ZTobily mi wrazenie kilku 
minurt. Tylko napi~cie uwagi moze tak przetwarzac bieg cza'su. Je
dyni1e w milosci! i w mallarstwie za~nalem takich godzi.n trwajqcy1ch 
kilka minut. 

Kwiecien 58. Z listu do M. 

J edyna o'dpowie di jaikq mozemy dac na niepokojqcy problem, 
jak wyipelnic swoje Izycie - to za1angazowac si~ bez zlbytniego roz
waizania w t,o, co Bog nam na diilSi81j proponuje. Ka:idy z nas 
chcialby dokonac wie'lij;jch rz€lC'zy - Tealiz,owa,c je tak, ja'k mam si~ 
objawiajq i j,ak nas przyzylWajq ku s{Jbie. 

SwiE;ita Teresa ad Dzieciqtka Jezus pTagn~la gorqco pojechac do 
Chin, a schwycila to, co zostallo jej ofia,rowane na codz:i eii - "pro
wadzicchorq z'akonnic~do ol'tarza z takq milosciq, ze nie pntrafi
laby tego uczynic lepiej, gdyby prowadzila Salmego JezU'sa". Moina 
umrzec z tak skromnego zaj~cia i ,takie j wymagajqcetj milosci. 
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P'rzeld1:em moim zyciem wydawalo mi si~ malans two i nabycie 
dosta tecznej twardosci, aby mac ~ o r ob ie.. W tdini, w k rt;ore mam 
jeszcze na t ,o dose s'ily, wydaje m i si~ nim pis anie - ale kiedy 
indziej juz tylko ·choroba. I jes:tem pTZeora-zony tymi dniami, ktore 
przemiljajq w m aich oczach, nie p r z,ynos'Zq'c zadnych owocow. My, 
aI1tyslCi , jes tesmy takze dulalCzami i cofamy s i~ z p rzerazeniem , 
gdy Bog kaiZe nam wieczoil' stawie S'i~ z p illlltymi r~kami . 

.. .Mam och OltE: Ci powiedziee: Tak, robcie kalzdeg<o dnia co si~ 
da, ale odJdakie od s ieh ie t~ mysl : co Mobilem z tego d lugieogo zy
cia? Nie mozemy za'p abiec, by takie lPytanie n ie ,s ta n~lo przed 
nam i, a1e m usimy j·e odsunqe na wlasciwe m iejslce, gdyz robienie 
b ilans ow n ie jes t naszq rzeczq. Wddz'imy nosem poo n aszym iyciu 
i je'Sltesmy s traszliwie k rotkowzTO'czn i. Michal An ioi rozbil mlotem 
swoje DSltaitnie dzielo, Pie<t~ , w ktorej Matka Boska podt r zymuje 
stojq1ceg o Chrys tusa. I umarl n ie wiedzqc , i e to, czego rzek omo nie 
pozwoli1a mu w ykonczye starose, stan ie si~ dla nas na jdr oilszym 
i najcel1 niejszym dzielem jego zycia . Mus i n as dr~czye g Oir qCe pra
gnien ie zr earlizowania jak iegos dzieJa, ale nne powinn iSmy zaIp om i
nae, ze nie Ida,ne nam jes t zobaczyc i p o,z,nae tego, co jes:t na jTzadszq 
i na.jlepszq cZq'stk q nasze.go i ycia. W ogoloceniu, jakie od czurW3.m y, 
ta ufnose p owinna ,codziennie w nas i yc. Nie dostrzegajqc ich, gro
m adzimy jedna'k t e da,r y niebies, pragnqic rpr zy calej n asze'j medo
skonalosci robie jak n a jlep iej t ,o, cO' z dnia n a dzieii j ~ t nam pro
p ornowa·ne. 

To Ipolwtieldziaws zy p ow ini,erne.m o d s iebie ,dodae "pork O'Imie i rn:ie:.. 
udoln ie", gdyi sam sta jE: d~ba jak narowi'sty k011 p r z'ed tym, 0 czym 
w iem , ie jes t p rawdq, ale tak q, kt6rq trzeba iye. Gdybysmy mogli 
ro zpatrywae wszystbe spr awy w 'swie tle Chry9tus'a. Niel,5 telty, je
Sltesmy s traszJiowie "z t ego swiata" - zanul'zeni w nim, nie mogqcy 
s;i~ w yz,w olie z jego kry ter iow i z jego snobi=ow. J esJtesmy mety
sami i Icierpimy n ad tym, i e n ie mo,zemy bye z jednej krwi. 

13. IV. 58. 
To ba r-dZio zly ~na'k, kiedy p fs zq~ -lis t za1czynam w nim za wiele 

wykil'eslae. Zatracam rozmow~ dla pis arntwa. Mimo woli oidTywam 
siE: od :tego, do kt6rego si~ zwralcam, i te skres'lenia, utrudn'iajqce 
mu czyta,ruie, Sq jak zapory wymagane 'przez samotnosc:, aby mysl 
m ogia si~ na!rodzie. To t alkie podoihne do mojego trybu malo'Wania, 
ie czuj~ sil'; zJrlumiony, a pd em s Z\cz~sl ~wy. 

Wiem, ie mam cos diD lPowiedzenia" 10 0S drogiego mojemu sercu, 
radosnego lulb bolesnego. Ale tego, co naji5Jtdtniejs ze, l1'ie decydujE: 
s iE: powiedziee ad ra,zu. N a'chodzi 'llnie wiele 'sZiczeg616w, 'M6rych 
ru~e umiem adrzucie. 

Znak - 3 
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Jest chwliJa, kliedy mysl~, ze juz na tym utkn~, w g~s',twie tych 
towarzyszy tajemniczej postaci g16wnej. Ale zn6w zjawia sj~ kt6
rys z ni'ch, i jeszcze jeden - zqdajq mijejsoa dla siebie, Ichociaz 
czuj~, ze w ten spos6b nigdy nie Idosi~.gn~ tej gl6wmej ~ostaC'i, ze 
ona mi uC'ieka z powodu tej milosci do maly<;h swia'dk61W. A wresz
oie gdy wszystlko jest stracone, widz~, ze ta rzecz najis'to:tniejs za 
wslizn~la si~ CilCho, niepoSJt'I'zezelJ1'ie i zyje jako dusza calosci. 

18. IV. 58. Z lislu do C. 

...Nie rna slow bardziej fal:szywych nilz wY'rzeczeill ie i rezygna
cja . To Sq sfowa, w ktolrych ZIl1aljdujq odpoczyne'k znu'zeni i t'cho
rze. Przypina ci si~ je do piersli 'l1Iiby dwa pi~kne medale, ma\jqc 
rzekomo wiele podziwu dla ciebie. Nienaw~dz~ tych s low, bo Sq 
ta,k dalekie 'od pralWdy. Dla mnie ulklrywa si~ pod nimi nie konczq'ca 
si~ i krwa:wa wailka. Nile bylo nigdy swi~tego, Mory zylby w re
zygnacji i wyrzeczeniu - nie bylo ani jednego. Byli tylko nieznani 
komba,tanci w bitwie niewi,doczillej dla oczu :swiata. 

Kto to zrozumial:, wie juz raz na zawsze, ze SW'i~ltOS(; jest na 
miar~ czlowieka. To je:st stan naj7JUpelniej ludiki, w kt6rym ,nie 
rna nic anorma!llnego, to ll'eakcja ~rzecilwko naszej malodus7lTIo&ci 
prawie od:ruch. 

Nies'konC'z'ell1ie le~iej niz ktokolwiek wiem, ze sam nie jestem 
swi~ty, ale wi-em rowniez, ze w'Szyslcy je3tesmy obiecani swJi~tosci 
i Z€ Illie trzeba Tobie straszy'dla z tego slowa. To nie jest sl:owo su
ro.we, 'slowo 0 za,pachu smierci. To slowo jest bratem sDcz~scia, 

swialHa i r aJd·mki. 

22. IV. 58. Z lislu do F. 

...Kochae zycie wbrew wszystkiernu to darr, to Iaska Boza.. Sqdz~, 
ze d'zilShaj mog~ juz o'dwaizye si~ to powiedziee, nie sta,jqc si~ hipo
krytq. 

Brzez dlugi cza's bylo mi to zupeln,ie obce. Zytcie bylo dla mnie 
prawdziwq 'osabq - niby dziewczynq, dla, ktorej c'zulem talk wielkq 
milosc,ze w'szy'stko w niej j u.z n. apr z od bylo mi dmg'ie. Nie 
mogl.em przyipu$cie, a'zeby ona mogla zniis'~czye kiedykoilwJiek moje 
uczucie dla niej prz,ez Oik'rutme objalwienie mi, czym ta'kze byla. 
To bylo ta'kie oddalll'ie s'i~ jej bez reszty, ze nie myslalem, albynn 
kiedykQilwielk mogl s'i~ z niego wyiCofae i wyzwolie. W ka,zdej mu
Iosci byla 'We mni'e bezgran,ilC'zna, uporczYlwa wykwalose i ido'l
nGse: - mam nadziej~ hiewyiczer'pana - do ,cieTpienia przez :t~ 

miluse. Mam wraiZenie, ze nie da1je sj~ ni'gdy dosyc, nigdy za duzo. 
Mysl~ ze na 'dil1ie tego w:szys:tk'iego lezy pewnose, ze zycie jest 
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wi~ksze ode mnie, ze jes tem ba'rldzo maly, ze nigdy nie b~d~ mogI 
powiedziee , ze je rozumiem 'i b~d~ je mogl tylko kochae. 

W t ym wlS zys'tkim, do tej po ry, nie wymowilem imi'en.ia Boga. 
A tera,z mowi~ je, b o lod styczn'ia juz kilrkakrotnie zapragnqlerm 
wyjse z zycia. To bylo dla mnie tack obce, ze p odobna ch~e mogh 
si E; we mnie z'fodzie, chocia'zby tylko na chwih;. Muszq odnalezc 
imiE; Bogla 'tam, g dzienie 'odwlaialem sti~ G o Ulmiescie. 

Nigdynie ma rzylem, ieb y bye sle'pym i olS zukiwanym kochall1-' 
ki em iylcia. Pil'zec iwnie - czuwalem nad tym, ieby przyjmowa c
prawd~, ,chocby s i~ wyrda.w a la najbwrdziej twarda i pe~na sp,r zecz
noSci. Bo k Olchae - to k02hac ws zys tko, nlie wykreslajqc nicZ'ego.. 

Nigdy l1Jie kuslilo mnie zna,lezienie wy!ja~nien: to jeSit tylko 
u C'ieczka, sposo'b wymi'niE;cia t ego, co mi,e·sci si~ poza za\S'i~giem 

rozumu. 

J ezus nig,dy n.i,c nie tlumaczy - stwierdza albo opowialda jakq5. 
przypowiese, por ownam iem i mOCq poezji svwa r zal.iC)c rzecz zrowno
wa.ionq. Wprowadrza na~ w tajemnicG - a przede wszystkim j € SZ

cze wiG'cej: iyje w nas, wcie la na.sze ci€lI1pienia, n:asze nie.po'koje. 
Wchod zi w nie , jest n ami, nie zniia si~ do nas. Chcial bye apusz
czony nawet przez Boga. Vmar! wy'cla'jqc wielki o'krzy'k i Jego oo tat
hie s lowa byly wolaniem czlowieka: "Ojez,e, w r~ee llwoj e odJda'j~ 

d U Ie h a mego". W samotnosci smierci ostatni'm p,ragll1 ieniem jest ,. 
by ehoeialz duch nie umieral, by moe o'ddac go, powierzyc wie-ezy
stym dlon iom. 

26. IV. 58. 

2ycie erotyczne j'es,t krotkie. Widzimy to dopiero wtedy, gdy juz 
od dawna by,lismy mu niewierni, gdy czujemy si~ od niego oddaleni 
przepasciq baTdziej rnieprzebyt q nii przep:ase wieku. J ak sztuka 
i modlitwa byl.o mieszaninq uwa :bne:go -n ClJds luchiwall1lia, niezll1 uzo
nej wytnvalo-sc·i - az do sik rzydlatej improwiza'cji :chwd. 0 kazdej 
z tych chw ill moina powied'Z i€c, ie gdy za.iSltn iejC), poja,wiajq \S'i~ 

po -raz pierwszy w na'szym iyciu, a nawet na powieT'z,ch'l1ci. ziemi. 
Gdyz all1i ich liczba ani ich rownoezesme ifst-n'ienie nie moze -prze
s zJkddz-ie nas zej chwiolri bye ehwilq jedynq. We dWdje tkwimy gl~
b oko w zy:cilu i zarazem jesteSmy oddzieleni ad 'wiszystkich, talk: jak 
tylko smiere moze dziehe_ Taka genialnaimp.wwi zacja spojQ'z€n ila,. 
kan tak,tu, zjeldnoczenianaszyc h cial, zesifloj en ia mysli, nie'Wyra~one
go, la w pelni odgadnli~tego i ISlpel1l1 i'olne go pragnie1l1ia - 'jeid-nocialo 
i wbrew 'klC)itwie - jeden duch. Improwiza1cja w ktcQ'ej jeslt,esmy 
odalrei z wlSzelkiej wiedzy, z wszel kiej swia,domc'sci, ta'k jaik m a
larz w ablirezu rozpoczynanego obQ'azu, ja'k mnich oibzna'jmiOll1Y 
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z modlitWq mi'styczl1q czujq si~ samoltni, pusci i wyslchni~Cli i majCl 
juz tylko wiar~, zeby dotrzec do niewidzia,lnego. W d ni u, kiedy 
zaczynamy wqbpic w cielesnq rmiiosc, kiedy odwazamy jej naSZq 
energi~, samq substancj~ na'Szego istniel1lia , kiedy godzimy si~ na 
odmierzanie jej czasu lokciem rodzinnego i spolecznego zycia - ona 
odchodzi od na5. 

29. IV. 58 . 

...Nie m artw S'i~ zb)'lUn j,o, ze zebrales tylko ulamki. Te ulamki SCl 
prawdziwe i przez ,to bardziej cennc niz 'pi~kne teo11ie. Przynaj
mniej ja ta'k mysl~. 

Nie przer azaj si~ t ym, ze n ie ogarnia'Sz ca losci , bo w tak im razie 
bylbys na miejs-cu Boga. Artysci przez cale zycie zbiel'a jq tylko 
male p rzeblyski, fragmenty, aJe ma.jq rodza j wiar y, rpew noSci, ze 
jakas cZqs tka lich samych p ojmuje i p orzqd'kuje to, co jes t niezro
zumiale dla ich intelek tu. Dlatego czu jq si~ mali, a jednak za
mie.szkami przez wi'elkosc, ktora ich pod'trzymuje. Nie m a w n ich 
pychy, bo Sq jak scia<ny dormu zam ieszkalego przez cU'downego 
czlowieka. Bywajq s traszliwe gO'dziny, kiedy ten gospodalrz wyje
chal i powstawil - w n aj lepszym r azie - swoj ,przypadkowo za
pomniany k a'pelusz,coskolwiek, w czym wyraza s i~ koni ecznosc jego 
powrotu. I zawsze powraca - ale nigdy nie smiemy byc tego pewni 

to jest przyczynq ,cierpienia. 
Spo.s trzec, ze otacza n as zyc ie - bratnie, a jed,nak i'nne od nas 

i abce - Ito juz W€jsc w s'amo sedno rzeczy. Stopniowo n asza nie
uwaga lS i~ poszerza : z:wierz~ta, owaldy, rosliny, drzewa , zamiesZlkale 
i nie zam iesZikale domy, powietrze, przedmioty, mury. 

Nieuwaga , gdyz kazdy z nas ma swojq wlatsnq perspek tyw~, wy
razny kieru l1'ek - jestesmy zWToceni ku pewnym rzeezom, wysta
wieni na pewien sposob atrzymywa,nia zycia pl'os to w twarz. 

Mu~irmy Zigodzic sj~ nanaS Zq m al-osc, naszq nieudolnosc wobec 
tego zycia, ktore nas oItalez'a i ktore, i'm ball'dziej je poznajemy, 
wydaje nam s i~ zarazerm znane i obee, jak gdyby obehodz;iio si~ 

dosk'onale bez czlowieka. Tylko n ie chciec nad 'nim zapanowac 
ami go sobie wyttl:uma czyc, to znaczy uspok.oic si~ za wszellkq cen~. 
KoegzystenClja z niezn anym. Wielkosc zyoia, zr6dlo naszej d'la n ie
go milosci po'lega na tym, ze stworzenia i rzeczy nie Sq pr o3te, 
ze mies~ka w nich taj emni'ca i .nie dajq si~ sprowaidzic ch ocby do 
najba r dziej ucZ!olnego schema·tu. Z post~pem naUlki wzrasta nasza 
niewiedza - s,prawdzajq 'S' i~ twierd~enja poetow od poczqtku 
Swialta. 

To jak ukochana kobieta . Nasza milosc spr awia, ze w naszym 
pdczueiu znamy jq tak, ja'k ni'kt inny nie b~dzie magI je'j poznac, 
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a talkie, ii jak n:ikt inny jestesmy swiadomi jej l1Ji<€zgl~bionej ta
jemnicy, ktarq ona jest, ktarq w niej odkrylismy i ktarq nas do 
siebie 'fia zawsze przykuw a. Slowo "wieczna", jakie w naszej iarli
wosci lqczymy ze sl'owem "milosc~ ", to przYllfianie s'i~ do jej tajem
oniey, k tcra wydaje nam si~ dose wielka, aieby trwac zawsze. 
W dn iu, k'iedy powiemy: - aeh, wciqi to sarno, ona mnie de'ller
wuje, to wprost smieszne - zaczynamy si~ odrywae. 

Milosc~ jes t za'wsze pragnieniem posiadania i poszall1lowaniem 
nierozlqcznymi od siebie. 

2. V. 58. 

Miec tyle do powiedzelliia, zeby nie starczyl,o czasH zastanawiac 
si~ , j a k slip' to m6wi. 

Proust dodaje nam pod tym wzgl~dem adwagi: ust~py niemoz
liwe, ale w kt6rych powiedzia;no, zanOltowano .to, 'co najistotniej
sze - nawet jezeli muszE; ponownie od-ezytae zdanie, aby doklad
nie zl"'OzUimiee to, co eheial powiedzi'ee. 

3. V. 58 . 

...Wiem jednak, ze mojq boleseiq jest wla'snie ten dz~eii prze
mijajqey zbyt szybko, ten ubytelk sil, kttary sprawia , ie walka 
mi~dzy mnq a 'czasem sta'je si~ nier6,vna. Wszystkie nadzieje, ja
k ie sobie iarhwie stwarzam, dotyczq mojej pra,ey, a nie WYZlC:1rO

wi €Jl1Jia . Spodziewam si~ juz tylko, ze ,poltrafi~ wykorzystae czas 
dla pracy, poniewaz teraz to jedyny s'pos6b dojscia do sZ'cz~sc1a . 

12. V. 58 . 

...Tajemnica przeczuwana w ZyCirtl cOc!:zJiennym, gdzie jest obecna 
pod tyloma postaeiami, ,kt6re na o,gol Sq uspokajajq'ce, bo slj;are jatk 
swialt, a jednak r6wnoczeSil1ie pe}.neniepokoju, ni'€zbadane, dz,ie
wieze. Na przY'klad tajemll1ica choroby. Nie szukam dla n Jiej wy
tlumatczenia. Nie. Raczej staram si~ nie uci€kac i poko'rnie - po
przez dro1bne szlczeg6ly - .pozwalae jej zami€\S~ac we mnie; albo 
tei samemu w niej osiqsc. Jes,t we mnie dqienie do oswajani a 
(chocbY'ffi sam mial p['zy tym zostac -zranliony -czy u,?"yziony), raezej 
nii do zdoibywa,nia wladzy. Taka jesrt rdrog'a mojej natury - jedyna, 
jaka prowa1d,z'ila do mau,owania ubogich prze'dmilot6w, przed kto
rymi stawal,em jak WTyty, n'iby przed nadprzyrod'2lOnym widze'lliem. 
Powolnose mej pracy, Uipwczywa wytrwalosei zm~czenie mogly 
&it=: wydawac smj'eszne i nieproporcjemalne tym, kt6rzy patrzyli, 
jak ten zewll1E;trzny przedmiot mojego obrazu, s,tojq'cy p'rzede mnq 
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na stole, przez tygodnie i miesiq'ce s!kupia w codzi'€lnnym wysilku 
. calq mojq uwa'g~. Widzieh ,ty~ko k'Hka grataw IpokTryitych kurze,m. 
Sl'owami nie moglbym wy>tlumaczyc im, co ja w nich widz~, bo 
nie wiledziala Itego i moja swiadomasc. ~loe za ,to w moje'j gl~bi 

byla jaka's pewll1osc, jakas wia'ra, kt6re 'pO'dJbrzymywaly mnie az do 
wyk0l1czenia obrazu. 

18. V. 58. 

nadZliwia mn~e sWQlboda, smial<osc tonu, Rlbsolutna pe.W'nosc 
tych prosb, 'z Ijakimi niekltorzy swi~ci zwracali si~ do Boga 0 sipel
nienieeudlU. 

Zda wac by s,i~ mOiglo, ze je nieomal na'kalzujq. Myslimy: co za 
wiara, podlczas Igdy Nzelba ra1czej upa try-wac tu 'niepoj~tq poufalosc 
z Bogi,em. To s'pokryj,na zU'chwalose milosci, 'SwobQlda jej j~zylka , 

sza:ntaiz, cj.~z'ar milosoi rzucony jednym Iruchem na s zal~, ktoremu 
Bog n ie moze si~ oprzee. 

15. VI. 58. 

ZY'j~ w s,poleczenstwi,e, a nie uznaj~ i nie sza'nuj~ w nim wielu 
r 'ZJeczy. Zyj~ w Koseiele katolickim, a w wielu pumkta1ch mimo tego, 
co mowi, r'dbi~ inaczej. Nie boj~ si~ cierpienia, ale im one jest 
intensywniejsze i gl~bsze, tym wi~cejnienaW'idz~ jego dogmatyez
nych tlumaczeil. Te wyjasnienia wydajq mi si~ zawsze obelgq, 
odwToceniem od isitotnej Iprawdy. Modl~ si~, ale jestem pelny ZWqt
pieil i ni'eipewnosai, ezy Ito wlasl1'ie talk trzeba i ezy ktos mnie sly
szy. Nie zebym wqtpil w moc Boga, ale powq'~piewam w moj kon
takt z Nim. Co do pewnyeh rzeczy nie mog~ si~ zgodzie na uwazanie 
jJeh z;a zlo. Mysl~, ze to dla tego, jlz moje proby prakl1;yk religij
nych Sq ra1czej pra,gni'eniem znalezienia jak'1egos Sich~on'ienia - nie 
wcielajq si~ w mO'je dni tak, aby sitae si~ i'eh stosem pacierzowym. 
Nie Sq dosc ze mlnq zlqCzoine, nie ma mos:tJu 0 nieprzerwanym ru
chu, pnerzuconego pomi~dzy nimi a ,istotami i rzeczami, ktore ko
cham, More mnde pociqgajq i tworzq moje zycie. Gdybym mial tyle 
nami~tne'j milosci do ChTystusa, co do tego p'ta'ka p'rZykuwajqcego 
mojq UJwa'g~, albo do rUichow tego drzewa, dlrogiego, naipoitlkanego 
towarzysza - nie przyehodziloby Imi nalwet 'na mysl, ze wyznalj~ 

jakqs religi~. Al-e ptalk ,jest t'u ze mnq, drzewo talkze - nalezq do 
majego dll1,ja - otworz~ oezy i juz Sq - trz·eba mi tylko je przy
jqe ,j dae im - z jakq,z radosciq ! - troch~ uwagi. Chcia~bym 

spotkae Chrys tusa !talk jak ptaka i drzewo,a 'nie szu'kae Go W)'

silkiem rownie sZltUieznym jak niestalym - kochae Go, bo Go 
rozpoznalem, bodaj jedelJ1 raz. Ody tylko s i~ k'Q.eha·, juz si~ wielbi, 
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juz si~ do tego kogos naJe:zy, nie rna si~ juz chwili wqtpliwosci 
jest si~ gotowytm wszys:t<ko ,dlla 'Diego cierpiee, Ina wet za cen~ dlu
gich okresow samotnosci i rO'ZStania, gdyz wie si~, zechwila po
l:qczenia wszysltko wynagrodzi. 

5. VII. 58. 

Wielu ludzi ulWaza, :i:e nie powi'nno si~ mowie 0 rzecza1ch "smut
nych", ale 'nik,t nie wie, do jakiego stopnia czlowiek chory moze 
odczlUwae, ze swialt zdrowych jest zupelnie in:nym swiatem - 'bez 
Iq1cznosci z jego wfasnym. Chory powinien bye bardzo pokorny 
i n igidy nie wy,jawiae tym, ktorych kocha, do jak :ego stOlpnia stali 
si~ ()bcy jego zyciu. Nic nie mowi, bo wi,e, 'ze jego slowa nie przed
sta wialyby zadinej rzeczywis,tos'Ci w umys<}e tych, co norma,lnie 
wlCl!daljq swoim daIem. Prarwdopodabnie sarno jqd1ro choroby poJega 
na tyro odk,rY'ciu i to s:traszliwe doswiadczenie jest 0 wiele bo·· 
lesniejsze od cierpien c,iala. 

Nie smia~bym otworz,ye us:t n3 ten 'temat, gdybyml nie doszedl 
juz do tego pUlnktu doj<rzaiosci, w rktorym Irozumiem, ze to' jest 
calkiem normalne i ze tocholry musi wychodzie do :zldrowY'ch 
z u&miechem, czu1osciq, p()dzirwem i na tychmial9tawym 'PTzebacze
niem, !jakie ,trzeba mJiee dlla i£tlOt niewilnmych, chronidn.ych i niie
doswiadczonych. Nie jest rzeczq 'chorega IZylczye s'ob-ie, alby go zrozu
miana - nie powinien W'ciqgae zywych w swiat swoljego niepa
koju i troski. Jedynie on sam wid~i t~ rnieprzebY'tq przepase, kt6ra 
go ad nich oddz,ieia, a poniewaz dzien pO' dniu pozmawal jej ksztaH, 
tylko an jeden. mo:ze jq p'!",zekroczye. 

Stale'll si~ zanadto milczqcy - jeSli chodzi a slowa - ba czuj~, 
ze sprawy, k:tore Ip'rz~'zy",vatm, nie dad'zq si~ wypowiedziee, aile gdy 
zabieram si~ do pisa:nia - chocialz s,pTawia mi to wielk'l trudnase, 
bo r~ce o'dlma wi'ajq mi pasbuszenstwa - zaczynam zalfaz rpisae 
a tytch lfze!cza,ch zamieszku1j'llcych we mnie aprzemiifczarnych w sla
walch. Rodizq si~, wysuwajq nO's i cncq isimiee, i pierwszy dziwi~ 
si~, ze ma'jq twaTZ, kt6relj datqd nie zdalalem zobaczye i k ltora 
cieszy mnie i daje mi wiele pawodow do rados-oi: - rpodabnie jak 
twarz nowO<fadka uS:zJcz~sliwia mat'k~, tak 'ze part:rz'llc na niega bez 
trudu za'pomina 0 swoich cierpieni'ach. 

21. VII. 58. Z Iistu do I. R. 

Wiem juz tera.z, ze nie na prazna cierpi si~ duchem, zyje jak 
w pustyni i pI1os.i 0 cas prarwie za wieliki'ega... M6wi~ a Ityro, co 
niegdys wydawal0 mi ~i~ Itak dalekie ode .mnie: 0 wejsciu w 050
bisty, blis'ki stosunek z ChirystJusem, a spotkaniu z Nim, ktore mia
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lDby tak q moe, jak mDje spDtkania z niebem, z drzewem, ze scianq 
dDmu, z przecimiDtami w pDkoju, z bukietem, z niezna'jomym prze
chodzqcym uhcq. Gl~boka fzeczywis'tosc tych spe)tkan zmuszala 
mnie dO' ma IoWla'Ilia , a teraz dO' !pis<a1nia, 'Pfzez a,bsolutme :Z'awl'aldni~
cie calq mDjq io5tD1q. 

P 'T'zez dlugi czas staralem si~ wejsc w zycie chrzescljanskie, bo 
wydalWalD mi si~ prawdziwe i pi~kne. Walczylem 'z moimi wadami 
i slalbosciami. Ale bylD to' poszukiwan1e i wymagani'e dosikonalosci, 
k torq skrycie uwa'zalem za sztucznq i zamariq. I Itneba mi bylo 
pDznac t~ pr6zni~ na dnie tylu wysilk6w, aby si~ plrzekonac, ze 
ni.gdy nie spDjrzalem na ttwan Chrystusa ,i tak gDrqCO zaplTagnqc 
spotkania z Nim, by widzq'c Go 'zostac na zawsze ugadzcmym przez 
milose, 

Przykucie dO' miejsca, mi1czenie chc·rDby wprDwaldzajq mnie na 
t~ drog~ i pomagajq mi w niej, D'dlsuwajq'c ode mnie inne cele, do
st~pne normalnej pracy, Pozwa'lam si~ im prDwa,dzic bez Dporu 
i z ufnosCoiq. 

Skon'czylem teraz kr6tkie opowia1danie - czulem p()lt1"zeb~ na
pisania 0' Wer<Ynilce, gdyz zDbaczylem jq 'l1agle pr,zy s>talcjid'l1ogi 
Krzy:lx/wej w Lourdes: Weroni'k~ ocierajqcq twaiI'Z Jezusa. I wiem, 
ze piszq,c je odnaijdywalem takze Pani Djca, tk>tory przede mnq i z. ta
k q mocq spDtkal &i~ z WerDnikq. Swiadczy 0 'tym jego Miserere i to 
dziero, gdzie ukazal namoczy i s:pojrzenie te], kit6ra zCYbaczyla 
swi ~t€ Oblicze - tej, kt6rq nam przedstawil ze zlll 3!kiem krzyz'a 
na czole. 

Jakqz wdzi~cznosc czuj~ za te chw iJ.e, ktore S,! nam od czasu 
do czasu da1rowane, albD same si~ w nas tworzq, gdyz dojrzelismy 
jui; do i,ch zrDzumienia, Widzimy wr-esZ!cie 1warzq w Dwan to, co 
nas na'Pelnia przywiqzall1iiem i milosoiq, a co dQltqd bylo jedynie 
imieniem historycznym wyuczonym Dd dziecinstwa - bezbarw
nym i be21si,lnym imie!l1iem, nieZidolnym do przykucia naszej uwagi, 
przed M6rym jedna1k staTaI-ismy si~ wywDlac w sobie dohre uczu
cia! Jalk ce!l1nym darem jest zycie, kie dy daje nam Itakie spotkania! 

'Drzeba wszystko zlozyc w JegD dionie, gdy;z On widac 'Cheial 
mn'ie nauczyc, ze c.ata moja dzialallllosc i jej skutecz)JllosC musi sd~ 
dOikonac pr21ez NiegD i 'W Nim. 

25. VIII. 58. 

Nikt ~1ie moze calkowilclie przezyc ci.erpien drugiego ez.llQ'wieka, 
bD oiel'Pienie - tak jak milosc - jest naszq os obist q wlasnosciq. 
Tdtez powinni'smy w 'P0korze i z pocmlciem niedcswiadlCzenia wzy
wac si~ w 'niesZ!cz~sciainnych, bo wDllllOSC kalidej i510ty pozwala 



761 Z NOTATNIKA 

jej stwO'rzye osobny rod.zaj '0iel1pienia , chociaz jego przyczYll1a jesrt; 
wspolna wszyst1bm ludzioilTI, sita'ra jak ziemia. Po,win:nismy wi~c 

Zlalws ze zblizae iSi~do Iniego ze drze'niem - z milosciq. 

29. IX. 58. 

To, co jeslt we mnie na1jlepszego, Panie moj, dzieje si~ pomi~dzy 
mnq a Tobq, gdy wyczerpany zamykam oezy. Tego si~ nigdy nie 
napisze, to nie zostawi zadrnyeh sla1d6w, nikt s i~ 0 ttym nie dowie. 
Dop~ero bedy dachodz~ do tego stalflu ubos1twa', o'da'rty rnawet ze 
ZJ'I1 anych mi dr6g mega seI1ca i moi<ch mysli, gdy upatdam i nie mO'g~ 
i nie 'che~ sj~ jui: podniese - wtedy twalrZq wyczuwam Twoje is,t
nienie i jak syn marnotrawny z radosciq opietram poli'czek na 
odziezy Ojca, aby prrytrulie si~ do J eg'o oiala, a Ty, }aik jemu tak 
i mnie, odpolwiadasz opierajqc obie r~ce na moich ra,miona1ch. 

30. IX. 58. 

Bye oda'l"tym ze wszys,1!ki>ch drogilch i ,cennych rzeczy, ktDrymi 
si~ zylo przez la,ta ... Ale te dobra, oplakiwane jak czqsltka samego 
siebie - te dobra plodzq dziec i. KOichae wszystko, co narrn zyoie 
codzie:nni>e przyrnosi. Kochae nie tylko dla t'ego, ze mozna bye uzy
tecznym, zll'olbie jakis okreslony gest, widziee radose rozkwita1jqcq 
na czyjejs ,1!w3.rzy. Przede wszysl:ikim kochae 'dla rniczego, dla samej 
radosci k'o'chania. Kochae, aby prze>;,tae myslee 0 tyro, czego s:i~ 

nie posli3Jda - p'rzeoiJwnie, niech nie b~dzie juz \V sercu miejs'Ca 
na nic i'nnego, jak tylko dla tej nowo narOldzonej milosci. To mi
lose mdczqca j samatna. Nie potrzebuje si~ juz 'Ilikogo - czeka s'i~ 

na to, co si~ kocha. C:1ieka si~ na 'Wszystko. Wszys'tko nas uczy, 
wzbogarca, pociesza, podnosi i rozgrzewa. Sq chwile, kiedy odlcz'U
wamy tak wielkie szcz~scie milosci, ze prawie wstydzimy si~, ze inni 
nic 0 nirrn nie wiedzq. Widzq z niego tylko usmie>ch na na6zej Itlwa
1'zy. Ten usmiech razem ze sPQlJwjem i cierpliwosciq. wyplywajq
cymi z radosci sell'ca - to owoce milosci, kt6re mozemy dawae 
~nnym. 

Czego iSzukasz w lesie? Idziesz do lasu, bo on zyje, bO' jest, mil
czqcy, maoierzyilski, bo chroni 'Ci~ od tych bun ludzkich, kto1'e ci~ 
razdzierajq. Skladasz twolje brzemiona, a raczej las nie'sie je z tobq, 
tak ze juz nie czujesz ich ci~zaru - widzisz ges:t drzewa, paprocie, 
grzylba, ptaka, 2lbiegaljqcy promieil sl0l1ca ... Ale je'Q:eli mu si~ nie 
oddas z ... mozesz ,przejse cale mi'le lasu sercem przepelnionym cier
pieniem, nic ni'e widzqc, nic nie otrzymujqc. 

La:s jeslt mniej okrutny nit ludzie - nie mowi. Ale to lepiej: 
wZY'wa nas do skierowalfli'a uwagi p'oza nas samych, poza to bez
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plodne niezaidowolenie naszy.ch pra,gn'ieiJ, uwazaj1lc ZaWISZe, ze tylko 
nasz sqsiad zostal szczO'drze obda,rowa'ny. UWZlglE:dni,a 1ylko odrueh 
seDca. I p ewnegodnia zalpytujemy siebie, ezy 'ta wielka i dobra 
twa.rz las u 'l1ie jesit twa-rzq Boga, kt6rq uw,B.,zabsmy za talk trudlJ1q 
do zoba!cz·enia, za nierea1lnq i daileik q. A potem, IpowO.Ji czeIipie siE: 
poka1rm miloSci z·e wszysltkiego - od drzew, nie znlUzO'l1ylch i eier
p1i!wych towarzyszy nalszych rOl'mow, przechodzi sic:: do sta!fego 
muru, do ksztaftu dachu, do bu'kiecilka kwiaJtow, do pt1a'kow, do 
maly,ch dziec i i tak dochodzi s'iE: ,do najtructniejszego: do 'l1as,zych 
bliznich. Gdyz choc wiemy, ze nie Ipos iaJdamy drzewa alnJj ptaka, 
jed.nak one d.ajq nam 'SZlczE:'scie, aile jesli chodzi 0 czlo,wieka, chcemy 
tJworzyc na'Sze sz·czc::scie z posiadania go i jeSitesmy wciqz rozJdzie!falJ1:i. 

15. X. 58. Z listu do M . 

... Od wrOltmie, tak bardzo kocham zycie, bo nie mogE: nie doz,na r 

wac i nie widziec jego niel'rozumiaiych 'potwornosci, jego cieripieiJ, 
jego ran, naszy'ch wlasnych slabosci - wlasnie dla'tego, ze pra'w
dziwe s.wiaUo jasnieje wsr6d tego zra1ni,onego swiata ... Tam jes t 
jego miej'Sce, alby 'na" O'swielcac, prowa,dzic i PQprzez wszys,tko budzic 
w na'Szym sercu usmiech glc::bokiej ufnosci. 

Ta'jemniica zarodkow radooci , ktOTq zgodnie z Ipotrze'hq serca roz
poznawalem we wszyst'kil!11, co mnie otaczalo i zlbllizalo siE: dO' 
mni,e codziennie - ona to sprawiala, ze zywilem sic:: zY'ciem roslin, 
ptak6w, O'kna, Irodziny, gos.ci i nie[)nanych, przeloltnie spotY'kalJ1y,ch 
ludzi. Ale nigdy nie myslalem, ze ta tajemnilca zalkielkuje, wMosntie 
i zami'eszka we mnie, wypelnia,jqc kazdq chwillc::. 

Jean Colin 
Tlumaezyla Maria Morstin-G6rska 

http:IpowO.Ji
http:naszy.ch


III Tydziefi Filozoficzny KUL 


Wzorem lat ubieglych w numeTze biezqcym zamiesz

czamy materialy z III Tygodnia Filozoficznego KUL. 
Tematyka Tygodnia dotyc:zyla tym razem zagadniei! 

ewolucji w jej rozmaitych aspektach. T ematyka ta zbie

gla si~ z podj~t4 przez redakcj~ "Znaku" prezentacjq 
m·.lJ.~li jednego z najoryginalniejszych i na jbardziej kon

trowersyjnych my.§l icieli wspolczesnych, k s. Teilharda 
de Chardir>.. Z tego pO'l./Jodu wygloszony w ramach 

"Tygodnia" wyklad prof. dl' Teresy Rylskiej pt. "Kie
runkowosc i post~p w ewolucji biologicznej" wydruku
jemy w czasie p6Zniejszym w wersji uwzgl~dniajqcej 

toczqcq si~ dyskusj~ 0 poglqdach francu skiego ewolucjo

nisty. 

Niektore wyklady zamieszczamy w wersji skroconej 
z przyczyn techni.cznych. Dlugosc referat6w tego roku 

bila w szelkie rekordy . 

R6u:nicz sprawozdanie z dy skusji po referatach jest 

z koniecznoSci bardzo skrotowe: wskazuje tylko zakres 
i najwazniejsze kierunki kontrowersji i wyja.~nien 
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T ytul odczytu wyznacza zbyt obszerne pole problematyki, aby 
moi na jq bylo przedstawie' w ciqgu jednej godziny, nawet gdyby 
to roial bye jedynie S'zkic informacyjny. WY'daje s i~ jednak, ze bez 
znacznej szkody w zdobyciu ogolnej orientacji metodologicznej co 
do struk tury nauk przyrodniczych da si~ znacznie zaciesnie przed
miot rozwaian. Uczynimy to przy okazji wst~pnych wyjasnien do
tyczqcych same-go tematu. 

M6wiqc 0 nauce moina miee na uwadze bqdz system wiedzy, 
czyli spojny uklad wyp owiedzi p osiarda jqcych charak ter naukowy, 
bqdi zbior czynnosci psychic:.mych i fizycznych zm ierzajqcych do 
zdobycia twierdzen naukowych orai ich uporzqdkowania. Przy ana
lizie struktury nauk wystarczy zwrocie uwag~ przede wszys tkim na 
system wiedzy. W nim najwidocznie j ujawnia s i~ cala specyfik a bu
dowy teorii naukowej. 

Rozwaiania majq dotyczye nauk przyrodniczych, ktore stanowi<i 
najbardziej typowy przyldad wiedzy naukowej. W jGzyku francu
skim czy angielskim termin science oznacza jedynie n auki przyrod
nicze. Scharakteryzowae je moina w roiny sposob. Zwykle doko
nywa siG tego przez ws1k azania ich przedmiotu, formy lub zadan. 
Sq to trzy najbardziej di agnostyczne aspekty nauki w ogole. Nie 
wdajqc siG w szczegolowe rozwazalJ1ia , ani tym bardziej w dysku
sje z innymi stanowiskami powiemy, ie przedmiotem nauk przy
rodniczych jest natura, czyli wszystko to, co nie powsta10 w wy
niku dzia1alnosci ludzkiej. Oczywiscie nie zawsze bGdzie latwo roz
strzygnqe, czy cos zosta10 wytworzone przez n aturG, czy jes1t dzie
1em kultury. 0 wszelkim jednak przedmiocie badalJ1ia naukowego 
da siG wystarczajqco stwierdzie, czy zajmujemy s iG n im jako two
rem natury, czy kultury. Jesli chodzi 0 formG n auk przyrodniczych. 
to najcz~sciej bierze siG pod uwagG ich jGzyk i budowG. Ta os'tat
nia s,tanowi specjalny przedmiot dalszychrozwaian. Natomiast j~ 
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zyk nauk przyrodniczych charakteryzuje si~ tym, ze ostatecznie 
opiera si~ w sposob istotny na terminach b~dqcych orzecznikami 
.spostrzezeniowymi, odnoszqcymi si~ do zjawisk natury 1. Ze wzgl~

du na spoleczny charakter nauki wyrazenia w niej wyst~pujqce 
w inny miee sens intersubiektywny, czyli majq bye jednakowo ro
zumiane przez wszystkich odpowiednio przygotowanych do upra
wiania danej nauki. 

Zadanie nauk przyrodniczych wsk azywano r02Jnie. Najcz~sciej 

twierdzi si~ , ze bezposrednim kh celem jest opis i wyjasnienie 
p rzyrodzonych prawidlowosci zdarzen i ich wzajemnych zaleznosci 
oraz p1'zewidywanie zdarzen. Natomiast posredn im zadaniem nauk 
przyrodniczych bywa zazwyczaj zaspokajanie z jednej strony og ol
noludzkich zainteresowan intelektualnych (szczegoln ie p~du do 
prawdy), a z drugiej - pot1'zeb technologicznych, czyli praktyczne 
w ykorzystanie r ezuHatow nauki w opanowywaniu swiata. 

Dyscyphny przyrodnicze nie Sq jed'11orodne. Niektore z n ich 
posiadajq w s tos unk u do ipozostalych wi~ksze walory czy to met o
d ologiczne, czy epistemologiczne, czy wreszcie technologiczne. Nie
jednokrotnie w dziejach teo1'ii nauki sp otykamy wypowiedzi wy
raza jqce szczegolnq pochwal~ tzw. matematycznego przyrodoznaw
stwa. Wspolczesni filozofowie nauki dose zgodnie wyrozniajq fi
zyk~ przyznajqc jej wsrod nauk przyrodniczych miejsce centralne. 
Charakter wyjasnia jqcy osiqgnq! w niej bodajze najwyzszy po
ziom. Stala si~ teo1'iq w najpe!niejszym tego slowa sensie. A naj
w azniejs ze maze jest to, iz sta'11owi ona nauk~ najlepiej zorganizo
w anC} i metodologicznie opracowanq. Skoro wi~c mamy, oszcz~dnie 
gospoda1rujqc czasem, przeprowadzic rozw31zania metodol'ogiczne 
nad naukami przyrodniczym i, to chyba b~dzie najwygodniej i naj
pardziej wlasciwi€ dokonac tego wlasnie nad f izykC}. Ulatwi to nam 
analizy, a zarazem doprowadzi do wynikow odnoszqcych si~ do 
dyscypliny, ktora wedle nierzadko spotykanego dzis mniemania 
jest naukq w .najscislejszym i najbardziej typowym tego slowa zn3.
{!zeniu, a jednoczesnie od strony tresciowej jest naukq 0 0 g 0 I
nyc h prarwach przyrody w p,rzec~wj,eniSltwie do innych nauk p'rzy
rodniczych, ktore z wyjqtkiem chemii dotyczq tylko niektorych 
obiek tow przyrody. 

Na podstawie dotychczasowych uwag ugraniczamy przedmiot 
naszych rozwazan gl6wnie do systemu f,izyki. Mamy zaipoznae si~ 
z jego strukturq. Co rozumiemy przez struktur~ jakiegos systemu? 
Najprosciej mowiqc chodzi tu 0 budow~ sys'temu, 0 ogol stosunkow 

1 Sprawa nie przedstawia si<: tak prosto przy pos!ugiwaniu si<: przy obser
w acji instrumentami. 
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zachodzqcych mi~dzy jego elementami. Dyspozy,cj~ elementow sy
stemu chara'kteryzuje SiE: przez opozycj~ ich roli, ja!kq pelniq w sy
stemie. Jezeli system fizyki okresli siE: jako ukiad zdan, to analiza 
metodologicznej struktury tego systemu b~dzie polegac na zbadaniu 
relacji, jakie zachodzq mi~dzy poszczegolnymi podzbiorami zdan 
w tym ukladzie z punktu widzenia metodologicznych funkcji tych 
zdan. 

Na tym nie mozna zakonczyc jeszcze precyzowania tematu. 
Nazwa 'fizyka' obejmuje wiele odr~bnych dyscyplin 0 materialnej 
i nieozywionej przyrodzie, talk ze nalezy raczej mowic 'nauki fizy
kaIne' 2. Atoli nie chodzi tu 0 mnogosc pod wzgl~dem tresci .i rozwiq
zywanej problematyki lecz 0 roznorodnosc metodologicz'llq. Istniejq 
przynajmniej trzy odmienne typy fizyki: teoretyczna, czyJi mate
matyczna, doswiadczalna (eksperymentalna) i techniczna. Choc rze
czowo wiqzq siE: one scisle ze sobq, to jednak wyst~pu.iqce w nich 
sposoby badania i systema tyzowania roiniq si~ is-totnie. Na szcz~
scie mniejsze trud'nosci sprawia ich roznorodnosc przy analizowa
niu systemu fizyki. Charakteryzujqc strukturE: teorii fizykalnej zaj
miemy si~ przede wszystkim fizyk q teoretycznq uwzglE:dniajqc jej 
stosune'k do fizy:ki doswiadczalnej . W budowie systemu fizyki trzeba 
wziqc pod uwagE: zarowno elementy teoretyczne ja,k i sci'sle empi
ryczne. Szczuple ramy odczytu nie pozwolq na szczegolowe ,j do
kladne rozwazenie struktury fizyki. Wiele spraw trzeba bE:dzie po
minqc, wiele uproscic, a przez to moze i znieksztalcic, Niernniej 
jedDla'k postaralm si~, a!by szki<:owany przeze mnie ogolny o'braz 
moiliwie wiernie infor'illowal 0 zasadniczych sprawach struktury 
teorii fizykalnej 3. 

2 Zwracam uwag~ , ze przymiotnik fizykalny qotyczy samej dyscypliny fizy'k i, 
a przymiotnik fizyczny dolyczy przedmiot6w, kt6rymi zajmu.le siE: fizyka. 

3 Wymien iE: kilka nowszych pozycji ksi<lzkowych, w kt6rych omawiana jest 
struktura nauk fizykalnych : K. Pop per, Die Logik del' Forschung, Wien 1935 
(roz,zerzone wydanie po angielsku ukazalo siE: w roku 1959; budowa teorli nau
kowych omawiana jest w drugi e j cZE:sci); P. w. B rid g III a n, Tile nature of 
tworzenia teorli fizykalnej i jej aparatury pojE:ciowej); R. Car nap. Founda
tions of logic and mathematics, Chicago 1939 (kilkakrotnie przedrukowywane; 
sz.czeg610wo schara](teryzowano racl1unek); P. Des t u c he s - F e v r i e r. La 
structU1'e des th eories physiques, Paris 1951; R. Bra t 11 wei t e Scientific ExpLa
nation, Cambridge 1953 (przedruk w 1955; szeroko analizowana struktura teorii); 
E, S i mar d, La nature et La portee de La methode scientifiqlle, Quebec-Paris 
1956 (strukturze teorH fizycznej poswiE:cona jest CZE:SC t rzecia) ; Ph. F ran k, 
physicaL tlteory, Princeton 1936 (przedrul< w rok u 1958; szeroko opisuje procesy 
PhiLosoph.y Of SCI ence, New York 1957 (zble:ra tu wynikl swych wczeSniejszych 
prac); H. Me h ] b erg, The reach. of SCience, Toronto 1958 (CZE:SC druga poswi'l
cona jest teorii naukowej a trzecia zasadzie weryfikacji). Bardzo cenne Sf! wypisy 
zawierajqce teksty Z Illetodo]ogii nau]< empirycznych; Readings in the philosophy 

http:zajmu.le
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Po tych wst~pnych wyjasnieniach naj-pierw scharakteryzujemy 
od strony metodologi,cznej poszczeg6lne elemen1ty systemu fizyki, 
a pat.em ich wzajemne relacje. SylEltem tnaulki 'Slklada s\i~ z wyraien 
o budowie skladniowej zdania. P'rzede wszystkim naleiy wsr6d nich 
odr6znic tezy i reguly. Pierwsze stwierdzajq jak cos jest, wzgl~dnie 
czy cos jest, a drugie przepisujq czy tez regulujq jak cos czynic 
(post~powac lub wytwarzac). W zasadzie mozJiwe Sq obukierun
k'Dwe przeiksztal'ceni.a tez 'w reguly, ale ,dzieje si~ to ko'sztem prze
chodzeniaz j~zyka do metaj~zyka Jub odwrotnie. NaJezy pami~tac, 
ze w normalnym uj~ciu tezy systemu stanowiq jego stadium ty
powe i ostateczne, a reguly okreslajq spos6b zdobywania tez, ich 
uzasadnienia, 'interpretowania itp. Nadto zdania systemu fizyki 
mozTlJa najog6Jniej podzielic nil. spostrzezeniowe (obserwacyjne), ich 
uog6Jnienia i zlozenia oraz zdania teoretyczne 0 charakterze mniej 
Jub bardziej tw6rczym. Te ostatnie majq wyjasnic i ujqC jednoJicie 
obserwacje. Wskazujqc ~ch zadania metodoJogiczne daloby si~ po
wiedziec, ie sluzq w zasadzie jako przeslanki dla dedukcji wnio
skow doswiadczaJnie sprawdzalnych posredni'o lub bezpos'rednio. 
Bywaj<j rozne typy zdan teoretycznych. Wyr6znianie ich i deter
minowa:nie natury zaJezy od przyj~tego stanowis'ka epistemologicz
nego. Nie wchodzqc w szczegoly naJezy wyroznic przynajmniej 
nast~pujqce rodzaje ~dan teoretycznych, fi'gurujqcych w syS'temie 
fizyki: tautologie logiczne i ich konkretyzacje (moina tu mowic 
w ogole 0 zdaniach analitycznych), postulaty specyficzne (niekiedy 
dodaje si~ osobno hipotezy), definicje syn'tetycz'ne i ich konseJkwen
cje. Zasygnalizuj~ k.i'l'ka najwazniejszych problemow zwiqzanych 
z charaikterem zdania naukowego, jakie pojawily si~ w historii 
epiiStemologii czy tez wyst~pujq wspolczesnie. Kolosalne znaczenie 
w tym wzgJ~dzie mialo rozstrzygni~cie tego, czy mozJiwe Sq og61ne 
zdania zarazem konieczne - jak zdania analityczne - i rzeczowe, 
jak zdania empiryczne 4 . Z tym wiqie si~ sprawa roli pewnik6w 
w fizyce oraz zdaiJ. za'pozyczonych z matematyki. Inne zagadnienie, 
dotyczqce zdan fizyki, to sprawa dopuszczenia w systemie zdan 
o chara'kterze IkoOnrwencj-onalnym, w~g,l~dnie 'Slpra,wa ok,reslenia ,ro
dzaju i stopnia umownosci pewnych ~dan 5. Spornq rzeCZq w meto

of science, ed. H. Fe i g I - M. B rod b e c k , New York 1953 (z8wiera mi~dzy 
innymi teksty Duhema, Campbella, Einsteina , Carnapa). Historyczne informacjc 
o budowie nauk przyrodniczych zawiera A. C. C rom b i e, MedievCI;I and early 
modern sci ence, New York - London (1952) 1959 . 

. \ Por. M. K 0 k 0 s z y n s k a, 0 r6:inych rodzajach zdan , " Przeglfld Filozo
ficzny" 43 (1947), s. 22-51, oraz St. K ami n ski, 0 ostatecznych przes!ankach 
10 tiLozojii bytu, "Rocznlk! Filozoficzne" VII (1960) z. I, S. 41-72. 

S K. A j d u k i e w i C z, Konwencjunahle pierwiastki u' nauce, "Vliedza i Zy
cie" 16 (1947) , s. 304-13; M . P r z e t ~ c k i, Prawa a defini cje [w:) J . Pel c 
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dologii fizyki stalo s i~ r owniez okreslenie warun'k6w, jakie majq 
spelniac zdania spos trzezeniowe 6. W zwi'lzku z postulatem empi
rycznej weryfikacji kazdego n ieanalitycznego zdania fizyki zro
dZ'.i! s i~ problem okreslenia me1Jody ttego spmwdza'llia. Po r6~nych 
modyiikacjach dopuszczalnych spowbow weryfika.cji (zwlasZlcza po_ 
sredniej) 7 okazalo si~, iz istniejq w systemie fizyki zdania nieana
htycZlne i nies'prawdzame ami beZlposrednio, ami posrednio (za
rowno finitystycznie jak i indukcyjnie, czy w reszcie p robabilistycz
nie). Zldania t ego rodzaju ISq z31,o:hollle i odgrywa jq istatn'l rol~ 
w systemie fizyk i, tzn. ze n ie mowa ich wykluczyc bez istotnego 
zubozenia teor ii 8. 

Co s i~ tyczy definicji w systemie fizyki, to dyskutuje si~ zagad
nienie ,dopuszczenia obok definicji wyraznych rowniez defin icji 
w uwiklall'iu oraz ob ok definicji zupelnych takze def'illl i'cji cZqBltko
w ych (illlaczej - warunk owy ch 'lub redUlk'cyjnych) 'i p robabi.1istycz
nych. 

Om6wienie s tr uktury wsp6lczesnego systemu fizyk i p opr zedzimy 
szkicowym przedst awieniem ewolucji pogl'ld6w na budow~ teorii 
fiz yk alnej. 

Arystoteles (384--322), tw6rca teorii nauki, op isal skuktur~ sy
s t eoum naukowego wzor ujqc si~ na systemie matema.tyki. Wszys tkie 
zdania t eorii dzielq s i~ n a dwa podzbiory : zalozenia i twierdzenia 
z nich wydedukow ane. W sk lad pierwszych wchodzq pewni'ki og61
ne, a raczej wsp 6lne wielu n auk om (zwane w6wczas aksjomatam i), 
oraz zalozenia specyficzne dla danego systemu. Te os ta tnie Sq albo 
pos tulatami alba definicjami. Za r6wno postulaty jak i definicje 
reillne mialy cha rakter zdan oczywistych. Kazde zas zalozenie bylo 
og6lny:m i a1pddyktycznym, raz na zalWsze przyjp,tym twierdzeniem 
o rzeczywistosci. Genetycznie wywodzilo si~ z doswiadczenia, ale 
ze wzgl~du n a spos6b jego uzasadnienia stanowilo w sys temie 
przeslank~ apriorycZln 'l. Wypowiedzi te nie byly bowiem ani wy
wniolskowane ze :edan obserwacyjnych, ani tez przy ich pomocy 
potwiend:zane lecz 'W drodze niedyskursywnej operacji mysl,owej, 

M. P r z e t ~ c k i - K . S zan i a w s Ie i, Prawa nauki, Warszawa 1957, s. 45-70; 

V. F. Len zen, Experience and convention in physical theory "Erleenntnis" 
7 (1937-8) oraz G. F r e y , Zum Prob l em des KonventiOnalismus in der mathema

tisc/wn und physi k alischen Begri ffsbildung , " Z eitschrif t fiir Philosophische F'or
schung" IX (1955), s . 385-9. 

G Par. A . Pap, Analytische Erkenntnistheorie, Wie n 1955, s. 49- 56. 

7 Par. J . K ami n s Ie a, Ewolucja Kola Wiedenskiego, "My!';l Wsp6lczesna" 
1947, nr 2. 

S H . M e h 1 b er g, 0 n i esprawdzalnych za!ozeni ach. nauki, "Przeglljd Filozo
ficzny" 44 (1948), s . :;19---35. 
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zwanej epagoge, zostaly jak by odczytane w danych doswiadcze
nia przez rozum. Z tych to nielicznych zalozen niezawodnie wy
wnioSlkowywano bezposrednio lub Iposrednio wszys1!kie twierdzenia 
nauki. Przy budowie systemu naukowego przeto element odgrywal 
j,edynie rol~ heurystycZ'nq odl1'oSnie do na,czelnych przeslane k, a zad
ne zdania nie podlegaly w zasadzie kontroli dowodowej doswiad
czenia. W samej teorii nie figurujq zdania obserwacyjne ani 
w punkcie wyjscia, ani nawet jako ostateczne konsekwencje. Sy
stem wiedzy m ial wi~c !S truktur~ jakby piramidalnq 0. Zwiqzki 10
giczne mi~dzy tezami Sq jedlnokierunkowe. Z zalozen stopniowo 
wynikajq dedukcyjnie twierdzenia. Schematycznie daloby si~ to 
zilustrowae w nast~pujqcy spos6b: 

Najog61niejs'ze zdania, sta·nowiqce zalozenia, Sq na szczycie tej 
p iramidy a raczej trapezu, a narst~pne twierdzenia coraz mniej 
og6lne ukladajq si~ stopniowo warstwami, z kt6rych ostatnia sta
nowi p'odstaw~ trapezu. Poniewaz naczelne przeslanki Sq apodyk
tyc2'Jne i p=awczo niewzruszone, a wnioskowanie jednokierunkowe 
i dedukcyjne, przeto kazde zdanie systemu jest jak by osobno, tylko 
poprzez zwiq'zki jednokierunkowe (w kierunku za'lozen), kwalifi
kowane jako naukowe, i to raz na zawsze. Z tego wzgl~du mozna 
powiedziec, ze struktura systemu naukowego powYZszego typu rna 
charakter atomistycmy, czyli gwarantujqcy daleko idqcq samodziel
nose poszczeg6lnym zdaniom 10. 

Naszkicowana wyzej arystotelesowska og6lna teoria struktury 
systemu nauki byla miarodajna i dla fizyki. Fa,ktycznie tez az do 
wieku XVIII ,budowano 'Systemy fizykalne mniej wi~ce.j wedle ta
kie.i :£or;my. Modyfikacje ip~oponowane, 'Czy tez ~zeczywiscie doko

g E . Po z nan ski - A. W un d h e i I e r, Poj~cie prawdy na terenie flzykt, 
(W:I Fragmenty ff!ozoficzne I, Warszawa 1934, s. 97-143. 

10 T. C z e Z 0 w ski Arystoteles, Gal!leusz, Bacon [w :1 Odczyty filozojiczl1e, 
Torun 1958, S. 208-17. 

Znak - 4 
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nywane, nie naruszaly zasadniczej mysli Stagiryty, a spowodo
wane byly wzrostem wiedzy doswiadczalnej oraz potrzebq spraw
dzania empirycznego odkrywanych twierdzen. 

Juz pnzy koncu XIII wieku, pod wplywem zainteresowan tech
nologicznych i medycyny doswiadczalnej probowano wlqczyc do 
systemu procesy wywnioskowywa'l1ia zdan jednost!k:owych i ich 
sprawdzania. Do kazdego zdania systemu nalezaloby wi~c w wy
zej przedstawionym diagramie dolqczyc moiliwie najwi~cej kresek 
konczCjcych siE: zdaniami spostlTzezeniowymi. 

U progu czasow nowozytnych wniesiono dalsze poprawki. 
Fr. Bacon (1561-1626) wystqpil przeciw temu, aby rozum wydo
bywal z doswiadczenia od razu najogolniejsze Iprzeslanki naczelne, 
z ktory,ch mozna wydedukowac wszystkie twierdzenia 0 faktach. 
Uogolniac nalezy stopniowo. Na podstawie danych zmyslowych 
otrzymuje si~ tylko tzw. axiomata media (oczywiscie apodyktyczne), 
a od tych przechodzi si ~ w gor~, poslugujqc si~ rowniei indukcjq, 
do baJ"ldz.ie>j ogorny'ch zidan 'i w dol, dedu1k'cyjnie, Ido mniej !Q:gol
nych. Struiktura systemu skomplikowala si~ przez to jeszcze bar
dziej. Obok zdan najogolniejszych przyj~to posredni poziom aksjo
matow oraz dopusz.czono w pewnych cz~sciach systemu rowniei 
l'Ozumowania indukcyjne. 

Galileusz (1564-1642) wprowadzil PQprawki w sposobie otrzy
mywania zaloien naczelnych i determinowaniu ich charak'teru. 
W wyniku d'okonania pomiarow i uformowania defi'nicji dochodzi 
si~ w drodze analizy 11 do pra.w naczelnych, z ktorych dedukuje si~ 
twieI'dzenia pochodne. Zawsze przy tym nalezy przeprowadzac em
pirycznq kontrol~ wynikow. Choc wi~cej zasadnicza stru'ktura syste
mu fizyki byla trady,cyjna, ·to jednak dopuszczono w niej procesy 
rozumowania nie tylko jednokierunkowe. Dedukcja i indukcja 
iak by lqczyly si~. 

Newton (1642-1727) poprzedzil sam sys·tem fizyki opisem z,ja
wisk, k'tory stanowil jakby pornocniczy ~bior .zdan dla u'kladu praw 
tworzqcych wla'sciwq teoriE:. Struktura samej teorii odpowiadala 
Wiprarwdzie Iwzorom Stagiryty, ale na 'Wskl'oS noW'oczesnie wyroz
niono w systemie fizyki uklad teoretyczny i empiryczny zdan. 

Na poC'zqltku XVIII wieku zacz~to stwierdzac i od strony episte
mologiazuej zasadniczq ['oz-nic~ mi~dzy zdaniami matematyki oraz 
nauk empirycznych, a co za tym idzie - odmiennq budow~ syste
mow matematycznych i przyrodniczych. W pierwszych dedu'kuje 
si~ Z oczyrwistych 'i ta!pri'orytczll1y,ch zasad :twie11dzenia, a w drugich, 
wychodzqc z danych doswiadczenia, analizuje si~ je. Struktura fi

11 T. C z e :i 0 W ski, 0 metodzie opisu analityct nego, tam i e s. 197-207. 
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zyki miewala jednq i drugq postac jak tez form~ Obll na Taz 12 . Do
piero w XIX stuleciu pod niemalym wplywem Hume'a (1711- 1776) 
teorii doswiadczenia i zdan naukowych budowa nauk ulegla grun
townemu przeksztalceniu. Komplikujqca si~ coraz bardziej a1'ysto
telesnwska piramida zostala po prostu odwrocona a przy tym 
otrzqsni~to jq z roznych metodologicznych uzupelnien i nalecialosci. 
Punkt wyjscia w systemie wiedzy s'tanowiq jedynie spostrzezenia. 
Ba'rdzo liczne zdania obserwacyjne Sq naczelnymi przeslankami 
calego systemu. Z nich wywnioskowuje si~ w d'rodze indukcji 
prawa ogolne, a z tych dedukcyjnie jednostkowe zdania 0 przewidy
wanych faktach. Uogolnienia nie Sq niczym innym jak tylko SUffiq 
obserwacji. System fizyki stal si~ wedlug J. St. Milla (1806-1873) 
i jego kontynllatorow-pozytywi's~ow mniej lub wi~eej skondenso
wanym opisem zjawisk ju;); zaobserwowanych oraz przewidywa
nych. Pos!ugilwa11llie si~ matematykq nie zmienial:o stahu rzeezy, bo ta 
nie roznila s iE: is totnie oct fizyki; byla zbiorem zdan bardziej jedy
nie roznila si~ istotnie od fizyki; by!a zbiorem zdan bardziej jedynie 
ogolnyeh, ale rowniezindukeyjnyeh, otrzymanyeh z doswiadezenia. 

Ta zbyt prosta struktura systemu fizyki 'praktyczrnie nie wytrzy
mala proby. Trudno by!o pominqc w budowaniu systemow fizykal
nych czynnik intelektualny, na wskros tworczy, czy to w postaci 
twierdzen logrko-matematycznyeh, ezy wy razme inwencyjnych 
ogolnych hipotez. Trzeba je byl:o w struktul"ze teorii Hzykalnej ja
kos ulokowac, wyznaczajq.c im w!asciwq fun'kcj~. Metodologowie 
nauk przyrodniczyeh J. Herschel (1792-1871), a zw!aszeza W. Whe
well (1794-1866), pozosta.jqcy pod wp!ywem kantowskiej teorii 
poznania, s,talrali si~ okreslic rol~ zdan obse1'wacyjnych i elemen
tow a'prioll'ye21nych w teorii fizykalnej ·preeyzujq·e gl6wnie poj~cie 
prawa empiryC!znego. Nadto rozw6j metodologii systemow deduk
cyjnych zach~cal do wzorowania si~ w budowaniu systemu fizyki 
na przyik!adzie matema·tyki, a przynajmniej wykorzystania pew
nych w!asciwosci jej stlruktury. Faktycznie niewqtpliwie ' fizyey 
uzgadniali te rOine tendencje w konstrukcji teorii fizykalnej, ale 
o ile orientuj~ si~, nie zbudowano do konca wieku XIX wszech
stronnej teorii systemu fizyki . Dopiero w naszym s'iuleeiu poja
wily si~ liezne proby metodologicznego i epistemologieznego scha
rakteryzowania i wyjasnienia struktury systemu fizyki. 

Najpierw H. Poi.ncare (1854-1912) i P. Duhem (1861-1916) uza
sadnili konwencjonalny chara'kter j~zyka pewnych zasad (konwen
cjnnalny jest sam aspekt badanego przedmiotu) oraz wzgl~dnosc 
pozycji posZ!czegolnyeh tez w systemie. Najwi~ksze jednak zas!ugi 

12 Jeszcze K ant (1724-1804) tak pojmowal matematyczne pl'zyrodoznawstwo, 
Tezy fizyld byly zdaniaml syntetycznymi a prior;, 
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dla wspolczesnego wzwoju rnetodologii nauk fizykalnych polozyli 
neopozytywisci i pokrewni 1m filozoficznie teoretycy nauk. Opie
rajqc si~ z jednej strony na skrajnie ernpirystyczmej epi'Sternoiogii, 
a z drugiej na najnowszycb odkryciach aprioryczno-formalistycz
nej rnetodologii nauk logiko~rnaternatycznY'ch, Izaj~1i si~ glownie 
opracowaniern aparatury poj~ciowej nauk przyrodniczych i ich 
struktury. W wyruku ich prac ws;polczesny obraz konstrukcji sy
sternu przyrodniczego zrnienil si~ calkowicie. W teorii fizykalnej 
nie rna juz a bsolutny,ch zdan rnetodologicznie naj,wczesniej'Szych, 
ktore pelnilyby roI~ bezspornych zalozen 13. Jezeli takie zdania 
w ogole istniejq, to znajdujq si~ w kazdyrn ra'zie poza systemern 
fizyki. Nie Sq bowiern zdaniarni poczqtkowymi zdania obserwacyj
ne, ktore zawsze mogq bye kwestionowane i ktore stale trzeba 
sprawdzae. A co wazniejsze - wynik tego sprawdzania zwiqzany 
jest z przyj~ciern okreslonych zdan teoretyczll1ych. Nie rnozna r6w
niez traktowae podstawowych hipotez jako absolutnych zalozen 
przyj~tych konwencjonalnie. Skoro bowiem fizyka rna bye naukq 
realnq, to musimy uzasadnie i usprawiedliwie empirycznie te hipo
tezy, a wi~c w oparciu 0 zdania obserwacyjn.e. A Z'TlOWU, jak sze
rako uzasa1dnil juz Duhem, 'obserwtl'C'ja potvJie~dza lub obala nie 
poszczegolnq hipotez~, Iecz jednoczesnie cale uklady zdan teorii. 
Nie mozna weryfikowae zadnego wyizolowanego zdania systernu 14. 

Tak wi~c nie tylko nie rna absolutnych zdan najwczesniejszych, 
lecz rowniez nie istniejq bezwzgl~dnie pochodne. Stqd, w przeci
wienstwie do systernow dedukcyjnych czy tez ulklad6w indukcyj
nych, nie da si~ ustalie naturalnej hierarchii porzqdkowej wsrod 
zdan fizyki. Zaden element teorii rue rna IbezwzgI~dnie 'stalej w niej 
pozycji. Najcz~sciej zdania w stosunku do innych wyst~pujq w kil
ku rolach. Majqc na uwadze wnioskowanie, wyst~puj<j w pewnych 
przYIPadkach jako przeslanki, a w innych jako wnioski. Zdania by
wajq powiqzane nie tylko wielostronnie, ale i wielorako. Zwi<j~ki 
rnetodologiczne bywajq rozne: indukcyjne lub dedu'kcyjne, doka
nane przy POiillOCY przejsc dowodowych lub tylko usprawiedliwia
jqcych ,ezy rnotywacyjnych, czy nawet jedynie takich, ze jedno zda
nie podsuwa pornysl drugiego. Wszystkie te ,relacje nie wyst~puj<j 
r6wnorniernie, ustawicznie Sq wzrnacniane i pornnazane. R6zna
rodnose dotyczy takze samych zdan. Maj<j one lPostae bqdz regul, 
bqdz tez 15, zarowno zdan jednostkowyeh spostrzezenjowych, jak 

13 Por. R. Car nap, 'Ober Protok.ollslitze, "Erkenntnis" 3 (1932-3). 

14 Z. Z a w irs k i, Uwagt 0 metodzie nauk. przyrodniczych, "Przeglqd FUo
zoficzny" 44 (1948), s. 31~. 

15 Nie tylko tezy logiki odgrywajq rol<: dyrektyw. Empiryczne prawa uog61
niajqce mogq bye r6wnie:i: traktowane jako reguly dokonywanych obserwacji. 
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tez ich uogolnieil, czy zdail teoretycznych romych typow. Wspol
czesny system fizyki rna przeto struktur~ jak by nieregularnej, 
roznie zag~szczonej siatJki 16. IlU'struje to z duzym uproszczeniem 
poniZszy schemat. 

[R6Znej wielkosci kOfka symboliizujq odmienne typy zdail, a ro:i:ne 
rodzaje linii rozmaite stosunki zachodzqce mi~dzy zdaniamij. 

Konsekwencj<j omowionego s,ta:nu rzeczy jest to, iz w ra'zie po
trzeby modyfikacji chocby jednego zdania, a tym bardziej jego 00
rzucenia lub przyj~cia, trzeba przebudowywac jednO'Czesnie znaczne 
cz~sci systemu. 

System fizykalny, mimo tej w zasadz.ie bezhie-rarchicznej struk
tury, faktycznie gdzies si~ zaczY'lla, jego budowa odbywa si~ wedle 
pewnej kolejnosci. Oczywiscie b~dzie to poczqtek i hierarchia 
wzgl~dna, ale 'trudno jq w ogole odrzucic. Podobnie w niekoil'Czq
cej sit: siatce zdail systemu mozna wyodr~bnic pewne cz~sci, a ra
czej uklady stanowiqce w sabie jakby osobnq calosc, a w s,tosuniku 
do innych cz~sci pelniq.ce chankterystycznq funkcj~ metodologicz
nq. Dzieje si~ tak dlatego, ze wystt:pujq tam cz~sciej pewne typy 
zdail lub zachodzq okres1one relacje metodalogic1J!le. Pad wplywerri 

St'ld teoria dzi§ to nie tylko system prawd ale i narz~dzie dalszego badania. arse
nal srodk6w i system przepis6w nowego poznania. Por. J. Met a II man n, 0 bu
dowie i wtasciwosciach nauki. "Wiedza i 2ycie" 13 (1938); B. G awe c k i, Metoda 
nauk przyrodniczych "Wiedza 1 Zycie" 16 (1947), s. 511-9; T. C z e z 0 w ski, 
Twierdzenia og6!ne w teorii naukowej [w:] Odczyty ti!ozoftczne, s. 105-111. 

16 P 0 z nan ski - W u n d h e i 1 e r, op. cU., s. 114. 
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Carna'pa przyjE:lo SiE: w systemie fizyki wyr6i:niac pod wzg1~dem 
forma1nym trzy gl6wne dzialy 17 1° - ,system sformalizowany 10'
giko-maltematyczny, wzbogacony 0 terminy i postu1aty specyfilczne 
d1a danej dyscypliny fizyka1nej; rna onzwykle postac czystego ra
chunku pozbawionego interpretacji empirycznej; 2° - zbi6r zdan 
empirycznych, sklaldaljq1cy siE: ze Z!dan 'spos trzezeniClwych, ich uog61
nien i zalozen ora'z 3° - uklad okreslen i regul lqczq'cych i koordy
nujqcych rachunek z danymi obserwacji; jest to' tzw. i'nteI"pretacja, 
bo umoz1iwia empirycznq int€rpretac.i~ systemu sformahzowa
nego IR. 

Pierwsza cz~sc sama ' w sobie ma w zasadzie strukturE: pirami
daJnq. Jest systemem dedukcyjnym. Zalozeniami jego Sq obok po
stu1at6w 10giko-matematycznych Sipecyficzne postulaty sta'nowiq'ce 
definicje a'ksjomatyczne symboli, kt6re mogq bye interpretowane 
w terminach wlasciwych danej dyscyplinie fizyki, jak np. w me
chanice teoretycznej, teorii kwant6w, teorii wzg1~dnoSci. BE:dqc 
teoriq sformalizowanq posiada charakter nauki apriorycznej. Me
todologia jej jest w zasa'dzie wsp61na z nauikami dedukcyjnymi. 
Tutaj zaciera siE: r6z.nica mi~dzy matematykq a zasadami fizyki. 
Dlatego tez, 0 ile rna bye fragmentem nauki empirycz'nej, musi 
wystqpie w Ipowiqzaniu z pozostalymi dwiema cZE:sciami calego sy
stemu fizyki. 

Zbi6r zdaiJ. empirycznych n i.e posiada specyfiC'znej struktury. 
Dla calego systemu stanowi jakby empirycznq bazE:. Na niej opie
rajq siE: tezy teoretyczne, a zarazem zawarte w niej reguly obser
wacji wyzna!czajq do pewnego stopnia wyniki dalszych obserwacji. 
Osobno wzi~,ty zbi6r zdan empirycznych nie stanowi' jeszcze nauki 
we wsp6lczesnym tego sl()lwa znaczeniu. Wymag<;l wyjasnienia przez 
teori~, od kt6rej tez zalezy dowodowo, a zwlaszcza pod wzglE:dem 
aparatury poj~ciowej. 

Trzeci fragment fizyki pelni w konstrukcji calego systemu rol~ 
ogniwa IqC'zqcego pozostale obie cz~sci. Koordynuje przede wszyst

17 Pomija si~ tu zasadnicze rozr6znienie systemu i metasystemu. Por. P 0-
Z nan 5 k I, Operacjonalizm po trzydziestu latach [w:[ F'ragrnenty fHozoflczne II, 
Warszawa 1959. S. 178-218. 

18 Powyzsze l'ozr6znienie trzech cz~sci w strukturze systemu fizyki pozwala 
objasnic. jak naleiy pojmowac dwa zasadniczo odr~bne typy nauk fizykalnych, 
a mianowicie fizyk~ teoretyczn"l i fizykE: doswiaaczalnq. Pierwsza koncentruje 
sl~ przede wszystkim na rachunku, a druga na opisfe zjawisk wyrazonym w zda
mach empirycznych. Oczywiscie nie trzeba Sqdzic, ze fizyka teoretyczna ogranicza 
si~ do samego systemu sformalizowanego, a znOWL1 fizyka doswiadczalna jest tylko 
ukladem zdan empirycznych. System fizykl jako nauka nie moie zamykac siE: 
w ramach kt6rejkolwiek jednej z wymienionych wyzej cz~sci. Wolno nam m6wic 
o fizyce teoretycznej albo doswiadczalnej, gdy skuplamy szczeg6ln<j uwagE: na tym 
lub innym fragmencie calej siatki systemu fizyki. 
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kim ich j~zyki. Czyni si~ to najpierw przy pomocy definicji przy
porzqdkowujqcych (def. coordinating, def. applicational, Zu
ordnungsdefinitionen), pozwalajqcych zastqpic w schematach i wzo
rach zmienne i parametry waMosciami liczbowymi otrzymanymi 
w drodze pomiaraw. Dzi~ki nim mozna teori~ sformalizowanq in
terpretowac empirycz:nie. Jak z jednej strony szukamy teoretycz
nych wyjasnien , tak z drugiej umysl dqzy do znalezienia zWiqzku 
mi~dzy swiatem poj~c a swiatem zjawiJSk. Nie zawsze jednak daje 
si~ przelozyc teoa-i~ calko·wicie, terminom teorii przyporzqdkowac 
w sposab jednoznaczny same terminy obserwacyjne. Teo·ria nauko
wa bowiem nie rna kopiowac swiata podpadajqcego pod zmysly, 
lecz stwarza schemat poj~ciowy dla przedstawienia struktury swia
tao Buduje jakby racjonalny szkielet pozbawiony tresci zmyslowych, 
szJkicuje intelektualnq map~ swiata. Wyj asnia nam ona dane do
swiadczalne 0 swiecie, pozwala jednolicie ujqC raznorodnosc empi
rycllllego opisu swiata, ale nie zawsze daje si~ wyrazic w j~zyku 
obserwacyjnym nawet posrednio. Stqd ten trzeci fragment w sy
stemie fizyki sprawia metodologom moze najwi~cej trudnosci. Raw
niez i pned epistemologiem jawiq si~ w zwiqzku z rolq ,tej cz~sci 
w strukturze fi,zyki nielatwe do rozwiqzania problemy. Biorqc pod 
U!waJg~ W wysOikim stopniu tworczy, spekulatywtny i talk datlekd. od po
tocznego pO:bnania charalkterr- teorii fizyika1lmej, z calq silq narzuca si~ 
pytanie, czy mozna odnosic do wszystkich jej zdaii kwalifikacj~ 
prawdy? W przypad1ku zas pozytywnej odpowiedzi, czy istniejq 
kryteria jejrozstrzygalnosci? 19 Nie mniej interesujqCCj sprawq jest 
rozwiqzanie tego, w jaki sposob w strukturze sys temu fi.zyki lqczq 
si~ ze sobq elementy empiry,czne i aprioryc2me ~O, oraz tego, ktary 
z nich odg.rywa w dziejach nauki donioslejszq rol~. 

Nie odpowiadajqc na te pytania pozwol~ sobie przytoczyc cie
kawq i chyba tYPOWq dla wspolczesnej teorii nauk empirycznych 
wypowiedz Poppera: "Czynnikiem otwierajqcym drogi nowemu po
lmaniu okazala si~ mysl i teoria, nie zas obserwacja, ek.s.peryoment 

wynalazek. Jednaki:e ek'Slperyment ochrania nauk~ przed bl~dem 
zmusza do szukania nowych drag". 

Ks, Stanislaw Kaminski 

10 Por. H. Me h 1 be r g, Ideatizm i )'eatizm na He wsp6!czesnej ftzyki, "Kwar
talnik Filozoficzny" 17 (1943), S. 87-116 i 207-39; E. S c hat z man Ftzyka kwan
towa a r zeczywtsto§C, " Mysl Filozoficzna - Przeklady" 3 (4), Warszawa 1955 S. 15_ 
76, oraz B . B a v ink, Was ist Wahrheit in den Naturwissenschaften?, Wiesbaden 
1947. 

20 Por. T. C z e Z 0 w ski, Kitka uwag 0 racjonatizmie i empiryzmie I\V:I Odczy
ty fitozoficzne, s. 26-33, A. Pap, The "a priori" in physical. theory, New York 
1946, oraz F. Go n set h, L'OtLVerture Ii t'experience et tes a priort, "Dialectica" 
9 (1955), S. 5-22. 



MIECZYSlAW ALBERT KRAPIEC or 

ASPEKTY FILOZOFICZNE 
TEORII EWOLUCJI 

T eoria ewolucji przyrody jest tak stara jak naukowa mysl euro
pejska. Pojawila si~ ona wraz z narodzirnami filozofii, b~d'lc nawet 
jej swoistym wyrazem 'lub aspektem. 

Pierwotnie gdy nauka byla jeszcze tylko filozofi'l - zagadnienia 
ewolucji pojawialy si~ na kanwie filozoficznych rozwazaii 0 natu
rze swiata. Dotyczy to ok,resu mysli ·starozytnej, a takze srednio
wiecznej, si~gaj'lcej w nielktorych swy,ch "odnogach" az do czasow 
nowozytnych, bo do polowy XIX wieku. Od polowy XIX wieku 
teoria ewolucji przyrody odrywa si~ juz zdecydowpnie od filo
zoficznych dociekaii 0 kosmosie i coraz bardziej wi'lze si~ z na
ukami scislymi, pl'zyrodniczymi. 

W obecnyro wi~c wykladzie przyjrzyjmy si~ mysli ewolucyjnej, 
o ile ona jest zwi'lzana z pierwotnymi k 'oncepcjami filozoficz.nymi 
o powstaniu i naturze swiata (ok res pocz'ltkowy do czasow Arysto
telesa), nast~pnie przypatrzmy sitl dlugiemu okresowi, gdy pano
wala teoria samor6dztwa i zwi'lzemy j'l z filozoficzno-astronomicz
nym modelem swiata, jaki zasadniczo skonstruowal Arys!toteles, 
a pewne modyfika.cje poczynili inni mysliciele - a wreszcie przyj
rzyjmy si~ roysli ewolucyjnej (biogenezie), 0 ile ta wyst~puje na 
kanwie nauk przyrodniczych. To stanie si~ 'podstaw'l dla samodziel
nych, filozoficznych rozwi'lzaii zagadnienia. 

W tym wykladzie celowo pomijam wiele zagadnieii trudnych, 
spornych, zwi'lzanych z teori'l t'ransfoI'!lllizmu, by sprawy do reszty 
nie zaciemnic. 

,. 

I. a. Mysl filozoficzna, wyst~pujCjca b'ldz w szacie tzw. filozofii 
czystej, b'ldz tez w postaci filozofuj'lcej biologii, wlasciwie za'wsze 
stala na gruncie tak lub inaczej poj~tego ewolucjonizmu. Ewolucjo



ASPEKTY FILOZOFICZNE TEORII EWOLUCJI 777 

nizm ten posiadal r6zne Ipostaci: od naiwnego - w swych odpowie
dziach, a nie w stawianiu pytan - fizykuj'l,cego monizmu, popTzez 
dynamh.'itycznq struk'tur~ swiata Arystotelesa i Itych wszystkich, 
kt6rzy przyj~li arystotelesowskie zalozenia filozoficzne, do nowo
zytnej i wsp6lczesnej monizujqcej lub tez monistycznej filozofujqcej 
biologii. 

Przypairzmy si~ niektorym tylko faktom historycznym mysli 
ludzkiej 1. 

Na przelomie VII i VI wieku przed Chrystusem Tales z Miletu! 
zastanawiajqc si~nad prazasadq swiata, wyrobH sobie prze'konanie, 
ze w 0 d a jest tym praelementem, pratprzyczynq, Ikt6ra wszystko 
ontycznie uzasadnia. Praelementem filozofujq,cy fizycy jonscy na
zywali - jak twierdzi Arystoteles - "to, z czego sklada si~ wszyst
ko, co istnieje, i z czego najpierw powslaje i w co wreszcie prze
chodzi ... dlaotego nic rw 'Og6le nie powstaje, ani tnie gillie, panliewaz 
natura trwa wiecznie" 3. 

Uczen Talesa Anaksymander przyjmowal jako praelement kos
mosu jakqs bezkresnq pramateri~, z kt6rej dopiero wszystko si~ 

rozwin~lo i wszystko jest jej przejawem: " ... nieokreslony bezkres 
(APEIRON) jest powszechnq przyczynq powstawania i zamierania 
wszystJkiJego. Z niego, dowodzi, wylonily si~ nieba i w og6le wszyst
kie nieskoilczone swiaty [ ... ] Utrzymuje r6wniez, ze pierwszy czlo
wiek powstal ,ze 2lwierzqt 0 innym wyglqdzie, a to dlatego, ze inne 
zwieTz~ta w szybkim czasie umiejq same 'przez si~ zywic siE:, a je
dynie czlowiek potrzebuje dlugiego okresu czasu na wycho,wanie. 
Z tego tez powodu, gdyby od poczqtku mial takq jak teraz naturE:, 
to nigdy w og6le nie zachowalby siE: przy zyciu" 4. 

Trzeci filozof jonski, Anaksymenes 5, ,;przyjql za pierwotny ele
ment powietrze gloszqc, ze z niego wszystko powstalo i w nie zno
wu siE: obr6ci" 6 

TeoriE: Heraklita przedstawil Diogenes Laertius : "Nauka Hera
klita w og6lnych za!Tysach przedstawia si~ nast~pujqCo: wszystko 
pochodzi z ognia i w ogien siE: obraca... Ogien jest elementem pier
wotnym i wszystko jest zamianq ognia powstalq przez zgE:szczenie 
i rozrzedzenie.. . wszystko powstalo przez przeciwienstwa h wszyst

1 Pelniejszy obraz daj 'l prace PAN Komisj i Ewo}ucjonlzmu, potvstanie ;zycta 
na ziemi, Warszawa 1957. BEldEl cytowal w skr6cie: Wypisy. 

2 Zyl on prawdopodobnie ok. 623- 543 przed Chr. Uchodzi za piel'wszego flIo
lIota europejsklego. 

I Cyt. za t1umaczeniem umieszczonym w Wypisach, s . 19. 

4 tam z e, s. 20 . 

• Zyl ok. 58(}-520 przed Chr. 
• Wyptsy, s. 21. 
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ko plynie na ksztah rzeki 7 ••• " Heraklit wi~c utrzymywal, ze wszyst
ko jest w ruchu i poprzez walk~, ktora jest rodzicem wszystk:ego 
swiat si~ nieustannie organizuje i dezorganizuje zarowno w aspekcie 
natury jak i spoleczenstwa 8. 

U Empedoklesa, zyj'lcego na przestrzeni pi'ltego wieku przed 
Chrystusem, uwidocznila si~ zarowno prama"teria jak i jakas jej 
blizej nam nieznana ~czy to jest wlasciwose, czy tez odr~bna za
sada'?) energia (ktor'l Arystolteles nazywa przyczyn'l sprawcz'l) 
w postaci przyci'lgania i odpychania, zwana milosci 'l i nienawisci 'l . 
Moze to byl rehkt teogonii mitologicznych, gdzie nad Okeanosem 
unosH si~ Eros? W kazdym razie najmniejsze cZ'lstki materii, wy
st~puj'lcej w postaci czterech element6w, powodowane milos'Ci 'l 
i nienawisci 'l , l'lczyly si~, najpierw przypadkowo, dOlpoki nie utwo
rzyly celowego i symetrycznego organizmu: "Teraz posluchaj jak 
ogien oddzieliwszy sj~ spowodowal powstanie przebywaj'lcych 
w ciemnosciach potomkow m~zow i godnych oplakania kobiet.. . 
powstalo wiele glow bez szyi, nagie ramiona bl'lkaly si~ tu i tam 
bez plecow, same oczy' bl'ldzily bez czol. Lecz gdy oba bostwa (mi
lose, nienawise) zmieszaly si~ w wi~kszym stopniu, czlonki polqczyly 
si~ z sob'l , ja1k przypadek zdarzyl... Powstalo wiele istot 0 dwu twa
rza'ch i dwu piersiach, pojawily si~ postacie z ludzkimi twarzami 
lub na odwrot, po.stacie ludzkie z glowami wolow, istoty zmieszane 
plci m~skiej i zenskiej" 9. 

W pi'ltym wieku przed Chrystusem Anaksagoras przyjmuj'lc 
og6lne ewolucjonistyczne zalozenie pogl~bil t~ teori~ przyjmuj'lc 
istnienie ItworczeglQ LOGOSU, ktory z \piEIDwolmego Cha'osu i po- . 
mieszania wszystkiego we wszystkim wyprowadza racjonalny Kos
mos; " ... tw1ierdzi, ze wszystkie rzeezy zmieszane S'l ze wszystkim, 
a proces powstawania rzeczy zachodzi przez ich wydzielenie si~. 
Pr6cz 'tego .przyjmowal pTia1wid'Oipodobni,e, 'ze 'Dnne Tzeczy 'pows'tajq 
z takich samych rzeczy juz istniejqcych, ja'k np. z kamienia ogien, 
a z wrzq,cej wody powietrze. Spostrzeglszy przeto, ze wszystkie rze
ezy wydzielaj'l si~ z kazdej innej rzeczy juz wydzielonej, np. z chle
ba mi~so, kosci i wszystko inne, a jako ze wszystko znajduje si~ 
razem w tej samej rzeezy i jest razem 2Jmieszane, wyci'lgnql st'ld 
wniosek, ze Ipierw,otnie IWszys,tikie rzeczy 'tst'niej'lice byly razem zmie
szane, nim ad siebie 'adldz'iebly si~. I Idlaltego itez w \ten spos6b 1"OZ

poczql swoje dzielo: }) Wszystkie rzeczy byly razem,,". Anaksagoras, 
zdaje s,i~, glosil rowniez, ze gdy wszystkie rzeczy byly razem i znaj

7 tami.e, s. 22. 


8 Por. J. Leg 0 W i C z, Humanizm dialektyki metody myslenia u He'rak!ita, 

"Roczniki U. W.H, t. 1., s. 9--39. 

9 Cyt. za Wypisamt, s. 24. 
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dowaly si~ w spoczynku przez nieokreslony czas, ROZUM, kt6ry 
utwonyl (w Wypisach mylnie przetlumaczono: "stworzyl") swiat, 
chcqc wY'odr~hniic ks~talty, zwane przez niego homoiomeriami, nadal 
im ruch" 10. 

"Wedlug Demokryta wciqz powstaj,! i na odwrot - wciqz ginq 
nie tylko zwierz~ta lecz i roSliny, i wszystkie swiaty, i wszelkie 
dostrzegalne ciala. Jesli powstawanie rzeczy jest spowodowane lq
'czeniem si~ atomow, a zanikanie ich rozdzielaniem siE:, to wedlug 
Demokryta stawanie si~ jes t tylko zmianq ukladu atomow". "De
mokryt jest zdania - pisze Arys toteles - ze pierwsze organizmy 
nie ZJI"odzily si~ jedne z drugich, lecz pow,staly ze wspolnej dla nich 
materi'i. ROimi sil?, O'na w Ik azdym z nich 'wiel!kosc iq i ksztaltem jej 
czqstek skladowych" ll. 

b. Wraz z Arystotelesem rozpoczyna si~ drugi wielki okres 
w pojmowaniu teorii ewolucji. Jesli poprzedni okres filozoficznej 
mysli europejskiej stanowil raczej naiwnq prob~ naukowego, uza
sadn'ionego 'tlUlmaczen't:l swia:ta, to wraz 'Z PIa tonem i Ary'StOitelesem 
powstajq juz wielkie systemy wielostronnie i wieloaspektowo tlu
maCZqce struktury, zdarzenia i procesy, ktore pierwotna, zaczqtko
wo filozofujqca jesz·cze mY'sl naiwnie tlumaczyla. 

Postawione pytanie przez f ilozofuj'!cych fizY'kow joiiskich bylo 
pytaniem postawionym poprawnie : Co ostatecznie tlumaczy wi
dzialny swiat? Pytanie dotyczylo wykrycia ZASADY - ARCHE, 
ktorej rozumienie rozszyfrowaloby to, co jest zagadkowe w swiecie. 
Sam swiat dla czlowieka stanowil (i jeszcze stanowi) wielkq zagadk~. 
Filozoficzna mysl, jako pierwszy przedswit naukowego poznania, 
szukala WeWnqltrz samego bytu, w lonie samego swiata jakiejs za
sady, jakiegos elementu, ktory moglby natychmiast i niejako auto
matycznie wszystko wytlumaczyc. 

J akos tak jest z zyciem calej ludzkosci jak i z zyciem czlowieka, 
ze 'W dzie:ciE:'cym okresie s:ruka :si~ 'odlpowiedzi la1tlwych, jednoz,nacz
nych, wszystko cudownie tlumaczqcych. Ludzkosc w aspekcie na
ukowego poznania - od siodmego wieku &tarozytnej Hellady po
CZqwszy - byla takZe w okresie dzieci~ctwa. Naiwne od,powiedzi 
wystarczaly. Wyobrazano sobie, ze na jedno pytanie ogolnie posta
wione padnie takze jednoznaczna ogolna odpowiedz, ktora wszystko 
od razu automatycznie wytlumaczy. Swiat poj~to naiwnie - moni
stycznie. Swiait miial bye eW'olutem jedlnego ty]ko elemen'tu ma
terialnego. Wszystko byloby w gruncie rzeczy tym samym, tylko 
w r6Znych okresach ewolucji. Ostatecznie jest rzeCZq oboj~tnq, jak 

10 tam z e, S . 26. 


11 tam z e, S. 28. 
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pojmie si~ ten praelement, czy jako jakqs okreslonq postac materii, 
czy jako nieokreslonosc, jakis chaos czy apeiTon; czy element ten 
b~dzie ciqgly, czy tez b~dzie krotny, podzielony na a tomy. I tak 
wszystko jest ewolutem tego stanu pramaterii 

Sam mechanizm ewolucji, jej prawa mozna r6znie pojqC; bqdz 
jako walk~ element6w ewoluowanych, bqdz jako naturalny rozw6j 
zag~szczenia i rozrzedzania, bqdi jakkolwiek inaczej. Jedno jes,t 
najwazniejsze. Swiat caly, kosmos dostrzegany przez nas - jawiqcy 
si~ nam wielostronnie, zlozony, iak dziwny, tak zagadkowy - jest 
w swym dnie, w swym ostatecznym sednie czyms prostym. Jest 
sprowadzalny (przynajmniej w aspekcie genetycznym, historycz
nym) do iego samego jednorodnego praelementu, do jednej pra
materii. Wszystko wi~c w zalqzku staje si~ zrowmiale, wszystko 
staje si~ jasne. Wystarczy jeszcze odkryc mechanizm tej ewolucji 
chaosu w kosmos, wystarczy przesledzic prawa post~pu "w g6r~" 
ay "w d6l", by juz ostatecznie i bez reszty wszys1ko zrozumiec. I ci 
sami m~dn"cy starozytnej Hellady, kt6rzy dawali tak proste re
cepty dotyczqce element6w skladowych swiata, usilowali r6wniez 
wykryc naczelne prawa ewolucji. Dla Heraklita byla to dialektyczna 
walka, dla Empedoklesa jakas prawizja darwinowskiego doboru 
naturalnego 12, dla Demokryta mechaniczne prawa ruchu, dla Ana
ksagorasa mysl kosm iIczna, jeszcze nie odgadniona - oto pierwotne 
wskazania na mechanizm ewolucji chaosu w kosmos. 

Przy naiwnie monistycznym pojmowaniu i tlumaczeniu swiata. 
wystqpil tei od razu hylozoizm pierwotnych myslicieli. Jesli bo
wiem caly kosmos jest ewolulem tego praelementu, to ju.i praele
ment jest w sobie jakos o.iywiony, on takze w jakis spos6b zawiera 
zycie. Z niczego bowiem nic nie powstaje. Jesli zas ostateczne ewer 
luty tego praelementu Sq o.iywione, Sq obdarzone .iyciem, to takze 
nie mozna .iycia oddzielac od tych pierwotnych stan6w swiata, sta
n6w chaosu, czy najpierwotniejszej jakliejs struktury, kt6rej' 
wszystko jest tylko uwielokrotnieniem czy te.i ewolutem. 

* 

II. Naiwnermonistyczne tlumaci enia ewolucji chaosu w kosmos 
nie zapanowaly w calej mysli filozoficznej Grecji. Platon i Arys,ter 
teles przekreslili swoimi dociekaniami ta'kq dzieci~cq wizj~ swiata. 
Szczeg6lnq wag~ posiadajq tu tlumaczenia Arystotelesa, kt6ry 
w swoim czasie posiadl caloksztalt wiedzy 6wczesnej, nade wszyst
ko zas skonstruowal biologiczny model, M6rym do dzis si~ normal

12 Zwr6cil na to uwagEl Nus b a u m. Por Wyp;.~y. s . 2~. 
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nie wszyscy poslugujCj 13. Jednak mysl ewolucyjna nie byla obca 
Stagirycie. WystCjpila ona w caloksztalcie systemu filozoficznego, 
ktory trzeba najogolniej i najbardziej szkicowo ukazae. 

Stagiryta w pierwszej ksi~dze Metafizyki skrytykowal poglCjdy 
swoich poprzednikow, kt6rzy usilowali wytlumaczye swiat w swie
tIe jednej tylko (ARCHE-AITIA)prazasady: jaJkiejs IpostarCi materii. 
Przyj~cie tylko materii jeszcze nie wytlumaczy natury swiata, VO 
nie pozwala na uj~cie struktur stalych, struktur koniecznych. Procz 
czynnika materialnego Stagiryta Wiprowadzil jeszcze w byt (swiat, 
rzeczywistose) element staly, konstant~ organizujCjcCj materi~, ktora 
jest podstawCj poznawalnosci konjecznej. Element organizujCjcy ciq
gle zmie'l1JnCj i IlllieSltalCj 'ffiateri~ ArY'stoteles nazwal formCj i IpojCjl jCj 
jako drugi obok materii w s pot e 1e men t konstytuujCjcy kazdCj 
rzecz materiaInCj. 

Arystoteles zwiCjzal dociekania naukowe z badaniem bytu ma
terialnego, w ktorym istniejCj dzi~ki formie stale struktury pozwa
lajCjce formulowae definicje i prawa badanego bytu. W tym prze
ciwsta'W'il sli~ .idea[istyc7Jllym 'poglqidom Platona, ktory 'Wiedz~ zwiq
zal wlasnie z ideq, b~dqcq oderwanq od materii form q, bytujqcq 
gdzies w zaswi·atach, w pleromie. Swiat materialny bylby tylko 
cieniem doskonalej idei, a wszellka wiedza - anamnezq intuicji, 
jakq dusza posiadala zanim z jakiejs przewiny nie zostala strqcona 
do ciala. 

Jesli koncepcje filozoficzne filozofujqcych fizyk6w, pO'przednikow 
Platona i Arystotelesa, nie dawaly iadnej podstawy dla naukO'wego 
pozna1nia, bo bCjdz wY'prowadzaly si~ ze ISIprzecZ'll'osClil, bqdZ do niej 
·prowadzily (przy realizmie poznawczym), wlasnie "0' dostrzezenie 
przez Arystotelesa zlozonej struktury rzeczy jedynie pozwolilO' na 
realistyczne poznanie naukowe, z jednej strony afi.rmujq'ce zasad~ 
niesprzecznooci, a z drugiej ograniczone w zasi~gu poznawczym 
przez ciCjg!e zmiennq i niestalCj ma,teri~. 

Oprocz czynnika mate,rialnego i formy, jako wspole'iementow 
konstytuujqcych konkretne rzeczy, dostrzegl ATystoteles koniecz
nose przyj~cia przyczyny sprawczej i celowej zarazem, gdyz w swie
cie istnieje ruch. Sprawca to zrodlo ruchu, a cel to ostateczny jego 
kres, scislej - to pokierowanie do czegos ruchem. 

W arystotelesowskiej wi~c wizji swiatapojawily si~ wielokrotne 
czynniki tlumaczCjce swiat; wielokrotne, bo czworakie zasady 
czynniki ontycznie uzasadniajCjce ma,terialny kosmos. Arystoteles 

13 Biologiczny model materii polega na pojmowaniu materii zyj'lcej jako ja
kiej§ substancji-podloza, jakiegos bytu, kt6ry istnieje sam w sobie, a z niego jak 
ga1<lzie z pni drzewa, "wyrastajq" wladze, kt6re produkuj'l "owoce", czyny-akty. 
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przeciwsta wil si~ nie tylko filozofujqcym fizykom j0l1skim, ale 
szczegolnie Anaksagorasowi, ktory za poczqtek dziej6w swiata uwa
zal pierwQJtny ,chaos, w ktorym wszystko bylo we wszysrtk1m. Sta
giryta stal na stanowisku, ze nie jest mozliwy uprzedni stan cha
otyczny swiata - to tylko teogoniczne mity, ale swiat od samego 
poczqtku jest uporzqdkowany, jest kosmosem, jest zbiorem wielkosci 
bytow samoistnych powiqzanych mi~dzy sobq ruchem i wsp6lnym 
ostatecznym celem, kt6ry jest jakby odwrotnosciq pierwszego zrodla 
ruchu, pierwszego nieporuszonego poruszyciela 14 . 

Arystotelesowski swiat jest zespolem, kosmosem rozmaitych by
tow - 7r.o)J,[J'Xli):, U;"(E'ttxt 'to ~\I 15, w kt6rym na pierwszym planie po
jawia sli~ ruch jako absolutnie pierwsze "uderzenie" kosmosu 
w swiadomo!Sc czlowieka. Wszystko, co jest pierwotnie poznawalne, 
jest poznawalne z racji ruchu. Ruch jest czynnikiem lqCZqcym 
wszystkie byty w kosmosie: od najbardziej pierwotnego ruchu 10
kalnego, do ruchu pierwszych niebios, do Pierwszego Poruszyciela 
nieruchomego. Ruch (a przez too i cel, skoro ten jest kierunkowosciq 
ruchu) lqczy wszystkie byty ze sobq, dzi~ki ruchowi jest wlasnie 
uporzqdkowany kosmos. Ruch - poj~ty jako "srodek"lqczqcy kos
mos - nalezy rozumiec najszerzej, jako wsze1kie zmiany, przemia
ny tak substancja1ne, Jak i przypadlosciovve. 

Wsr6d r6znorodnie istniejqcych bytow jest hierarchia. Najnizej 
polozony jest nasz materia1ny swiat w sferze pod:ksi~zycowej. Nad 
sferq ksi~zycowq istniejq jeszcze irnne wYZsze sfery - niebiosa .. 
Ruch pierwszych niebios najwyzszej sfery jest naj'doskonalszy i jest 
on pierwszym nap~dowym kolem dla wszelkich innych ruch6w nie
bios i wszystktch ruch6w w naszej podksi~zy,cowej sferze. 

Poszczeg6lne byty, jakie znajdujemy w swiecie, Sq zlozone z pier
wiastka ' materialnego, z materii: iii, samej ze siebie bezksztaltnej,. 
beztresciowej, niepoznawalnej, oraz z formy, ktora ksztaltuje, orga
nizuje, nadaje tresc materii. Ani materia jako taka, ani forma jako, 
taka nie Sq bytami. One tworzq byt przez wzajemne ze sobq polq
czenie, gdzie elementem jednoczqcym, organizujqcym, dosrkonalq

14 W tym sensie, i.e ostatecznym celem jest, co jest pierwszym zr6dlem realnego· 
ruchu. 

15 Arist. Met. Ec. 4 1028 a 5. 
16 Gdy m6wimy 0 materii u Arystotelesa, to materi~ tf; na1ezy pojmowac 

zgodnie z calym systernern Stagiryty. Nle jest to wi~c materia, jakq mamy 
w przednaukowym doswiadczeniu zrnyslowym, ale jest to materia, poj'lta jako, 
absolutnie potencjalny czynnik rzeczywistosci. W og61e u kai.dego niemal filo
zofa poj'lcie materii wystf;puje jako jeden z element6w systemu i tylko na tie 
systemu mozna zrozumiec dane pOj'lcie materii. Na temat arystoteJesowskiej ma
terii zob. mojq rozprawf;: Teoria materii w aspekcie fizykalnym i fitozoficznym, 
"Zeszyty Naukowe KUL", 1959, n. 2. 
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cym, jest forma. Materia jest poddana organizowaniu, doskonaleniu 
formy, ale zadna. forma nie ogarnia calkow~cie materii, nie znosi 
jej potencjalnosci. Dlatego tez materia dzi~ki ruchowi i przemianom 
ciqgle "p'rzeplywa", "przechodz;i" p['zez llla1jrozma'itsz,e byty, w kto
rych tworzy wraz z formq coraz to nowe realne tresci. Materia, 
kt6ra wczoraj byla kurq, dzls przez zjedzenie i strawienie staje si~ 
czlowiekiem. Pochod i przeplywanie materii przez byty w swiecie 
podk'si~zycowym Sq nieograniczone. Materia od stanow nieorganicz
nych przechradzi 'W ilJlJlle stalllY organi'czne, ozywiane, lud2'Jkie i Jest 
jej obaj ~tIlle, Ijatkie byty kcmstytuuje. Ma;teria sarna ze sieb1ie jest 
zdolna stac si~ wszystkim, byle tylko zaistnial odpowiedni sprawca, 
zr6dlo ruchu i odpowiednie dyspozycje przez ruch-przemian~. Ma
teria moze bye wszystkim. Ciqgle jest zdolna stac si~ czyms innym. 
Tylko w sferach nadksi~zycowy.ch ciala nie'bieskie, b~dqc inteli
gencjami czystymi (jak by aniolami) posiadajq calkowicie opano
wanq materi~. W cialach niebieskich potencjalnose materii juz jest 
opanowana i materia cial niebieskich, juz nie moze stac si~ czyms 
innym. Natomiast w sferze podksi~zycowej, ziemskiej materia jest 
sarna ze siebie bez tre.sci, moze przyjqc kazdq tresc i wraz z form q 
ukonstytuowac kazdy byt 17 . 

I tutaj dostrzegamy miejsce na ewolucj~. Wlasnie materia jest 
podstawq ewoluowania .swiata. Wprnwdzie w oczach Stagiryty 
.swia,t od poczqtku jest kosmosem, wprawdzie nie rna jakiegos "po
chodu wzwyz" w swiecie, to jednak istnieje w obr~bie odwiecznie 
istniejq.cego swiata nieustanna przemiana i ewolucja. Wszystko 
przechodzi we wszystko przez materi~. Swiat jest poddany nie
ustannym przemianom, bo wspolelement konstytuujqcy bytowosc 
moze przechodzic w najrozmaitsze bytowe stany. Wymagany jest 
jedynie czynnik wS'polmierny, zwany przez Arystotelesa aktem, 
ktory by potencjalnq, moznosciowq materi~ zaktualizowal do odpo
wiedni.ch bytowych stanow 18. 

W normalnym hiegu rzeczy ewolucja .swiata, jego wewn~trzna 
przemiennose, dokonuje si~ na skutek oddzialywania naturalnych 
czyn:ni,k6w, jecilrroTodnych. Arys:tote>les przyjlmowal w teorii przyczy
nowania sprawczego, ktore jest zrodlem ewolucji przemiennosci, 
prawo synonimii 19. Czlowieka moze zrodzic tylko wspolmierna 
przyczyna - drugi czlowiek, gatunkowo pelny, a wi~c m~zczyzna 

17 Teoritl tEl przedstawil Staglryta w II ksiEldze De coeto et mundo. w Met . 
ks. A. rozdzlaly pocz'ltkowe oraz rozdz . 8. 

IB Por. Met e c. VI. 

19 POL M. Jaw 0 r ski. Arystotetesowska i tomistyczna teoria przyczyny 
sprawczej na He poj~cia bytu. Lublin 1958. rozdz. III. 

http:wiedni.ch
http:nadksi~zycowy.ch
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i kobieta; zwierz~ pochodzi od zwierz~cia itd. To jest prawo 
og6lne 20. 

Poniewaz jednak dolqczyla si~ naiwna obserwacja przyrodni
cza i zbyt pochopnie dostrzezono, ze niekt6re mniejsze zwierz~ta 
powstajq nagle, np. wszy, pchly itd., wobec tego przyj~to (Arysto
teles, ojciec przyrodoznawstwa tez to p'rzyjmowal), ze mniej dosko
nale zwierz~ta, kt6re nie posiadajq krwi, mogq rodzic siE: z materii 
nieozywionej, a wi~c z rozkladu bqdz cial zywych, bqdz tez z brudu. 
Uwazano, ze bezkrwiste zwierzE:ta Sq tak niskie w rozwoju, iz na
wet sily nieoiywione materii potrafiq skonstruowae tak niedosko
nale iycie 21. Tym bardzie'j, ie w takich wypadkach silE: naturalnq, 
czyli akt .czynnika na turalnego, rodzica, zastqpi ruch i sila czynnika 
wyiszego, mianowicie sfery niebieskiej, kt6ra b~dqc bytern hie
rarchicznie wyiszym, potrafi uzupelnie te sily, kt6re brakujq czyn
nikom nizszym, nieorganicznym, 'czy tei nieiyjqcym 22. 

W takim stanie rzeczy niesprzeczny charakter teorii jest zacho
wany. Istnieje moiliwoSe i realna przemiana-ewolucja w swiecie 
z racji bezt.resci.owej (po ary:stotelesowskru pojE:tej) materi~, ,pod wa
runklem !js'tnie.nia przyczy.ny SlPraM"czej, Wisp6lmierne'j w swej dosko
nalosc'i iCLo bytu, k,t6ry "stJalje s iE:" w procesie przemia!l1y. Ws·p6lmielr
nose ta a}bo jes t 'jeti'llol'odrna, przy za;chowa\l1lilu praiWa syrnO'llimi'i, alba 
nie, gidy wchodzi w gr~'czynnilk wyiszy, sfera wyiJsza. I w6wczals ma
my klasyczny wypadelk sam'or6dztwa, zwarny od czasow sta.roiyt'llych 
generatio aequivoca. W takiej teorii nie rna iadnej sprzecznosci, 
bo wszystkie bytowe stany Sq uzasadnione przez inne wsp6lmierne 
stany byto we. Nawet samO'r6dztwo, wydajqce si~ nam dzis tak 
naiwne, bylo proporcjonalnie uzasadnione i nies'przeczne. 

Arystotelesowski O'braz swiata na og6l za,chowal si~ przez dlugie 
wieki i w zwiqzku z tym jeszcze dluiej zachowala si~ teoria sarno
r6dztwa, teoria przechodzenia materii martwej w iywq, natych
miast i skokowo. Uzasadnieniem takiego skoku zawsze byly sfery 
wy±Sze, wedlug Ptolomejskiego obrazu swiata. A trzeba pami~tae, 

20 Ten sam filozoficzny obraz swiata przyjmujq w zasadzle filozofowle arabscy 
Tomasz z Akwinu, a takte caly szereg p6zniejszych jego komentator6w z XVI 
XVII wieku. Nowosciq samego Tomasza jest skonstruowanie poj~cia bytu od

miennego od koncepcji Arystotelesa. U Tomasza poj~cie bytu jako bytu poslada 
charakter egzystencjalny. Katdy byt jest realny nie dzl~ki formie, jak u Arysto
telesa, ale dzi~ki istnieniu. Forma jednak nadal spelnia W systemie Tomasza 
wszystkie funkcje aktu, lecz w porzqdku ese ncjalnym. Warunkiem j ednak spel
nienia tych funkcji jest uprzednie istnienie. 

21 Pierwszy tom Wypis6w - Powstanie zycia na ziemi rozdzial II do IV daje 
obfity i ciekawy material dowodzqcy, jak powszechnq byla wiara w samor6dztwo 
i jak zenujqco naiwne teorie przyjmowali starozytni sredniowieczni mysliciele. 

22 Por. np. sw. Tom as z, Summa Theo!. I, 71 ad 1. 

http:przyczy.ny
http:MIECZYSl.AW
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ze teoria Ptolomeusza jeszcze w XIX wieku byla utrzymywana 
w niekt6rych szkolacp Hiszpa ni,i , jak 0 tym swiadczq XIX-wieczne 
podr~czniki filozofii, w kt6rych jeszcze zwalczano teori~ Ko
pernika. 

Na tle zarysowanego szkicu mozemy zrozumiec wypowiedzi Ary
stotelesa 0 samor6dztwie, szeregi tekst6w Lukrecjusza, Pliniusza, 
Mberta W'ieTkie.g,o, TomalSZ'a :z; Akwinuj Illa wet Kar.tezjusza 
i Newtona. 

Starq teori~ samor6dztwa, czyli spontanicznego powstawania iy
cia z materii martwej, ostatecznie zniweczyl w swoich doswiadcze
niach dopiero Ludwik Pasteur. Rzecz jasna, ie istnial caly szereg 
mysliC'ireli i badaczy przyrodniczych, jak Leeuwenhoek, Redi, Lin
neusz, Spallanzani, kt6rzy najp'ierw niesmialo, a pozniej coraz moc
niej i coraz silniejszymi argumentami zwalczali teori~ samor6dztwa, 
ale mimo to istnieli jej obroncy jeszcze w XIX wieku, i to zar6wno 
wsr6d przyrodnik6w, przeciwnik6w Pasteura w Akademii Francu
ski€j, jak i 'Wsr6d filozof6w (np. Schopenhauer), filozof6w przyrody 
(przY'mdiniJk6w filoz<lfujq'cy;ch), jakiiffi byl np. ks. Needham, kngli'k 
na siluiJbie Habsburg6w. On to przyjmQwal w nalturze iSltnienie 
prawdzi1wie rodzqcej sily, Ikt6ra tlkW'i w ikazdej miikwskopiljnej sub
sta1ncji .zwiea-z~ce;j luibroSlirmej. (Nawiasem mowiqc, 'isrtmienie 'tej 
sily 'zy'Cliowej Needham lqczyl w dziwny spos6b z moZliwosciq jej 
znrS':zJczenia przez 'stosowa'l1ie ta'k'ich proces6w mecha'l1'ic2ny;ch, jak 
podg:rzewa1nie, Ina cZylffi zr,esttq opieral swojq krytylk~ doswiadiczen 
SpaUalnZallliego.) 23 

Naleiy tu jeszcze wspomniec, ze istniejqca ai do XIX wieku 
teoria samor6dztwa nie ty}ko opierala si~ na arystotelesowskim mo
delu swiata, modelu filozoficzno-astronomicznym, ale takze na au
gustyiiskich teoriach zarodzi zyciowych, rozsiany;ch w materii, zwa
nych rationes seminales, lub tez zmodyfikowanej pozniej przez 
Needhama "rodzqcej sile", kt6ra m'iJalaby rkwic zakl~ta w kazdej 
cZqstce materii ozywionej (roslinrnej - w stosunku ku zwierz~cej). 

Og6lnie wi~c konkludujq'c 0 teorii samor6dztwa zapoczqtkowa
nej przez Arystotelesa , a przyjmowanej p6zniej powszechnie przez 
dkres Sita rozytfllosci , czas6w sreaniow1ec.znyoh i nowozy;tmych, az d{) 
Ludwika Pasteura - moma stwierdzic, ze teoria ta 

1 byla powszechnie przyjmowana; 
2 opierala si~ na uog61nieniu naiwnych doswiadczen czy tei: 

obserwacji; 

23 Por. Wypisy t. I" z. I ., rozdz. II i III. 

Znak - 5 
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3 - wiele w niej bylo element6w fantastycznych, nienaukowych, 
naiwnych, a nieraz wr~cz zenujqco glupich; 

4 - teoria ta jednak "miescila si~" w caloksztale'ie 6wezesnego 
swiatopoglqdu i byla waznym elementem swiatopoglqdu filo
zoficzno-astronomicznego czy tez astronomiczno-teologieznego, 
ezy astronomiczno-filozoficzno-teologic~nego; 

5 - nie zawiera wewn~trznych sprzeeznosci, albowiem w swietle 
przyj~te'go systemu ewentualne fakty byly tlumaczone przy 
pomocy wsp61mie,rnyeh uzasadnien bqdz w postaci teorii przy
czyn wyiszych (eiala niebieskie), bqdz w postaei teorii rozsia
nych przez Boga zarodz,i zycia w materii stworzonej, bqdz 
w postaci jakiegos panwitalizmu. 

* 

III. Po doswialdezen iach Ludwika Pasteura mysl ewolucyjna do
ty,ezqca mozliwosci przechodzenia materii martwej w zYWq doznala 
pewnego wstrzqsu. Z jednej bowiem strony zarzueano wszelk q mysl 
o samor6dztwie i wlasciwie stano na stanowisku kreaejonizmu zy
cia. SzczegoJrnie na terenie fiJ,ozofii ujaWD'La si~ ta wlasni€ tendeln
cja, w mysl kt6rej Pasteur mialby udowodnic niemoiliwosc powsta
nia zycia z materi'i nieoiywionej, a przez to sarno mialby "naukowo" 
udowodnic kreaejonizm. 

Duia jednak ez~sc przyrodl1 i'k 6w, zwlaszeza stojqcych na grun
cie rna terialistyeznego swia topoglq'du, przeniosla problem samo
r6dztwa Ii ewolrucji ma.terii mar;bwej w iywq 0 'szereg pi~ter niiej , 
mianowieie do powstawania bardzo Pl'ostych zwiqzk6w organicznych 
bialkawylch. 

S7x:zeg6~nym propaga1:orem lSa'mor6:d2'ltwa, 7Jwa1neg.o adtq,d "auto
goni q" najpierwotniejszych postaci iycia w okresaeh minionyeh na
szego gldbu, byl profesor z Jeny, Ernest HaeckeI. On to przeciw
stawil si~ nie tylko og6lnie przyj~temu przekonaniu 0 niemoiliwosci 
samor6dztwa, ale nawet Darwinowi, kt6ry b~dq'c sam tw6rcq teorii 
ewolucji gatunk6w, uznawal jednak pierwotny kreaejonizm, jak to 
wyni1ka z zakonczenia jego dziela 0 powstawaniu gatunk6w: "Jest 
to wzniosly zaiste poglqd, ii Stw6rea natehnql iyeiem, jakie nas 
otacza, kilka tylko lub jednq form~ i ze podezas tego, jak planeta 
nasza, ulega'jqe sdi's'le pmIWu eiqi.enia, 'dokonywa.la swego ohr-otu, 
z tak prostego poezqtku zdolal powstac i weiqi: si~ jeszeze rozwija 
nieskon,ezony szereg form najpi~kniejszyeh i najdziw'l1ie'jszyeh" 24. 

E. Haec kel w przYlpisach do dlziela 0 m'orfologii z 1866 rOiku p>isal : 
"Wyda'je rmi 'si~ (ja.k to 'jui: zauwaiiyli przeciwnJiley Danwi'na), ie 

24 Por. 0 pows tall iu zycia hipotezy tcorie , dzieto zbiorowe, PWN 1957, s. 198. 

http:dokonywa.la


ASPEKTY FILOZOFICZf;E TEORII EWOLUCJI 787' 

przyj~cie IS tworzen'ia dla tych praorgarni'zmow jest dualizmem zu
pelnie sprzecznym z monistyczrnym duchem i dzielem wielkiego 
angielskiego przyrodrnika; trzeba po prostu przyjqe, ie umyslnie 
ominql on t~ kwesti~ mogqcq go narazie na wiele niebezpiecznych 
konfliktow. My natomiast tym usilniej musimy szukae odpowiedzi 
na to pytanie, poniewaz domaga siE: jej przyczynowy uklad teorii 
descendencji, a ta<kie zostanie przez to uzupelniona ostatnia luka 
wkosmologicznym systemie moni:zJmU " 25. 

Haeokel 'wi~c pod na'tchl1lienriem fiilozoflicznej, monis'tyc.z.nej (me
chanistycznej) filozofii poczql snue teorie 0 powstaniu pierwszego 
przejawu iycia na ziemi. Braki doswiadczenia zapeln ial nowoutwo
rzonymi greckimi te-rmirnami, aczkolwiek miewal bardzo cieka we 
i z punktu widzenia przyrodniczego moie sluszne intuicje. Przede 
wszystkim s wojq teo'riE: autogonii lqczy - co jest niewqtpliwie cie
kawe i w duzych doza,ch s luszne - z innymi teoriami kosmogonicz
nymi oraz z teoriq Darwina 0 rozwoju gatunkow. Uwaza, ie jego 
teoria jest brakujqcym ogniwem lqczqcym kosmogoniczne teor'i~ 

(w tym wypadku Kanta i Laplarce'a) z teoriq Darwina, I ' 

J a1ko model aut ogonii Iwziql proces krystaliza1oji. Dla aurtogoni i 
wystarczyly proste ruchy mechaniczne organogenicZlny,ch pierwiast
kow: "w plynie zawierajq'cym rozpus zczone pierwiastki chemiczne, 
wchodzq,ce w sklad organizmu, tworzq si~ ws kutek ruchow cZ'l-ste
czek punkty przyciqgania, w ktorych atomy pier,wiastkow organo
genicznych (w~giel, tlen, wodor, azot) wchodzq z sobq w tak scisly 
kontakt, ze lqczq si~ tworzqc zloione drobiny. Ta pierwsza orga
ni'czna grupa atomow, bye moie drobiny bialka, dziala - podobnie 
jak jqdro krystaliza cji - przyciqgajq'co na podohne atomy rozpusz
czone w otaczajqcym roztworze, a te przyst~pujq z kolei do tworze
nia takkh samych czqsteczek. Ziarertko bialka wzrasta i ksztaHuje 
s i~ w jednorodnq mas~ organicznq - m 0 n e r~, czyli brylk~ 
plazmy (gymnocytoda.) podobnq do jakiejs protoameby" 20, Wzrost 
ta1k iej monery moie trwae dlugo i dalej przebiega juz przez mniej 
hib bardziej znane tory procesow wzrastania. 

H ipoteza autogoni i Haeckla podlegala roinym modyfikacjom. 
Najwainiejszse jest to, ze uwaial on, ii mechanistyczne prawa ru
chu wystarczq do wytlumaczenia powstawania iycia na ziemi. Cho
ciaz roinice mi~dzy istotami zyjqcymi i martwylffii Sq wielkie, to 
jednak, zdaniem Haeckla, nie Sq tak wielkie, by nie bylo przejscia 
w oparc iu 0 mechanistyczne prawa ruchu z materii martwej do 
zywej , Podstawq takich twierdzen jest swiatopoglqdowa koncepcja 

25 ta m z e, S. 199 . 


26 tam z e, s. 202-203. 
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monistyczna. Ona byla wlasciwie jedynym, ale wylCjcznie filozoficz
nym argumentem ,na mozliwosc przejscia ze stanow mater'ii nieozy
wionej do mateTii iywej. 

Hipotezy Haeckla, jako ostatec~nie naiwne, doczekaly si~ suro
wej krytyki tak ze strony filozoficznej jak i ze strony przyrodni
kow stojCjcych ostatecznie na stanowisku pierwotnej autogonii zy
cia, jak np. Naegeli, Loeb i inni. Jednak zasadnicza mysl Haeckla 
o mozliwosci powstania i historycznego powstania zycia z materii 
martwej ciCjgle byla iywa wsrod przyrodnikow, ktorzy, jak Naegeli, 
Pfluger, F. Allen, Verworn, H. Osborn, Loeb, Lichtig a wreszcie 
Gparin, prowadzili pra,ce majCjce na celu odkrycie kierunkowoSci 
rozwoju materii i przesledzenie slad6w powstania zycia. 

Hipotezy i teorie byly najrozmaitsze i stanowi q one tomy. Moze 
najciekawsza jest teoria Oparina, ktora stala si~ szeroko znalIla, 
doczekala si~ wielu entuzjastycznych wyznawcow, jak i tez wielu 
krytyk6w. Rzecz jasna, nie mam tutaj zamiaru 'przedstawiac calo
ksztaHu tej teorii, zwr6c~ jedynie uwag~ na najwazniejsze jej mo
menty. 

CharakterystycUlCj cechCj teorii Oparina 27 bylo zwiCjzanie pro
cesu formowania si~ zycia z kompleksem proces6w ostygania naszej 
planety, dzi~ki czemu etap przygotowawczy zycia odbywal si~ 

niezmiernie dlugo. Oparin zwrocil uwag~ na pierwiastek w~gla 
i jego ewolucj~, jego wiCjzanie si~ z wodorem, nast~pnie azotem, 
tlenem. Dals'zy etap to skraplanie i zestalanie si~ gaz6w. Oparin 
dos1!rzega wag~ w~glikow czyli polCjczen chemicznych w~gla z me
talami. One mogly odegrac waznCj 1J:,()1~ w ewolucji malterii orga
n~cznej, gdyz s,! naturalnCj i pierwotnq formCj polCjczen w~gla 

w przyrodzie. Z biegiem czasu w~gliki metali mialyby ulegac 
dzialaniu przegrzanej materii wodnej, a przez to hydrolitycznemu 
rozkladowi z wytworzeniem odpowiedniego w~glowodoru i wodo
l'otlentku. . 

Obok zwuCjzkow w~gla naleiy zwrocic uwag~ na inny pierwia
stek, a'~dt, Ijalko 'pods1tawowy skla'dnik oial' Hialik0 wy;ch. Azo,t po
dobnie jak i w~giel miarby przechodzic rozmaite przemiany che
miczne i w pierwotnych okresach rozwoju ziemi wyst~powal w at
mosferze ziemskiej w postacj amoniaku. W okresie pojawienja 
si~ pierwszych w~glowodorow warunki fizyczne i chemiczne na 
powierzchni ziemi byly calkowicie roine nii obe:cnie. W tempera
turze kilkuset stopn-i', dZi~ki reakcji hydrolitycznej, ktorej ulegaly 
w~gliki metali, powsta:waly w~glowodory. 

27 Teori~ Oparlna w du:iym skr6cle przedstawiam za opracowaniem A. J u
ran d a w dzieie zbiorowym 0 powstantu zycia hipotczy i teorie, rozdz. IV. 
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Dalszy etap pOllegalby na przylqczeniu przez w~glowodory CZq
steczek wody, przez co powstalyby zwiqzki typu kwas6w, alkoholi, 
a nast~pnie w obecnosci amoniaku i wody - soleamonowe kwa
s6w, amidy i wreszcie aminokwasy. W zbiornikach oceanu zwiqzki 
organiczne mogly ulegae dalszym prz,emianom chemicznym, w wy
niku czego coraz bardziej ·kompliktowala si~ budowa czqsteczkowa 
zwiqzk6w arganicznych. Oparin zwraca tutaj uwag~ na reakcje 
chemiczne zwane kondensacjq, polimeryzacjq i reakcjami oksydo
redukcyjnymi. W wyniku tych reakcji zwielokratniajqcych budow~ 
zwiqzk6w organicznych narastaly powclne zmiany rozwojowe ma
tedi, prowadzqce do pojawienia si~ zwiqzk6w chemicznych, majq
cych bezposrednie znaczenie dla powstania zywej materii. 

Dalej najwi~cej uwagi nalezy poswi~cie powstaniu pierwszych 
cia! bialkowych z aminokwas6w. W sklad bialka wchodzq r6zne 
aminolkJwasy powiqza1ne w d~ugie lancUlc<hy. Od ko'lej'rtosci wyst~
powania aminokwas6w, od ich procentowej zawarto·sai , od dlugo
sci Ianeucha polipeptydowego i innych cech cZqsteczki bialka za
lezq jego wlasciwosci. 

Ot6z dla wiqza<nia peptydowego pomi~dzy poszezeg61nymi CZq
steczkami aminokwas6w potrzebna jest dose duza energcia. J ezeli 
si~ przyjmie, ze pierwotne bialka nie pow'stawaly z zwiqzk6w 
identycznych z dzjsiejszymi aminokwasami, lecz ze skiadnik6w 
wyposazonych w wiqzania bogate w energie, to swobodne lqeze~ 
nie .czqsteczek moglo zachodzie spontanicznie, jak to sugeruje uczO
ny amerykanski Lanham w 1952 roku. 

Powstale zwiqzki bialkowe Sq jednak substancjami martwymi. 
Dopiero przemiana materii moze swiadczyc 0 ich zyciu. Tu jest 
potrzebny nast~pny etalp ewolucji materii, w kt6rym Iqczq si~ te 
ciala w zespoly zlozone. 

Powstawanie ukIad6w bialkowyeh, zdaniem Oparina, odby
walo si~ zgadnie z praw ami Ichemii kolo'id6w, gdyz b'i'alka tworzq 
w wodzie roztwory koloidalne. W roztworze wodnym nast~powaly 
reakcje polegajqce 'na wzajemnym oddzialywaniu ze sobq r6znych 
cial chemLcznych. Za podstawowe i najwai:niejsze reakcje uwaza 
Oparin koagulacj~, czyli zlepianie si~ cZqstek danego koloidu, oraz 
odmieszanie si~ koloid6w, polegajqce na rozdzieleniu si~ ukladu 
koloidalnego. Zjawisk,o >to z ()lstalo nazwane ,pr·zez fizykachemiika Bu
genberg de Jonga - k 0 ace r wac j q. Czqsteczkikoloid6w, kt6re 
uleg1y procesowi koacerwacji, tworzy1y k r opelki: k 0 ace r w a t y. 
Tylk,o te 1k,0acE"rw3Jty, w kt6rych przewaza1y p,rocesy s yntezy, mogly 
si~ zachowae. Dok'onyW1al lS'i~ 'W'i~c jak by "dob6r InatJurallny", w wy
niku kt6rego doskonali1y s'i~ - poczqtkowo wylqcznie dzi~ki dzia
1aniu praw fizyko-chemicznych - uklady koacerwat6w, kt6re si~ 
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wyodr~bnily . od pozostalego plynnego srodowiska materii orga
nicznej. 

Juz nie wnikajqc dalej w szczeg6!y proces6w, kt6re mogly za
chodzii: w obr~bie kropelek koa'cerwat6w, mozna og6lnie stwier
dzii:, ze dopiero powstanie uklad 6w, z!ozony,ch z wieloczqsteczko
wych zwiqzk6w organicznych, wyzwolilo :wpelnie nowe wlasciwo
sci koacerwat6w. Najwazniejszym jej efektem bylo przybieranie 
kierunkowosci i haI'lmonijnosci przemian chemi'cznych wewnqtrz 
s amych koacerwat6w, kt6re stopniowo przybieraly charakter bio
logi,cznej przemiany materii. Koacerwaty, do tego momentu mar
twe, przeksztal-cily si ~ w materi~ zYWq, kt6ra juz mogla odegra c 
rol ~ przedkom6rk owych form zyci a, 

Zjawisko to moglo pow.s tac tylko w bardzo dlugim okresie ewo
lucji mateTIii martwej, i to w zupelnie r6znych warunkach anizeIi 
dZisiaj. 

W jaki jednak spos6b p ierwotny organiZim kontynuowal swoje 
zycie? Hipotez~ tlumaczq,cq to zagadnienie wysuwa George Wald ~ ' . 

Nie bylo w6wczas tlenu. Wobec tego istnial jedyny spos6b pobie
rania energii potrzebnej do wzrostu i utrzymania si~ przy zyciu. 
Byl to proces fermentacji . Drugim etapem bylo zuzycie odpado
wego produktu, jakim byl dwutlenek w~gla, w procesie fotosyn
tezy. Zywe org,an izmy nie potrzebowaly juz materii organicznej, 
nagromadzonej w ciqgu poprzedniJch wiek6w. Mogly przeprowa
dzac podstawowe syntezy organiczne pobierajqc energ ;~ ze sloilca. 
Jednym z urbocznych produkt6w fotosyntezy jest tlen. Skoro on 
ukazal si~, moina bylo juz przejsc na proces spalania na zimno, 
czyli oddychania. Od tej pory zycie moglo juz wyjsc z praoceanu, 
bo wraz z pojawieniem si~ tlenu wysoko w atmosferz,e umiejsco
wila si~ warstwa ozonu absorbujqca promienie ultrafioletowe, kt6re 
zabijaly zyc ie. 
, Skr6towo przedstawiona teoria Oparina, jak i inne bioche
miczne teorie - nieustannie byly poprawiane, modyf ikowane, zwal
,czane itd. Nie w tym lezy rzecz. Chodzilo tuta j 0 przedstawienie 
dalszego etapu mysli ludzkiej po doswiadczeniach Pasteura, kt6ry, 
jak w pierws zej chwili si~ wydawalo, zupelnie zniszczyl koncepcj~ 
samor6dztwa. Koncepcj a ta jednak nie znikn~la. Przeksztalcila si~ , 

przeniosla s i ~ na bardziej pierwotne pola, ale nadal istnieje. 
Zanim przejdziemy do jej filozof icznej oceny, zwr6cmy jesz,cze 

uwag~ na kilka mysli wybitnego katolick iego ewolucjonis ty, Teil
harda de Chardin. W swej pracy Le Phenomene humain, kt6ra 

28 Por. Fizyka i chemia zy cia ("Biblioteka ,'Problem6w,x"). W-wa 1959 PWN, 
r. I . "Powstanie ;iycia", S. 41-45, 
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wzbudz:na bardzc wiele dyskusji, pisze, ze p s Y'c h e jest wlasciwie 
koekstensywna w stosunku do materi'i i czasu. Nic si~ nie pojawia 
w przyrodzie, co nie jest od poczqtku przygotowane: "Jestesmy 10
gicznie zmuszeni do przypuszczenia, ze w ka:iJdej cZqsteczce istnieje 
zaIcpbkowa (w stanie nieskorlczenie malym, to zna'czy nieskOl1.czenie 
rozpusz'czonym) jakas psyche" 29 . Jesli wi~c w czlowieku istnieje 
swiadomosc, to ta byia od zawsze, od poczqtku jui przygotowana 
w postaci powszechnej swiadomosci rozsoianej w materii, ktora ewo
Iuuje si~ kierunkowo, na czlowieka, a sam czlowiek rna dalej ewo
luowClc si~ do punktu najdoskonalszego "Omega" . Wedlug Teilharda 
de Charciin, ta powszechna swiadomosc przejawialaby si~ od po
czqtku w materii nie w postaci energii, jak on jq nazywa "doty
kaInej", "zewn~trznej", pod1leglej prawu entropi1i, ale ener,gii "pro
mienistej", energii "down~trz.nej" 30, ktora u czlowieka przejawia 
si~ w postaci energii psychiczno-du'chowej, a ktora wlasnie powo
duje organilzacj~ natur. I wlasnie wszelki byt, nawet materialny, 
posjada t~ "do...iwn~trznq" el1ielI'gi~, il<tora ,jest mot;orem ewoJoucj'i. 

W takim stanie rzeczy istnieje ciqglosc i rozwoj ewolucji. I czlo
wiek, i wsze1lkie gatunki Sq tylko ogniwami tej ewo,lucji. Czlowiek 
jest ostatecznym jej ogniwem. W momencie poja wienia si~ czlo
wieka ewolu'cja poszIa w kierunku juz nie biologicznym, ale noosfe
rycznym, w kierunku rozwoju czystego intelekt'U, ducha :lI. Natu
rall1iie istnieje kres tej ewolucji, jej punkt kierowniczy. Jest nim 
Chrystus, wraz z ktorym ludzkosc poprzez dal'Szy proces ewolucji 
noosferycznej rna ustanowic jeden superorganizm 32, w tym wy
padku nie w~.adomo czy przyrodz,ony, czy tez nadprzyrodzony. 

Teoria Teilharda de Chard in doczekala si~ ostrych slow krytyki 
jak i nie~wyklego wprost uwielbienia. 

Celowo na koricu przytoczylem teori~ katolickiego uczoneogo (nie 
podejrzewanego 0 brak ortocioksji, ,czlowi'€ka, ktory budujq'cO zmarl 
w zakonie) po teorii Opa!rina i wSip61czesnych filozofujqcych bio
chemikow, a/by ukazac, ie moina si~ dopatrzec mi~dzy ich stano
w iskami !l1awet U'j~c ,poniekqd 7Jbieimych. 

2!O Le Phenomene humain (Seuil 1955): Nous somm~s 10gi quement amenes 
a cOjecturer dant tout corpuscule l'existence rudimentaire Cd l'etat d'infiniment 
petit, c'est-a-dire d ' infiniment diffus) de quelque psyche - exactement comme 
Ie physicien admet, et pourrait calcuter les changements de .masse (comp!etement 
insaisissabtes pour une experience directe) se produisant dans les cas de mou
vements tents ; s. 335. 

'0 tam ze, s. 363. 

3. POI'. L'avenir de t ' homme, vues d'un paleontologiste, [w:[ ..Cite Nouvelle". 
10. VI. 1941. 

. 2 POl'. Le Phenomene humain, s. 321, 
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IV. Przejdzmy jednak obecnie do filozoficznej interpretacji 
w tak wielkim skrotowym szkicu przedstawionych pr<oblemow auto
gonii i ewolucj'i, b~dqcej jakqs ogolnq teoriq nauk przyrodniczych. 

Ustalmy sobie pewne niewqtpliwe stwierdzenia. 
Nie mozemy w jakikolwiek sposob podwazae faktow naukowych, 

odkrye, znalezisk ewolucyjnych form zwierz~cych. 

Nie moiemy w iaden sposob zabraniae naukowcom biochemi
kom tworzye teorii dotyczqcy'ch problemu powstawania iycia, 
zwlaszcza problemu autogonii. Nie moiemy im zabraniae przepro
wadzac tabch doswiadczen, ktore ewentualnie odtwarzalyby w la
borator,iach hipotetyczny stan nasz.ej ziemi przed wieloma milio
nami lat, kiedy powstawalo zycie. 

Z drugiej jedmalk str.ony fHozofowie mogq i pOWlIDill'i ba/dae teorie 
biochemikow i przyrodnikow, i analizowae je, wy1uskujqc w tych 
teoriach dane filozohczne, ktore pojawiaj~ si~ bqdz w padstawach 
jakiejs teorii, bqdi tei w jej uogolnieniach. Szanujqc w ca1ej pelni 
prawo naukowca do fOl'mowania takich teorii, a jeszcze bardziej 
szanujqc poszukiwania - w ramach odpowiedniej nauki - uczo
nych do dania odpowiedzi na problem pojawienia si~ zycia na 
ziemi lub tei na problem zmian form istot iyjq1cych, wolno nam 
i trzeba, w1asnie dla dobra samej nauki, ujawniae, co w teoriach 
naukowych wyplywa bezposrednio z uogolnienia f,aktow, co jest 
tylk'o hipotezq UUmalCZq,Cq jakies fa'kty, a co wreszcie uogolnieniem 
natw-y hl1ozO!ficznej >czy Itei ipodsta'wq filozofkwq dIa p.rzyj~tych 

uogolnien. 
J esli biochemi-kowi, czy tei pr,zyrodnikowi-teoretykowi wolno 

stae w nauce na dowolnie przyj~tej podstawie badawczej, nawet na 
podstawie filozoficznej nieprawdziwej (wowczas takZe jego rezul
taty b~dq bardzo ciekawe i poznawczo wzbogacajqce), to filozofi,a 
winna przede wszystkim ujawn'ie takq postaw~. 

Otoi tak si~ zloiy1o, ie wymienione w odczycie stanowiSka zwo
lennikow autogonii (mam tu na mysli Haeckla i Oparina) Sq oczy
wiscie jawnie stanowiskiem monistycznym, i to mon'istycz.nym ma
terialistycznym. Haeckel jest jeszcze rna terialistq mechanistycznym 
i dlatego 'jeg10 1:eoria jest naiwnie ipTosta w tluma/ozeniu genezy zycia. 
ZY'wot je1j by1 tei /klrotki. Zwr6cono uwag~, ie mi~dzy materdq 
martwq a materiq iyw<j zachodzi zasadni.cza r6inica i dlatego czysto 
mechaniczne prawa ruchu nie potrafiq wytlumaczye zjawisk iycio
wych, kt6re posiadajq swo'iste i specyficzne praw3. 

Oparin stoi na stanowisku materializmu monistycznego, ale dia
lektycznego, i uznaje przez to swoistose praw materii iywej. Do
strzega wag~ problemu i zagadnienie autogonii, jak widzieli.Smy, 
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traktuje na tle wielostronnych uwarunkowan, co przez nauk~ zo
stalo przyj~te ja1ko bardz.o cenrne. Mirno ze r6zne 'punikty ieorii 
Oparina zostaly skrytykowane, to jednak wielu naukowc6w, przyj
rnujcl'cy,ch inny swiatopoglqd, podziela ogolny kierunek Uumacze
nia Oparilna. W jego 'wi~c 'teor1ii na,le.zy 'odroimie podlStaw~ fi1ozo~filcz

nq jego tlurnaczen'ia ad samej teorji. F.ilozofkzrna podstawa jest rno
nistyczna wedlug systernu rnateriahzrnu dialektycznego. Filozofowi 
woIno Iprze;pwwadzie krY'tyk~ takiego sta'nowistka. Moina b'oW'iem 
pr-zebadae kons,trUlkcj~ pJrze:drniotu i metody 'tak poj~tej filozofii. Do-
konuje si~ to <nap'olu cZySltlO filozof.i!C2inym .j metodq wylqcmie fj,lo
zoficznq. 

Czy jednak jego filozoficzne stanowisko nie przekresla tyrn sa
rnym wynikow jego pracy? Otoz znamy wYlpC!dki z historii nauki, 
gdy naukow.cy stali na jakims filozofkznym stanowisku i wYipowie
dzieli w oparciu 0 ten system tudziez w oparciu 0 pewne zbadane 
f,akty szereg twierdzeiJ, ktore si~ ostaly. Taki wypadek mial np. 
miejSlce z Iteoriami Newt'ona, ktory formulowal je w opa'l'ciu ·0 me
chanistyczrnq filozofi~ Kartezjusza. Mirno to szeTeg pra.w Ne'wtona 
rna ,porus.tawowe zmaczenie d'la mechamitki klasyczrnej. Moze zatem 
ja,kis naukowiec fOl'mulowae prawa naukowe w oparciu 0 jakqs te
ori~ filozof,icznq, a przeciez prawa te mogq akazae si~ sluszne. Czy 
przez to oka·zujq one sluszlnose przyj~tej postawy? Nie. Bo moze 
bye zwiqzek czysto przypadkowy pomi~dzy sformulowanymi pra
wami a teoriq, ktora mu pozwolila sformulowae dane prawa. Pra.w
dz,iwose sformulowanych i odkrytych praw ani nie p'otwierdzajq, 
ani tez nie obalajq jakiejs teorH filozo£icznej, kt6ra jest autono
miczna, bo posiada sw6j odr~bny Iprzedmiot i odr~bnq metod~ ba
dan. Z 'teoriq f illoozofiloZ'Uq moroa dyskutowae 'tyllko 'na plalSzczyznie 
filozofii w spos6b dorzeczny i skuteczny ora.z na plaszczyznie przed
naukowego myslenia w spos6b nieraz skuteczny, ale mniej do
rzeczny 33. 

A wi~c nalezy teori~ autogonii oSqdzie tak z punktu widlZenia 
nauk przyrodniczych, jak i z punktu widzenia filozofii. 

Ot6i badacz n ie tylko moze, ale rna nawet Obowlqzek w swojej 
nauce poslugiwae s i~ proporcjonalnq dla danej nauki metodq i ba
dac zjawiska przyrody niezaleznie od wiary i systernu filozoficz
nego. Jesli nawet stoi na stanowisku idealizmu czy rnateri,alizrnu 
monistycznego, to jest to w stosunku do badan przeprowadzanych 
na terenie jego nauki czyms przypadkowym i niezaleznym. Jesli 

33 Por. m6j art. Konfesyjnosc uczelni i woZnosc nauki, " Zeszyty Naukowe 
KUL, r. I, z. I, S. 8-10. 

http:naukow.cy
http:na,le.zy
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nauka jakas jui jest wyksztakona, to nie jest ona zaleina w swej 
metodzie od iadnych systemow fi'lozoficznych. I dlatego naukowiec, 
przyrodnik, jesli posluguje si~ wlasc~wq dla danej nauki metodq, 
b~dzie sumiennym badaczem bez wzgl~du na to, jakie sam iywi 
przekonani,a, a wyniki jego badan b~dq naleialy do danej dziedz;iny 
nauki, w jakiej pracuje. I chociai by nawet sam uwaial ozy gl'O
sil, ie do wYlfl'iikow .tych pom-oglo .rou stamowilsko liwiartopoglqtdtowe, 
iyw~orne ,przez niego, to jedJll.alk ta sprarwa 'narleiy jrui do zakl'es'U ,ps'Y-' 
chologi'i OdlkTYWC21osci lub twor,czosci, a Inli'e do zakresu uprawi,anej 
przez niego nauki . 

Zastanowmy si~ wi~c, jakie zjawislka bada biochemik? Uwag~ 
jego zajmujq procesy chemiczne zjawisk iyciowych. Stara s i ~ on 
dac odpowiedi na pytanie, jaiki majq przebieg chemiczne procesy 
w iyjqcych komOrkach. I jes'li nawet postawi sabie pytalllie: czym 
jest :lycie, to pytanie to naleiy rozumiec zawsze w aspekcie bada
nych przez niego procesow chemiczny,ch, w innym wypadku: 
w aspekcie procesow fiz.j'ologicznych itd. Zaden naukowiec nie b~
dzie si~ kusil odpowieidz'iec na pytanie : czym jest zycie w ogole, 
bo ni.e rna ku temu przeslanek, by na to pytanie sensownie odpo
widl)iec. Py·tanie to, dotyczqce jui natury bytu, nalezy do filozofi i. 
Slowem badacz, stosujqC okreslonq metod~ badan, stara si~ ustalic, 
w ~ a 'k i s P 0 sob zachowuje s i~ ma,teni,a pl'zy 'roinOll'odrnY'ch (bada
nych w okreslonych aspektach) - w tym wypadku - procesach iy
ciowych. I jesl,i dla wytlumaczenia tych proc€',3ow materialnych 
iycia 'jest mu 1pOitrzebne zrekons truolWanie mLni-onych, jui ruie ist
niejqcych form iycia czy jego poczqtkow, wolno naukowcowi fin
gowac czy to w doswiardczeniu , czy tei w wyohr.aini takie fakty, 
ktorych opis pozwoli mu lepiej zrozumiec funkcje iyciowe mateI'ii . 
Wowczas opis hi.potetycznie ist'niejq'cych faktow nazywa si~ kon
struowaniem hipotezy history.cznej. W hirpotezie tej naukowiec opi
suje procesy nie istniejq'ce, jak by one faktycznie istnialy. Opisuje 
je tym samym j~zykiem naukowym, ktorym opisuje obserwowane 
przez siebie faktyczn'ie dokonujqce si~ procesy iyciowe. 

Naukowiec nie popelnia iadnego nietaktu wabec nauki, fillozofii 
czy nawet wiaTy, jesli opisuje procesy iyciowe materii ,ak'tualnie 
istniejqcej, czy tei dawniej istniejqcej, bo, scisle mowiqc, opisuje on 
i stara si~ odkryc prawa dzialania materii w r6Znych jej sta'nach 
iyciowych czy tei przediyciowych. Wowczas tylko naukowiec po
pelnilby nietakt i wypowiedzialby z lpwnktu 'widzenia nauik'i glupstwo, 
gdyby 0 stanach bytowych opisywanych przez siebie procesow ma
terialnych twierdzil np., ie dostatecznq racjq iycia jest sam uklad 
odpowiednich CZqsteczek materii On bowiem moie stwierdzic tylko 
tyle, ie przy odpowiednim ukladzie cZqsteczek materii pojawiajq 
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si~ niekt6re zJawiska iyciowe, Sarno jednak pojawienie si~ zjawisk 
,zylCiowych przy odpowiednim ukladzie materii jeszcze nie przesqdza 
sprawy adekwaltnej genezy iycia z materii, Sprawa ta rna bowiem 
jeszcze inne aspekty, kt6re w ferowaniu zdania og6lnego nale1iy 
wziqe pod uwag~, chocia<iby kwesti~ konsekwencj'i logicznych absur
dalnych tak og6lnego twierdzenia , 

Zagadnienie to wyja'snimy na przykladzie powstaMTania konkret
nego czlowieka, Teoretycznie moiemy przesledzie niemal krok za 
krokiem proces formowania si~ czlowieka w Ionie matki, Opis mo
iemy rozpoczqe od budowy komorek m~ski'Ch i zel',skich, dalej za
plodnienia i wszystkich faz rozwoju embrionu. az do chwili jego 
na'fodzenia, si~, Przyrodnik moze dokladnie op'isywae poszczeg6lne 
fazy rozwo1ju embrionu czlowieka, ale przez to jesz,cze nie da od
powiedzi na pytanie, czym jest i:ycie ludzkie - jaka jest jego ade
kwatna przyczyna? On opisuje tylko naj-rozrnaitsze procesy zyweJ 
rna te-I'ii , aG,e nie moze pos-tawie twieI1dzenia, ie zycie ludikie spw
wadza si~ bez resz'ty do tych wlasnie opisanych proces6w. Filozofia 
bowiem, poslugujqc sif! waikimi al1gumentami, moze stwierdzie, 
ze je'dnak iycie czlowieka nie tluma1czy si~ bez reszty opisanymi 
w embI"iologii procesami m3.terii zywej, ie jest potrzebna inter
wencja prropolfcijonaln2j przyczyny, warunkujqc~j niesprzeczne ro
zumienie faktu zycia czlowieka jako CZfowieka, a wi~'c istoty my
slqcej i kochajqce1j. 

Podobnie sprawa rna sif! Z opisami i hipotezami dotyczqcymi 
funkcjonowania materii iywej czy tez ozywiajqcej sif!. WSlzystkie 
te opisy, ustalanie praw niewqtpliwie nalezq do nauki, stanowiq 
nasze ubogacone po~nanie swiata, ale dotyczq one jedynie fun k c j i 
mat e r i i czy to martwej, czy ozywialjqcej, czy wresz'cie zywej. 
Zadne jednak opisy, hipotezy przyrodnicze nie m'ogq dae odpowie
dzi , ,czy powstaie iycie spro'Wadza sif! bez restty do materii mati
wej i jest wylqcznie funkcjq wysokQ 2Jrganizowanej mate'rii. Taka 
odpowiedi nalezy juz wylq'cznie do fiilozofii, albowiem dotyczy ge
nezy bytu, jego przyczyn. Te zas moina ustalic - jako pro'Porcjo
nalne - tylko za 'cenf! po'znania samej struk'tury bytu, jego sklado
wych a zarazem konstytutywnych elementow. Zabiegi pomawcze, 
zmierz'aljqce do ustalenia konstytutywnych element6w rzeczy, do
kJonujq sif! na polu fdozofii w oparciu 0 scisle filozoficmq analiz~ 

realnego przedmiotu w swietle ustalonych i sprecyzowanych zasad: 
tloZsamooci, niesprzec.znosci i racji bytu. I tylko taki typ potlnan1a 
moze ustalie, czy funkc'je zyjqcej materii Sq w!asciwe i specyficzne 
tylko dla zycia, ,sqbytowo iSli'otnie rozneod fUlIllk<cji ma:teriJi nie
ozywionej. J esli wynik filozoficznych c:i'ooiekan okaze sif! pozY
tywny, to znaczy, ze przejawy zycia Sq istotnie bytowo r6i:ne od 
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wszelkich innych pnzejawow malterii martwej, to' to', cO. nazywamy 
przejawem zyda jest emanatem juz no.wego. jestestwa-substancji, 
kt6ra pas'i'aida w so.bi'e elementy ko.ootytu1ywne so.b'ie rwla
sciwe, nieobeone w ma>terilli Inieo.,iY'wi<onej. Zatem geneza (po
wstanie) taikiego. TIlowego. jeste<Sitwa :do.maga siE: WlS.poltmiernej 
przyczyny - w mysl zasady ra,cji bytu - mo.gqcej ontycznie uza
sadnie 1P00jawienie siE: no.wego. ellemeniu iko.nstytuU'jqcego. Ibyrt; iywy 
isto.tnie roiny o.d bytu niezyweg10.. Wszystko. bo.wiem, cO. istnieje, 
rna w bycie uzasadnienie swego. 'istnienia. Byt uzasadniajqcy o.ntycz
nie istnienie rzeczy po.wstalej nie mo.ze uzasaidniac i przekazywae 
takich warito.sci, jakich sam nie po.S'iada. Wowczas bo.wiem niebyt 
uzasadnialby byt. A zatem jedynie byt (czy zespol bytow), w do.
s'ko.nalo.s'ci byto.wania wSipolmierny do. spo.wodo.wanego przez siebie 
sKutku, m'o.ie bye uzasadnieniem po.jawieni1a siE: no.wych byto.wych 
struktur, w tym wypadku iycia .' Jego materialny proces po.lwsta
wania przez naTastanie ko.acerwatow jeszcze adekwatnie ni,e wy
tlumaczy fak tu po.'jawienia siE: no.wego. jestestwa: iycia. W prze:ciw
nym bo.wiem wypadku sarno. iycie bylo.by o.state.cznie - w takim 
lub innym o.dcinku histo.rioi po.wstawania - ty,lko. sumq ilo.scio.wego. 
narOiSniE:cia materi'i. A j-esTi tak rz,ecz by siE: m 'iala, to. sarno. zycie 
s'pro.wadzil'o.by s'iE: bez res~y do. materii ma'I"twej i jej praw dzia
lania, co. jest sprzeczne z faktami. 

Sam za1tem apis hipo.tetycznego. :powstania ma:terii zywej jeszcze 
nie jest wY'tlumaczeniem po.jawienia siE: lfi'owego. jesteSiDwa - bytu
zycia. Op'is nar'astania materii martwej w iywq do.tyczy spo.sO'bu 
two.rz€nia siE: iyc,ia w materii, ale nie wskazuje jesz:cze na ade
kwatnq przyczY'UE: i o.sttate·czne o.ntyczne uzasa1dnienia iyjqcego. bytu. 
Niewqtpliwie proces przeksztalcania sip, materii maTtwej w Zywq, 
doko.nywany w ciqgu historii, mo,ze bye po'tra'kto.wany jako. jakas 
czE:sciowa wspolprzyczyna, ktora zatrzyanuje na so.ibie uwagE: ba
dacz,a, ale me mo.ina jej uznae za przyczY'nE: adekwat!l'lq poW\Sta
lego. nowego. bY'tu 0 cechach, ktorych przedtem w przyro.dzie nie 
bylo., Uciekanie siE: do. pnzypadku jest jedynie wyznaniem niewiedzy 
przyczyny two.rzqcej zycie. Wolno. i trzeba nam w nauce przy
znawac siE: do. niewiedzy, jesli rzeozywiscie nie moz,emy zbadac 
wspolmiernych przyczyn, lub gdy te leiq poza zasiE:giem nasz.ej 
metody baidania. Nie moiemy jednak przypadku, scislej: naslZej nie
wiedzy uczY'll ie przyczynq kierujqcq, pro.cesem powstawania zy
cia i jego. racjq d'ostate'cz!l'lq. PrzyczynE: wskazuje tylko. filo.zofia , 
okresla'jqc p:r;zyna'jmniej neg~tywnie niesprzeczne warunki zaistnie
nia bytu isto.tnie roinego. od po.zo.stalych fo.rm bycia. 

Nauki przyrodnioze mogq dae i dajq nam o.pisy i prawa doty
cZqce funk c j i materii, I to. jest nieslychanie cenne, bo. przez 
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to poznajemy materialnq stronE~ zyda. Ale nie jesteSmy upralWnieni 
do robienia skoku: od rozumienia funkcjonowania materii zywej 
d o sitwierdzenia nartury 'zyci:a, by'tiowosci i'SJtoty Izyjqcej. Takie s,twier
dzenie nie miesci si~ w gra1nica,ch nauk przyrlodniczych. A jesli przy
rodnik zdobywa si~ na takie twierdzenie, to czyni to alba jako filo
zof, albo jako dyletant, chociazby skqdinqd byl geniuszem w obr~
bie swego przedmiotu. Przedmiot bowiem i metoda nauk prz~od
niczych nie Jpozrwailajq mu jako przyrodn'ilkowi na zr{ybienie talkiego 
przeskoku. 

Wszelkie przyrodnicze opisy powstawania zycia z mat erii nie
zyjqcej Sq nieslychanie cenne - i podlegajq ocenie jedynie nauki, 
w ramach kt6rej talkie twierdzenia Sq gloszone. My filo'zofowie 
przyjmujemy je bez zardnych obaw czy sprzeciw6w. Nie jestesmy 
kompetenitn'i do sqdzenia, !ozy tak Irzeczy si~ m'i'aly, lezy 'tez IJlIie. Mo
zemy przyjmowac i pr,zyjmujemy opisy procesow przeksz'talcania 
si~ jednych galtunkow winne (tutaj naturalnie nalezaloby wytlu
maczyc co rOizumiemy przez "gatunek"), przyjmujemy opisy prze
ksztalcel!1ia si~ materii martwej w zYWq, ale wnioski lO'g61ne, doty
'CZqce problemu autogenezy, Sq juz natury filozoficZlJ'lej. Trzeba je 
zatem badac z filoZlofi1cznego punkhl widzenia, W k'ompleks,ie bar
dziej zlozonyeh tearE, W swietIe pierws zych zasad myslenia i e'wen
tualnych absurdalnych konsekwencji faktow. 

Jesli wi~'c bi'ochemik czy przy!1odlI1J~k tlwierdzi, ze faktycznie ma
teria maIitw,a je-Slt adekwa'tnq przyczynq rpow,S'tainia zycia, 1'0 jarwnie 
stoi iQII1 'na grunci-e monizmu materi'alistyczlllego. I !rzeczyrwiscie nie
Morzy biochemicy, jak Haeckel, Oparin, tak wlasnie czyniq. W6w
czas, jesli przyjmiemy ich zmudne baldalnia przyrodnicze, opisujqce 
hipotetycZlJ'le f.akty pnzeksztalcan.i1a si~ procesow ,martwych w zywe, 
mozemy jednak zanegowac nauk'owoSc ogolnego wni'osk-u: adek'wat
nego pochodlZenia materH zywej z malrtwej. Taki bowiem wlJ'l;josek 
bylby uprawniony jedynle na teran'ie og6lnej monisltycznej a zar'a
zem pa'npsy'chicznej koncepcji swiata. Jesliby bowiem Swiki t w jego 
obecnej pos<taci byl ewolutem jakiejs pierwotnej, abs'olurtn,ie nie
zlozonej i jednorod:nej pramateri,i, i jednoczesnie pramate,r:ia ta 
byla obdarzona wlasciJwosciq pSylchicZlJ'lq - naturalnie w stal!1ie nie
SkOnCZlenie "I'Ozipusz'czonym" - to orga:niz'owanie si~ coralz wyzsze 
tej materii byloby rO'WIJlloczE'SlJ'le z organizowaniem si~ coraz wyJZ
szych stanow organriczny'ch i przejawow zycia. W&wcz'as sama ewe
lucja marteriL psychicZIlej (w ktorerj stopien upsyehicznienia bylby 
proporcjonarlny do stopnia zorganizowania materii) bylaby roWlJ'lo
!ll1laczna ze spontall1icznq genezq zyda i sponta,niczym r~wojem flOrm 
,zyciowych. S'zUlkan:ie wi~c iprzez filozlOfa (przyrodnik nie staw~a s-abie 
takich pytan i na ni,e nie 'od'Powiaida, bo nie rna ani powod6w ku 
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stawianiu, an i tez racji ku odpowiadarniu na takie pytania, jesli stoi 
twardo na granoie przedmiotu i me1tody swych nauk) jedymej od
powi.edzi na biogenezE: w samy.m fak cie ewolucji materili jest do
pus i czalne jedynie i wylqcz nie na g!runcie monizmu panpsychicz
nego. 

Sam jednak monizm pa'l1ipsyJChiczmy akazuje siE: nieslychanie 
trudny do przyjE:cia, gdyi: z jedrnej s trony s Doi on na stalnowlisiku, 
ze w'szystko je.st ewolutem .niezloz'onej pramaterii, a z dr.ugiej przyj
muje faikt ewaluc-ji Te dwie tezysq srprzecme, bo'jak moile erwlO'luowac 
siE: cos absollu'tlfiie niezlozonego? I co moze wyniknqc z razwoju cze
gas .absolultJlli·e Iniezlozo.nego? Czyz mnogasc maze Ipows'bac z albsolut
nej jednosoi? By to przy jqc trzeba wiary, ktora juz nie tylko "prze
nosi gory", ale ktora neguje uzywranie rozumu w jego p,ierwszych 
prawach, bo w samej zasadzie niesprzecznosci. Tak wiE:c chE:c uczy
mienlia wszysltkiego a:bsolutnie wytlumaczalnym za wszelikq cenE:, 
placi t~ ce'n~ na1jwyz.szq, wkracz.ajqc juz w dZiiedzin~ absurdu. 

Jest jedn.ak inille jeszcze mO'zliwe tlumaczenie fakltu zyiCia i ewo
lucji jego form, tlumalCzenie, Iktore 'W velni afinmuje wszellkie ·twier
dzeni,a n auiki', a k:tore unika abs'UTtdow p'anipsychi'czl1iego mon i'zanu. Jest 
to tlumaczenie £i1>ozoficzne swi'ata pluraJ:is tycznego, swia ta, Mory 
jest kos'llosem, czyli jakims org'an,i'cznym zespoleniem si~ oddziel
nych, samoislmych bytow. Zesp'Olenie to jedinak przelbiega n~e przez 
tozsamosc bytowq poz'Ornie rozny'ch by tow, ale przez to,z.samosc 
Zrodla pochodnosci bytowej i toisamosc jego ostatecznych kierulll
kow rozwoju, czyli to,i;samosc celu. 

Swiat jest pluralistyczny. Co to znaczy? Znaczy to., ze ist'niejq 
byty mnogie, samoistne, majqce sW'oje oS'obiste obli'cze; byty nigdy 
niepowtarzalne; byty obdarzone mntiejszq lub wi~kszq dozq autono
micmosci w uzaleznieniu od swej bytowej stI1uktury. Skqd jednaik 
'wiem, ze byty Sq mnogie, Sq wlasnie sam'oistne, nJiep'Owta,rza[ne? 
Czyz nie Sq one produktem histmii, jakimrS w tej chwili osrtatnim 
ogniwem ewolucji, ogniwem nietrwalym, bo w kazdym momenoie 
prze'kazujqcym prlzyszlosci calq SWq histori~, przezytq przeszlosc? 
OW5zem, <Do moze tak byc. I ,chylba talk jest. Ale jednak 'b)'lty lie nlie 
Sq ew01rutem tej s,amej albsolutnie rniezlazonej mater i.i. Skq1d 0 ty;m 
wiem? Dos'trzegam w by.tach OIbeooie il£tniejq,cy'ch zlaze:nie, i it·o wie
iostronne. N aljrbardziej oczywistq postaci q tego zlo'ilenia jest cho
ciazby padzielnosc iIoscioW'o-ma terialna. Cos wi~cej jeszcze. Do
strzegam na'jrozmaitsze bytowe stany, t akie jak wi<el'Osc, zm'ien
nosc, rozuotreScioW'osc. Stany talkie dadzq \S'i~ ostat€lcznie wytluma
czyc tyllk.o przez 'WeW'n~tlr,zlne zlo'zenie by!t6w z r·ozmaitych elemen
tow, wy'krywalnych jedynie p!rZy pomocy fillozofirczmej analizy, gdyz 
Sq rt'o elementy bytorw·o rnti1epel1ne i niesamois'tniejq'ce, a przez 10 
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nie podlegle zadnemu daswiadlczeniu, jesli doswiadlczeniu .podlega je
dyni'e to', co j-est w jakims sens'ie samoistniejqcym bytern. Najro-z
maitsze wi~c bytawe elementy niesamais.tne, zwane w techn~:c=ym 

filazaficznym j~zyku "istatq", "istnieniem", "formq", "materiq", 
"substalltC'jq", ..przypadIasc'ia.mi" - Sq tymi skIadowY'mi "cz~sciami" 
dastI"'zezanymi w a'l1ahz;ie czys'ta intele'ktuarnej, kt6re to cz~sci osrta
tecznie wyja.sniajq, dIaczega byty Sq mnagie. Jesli Ibawiem nie rna 
bytu niezIoianega, a wszys,tk,ie byty Sq wewnE:trZinie wiela'rako zlo
zone, to' Sqane mn:ogie, to mogq one rozw'ij'ae si~, ewaluawae, przy
bierae coraz to nowe formy ewalucyjne, n1eustannie si~ tworzye 
w wielkim procesie his'Varii. przyrady i zmierzae do jalk:iegos kresu 
i przeznaJcze:n'ia. 

Ten jednalk proces kierunkawej ewalucji nie jest sprzecZU'ly i sle
py, ba fak't pluralizmu, scislej: z I 0 zen i a 'P'os~zeg61(TIy:ch bytorw 
z wielu skladowych element6w, 'Wskazuje na Byt Pierwszy: BOGA, 
jaka wlasnie dasta'te.cz.nq i koniecznq 'racj~ bytawq byt6w wewn~trz_ 
nie zlozonych, mnagich, pirz,ygodny,ch. Dl1lJczega j'ed-nak w tym miej
scu jawi si~ pJ"lablem Boga? Nie chodzi nam tu 0 nazw~, chodzi 
o os,tateczme rea;rne wytlumacz,ell1i,e sW'ia'ta ,tak'iego, jaki 'j'est. FiJo
wfioa ze swej 'na1tury :s,tarwia IPytania ,ostateczne; to jest jej w1as'Ci
wose plY'nqca z 'przedmi'otu oj metody. Ostateeme rea:lne (byto'We) 
wytlumacz-enie swi,ata moze bye allba immanentme, albo tei tranS
cendentne. Naturalnie szukamy najpierw immalnentnego wyHuma
czenia ,Swiata. ezy istn'ieje wewnq'trz samych byt6w c'Os, co osta
tecznie wytlumaczy Swialt? Owszem, 'talkiet1umaczenie z,nalazloby si~, 
gdyby swia.t pakty by1 monis<tY'cZlnie, to' znalczy, gdY'by ailibo 'byl ewo
}utem Ipramaiterii (ale jed\fl.alk ja'Wi si~ s,przeczJnose ewo1u:cji pramate
riii-albsal'llltu w Itakiej h~potezie), ,allba byIoiywi'()Iny ;p.rzez 'je'd,nq "du
szE: swiata", talk jalkczlowiek jest oiywi'ony ,prz,ez jeooq doozE:. To 
osta-tnte tluma,czentie jest wprawdzie niesprzec2J,ne w s'Obie, sprzeczne 
jednak z dalszymi konsekwencjami. W6wczas bawiem .swiat, ozywio
ny jednq dus'Zq-b6stwem, lbyI1by padmiotem sprzecmych wlasciwo
sci, jakie zauwaza.my wlasn'ie w swiecie byt6w. Isrtll1'ieje za'tem 
moiliwose ostaiecznego wytlumaczenia 5wiata tylko prz.ez Byt 
Trc!'nscendentny, kt6TY w religii na1zywamy BOGIEM. Jego listnie
nie jawi siE: jako koniecme wlasnie przy fakcie w<e'Wn~tr;zll1€go 

zloienia byt6w z he1e,rogeni!cznych (niesprowadzalnych do sieb'ie 
aJni w as'pekcie "trukturalnym, afni genetycznym) cz~sci. J esli bo
wiem stWlierdzamy,ja'kqs rzecz, to mo,iemy w 'ni-ej, jako realnte ist
niejqcej, wyr6znic to', co jq k 0 n sty t u u j e, oraz inne elementy, 
kt6re nie Sq j'eij cZYl11nikami kons'tyt'U'tywmymi. T'o w6zystko, co 
kon5tytuuje danq rzecz, ICzyli elementy konstytuujqce Sq zr'o'zumiale 
same przez si~. Dla i1ch zrazumienia lI1ie trzeba uciekae 15:iE: do i'nlnego 
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bytu, gdyz pos'iadajq one w sobie dostate:CZ1I1q racj~ dan-ego aspektu 
bytowego, tzn. swej toZsam'osci. T'l racjq jest wlaSliie forma ;]wn
stytuujqca byt w Idanym zakresie tresciowym. Wszystkie inne ele
menty, nie b~dqce elementami konstytutywnymi, nie tlumaczq swej 
obeonosci w bycie przez, wewm~trZ1I1e elemenlty. A jesli Sq (faiklt ich 
egzy;sterncji), to domagajq si~ racji bytu 'Zewm~trznej w stosunku do 
siebie, ICzyli domagajq si~ wytlumaczenia faktu swej egzystencji 
przez element przyczynowy: czy to przez przyczyn~ "mater'ialnq" 
w wypadku naturalnych wlasciwosoi - iprzypa'dlosc'i, czy tei przez 
przyczyn~ sprawczq, jesli iM.niejq ,irnne elementy, ktore nie Sq wla
sciwosci'l wyemanowanq z same'j natury rzeczy. I tak wlasnie rna 
si~sprawa z samym istnien~em bytu. Procz bowiem bytowych tresci, 
ktore Sq zrozumiale same w sobie, dostrzegamy w bytach istni:eTIlie 
sprawiajqce, ze dana kornkretna tresc jest naprawd~ tresciq realn'l, 
a n ie tylkopomyslanq. Dostrzezenie zatem elementu istnienia w roz
nych byt'a'ch (chociaz jest Ito element proporcjonalnie jeden) stawia 
przed oozyuna problem ra'cji bytu, problem uzasadJJ!ienia przyczy
'!1Iowego. Fakit istnienia (s'tawanli'a 'S'i~, ,za is tni,enia, hstnienia takiego 
czy ~nnego, dzialania) jest tak dlugo faktem niezrozumialym w fila
zoii'i, jak dlugo nie przyjmi'e si~ czystego 'i\S'tnienia jako ABSOLUTU, 
uzasadindajq:cego rela'tywny, prop'orcjonalny stan is'1m'ienia w real
nych bytach przygodnych, czyh zlozonych. 

Owo z,wiqzanie rnajgl~bsze , bo onty'czne - od strony istnienia 
bytow przygodnych z Absolutem ddkonuje si~ Iciq'gle, nieustallIDie 
we wszystlkich reabnych procesach, zdarzeniach, stan-ach realnie 
ilstniejqicych rzeczy. Wszystko bawiem, co ,istnieje, z racjli ristnienia 
i w aspekcie istnienia osta'iecZ'ni,e tlumaiczy si~ Absol'utem, ktory 
jest czystym IstiIlieniem. 

Istnci'eni,e Absolutu i jego oddZlialywalruia Ina swiat ~oddtjalywania 
i jeg'o spos'obu, dla naszadnymi metodami empiTycznymi nieodkry
wa'lnego) w pluralistycznej wiZ!ji swiata - nie jest tylko jak<ls da
lek 'l kOiIlS'€,kwencj'l, ale 'koniecznym elementem systettn'U, koniecm'l 
racj'l, ktorej odrzucenie czyn'i absUird'alnym sam 'pluraldzm bytowy. 
Chcialolby si~ przytoczyc tutaj sformulow,anie Apost'Ola Paw}a, wy
powiedztarn,e do Grek6w rna ATBopa'gu: "nie da'lelk1() jest 'Olll od ka'i:
dego z na&. W Nim bowie'll poru;;;zamy si~, zyjemy ,i, jestesmy". 
W kai:dym wi~c dzialaniu, wkazdym istni:eniu byiu przygodll1ego 
jest bellpoSrednio QJbecrny On jako Pierwsza Przyczyna. I wlaS'nti.e 
Jego obecnosc 'i Jego dzialanie, dla na;;; zadnymi empiryczll1ymi me
,tadamti nieodkrywalne a stwierdlZ OiIle kaniecznie 'W ramach systemu 
filaZlofi,cznego, moze ostateczll1ie uzasaldnic i n~esprzecZ1I1!ie wytluma
czyc faikty ewoluclji. Dzialanie bowiem Pierwsze,.i Przyczyny do
peln'i'a niedostatek przyczyn wtornych. Przy;czyny w'torne w wy
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pa'dku biogenezy, materialne, same .z siebie byly nj€iproporc'jOinalne 
do produkcj,i skutk6w wyiszych od s'ie'bie. Jesli jednak Byt Pierwszy 
dziala .nieus1:annie od s.tJ!'!ony ristnienia na calq przyro:d~ i jest przez 
<t'o sworiscie obecny w kazdym procesie przyrody, to J ego moe osta
tecznie uzasadrria powstanie nowych, doskonalych form zycia, uza
sadnia ikieruonelk ew01ucji. 

ezy b~dz'ie t'o kreacjo:n!i'zm? Stwarza,nie z iIlkzego? W jednym 
wypadku tak, w wypadku duszy ludzkiej, kt6ra w mysl skqdirnqd 
u21asad,naO'l1ej teorii systemu jest samodzielnym bytern (chociaz nie
pelnym ga<tunko'Wo). A stworzenlie jest powolaniem do bytu z ni
cosci. Jesli wi~c dusza ludzka jest tzw. duchem, 'bytem subs taoncjal
nyrn istotowo, to nie moz,e ,ona powstac dzi~ki przemianom z uprzed
nio istniejqcej materii. Dlatego jesli powstaje - to cala na raz, 
bez podloza. I 1:0 w lasnie jes t kreacjCl. 

We 'Wszelkich 'innych wypadkach zycie materi;i nie jes t od ma
terii 'll'iezalezne. Dla,tego w'zelkie inne wypadki zyciowe powstajq 
przez iprzemian~ uprzedin1io iISItnie'jqlcego p odloza. I rdlatego nie rna 
tam kl"ea1cji, bo jest przerrniana. Ale istrrieje wsp61mierna racja 
przemiany. Nie rna przemiany, ewolucj,i rrieuwarurnkowanej pro
porcjon alnq przyczynq. Gdyby ist.1'1iala przemiana i ewolucja bez 
wsp61mie[,,nej iprzyczyny, bez dostatecznej racji bytowej, w6wcz,as 
cos rmnie'j bez uzasadniell'lia stawaloby si~ czyms 'wi~cej, w6w czas 
niebyt w jakims aspekci€ pr21echodZldlby w Ibyt. A z niczego ,nic nie 
powstaje. Jesli zatem istnieje ew'Olucja , jesli istnieje rozw6j, 'to 
istnieje wsp6lmierny czynnik warunkujqcy i "uniesprzeczrniajqcy" 
ten razw 6'j. P r zyczyna Pierwsza i jej obecnosc (szczeg61nego rz~du) 
w swriecie we wszystkri1ch zja wiskach, we wszystk i;ch procesach i s ta
nach bytowych jes t dros<iateeanq ra1cjq by,tu, ,unie<s'przec21ni'ajqcq fakrty 
ewolucji. 

Zwr6cic tu jeszcze nalezy uwag~, zeobecnoSc i spos6b dzialania 
tej P,rzyczyny Pierwszej w ramach Ina'uk s zczeg610wych jest nieod
krywarny; jest koniecznie stwierdzony w filozofii pluralis,tycznej. 
,Spos6b dzialalllia Boga 'jes t dla Inas ta'jemniczy. Nie W'iemy, jak to 
\Si~ dorkonuj,e. Jedno jest ipe'W'ne, ze nie zacho'dz,i tu zalden gwalt, gdyz 
cala natura jest pochodna od Bytu Pierwszego. A og6lnie rnoill'la 
,tyle p'owiedziec, ze w1aeni€ Przyczyna P 'ierwsza jes t obecna w ka~
dym bycie 'i jego dlzialan!iu 'na miar~ 'potrzeb te-go bytu. Miarq 
zas potrzeb jes1 wlasnie jego natura. 

Mieczyslaw Albert Kr'lpiec OP 

Znak -6 
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N ie tyliko rozwoj f1zyki, ale i post~py techniki umoithwily a'stro
l1'0mom XX wieku si~gni~cie w glqb W'szechswiata na odleglosci 
dochodzCl-ce do 2 miliardow lilit swiaHa, pozwolily :zdac sobie spra
w~ z liezby, wielkosci i naturydial niebieskich, z grubsza wyja·snie 
ich budow~ wewn~tl1Z.nCl- i poznae irodla olbrzymich i'losci energii 
wysylanych przez te ciala w p.ostaci promieni widzialnych i nie
widzialnych w oiCl-gu setek milionow lat. Pozwol'ily nawet poku'sie 
si~ 0 proby nakreSlenia, przynajmniej w grubych zary'sach, ewoluc1i 
Wlszechswia.ra z pr·amaterii. 

przyjnyjmy si~ najpierw ukJadowi sloneoznemu. 
Ziemia, na !k:torej zyjemy. jest je.dnq z mniiej'szy,ch planet obie

gajCl-cych Slonce; Z'Uajduje si~ fW odleglosci 150000000 km o:d tej 
najblizszej i na'jllepiej nam znanej gWliazdy. Slonce jest to kula roz
iarzonego g·azu 0 sredrrticy 1 400000 kIn, 109 razy wi~k,szej ad sred
nitey Ziemi, 'ktorej sredn'ka wynosi okolo 13000 krn . Rozmiarry cial 
niebieskich Sq niezmiernie male w srt()lsunku do ich odJlegloki: 
Wiszechswia.t jest s.rednio biorqc przera:iHW'ie pusty. Czlowiek, kt6ry 
by w~drIiOwal z pr~dkosciq 40 tkrm na dz,ien, obszedtoby Zierni~ dookola 
w eiq.gu okolo 3 lat. Taka sarna w~drowka idookola Slm1<ca zilij~laby ' 
mu 330 lalt. z Ziemi do Slonca 10000 lat, a do najbliiiszej gwia~dy, 
Pro x i maC e n tau r i, 3 mHiardy lail:. NaijWiSipanial1szy ISzybko
biegacz - s!Wiartto, biegnq'c z pr~dk.osdq 300000 krnls elk, przeby;wa 
wprawd!lie .odleglosc Ziemia~Slonce w 8 minut, ale odleglosc do 
Proxima Ceniauri ari 4,2 I ail: . 

Sloncu towarzyszii procz 9 wi~kszyoh tysiqe kUkaset rnalyeh pJa
net (planetoid) i roje niezll'iezonyeh meteorytow, More dzi~ki wy
nalazikowi radaru rnoin.a dzis obselPwowac w dzien i w noey, za
rOWJlO 'przy jasnej jak i poehmUTnej pog.odzie. Wi~kiszosc planet 
posiada satehity (Saturn 9, Jowis!l ari 12). Cztery z nieh Sq wi~ksze 
.od naszego Ksi~zyea. Dose cz~s.to podeh!odzq do Slor1ca po bardzo 

http:Wlszechswia.ra
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wydluionych torach eliptycznych komety jasno rozblyskujqce pod 
wplywem promieniowania slonecz.nego. Oto obraz naszego zakqtka 
w Drodze Mlecznej, tym olbrzymim zbiorowisku materii, w ktorym 
Hczba gwi~d szacowana jest obecnie na okolo 100 miliardow. Gdy
bysmy takq liczb~ duzych (7 cm) jablek chcieli ulozyc jedno przy 
drugim na drodze opasujqcej ZiemJi~, to musielibysmy tej drodrze 
nadac szerolkosc 25 metrow. 

Slonce, na pozor tak spokojne i zrownowazone, jest w rzeczy
wistosci siedliskiem nieslychanie gwaltownych przemia'll. Fotogra
fia wykazuje na calej powierzchni Sionca budow~ ziarn'~stq, przy 
czym owe ziarenka, tzw. granule, ciemniejsze i j'asnie'jsze, rozn!iq
ce si~ temperaturq 0 okolo 100°, Sq na ogol tak nietrwale, ie na 
~dj~ciach w)'Ikonanych w kilkum'i'llultowym o.dst~pie czasu ,nie dad(lq 
si~ zidentyfilkowac. R02'JITIia!y ich dochodzq do kilku ty;gi~cy km. 
Inne twory, plamy ' sloneczne, znacznie wi~klsze i trwa,lsze, iyjq 
dluzej, po killka i kilikanascie dni. Nad nieprzeiroczystq, roz;palOollq 
do 6000° powierzchniq Stonca, fot'osferq, rozciqga si~ daleko atmo
sfera sloneczna, kt6:rej temperatura w wyilszych war5'1:wach dochodzi 
do 1 000000°e. GlobaJne piromieniowanie Sionea ulega Ijedrnalk 1ylko 
niezmiernie malym zmianom w Clqgu cLZliesiqtek i rsetek miJlionow 
lat. W PQlblizu plam stonecznych wy;st~pujq pot~ine pola ffiagne
tyczne killka tysi~cy razy siInie~sze od ziemskiego pola magnety
ezrnego, 

GWiazdy tworzqce Drog~ Mlecznq alba Galaktyk~ (w i elk q 
lub n a s z q Ga,laktyk~) roi:ni'q si~ pomi~dzy sobq ogromnie. Najja
sniejsze gwiazdy, "nadolbrzymy", promieniujq dziesiqtkJiJ tysi~cy 
razy si1niej nii sllonce, rule Sq tei: bardzo liczne gwiazdy, tzw. biale 
ka:rly, s.wie'cqce tysicrce mzy slabiej nii Sionce. Rozmiary gwia.zd 
tez wykazujq niezmiernq IftOzmaHosc: najmniejlsze Sq rz~du ooZ1ffiia
row Ziem\i, najwi~ksze, jak np. Antares, majq sredniee kiJkase<l. rally 
wi~klsze od srecLnicy Slon'ca i mogl)'1by pomieseic w 'soble 100 milio
now slone. G~stosci gwiazd W)'1kazujq nie mniejszq ro:i;noJ1,O'cLnO'sc: 
od 0,0000004 gramow/cm3 do 100 kg/cm3, a nawet wi~eej . Masy 
natomia:st gwialZd wahajq si~ w znaeznie w~tszych granicach: jui 
gwiazdy 0 ma'sie dzliesi~c razy mniejszej alba iWj~kszej od masy 
Slonea na'leiq do rzadkosci. Nadol'hrzym Ant~res rna mas~ rownq 
zaledwie 25 ma:som S~OJ1Iea. 

Gwiazdy, jak ludzie, to twory towarzyskie. Wedlug zdania nie
kltorych as1ronomow bHsko polowa wszyst1ldeh gwiazd to w rze
ozywtstosci gwiazdy podwojne, obracajqce si~ dokola wspol'llego 
srodka masy na podobienstwo dzieci bawiqcych si~ w "drobnq 
kas~~". Sq rownJiei gwiazdy potrojne, poczworne ilnd. W'i~kls(le 
skupienia, zawiera1qce po kHka'set naraz gwiazd, tzw. gromady 
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, 
otwarte, jak mane powszechnie pit?kne Plejady, znajdujq si~ blisko 
centralnej plaszezyzny Drogi Mlecznej. lnne wspaniale twory, zwane 
od swego ksztaHu gromadami kulistYlDli - znamy ich ok·olo 100 
to istne roje liczqce po kilkadz'iesiqt tysi~cy pozornie bardzo sUo
czonych gwiazd. Gromady kuHste to jakby olbrzymie swieczniki 
rozstawione dokota srodka naszej Galaktyki i wytyczajqce dej 
graniee. 

Ten pot~Zny uk1ad 100000000000 gwia,zd ma ksztaH zbliiony 
do dwuwypuklej soczewki 0 srednicy okolo 100000 lat swiatla ze 
zgrub ieniem posrodku . Gwiazdy skupiajq si~ silnie )wlo p1aszczyzny 
centralnej i ku srodkowi soozewki, poruszajq si~ one wsrod nie
Z1IIliernie rozrzedzonego gazu, glownie wodoru, oraz pylu mi~dzy
gwiezdnego, kt6ryeh lqczna masa jest jednaJ< porownywalna z maSq 
wszys tki:ch gwiazd. Gwiazdy przez olbrzymie obszary pylu wydajq 
si~ nam ciemniejsze i ezerwiellsze , podobnie jak Slon ce oglqdane 
podczas zachodu. Atomy i cZqsteczkli gazu mi~dzygwiezdnego wy
cisk ajq na swietle gwiazd obserwowanych z Ziemi swoj e charakte
rystyczne pi~tno w postaci linii widmowych sodu, potasu , wapnia, 
ielc:.za, a nawet niekt6rych prostych polqczei: chemicznyeh. Za
g~szczenie pylu i gazu mi~dzygwiezdnego obserwujemy w postaci 
ja·snych i ciemnych mglawic 0 fantastycznych ksztaltach, jak MgIa
wiea ·Oriona, Leb Konski i in. 

Sionce leiy blisko pla,szczyzny eentr,alnej, w odleglosci okolo 
2/3 promienia od srodka. GalaJktyka obraca si~ dokola osi symetrii 
prostopadlej do plaszezyzny centralnej, przy tym obrocie Sronce 
i blisko niego leiqee gwiazdy ohiegajq wielkie kola W okresie oko1o 
200000 000 lat (rok k'osmiczny) z pr~dkoseiq ok. 200 km/sek. Oproez 
gwiazd odbywajqcych takq w~dr6wk~ dokola srodka Galaktyki Sq 
i inne, nie uczestniezqce w tym z gruba uporzqdkOiwanym ruchu, 
ktore poruszajq si~ na wszystkie strony i wykazujq wzgl~dem Slonca 
wielkie pr~dkosci. Te gwiazdy, podobnie jak gromady kuliste 
i krotkookresowe gwiazdy zmienne, majq innq budow~ fizycznq i nie 
wykazujq silnego zag~szczenia w pobliiu Galaktyki. Stanowiq one 
jakby innq rodzin~ gwiazd, tzw. populaej~ II w odr6inieniu od po
pulacji I, ktora obejmuje gwiazdy skupiajqce si~ w poblizu eentralnej 
plaszezyzny Galaktyki i uczestniczqce w jej obrocie. 

Olbrzymia wi~kszosc gwiazd promieniuje z pewnosciq U11ilio[lY 
lat bez dostrzegal.nych ,zmian, na podobierrstwo Slonea. Sq jednaJ< 
i gwiazdy zmieniajqce bardzo regularnie swojq jasnosc, jak eefeidy 
z okresami od kilku do 100 dni lub gwiazdy typu RL Lyrae z okre
sami kr6tszymi od 1 dnia. lnne swiecq ze zmiennym nat~zeniem 
mniej regularnie albo i calkiem nieregularnie. Zdarza jq si~ tez nie
prawdopodobne wprost eksplozje, gdy gwiazda wyrzuca w prze

http:ielc:.za
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strzen wielkie ~losci rozzarzonych gaz6w i w kr6tkim czasie zwi~
ksza SWq jasnosc dZiesiqtki tysi~cy razy ("nowa") albo nawet setki 
mihon6w razy ("supernowa") ulegajqc przy tym daleko posuni~
temu rozpadowi. Od XI wieku za1oobserwowano w naszej Galaktyce 
3 supernowe. Nowe Sq zjawiskiem cz~stszym, liczb~ ich ocenia si~ 
przeci~tnie na 10 rocznie. 

Po uruchomieniu na Mount Wilson w Kalifornii teleskopu zwier
ciadlanego 2,5-metrowej srednicy, poj~cia nasze 0 budowie wszech
swiata ulegly znacznemu rozszerzeniu. Wielki post~p zostal osiqg
ni~ty w ciqgu ostatnich kHku lat, gdy 20stal oddany do uzytku 
inny teleskop-kolos na Mount Palomar, majqcy 5 metr6w w srednicy. 
Stwierd2Ono niezbicie istnienie wielkich ilosci galaktyk podobnych 
do naszej Drogi Mlecznej, pomierzono ich odleglosci i ruchy, osza
cowano masy. Zbadamie bHiszych ga,laktY'k, jak Galaktyki Andro
medy., Oblok6w Magellana i innych wyjasnilo wiele rzeczy odno
sZqcych si~ do budowy naszej Galaktyki. Naszego zbiorowiska 
gwiazd nie udalo si~ dotychczas dokladnie "wymapowac" z tej 
prostej przyc'lyny, ze uklad sloneczlJ1Y jest poloiony w poblizu cen
tTalnej plaszczyzny Galaktyki, gdzie jest wiele pylu i gazu mi~dzy
gwiazdowego, kt6ry nie dopus'zcza do nas swiatla od odleglych 
szczeg6lnie slabych obiekt6w. 

Galaktyki nie Sq tak rzadk<o ro,zsiane jak gwiazdy, w tym zna
czeniu, ie odleglosci kh nie Sq tak olbrzymie w porownaniu z ich 
rozmiarami, jak to jest z gwiazdami. Np. srednica naszej Galaktyki 
jest, jak wspomnielismy, rz~du 100000 lat s-wiaUa; otoi w obr~bie 
kuli 0 srednicy militona lat swiatla tj, dziesi~ciokrotnie wi~kszej 

zawiera si~ ai 16 galaIk tylk , gdy tymczasem najbliisza Slonca gW'iazda 
znajduje si~ dopiero na odleglosci 4,2 lat swiaHa = 27000000 sekund 
5wiatla, podczas gdy srednica Slonca wynosi tylko niecale 5 sekund 
swiaUa (1400000 km). 

Gala1ktykd. bywajq rowego kszta~tu : ku1i'ste, eliptyczne, ~piralllle 

nieregularne. Mglawice kuliste i eliptyczne skladajq si~ z gwiazd 
drugiej populacji, takkh, z jaikich utwor2One Sq nasze gromady ku
liste. Mglawice spiralne, rnniej lub wi~cej rozwinii~te, zawierajq 
gwiazdy II populacji w j q d r z e i P !o m i ~ d z y jasnymi smugami, 
"ramionami" owijajqcymi jqdro. Ramiona natomiast Sq siedliskiem 
g16wnie gwiazd pierwszej populacji. Mglawice kuliste i eUptyczne 
oraz gromady kuliiste wolne Sq od pylu i gazu, zwiqzanego 'l gwiaz
dami I 1Jopulaoji i z gromadami otwartymi. 

Badanie rozrniar6w i odleglosci Galaktyik jest sztukq nie lada, 
opie,ra si~ na szeregu posrednich pomiarow i jeszcze dotychozas 
nie osiqgn~lo wielkiej dokladnosci: nie dziwnego, wszak nawet naj
blizsza galaktyka, Obloki MageNana, znajduje s-ie, od nas w od
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leglos.ci okoto 150000 lat swia,ua. Najdalsza ze znanych drzis galaiktyk 
znajduje siEl w odlleglosci 1800000000 lat swiatla, a niewqtpliwie 
niedtugo dowiemy siEl i 0 dalszy,ch. 

Powiedzielis,my, ze pyl i gaz w naszej Galakityce p.rzeszikadrzajq 
nam zbadac ddkladnie jej stmktuTEl. W ostaltnich cZaJsach na pomoc 
astronomi i przyszla ... radiotechnika. Okazalo siEl bowiem, ze z roz
nych miejlsc GalC1!ktyki wychodzq sulne promieniowa~lia radiowe 
o cUugosciach fal od kilkudziesiElciu cm do kilkunastu metrow. Ba
danie tych promieniowan za pomOCq radioteleskopow (najwiElkszy 
ma 80 m srednicy) pozwolilo dop'iero stwierdzic z pelWIlosciq, iz 
nas za Gala'Myka jest typu spuralnego. S'lJczegOJowe mapowanie jest 
w toku. 

GalaJktyki, podobnie jak gwiazdy, tworzq pary, tr6jki itd. oraz 
wiElkisze zbi·ory-gr.omady, za1wierajqce po kilkaset galalktyk (np. w kie
wnku ko'ntstelacji WIosy Bereniki). Na podobienstwo ,naiszeg,o ukladu 
gwiazdowego galaktyki wirujq dokola osi przechodzqcej prrzez jqdro, 
a najciekillWlsze, iz zdajq siEl uciekac od nas z prEldkosdami proporcjo
nalnymi do odlegtosci - najdalsze majq prEldkosci przekraooza1qce 
100000 km/sek, tj. trzeciq CZElsc plfEldlkosci swiaUa. 0 tej uciecz,ce 
gala'ktyk, cZY'Ii 0 roZ'szerzaniu siEl wszechswiata, wnosimy z pra:e
suniElcia ku czerwieni liruii widmowych pierwialstkow zawaDtych 
w tych gallak,tY'kach. 

Oto w najgrubszych zarysa,ch obraz wszechswiata, jaki roZitacza 
przed nami dzisjejlSza ast'ronomia. Jest to obraz bardzo skompIiko
wany a bardzo jesz'cze nie'klOmpletny. Nic tez dziwnego, ze w astw
nomii jakJiejos zakoilOzonej teorii ewolucji, majqcej moeny grunt 
pod nogami, dz'is jeszcze spodziewac siEl nie mozemy. Mimo to nie 
bmkuje usilowan, aby mroki dziejow wszechswiata przynajmniej 
cZElsciowo rozproszyc. 

ZaczniljlIIlY od ukladu planetarnego. stonce obraca siEl doko!a 
swej oS'i w ciqgu 25,2 dni,a 1 z zachodu na Wlschod. Wszystk,ie planety 
krqzq dokola ston'ca w t El sam q Sit r Q n El po elipsach malo r07:
niqcych siEl od k6t i lezqcych na pla,szczyznach bardZio nieznacznie 
nachylonych wzglEldem plaszczyzny drogi ziemskiej. Nadto wszy
s~kie planety wiJrujq doko~a swych osi rowniez z zachodu na wschod. 
Podobnie - z nielicznymi ty'tko wyjqtkami - pomsza;jq iSiEl ksiElzyce, 
okrqzajqce planety i wirujqce dokola osi. Wyso'ka temperatura 
stonca i wnEltrza Ziemi, i wskazane prawidlawasci mehow plane
ta'rnych latwo mogly podsunqc my.sl, ze Ziemia i inne planety po
wstaly przez oderwanie siEl od Sionca. Juz Kant w 1755 roku wypo

1 Ta liczba stosuje si.:: do punkt6w Slonca polozonych na r6wniku slonecznym, 
inne punkty maj'l dluzszy okres obrotu: w poblizu biegun6w az 34 dni. 

http:leglos.ci
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wiedZlial mysl, ze Sionce powstal.o z "chaosu", bardllo rozdrobnio
nych cZqstek roznych rozmiarow i roznych g~5'tosci, na skultek przy
ciqgania grawitaqnjnego oraz pewnego rodzaju odpychania. Gra tych 
sil mia1a wywolae obrot calej masy, przy czym czq·s~ki mialy po 
drugim czasie jillk najmniej sobie przesrtkadzae przeszedlszy tory ko
lowe, polozone pomi~dzy dwiema bli'skimi pIaszczy,znami. Z p.rzy
ciqgania oZqstek krqzilcych po bliskich sobie torach mialy powstae 
planety, More nast~pTIie oddalily si~ od kurezqcego si~ przyszlego 
StoilOa 'Hp. Hi,poiteza Kanta wychodzila z bt~dTIego zalozenia, iz sHy 
przyCJiqgania i odpychania mogq w ukladzie odosobnionym wy
wolae jednokierun'kowy obro't, nie zostala sprecyzowana matema
tycznie ,i wartosci naulkowej nie rna. Laplace w 40 lat pozniej uniiknql 
bl~du Kanta biorqc za punkt wyjscia gazowe, nieslychanie nzadkie, 
o~brzymie prasfonea, w Morym mogloby si~ pomiescie tory dzi
siejszych planet az do Jowilsza wIqcznie (promieil drogi JowisZ<a 
wynosi 780 000 000 km) i zakIadajqc, iz miato ono o.d poczqtku pewien 
ruch obrotowy. Stygnqc kurczylo si~ i zgodnie z prawami mechaniki 
oJbmcalo si~ coraz pr~dzej. p.rzy dostatecznym wzroscie pr~d'kosd 
obmtu oz~se masy slonecznej w poblizu rowniika miala si~ oddZlielie 
od pasa rownikoweg,o w formie pierscienia gazowego, portem mialy 
powstae podobne, ale mniej'sze koncentryczne pierscienie. Kazdy 
z pierseieni mial nast~pnie rozpase si~ na kilka cz~sci, More kon
densujqc si~ w niewyjasniony blizej sposob utrworzyly posllczegolne 
pIane,ty. W podobny sposob z gazu IOtaczajqcego planert:y pows,taly 
kisi~zyce. Teoria Laplace'a, tlumaczqc niektore wlasciwosci ruchow 
ulkladu planetarnego, nie mogla wytlumaczye innych. Najci~zszy 

moze zaIzut przeciw nie,j :stanoW'i fakt, ze pr~dkose obl1otu Stonca 
dakoia osi jest 0 wiele za maia, aby bez interwencj'i z zewUqibrz 
mogJa ~Wowodowae obserwowany ruch planet. Chodzi tu miano
wicie 0 tlO, ze tzw. moment p~du pla,net tj . suma ·iloczynow mVT, 

gdzie m oznacza masG ciala, v jego pr~dkosc, T odleglosc od osi 
obrotu, jest 0 wiele za duza w porownaniu do momentu p~u Sionca 
w jego ruchu obrotowym. 

Wabec tych trudnosci probowano dopus'Cie ingerencj~ obcej 
gwiazdy, Mora by zblizywszy si~ znacznie do Sionca oderwala oden 
kolejno cz~sci masy gazo,wej i udzielila i!m dostatecznych pr~dkosci. 
Jednakze i 'te ,teorie (Chamberlain i Moultona, Jeansa, Jeffreysa 
i i,n ,) nie Sq wolne o.d braik,ow, Nadto sam fakt bard7io znacZ!Ilego 
zblizenia si~ gwiazd wobec ich zawr-otnych odlegiosci jest wysoce 
Il!iepr'awdO!Podobny. T,otez nowsza proba wyjasnienia ukladu pla
neta11llego (Schmidta) za punkt wyjscia przyjmuje nie rozrzedlllOnq 
niezmiernie mgiawk~ gazowq, lecz raczej ciemnq. mgIaIWk~ galak
tYCZ11q, na ktorq Sionce natrafilo w swym ruchu dakota srodka 
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naszej Galaktyki, wychwytujqC z niej cz~Sc mii!terioi w postaci mniej
szych lub wi~kszych cZqstek stalych, a moze i gazu. Z tego. roju 
oZqstek powstaly nast~pnie planety, meteo.ry i komety. 

Zadna z istn iejqeyeh teorii po.wstania ukladu planetarnego. nie 
moie bye dziS uznana za zadowalajqcq. 

Jakkolrwiek jednak ksz,taltowaly si~ losy Ziemi, to nie ulega 
wqltpliwosci, ze w postaci niewiele roznej od obecnej iistniej e ona 
od bardzo dawna. Moze najdokladniejoceniajq tak rozumiany wiek 
Ziemi geofizycy, badajqc zawartosc w skorupie ziemskiej izotopow 

Pb206 Pb207olowiu , , ktore powstajq przy promieniotworczym roz
padzie uranu U238, U235 . Poniewai z badan lii!boratoryj,nych wiadomo, 
wedlug jakiego prawa te rozpady zachodzq, przeto wyznaczajqc 
stosunek liczby atomow olowiu do liczby atomow nierozloio.nego 
uranu mozemy obliczyc dolnq graniCE~ wieku Ziemi. Z nowszych 
pomiarow wynilka, ie Ziemia istnieje przymajmniej 4 mili.ardy lat. 
Co najmniej tylez cZ·ii!SU mUls,i istniec i Slonce. Wiek ro:imych gw'iazd, 
kitorych rozmiary, g~stosci, temperatmy i masy wykazujq wielkq 
rozmaitosc, nielatwo jest wyzna'Czyc. Nie znamy jakiegos tak pros
tego i sdslego prawa 'rzqdzqcego przemianami gw.ialzd, jalk prawo 
rozpadu atomowego pierwiastkow promieniotworczych. Totez przy 
wyznaczan:iu wieku gwiazd, a nawet k,ierun'ku zachodzqcych w nich 
przemian skazani jestesmy w duzym stopniu na domysly i badania 
teoretyozne 0 niedostatecznej podbudowie empirycznej. Oczyw1Scie, 
im lepiej poznamy budow~ gwiazd Ii pnoresy z.achodzqce w nkh, 
tym pewllliej zdolamy odtworzyc ieh histori~ I przewidziec przy
szlosc. Dzis w zasadzie wyjasnila si~ sprawa zrodlu fantastyeznyeh 
wprost ilosci energii produlkowanej przez Slo.n'ce i gwiaz.dy. Sq nimi 
reakcje jqd<wwe odbywajq'ce si~ we wn~trzu gwiazd w temperaJturze 
o.kolo 20 000 000 0 

, analogiczne do tych, jaikie zachodzq w bo.mbie 
wodorowej. Za'chodzi tam mi,a!llowicie przemiana wodoru, najba!1dziej 
rozpo'WlSzechnionego we wszechsw.iecie pierwia'stka na hel ze 
snratq 0,240/ 0 na masie. Kosztem tej ..'straconej" malsy po,wlSitaje wIa
snieene rgia promienista w Hosci 9· 1020 elig6w na kaidy gram. 
Slonce, ktore promieniuje z mocq 7 blowatow z kaidego. cm2 na 
wy.pro.duko.wanie potIiZebnej energii zuzyw.a 4 mmo.ny ton swej 
masy w oiqgu sekundy! Jest to zresztq zUipelinie znikorna cZqstka 
jego caikorwitej masy, kt6ra wynosi 2 000 000 000 000 000 000 000 mi
honow to.n. Gwiazdy bardzo gorqce zuiywajq si~ niepo.miernie 
szybciej, to.tei obJiczd!jqc ich "lfozrzutnosc" moiemy o.szaco.wac gornq 
granicE: czasu ich intensywnego swiecenia. Takie i inne argumel1Jty 
przemawiajq za tym, ze gorna grank a wieku gwiazd nie przekracza 
10 millialrdow lail. Sq wszakie i takie gwiaz;dy, More po'Ws1aly wzgl~.d
nie niedawno, np. zaledwie jakies 100 000 lat temu. Faktem jest, ie 

http:gwiaz.dy
http:meteo.ry
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"mIode" gwiazdy Sq tam, gdzie jest duzo gazu i pyIu, jak w set
siedztwie r6wni'ka naszej GaJaJktyiki, w mglawicach otwartych, w ra
mionach Galaktyki w Andromedzieitp. Mechanizm tworzenia si~ 
gwiazd nie zostal jednak dotychczas nalezycie wyjasni'ony. 

Omowmy tera7. zadziwdajqcy fakt ewolucji galaJktyik. Jak w:spom
uiano wyzej, uciekajq one od nas z pr~dkosciami proporcjonalnymi 
do odleglosci. Najlszybsza z nich p~dzi z pr~dkosciq bliskq 120000 
k/sek, tj. przekraezajqcq 1/3 pr~dkosei swiatla. Jezeli znamy od
leglose i pr~dkose ucieozki gafJ.aJktyik, to robiqc zalozenie, ze pr~d
kose ta nie ulegla zmianie, mozemy obIiczye czas zuiyty na w~
dr6wk~ galaJktyiki. Cza-s ten wypada dla wszystkich galaktyk blisko 
6 miliaz;d6w lat. A zatem mamy powazne dane, ie okolo 6 miliardow 
lat temu co najmniej mihard obecnych galaktyk wyruszylo z obszaru 
niebywalego zagfiszczenia materii z Ir6:i:nymi pr~dkosciami w · roz
nych kierunkaeh i trwa dotychcilas w tym ruchu. Wedlug G. Ga
mowa pierwotnq materi~ stanowila kula 0 jakiejs fantas;tyoznej g~
stosci, zloiona z neutronow. W chwil~ po wybuchu tej hiperbomby 
mia.ly si~ wytworzye z neutron6w i powstaJjetcych z nich pwtonow 
jqdra ci~iszych pierwi'alSbk6w, i to wszystko w ciqgu niewielu mi
nut. 

Inaezej zapatruje si~ na wszechswiaJt F. Hoyle. Uwaia on, ie 
wszechs.wiat istnieje bez poczqtku i bez kOIlca, zar6wno w czasie 
Jak w prze;S1brzeni i w grubych zarysaeh jest zawsze i wsz~dz,ie tak.i 
sam. Ucieczka ga'la,k,tyk nie musi wedlug niego pociet;gae 'loa sobq 
wzrostu ieh przeciE:tnyeh wzajemnych odieglosci, poniewaz nieu<stalIl
nie pow s t a j e z n i c z ego materia w ilosciach nie dajqcych si~ 
stwierdZiie lalbo~atoryjnie, ade dos,tatecznych, aby zatrzee "des'truk
eyjny" wplyw uciecziki galaktyk. Hoyle inaczej zapatruje siE: row
niei na tworzenie si~ atom6w pierwiafstk6w z wodoru: dzieje si~ to 
nie momentalnie, lecz w ciqgu bardzo dlugich okres6w CZafSU we 
W1n~trzu gwiaz.d, w dose skomplikowanych procesach ich kurczenia 
siE: ,i rozszerzania, przy czym na pewnym etapie temperatura rna 
wZl'aJstae ai do 5 miliardow stopni. Z teorii Hoyle'a wynika, ie si~
gajqc w gletb wszechSwia'ta na odleglose miliaz;da lub wi~cej lat 
swiaJtla powinno siE: stwierdzie takie samo srednie 'fOzstawienie ga
I aklYlk , takq samq ich przeci~,tnq absolutnq jasnosc, takie sarno za
barwienie itp, 

Teoria Hoyley',a nie mogia bye dotyehczas poddana dose pew
nym pr6bom, choe niekt6re prace zdajq siE: jej prczeczyc, Przyczynq 
tego jest zbyt jeszeze maly zasi~g teleskop6w, Wielkie nadzieje 
pokladae moina w budowanym obecnie w Sta,nach Zjednoczonych 
radioteleskopie 0 srednicy 180 m, M6rym planuje si~ dotrzee na od
legtose 38 miliarrd6w lat swiatla. 
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Jui: ten bardzo powierzehowny przeglqd zagadnien ewolucji 
wszeehswiata i tak odmienne proby ich rozwiqzania wskazujq na 
pi~trzqce si~ trudnosci problemu, ale taki:e na smiatose i entuzjallm 
uezonyeh, bo j.ak po'Wiada znana amerykanska uezona dr Alkja 
Payne Gaposhk..in, kto ehee mowie 0 ewolueji gwiazd, musi konieez
nie bye optymhstq i miee zmysl humoru. A astronomowie Sq 
niepopraWillymi optymi'stami. 

Waclaw Staszewski 



CUD A PRAWA PRZYRODY 
Sprllwozdanie z pre/eke}i wygloszone} na Tygod
niu Filozofieznym przez ks. prof. St. Mazierskiego 

Spmwo21da'llJie. W zwiqzku z tym trudnosc wiernego przekazania 
mysli. Mogq zaistniec rozbieznosci mi~dzy p'relegentem a sprawozdawcq. 
Swiadomy tego, z gory przyjmuj~ odpowiedzialnos:': za s,wojq VIl!terprr-e
tacjEl prele;;:cji. 

* 
Juz przy Iprobie 2ldefiJnJJowania pojElcia "cud" powstajq trudnosci. 

Teoiog domaga ,si~ wyraz,nego za21naczenia, ze jedynie Pan Bog moze 
bye bezposrednim sprawcq cudu. ]naczej, szeI1zej patr:zy na tEl ,kwestiEl 
fi!ozof przyrody. Ten osta1lni przypisze a utOl1stwo cudu czynntkowi ze
wnt}trznemu, 0 k,t6rym wiemy, :i:e ils1mie'je poza na1iur<,\, .poza swiaiem 
zmyslowo p02lllawalnym. Ze stanowiska filozofii przyrody prelegent 
przyjql nast~pujqCq definicj~: cud - j est to in g e r en c j a c z y n
n i k a z e w n El t r z neg 0, p 0 z a e m II> i rye z neg 0 w n Ia t U r ~, 
i n g ere n c oj a w y w 0 1 u j <'\ c a z j a IW 1 is k 0 z m y s 1 .0 wop 0

znawaJ'Ile, ,niezg ,odne z prawami pTzyro ldy. 
Celem prelekcji Ibylo wykazamie mozHwosci cudu. Przyj~ta def.unicja 

decydowala 0 'podziJale r021waZaii. na dwie cz~sCli. W pierw/izej trzeba 
bylo zajqc 'stalI10wiSiko w ·sprawie j'stnlenia takiego ozynnika pozaemp-i
ryczneglO; w idrUlg!iej - zbadac mozliwosc ingerencji taikieglO czynnika 
w na'tur~. 

Pierwsza cz~sc wywodo.w jest wall"WlIkliem koniecznym dla drugiej. 
DI1uga - potraktowa'na nieco obszel'lniej - ~dzie wlasciwq odpowiedziq. 

I 

W sprawie na,s interesujqcej istniejq dwa sprzeczne &tanowiska. Jedno 
moima na21wae na,turalizmem, ,dJrugie ~ nadnaturalizmem. Natura'lizm 
tWlieI1dzi, Ze poza nat'UiI"q .nic nie ,ilstnieje; :nadna,tura'l.izm [pI'zY'jmuje cos 
istniejqcego poza naturq. Dla na,turalisty cudy Sq niemozliwe, poniewaz 
nie uznaje on istnJienia ezynni1ka, ktory by m6gI dokonae "inwazjl" w na
tur~ . Cudy Sq bowiem tylko wtedy mo:i:liwe, je:i:eB stanoW!is.ko nadna

http:stanoW!is.ko
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turalisty jest s~uszne. Dlatego trzeba - 0 ile si~ da - rozs>1rzygnqc, kto 
rna ra,cj~: natur3llizm czy nadnaturaHzm. 

Jak juz zazmaczono, mi~dzy naturalizmem i nadna1iuralizmem is1iruie
je sprze'cznosc. Jesli si~ wi~c wykaze falszywosc jednego z nich, to tym 
samym wykaze si~ prawdziwosc drugiego. Prelegentowi nie chodzilo 
o scisle dowody, lecz raczej 0 suges,tie, 'pozwalajqce dostrzec sprzecz
nosci w naturalizmie. 

W roku 1958 ukazala si~ w tlumaczeniu polskim kisiqua Cudy, kt6rej 
autorem jest C. S. Le'wis. W jednym z rozdzial6w Lewis w nast~pujqcy 
spos6b ,przedstawia wewn~trznq sprze'cznosc w stanowisku naturalisty: 

Nalezy przyjqc zasad~. ze zadna mysl nie rna mocy przekonywajqcej, 
jesli mogq jq calkow.ide wyjasnic przyczyny irracjonalne. T~ zasad~ 

stale stosujemy w ,zyciu. Gdy wiemy, ze ktos 'swoje poglqdy uzasadnia 
irracjonalnie, to do takich sqd6w nie przywiq'zlUjemy znaczenia. 

Jesli ktos, chory lIla delirium tremens, b~dzie nam opowiadal, iz 
w jego domu jest pelno myszek, to na peWIIlO rue b~dziemy ach szukac. 
Choroba bowiem ,naszego rozm6wcy jest irracjonalnq przyczynq jego 
przekonan. 

Kazda ,p.oszczeg61na mys! jest bez wartosci, jezeli jest skut-;{iem ir
racjonalnych przy,czyn. Jesli tak, to i teoria, kt6ra uwaZa wszyos,tkie 
mysl.i , a wi~c i umysl ,ludzki za skutek irra'cjonalnych przyczyn, jest 
nie do .przy.j~oi'3. WlaSnie naturaHzm glositaki poglqd, a wi~c jest nie 
do przyj~cia. 

Na turalizm bowiem Uumaczy rozum, wszystkie mysbi. czlowieka, jako 
konieczny wytw6r bezrozumnej materii, jako produkt calego systemu 
Wlszechswiata. Prof. Haldane zas srus,znie pisze w swojej ~.siqzce (Possi
ble Worlds): "Jezeli moje procesy umyslowe Sq calkowicie zdetermino
wane iprzez ruchy atom6w w moim m6zgu, to nie mam zadnych racji do 
przypuszczen, ze moje sqdy 8q prawdziwe ... a '",aOOm takze do przy
pus.2iczen, iz m6j m6zg 'sklada si~ z atom6w". 

NaturaHzm przyjmuje, ze wszystko bez wyjq1tku dzieje si~ z ko
niecznosci. A Wli~c i TydZlien Filozoficzny, i ta preJekcja Sq konieczne. 
System, kt6ry pr.owadzi do ,takich paradoks6w, nie jest nalezycie uza
sadniony. Sarno istnien'ie we wszechswiecie rozumu przechyJ.a szal~ 

na ~orzYlsc nadnaturalizmu, a co zatem idZlie, dopusz;cza istnlienie czyn
nika zewn~tr7;nego, ,pozaernpirycznego, lwniecznego dla zaistnienia cudu. 

I 
II 

Cud ,zdefiniowano jako ingerencj~ z zewnqtrz w natur~, jngerencj~ 

wywolujqcq zjawisko zmy~lowe poznawalne i lIlue,zgodne 'z prawami przy
rody. Powstaje wi~ pytanie: czy mozliwe jest przyj~cie zjawiska prze
ciwstawiajqcego si~ prawom przyrody? Aby na to odpowiedziec, trzeba 
okreslic, co nazywamy prawami przyrody i zbadac, czy Sq one abso
lutnie kOlllieczne. 
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Jest grupa fizyk6w i metodologow przyrodoznawstwa, kt6rzy z l~

kiem odpowiadaj'l albo w og6le nie odpowiadaj'l na pytaIllie: co to jest 
prawo przyrody. W prelekcji z konieczl1osci uproszczono spraw~ i wy
suni~to nast~pujqce propozycje: 

Og61nie mama nazwac prawem wszelkie zwi'lzlci fa~tyczne, a pra
wem przyrody - stale relacj e powtarzaj'lce si~ mi~dzy zjawiskami czy 
zdarzeniami. Te stale rela,cj,e mi~dzy zdarzeniami, nauki przyrodnicze, 
a szczegolnie fizyka, starajq sU~ uj'lc w scisle wzory matematyczne, St'ld 
mozna ,spotkac si~ ze sformulowaniem, ie praWiO fdzykalne - a jak nie
ktorzy nazywajq: prawo przyrody - jest to matematyczna formula, 
w kt6rej wartosci liczbowe wielkosci f.izykalnych pozostajq w stalej 
r elacji, wyraiajqcej wlasciwosci zjawisk. 

Zapew ne takie uj~Ciie praw jest pewnq idealizacjq tego, co zachodzi 
w przyrodzie. Mozna jedna~ pominqc kwesti~ adekwa,tnego odwzoro
wania zjawisk przez prawa. Wystarcza nam stwierdzenie takiiego od
zwierciedlenia prawidlowosci w przy;rodzie, ktore pozwala na przewi
dywanie zjawisk. 

Zapewne takie uj~cie praw jest peWiUq idealizacjq tego, co zachodzi 
w przy.rodzie. Mozna jednak pomin'lc kwesti~ adekwatnego odwzoro
wania zjawisk przez prawa. Wystarcza nam stwierdzenie takiego 00
zwierciedlamia prawidlowosci w przY'rodzie, kt6re pozwala na przew,i
d ywanie zjawisk. 

W wieku XIX pamowalo prze<konanie, ie ~aide zjawisko moina jedno
znac;;mie i w miar~ doskonalenia rPrzyrzqdow pomiarowych z dowo~nq 
dokladnosciq przewidziec. Ten poglqd ,znalazl sw6j wyraz w slynnej 
formule Laplace'a, zwanej de,termiJnizmem; "Inteligencja, kt6ra by 
w danej chwiH znala wszystkie sHy oiywiajqce p1'Zyrod~ i wzajemne po
loienie rzeczy, kt6re wchodzq w sklad przyrody, i kt6ra by ponadto byla 
dostateczn ie pot~zna, azeby te dane poddac analizie - ogarn~laby t q 
samq fOrmlllq rllchy zarowno najwi~kszych cial wszechswiata , jak i naj
mniejszego atomu; niic nie bytoby dla niej niepevvne i przyszlosc bylaby 
jej znana,podobnie jak ,przeszlosc". 

W wieku XX obraz swiata w tOczach fizy~6w nieco si~ =ienH. Od 
r oku 1927, l~iedy Heisenberg podal tzw. relacje nieokresionosci, w fizyce 
znalazlo si~ miejsce na lindeterminizm. I dzis panuje poglqd, i.e w mi
kroswiecie nie mo:iJna jednoznacznie i dokladnie przewidziec zja wisk. 
Moina tylko sciSle wyzna,czyc oprawdopodobienstwo e;ajscia danego zja
wiska. 

W zwiqzku z tq lindeterministycznq poznawalnosciq ,swia ta filozoIQ\vie 
podzielili si~ na dwie grupy w poglqdach na prawa przyrody. 

Jedni, do kt6rych moina zaliczyc zar6wno marks,ist6w jak i tomist6\v. 
tWierdzq, ii W 5wiecie realnym mimo wszystko pan·uje scisly determi
nizm. To znaczy, ze gdybysmy tyu:o znali dakladnie warunki danego 
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konkretnego doswiadczenia, to moglioysmy przeWli:dziee w spos6b jedno
znaC2Jny jego wYlIlik, a zatem nie potI"zebowalibysmy odwolywae si~ do 
poj~cia p'rawdopodobienstwa. 

Drudzy - glowrnie j,dealistyczna rsz~ola k,o,peIiliasika - uwazajq, ze 
w swiecie ,powszechnie panuje rndetermini7Jm, ze pr,awa przyrodnicze 
okreslajq tylko rprawdopodobienstwo zajscia danego zjaWliska, Wedlug 
tego uj~cia wsze1kie, nawet niezgodne z prawami zdarzenie jest mozli
we, co najwyzej niezmieI"nie malo prawdopodobne. SrtojqC na tym sta
nowisku nalezaloby powiedziec, ze jesll istntieje ozynrnik zewn~trzny po
zaempiryc7Jny, to cud jest mozliwy. 

Powstaje jednaJ< pytanie: jak wyg.Iqda mozliwoSe cudu w poglqdzie 
deterministyc7Jnym? Otoz cud tytlko wtedy bylby niemo,Zliwy, gdyby 
istnie,n;ie zjawiska rniezgodnego z prawami przy.rody prowadzHo do 
sprzecznosoi. Wiemy jednaJ<, ze zadna nega.cja stanu rzeczowego nie 
prowa,dzi do sprzeoznosci, co najwyzej do niezgoonosci ze zda,niami em
pkyc-cnymi. Jesli np. zaneg,uj~ zdanie: calosc Illie jest mnliejs-za od swojej 
cz~sc,i, otrzymam zdanie rsprzeczne: cal,os<: jest mniejsza od swojej cz~sci. 
Jesl'i jednak za'neguj~ zdan.ie: ten mo piec jest bialy, to !llegacja, ktor'l 
otrzYil11a.m, nie b~dzie czyms sprzecznYil11, chot moze bye zdaniem fal
szywym. Swiat realny m6glby bye inaczej urzqdzony, posiadac inne pra
wa i nie bylby Slprzeczny. A wi~c prawa przYTody nie Sq bezwzgl~dnie 
konie,czne. 

Oprocz tego nauki rprzy:rodnicze, formulujqc swoje prawa, poslugujC! 
si~ uklaJdem rizolowanym. Nawet w rprawach deterministycznych, je,zeE 
stwierdzarny, ze zjawiska A konie,czIllie wywolujq zjawiska B, ,bo i tu 
implicite zakladamy: 0 ile zaden zewnlltrzny c,zYinnik nie wprowadzi 
zmian w rozwazane zjawiska. Traktuje sill willC prawa przyrody nie 
ja:to absolutnie, !ecz jako wZglI~nie k.oniec,zne. A zatem i w in,telipI"eta
cji deterministycznej rprawa przyrody rnie wyklucza-iq i,ngerencji ozyn
nika zewln~tr,znego w naturll, a wi~c dopuszezajq mozliwosc cudu. 

Na zakonczenie je.szcze kilka slaw na temat mozrliwoSci poznania, eezy 
w konk,retnym przypadku zaszla ingerencja ozyIllIllika zewrnllkznego 
w naturll. 

Wydaje sill, ze stojqC na 'stanowisku determinizmu w przyrod2ie lat
wiej stwierdzic, ii. w dany.ch okoliczlTIosciach zdaI1zyl sill cud. Wyobraimy 
sobie, i.e w okreslonym mi,ejsou zaszlo zjawi,s!ko nliezgodne z prawami 
przy'rody. NIP. szalejqca burza na morzu !llagle zmienia si~ w ideailiny spo
koj. Jak na to zareaguje irndeterunirnsta, a jak delterminis,ta? 

IndetermLnLsta Sltanie wobec ,altennatywy: a,lbo musi przyjqc inge
r€lncjll cZY1ll'~ika zewn~trzne,go - 'a willC cud; alba rpowie, Ze sarna na
tura zreali,zowala ,w danej chwilli niezmiernie malo rprawd()podobne zja
wisl{o. Dla determini,s,ty zas, uma.jqcego rkonie<cznosc praw przyrody, 
odrpada dl'ugi ,czlon alternatywy. Jego stanowisko zaklada rygorystYClZnIj 
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prawidlowosc praw przyrody i nie chcqC porrucac determindzmu musi 
on konsekwentnie przyjqC ,ingerencj~ czy;nnvka zewn~t,rznego - a wi~c 
cud. 

Z tego w,}'nika, Ze .inter.pretujq~ prawa przyrody indeterminisltycz
nie - mtwiej m6wic 0 mo:i:1iwosci cudu, ale za to trudniej I'Ozstrzygnqc, 
czy w ikonikretny;ch wa,J)unkach .zda,!'zyl lSi~ cud. Sprawa odwrotnie wy

glctda w int.€Irpretacji determinis.tycznej. 

K3. Tadeusz Rutowski 



SEMINARIA DYSKUSYJNE 


Kderunki, W jakich rozwin~la si~ dyskusja, byly ikonsekwencjq ukla
du problematyki zawal'tej w referataeh. Juz na pierwszy nut oka wi
doczna jest dwucz~sciowosc Tygodnia: pierwsze dwa wyklady traktu,jCj 
o ewolucji z punktu widzenia przyrodnika, a nast~pne majq charakter 
filozofiozny lub metodolo~ic:my. Stworzylo to w sumie wys.ta~czajqco 

silny pretekst do tradycyjnych juz dla Tygodni dys~usjIi na temat 
istnienia zwiqzk6w i zaleznosei mi~dzy filozofiqi naukami przyrodni
czymi. 

Ponadto samo zagadniende ewolucji wymagalo przedys'lmtowania 
problemu stosunku nauk przyrodniczych do filozofii, bowiem wlasnie 
ewolucjonizm jest takq teoriq, kt6ra, seigle biorqc, si~ga poza uprawnle
nia nank przyrodniozych, wpI1owadza;jq'c eleme.nty interpretacj,i filozo
ficznej. To, czy taka ~nteI1pretacja jest dopuszczalna i jakie Sq odpo
wiednio rezultaty inteI1pretowania wynik6w nauk szczeg6lowych przez 
r 6 z n e systemy filozof£czne, ·stanowilo przedmiot znacznej cZ~Sci dy
skusji. 

Przebieg seminari6w byl ~sztaltowany nie tJ1lko przez charakter re
ferat6w ale r6wniez przez ",oblicze filozoficzne" uczestniikow Tygodnia, 
kt6rzy reprezentowali szereg oruentacji filozof£cznych. Poniewai: w wy
niku rozwiqzywania identye2lnych problem6w w r6znych systemach fi
lozoficznych dochod2li si~ do niesprowadzalnych do siebie rezultat6iw -. 
a w dyskusji do nieporozumieil, z kt6rych prawie nie ma wyjscira, w celu 
unikni~cia tego rodzaju Inieporo2lumien proponowano, by znaczna cz~sc 
wypowiedzi traktowala 0 ,podstawach, pierwszych zalozeniaeh, punktach 
wyjscia r6:hnych filozofti - m6wiqc dokladniej : filozofii realistyeznej 
tomizmu oraz roznych odmian neopozytywizmu i materialivnu, te kie
runki bowiem byly wyraznie reprezentowane rprzez dyskutant6w. 

Kazda z tez jakiegokolwie~ systemu filozoficznego jest zrozumiala 
tylko w kontekscie systemu, w sklad kt6rego wchodzi, a z kole,i zro
llmnieniesamego systemu jest uwarunkowane zrozumieniem jego pod
staw. Gboszone przez cz~sc uczestnik6w poglqdy, :i:e filozofia jest r.ezuJ
tatem luog61nienia wynik6w, do jakich doszly nauki szczeg61awe, stano
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wia, konse~wencj~ zaj~cia postawy empirystycznej, takiej, w kt6rej osta. 
tecznym i r6dlem uzasadnien jest doswiadczenie. 

W zaproponowanym podziale : lIlauki szczeg610we 

filozofia 

metafizyka 


kryterium wy,r6zrriajqcym filozofi~ od nauk szczeg6lowych i meta1.izyk~ 
od filozofii jest zaleznose poszczeg6Inych dzia16w od doswiadczenia. Dla 
kogos, kto przyjmuje wyzej omawiane stanowisko, ,nauki szczeg610we, 
opieraj 'lc si~ bezposrednio na doswiadczeniu, Sq naukami w najpelniej
szym znaczeniu te.go slowa. Filozofia uog6Iniajqc wyniki nauk przyrod
niczych ma w doswiadczeniu oparde posrednIo. Metafizyka natomiast, 
~t6rej przedmiotem jest, zdaniem niekt6rych, wszystko to, co niema
terialne, a zatemniesprawdzalne empirycznie, moze bye nazwana "wie
dzq", ale pozbawiona jest charakteru naukowego. 

Nie trudno wykazae, i uczyniono to dalej w dyskusji, ze P<Jdstawq 
dla takiej charakterystyki metafizyki i filozofii jest zaj~cie specyficz
nego stanowiska w konstruowaniu przedmiotu z jednej strony i z dru
giej - w okreslaniu z g6ry, jaki charakter rna miel: metafizyka 0 fai 
a nie Lnaczej skonstruowanym przedmiocie. 

1. Pnedmiot filozofii nie jest czyms wzi~tym belL p 0 Ii red n i 0 

z rzeczywistosci. Przeciwnie: ·czlowiek pOZlIlajqC r 6 Z n e byty konkretne 
rna stworzye na podstawiespostrzezen . jed en przedmiot rozwazail 
(w systemach mon1stycznych przedmiot jednoznacznie jeden, w plura
listycznych analogicznie jeden). Przedmiot ten jest podstawq dla daI
szego filozofowania. Fakt 'Udzialu czlowieka w konstruowaniu przed
miotu moZe powodowac zaistnienie element6w subiektywnych w filo
zofii, jesli przy konstrukcji byloby P<JCzynione ja~ies dow 0 I n e za
lozenie. Materiali= dialektyczny przyjmuje takie zalozenie suponujqc, 
ze wszystko, co iistnieje samodzielnie (substancjalnie), utoisamia si~ 

z materiq. 
Wainq jest rzeczq pami~tal:, Ze materialnosc bytu nie jest tu logicznle 

wyprowadzonq konsekwencjq systemu, Iecz przyj~tym zaloZeniem. Skon
struowanie przedmiotu filozofii, zawartego w poj~ciu materid, pocia, ga za 
sobq odpow,iedniq metod~ badania tuiego przedmiotu oraz metod~ s<praw
dzania rezulta t6w badania. Jako ostatecZlIle kryterium prawdziwosci 
jest przyjmowane doswiadczenie zmyslowe. 

Filozofia bytu - metaJiizyka - nie przesqdza z g6ry, jaka, nat u r ~ 
ma jej przedmiot: byt jako byt. Bez dowodu przyjmowane jest istnienie 
swiata realnego poza podmiotem p0'2;najqcym od niego niezaleinie oraz 
mozliwosc P<Jznania tego swiata przy stosowaniu jako narz~dzia pozna
nia pierwszych zasad zdrowego rozsqdku: zasady tozsamoscd, niesprzecz
nosci, racji dostatecznej. 

Znak - 7 
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2. Cha.ra.kter filozofii. Filowllia bytu jest na'likq og61nq w tym zn(l~ 
cz.eniu, ze przedmiotem jej jest cala rzeczyw1stose, wszystko, co jest 
"czyms istniejq,cym". Mylnie i 'w .spos6b nieuzasadnaony mowi sj~ cz~

sto, ze tym, co charakteryzuje fi].ozofi~ w odr6zrJlieniu od nauk przy
rodniczych, jest jej og6lnose, ale rozumiana jako uog61nienie wynikow 
nauk szczeg610wych. Nie zwraca si~ wowczas uwag,i na to, i.e tezy glo
szone przez te nauki jut Sq ezyms og61nym i nie jest mozliwe sensownie 
dalej je uog6lniae. 

Tym, co stanoWli spe,cyfik~ filozofii w od,roinieniu od nauk przyrod
niczych, jest asp e k t, w jakim badany jest byt. 

Traktujq'c byt bez dodatkowych zalozen odnosnie do jego natury, 
metaiiizyk mowi 0 bycie jako 0 is t n i e j q c y m (w aspekcie istnienia), 
nie przesqdzajqc z gory 0 tresci zawartej w pojp,ciu bytu, podczas gdy 
materia'lista mowi 0 byde jako 0 istniejqcej mat e r i ii , idea,usta zaj
muje si~ bytem -i d e q. Sceptyk i solipsysta nie m6wiq ,0 bycie nie. 

3. Na.ukowosc filozofii. JezeH wobec filozofii b~dq stosowane takie 
kryteria naukowosei, ja~ w odniesieniu do nauk szczeg610wyc.h, to f~lo
zofia, nie mogqc spelnie tych wymagan ze wzgl~du na r6i,ny niz w na
ukach szczeg6l'owych przedmiot ,i metod~ dostosowanq do tego przedmio
tu, ollie moze pretendowae do miana nauki. 

Ale jakie Sq kryteria naukowosci jakiiejs teo])ii? Jesli na pr-zykfacl, 
idqc za Mehlbergiem, przyjmi.e si~, iz wystarc-zy, by teoria nie przeczyla 
doswiadczeniu, twierdzenia jej byly moi.liwiie Inajpros,tsz€, terminy jasne 
i wyrazne, aby zakladala jak najmniejszq Hose poj~e i odpowiadala na 
istotne pytania poznawcze ludzkosci - to iiilozofia moze miee pretensje 
do pelnej naukowosoi. Ponadto, jeSli metafizyk wy~azuje, i.e punktern 
wyjscia jego systemu jest doswiadezenie, jeSli podstawowe terminy lq
CZq si~ z doswiadczeniem, to majq w lI]im jakies oparoie. To, ze inny 
jestchaTakte'r zwiqzku z rz.eczywistosciq poj~e typowych dla teorii me
tafizycznyeh niz charakter zalei:nosci, jaka jest mi~dzy rzeczywistosciq 
i poj~ciami w naukach szczeg6lowych, nie oznacza, ze poj~cia filozof,i,cz
ne rzeezywistosci nie ujmujq. 

Jak starano si~ to dalej pokazae IPrzy omawianiu problem6w meto
dologicznyoh, mozofia rna moz1iwose gl~bszego ti pewniejszego uj~cia 
rzeczywistosci, []ji; si~ to dokonuje w na'Ukach szezegolowych. 

4. Metodologia fil&zofii. Dyskusja 0 metodologii filowfil jest w dui.ej 
mierze m6wieniem 0 tym, C'zego jeszeze nie rna. Podkreslono natomiast 
potrzeb~ kontynuowania wysilk6w w celu stworzenia takiej metodologii. 
Brak opracowania metodologiczmego fiilozofii nie przekresla jednak re
zulotat6w, do jakich ta nauka doszla, analogicznie jak brak w ciqgu 
wlielu wiek6w opracowania metodologieznego ma'temattyki J geometrii nie 



819 SEMINARIA DYSKUSYJNE 

zanegowal walIiosci dorobku ty,ch nauk sprzed okresu, zanim wypra'co
wane dla nich metodo1ogi~. 

Tfludnosc obiektywna s,tworzen ia metodolog,ii filozofii zwiqzana jest 
z chara><terem przedmiotu tej naukli. Jesli zesta,wimy trzy rodzaje przed
miot6w r 6znych n auk : przedmioty skonstruowane, Wyabstrahowane 
i konkretne, t9 sposr6d nich najlatwiej stworzyc metodalogi~ dla nauki 
o przedmiocie skonstruowanym, poniewaz znane s,,! prawa, wedlug kt6
rych na st~powala konstrukcja, na,jtrudniej zas dla nauki 0 konkretach. 

Przedmiot meta:fiizyki tTeaJlistyczmej nie miesci si~ w wyzej wymie
nionym podziale. PI1zedmiot ten nie jest rezultatem abstrakcji, bo w6w
czas filozofia zajmowalaby siE: tyl><o tresciami .poj~c, a Inie rzeczywisto
sciq. PrzedmLot metaiizyki jest "og61ny", bo jest [lim byt jako istniejqcy . 
Przedmiot w pewnym ,sensie skonstruowany, leez zarazem opa,rty na 
podstawie doswiaodczenia J dotyczqcy kazdego kon:kretu powoduje szcze
g61ne Itrudnosci przy opracowaniu metodologicznym. 

Dlugi czas isbniala inna jeszcze trudnosc, WYlIl!ikajqca z nieporozu
mienia. W okresie mi~dzywojennym w Iduzej mierze "monoo.po,I" na 
uprawianie logiki Ii metodologii mial .neopozytywizm. Antymetafizyczny 
charakter IPoglqd6w gloszonych przez tEl szkol~ budzil ohawy, ze w og61e 
metodologia i jej zas,tosowanie do meta,fi~.k!i moze doprowadzie tY'lko do 
takich ,rezUllrtat6w, do ja~ich dochod zili profesorowtie z "Wiener Kreisu". 
Obawy te byly nieuza'sadnione 0 tyle, ze wyniki, ja'kie osiqgn~li neopo
zyrt;ywisci, byly konsekwenojq narzucenia metafizyce metodologii odpo
w.iedndej dra innych na,uk. Natomiast stworzenie metodologii proporcjo
nalnej do przedmiotu i metod, jakimi pos1uguje sii~ metafizyka, byloby 
dla metafizyki rzeczq wielce pozytecznq. 

5. Obraz swiata w fizyce i filozofii. Dyskusja [lad tyro za,gadnieruiem 
rozw,1n~la si~ w ZWliqzku z odczytem ks. prof. S. KaminS'~iego. Nawiq
zywano w niej <1:akze do popl'zednich oprelekcji z zakresu nauk przyrod
niczych. Podkreslano w niej wieloaspektowose swia,ta, kt6ry na wiele 
sposab6w moze bye ujmowany. R6ime obrazy 5wiata nie musz"! bye ze 
sobq sprzeczne. W dyskusji za,znaczylo si~ dq:l.enie do poroZlumieruia mi~
dzy przyrodnikami a filozof'ami. StwJerdzono, ze nie mo:ima przenosic 
twiel'dzen :z jednej dziedziny do drugiej, ]ecz mozna korzystae z pewnych 
osiqg,ni~e fHozofiri w obr~bie nalUik przyrodniozych i mozna ~nterpretowae 
fi:lozofkznie tezy przyrodnLcze. Aby to czynie poprawnie, tl'zeba skon
struowae w!>p6Lny i(lzyk i pr,zeskzegae skrlliPulatnie odr~bnych 1Jllaczen 
termin6w technic,znych ta,k filozofii, jaJk Ii nalik pl'Zyrodniczych. Nie kt6re 
slowa nalezq ,zar6wno do j~zyka £izyki i filozofii, lecz sens ir'h jest zu
pelnie r6:iny. Tak jest nop, z ,te=inem "materia". Nalezy tez pami~tat, 
ze naukd te cz~sto siEl ruzupelniajq. 

Fidozofiia zajmuje si~ bytern ja ko istniejqcym i obraz dostarczony 
pr,zez ni,,! - to obraz swiMa isbniejqcego konkretnie. Procesy poznania 
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filozoficznego - Iseparacja i ISqdy egzystencjalne - nie eliminujq istnie
nia, dlatego wyjasnienia naukowe w filozofii majq swoisty charakter 
i uzupel,niajq wyjasnienia nauk przyrodniczych. 

6. Czy poj~cie prawdy stosuje si~ do teorii fizykalnych. W poznaniu 
fizyil:alnym rola abstrakcji Ii konstrukcji jest doniosla i cora'z bardziej 
wzrasta. Fakt ten sprawia, ze do teorii :fiizykalnych nie mozna juz sto
sowac terminu "prawdziwy" i falszywy" w sensie klasycznym. Zdania 
na ten tema t byly po::izielone. Za uWaZono, ze przynajmniej pewne tezy 
fizyki nie Sq ani prawd2liwe, ani falszywe, gdyz aspekt przyjt:ty w ndch 
nie jest rzeczywisty lecz skonstruowanyi brak dla nich prz,edmiotu od
niesienia. Sq dzialy fizyki, w ktorych logika dWiUwartosoiowa nie wydaje 
sit: najlepszym narz~dziem poznania. S2lczegoLnie podkreslano, ze zwiqzkd 
mit:dzy zdaniami ogolnymi a spostrzeieniowymd n.ie 'zaWiSze majq cha
rakter wynikania inferencyjnego. Dlatego tez fail:t potwie;rdzeni-a teorH 
przez nowe spostrzezenia czy przezoparte na niej osiqgnit:Cia technolo
gicz,ne ,nie prowadzi do uznania jej za prawdziwq W sensie klasycznym. 
Roine teorie mogq rownie dobrze wyjasnic to samo zjawisko. 

W dalszym ciqgu dyskusji podnoszono sprawy rulesprawdzalnych za
lozeii w naukach szczegolowy<ch i metafizyce. 

Stwierdzono za Mehlbergiem, ze nauki przyrodnicze ,zawierajq ",da
nia niesprawdzaLne, ktorych uSUJnit:cie, ja:tkolwiek postulowalne, nie jest 
mozliwe, chyba kosztem dstotnego zubozenia odnosnych te.ori.i. Nie rna 
ponadto ostrej granicy mit:dzy zdaniami sprawdzalnymi i niesprawdzal
nymi - na pograniczu leiq tezy sprawdzalne infinitystycznie i proba
bJlistycznie. 

7. Sprawdzalnosc a prawdziwosc. Dals'ze il"ozwaiania dotyczyly problc
mu niesprawdzalnych zalozeii w metafizyce, a w szczeg6lnosci tezy 
o istnieniu czynnika transcendentnego, ~t6ry bylby pr,zycz)'lIlq ruchu 
i zmian we wszechSwiede. ezy metafizyka za.klada istnienie takJiego 
czynnika? W dyskusji padly mit:dzy innymi odpowiedzi twierdzqce. 
Afirmacja istnienia takiego czynnika byla przoostawiana jako zalozenie 
myslenia "metafizycznego", tzn. mysle nia, w ktorym dominujq stereo
typy, takie jak np. teologiczne wyjasnienie swiata, oraz aUJtomatyzmy 
logicz.ne, takie jak np. przejscie od patologic,znej genezy jakiegos tworu do 
negacji jego wartosci. Poglqdow~ temu przeciwstawiono tezt:, ze istnic
nie czynnika transcendentnego nie jest zaldadane w metafizyce, lecz jest 
konsekwencjq ujt:cia jej przedmiotu jako bytu istniejqcego. Analiza fi
lozofliczna konkretnego bytu prowadz.i do przyj~cia istll1oie.nia czynnika 
transcendentnego jako pierwszej przyczyny. 

Analiza ta musi miee specjalny charakter i z pewnosciq n.ie jest 
zwyklq indukcjq. Do przedmiotu trzeba podejse tak, aby tezy dotyczqce 
przedmiotu byly rzeczowe a 'zarazem ,konieczne. W toku dyskusji przed
sta~ono suic takiej analizy. 

http:logicz.ne
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Punktem wyjscia jest empiryczne stwierdzenie istnienia przynajmme] 
dw6ch byt6w r6znych od siebie. Stwierdzamy, ze majq one ze sobq co.~ 

wsp61nego - to, ze istniejq ,i ze Sq czyms istniejqcym. Okreslone deter
minacje nie wiqzq siEl koniecznie z istnieniem. Tak np. stwierdzajqc em
p irycznie istnienie mysli jako niematerialnej dochodzimy do wniosku, 
ze materialnosc czy tez niematerialnosc nie jest kon.iecznym warunkiem 
istnienia realnego. 

Analizujqc dalej byt istniejqcy dostrzegamy, ze wykluczana jest jego 
wewnEltrzna sprzeczJnosc, prowadzqca do zaprzeczenia r6znicy pomiEldzy 
bytem a niebytem. Tym, co wyr6znia byt od nicosci, jest racja dostatecz
na danego bytu. W ten spos6b analiza bytu jest zr6dlem pierwszych 
zasad, a miEldzy innymi zasady przyczynowosci sprawczej . 

Stw ierdzamy empirycznie, Ze istnieje przynajmniej jeden byt zmien
ny. Analiza =iany prowadzi do ujElcia jej przyczyn. Jezeli istnieje byt 
przygodny, nie posiadajqcy racji dostatecznej w sobje, to musi ta racja 
istniec poza nim. To samo odnosi si~ do calego zbioru byt6w niekoniecz
nych, chocby I1lieskonczonego. Musi istniec p oza tym zbiorem byt trans
cendentny, stanowiqcy racj~ dosta tecznq dl a w szystkich element6w zbioru. 

Wobec tego sformulowania postawiono zarzut, ze jest one przypad
kiem paradoksu ~las: klasie przypisuje 5 i~ wlasciwosci przyslugujqce 
elementom. Zarzut ten nie jest jednak sluszny, gdyz zbi6r byt6w przy
godnych jest tu potraktowany dystrybutywnie. Chodzi tuta j 0 to, i.e gdy 
mamy do czyn ienia tylko z przedmiotami, z kt6rych kazdy nie posiada 
jakiejs cechy F, to sama s>uma tych przedmiot6w (nawet w nieskorlczo
ne j ilosc i) nie da owej cechy F . 

P odkreslono trudnoSci w logi-cznym sformulowaruu dowodu istnienia 
czynnika h'anscendentnego. Rozumowanie, k t6rego szkic przedstawiono, 
nie je st dowodem w sensie scislym, lecz raczej doprowadzeniem do 
pewnego dnte1ektualnego dostrzezenia. Wyn i:<::iem tego dostrzezania jest 
konieczny sqd , dotyczqcy rze czywistego istnienia. Proces owego dostrze 
zenia nie jest 'czysto dyS!kursywny. Chcqc zrozumiec jego charakter 
trzeba p rzyjqc, ze 'IN pew nych war unkach, jesli aspekt, w jakim pr zed.. 
miot jest poznawany, jest dostatecznie prosty - ,intedekt moze dostrzec 
pewne zwiqzki konieczne. 

Uzasadnione przyj~cie istnienia czynnika transcen dentnego wobec 
5wiata pozwala sensownie m6wic 0 mozliwosci jego ingerencji w spra
wy 5w ia ta. 

8. W dyskusji po wykladzie na temat "Cud a p rawa przyrody" zapro
ponowano m odyfikacj El definicji cudu, ponie waz uznano, i.e definicja po
dana w referac ie jest zbyt szero:<::a .i wskazuje nie tylko na cudy leez 
i ll1a tak zwany concursus divinus - rutrzymywan;ie przez Boga istnienia 
sw,ia t a. 
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Od strony zWiqzkow z teoriaml przyrodniczymi zagadnienie cud6w 
lqczy si~ z zajmowaniem stanowJska deterministyclmego lub dndeter
ministycznego. QZ~Sciej rozwaia sli~ zagadnienie cud6w w zwiqzl!:u z de
termin.izmem (uznawa nym zar6wno prze;z Itomizm jak przez m al'ksizm). 
Niektorzy f.ilozofowie przyrody opierajqc si~ Ula wynikadl, do jakkh 
doszli f izycy z ta,k zwanej "szkoly ikopenhask!iej", umieszczajq zagad
n ienie cudu na tIe indeterminizmu, W Polsce re;prezentuje ta,k ie stano
wis~o ks. Kwiatkowski. 

Za uwazono, ze zagadnienie c.udu jest ezyms wt6rnym w sto3unku do 
innych problem ow filozoficznych w danym systeIDlie. Zagadnienie to 
moina seJ1lSownie stawiac i szukac dla niego rozwdq,zan dopiero po 
uprzednim rozwiqzaniu problemu Boga. 

Po wykladzie 0 ewolucji w biologli cz~sc dyskutan.tow probowala 
zakwestionowac kierunkowosc i post~p zmian zachodzqcych w pr zyro
dzie. Przeciw post~powi wYlsu,ni~to argument, z'e jesJi za kryterium 
doskonalenia s i~ danych osobnikow przy;jmuje si~ stopien uniezaleznia
nia si~ dc h ad srodowiska, to wowczas ,na.lezy mmac najpierwotniejsze 
fOl'my zycia jednokomorkoweow za dost;onale, bowiem wlasnie on e Sq 
najmniej uzaleznione od srodowiska biorqc z niego tylJw najprostsze 
skladniki. 

R afina Bortnowslca 

Grazyna Rosiitska 
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o WlASCIWA INTERP RETACJ~ 
I KRYTYK~ DZIElA Ks. TEILHARDA 
DE CHARDIN 

Artykul ks. S taill is lawa J QZ,: fa G 6 r y Spotkanie z Teilha r dem 
d e C hardin czyli rozmowa rnetajizyka z przyrodnikiem a ewulucJi 1 

zdziwiJ m i2, zar az !l1a wst~'Pie tym, ze wtym artykule do dy&kusji 
z wymienionym autorem franc uskim 0 ewolucji zosta1 wprowa
dZ011Y m et a f i z y k. Tymczal5em jes t r zeczq wiadomq - zwr6cil 
juz l!1a to uwag~ ks. Klaudiusz T res m 0 n tan t 2 - ze metafizyka 
z>a jmuje bardzo malo miej.sca w dzielach ks. Piotra Teilharda de 
Chard in , S. J. Sformulowaii m etafizyczmych majdujeIl)y u tego 
mysli'Ctie~a jeszeze mniej, gdy ogran1czymy si~ do tych jego twier
dzeii wymieniOlllej tu katego,rii, kt6re zostaly wysuni~te na ma~gi
nesie teorili ewolucji bio~ogicznej ..Jezeli wi~c ks . Tei'lhard IS chod'zil 
niejednokmtnie przy s wym uj~ciu 1ej teovii z p1alszczyzny przyrod
niczej na plas!lczYZln~ filozoficznq, gl6w-nie na teren filozofhl przy
rody, a ty'1ko IWyjqt.koQlWO na teren 'illetaf i'zyki, to w takim razie, 
z r acji tych wycieczeik f i 1 0 z 0 f Ii 'e z 11 y c h, na1lezalo do dyskus1ji 
z ks. Teilhardem wprowad21ic w p ierwszym rz~dzie f i 1 o 'z 0 f a 
p r z y rod y, a udzial metafizyka trzeba by~o ograniiczyc do roE 
wyr azrue dodatJkowej . 

Takie p,osbwienie sprawy mialoby ponadto jakis Se'!1S, gdyz 
przy dyskusji wchO'd'zilyby w gr~ 'Wsp6lnota .platfor.my j r owne 
w zalsaJdzie kompetencje. Natomiasrt nie 'W~dac, jaiki moze miec sens 
konfr on:to1\vwnie metafizY1ka z ks. TeilhaI"dem, 0 11e ten byl .p ~ 'Z y
rod n i k ,j e m. Przeciez zaden pr z,Y'l'odnik nie zgodzi si~ na to, 
zeby metafizyk, ja1ko tak.i, byl kompeterut·nym dyskutantem w 'przed
mi,O'cie przyrodniczej prob'lematyki ,teorii ewoluoji biologiczl11ej. 

Przejdzmy tera'z, po tych uwagach na tury najbardziej zasacdll11i
czej, do raimi'c, jaJkie za,rysowaly si~ mi~dzy ustosunkowaniem sj~ 
kl5. Gory do sfo.rmulowaii ks. Teilha,rda z Le Phen om ene humain 
(paris 1955) 3 a stalIlowiskiem, jak'ie w tym wzg,l~dz.ie zaljqfem w ar

1 "Znak", nr 70 (4), r . XII, 1960, s. 445-471 , 
2 In troduction Ii la pen see de TeHhard de Chardln , Paris 1956, s. 1o, lID, 129. 
:J K 5. G6ra uwzglEldnil wylqcznte to dzieto z calego dorobku literackiego 

k s . Teilha rcta. 

http:wzg,l~dz.ie
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tykule Spar 0 Orygenesa naszych czasow 4. Chodzi tu naJplerw 
o cz~sciowo odrrnienne odczytanie mysli fraUlcuskiego jezuilj;y a na
st~pnie 0 zarkres, w jakim jego wizja swiata moie bye kwes tiono
wana. Jeieli poruszam 1e sprawy w osobnym artykule, czyni~ tak 
dla tego, ie cala kon trowensja dotyczy 'Za.j~cia wlasdwej postaiWY 
filozoficznej mysli neoscholasi1y,cznej wOibec teolrii ewolucji biolo
gicznej. 

Jak ,przedsltawiajq si ~ b1i.ze'j rozbieinoSci mi~dzy ks. Gorq a nmq? 
Ja twiell"dzilem w mym arlykule 5, ie ks. Teilhard rnie p()ltrzebo

w al - z rarcji podzielania teorii hilozoi~mu - :bWTa'CaC si~ do ideri. 
samorodztwa, chociaz mowil 0 historycznych zaczqtkach zycia 
w przejawach dajqcych si~ zaobserwowae. Ks. Gora 'natomiast 
utrzymuje, ie ks. Teilhard "uwaia samor6dztwo na przekor Pa
steurowi za p ewnik naukowy z tym, ie generatio spontanea miala 
si~ zdarzyc na ziemi przed m ilionami lat tylko jed en jed y n y 
r a z na skutek jednorazowej, niewiarygodn ie szcz~sliwej koniun
ktury sil kosm icznych i stanow fi zyko-chemic27nych ,globu" 6. Ze 
takie odczytanie mysli ks. Teilharda w przedmiocie wystq'pienia 
na widowni~ zjawisk iyciowych nie znajduje oparcia w teks tach 
'tego mysliciela , to pootaram si~ wykazac w piel'wszej 'cz~sci niniej
s zego a,I"Itykulu 7 • 

• "Znak·'. nr 68~9 (2--3), r. X II, 1960, s. 203-268. 

, S. 262. 


8 Art. cyt., s. 468. 


7 Tu zaznaczll jeszcze inne niedokladnosci, kt6re wyst'lPily u ks. G6ry przy 
streszczaniu dziela Le Ph enomene humain. K s. G6ra tlumaczyl w swym artykule 
(5. 456) p h y l um przez "szcze.p". Tymczasem phylum, ta najwyzsza jednostka 
takson omiczna, wprowadzona przez Jerzego Cuviera i Karola E . v, Baera, tlu
rnaczy sill w jllzyku polskim przez " typ". Szczep, po lacinie tribus, to jednostka 
taksonomiczIla , jaka daje sill wydzi elic W obrllbie okreslonego podrz<;du (su- · 
bordo). N p. w systematyce Naczelnycl1 (Primat.es) wyr6zniamy w obrllbie p od
l 'Zlldu A nthr opoidea dwa szczepy (Iliekt61'zy m 6wi'l 0 n ad rodz.inacl1) : malpy sze
rokonose (Platyrhina) i malpy w 'lskonose (Cat'l r hina) . 

A teraz sprawa nas tllPuj'lcego tekstu artykulu ks. G6ry: " ... od samego po
cZ'l t k u przy u dziale zewnlltrzny'ch warun kow I sit'l swycl1 ukrytycl1 patencjal 
nosei z element6w zy cia g r upowaly sill, przeobrazaly, indywidualizowaly sill: 
p hyla. ... z nicll verticilli, a z tycl1 osta tnicl1 p rzez nagle SZczllsliwe mutacje 
d alsze phy la i d alsze ver ticilli". (S. 456.) K s . G6ra odsyla przy tym tel{5Cie do 
s . 125 d zie la L e Phenomene humain, tymczasem nalezalo odeslac czytelnika takze 
do s. 126. Do wykaza nia nieadekwatnosci streszczen ia k s. Gory wystarczy jednak 
to, co ks. Teill1ard pisze na s . 125: L'aspect Ie plus general pT€Sente par un Phy
lum epanoui est finalement celui d'un v ertici lle de formes consolidees. W ostatniej 
CZE;sci tego zdan.ia ks. Teilhard posluguj qc si;: zIlanym terrrilnem z dziedziny 
botaniki, cl1cial najwidoczniej ~yraziC W spos6b obra zowy my,;l 0 r ozdzielaniu 
sill rozwini<;tego t y pu w cal'l mnogo,;c fo rm ustalon ych. Tymczasem k5. G6ra 
termin un verticil!e zrozumial w sensie jakiejs ka tegorii systematycznej. 

http:Primat.es
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Dalsze rozbiezillosci, jaikie za1chodzq miE:dzy ks. G6rq a mnq, 
odnaszq siE:, jak jui wspomnialem, do za1kresu, w jakim s,tanowisko 
zaj~te przez ks. TeilhaTda moze podlegac dyskusji, wzgl~dnie musi 
spotkac si~ z w yrainq dezaproba,t q. Krytycznym om6wieniem tych 
rOZlbiez'l1osci zajm~ s,i~ w drug,jej cz~sci arty.kulu. 

I talk, gdy iklS . G6ra wyraia 'W swym artykule 8 wqtphwosc, ezy 
lIN wypadku teo,rii ewolucji biolog'i'cZlnejprzytrodn~czy punk,t widze
nia daje si~ w spasob adekwat ny oddzielic od metafiizyczlI1ego 
rpunkItu widzenia, to ja posta!fam si~ wykazac, ie talkie addzielen>ie, 
prowadzc!'ce pnzy wymienionej co dorpiero teorii do jej programu 
czys to "fenOimenologiczlllego" , jest moiliwe do wyko'l1ania, chociaz 
jego realizacja u ks. Teilharda pozostawia wiele do zyczenia. 

Ks. G6ra bezpodst aWlIlJie przypil<i uje ks. Tedhardowi podz.ielanie 
idei samo'r6dZ'twa. Niemniej jecl:nak pos ta1ram si~ Z kolei zbadac, czy 
i ewen't ua'lnie w jCl'kim Zlakresie ks. G6ra mialby s lus znosc w swej 
krytyce 9, gdyby francuski jezuita opowiedzial si~ byl rzeczywiscie 
za fak tem pachodzenia i ycia w d·rodze a1b iog€ll1.e zy. RO Zirpa/trzenie tej 
kwes tii n ie jest u nas w P olStce bez zmaczenia ze wzgl~du na tych na
szych neascholalS,tyk6w, ktorzy stanowczo odrzu cajq mysl 0 samej 
jui mozliwosci abiogennego rpojalWlienia si~ zycia w plaszczyinie 
w:t6nnych 'p rzyczY'n spra.wczych. 

Ks. G6ra sqdzi, ie al'gumentacja; jatkq ks . Teilhalrd wys'U'nqt 
w Le Phenomen e hum ain na rzecz t eorii .tralllsform1i'ZJIllu, posiada 
"z 'punktu w i'dzenia m.e1tafizyki" "pew ien ci~zar" , pewne "prawdo
podobiens.two", ale mimo to nie moze wyklUiczyc interpretacji an
tyewolucjon~tyc2lnej, nie mo'ze Zln iewol.ic "krytycznego umyslu" 10. 

J ak a jest wartosc t e j os troinosci "neutr alnego metaf izj"ka" 11, tym 
zajm~ si~ w ostai'nim paJragr afie niniejszego artykulu. 

I 

CZY U KS. TEILH ARDA WYSTF;PUJ E IDEA SAMORODZTWA? 

J ezeli 'przy idei samo.rodzt<wa chodzi 0 sponta1niczl1e i b €Z'po sred
n ie p ows.tanie ma terii ozywionej z nieo,zywiOlllej m ateri i n ieorga
n icznej wzgl~dlllie r a,cze j 'Z nieoiywionych substa'llcji organi'cznych, 

Wsk'lzane w tym przypiskll Iliedokladllosci zostaly jedllalc llSlllliE:te Z odb itki 
artykllill ks. G6 r y. Zob . w odbitce s, H. 

6 S. 463. 
o Art. cyt., s. 468-469. 


10 Tamze. s. 470-471. 


11 J est to wyrazellie ks. G6ry w cyt. artykule, s. 471. 


http:Zlniewol.ic
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to w taikim razie trzeba ,powiedliiec, ze w h ilozoilZmie, wedlug k't6
rego cala materia jest jak,os ozywio'nq 12, l!1ie ma rrniejsca na taki 
proces, jakim rna bye -semor6dZltiwo. W 'ramach hiloz,oilimu m o;zna 
m6wic tyliko 0 ewO'lucji zywej m aJter iJi. 

&s. Teclhalrd Zldawal 'Sobie w pel<ni spra,w~ z tego, ze podziela'na 
przezen teor,ia hilozoizmu 13 nie miesci i Ini€ moze miescic ,w swym 
j~zyku poj~ciJowym rdei samoirodmwa. StqJd tez, gdy Iks. Teilhard 
zajql sr1:anowisko wo'bec s~awnej .kontrowersji, kt6ra przed s tu laty 
uczynila j'ednych zwo1enn ikam~ a drrugich pr zeciWl!1ikami idei s amo
r6dztwa, termin: samor6dztwo (Ia generation spontanee) ujql w cu
dzys16w 14. Pos'tqpil t ak drra teg,o, ze wyniki doswiadczen Ludwika 
P as,teura in teTpretowalnie ze s'tanowiska jldei samor6dztwa', 0 kt6rq 
chodzilo w owej kOl!1ltrowersj i, a1e 'z puhk t u widzenia swojej teol'ii 
o przechodzeniu zycia 'W ch"odze ewolucyjnego skoku 15 od form nie 
dajqcych s i~ zaobserwowac, nazwanych "przedzyciem" (Ia Previe) 16 , 

do empirycznie stwierdzalnych przejaw6w witalnych, okreslonych 
jako "zycie w s.cislym tego s lo'Wa znaczeniu" (Ia Vie proprement 

12 Zob. Andrzeja La 1 a nd e'a Vocabu1aire technique et critique de 1a phi
losophie 5, Paris 1947, s. 411--412. 

13 Teoria ta wystE:puje zupe!nie n iedwuznacznie u ks. Teilharda w Le Phe

nom,me humain, s. 52- 54, 335--336 i w La Vision du passe, Paris 1957, s. 316, 

31B-319. Jeszcl.e wyrazniej zarysowuje siE: wskazana teoria w L e Groupe zoolo
gique humain, structure et directions evolutives, P aris 1956, gdzie ks. Teilhard 
pisze 0 zyciu (s. 22), ze ono stanowi [unel propriete co-extensive en soi d L'Etoffc 

cosmique tout entiere, mais saisissable seuLement pour notre regard Id ou (d tra

vers un certain nombre de seuils".) La complexite depasse une certaine valeur 
critique au-dessous de laquelle nous ne voyons rien. II taut que la vitesse d'UJl 

COTpS approclte de celle de la lumi,he - kontynuuje dalej [{s. Teilhard (s. 22-23)

pOUT que sa variation de masse nous devienne apparente. II fau.t que sa tempe
ratuTe atteigne 500 degTes POUT qu.e son rayonnement commence d afjecter nos 

yeux. Pourquoi ne serait-ce pas exa~tement en vertu du mlbne mecanisme que, 

jusqu'aux approches d'une complexite d'un million ou un demi-million, La Ma
tiere nous pa'raft »morte« (en " lalite c'est »pnz-vivante « qu'i l faudTait di're) 
tandis que, au deld, cllc commence d r ougeoyer de la Vie . W pierwszej zasadniCzej 
cZE:sci przytoczonego tekstu les. Teilhard poslug uj e sit: bardzo szeroko ze swego 
stanowiska rozumianym pOjE:ciem zycia , obejmuj,!c nim zar6wno daj,!ce jak i nie 
daj'lce sit: zewnE:trznie zaobserwowac przejawy witalne. W ostatniej cZE:sci cy
towanego tekstu francuski mysliciel zaciesnia jednale wymienione pOjE:cie do 
stwierdzalnych empirycznie przejaw6w zycia, natomiast dla niemozliwych do 
zaobserwowania jego form sugeruje nazwE: "przedzycia". 

H Le Phenomene humain, s. 101. 
15 Tamze, S. 7B-79. 

16 Tam:i.e, S. 29, 53-55, 58, 71-72, 7B-79, BO, 337. POl'. Le Groupe zoologique 

humain... , S. 22-23, 163. 
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dite) 17 lub rpo prostu jako "zycie" (la Vi.e) 18. Pisal 'Wi~c, ma1jqc 
na uwadze t~ teori~ 0 p rzemianach form zycia, ii: doswiadczenia 
Pas teura, potwierdzone powszechnym stos0'waniem metod steryli
zacyjnych, Zldajq si~ dosltatecznie dawodzie, ze w rpolu i w gra'ni
calch naszych badan protorpla,zma, zywa substancja, komorki nie 
tworzq si~ juz wi~cej be'zposrednio z substancji nieorga'nicMych 
Ziemi, z je'j m egamolek'ul. R6wnoczesnie jednak zaznaczal, ze 
z tego, liz zycie wzi~te w swych dos trzegalnych Iprzej awach nie po
jawia s i~ nigdy 'W lalb orail;orilum , w obr~bie srodowiska oczyszczo
nego up-rzednio z wszelkich za rodkow, nie wynika, ze w innych wa
runkach i w innylch epoikach nie mogIo siE: one pojawie w s wych 
pierwszych za.czqltkach w rezultacie pewnego procesu ew olucyj-ne
go 19. To, ze ks. Teilhar 'dow i chodzi lo 0 ewolucyjne pojawienie s i~ 
znanych empirycznie ,przejawow zycia z jego fOlrm 'I1iedostrzegal-; 
nych, z tego, co on na zywal "przedZyciem", jest w idoczne, bez 
zadnY'ch wqtpliwosci, z jego uwagi kry1ycznej wysuni~rtej w przed
miocie doswiadczen Paslteura , ze zas t osowalna w n ich s teryIiza,cja 
mogla przez SWq bruta'lnose doprowadzie do zniszcwnia nie tylko 
zYWY'ch za rodkow, ktore mialy zostia e wyeliminowane, ale rown iez 
zarodkow "pr z,edzywych" (re s germes "pre-vivants" ), z kto!l'ych 
jedynie mogloby wylon ie si~ zyde da jqce si~ zalobserwo'Wae 20. 

ezy Iks. Gom zupe}nie nie dostrzegl tego, ze ks. Teilhard byl hiIo_ 
zo istq i ze z tego Ipowodu nie rpo·trzebowal w cale 'zwracae si~ do 
idei samolr6dztwa? 

Ks. G6ra wspomina 0 hilozooi:mnie mysli'cie'la franK::UlSkieg'o, cho
ciaz czyni to W Sipos6b j akos malo zdecydQiwa'ny 2 1. Pisze r6w
niez, ze - wedlug ks. Teilha!l'da - "zywe" Iwylcmilo si~ z "rprazy
wego" 22 , i ze, jezeli ten autor p rzyjq!, iz "daIelkie i ciemne ko
rzenie elementarnej aktywnosci w 01 n e j tkwiq juz w atomach, 
molekulach i megamo,lekulach", Ito 'w talkim ra'zie, wedlug nJiego, 
wewnE:tr:zma rewolucjaw natiurze, jalka nas1tqpila wraz z pojawie
niem si~ kom6rki, rewo1Iucja zasadzajqca si~ na wYZs:zym stopniu 
"wewn~trznosci", tj. swiadomosci, czyli pewnej fOITnY przejaw6w 
zY'ciowych, ",nie moze oznaczae calkowHego p oczqbku (un debut 

17 Le Phenomene humain, s . ·'9. Por. Le Groupe zoo!ogique humain.. . s. 25. 
W dziele tym (1. c.) ks. Teilhard wysunql jeszcze ol{reslenie : "zycie dostl'Zegalne 
i formalne" (!a Vie perceptible et formeLle ). 

1 ~ Ks. Teilhard oznaczal najczE:sciej tym terminem dostrzegalne przejawy 
zY'Cia. 

10 Le Phenomene humain, S. 100-10J. 
20 Tamie, s. 101, przyp. 
ar Art. cyt., s . 466. 
22 Tamioe, S. 452. 
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tota1), Iec.z tylko met a m 0 r f 0 z ~"23. Niemnie'j -jednak ks. G6ra 
rychlo zapomina 0 teJ autentycznej osnowie mysli ks. Teilharda 
i raz po r az przypisuje mu sformulowania wi~cej lub mnJiej odIe
gle ad tego, co faktycznie zm.ajdujemy w Le Phenomene humain 
Jakie to Sq defolrm acje? 

Ks. Teilhard utrzymywal 24 , ie swi at milneralow i swia1t jeSitest1:w 
zyjqcych, 'te dwa swiat.y, tktore, uj~te w swym caloksztalcie oraz we 
wbsciwych im forrma1ch ostatecznych i W ' ska1i sredniej ·nas'zych 
organizrn6w Iud:r.k ich , przedstawiaj q si~ nam w stasunku do sie
bie jako cos ant agon istycznE'go, stanowiq w skali m ikrnskopowe'j 
i najn iiszej jednq mas~ (une masse unique). Tymczaserm ks. Gora 
pisze, ze, wedlug ks. Teilhar da, swiat m~neral6w ri swiat jestestw 
zyjqcych "z d a j q s i ~ [w wJ'lmienrionej ostalt'nio skaJi] zlewac 
w jednq stalp iajqcq s i~ mas~" 25. Tego radzajLi "stonowamie" m ysli 
f rancuskiego autora trudin o obronic przed zarzutem jej cz~sciowego 
znieksztalce,nia. 

A d aIej, ks. Teilhair d byl przekooany, ze gdy rdajqce s i~ zarobse'l"
wowac zjawiska wit alne wezmiemy pod tym og6Iniejszym kqtem 
wicizenia, ze przy nich chod.z1i 0 jalk qs form~ zycia, w6wczas dla 
zjawisk wi,talnych nie b~dzie m ozna wska'zac zad nego absolutne-go 
zer a czasowego. Sqdzil bowieom, ze zycie jak o talkie wyst~\puje 

w abr~bie materii od samego poczqtku jej is tn ienia tak, ze mozna, 
jego zdaniem, m 6wic 0 ' "kosm icznej embriogenezie" (une cosmique 
embryogenese). Ks. Teilh ard przyjmowal tylko "hisrtoryc:zme n aro
dziny", poczqtek czas-owy dla do s t r z ega I n y c h przejaw6w wi
talnych, s t anow iqcych k rok dokon any pnez iycie Jaiko t akie (le pas 
de la v ie) w sfen; nowego dla n iego rporzqdku 26. Tymczasem ks. GOlra 
w r amy swego wykladu pogIqdow francuskiego autora dotyczq
cych biogenezy wprolwardza pyrtall1ie, k ,t ore w tym wykladzie nie ma 
i adnego ohiektywll1ego uzasadnienia : "W jakim wi~c momencie za
cz~lo s i~ naprawd~ zycie", [tm. zycie j a k 0 t a k i e]? 27 Procz 
te-go ks. Gor a si ~ powikla l, 'b o, ikonkretyzuj qC bIizej m ysl ks. TeiI
harda, 'n alp isal, ze, wedlug niego, ·" zycie stri cto sen su zaczyna si~ 
ad k 0 m 0 r k i" 2B. Ks. G Olfa, k t6ry s'w oje roz umien ie srtall10w iska 

23 T a m ze, s. 454. P or. k s . T e i I h a r daLe Phenom ene hum ai n, s. 90. 
24 D z. cyt., s . 77. 

2" Art. cy t ., s. 451. Podkresle ni e m o je . 
2G Dz. cyt, s. 77-79 , 335. 
2'1 Dz . cyt. , 451. S low a p oda ne w n a w i asie wprowadz ilem dla os tatecznego spre

cyzowania m ysli k s . Gory , jak a n arzuca s ill n a p odstawie kontekstu . 
22 T a m i e, s. 452. Ks. G o ra n iezupe tn ie d okla d nie p rzedst awi! stanowisko ks. 

Teilha r d a, gdy napisa! (1. c.): "Sk or o ... nie mozem y na r azie uchwycic s amege> 
p rzejscia z fizyko-ch e mii do biolog ii, s twierdz m y k onk retni e , ze zycie stricto sen su 
zaczyna sill· od k 0 m 0 r k j". K s. T e ilhard wyrazil s ill ostroi.niej: M aterienemen t, 
et d "ega"der tiu d eh or s, te m ;cux que nous pu;tsions di-r e en ce m ome n t es t que 
la V i e proprement dite commence avec l.a cenute " . (Dz. cyt., s. 79.) 
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ks. Teilharda wyrazil jes,:z;cze jaiSnie'j w zdwniu : "k-omarki uwazamy 
slusznie za 'P i e r w s z e for m y z y cia" 29, nie spostrzegl si~, ze, 
gdy ten my'beiel przedstalwil wystqrpienie na widowni~ 'Il5iroju ko
mol"llwwego, ehodzilo mu 0 poczqtek czasowy dostrzegalnych prze
jawaw zy'cia, a nie '0 poC'zqtek 'czasowy zycia w ogale. 

Wiemy juZ, na gruTI'cie jakiej rteo,rii ew:olueyjnej ks. Teilhard 
intel'pretowal wyniki dos'W,iadczen Paslteura. N a tomiast ks. Gara 
twierdzi, 'wbrew 11:eikstom d:1Jiela Le Phenomene humain, ze jego 
autor TozrpatJrywal wy:niki wymienionych doswiadczen ze stwnowi
ska ~dei samoradZJtwa. W ten bowiem s:posob 'przedsJtawia kryrtycz
ny stosJUne!k ks. Tei'lharda do iych dos wiadczen: " ... Z dosWliadezen 
Pasteura... n ie wynika jeszeze, ze nie bylo samoradztwa win nyc h 
warulllkach i w illlny 'ch ep ,okach. Zauw:a.zyc ponadto 
jes2Jca:e moZllla" ze S'tery-li'zaICja Paslteura jest talk b r u ,t a 1 n a, iz 
niszczy nie tylko zail'od'ki zywe, ale ,taikze zail'odki p Ir a z y w e (pre
vivants). Nic d,zi'WIllego, ze w Itakich warunkaeh generatio spontanea 
(samor6dztwo) oka~je s'i~ juz niemozliwa" 30. Zdaniem ks. Gory 
francusiki myslieieU mial zupelnie f,ol'malnie opowiedziec si~ za 
faktem abiog~mnego pochodzenia zyeia na Ziemi 31. 

Wydaje si~ jednaik, ze nawet ,piI'"ZY ,ogTa:l1'iczeniu si~ do dziela 
Le Phenomene humain, ikrtare nie precyzuje tak wyraz.nie poglqdaw 
ks. TeilhaTda w pmedmiocie niedostrzegalnych i doslt!I"zegallonych dla 
nas form zylCia, jaik to czyni ipazniejsza IPTaICa tego aU/tora Le Groupe 
zoo!ogique humain, structure et directions evo!ut i,ves (PaTis 1956) 3%, 

moilna bylo uniiknqcprzedsta.wionej tu defOl'macji jego mySli. Uwaz
ni,ejs,ze przemyslenie tekstaw dziela Le Phenomene humain 33 moze 
pl'zeciez doapTowadzic czyJtellllika do tego samego wyraznego sformu
lowania, ·z jakim ks. Teilha!l"d wysiqpil w Le Groupe zoo!ogique 
humain 34. 

2U Art. cyt., s. 454. Podkre§lenie moje. 
so Art. cyt. s. 455. 
3' Zob. tekst artyklliu ks. Gory cyt. na s 824. 
3% Dzielo Le Pluinomfine humatn bylo pisane od czerwca 1938 do czerwca 1940. 

Pierwszy z dwu dodatk6w do tego dzjela, kt6ry nas tu interesuJe (s. 333-344), 
pochodzi, bye moze, z r . 1948. Redakcja ksi,!zki Le Groupe zoologique humaln, 
kt6ra, jak podaje ks. Tresmontant (dz. cyt. s. z7, przyp. i s. 133), powslala z wy
klad6w, jakie ks . Teilhard rnial w r . 1949 na Sorbonie (Instytut Geologil), zostala 
ukori.czona 4 slerpnia 1949. (Zob. s. 162 tej ksi,!zkj.) 

Z3 Np. s. 77-78, 335. 
34 Jedynie bardzo powierzchown'l lekturq dzieta Le Groupe zoologlque humain 

mot na sobie wyt.lumaczyc ten fakt, ze Jan Pi vet e a u najwidocznlej nie zro
",umiat mysli wyrazonej w tym dziele przez ks. Teilharda, skoro napisal, ze, 
wedlug niego, zycie - niezawodnie zycie j a k 0 t a k i e - jest "form,!, jak'l 
przybiera materia na pewnym poziomie zlozono§ci" (Ia forme que prend la ma
tiere d un certain niveau de complextte). Przedmowa do wymienionej ksi,!zkl. 
S. XlI. 
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II 

W JAKIM ZAKRESIE KRYTYKA KS. TEILHARDA 

JEST BEZPRZEDMIOTOWA? 


1. 	 ZAGADNIENIE lVIOZLIWOSCI CZYSTO "FENOlVIENOLOGICZNEJ" 
ANALIZY EWOLUCJI BIOLOGICZNEJ 

Ks. Gora 'zarzuca ks. Teilha;rdolwi niewiermose "wZlglt;dem wy
brarnej perspektywy biologi-cZlllej, ,ktora miala bye jedynq" 35. Wy
dawaloby si~, ze ks. G60ra zajql stam,owis'ko zUlpeinie identY'cZIlle 
z m oim, .ie myshcielo1wi fI1anlcuskierrnu za'nlUca W przedmiocie ama
lizy ewoilucji biologicznej niewierrnose w21gl~dem wysuni~t,ego prze
zen pr·ogram'U "fenormenologi1cZlnego" 36, irndyferentneg,o pod wZlgI~

dem fil,ozofiozny.m. Po d Olk13Jdmie js Z!ej jecinalk a'nalizie tekstu all'ty
kulu ks. Gory okalZuje sit;, ze tak nie jes't. Swiadczy 0 1ym zda'nie 
tego AUitora: "Wq~pi~, 'czy jest W oogole mozhwe tak radykalnie od
dZ'ielie 'pI1oblemewO'luC'ji od wSlze[lkiej metafizyki, a,by go mO'zna 
bylo ronpa'trzye 'Wy~qcZlnie Ina platformie nauk eksperyme'ntall 
nych" 37. Ks. Gora wiqze wi~c 'c.z~ste schodzenie ks. Tei,lha['lda 
z plaszczyZ'ny przyT<odm~CZ€j na plas 21C'zyzn~ fi:loZiofic21nq nie tyle 
z bralkiem konsekwencji }ogi'cZlnej, ile raczej z meto'ci-oiogicz:nq nie
moi:rliwokiq 'pelnego odrdzj'elenia do kon'oa przyrodniiCZ€g ,o pUlllktu 
widzenia od punktu widzenia filoz'oficznego, specjalriie metafi 
zycznego. 

Ozy jedm,ak wyunieni,ona nie moiJliwo,se lezy narprawdt; u podstaw 
potkni.t;c dok,tJ"ynai1nych ks. Teilharrda? Wydaje sit;, ze nie. Ks. Tei!l
ha'r.dni'e padejmorwal s i~ planu zasadniczo niewyikonalillego, gldy 
przystt;lpujqc do redagowan~a dziela Le Phenomene humain, byl 
Z'decydowarny na uj~cie procesu ewolucji biologicZll1ej wylqcznie od 
sh'cJ!llY 'P r z Y r 0 rd n i c z e j, 'Z e w n ~ rt ,r z)'n 0 - z jaw is k O'W e j 3S, 

dokla1dmiej, ad strony m a k r 0 - fen 0 men u, a wit;'c W rplas Zlczyz
nie s tat y sty c 'Z n'E! j 39. Zeby rio zl'o'z'll'miee, na[eiJaloby u~iado
mic s'obie specyficzJnq Q!dr~bnose, jalkq w 'traikC'ie badan "fenormeno

35 Art. cyt., s. 464. 
SC Mowiqc 0 fen 0 men 0 log i i ks. Teilharda, bior~ t en termin w cudzy

slow dla zaznaczerua odr~bnosci stanowiska francuskiego jezuity od stanowiska 
Edmunda Husserla ' czy Maurycego Merleau-Ponty. Spraw~ tych odrClbnosci poru
szyl jui. ks. L. Mal eve z , S . J ., w artykule La methode du P. TeiLhard de 
Clwrdin et La PhenomenoLogie, "N 0 u v e 11 ere vue the 0 log i q ue ", r. 89, 
t. 	 79, 1957, s. 592 . 

:17 S. 463. 

28 Chodzi tu 0 poj<:cie zjawiska, jakie uwzgl~drulem w moim artykule cyt. 
wyi.., 	s. 267, przyp. 61. 

3D Ten punkt widzenia, planowany przez ks. Teilharda z tytulu swiadomie 
podejmowanej metody we wszystkich dzielach scisle naukowych, pisanych po
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10giC:lIDY'ch" 40, tprowaldzonych wyl:qc:zmie w pl:asz.czyznie makTO-fe
nomenu, pTZeds tawiajq iIlauki bitoJlogiczne W stosun'ku do metafizylki: 
pod wzgl~dem 'chalr alkte'rystycmego citla 7lich t y p u e pis tj; em 0
l og Ii c z neg o. Poniewa'z jedmak Illauki biologicZlIle tp~Z'edstawiajq 

w porowna1niu z metafi,zyk q ten sam w ZaSaldZlie typ epistemolo
gi'czny bez W'zgl~du 'na Ito, czy swe studia "fenomenologrczne" prze
prowaldzq tW hnh ma'kro-fenomenu, czy w linii mik,r:o-fetfiOiffienu, 
dIa-tego ptrzy wyswietlaniu tYlPU epistj;emologiCZlIlego wymienionych 
n auk wezmiemy pod uwa-g~ tcal:OIkSZltalt pdde'jmowall1ych przez n ie 
badan . 

Met a f i z y k, ktory stoi na stanowisku rea 1 is t Y c z n y m, 
bada to, co je s:t w po ,r zq dku ontologicznym, 'co wi~c 

is t n i e j ere a I III i e. Dla b i 010 g a, jako ta'kiego, sqdy egzysten
cjalne, do jakiJch dochodzi metafizyk-reailista 41, mUSZq je'dnak po
zostj;ac czyms w 1Z3saidzie n i e d 0 s i ~ g l: y ill, gdyz hiologowi bra
kuje w sprawie osta'tecZlnej .chalI'akterystyki r02)pat,rywanego prze
zen iSltnienia potrzebnej kompetencji z tej r3'cji, ze mebody badan 
meta,fizykii ll1ie Sq tjego w~3snyiIl1i metadami !badan. Nfie chc~ 'O'czywj
scie powiedz.iec, ,ze hiollog ll1ie moze formulowac sqdow egtz;yslten'cja~

nych wzj~tYich w :lIDalCz€niu, jakie ulWzgI~dnia metafizyik-rea[ista. 
B1010g moze wy,powiaidac 'talkie Sq'ciy, podahnie jak moglby bez 
szkody dla OSIllOWY Iwynik6w swych doswiadtczen mowic 0 isttnie
niu w jakims iprzenosnym sensie, Ina jaki :dozwalajq systemy me
tafizJ7lki 'idea1Iistyczmej. Aile to Ijuz jest sprawa 0 sob is t y c h, pry_ 
w :=t t nyc h poglqd6w f i I a z a f i c z n y 'c h danego bio1laga, More, 
choc dolqczajq si~ w spos6b czysto z e w n ~ 't r z n y do tego, czego 
on dosi~ga wfa.sci'Wymi £obie :metodami badan, to 'jednak mogq 
bye jakas tj; ole TOW arne 7la ierenie przyrodniczym talk dl:ugo, 
jak Idlugo nie zmieiksztakajq tp'OZyty'wnie rprzyr1O'dmiczej 'Wizji swia ta, 
uZySkiw3nej w ramaich nauk 0 zyciu 42. 

CZqWSZY od r . 1923, dobrze uchwycili kg. T r es m 0 n tan t (Note sur I'oeuvre 
de Teilhard de Chardin, ,.Les l1:tudes philosophiques", nowa seria, r . X, 1955,. 
s. :;S4-596; Introduction a la pensee de Tcilhard de Chardin, s. 15, 19-25, 123, 

126) i ks. Malevez (art. cyt., s. 579). 

40 Zn6w ten termin uj <; ty w cudzysl6w Z powodu pnalelnego do tego, jaki 
podalem w przyp. 36. 

41 Zob. w dziele o. Albe rta M. K r q p c a, O . P., Teoria analogii bytu, Lublin 
19~9, s. 96-103, 110-112, podanq za Etienne Gil son e m (L'Etre et I'essence, 
Paris 1948, s. 258-285) charakterystyk<; sqd6w egzystencjalnych, Jakie iormuluje 
metafizyk-realista. 

42 Gdy Idzie 0 idealistyczne introjekcje filozoIiczne, to, oczywiscie, moina 
m6wic 0 ich tolerowaniu wylqcznie z est a 11 0 wi s k a n a u l< b i. 0 1 0
g i c z nyc h (i to przy uwzgl.-:dnieniu wymienionej wyzej klauzuIi), a nie ze 
wzgI.-:du na tre~c tych introjekcji, kt6ra jest bl.-:dnq. 
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Bio·log wszystko to, czego dosi~ga w ramach swej s'pecja!lncsci, 
ujmuje pod kqtem widzenia s~osobu istnienia, ktory sch:l'rakteryzu
jemy najtrafniej, gdy powiemy, ie chodzi przy nim 0 to, cO' jes1 
be~osredlIlio lub poSredlDio dan e dla metod badawczJI1ch nauk bio
Iogiczmych, co stanowi p r zed m i 0 1; b~dqlcy k 0 r e lI ate m p 0
znania zmierzajqcego dO' ccraz wi~kszego 

obi e k t Y w i z m u 'na drodze pos,redniej, pO'przez ehminacj~ su
biektywnych element6w tresciowych, tzn. elemenlt6w zmieniajqcych 
si~ WlI"az ze zunianq metcdy badan. Mowiqc iu 0 przedmiocie, mam 
wiE;)c na uwadze nie .przedmiot IW sensie ontclogicznym, a,Je przed
miot w znaczeniu teO' ric p 0' Z 'n a W 'C z y m. Chc~ mianowicie po
wiedziec, ie badacz zY0ia, kt6ry stara si~, 'by ,nie wyjsc przy ISwym 
U!j~ciru rzec-zywis,tosci biologicz.nej poza to, co :rou uk'azulje fcrma 
abE'trak'cji wyznaczcna metodami jegc badan, ujmuje t~ neczywi
stosc wylq'cZIIlie i bez J'eS'zty w reIaoji do podj~tych przez siebie 
poczynan pozlIla wc'Zych , zcstawiajqc metafizykowi osiatecznq cha
rakterystyk~ sposobu isrtnienia rzeczywistcsci bialogicznej rozpa!try
wanej w sobie 43. 

P ,rzy takim 'Wy1'l'cznym eesrodkowalIliu si~ nauk biclogicznych 
na aspelkde zewn~trzm()-'Zja'wiSlkcwym rzeczywisltoS'Ci biclcgicz,nej, 
na tym aspekcie, ktory zoatawia IcaNwwjcie otwar1;q spr-aw~ kierU!Il
ku analiz metafizycznych cwej rzeczywistosci i osiqgni~c tych ana
liz, nie widac, dlaczego - wbrew temu, cO' utrzymuje ks. G6ra 
nie byloby mciJiwe rczpatrywanie ohiektywnej wartoooi toorii ewc
lucji btiologicznej wylqcznie z przyrodniczegc punktu widzenia, 
bez schodzenia 'na tcry jakiIChkolwiek sformulowan metafizycz
nych. Przeciei, jeieIi chcemy ujqC rzecz bapdziej kOinkretnie, chcc 
w w~iszym zakresie, dcst~'Pny dIa biologa rodza,j 1J"0zumienia bada
nej :przezen rzeczywistosci - ten jedynie moi:Iiwy w plaszczyinie 
"fenomenoIogiczmej" rodzaj rozumienia, Mory O'siqga si~, gdy np. 
kO'mork~ wlqczymy 'W dO'konUjq1ce si~ w przyrodzie ~ro·cesy ewc
lucyjne, wskazujqc na jej antecedensy 21jawisko,\ve, ktorymi byla 
nawet w O'br~bie materii nieoiywionej czyms dlugo przygotowywa
nym 41 - -sta'nO'wi we wS'zystkilch swych czlona1ch logicznych w pelni 
!"'ozlqczny r,odzaj rozumienia w rpvr Owtnalnliu z rodzajem ,rozumienia, 
jaki moie stac \Si~ ud2lialem metafizyka, gdy ten w ramalch chalfak
te:rys1ycZllego dla siebie poznania dotrze do osta:tec7)nych przyczyn 
is,tnienia 'Cial oiywionych, ,wzi~tych w caldksztakie ich bytu. 

43 Sytuacja nauk biologicznych przedstawia sill w1llC zasadnlczo w ten sam 
spos6b jak sytuacja fizyki. Zob. w przedmiocie tej ostatniej Roberta B 1 an c h e 
La Science physique et la realite, Paris 1948, S. 131-148. 

U Zob. ks. T e i I h a r daLe Phenomenc 1L'",main, s. 81, 88. 
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Dzis musimy 'po'wiedziec, ze, miezaleznie ad zas'trzezeiJ., jakie 
wobec czys to "fenomenolog iczlnego" pTogramu ks. Tei'lharda wysru
n'11 u l1as oks. Gora, pfiogram ten z:nalazl j'uz pewien pozY'tywny od
dzwi~k ze strony neoscholastycznej . Wystarczy wskazac m. i. 
na prace ks, T res m 0 n t a 11 t 45, ks. L. M a I eve z, S. J.4G 

O. A. R a but, O. P.47 

Tym, ktory przygotowal pOZytYW11'1 reakcjt:, na jak'1 zdobyli si~ 
ci autoI'zy, byl zapewne w 'l1iemalej mierze Jaikub Mar ita in. 
Wszak ten mysliciel juz od la t podkresla, jaka istotna odr~bnosc epi
stemo,logiczna zach odzi przy s,tudium bi,dkosmostt mi<:=:dzy punktem 
w iJdzemia nauk elks'pe'l'ymenltalnych a fil'ozoficznym 'pUJl1,Mem wi'cizenia 
pod wzgl~d€m Sfo'wniik a poj~ciowego, metod weryfi!kacji, p,raw tre
sciowego kszta ltowania pojt:c i organizowania zdobyw'anej wiedzy. 
W plaszczyznie przyrod'l1iczego s,tudium biokosmosu MaTitain wyroz
nil b i 0 log i E; em p i rio met r y c z n '1 alba f i Z Y k o-m a te m a
t y c z n '1, kt6ra, pomijaj'1c sarno zycie, bada Z punktu widzenia ma
tematycznego srodki fizyko-chemiczne zycia, i b i 0 log i ~ t Ypol 0

g i c ,z n '1 albo b i 0 log Ii ~ for m a I 11 i e e ,k s per y men t a I
n '1 , ktora LJa przedmiolt swych studi6w bieTZe juz zycie jako ta
kie, ale ogranicza siE: wyl'1cznie do pojf;c i definicji typu empirio
logkLJnego. W lin ii z116w filozo>fi'czmego studium biokosmosu Ma
r,iltai:n wyO'dr~bnil b i 0 log i ~ f i I 0 z 0 f i c z n q, f ,i I 0 z 0 f i ~ 0 r
g ani z m u, kt6ra jestes,twa zyj'1.ee ujmuje od s,trDiny rch istoty 

45 Note sur !'oeuvre de TeHhard de Chardin, s . 595-596; Introduction Ii la 
pensee de TeHhard de Chardin, s . 2_25, 122-129. - W tej drugiej pracy ks . Tres" 
montant wyrazlt zdanie, ze za slllsznoscill metody, przyj<;tej przez ks. Teilharda 
przy kreslenill przyrodniczego obrazu swiata, zda,je si<; przemawiac ksillzka Fran
ciszka Me y era Prob!€matique de !'evolution, Paris 1354, W kt6rej to ksillzce 
profesor uniwersytetu Sary opowiada si<; za "prawomocnoSci'l lektury fenomeno
logicznej na poziomie makro-fenomenu", lektury prowadzllceJ do pcznania praw 
ewolucji, niemoziiwych do wyodn;bnienia w plaszczy:i.nie mikro-fenomenu. 

, 40 Art. cyt., s. 579-583. - Ks. Malevez, powoluj'lc si<; na prac<; ks. Augusta 
G r ,e g 0 i r e'a, S. J" Immanence et T1'anscendance, Bruxelles 1939, s. 147, tWierdzi, 
ze takie llj<;cie przyrodni czego punktu widzenia, Jakie znajdujemy u ks. T e il
harda, i podkreSIana prze~ tego autora odr<;bnosc przyr'odn!czego punktu wi
dzenia od pllnktu widzenia filozoIicznego, jest jllz, og61nie rzecz biorqc, czyms 
klasycznym . 

• 7 Dia!ogue avec Teilhard de Chardin, Paris 1958, - O. Rabut, kt6ry utrzy
mujc (s. 37), ze - w mysl podzielanej przez k,. Teilharda przyrodniczej "za~ady 
rozwoju filogenetycznego" - nawet refleksyjna swiadomosc ludzka musiala 
znalezc W naturze od samego pocz'ltku jej istnienia przygotowanie pod postaciq 
odpowiednich antecedens6w zjawiskowych, porlziela niewqtpliwie zdanie autora 
dziela Le Phenomene huma.in, ze jest w zasadzie mozliwe rozpatrywanle ewolucji 
biologicznej wylilcznie od strony zjawiskoweJ, W spos6b calkowicle ametafizyczny. 

Znak - 8 
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i ra1cji bytu, dajqc 0 ni'ch poe:nanie najbardziej ogolne i naljiba'r
dziej fundamental'ne 48. 

Nie WS'Zyscy jedmalk aUitoToO,wie neoschola'Sltyczni dOSltJrzega'jq 
wska1zywarne przez Mal'i,tairna roimice, jakie .pod w~gll~dem typu 
epis1temologicwego za1chodzq mi~dzy przY'l'odn ~czym a filozoficz
ny-m po'~naln:iem przyrody ozy-wionej. NiektoTZy rneoscholasrtycy nie 
majq w 'da,1szym ciqgu ~razumienlila dla IDoiJliwosci i !prarwomocno
sci, co wi~cej - dla koniecznosci potraudowania ewolueji biolo
g'i1cz,nej w plaszczyznie rprzyrodniczej wylq1czrnie z punktu widze
nia "fenomenologvc~nego". Cz~sc autorow neoscholastycznych nie 
wyszla 'dotq1d poza metafizycz'Ile podejscie do ewolucji b'iologicmej. 
A jezeli doszla w jakVills zaikresie do zrozumienia tego, ze przyrod
nik m a p1'awo - z ra'C'ji odr~bnosci swych metod badawczych 
do S!pojrzenia na ev>'O'lu0j~ bioIogi1cznq 'Pod jakosc io'Wo 'od1'~bnym 

kqtem widzenia, to chcialaby na1'zucic p1'zy1'odnikowi jakqs nieczy
siq pod wzgl~dem tyrpu epistemalogicwego mieszani.n~ PUlll'krtU wi
dzenia zew:n~t1'Z1no-zja'Wis~wwego i punktu widzen ia metafizyczne
go. Tegorodzajuposta'wa wyst~'Puje m. i'n. u o. D. D ub a I' 1 e'a 
O. P . w a1'tylkule A propos d.u " phenomene humain" du P . Teilhard 
de Chardin, d1'ukowanym w ma1'cowym nume1'ze "La Vie Intel1ec
tuelle" z 1'· 1956. Autor ten sqdzi, ze - w pI'zeciwienstwie do fizyki, 
wzi~tej p1'zyna jmniej w swej fo1'mie klasycznej - n auki biologiczne 
Sq ze swej natu1'y zmuszane do niejednokrotnego wykraczania 'P0za 
uj~cie 'od st1'ony "fenomenologicznej" (np. w ramach swoich syntez 
o cha1'alkterze jak osci'owym, w ,t'oku vv'ip powa!dzanych rprzez siebie in
te:rp1'eta,cji maz 'W obI'~bie na1dbud6wek razumowych, wstawlanych 
w miejs'ce tego, co nie jeslt mate1'ialnie oczywiste, ,przy o,d1wana
niu mli'nianych .dziej6w zycia i przy szuka1n iu ~1'o~umienia p1'oce
sow ewolucyjnych) 4D. Stqd tez o. Dubarle chcialby, zeby w Le Phe
nomene humain bylo wi~cej prawdziwej filollofii, niz t am faktycz
nie jes,t, zwlasZ'cza zeby bylio wi~cej sfmunulowan dotyczq'cych usto
sunkowania si~ ks. Teilharda wobec metafizylki 50. 

Przejdzmy tre<l"az do ba-rdziej s'z'czeg61owych zalSios,orwan rezulta
t6w, do jakich doszlismy w nast~pstwie ana,lizy epistemologicznej 
poz,uania zdobywa'Ilego w naukalch biologilc~ych. 

W a'r,tylkule Spor 0 Orygenesa naszych czasow 51 s'tall'alem si~ uka
zac, jak rprzyroda1'ikowi - W O'dir6imie.niu od metahzyka - moze 

'.8 Zob. 1I'I a r 1 t a ina Distinguer pour uniT, ou L~s degres du savo!r $, Paris 
1943. s. 128-130, 379-366; La phHosophie de l.a nature - Essai critique sur ses 11'On
tieres et son objet, Parjs [1935J, s. 108-112. 

49 Art. cyt., s. 13-14. 
no Tarnze J 5, 20. 
,1 S. 266-267. 
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prz'edstawiae si~ s,formulowanie i rozwiqza<nie zagadnie<nia pocho
dzenia duszy ludzkiej. Paniewaz na Iplaszczyznie pr:zyrodiniczej spra
wa para'lelnego uj~cia pochodzernia czlowiekaod srt~ony somatycz,nej 
nie n alS uwa zadinY'ch trudnosci , a nawe<t jest pod wzgl~dem swej 
prablema1tY'kli r ze:czq zna,cznie prostszq,dlatego ,chcialbym obeonie 
un aocz1i1ie tyllko, jaik ,przyq,',odni1k moze - w przeciwieJ5,sltwie do me
taf izyka - fo rm ulowae i r,ozwiq'zywae zag a d n i e n i e b i 0 g e
n e z y , gdy zyc'ie wezmie w caIoksz talcie znanych z doswiadczenia 
przejawow . 

P o<niewaz pTZyrodnik bada biokosmos wylqc2IDie od str/ony ze
wn~trzno-zj a'wisikowej , dlatego, jezeli rna 2lrozumiec, j'ak moglo 
dojse na Ziemi do pOijawie'nia si~ zjawisk zyciDwych, mus i to zrozu
m ien ie osiqgnqe w obr~bie phlS zczyz1ny z e w n ~ t r z n 0 - z j a
w i s k 0' W e j. 1I1il1 a drO'ga dO' zr o,zumienia nie is' nieje dla przy,rod
nik a, jezel i ten chce pozostae calkow i:cie wierny tYlp owi epis,temo
lO'gicz,nemu swego pozn a nia , wyzna czonego w swych charak ltery
stycznych wfaSciwosciach tresoio,wych przez lezq ce u jego pods taw 
metody badaw cze. 

J ezeli wi~c przyrodnik oSqdziI, ze zycie, ktore pojawilD si~ 'na 
Ziemi dopiero na pewnym etalpie jej rozwoju, nie mogIo p rzedostac 
si~ na niq z i'l1m.ych 'Planet ani za posr edniotwem meteo,ryt6w (hipo
teza kosmozolido\v Herman a Eberhardta Ric h t era), ani przy p,o
mocy ciSnienia wywieranego przez 8wiatlo slanec2lne (hipoteza pam.
spenmii Svante A r r hen Ii u s' a), wowczas przyrodnQ1k musi poW'ie
dz iec, ze pojawienie si~ zycia na Ziemi 2ldoola zrozumiee jedynie wte
ty 1 t yloko w tedy , gdy b~dzi€ magI w ja1ki s Slp os ob po w ~ q z a c z j a_ 
wiska zyciow e z histori q naszego globu z epoki 
pop r zed z a j q c e j i c h w y s t q rp i e n i e n a wid 0 w n i ~. 

Przy tym powiqzaniu nie chodzi przyrO'dnikowi 0 wskazanie 
na wtorne przyczyny sprawcze, 0 jakich m aze mowie metafizyk 
wzgl~dnie fiil.ozOof 'przYTody. Te przyczyny sprawcze Sq Iprzyczynami 
z a is t n i en i a byt6w ozywionych, wziE;'tych w 'c a 10k s z t a I
c i e i c h 0 S now yon t y c z n e j, jalkq inn trzeoba przyznac 
w swietlle f i 10 z 0 f i i. Przyrodnik, jako talki, nie 2lna tego rodzaju 
przyczY'n SlPrawczych 5~. On mowi 'po proSltll 0 przyczynie, a jezeli 
posluzy si~ okresleniem "przyczyna s p raw c z a", okreslenie to 
Clknuje si~ u niego zb~dne, gdyz on nie zna w ramach swego po
Zlna.nia jalkitchs kHku rodzaj6w przY'czyn. Poniewaz w tej chwili 
prag1niemy us,taUie, w jaki spos6b przyrodn ~k moze powiqzac zja
wiska zyciowe z poprzedzajqcym ich pajawienie si~ azyciowym 

(,2 Ta mysl pojawia sit'; po wiele razy u ks. Teilharda. Mozna j1 znalezc w teks
tach tego autora, Jakie ks, Tresmontant podaje w Introductwn d La pensee de 
Teilhard de Churdin, s. 20-22. 
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stadium w rozwoju Ziemi, daatego tre5c Ip r z y rod n ·j c z ego 
rozumienia przyczylny mozemy wyrazic w oparciu 0 kaltegoYlic; z j a
w is k a talk, jaik 'VO 2'Jl"ohil Bolesia w G awe ·c k 'i"3, kt6ry m'ial na 
uwadze dzieldzirnc; badan fizy;ki. Powiemy wic;c, ze dla przyrodlniJka 
przJ"czynq w obrc;bie przyrody nieozywionej jest z jaw i s k 0, b C; 
d q c est a I e 'War u n k i e m ik 011 i e C z 'n y m i w y s 't a 'r c z a
j q C Y m w Y s t q pie n i a inn ego z jaw is k a, k t 6 reg 0 p 0

jawienie si~ nie sp row adza za s ob q pojawie nia 
s i ~ p ie r w s z ego z j aw i s k a. M6wiqc tu 0 zljal\visiku, ktare 
jest wan.un'kiem k 011 i e c zny m wys t'l'Pienia inn elgo zjawisika, 
chcC; uwzglc;dnic z wymienionym co dopiero autmem 54 t~ ok o
liczno5c, ze jezeli nie m a pi elrwszego zjawiska , nie rna r aw niez dru
giego z\jawiska. A gdy utrzymujc;, ze z przywdniczego punktu wi
dzenia przyczynq, gdy idzie 0 p rzy'To dc; nieozywioDq, jest zjawisko, 
M6re jeslt warUinkiem w y S t a'l" C z a j q 'C Y m pojawien ia siC; rime
go zjawliska, chc~ zu6w pOl'wiedziec z Gaw6ckim 5S, ze jezeli dos\Zlo 
do reailizlacji pierwszego zja wisika, nast~uje po nim da-ugie zja
wis ko. W tre5cilowy sklad przedsltawionego Itu przyrodlniczego po
j~cia przyczy,ny n ie wchodzi wi~c moment dzialania. W tym k on
tekscie wymie'niony moment byl'by wyrazem alntrop0lJ110rir:zIIDu 58, 

a, jezeliiJby nawet tak nie bylo, wprowaid'zenie tego mome-ni1:u nie 
mialoiby sensu 'Z tej raoji, ze dzialanie mozna by wiq zlac co najwyzej 
z dost~pnym dla filozofii Zr6dle'll1 zjawisk fizY'cznych, a nie z Itymi 
7Jjawiskami jako talkimi. 

J ezeli ze strony przylrodni-czej osnowD. Ipoj~cia prz)"czyny w odnie
sieniu do byt6w nieozywio:r1)"ch jest tak q, jak ItU zostaolo przedsta
wione, to w takim razie przyrodnik nie moze uzyskac powiqzania 
zjawisk zyciowych z nieozywionym stadium Ziemi winny spos6b, 
jak przez zalozenie w tym stadium wi~cej lub 
m n ~ e j p raw d 0 pod 0 b nyc h z jaw i s k 0 w y c han tee e
den s 6 w f i z y k o-c hem i c z nyc h d I apr z eo jaw 6 w z y
c i 0 w y c h, k t 6 ret 0 ant e c e den s y n a dIu gob Y p r z y-

Ks. Tresmontant doskonaJe wYl'aza negatywnll stron'l stanowiska ks. T eil
harda, gdy pisze 0 nim na s. 595 w Note sur I'oeuvre de T eHhard de Chardin: 
...it n'a pas d tTaite'r de !a eausa!;.t e qui realise genese de !a matier e, !a genese 
de la vie d: partir de la matieTe comp/exijiep., ou la genese de la pensee ((u 
sommet de !'arb"e de !a v!e. 

63 Przyczynowo{;c t junkcjona!tzm w tizyce, "KwartaJnik Filozofiezny", r. I , 
1923, n. 46, s. 498. 

M Studium cyt., n. 45--46, s . 497--498. 
55 Tamze, L c. 
50 Zob. Jana L u k as i e w! e z a Ana!iza i konstrukeja poj~cia przyczyny, 

"Przegl'ld FiJozofiezny", r. IX, 1906, s. 117-119, i cyt. studium Gaweckiego, n . 2t, 
.s. 221. 
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got 0 w Y w a I y w y s t q pie n i e n a wid 0 w n i ~ P r z e
jaw 0 w z y c i 0 w Y c h. 

ezy proba takiego sfo·rmulowania i rozwiqzania zagadnienia 
biogenezy w ramach jakiejs przYl'odniczej hipotezy samorodztwa 
nie wyodn;bnia si~ dostatecznie wyraznie w calej swej rozJCiq
glosci tres'Ciowej od sformulowania i rozwiqzani'a wymienionego 
zagadnienia w plaszczyznie badan metafizyki, ktora wslkazujqc 
na Boga, jako na pierwszq przyczyn~s'prawczq wszelkich jeSitestw 
zyjqcych, ni·e moze, gdy zachowuje dosta teczny k'rytycyziln, wy
kluczye mozliwcSci udzialu wtornych przyczyn s.prawczych przy 
zaistnieniu .na Ziemi pierwszych bytow zyjqcych? ezy pTZyrodnik 
patrzebuje przy swoim uj~ciu zagadnienia pochadzenia zycia wprQ
wadzae gdzietkolwiek metafizyczny 'punlkt widzenia? ezy "feno
menologicZll1Y" program wys uwany przez przyrodnika celem do
st~plnego mu zrozumienia genezy zyci'a, nie daje si~ naipra'Wd~ zre
alizowae? Metafizyk, k.to'ry by sqdzil inaczej, dawalby tylko wy
r az swej zaborczosci w s.'tosunku do innych dys'cyp1in naukowych, 
zabo'rCZ'osci wynikajqcej 'z bralku ZTazumienia {Ua prawa, jakie 
poszczego1ne nauki majq do odr~bnej oslnowy tresciowej, wy.zna
czonej przez ich wlasne metody badan, odr~bne od metod ba
dawozYlch metafizylki. 

2. ZAGADNIENIE ABIOGENNEGO POCHODZENIA ZYCIA 
W UJE;CIU FILOZOFICZNYM 

W'iemy jUlz, ze, Wbrew temu, co utrzymuje ks. Gora, arultor dzi€la 
Le Phenomene humain 'nie opowiadal si~ za p()Ija,wieniem si~ zy
cia na Ziemi w drodze samorodztwa. Jednakowoz, z powodow 
przedstaIWi'O'nych na Jwst~p'ie n:in.iejszego artykulu, pod€jm~ dysku
ltj~ z wysuni~tq w ;tyro W1Z'gl~dzie ,kontrargumentacjq Iks. GOTy. 

W ar'tykule ,tego Au!tOl"'a {!zytamy, ze "metafizyka sohOilaSltyczna 
obecnej dQlby samorodzitwo og6'llllie odrzuca tyl<ko a posteriori, tj. 
o ty.le, 0 ,~le diomaga si~ tego naulkowy eksperyment" 57. ndaniem 
ks. Gory ipodstaJw~ tego negatywnego slanowfislka wspolozesnej me
tafizylki scholaSltycznej 'Stano:wi ta okoliczmose, iz "ekspe'ryme11lty 
P CI'.<;!teua"'a, wciqz potwierdzane wspolczesnymi meto'dami steryliza
cyjnymi, nie zostaly dotqd obalone innymi doswiadczeniami" 58 . 

BadaljqC wartasc Itej wypowiedzi ks. Gory, za,pyitajmy si~ naj
p1ierw, 'czy jes t rzeczywiscie talk, ze wspolczesni fhlo zofowie neo
scholast1:yezni powseeic"hnie odrzucajq ide~ lSamorodzt'wa'? 50 . 

~7 S. 468 . 
•S Art. cyt., !. C. 

59 W pytaniu tym nic nie wSpominam 0 metafizyce. gdyz nle wiem. Jakie pole 
badan zakresJi! ks. G6ra dla przyjmowanej przez siebie koncepcji metafizyki. 
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Na pO'stawione pyta,nienie mozna dac odpowiedzi twierdzqcej 
ze wzgJE:du na pewll1Cl liczbE: neoscholastylkow, ktorzy litCIZyli SlE: 
czy liczq siE: w plalszczyznie wtornych przyczyn srprawczych z moz
Itwosciq albiogennego powsrt:a:nia na Ziemi pi'el'wocin zycia. Nie my
slqc 0 uwzg'lE:runiell1iu wszystkiah tych autorow, wymieniE: ll1iekto
rych sposrod nich, jak o. Edward Hug 0 n, O. P. co, ks. Ka,zimierz 
W a i 5 61 , ks. Jozef Mar e 1c h a 1, S. J.62 ks. P. M. Per i e r 63, o. An
tonin D. Ser 1tiIIanges, O. P.G4, ks. H. Lusseau 65 , ks. Re
gis J 0 I i vet. 66, i ks. Juliu<sz S e i I e ir 07. Jede'n z rwymie
lliionych autorow, ks. Jolivet, jeszcze w r. 1945, w dru
gim wyda'l1'iu pierwlS,zego 'tomu Traite de philosophie 68, twier
dzi{, ie c'hoC: hrak sikonstatowalI1ia faktow samorodztwa ll1ie 
wysrta:rcza do tego, by dO'\viesc w plaszczy:bnie Iprzyrodln tczej 
bezw21g1E:d'nej niemozhwosci abiogenezy, to jedlI1ak flilozorja po
siada dowody za jej metafizycznq niemoiliwosciq. Ale juz w dzie
si~c: 1alt pozniej, w czwartym wydaniu wymienionego it'Omu, 
ks. J olivet wystClpil ze z;daniem, ze ze stnony filo 7Johi nie da <si~ 

dowiesc be~wzgll~dnej niemoi;Jliwosci samor6dZltwa. Trudnontie uwa
zac tej ~iany poglqdow za cos symptomatyczmego dla bardziej 
krytycZlnej 'orienrtalcji w tym przechmiocie wSIPolazesnej za'chodnio
europejskiej fHowfi,ineos'cholastycZlnej, zwlaszcz'a gdy zesJtawimy 
obecne stanowisko ks. Jolivetaze sta!l1owisikiem innego wspol'czes
nego neoscholastyka, ks. Seilera , ktory utrzymuje, ze "chociaz 
pierwsze 'Organizmy Sq dzielem i realizacjq boskiego planu, [to 
jedn1llk] moi:.na przyjqc, ze Bog posluzyl si~ swoimi juz istniejq1cymi 

tiO Cursus phHosophiae thomisticae 5, II, Phtlosophia naturalis, Parislis 1934, 
s. 351. - O. Hugon byl zdanla, ze samor6dztwo "faktycznie nle wyst'lPuje". Nie
mniej jednak s~dzll, ze zycle wegetatywne i zmyslowe, b'ld~c porz~dku material
nego, mogloby powstawac z sll udzielonych plerwotnle mateni przez Boga. 

81 KosmoLogia szczeg6lowa, cz. I, Gnlezno 1931, s. 244-245, 246. - Ks. Wais prze
czyl tylko, by samor6dztwem mozna bylo wytlumaczyc 0 s tat e c z n i e POCl:lI
tek zycla. 

62 Podaj'l za ks. Franclszklem G reg 0 1 r e (Note sur La philosophie de l'or
ganisme, "Revue phUosophique de Louvain", t . 46, 1946, s. ~13, przyp. 92), ktory 
odwoluje sl'l do niewydanych notat belgljskiego jel:ulty. 

8S Le Transtormtsme, I'orlgtne de l'homme et le dogme catholique', Paris 1936, 
s . 157-156. 

04 Les grandes th~ses de la philosophie thomtste, Paris 1926, s, 161; Le Cllri
stianisme et les philosophies, Paris 1941, s. 312-314; L'Idee de creation et ses re
tentissements en phHosophie, Paris 1945, s. 127-143. 

85 L'Evolution sptrituelle, "La Pensee Catholique", 1947, 3, S. 13. 
CG Traite de phttosophie, I, Introduction generale, Logique, Cosmologie', 

Lyon - Paris 1955, n . 445, s. 450-453. 
87 Geneza zycta, tlum. Krystyna Po b 0 r S k a, "Znak", nr 70 (4) r. XII, 1960, 

s. 	 489-490. 
66 N. 444, s, 431. 
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prawami fizyk~ i chemii" i stqd "pr'zed dyscyplinami naukowymi 
stoi wazTIe zadanie zbadania, jak dalece przyroda nieozywiona i jej 
sily przyczynily si~ do powstania ,pierwS'zych zyjqcy'ch istot" 69. 

Gdy idzie 0 opieranie negatywnej postawy wobec idei samo
rodztwa na doswiadczeniach Pasteura, to argumentacja, do jakie'j 
odworuje si~ ks. Gora, jest t ,o argumenta'cja raczej staa.-szych auto
row !Ileoschoias'tycZIDych, talkiClh 'jalk Iks. Albent F a I' g e s 70, ks. Madej 
S i en i at y 'c k i11 i ks. J ozef Don a t, S. J. 72 N oWS'i neos'C'h()llaslt~cy 

Sq coraz wi~cej sklonni do komentJowani<a, wymieniOOlyICh 'dloswiadIczeiJ. 
po linii wy,wodow, z jalkimi wystq'pil iks. Perier w pmcy Le Trans
jormisme, l'origine de l'homme et le dogme catholique:l, Pa,ris 
1938, "Pasteur udowodnil-pisal ks. Perier-ze n ig d y n ie w y
w 0 I an 0 c hoe by jed!ll ego aut en t y c Z' neg 0 w y
p a <d k usa m 0 rod z twa. To jest duzo, ale Pasteur 'TIlie do
wiodl bynajlll1niej !Il i em 0 z I i w 0 s 'C i talkie-go faktu. Wedhlg slow 
Bergsona »nie ma zadnego mozliwego sposobu, by na drodze eks
perymenta'lnej dowiese niemozliwoSci jalkiegos faktu« . Przez do
swiadczenie dowodzi si~ tylko istnienia lub n'ieistnien~a danego 
f.aktu. Aby p6jse dalej, trzeba uciec si~ do metafizyki ... Jeslt rze
CZq godmq poial,O'wania, ze u apologetow s'potyka si~ rozumowanie 
w tym rodzaju: Pasteur stwierdzil, ze kazda istota zyjqoa pocho
d2!i ad inne'j iSitoty zyjqceij, omne vivum ex vivo. To jest prawo 
natury. Zas prawa natUlry Sq czyms stalym. Wabec tego chciee uciec 
si~ do samorodztwa znaczy ise prze'Ci;w Ipmwru naltury... lIe bl~
dow w tych ki,]]m liniach! Past.eur wylka'zal n~ewq.tpliwie, ze nigdy 
nie znaleziono zadnej istoty zyjqcej, ktora by nie byla zrodzona 
z innej isJtoty Izyjqcej. Talk, ,to jest faktem. Ale oglaszac 
potem, ze zasada: omne vivum ex vivo jest prawem naJtury. 
jest to 1wrierdzie to, 'czego trzeba d 'owiesc; jest to popeln'ic 00, co 
nazywa si~ w [ogice blE}d!nym kol,em. A da'lej, czy mamy callkowit'l 
pewnose, ze fak'tyane prarwa ipr'zyrody IWzgl~dnie dom!l1iemane pra
wa pT'zyrooy odz.naCZ'ajq 'si~ beZIW21g,l~dnq stalosciq? Trzeba by do
dae: pra'wa te nie zmieniajq si~, 0 He okolicznosci Z'osta'jq te same. 
A my nie wiemy IZUJpelnie, jalkie byly warUJrJJki, w ktorych ;ma'jdo
waf si~ swiat, gdy w nim przed kilku milionami lat narodzilo 
si~ zycie" 73. 

69 Art. cyt., !. C, 


70 La Vie et l'evolution des especes 2, Paris 1892, s. 92-93. 

71 P7'obLem istnienia Boga, Poznan 1923, s . 70-72. 

72 Tlteodicea 5-8, Oenlponte 1929, s. 43; Cosmologia 9-10, Oeniponte 1936, n . 461 


s . 	351-352. 
73 S . 155-156. 
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Sq to wywody, kt6re b~dqc w zasadzie zgodne ze spostrzeze
niami takich autor6w neoscho1astycznych, jak o. 1. P a q u 'i e r 74, ks. 
P,iotr C h 0 j n a c k i 75, ks. J 0 1 i vet 76, ks . R. B 0 i gel 0 t 71, i o. P. 
Den is 78, dolbrze hiarmoniZiUjq z osabiS'tym przeswiadiczeniem sGmego 
Pasteura 0 t,eo1retyrcznych osiqgJni~oiach 'jego doswiaidozen. Pasteur 
byl przekcmany, iz dowodzi ty1ko ty1e, z·e ,we wszys1J1dch ekspe
rymenta·ch, kt6re nekomo stawialy 'obSel'Waltora wobec 'wYIPad
k6w samor6dztwa, "obserwClItor byl ofiarq zludzen lub przyICzyn 
bl~d6w, kt6rych nie zaJuwa'zyl 1ub kt6rych nie umial uniknqc" 79. 

P,as'teur nie uwazal 'jednak, ieby dawi6dl, ii; samor6dztW'o mligdy 
nie mialo miejsca so. Przeciw!llie, ,powtarzal 'Z calym nacilsk'iem, ie 
"w obeonym sta!Ilie wiedlzy" 'Die ma:hna dowiesc a priori, i'i a'bi,oge
neza ni~' zalChodzi w iadnym wypadlku 81. Sta'rYowi:siko PaMerura w tej 
kiwestii priZYiPomnialy u nas tlrumaczO!lle w r. 1957 przez J. Brab~eca 
teksty ksiqiki Ludwika Pas t e u r a VaIl e r y-R ado t Pasteur 
inconnu (P,a'ris 1954) 82. 

3. ZAGADNIENIE WARTOSCI TEORII TRANSFORMIZMU 

Ks. G6ra utT'zymuje, ze "a,rgumenty transformist6w, bra:ne z ta
kiego czy innego pod 0 b i ens twa, majq pewien ci~zar, ale 
kwesltii nie rowtrzygajq, albowiem padobiellistwa orga1niczne zawsze 

74 La Creation et l'evolution - La Revelation et la science, Paris 1932, s. 44-45.
7. Z filozofii przyrody i psychologii, Warszawa 1939, s. 88. 


70 Dz. cyt., t. I w wyd. 4, n. 444-445, s. 449-450. 

71 L'Homme et I'univers, leur origine, leur destin [0, I, Bl'uxelles-Paris-Liege 


194G, s. 37-40. 
78 Les Origines d.lI monde et I'humanite, Liege - Paris 1950, s . 42. 
70 Sur les corpuscules organises qui existent dans l'atmosphere. Examen de la 

doctrine des generations spontanees (wyklad wygtoszony 19 maja 1861 w Paryskim 
Towarzystwie Chem.icznym), Oeuvres de Pasteur reunies par Pas t e u r Vall e
r y - R ado t, II: Fermentations et generations dites spontanees, Paris 1922, s. 295. 

~u ... je n'ai pas la pretention d'etablir - m6wit Pasteur w wymienionym wy
ktadzie (5. 295) - que jamais il n'e~ iste de generations sponta7,ees. Dans les sujets 
de eet ordre on ne peut pas prouver la negative. 

81 Por. jego Observations verb a!es presentees apres la lecture de la note de 
M. Donne Isur les generations dites spontaneesl. Oeuvres cie Pasteur, II, s. 354 
! Note sur l'alteration de I.'urine, a propos d'une communication du Dr Bastian, 
de Londres, tamze s. 459. Trzeba jednak przyznac, i.e czasam.l, W Wypadku skr6
towego potraktowania sprawy, Pasteur taic si~ wyrazal, jak by byl bezwzgl~dnym 
przeciwnikiem idei samor6dztwa. Ma to miejsce w odczycie Des generations spon
tanees, wygloszonym 7 kwietnia 1864 r. na ., Wieczorach naukowych Sorbony" 
(Oeuvres de Pasteur, II, s . 328-329), i w drugich Observations verba!es presentees 
aprcs la lecture de la note de M. Donne Isur I,es generations spontaneesj, tamze 

s. 357. 
82 Wypisy z ewolucjonizmu, t. I: Powstanie " wtasciwosci zywej muterii, zesz. 1: 

Powstanie zycia na Ziemi, cz. 1, Warszawa 1957, s. 302-304. 



DYSKUSJA WOKOI:. TEILHARDA DE CHARDIN 841 

mozna wytlumaezyc jed nos e i q pIa nus t w 6 r e z ego 
Bag a, jednoseiq s d przyrody itp.". Zdaniem ks. G6ry 
"przeeiw argumen,towi z z·adziwiajq'eych podobienstw gad'Zi si~ 

zawlS ze w ys unqc argument z niem:niej ~dumiewajq'eyeh r6i:.nie, ja
kie 'W oT'ga,n izm aeh eoraoz le'pi.ej acenia wsp6lezesny przyrodnik". 
Gdy ks. Teilha,rd lUlki i przerwy w Drzewie Zyoia tlumaezy pra
wem autama,tyaznego usuwania "og<{).nk6w ewolueyjnyeh", to, we
dlug ks. G6ry, "przeeiwrnilk tra!l1lSformizmu b~dzie si~ ezul zawsze 
upra wnioll1Y zauwazyc, ze te ewolutywne oganki, tak jaffws z re
guly 'Z n i k a j q e e b e z s1a d u, mogly talkze w 0 g 6 1 e n i e 
is t n i e c". Tlumaezeniu wymienionyeh luk i prze'rw ideq zmian 
sikokowyeh 'ks. Gora przypis uje "w'al'tosc zaledwie p raw do p 0

do b i ens t w ,a ". "Ewolueyjny skok ezy ,zwrot H·p. - pisze ks. 
G6ra - muszq byc proz yla,pane przez nauk~ in flagranti. P6ki si~ 
to nie uda, sikolkowosc w ewolueji jest jedynie po stu 1 ate m, nie 
spra1wdzeJDq j€lS z'eze ezysto metafi,zyezll1q ideq" 8:1. . 

Ks . G6ra nie spolS trzega si~, ze talka krytylka teorii t,ransformizmu 
jes t juz olbeenie wyraznym ahalchromizme'll. Ws zalk dZis 0 fakcie 
ewolueji biologiczmej nie mozna wqtpic. Dzis mozemy dysl5:utowac 
tylko nad tq kwes tiq, w jaki'll zalkresie ewolueja form organiez
nych zos tala udowodmion a , a w jakim zakresie jest czyms wi~eej 
lub mniej prawdopodobnym lub hipotezq nie popartq jeszoze zad
nym pewnym falk1te'll. Talk-ie pO'stawienie sprawy nie jest zadll1.q 
now-ooSe!q w neos choI,a"tyee, jak 0 tym swia,dezy m . in. ey'towana 
wYZ€lj pralea ks . Perielra 84. Gdy zn6w idzie 0 twierdzenie, ze ,,5ko
kowosc w ewo,lueji jes t jedynie po stu 1 ate m, nie s'pTawdzonq 
jesZieze ezys t.o m etaf i,zyeznq ideq", to twierdzenia tego klS . G6ra 
bylby zapewne nie wysunql, gdyby si~ byl zapoznai chotby z latwo 
d03't~nym m ateTi'alem, jalki w zakres ie falktyc~nie srt:wierdzonych 
:mnian skolk'o<wych przedlstawil u n as Edmun d Mal i now s Ik .i 
w swej Genetyce (Wars Zlalwa 1958). 

Ks. Kazimierz Kl6sak 

83 Art. cyt., s. 470. 
84 Uj ~cie k s . Perie r a nie jest jed nak w pelni zadowalaj,!ce. Autor ten, id'!c 

za Ludwikie m Vialletone m, utrzymywal (dz . cyt., s. 43, 51), ze rzecz'! zupelnie 
pewn'! jest tylko zmier.nosc gatunk6w, natomiast zmiennosc l'odzaj6w i rodzin 
u wazat jedynie ~a prawdopodobn'! a poza tymi granicami ewolucjonizm byl juz 
dla niego czyst'! hipotez'!, kt6ra nie moze powolac si~ n a zadne pew ne fakty. 
Tym czasem analiza dowod6w wysuwanych na rzecz ewolucjonizmu prowadzi do 
wniosku, ze dzialaniem ewolucJi biolog icznej t rzeba obj,!C zna czni e szerszy zakres 
faltt6w. Mamy pewne dowody nie tylko na zmiennosc gatunk6w, ale r6wniez na 
zmie nnosc rodzaj 6w, rodzin, rz~d6w a nawet typ6w. Zwtaszcza dow6d, opieraj'lcy 
si~ 1\a da nych paleontologii, prowadzi do dalekich wniosk6w. 

http:le'pi.ej
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MISJE 1960 

Miesi~c2mik jezuit6w z Louvain, "Nouvelle Revue Theologique", 
przyni6'sl niedawno obszerny przeglqd sytuacji katolicyzmu w krajach 
misyjnych: w Afryce, Azji ,i na wyspach Oceanii. AJutorem tej bardzo 
szczegolowo udokumentowanej pracy jest ks. J. Masson SJ. Poniewa;i; 
znajomose omawianych pr:zez niego s,praw wydaje si~ dotqd w Polsce 
dose fragmentaryczna, pozyteczne ~dzie przekazanie tu pewnych za
sa.dniczych danych ogolnych 0 "Misjach w roku 1960". 

Ks. Masson wychodzi :z zaloiJenia, ze dla obrazu sytuacji misyjnej 
istotny 'jest nie podzial polityczny czy geograf,i,cz.ny terenow d:zJ~lani8, 

ale podzial na strefy wplYwow religii niechrzescijanskich. Specyfika 
kazdej z tych religii wytwarza wlasne odr~bnosci socjologicme i psy
chologiczne oraz przeds tawia okreslone - jak pisze autor - "punkty 
styk u" z chrzescijanstwem, a takw ,ipunkty oporu" i "punkty niekon
tak towan ia". 

STREFA AFRYKA~SKIEGO ANIMIZMU 

Strefa ta obejmuje tereny na pobudnie od Sahary (polnocna cz~se 

Afry;kizn <lJjduje si~ pod wplywami Islamu). Jakkolwiek istnieje oozy
wiscie ogromna Hose rozny,ch tradycji wnimisty;cznych, majq one pewne 
cechy wspolne. Wspolna jest wi~ prz.ede wszystkim wiara w istoty 
nie'Wiidzialne, ~tore wplywajq na zycie i smierc czlowieka. W,i~kszose 

Iudow Afryki przyjrnuje tez istnienie swoistego AbsoJ.utu - "Pana 
Swiata" c-zy "Najwy:i:szego". Wydaje si~ on jednak tak nieskonczenie 
daleki i tak dobry, ze - jak pisze ks. J . Masson - "nie waTto wlasci
wie wysllac si~ na oddawanie Mu czci". Bliisze i bardziej nie bez
piecZille - jeW si~ je rOZlgniewa - Sq duchy i oienie przodk6w. 2ycio
dajnq sil~, ktorq dajq ,lub ktorej odmaWiiajq, mozna zdobyc za pomooq 
okreslonych gestow, formill lub przedmiotow, ktore jq w jakis sposob 
a,;cumulujq, czyli "fetysz6w". Moina jq te:i: zawrzec w :i:yciodajnych Lub 
smie rdonosny,ch eliks.irach. Wierzenia magiczne, przechowane w legen
dzie i przez niq usw:i~cone, Sq zadziwiajqco trwale. Odradzajq si~ rue

http:geograf,i,cz.ny
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1.lstannie w licznych sektach wspolczesnych, ktorych czlonkowie majq 
juz stosunkowo duiy stopien wyksztalcenia a nieraz - w wypadkach 
gdy byJi chrzescijanami - takre spory zas6b wiedzy religijnej, na po
z6r ugruntowanej i przyswojonej. 

Sily, jakimi rozporzqdzajq duchy, nie udzielajq \Si~ tylko jednostkom, 
ale calym zbiorowosciom. Stqd reHgijna spoistosc klanu, religijny cha
rakter wladzy jego starszyzny i religijna celowosc wspolnych ceremonii 
i obrz~dow. 

Jakiei Sq tu gl&wne "puffi<:ty opoI'u" wobec chrzescijailstwa? Przede 
wszystkim nieprzejednana WTOgOSC ze strony poganskich wladcow kla
now i kr610w plemion, zaklinaczy bos1w i czarownikow sporzqdzajq
cych eliksiry. (Ci ostatni nOSZq dziS w Afryce anglosaskie miano medi
cine-men). Jest zrozumiale, ie walka .z chrzescijans.twem jest dla wszyst
kich tych ludzi walkq 0 wlasnq pozycj~ iydowq. Ulatwia jq oczywiscie 
tradycyjny szacunek ludnosci, zabarwiony nieraz zabobonnym IE}kiem. 
Dojscie do porozumienia z wodzem plemienia czy starszyznq ~lanu jest 
wiEic dla misjonarzy sprawq decydujqcej cz~sto wagi. 

Drugi ,/punkt oporu" to sarna stlmktura spoleczna, ktorej swoisty 
lad i misterne zaz~biania majq swe oparcie i uzasadnienie w wierze
niach religUnych. Obrz~y "wtajemniczenia" seksualnego czy poligamia 
Sq naturralnie sprzeczne z moraJnosciq 'chrzescijanskq, na nich jednak 
opiera si~ mi~dzy innymi system spolecznego wartosciowania, wzajem
nych praw i obowiqzkow czy ,powiqzan mi~zy rodami i dlatego oba
lenie ich nie tylko nie jest latwe, ale nie jest takie tak proste, jak si~ 
czasem sqdzi. Inny wreszcie "punkt oporu", trwalszy 'nieraz nii po
przednie, to fetyszyzm i "ma:g.iczny spos6b myslenia". Odiywa on nie
jednokrotnie, na skute~ najrozmaitszych, nie.przewidzianych bodzc6w, 
u ludzi dawno ochrzczonych. 

Sq te,z ,jednak "punkty styku". Przede wszystkim niejasna, aJe prze
ciez obecna w:iara w jednego Boga. Po drugie - wiel'ki szacunek dla 
zyda, sily bezcennej, a zarazem tajemniczej i boskiej. Po trzecie 
silne poc:zmcie ludzkiej salidarnosO:i i tradycja wsp6ilnoty religionej 
klanu, kt6ra moze stanowic pomost do wsp6lnoty chrzeScijanskiej. Po 
czwarte wreszcie - nawet prymityw'ny limIt fetysz6w ~yje w sabie 
bezce·nne zlamo: jest n:im potencja1ny zmys! tajemnicy znaku widzia1
nego. 

Taki wi~c jest stan obie'ktywnY'ch mozl'iwoscL A oto dane 0 stanie 
osiqgni~c. Afrykanska strefa animistyczna J.iczyla w raku 1957 - 170
180 rnilion6w mieszkancow, w tym 19 milion6w chrzeScijan i 3 mtliony 
katechumen6w. Ponad 7 milionow chrzescijan mieszka w Afryce Srod
kowe.j. misko .cztery miUony w Afry,ce Wschodniej. Afryka Zachodnia 
liczy ich blisko t'rzy miliony. Afry~a iportugalska - dwa miliony. Unia 
Afryki Po1udniowej - 1,5 milliona. Na Madagas,karze jest ponad milion 
chrzescijan. W Afryce P6lnocno-Wschodniej - 328 ty.si~y. 
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Ks. J. Masson podaje rowniez przeglq-d akcji misyjny,ch. Pooiewaz 
3/4 ludnoSci omawianyc h ter~m6lw mieszka i proc1uje na wsiach, w nie
zmiernie trudnych i prymitywnych warunkach, glownymi formami po
mocy ze strony misjonarzy Sq: sluzba zdrowia i szkolnictwo. Chrzesci
janskie szpita1le i ambulatoria udzlelajq w "animistycznej" strefie 
AfrY'lIj OkOfO 30 mUionow porad rocznie, utrzymujq 25 tysi~cy lozek, 
pie.JE:gnujq 21 tysiE:cy trE:dowatych. Akcja ta jest najlepiej postawiona 
w Federacji Rodezji i Niasy (Brytyjska W.spolnota Narodow) i w Ba
suto (Proie.ktorat W. Brytanii). Na drugim miejscu jest Kongo Belgij
s;':ie, na trzecim Kamerun Franouski i Francuska Afryka Rownikowa. 
W misyjnych szkolach podstawowych uczy siE: ponad trzy m.iliony 
dzieci. NajwiE:cej tyeh szkol jest w Kongo Belgijskim, gdzie do nie
dawna jeszcze eale prawie szkolnictwo dla tubylc6w bylo w r~kach 

misjonarzy. Na drug.im miejscu jest Ruanda UI'undi (Terytorium Po
wieI'nicze ONZ, administrowane przez B~l.gi~), Federacja Rodezji i Niasy, 
i Basuto. 

Prac~ katechetycznq w rozsianych rzad!ko wsiaeh, odleglych nieraz 
'> setki kilometrow od Osl1odka misY'jnego, prowadzq glownie miejscowi 
nauczyciele i katecheci swieecy. 8 q oni juz bardzo liczni (okolo 80 ty
si~ey w "animistycnnej" Afryce) i na ogol pelni poswi~eenia, ich \vie
dza religijna jednak pozostawia podobno wiele do zycnenia . Na szczeblu 
regionalnym dziala tez oC'zywiscie wielu ksiE:zy, a ta~ze brad i siostr 
zakonnych (zauwnnikow jest obecnie na omawianych terenaeh ponad 
3 tysiqce, zakonnie - okolo 16 tysiE:cy). W miarE: jak w miastach doj
rzewajq nowe wars twy inteligencji afrykanskiej, coraz cz~sciej orga
nizowane Sq dla nich kluby studi6w, seminaria i konferencje, poswiE:
cone nie tylko zagadnieniom wiedzy religijnej, ale tei biezq.cej pro
blematyce spolecznej i ekonomicmej. 

Istniejq tez proby akcji spolecznych odbiegajqeych nieeo od powyi
szych, ,;~lasycznych" juz form. W Kisantu zalozono na przyklad spol
dzielnie rolnicze. W Afryce Franeuskiej i BelgijsJciej dzialajq chrzesci
janskie zwiqzki zawodowe. W wie1u krajach powstajq kasy wzajemnej 
pomocy. Coraz wi~ksza liczba tygodnikow i biuiletynow stwarza nowy 
typ kontaMow wewnqtrz mlodych wspolnot chrzescijanskich. 

Podobnie jak w krajach eurQpejskich, coraz wiE:A:szy nacisk kladzie 
si~ w Afryce na organizaoje mlodziezowe. Har,cerstwo ist·nieje juz 
w kilku krajach, ale zaczyna dopiero wypracowywac fOIilTIY dzialania, 
ktore bylyby uzasadnione na terenie Afryki. 8tosunkowo najpr~dzej 
przyjmuje si~ JOC (Katolicka lVIlodziez Robotnicza), szczegolnie w Kongo 
i w Kamerunie. Wsr6d mlodziezy szkol sred'nich i wyzszych zaczynajq 
zawiqzywac si~ ekipy Akcji Katolickiej. Bardzo jeszcze nieliczne Sq 
natomiast organizacje rodzinne: e'A:ipy "Jeunes Foyers" zaczynajq jednak 
powoli zyskiwac popularnosc. 
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Liczba miejscowych ksiE;ZY, ktora niewqtpliwie jest wciqz za mala, 
wzrasta bardzo szybko w ciqgu ostatnich lat. W roku 1950 bylo ich 
1000. W roku 1955 - 1500. W rokru 1958 - ponad 1800. Liczba afry
kanskich biskupow wzrosla z 14 (w r . 1956) na 25 (w r , 1959). Pierwszy 
czarny kardynal zostal mianowany przez Jana XXIII. Nie trzeba jednak 
zapomina e, ze Murzyni stanowiq weiqz bardzo maly odsetek Hierarehii 
Afryki: ogoina liczba biskupstw wyno&i przeeie 227. 

Siprawa formacji mie jscowych elit duchownyeh i swieckieh staje 
l'iE; tym bardziej palqca, ze zarowno etap anarehii swiatopoglqdowej 
i obyezajowej, towarzyszqey industrializacji, jak nastroje polityezne 
mlodych krajow po-kolonialnyeh, stanowiq powazne zagrozenie dla ka
tolieyzmu, ktory w tej ez~sei Afryki odnosi wprawdzie wiE;ksze suk
cesy n iz na innyeh terytoriach nieehrzescijal'lskich, leez zakorzeniony 
jest glownie w srod warstw stosunkowo prymitywnyeh, kt6rych sty! 
zycia i mys!e nia zmienia s-iE; dzis gwaltownie. 

STREFA MUZULMANSKA 

Ks. J. Masson dzieli jq na dwie "podstrefy". Pierwsza obejmuje 
Afry~~ polnocnq. Druga - Bliski i Srodkowy Wsch6d az do Pakistanu. 
Na terytoriaeh tyeh mieszka lqeznie 320-380 milionow wyznawcow 
Islamu najrozmaitszyeh ras i narodowosei. Za "punMy styku" z ehrze
seijanstwem uwaza ks. J. Masson przede wszystkim tradyejE; zwarte j 
i zdyseYpilinowanej wspolnoty religijnej i trady·ej~ gosc'innosei, ktora 
ugruntowala w Muzulmanaeh bardzo zYWq swiadomose zobowiCjzal'l 
wobee bJiznieh. Sarna religia Islamu zawiera wiele znanyeh na ogol 
elementow, More uznae moina za bliskie chrzeseijanstwu: jeden Bog, 
wszeehmocny i milosierny, niesmiertelnose duszy, kara Iub nag.roda nn 
tamtym swiec.ie, postawa religijna naceehowana "pokornq eierpliwo
sciq" i gotowoseiq wzajemnej pomoey. 

"Punkty oporu" wydajq siE; jednak powainiejsze. Wyobraienie IsJa
mu 0 majestacie Boga jest na przyklad niezmiernie tru.dne do pogo
dzenia z myslq 0 Jego weieleniu. Absolutna jednose, wlasdwa Stworcy, 
nie dopuszeza idei Trojcy SwiE;tej. Wolna wola .czlowieka wydaje si~ 

dose ograniczona. Zasadniczo sprzeezne z chrzescijanstwem Sq tei nie 
~tore normy spoleezne i moraine, jak na przyklad tradyeyjna niiszose 
kobiety, jej izo!aoja od iycia spolecznego, a takZe poligamiai cala kon
cepcja malienstwa, ktore nie jest nierozerwalne. 

Duzq tl'udnose obiektywnq stanowi takze "nieprzenikliwosc" swiata 
muzulmanskiego. Jednolitosc tradycji ·i obyczaju, skodyfikowana od 
wiekow w "swiE;tym" jE;zYlku arabskim, oraz nieublagana wrogosc wo
bee odst~pcow, ~torych przepisy religijne kaiq po prostu zabijae, wy
tworzyly wspolnot~ niezmiernie 's,poistq i dynamicznq. PamiE;tac przy 
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tym trzeba, ze Islam nie polega tylko na pewnych wierzeniach i prak
tykach ° charakterze 'prywatnym, ale stanowi precyzyjnie 0r>racowany 
system zycia codziennego, rodzinnego i ,obywatelsldego. Wylamanie si~ 

z tego systemu jest wi~c rodzadem smierci cyw±lnej. Swiat muzulmanski 
nie tylko opad si~ zwyci~sko wszelkim proborn chrystianizacji, a'le 
w osta tnich czasach - przezywa takze zywiolowy renesans aktywnoscl 
i atrakcyjnosci. Ruch antykoloniailny, ruch arabs~i i ruch muzulmanski 
pokrywajq si~ dzis w swych tendencjach antye,uropejskich i antychrze
~c ijanskich. Jednoczesnie penetracja misjonarzy Islamu: kup cow, der
wisz6w czy w~drownych na,uczycieli, si~ga coraz dalej na poludnie 
Afryki i coraz dalej w glqb Azji poludniowo-wschodnie j. Aikcjq tG 
kiepujq osrodki mUZJulmanskie, jak na przyklad uniwersytet AI-Ahzar 
\V K airze lub nawet rZqdy~rajow, w ktorych Islam jest religiq oi icjalna , 

W Afryce Polnocnej mieszka prawdopodobnie 70-80 milion6w mu
zurman6w. W Maroku, Algerii, Tunis.ie, Libii i Egipcie stanowiq on i 
az 900/ 0 ludnosci. Akcja K osciola na tych terenach jest wi~c niezmier
n ie ograniczona i wyraia siE: przede wszystkim w swiadectwie obec
nosci. Bywa to obecnosc mod!;itwy, ktorej p r zyklad dal Charles de 
Foucauld, lub obecnosc milosierdzia, jak w wypa dku Bialych Siostr 
i inny ch zakonnic, ktore opiekujq siE: z ogromnq ofiarnosciq chorymi 
dziecmi, a talde kobietami, kt6rych los w ~raja,ch muzulman skich 
bywa bardzo ci~zki. "Obecnosc oswiaty", czy,li szkolnictwo katolickie 
jest na terytoriach Islamu coraz bapdziej ograniczane. ML-no to obej
muje ono tysiqce dzieci. Nieraz nasuwajq si~ tu rozne nieoczekiwane 
problemy: Muzulmanie zqdajq na przyklad CZE:sto wprowadzenia lekc ji 
Koranu dla swoich dzieci i lekcje takie bywajq rzeczywiscie organi
zowane w godzinach pozaszkolnych. Zdarza siE: WZ, i.e dziec i te chcq 
chodziC na lekcje mligii ~a talickiej, co jednak spowodowac moze kon
flikt nie tylko z rodzicami, ale z miejscowymi wladzami. 

Azjatycka strefa Islamu obejmuje wylqcznie kraje niepodlegle : Tur
cj~, ArabiE: Saudyjslq, SyriE:, Liban, JordaniE:, Irak, Ira'n, Afganistan, 
Pak.istan, . Indie, MaJaje i IndonezjE:. WszE:dzie istnieje duza nieufnosi: 
do chrzescijanstwa, lecz nas11enie jej jest bardzo r6ine. 

W Turcji nacisk ze strony lakkiego lPanstwa i muzulmansk iego spo
leczenstwa ogranicza powaznie aktywnosc malej grupy katolilcow (O;COIo

EO tysiE:cy), skupionej przewaznie w Konstantynopolu. W A,rabi.i Sau
dyjskiej wszelka dzialalnosc apostCJlska jest zakazana. W Iralku mieszka 
okolo 185 tysiE:cy katolikow, przewaznie obrzqdku chaldejs~iego, pocl
legajq oni jednak dyskrymLnacji zarowJlo spolecznej jak prawnej . 
140 tysiE:cy kato!;ik6w w Syrii rna prawo do wla'Sinych szkol, kt6re Sq 
jednak seisle kontrolowane przez panstwo. Islam nie jest wprawdzie 
religiq oficjalnq, cieszy siE: jednak duzym IPoparciem rzqdu. W Jordanii 
miesz;Ca 80 tysiE:cy katolLk6w. Liban jest jedynym krajem Ligi Arab
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skiej, gdzie liczba (545 tysiE:cy) i wplywy katolikow Sq dose znaczne. 
I,stnieje duza partia ~atolicka, ktorej przedsta'wieiele zajmujq powazne 
stanowiska rzqdowe. Kosci61 rna stosunkowo duzq swobodE: dzialania, 
leez kontrola panstwa nadszkolami jest eoraz sciSlejsza. 

Afganistan jes,t calkowieie niedostE:pny dla misji. RZqd Indii, gdzie 
zres~tq Islam jest w mniejszosei, jest w zasadzie tolerancyjny, leez 
niewq tpliwie popiera hinduizm. W Pakistanie sytuaeja jest podobna, 
jak w .krajach arabs;Cich: wszystkie religie Sq formalnie r6wnoupraw
nione i Islam nie jest religiq panstwowq. W rzeezywistosci jednak pan
stwo doklada wszelkich staran aby popierae Islam, a ograniezae eks
pansjE: chrzescijanstwa. 290 tysi~cy katolik6w rna wi~c na przyklad 
ealkowitq swobod <:: praktyk religijnyeh, dzialalnose apostolska jednak 
n a trafia na powazne trudnosei. 

Na Blis~im i 8 rodkowym Wschodzie, bardziej jeszcze niz w Afryce 
p61nocne'j, chrzescijanstwo jest wi~c w sytuacji mnie jszosci tolerowa
nej bez entuzjazmu. Apostolat polega wylqcznie niemal na swiadechvie 
obecnosci. W Pakistanie na przyklad katoliccy lekarze, piel<::gniarki 
i siostry zakonne Sq nie=iernie cenione za SWq ofiarnose w sluzbie 
zdrowia. W Iraku i Liba-nie w zbudzajq duzy szacunek ucze;lnie kato
lickie. Uniwersytet sw. J6zefa w Bejrucie slynie mi<::dzy innymi z tego, 
i e stanowi jednq z najpowazniejszych plac6wek badawczych i wydaw
niczyeh piSmiennictwa arabskiego. 

STREFA HINDUSKA 

Oprocz Indii, w ktorych liczbl'; hindus6w ocenia sil'; na 320 milion6w, 
stre fa ta obejmuje tez cz~sciowo inne kraje: Pa~.is,tan (15 milion6w hi.n
dusow) , Cejlon (1,5 mLliona hindus6w), BUl'm~ (0,5 miliona hindus6w) 
i Mala,je (okolo miliona hindus6w). "Punkty styczne" chrzescijanstwa 
i hinduizmu byly juz nieraz omawiane. PamiE;tae jednak trzeba, ;i:e PI)
.nize j "Niewypowiedzialnego" i "Jedynie Rzeczywistego" Absolutu, 
o ktorym rozmyslajq mE:drcy, istniejq cale zastE:py wyvszych i nliZszych 
bostw, znacznie blizszych ludowi, i ze w skali masowej mamy w prak
tyee do czynienia z dose naiwnym politeizmem. Innq cechq hinduizmu, 
o kt6rej siE; nie zawsze pamiE;ta, jest jego podejscie do prawdy reli
gijnej . Zadna wiara, twierdzq m~rcy, nie jest godna pogardy. Kazda 
jest jakqs drogq zblizenia do tego co niewypowiedzialne. Zadna jednak 
uie jest prawdziwa abs01utnie, gdyz Niewypowiedzialnego nie mozna 
ujqC ani osiqg,nqe. Katdy czlowiek winien wi~c pozostae na drodze, 
kt6rq wyznaczylo mu urodzenie, i kt6rej, jak m6wi Gandhi, jest "za
slubiony" 'na wie~i. Kazdy powinien pozostae, rOSnqe i rozkwttac 
w SWOJEJ religii. To stanowiSlko, kt6re niewqtpliwie musi wzbudme 



848 ZDARZENIA - KSIJ\ZKI - LUDZIE 

szacunek, jest niezmiernie zarazem opor:ne na wszelkie pr6by aposto
latu. Jest przychylne lecz zarazem niedostElpne. 

lnnym waznym "punktem opor'u" dla chI'zescijanstwa jest bardzo 
wciqz sztywna, mimo wsp6lczesnych akt6w prawnych, struktlura ka 
stowa spoleczenstw hinduskich. Kazdy rodzi siEl, zyje, pracuje i umiera 
w swojej grupie religijno-spole czne j, z kt6rq zrosniElty jest jak "galqz 
z pniem drzewa". Zmiana relig ii musi wi~c tu ozna czac wyrzeczenie 
si~ rodZJiny, przyjaci61, zawodu ,i wszyslikich powiqzan spolecznych, co 
w wielu wypadkach byloby jednoznaczne z absolutnym wyobcowaniem, 
jesli nie ze smierciq z glodu. 

Jezeli chodzi 0 Indie, to dodac jeszcze nalezy, ze jallliolwiek kOl1
s tytucja gwarantuje swobod~ wyzna11 religijnych, to w coraz powszech
niejszym odczuciu utrwa la siEl przeswiadczenie, ze hinduizm je st rowno
.z.naczny z patriotyzmem, a przyj ~cie chrze scijanstwa odpowiada zdra
dzie narodowej. Zrozumiale jest, ie w tej sytuacji dzialalnosc misj i 
napotyka na szereg trudnosci 'lokalnych, paszportowych, p610ficjalnych 
czy calkowide pryw atnych i ze jest stale, krytycznie obserwowa na . 

Katolikow jest w Indiach 5,5 miliona, z tego 1/3 w Keraai. Liczna 
i bardzo zywotna jest wspolnota katolicka w Kalkucie. Na jwiElce j jed 
nak, bo okolo 2/3 k atolikow, mieszka na poludniu. 

Glowne linie dzialalnosci misyjnej to a';{cje spoleczne w miastach 
i na wsi oraz szkolnictwo srednie i wyzsze. Spoidzielnie kredytowe 
i roIne, osrodki studi6w i porad ro1niczych czy prawnych, szkoly i kursy 
zawodowe oraz - jak wsz~dzie - sluiba zdrowia, ktore j placowki 
udzie:lajq okofo 3 milionow porad roczmie i utrzymujq 13 tysi~cy lozek, 
to najczElsciej spotYJkane formy "obecnosci chrzescijanskie j". Jezeli cho
dzi 0 szkolnictwo wyzsze i srednie, to jest uno 0 wiele lepiej postawione 
w Indiach niz w Afry,ce. 400 szk6l srednichi 300 sz~6l wyzszych, z kw
rych 40 ma charakter U'll~wersytecki, budzi szacunek nawet w srodo
wiskach niech~tnych chrzescijanstwu. Wi~ksZ)osc studentow rekrutuje 
siEl spomi~dzy nie -katolik6w. 

Ksi~zy jest obecnie w Indiach 6 tysiElcy, w tym ponad 3 tysiqce 
,ksi~zy miejscowych. Co roku przybywa ich okolo 100. Wsr6d dw6ch 
tysi~y zakonnik6w i szesnastu tysi~cy za~onn.ic przewaiajq cudzo
ziemcy. Polowa biskup6w Indii to jui: dzisiaj tubylcy. 

Katolicy sta nowiq w tej chwiJi nie wi~cej niz 1,5% ludnosci Inoii 
i pochodzq przewaznie ze srodowisk ubozszych i niewyksztalconych. 
Ksztalcenie eUt jest wi~c 1lU, podobnie jak w Afryce, sprawq nie cier
piqcq zwloki. 

STREFA BUDDYJSKA 

Ojczyznq buddy=u Sq Indie ,p61nocne, skqd przeniesiony on zost al 
do Tybetu i do Chin poludniowych. Nieco inna jego forma Hdna
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yana - przewa±a na Cejlonie, w BlWlllie, Sjamie, Kambodzy i Laosie. 
Trzecia forma wreszcie, Mahayana, wyznawana jest w Chinach, Korei, 
Wietnamie i Japonii, 

Cechq wsp6lnq wszystkich odcieni buddyzmu jest to, ze w swej 
wersji ludowej odszedl on wsz~dzie od pierwotnej postawy czysto mo
ralnej i kontemplacyjnej, a stal si~ religiq wiary i modlitwy, w kt6rej 
Budda, w jednej lub wielu pos,taciach, gra rol~ Boga. Duch buddyzmu 
nie jest latwy do okreslenia. Jego cechy najbardziej charakterystyczne 
to chyba ostra swiadomosc nietrwalosci wszystkiego, co istnieje, a za·· 
razem serdeczny szacune~ i sympatia dla tych samych nietrwalych 
is tot, szczeg6lnie istot zywych. Nirwana, kt6ra stanowi jedyne wyzwo
lenie z cierpien "kola urodzin", wyrazalna jest tylko negaejami. Budda 
jednak. W odczuwaniuludowym, jest nie tylko przykladem zyeia, lecz 
dobrym i pomocnym opiekunem, blizszym w istocie niz abstrakcyjny 
kres doskonalosci. 

Buddyzm, podobnie jak Islam ezy hinduizm, przezywa obecnie renc
sa ns. Rocznica Buddy (2 500 1at) obchodzona byla niezwykle u roczyscie 
na Cej10nie, w Burmie, Syjamie i Kambodzy. W Rangunie zwolano z te j 
okazji soOOr powszechny buddyst6w. Zbudowane zostalo mi~dzynaro
dowe sanktuarium, a w sanri:tuariach lokalnych umieszczono rozdane 
w czasie uroc'Zystosci centralnyeh relikwie. Nie mniej ll'roczyscie czcHy 
tE; rocz,l1ric~ Indie, choc buddyst6w jest w tym kraju niewiel.u. Akademie, 
wystawy i zjazdy byly tak licZDe, ze koleje wprowadzily specjalne 
znizki. Zaprojektowano liezne parki, skwery i muzea pod wezwaniem 
Buddy. Ministerstwo Lnformacii wydalo 13 publikacji w kHku j~zy

kach, azeby upowszechnic w,iedz~ 0 buddyzmie i upami~tnic rotc rocz
nicowy - 1956. 

Stosunkowo slaby jest natomiast wplyw buddyzmu w Japonii i w In
dochinach. W Chinach, 0 kt6rych nie rna szczeg610wych danych, jest 
on prawdopodobnie r6wniez w stanie zaniku. 

Chrzescijanstwo ,traktowane jest w krajach buddyjskich z duzq nie
ufnosciq, spowodow,anq, podobnie jak na innych terenach Afryki i Azji, 
podejrzeniem 0 intencje "zachodnio-imperialistyczne". Nawr6cenie na 
katolicyzm uwa±ane jest wi~ tak:ie za rodzaj zdrady narodowej. 

W Syjamie, gdzie buddyzm jest religiq .pailstwOWq, mies2Jka 100 ty
si~cy katolik6w. Nawr6cenda Sq niezmiel1nie rz,ad~e, a stosunki z rZq
dem i ze spoleczenstwem dose trudne, choc ostatnio ulegajq pewnej 
poprawie. W Burmie, gdzie jest obecnie 172 tysiqce katolik6w, sytuacja 
jest znacznie lepsza. W Kambodzy i Laosie mieszka lqcznie okolo 60 ty· 
si~cy kato1ik6w. Cejlon jest najbardziej chrzescijailski z kraj6w bud
dyjskich. Ka tolicy, w liczbie 700 tysi~cy, stanowiq tu 1/15 ludnosci. 

Misyjne akcje spoleczne rozwijajq si~ stosunkowo najlepiej w Bur
mie, gdzie katolic~ie przychocLnie .udzielajq 400 tysi~cy porad rocznie, 

Znak - 9 
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a sierocmce wychowujq 4 tysiqlCe dzieci. Szk6l podstawowych jest jak 
dotqd malo, ale szkoly wyiJsze i srednie Sq niezmiernie popularne. W Sy
jamie, a ta,kze w Burmie UczE;szczado nich wie-I'll buddYst6w. 

Mimo Uiprzed!zen do chrzeScijanstwa, '0 charakterze gl6wnie poli
tycznym, istniejq niewqtpliwie "punkty styku", kt6re uiatwiajq za
r6wno przyjaznq wsp6l1pracE; jak dyskusje i konta1kty chrzescijan i bud
dyst6w. Przede wszyslikim wymienic tu trze.ba wspMnq wrazliwosc na 
nE; dzE; i cierpienie, milosc tpO~oju, a takZe niekt6re normy inoralne, 
kt6re buddysci, tak jak katoHey, uwazajq za absolutne. 

STREFA RELIGII CHINSKICH 

Strefa ta obejmuje Chiny, Wietnam, KoreE; i Taiwan, trzy religie: 
buddyzm, konfucjanizm i taoizm i ponad 700 milion6w ludzi. Domi
nujqce Sq wplywykonfuc-janizmu, jalckolwiek kult przodk6w i obrzE;dy 
pogrzebowe Sq :zdeeydowanie buddyj skie. Mora}nosc konfucjal1skq ce
ehujq niezmiel'nie szczeg610we normy i przepisy PostE;po,wania, ~t6rych 
charakter jest "soejoeentryezny" : r6wnowaga spoleczna stawiana jest 
z reguly wyzej ruz szezE;scie ezy zadowolenie jednostaci. Szczeg6tlny n:;l. 
cisk kladzie siE;, jak wiadomo, na szacunek dla rodzk6w i starszych 
rodu. Wszystkie te ceehy, szcz~g&lnie moraillosc socjoceJlltryczna, mo
glyby stanowic, zda'niem ks. J . Masson, cnoty niezmiernie pozyteczne 
dla Koseiol:a. K,ult przodk6w, a nawet Konfucjusza, sprmvadzony do 
wlasciwych proporcji, m6glby r6wniez ulec chrystianizacji. 

Taoizm w swej ludowej, "magicznej" wersji, kt6ra odbiegla bardzo 
daleko od filozof,iczmego systemu jego tw6rc6w, przedstawia natomiast 
niewiele "punkt6w styku" opr6cz a nalogii dose powierzchownych, jakie 
istniejq miE;dzy wszysfuimi wierzeniami swiata. 

KatoJ.icyzm w Chinach rozwijal siE; przed rewoiucjq bardzo dobrze. 
W roku 1947 Ilic zyl 3,2 miliona ochrzczonych i 190 tysi~cy katechum'2
n6w. KsiE;zy chinskich bylo 2542, cudzoziemskich - 3046. Liczba za
!connic wynosila 6 700, a zakonnik6w 1 077, w tyro 2/3 tubylc6w. W sred
nich i wyzszy.ch szkolach katolickich ksztalcilo si~ 85 tysiqcy mlodziezy, 
a uniwersytety w Szangha ju i Pekinie rozwijaly siE; bardzo pomyslnie. 
Katolrickie przychodnie i szpita,le udzielaly 15 miilion6w pora,d rocznie, 
a sierocince liczyly 15 tysi~y wychowaI1!k6w. 

Dane dotyczqce obecnej sytuacji nie Sq znane. 

Poludniowa CZE;SC Korei rUczy ,obecnie wiE;cejkatohlrk6w niz caly kraj 
w roku 1945. Ochrzczonych jest 314 tysiE;cy, katechumen6w 78 tysi~cy, 

ksiE;zy 232. Liczba katolik6w w poludn1owym Wietnamie wynosi lqcznie 
okolo 1,6 miliona, a liczba ksiE;zy pona.d 2 tysiqce. Szef rzqdu., Diem, 
jest jedynym katolickim premierem w Az,ii. 

http:wyzszy.ch
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Jeze.li chodzi 0 Taiwan, gdzie schronil l>i~ po rewolucji rZqd Chin 
nacjonalistycznych, katoolicyzm byl tam do niedawna dose srabo repre
zentowany. W roku 1949 dwie uiecezje grupowaly 13 Itysi~cy ochrzczo
nych i 800 katechumen6w. W ostatnich .latach lic2Jba katalik6w znacznie 
si~ powi~kszyla. 

STREFA JAPONSKA 

J aponia ILczy obecnie 90 mi-lion6w mieszkanc6w,slrupiony'ch na te
ry torium niewiele wi~kszym niz Pols~a. Intensyfikacja gospodarki 
r olnej i nowoczesny przemys! pozwolily na s·tosunkow<o szybkie odzy
skan ie r6wnowagi gospodarczej po ostatniej wojnie zblizajqc jedno
czesnie styl zycia kraju do wzor6w zachodnkh. Metropoilie przemy
s!owe, jakimi staly si~ kompleksy miejskie Tokio-Jokohama czy Osaka
Kobe, nalezq do najwi~kszych i najg~sciej zaludnlonych na swiecie. 
Tradycyjnie pracowite i zqdne wiedzy spoleczenstwo przyswaja nie
zmiemie szybko zar6w no umiej~tnosQi Ja:n: kultur~ amerykanskq. 
W zwiqzku z tym stare religie tradycyjne zanikajq bardzo szybko. 
Liczne i bardzo aktywne sekty buddyj slkie tracq na popular-nosci, a miej
scowy animistyczny kult duch6w na·bury - sZlinltoizm .re1igijny - ni~ 

rna JUZ powazniejszych wplyw6w nawet wsr6d najmniej oswieconych 
warstw ludnosci, l<;)t6r~ dose d!ugo byly mu wierJle. Szintoizm parl
stwowy - patriotyczno-religijny kult cesarza, potomka bog6w i J a 
pon ii, "ziemi swi~te j, kt6rej przeznaczeniem jest przewo.dzenie Azji" - . 
zanik! po kl~sce wojennej, ostatnio jedna~ odradza si~ niewqtpliwie , 
jesli n ie w samych obrz~dach, to w kazdym razie w uczuciach duzej 
cz~sc i spoleczenstwa. 

Wyrazny .jest pewien niepok6j czy tez niedosyt religlijny. Swia.dczy 
o nilm ogromne powodzenie najrozmaitszych sekt synkretystyczillych, 
naj cz~Sciej 0 charakterze mistycznym czy humanita,rnym. Jedno::ze snie 
jednak ro§,nie bardzo szybko atrakcyjnose mark,sizmu. Ankiety prze
prowadzane na uniwersytetach JaponLi (gJ1Upuj qcych 450 tysi~cy mlo
dziezy) wykazujq "dziesiqtki chrzescijan, se~i buddyst6w i dZiesiqt ki 
tysi~cy agnostyk6w lub bojowych ateist6w". Mlodziez japoilska pr.ze 
zywa k ryzys gl~bszy moze niz mlodziJez zachodnia. Cz~stszy jeszcze nii: 
materiali= socjalistyczny, bqdz co bqdz ideowy, jest zwykly i plaski 
mate rializm praktyczny. Pmsa, film Ii telewizja, nastawione na docho
dowose za wszelkq cen~, przescigajC) w pozbawionych wszelkich skru
pu16w moral.nych "sensa0jach" najbardziej oburzajqce wzory zachodnie. 
Pasja gioer hazardowych S'zerzy si~ w spos6b niepokojqcy. Despe.rackie 
orgie "smutnych szalencow" stanowiq pl.ag~ wie'lkich mi'8st. 

Pl'zed drugq wojnq sw:iatowq ~atolicyzm byl w Japonli bardzo nie
popularny. Uwazano go za ,rodzaj age.ntury mocar;stw zachodnich, kt6rc., 
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jak wiadomo, przemOCq 0 sto lat wczesniej "otworzyly JaponiEl chrze
scijanstwu". W rokiu 1940 liczba katolik6w ni-e przekraczaia 100 tysiElCY, 
a wy;padki nawrocen byly bardzo nielic2ille. Wojna przy;niosia oJ.brzymie 
straty: najwiElksze skupisko katolik6w w Nagasaki zostalo zdziesiqt
kowane. Po ·&IElsce jectnakie, w okresie powszeehnej rewizjl wartosci 
i poszukiwania koncepcji zycia, kt6ra zastqpilaby zbankrutowanq na
cjonalistycznq m LtologiG, zainteresowa'nia katolicyzmem wzrosly ogrom
nie. W przeciwd,enstwie do przedwojennych konwertyt6w, "nowa fala" 
katolik6w jaJponskich rel{rutowaia siG przewaznie sposr6d mlodziezy 
i elit intelektualnych. W roku 1954 japonska w:sp6lnota ';{atolicka liczyia 
juz 197 tysi Gcy czIonk6w. W roku 1955 - 212 tys,iGcy. W roku 1959 
266 tysiGey. L iczba katechumenow wa ha siG od 16-18 ty;siGcy roeznie. 
KsiGzy jest 1576, w tym 382 ksiGzy miejscowyeh. Na jednego ksiGdza 
przypada wi El e zaledwie okolo 200 wiernyeh, a pamiEltac trzeba, ze nie
malq pOm02q w praey Sq zakonniey (360) i siostry zakonne (4300), kto
ryeh trzecia eZGsc rekrutuje siG spomiGdzy ludnosci miej,scowej. Wszysey 
ezlon&owie Hierarehii Sq J aponczykami. 

Ceehq eharakterystyeznq katolikow japonskich jest ich wielka dy
seyplina, lojalnosc wobee Kosoioia d calej wspolnoty katollckiej oraz 
glElbok ie poezucie odpowiedzialnosci. Bardzo zywa jest tez chElc solid 
nego i systematycznego poglGbiania w,iedzy reHgijnej, odzwierciedlajqca 
zresztq ogolnq w tym kraju pasjG ksztalcenia siGi ciekawosc intel,,
ktualno,. Srednie i wYZsZ€ szkol:y katolic&ie majq ogromne powodzenie. 
Fowaine ksis,zki i periodyki Sq rOZlehwytywane i wedl,ug opinii dziaIaczy 
japoirskieh konieczne jest dopraeowatnie siG wlasnego pismiennictwa 
na wyzszym nii dotqd poziomie. Pewien niepokoj budzq natomiast nie
rzadkie wypadki odehodzenia konwertyt6w ad od,krytego z entuzjazmem 
katolicyzmu. Nasuwa to przYPusZlczenie, Ze byc moie stU:cesy japon,skie 
spowodowane Sq w jaklms stopniu rodzajem "mody", na ktorq skiads 
siG wiele wzglGdow, niekoniecznie reli.gi'jnych. 

STREFA WYSP OCEANII 

Obyczaje i wierzenia mies2Jkancow wysp Pacyfikiu (z wyjqtki-em 
zeuropeizowanej Australii i Nowej Zelandii oraz katolicki,eh FiIiJpin) 
byly ostatnio prmdmiotem wielu studiow etnografiC2Jnych, a takze opra
cowan popularmych. Wiara w nadnaturalnq potElgEl dZiaIajqcq w swde
cie - "mana", a talkze pojGcie "tabu" to charakterysty,cme e,lementy 
reJigii Melanezji, 2Jnane td na wy;spach polinezyjskich, gctzie rozwinGIy 
siEl szczeg6lnie liczne formy animizmu i politei2Jffiu. Liczba ludnosci 
miejscowej Oceanii maleje, ja'rl: wiadomo, w sposob niezwykie gwal
towny. Wyspy Melanezji ,zamieszkuje dzis zaledwie 1,5 miJiona tubyl
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c6w, a w:i~co polow~ mniej niz w konau XIX wieku. Liczba tubyk6w 
Mikrone,zji spadla z 273 tY9i~cy na 90 tysi~cy, a wysp pO'linezyjskich 
z 690 tysi~cy na 200 tysi~cy. 

Najmniej katolik6w, bo tylko 9%, jest w Nowej GiWinei. Odsetek 
chrzescijan na wyspach pol1nezyjS'kich si~ga 230/0 ludnosci, a na wy
spach Melanez;ji 400/0. Najlepiej procentowo przedstawia si~ sytuacja 
w M1kronezji, gdzie katolicyzm wyznaje 62010 Judnosci. 

Oceania stanowi w,i~c 'najbardziej "kato1icki" z ~ontynent6w mi
syjnych. Liczy w skali globalnej (bez kustraJi1, Nowej Zelamlii i Fili
pin) 16,1010 kail;oHk6w, podczas gdy odsetek ten dla AfrY'ki wynosi 9,2010, 
a dla AzH 2% • Wyrazny jest jednak, podobnie jak w Afryce i Azji, brak 
elit katolicA:ich i sukcesy ilosciowe doty,czq, jak dotqd, g16wnie warstw 
aajbardziej prymitywnych. 

Liczba l-udnosci wszystkich kraj6w misji przekroczyla 1,9 mi1iarda. 
Og6lna liczba chrzeScijan na tych terytoriach dochodzi do 36 mhlton6w. 

mg 

"WSTRETNY AMERYKANIN" 

To tytul zbioru nowel, kt6ry ukazal si~ niedawno w Stanach Zjedno
czonych i byl wield:im wstrzqsem dla opinii amerykanskiej. Jego autorzy, 
Eugene Burdi,ck, profesor uniwersytetu w Kalifornii, i Wmiam J. Lederer. 
kapitan marynarki runerykanskiej, Sq wybitnymi znawcami spraw 
azjatyckich, tym bardziej w1~ glos ich wywolal duze wrazen.ie i sze
rokq dyskusj~. Tematem tej ksiqZki jest utrata prestizu amerykanskiego 
w Azji na skutek nieumiej~tnej pomocy gospodarczej dla '&ra.jow gospo
darczo zacofanych oraz dzialalnosci przedsrt;awlcieli amerY'kanskich, 
absoJiutnie nie stojqcych na wysokoSci zadania. Bohaterami kr6tkich no
welek Sq Amerykaruie grzebiqcy znacze.nie i powaZanie swego kraju. 
Wyn-ika z nich niezbic.ie, ze w walce gospodarczej ze Zwiqzkiem Ra
dzieckim w kraja,ch azjaty,cA:ich, Stany Zjednoczone ponoszq same 
kl~ski i tylko przyj~cie metod radzieckich mogloby t~ sytuacj~ zmienic. 

Ndekt6re nowelki Sq wr~cz kapitalne, szczeg6lnie rozmowa z dzien
nikarzem burmailskim jest najlepszym syntetycznym skr6tem tych 
wszystkich bl~d6w i niedociqgni~c, jakie popelniaH AmerYA:anie w kra
ja'ch Azji. Mimo fikcyjnych nazw'isk autorzy wyjaSniajq, ze wszystkie 
osoby Ii rozmowy, stanowiqce kanw~ opow,iadari, Sq autentyczne, i to 
zar6wno Azjaci, jak i Amerykanie. Amerykanie og6lnie uwazajq, ze 
najbardziej niepopularnymi i nielubianymi ludZlni w Azji Sq ciqglc 

http:niezbic.ie
http:wrazen.ie
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jeszcze Ang1icy, na skutek remil1Jiscen:cji, jakie pozostaly po ich rzqdach 
kolonialnych. Dziennikarz burmans%i wYljasnia swemu rozmowcy Ame
rykaninow,i, ze cz~sciowo rna on racj~, tY'lko i,e zapomina 0 tym, ii 
Anglicy potrzebowali stu 'lat, by wzbudzae takie uczucia, natomiast 
Ame rY'kanie osiq,gn~li to w przeciCjgu lat dziesi~ciu. Trzeba dodac, 7.~ 

bardzo zna,ny dziennikarz burmanski, jest katolikiem i czlowiekiem, 
Mory d~ugie lata studiowal w Stanach, sluzyl w 'czasje wojny w amery
kans%ie j ,sluibie wy>wiadowczej ,i jest IPrzeciwnikiem komunizmu. 

G!oWlnq pnzyczynq utraty prestizu Ameryld jest dziwny i trudno 
wytlrumaczalny faM, ze 0 ile Amerylcalnie u 8iebie Sq mili, gOScinni, 
uczynni i szczerzy (takie zresztq wraienia wynosi ze Stanow wi~kszosc 
ludzi odwledzajqcych ten wSipania!y Jt:raj) , to za granicCj zmdeniajq si~ 

{)Di zupelnie. IzolUljCj si~ towarzysko·, ZYljq ponad stan, zwchowujCj si~ 

ha!aSiliwie ,i arogancko. Moiliwe, ie jest to przejawem niepewnosci 
i niesmialo.§c,i, ktore usilujq w ten sposob zatuszowac, lub I'zeczywiste j 
arogancj,i ,i pychy, z ktorej plynq wszystkie i'ch bl~dy. Rosjanie zacho
wujq si~ za granicq lnaczej, przede wszystkim szanujq obce zwyczaje 
i obyczaje, starajq si~ wyiWrrzec ja% najlepsze wraienie, Sq towarzyscy 
i przyst~pni. Dziennikarz burmanski byl w Zw iqzku Radz,ieckim, kraj 
i ludzie rnu si~ nie podoba1i, ale przY'znaje, ze kaidy obywatel radziecki 
za granicq wywiera jak najlepsze wraienie. 

W roku 1953 Burma potrzebowala bardzo pomocy finansowej i teeh
nicznej, jednakie wa-ha!a si~ przed przyjp,ciem jej od StanoiW Zjedno
czonylch. Rozglosna reklama, zwUqzana z zapowiedziq tej pomoey, Humy 
dziennikarzy amerykans~ieh piszqcych, jak to Burma przy pomoey 
amerykanskiej zmieni si~ w raj na ziemi, uczynily t~ pomoc nieznosnq. 
Mozliwe ze pomoc ta rzeczywiScie podnios!a Burm~ gos;podarczo, ale 
szerokie masy tego TIlie odczuly. Zachowanie Amerykanow bylo odstr~
czajqce. Kaildy z .nich zachowy;wal sip, ~o najrnniej jak ambasador, a zwy
kli urz~dnicy zy,li jak magn8Jci. Pomoc gospodarcza, wprawdz,ie dose 
znaczna (od 1955 Stany Zjednoczone udzielily Burmie pomocy w wy
sokosci 72 milion6w dol:arow, Zwiqzek Rad,ziee%J 12 milionow, rozply
n~la si~ bez s.Iadu w r6znych prywatnych przedsi~biorstwach i jej dzia
lanie na podwyzs;zenie stopy zy;ciowej ludnosci rownalo si~ zeru, 

Rosjanie pr8Joujqcy za granicq odnoszq duzo Wli~ksze sukcesy, przede 
wszystkim Sq oni zawodowcami, a nie amatorami. Z calej plejady ame
rykanskich dyplomatow, ekspertow gospodarczyc.h oj wojskowych, Mo
rzy w przeciqgu osta tnich d2iiesi~ciu lat przewin~li si~ przez BurmE;, 
ty1ko dw6ch ambasadorow, jeden d2Jiennikarz i .jeden admi'ral byli rze
czy.wiScie zawodowcami, reszta to amatorzy. Rosja'lllie wyjezdzajqcy za 
granic~, to w 90 proeentach zawodow,cy, swietnie fachowo przygotowani , 
Pomoc rosyjska jest bardziej skuteczna, premier Burmy podrozuje ro
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syjsA:im samaloterri., ten podarunek wywiera ciqgle gl~bokie wrazenie 
na ludach poludniowo-wschodniej Azji. Rosjanie wiedzq, ze Burman
czycy Sq entuzjastami sportu, budujq im wit:c stadion sporiowy. Wie
dzq, ze brakuje tam szpitali, lekarzy i technik6w, budujq wit:c szp1tale, 
ksz'tal::q lekarzyi inzynier6w. To Sq problemy, kt6re wywolujq zywy 
oddzwit:k w spoleczenstwie ubogim i majqcym ambicje dor6wnania kra
jom r021wlniE2tym. W walce konlkurencyjnej z fachowcami radz,ieckimi 
amatorzy amerykans'cy ulegajq. Ameryka musi wysylac do Azji przede 
wszystA:im ludzi wyksztalconych i ofiarnych, musi si~ nau:czyc od Ro
sjan, jak nale:i:y post~powac z ludzmi. 

Od kilku miesi~cy Amerykanie rzeczywisc,ie zaczynajq nasladoiWae 
metody radzieckie, pomoc gospodarcza i kredyty zast~pujq tradycyjuq 
bron dyplomacji Zachodu - bomby atomowe i rakiety. Na zmia[\~ po
lityki ameryJmnskiej Wiplyn~lo gl6wnie: udzielenie przez Zwiqzek Ra
dz[ecki Kubie stu mi,lionow dolar6w, udzielenie Indiom kredytu w wy
SOA:osci 387 milion6w dolalr6w oraz nowy projekt prezydenta Eisenho
wera, zwiE;'kszajqcy pomoc gospodarczq 0 jeden miliard dolar6w - do 

wysokosci 4,2 mlliard6w dolar6w. Do niedawna Waszyngton odrzucal 
zdecydowanie zasad~ udzielania pomocy gospodarczej poszczeg61nym 
1m-adorn z punktu widzenia paHt),czno-straitegicznego. Za,sadq bylo udzie
lanie pomocy gospodarczej mozliwie szerokiej i dla wszystkich kraj6w. 
Dolary wplyn~ly wprawdzie do wJeLu panstw, aile plyn~ly one wolno 
i w malych ilosciach. Natomiast pomoe Zwiqzku RadziecA:iego byla skie
rowana poczqtkowo do nielicznych kraj6w .a.zjatyekich, ale byla ana 
sA:uteczniejsza, gdyz prze21nae21ona byla na finansowanie ta.kich projek
t6w gospodarczych, M6re swiadezyly korzystnie 0 .pr~znoiici gospodar
czej radzieekiej. W Indiae,h np. amerykanskie kredyty zasilaly niemaJ:i:e 
wszystkie gal~zie gospodarki indyjskiej - i gin~ly bez wy.raznych efek
tow. ZwiqlZek Radzieeki koncentrowal swe wysH~i na wybudowanie 
wielkich zakladow hutniczych w Bhila1., kt6re ju:i: dzis sciqgajq oieka
wych, chcqcych je obejrzec, z calyeh IndiL 

Amerykanie nie mogli stosowac ,takiej polityki w pomoey gospodar
czej, gdyz ich pomoc nie byla pomOCq rzqdu Stan6w Zjednoezonych. a'le 
pomocq prywatnych przed9i~biorstw i bank6w, kt6re mialy swe wlasne 
cele na oku. Poza tym AmerYA:anie :i:qdali splat kredytu w dalarach lub 
w walutach krajowy,ch. natomiaost Zwiqzek Rad21iecki przY'jmowal spla
ty cz~sciowo w towarach danych krajow. Wplywy gos,podarcze i poli
tyczne Stanow Zjednoozonych w coraz wi~kszym stopn~u si~ kurczy!y. 
natomiast ilose kredyt6w ud7!ieIanYlch panstwom zaeofanym ciqgle rosla. 

Przedstawiona poni:i:ej tabela pozwala na zorientowanie si~ w udzie
lanej pomocy gospodarczej niekt6rym krajom Azji i Afryki przez Zwiq
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2ek Radziecki i Stany Zje-dnoczone - POCZqWS'zy od r. 1955 - w mi
lionach dolar6w. 

Kraje kt6re otrzymaly pomoe Zwiqzek Stany 
gospodarczq Radzieeki Zjednoezone 

Abisynia 
Afganistan 
Bu,rma 
Cejlon 
Indie 
Irak 
Iran 
Indonezja 
Jemen 
Kambodza 
Nepal 
Turcja 
Zjedn. Republika Arabska 

(Egipt, Syrtia) 

112 
202 

12 
58 

773 
138 

6 
248 

43 
54 
20 
17 

702 

57 
85 
72 
52 

1269 
12 

269 
186 

7 
148 
17 

584 

114 

Tak wi~c ksiqzka , 0 ~torej na poczqtku wspomnialem, byla reakcjq 
na istniejqcy stan rzeczy i gwaltownq jego krytykq. Politycy. cz~sto 

wbrew swej woli, przejl;li CZl;sciowo jej tezy i obecnie starajq sil; zmie
nie kierunek amerykanskliej polityki gospodarczej. Prezydent Eisenho
wer po powrocie ze swej podrozy po Azji wydal dyspozycje zmienia,jqce 
kierunek amerykansk,iej pomocy gospodarczej, ~tora obecnie rna sie 
koncentrowae na Indiach, Formozie i Pakistanie. Kraje te rnajq odtqd 
spelniae rol~ okien wy,stawowych amerykanskdej pomocy gospodar,cze). 

Walka gospodarcza, prowadzona przez Stany Zjednoczone i Zwiqzek 
Radziecki na terenie krajow Afryki i Azji, staje s,il; w chwili obecnej 
jak pisze "New York Times" - najwazniejszym etalpem walki naszych 
Cza.'low. W rzeczyw.istosci osiqgnil;cie wojskowej r6wnowagi rni~dzy sta
nami Zjednoczonymi i Zwiqzkiem Radzieckim stwarza powaznq szans~ 
przen·iesienia "zimnej wojny" na plaszczY:lln~ gospodarczq, gdzie moze 
bye kontynuowana w sposob zupelinie odrnienny a przede wszystkirn po
kojowy. 

Roman ChoTosnicki 
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MERSYK 


"Labirynt samotnosei" (Laberin
to de ta Soledad) to ksiqika pisa
rza meksykans~iego, OktavIa Paz, 
niedawno wydana po franeusku 
przez "Editions du Seuil". Jest to 
zbior esejow 0 Meksyku, esejow 
wnikajqeyeh gl~boko w psyehologie; 
i odr~bnosc tego kraju, to jego 
"epopeja, psyehologia i ideologia", 
jak s i~ wyraza krytyk franeuski, 
Robert Escarpit. Jest to zresztq 
jak stwierdza ksiqika pisana nie 
tylko przez historyka i polityka, ja
~im jes't Paz, ale takze przez poet~. 

Oktavio Paz jest czlowiekiem 
eiekawym, a zyeie jego bylo ruchH
we i urozmaicone. Z urodzenia jest 
to lezystej Ierwi Meksykanin, jest 
dzieckiem tej meksykanskiej klasy 
sredniej, kt6I'a poparla rewoluc,i~ 

la t 1910-1917. Majqc lat 23, Paz 
bierze udzial w hiszpanskiej woj
nie domowej po stron!e Re,publika
now. Nast~pnie udajqc si~ do Fran
cji wst~puje ja:m urz~dnik do mek
sykanskiej ambasady w Paryiu. 

Zetkni~ie z EuroPil rozszerzylo 
jego horyzonty; dalo mu gorzkie 
doswianczenie zwyci~ionej rewolu
cji. a w dziedzinie kultury zetkn~-
10 go z "jesieniq" surrealizmu. 

Zanim, z czasem, zostal Paz mia
nowany poslem Meksyku w Pary
iu, odbyl jeszeze w ramach swej 
dyplomatycznej kariery staz na da
lekim Wschodzie, takie pewien ezas 
sp~dzil w ojczyinie. 

Te ,podr6ie sprzyjaly konfronta
€jom i . pobudZlily do my,Slenia. Po
woli naras tal w dyplomacie pomysl 
"Labiryntu 8amotnosci". 

Oktavio Paz analizuje w tej 
ksiqiee szereg zjawis:<, ktore uw:,t
ia za eha rakterystyezne dla Meksy
ku i ktore, jego zdaniem, Uumaczq 
meksykaiiskq psyehologi~, a takZe 
warunkujq histori~. Za jedno z za
sadniezych uwaia poczucie osa 
motnienia, ktore najiywiej odc,zu
wa oczywiscie mlodziei, "nie umie
jq,ca si~ zasymilowac w cywilizacji, 
ktora zresztq odpycha jq". Do wy
wolania otego poczucia obcosei 
i odepehni~eia pobudza meksykan
S~q mIodZliez glownie cywilizatC'ja 
polnoenej Ameryki, Mora, jak kai
da ,cywilizacja syta i zamkni~ta, 

jest egoistyczna. Na skutek tego po
czucia mlodziei ta, chcqca zaafir
mowac swojq indywidualnosc, zwr6
cic na siebie uwag~, ucieka si~ do 
ekstrawagancji stroju ezy zalchowa
nia. Zjawisko dobrze znane i w in
nych krajach pod nazwq teddy-bo1J
ow ,ezy angry-manow. Po meksykan
sku ta mlodziez nazywa si~ Pachuo. 
"Jes,te smy sieI'lotami - ~ladzie Paz 
w JeJ ustach wyznanie - mamy 
m~tne poczucie, ie zostalismy wy
rwani ·z calosci : nasze pragnienie 
jest .pelne ial'liwosc.i : mamy potrze
b~ ucieczki i powrotu, chcemy ZIIlO

wu -nawiqzac wi~zy Iqczqce nas z ca
loksztaltem stworzenia". 

Jest to, wedle Paza, wolanie nie 
t~ko mlodzieiy, ale calego narodu 
m eksykanskiego, kt6ry jest naro
dem dorastajq·cym i osieroconym. 
Stqd jego maska: maska nieprze
nikniona, a zara,zem nami~tna. Ma
skii te Sq zresztq roine. Pierwszq, 
ktorq uwaia za najwainie,jszq, akre
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sla Paz mia,nem machismo, co moz
na by Uumaczye przez mE;skose, 
:tompleks mE;:iczyzny, choe po mek
sykailsku stowo to rna wydiwi~k 

znaomie bI'1utalniejszy. 
Ale maska, noszona przez Meksy

kailczyka, ulega zmianom. Jego du
sza rozdarta jest mi~dzy smiereiq, 
a jiestq - 5wiE;towaniem. "Wa-ha
my si~ stale mi~dzy odda,n,jem a re
zerwCl, miE;.dzy krzykJem a milcze
niem, swi~towaniem i :ialobq i nigdy 
si~ z ty1eh sprzecznosci nie umiemy 
ealkowicie wyzwoHe. Nasza nie
wZlruszonose ,narzuca zydu mask~ 

smierai: nasz krzyk rozrywa t~ ma
sk~ i wieD:imi smugami wznosi si~ 

ku niebu, prowadzi na manowee 
i zarazem ueisza". 

Aile za najistotn.iejsze znami~ 

Me;l<;:sykaii.c:zyka uwaza Paz spraw~ 
"sy,now Mariny". Dona Marrina to 
Inddanka, ktora byla dlugoletniCl ko
ehankq Corteza orarz jego przewod
nikiem po nieznanym kraju. Ona 
to, kobieta zgwalcona, jest matkq 
dzisiejszych Me;{sykanczY'k6w, mat
kCl, do ktorej siE; wstyd przyznae. 
Nie jest tu wiE;C ilepsza sy,tuacja, jak 
z ojcem, owym hiszpanskim mancha, 
ktory jest ojcem znienawidzonym, 
a jednak podziwianym. Oto wedle 
Paza .dwa meksJ"kailskie kompleksy. 
"Meksykan'czyk nie ,chce bye ani 
Indian~nem, alni Hi,sZlpanem. Nie chce 
ta:<:ie bye ich potomkiem. Wypie
ra siE; ich. Nie uwa:ia siE; za metysa, 
jest po prosllu czlowiekiem. Chce 
bye synem prozni, nicoscJ. Zac,zyna 
siE; sam od siebie". Tu chyba mozna 
siE; dopatrywae irodel tak w Meksy
kailczyka,ch ,czE;stych sprzeeznosd, 
owego zawsze od nowa zadziwiajq

cego polqczenia u nich miloiici z nie
naW~SClq. Talc zas1tanawiajqc s:iE; 
nad poehodzeniem Meksy~mnczykow, 
ukazuje nam takze Paz ieh histo,rie. 
Przechodzi wszystk'ie jej fazy, po
CZqwszy od Conquisty, poprzez ko
lonj.zacj~ i rewolucje, by dojse do 
owej dZifsiejszej meksy£ailskiej in
teligenejli, ktora podobnie jak i on 
usiluje poznac i zrozumiee czlowieka 
mel<;:sykailskiego. 

Iistn'ieje wsrod niej szereg ludzi 
naprawde wybit,nych. Oktavio Paz 
wymienia paru. I tak wspomina Sa
muela Ramos, nJiedaW1I1o zmarlego 
filozofa i profesora UITIiwersytetu, 
Daniela Cosio Villegas, ekonomiste 
i historyka, zal,oi:ycie:Ia glosnego 
"Fondo de Culllura economica". Naj
szerzej j najdeplej mowi 0 czlowie
ku uniwersalnym - Alfonsie Reyes, 
dyplomacJe, polityl<;:u, fascynujCjcym 
poecie i przenildiwym pisa1rzu-eseiS
cie. Wymienia ta:de Leopolda Zara, 
pi.sarza i filozofa, zwa,neg·o tneksy
kailskim Sartrem. 

Oktavio Paz wiele nam m6w! 
o Meksyku i jego mlieszkanca.ch, ich 
mentalnosci i kompleksach. A mow! 
o tym trzeiwo i obiektywnie. Ale 
do tych informacji rzeczowych 
o menta1lnQSci Meksykanczykow do
daje jeszcze jednC!, ohyba mimowol
nCj, a ciekawC! i cha.a·:derystycznq. 

Ukazmje siE; ona mianOWlcle 
w zmjaTIlie zakoilczenia ksiCjzki. Oto 
zakoilczenie pierwsze, bliskie 'nam, 
zrozumiale i jako!; bardzo europej
skie: "W tym naszym osamotnieniu 
cze;;:a jednak na nas i pewna trans
cendeneja: n~ce innych samotnik6w. 
Pierwszy raz w naszej h'istorii je
stesmy wspokzesnd innym ludziom". 

http:mlieszkanca.ch
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Ot6i po namy'sie zmienil Paz te 
slo.wa na nast~pujqce, raczej dziw
ne i zaskakujCjce dla umy,sl1u euro
pejs:-ciego: "Czlo.wiek wsrp6lczesny 
ma pretensk, ze mysli trze z,wo, 
swiadomie. Stan myslenia idel1Jtyfi
kluje ze stanem jawy. A,le ta rozbu
dzona, trzezwa mys,t wiodla nas po
przez kr~te koryta["ze koszmaru, 
w kt6rych zwiel'ciadla rozumu od
bijaly, mnozqc w nJeskonczonosc, 
izby tortur, Wychodzqc z owyeh ko

rytarzy skonstatujemy, bye moie, ze 
snLlismy z otwartymi QCzami, a tak
ie, ie sny rozumu Sq straszliwe. 
I wtedy b~dziemy woleli snie z o.cza
miza mk!ni~tymi". 

To poetyckie i pesymistyczne za
konlezenie ksiqzki, :d6ra jest nie 
tylko epopeq ale po. cze:sci talkie 
i ideologiq - jest nie tylko dziwne, 
ale i niepokojqce. 

zsm 

Wl\Z I SZNUR 


Pod tym ty;tulem ukazalo si~ nie
dawno we Franeji, w firmie "CaI
man-Levy", tlumaczenlie ksiqiki 
HincLusa Rajo Rao. 

Jest to ksiqika, jak na prawdzi
wego buddyst~ przys,talo, w pierw
szym rz~dzie fLlo.zoficzna. Wqz 
i sznur? - czyi istnieje fa:dyczna 
mie:dzy nimi r6:imica? Przeeiez na
prawde: nie istIllieje ani jedno, ani 
cIDugie, niemniej, jakkolwiek rzeczy 
te nie istniejq, trzeba post~po.wae 

jak ,by istnialy, bo .choe ich nie rna 
w bycie rzeczywistym, Sq jednak 
a'1uzjami do r,zeczywisto.soi wyiszego 
rz~du. I z tego wzgl~du zasIugujq na 
uwage: i szacunek. 

P,oza tyro Sq wa:line, gdyi Sq to 
rzeczy - ezy poj~ia - w pewnym 
sensie pr,zeciwstawne. A wiadorno : 
porzqdek swiata jest oparty na r6w
nowadze przeciwienstw. Te: teze: ilu
struje autor romanllOWq fabuIq po
wiesei: rnalienstwo mie:dzy euro.pej
skC! Magdalenq a Hindusem Ramq 

jest malzenstwern bardzo dobrym, 
p6ki zona , poeiqgn.i~ta :przez filozofa 
Wisehodu, nie zbliza Slie: do me:za 
w poj~iach, wierzeniach i obyczaju. 
Wtedy spoistosc malzenstwa pe:ka, 
bo jego lad nie jest juz o.party na 
grze przeoiwienstw. Taki m-esztq 
lad panuje w umysle bohatera Ra
my - podobnie jak, zdaje sie:. 
w urny,sIe a utora: pobyt w Eur.opie 
i europejskie stuctia rue odwr6cily 
ani a.utora, ani bohatera o.d tradycji 
rodzimych. Nie Sq to Iudzie wykole
jeni, ani zaguibieni. Przeciwnie, do
s;-Conale si~ ,czujq czerpiqc z tyeh 
dw6eh przeciwsta,wnych sobie zr6del. 
I te: wlasnie r6w-nowage: Ii porzqdek 
zbur,zyla w malzenstwie Magda~ena, 
wlqczajqle si~ w spo.s6b my§;lenia 
i o.deziUwania me:ia. 

T~ gre: przeciwienstw ukazuje au
tor na wielu planach, a jego cieka
wa ksiqzka ma kiLka poje:ciowych 
warstw. Jednq z najgle:bszych Sq 
rozwaza,nia nad naturq ko.biety, tak
ie nad jej rolC! jako elemenrtu r6w
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nowagi we wszechswdecie, tak ziem
skim, jak nawet ~osmicznyro. 

Tyro rozwazaniom, tej analtZlie 
oddaje si~ autor przede wszystkim 
z okazji koronacji mlodej krolowej 
augielskiej. Czytelnik jest zaskoczo
ny tym dlugim i szczegolowym opi
sem aktu dworskiego w pOWliesci 
o zainteresowaniach :fiilozoficznych 
i zgola metafizY'cZIlY'ch. W · powiesci 
europejskiej musialby uwazac taki 
wtr~t za cie~awy epizod, rodzaj 
egzotyki, moze nawet za lekki 
uklon w stron~ pot~znego sprzy
mierzeilca. Ale mysH Hindusa cho
dZq innymi koleinami niz mysli Eu
ropejczyka. Dla Raja Rao opts ten 

jest potrzebny wlasnie ze w~gl~dow 
filozoficznych. Aby bowiem wyka
zac swojq tez~ 0 roli kobiety, po
trzebuje ukazac caly .szereg kobiet, 
i bardzo roznorodnych. Bo dopiero 
wszystkJie razem wzi~te spelniajq 
SWq donioslq misj~. KaiZda spelnia 
jq na sw6j sposob, kazda bowdem 
pokazuje jednq z drog prowadzqcych 
do poznania, a poprzez poznanie do 
pelni bytu. "Kobieta, ziemia-mi~ro
kosmos, poznanie gillbokie" - pisze 
autor, dajqc tyro aforymnem chyba 
najdoskonalszq antytezll europej
skiego poj~cia 0 kobiede "puchu 
marnym"... 

zsm 

2500 LAT BUDDYZMU 


Od przeszlo roku wyda wnictwo 
periodyczne "France-Asie" zapowia
dalo numer specja,lny poswillcony 
budqYZ;IDOwi. Obecnie, w okresie gdy 
swiat buddyjski swu!i'ci jubiIeusz 
2500 lat od narod~n Buddy, numer 
ten ujrzal swiatlo dzienne. Trudno 
publi!k'acj~ t~ nazywac wlasciwie 
"numerem", jest to bowiem gruba, 
nabita ksiqzka, lic,zqca 1000 stron 
dr'ukJu, ozdobiona set~q kolorowych 
plansz i opatrzona mapami i tabli
cam1. Jest to - rozumie si~ - dZlie
10 :z.biorowe, nad ktorym pracowalo 
50 autorow, najlepszych specjalistow 
w tej materii, tak w Europie, jak 
w Azji. Tak wi~c ukazanie s,i~ ksiqz
ki jes,t wydarzeniem nie malej wagi. 

Gdy si~ przerzuca to wledkie 
kompendium, zlozone z 60 rozpraw, 
zgl1upowanych wedrug tema<tow, 

uderza w pierwszym rZlldzie, ze nie 
jest - jak by laik mogl sill latwo 
spodziewac - dzielem wylqcznie hi
storycznym, dzielem zwr6conym ku 
przesrz;loSci. Oczywiscie, ze i historia, 
poczqtkJi buddyzmu Sq tu nalezycde 
UWzg1lldoione i odpowiednio na.swie
tlone. Ale moze jeszcze willcej Uiwa
gi PosWlillcajq uczeni aA:tualnosci 
buddyzmu, temu, co nazywa inicja
tor ksiClZki, Rene de Berval, "Obec
nosciq buddyzmu w swieoie d2)tsiej
szym". Jego aktualnosci i zywotoo
sci. De Berval pisze, ze buddyzm to 
"wszechswiat nowy, boga'ty i r6zno
rodny, godny tak szacunku jak i mi
losci". Z szacunkiem tez bada ten 
"wszechswiat" Berval i jego wsp61
prac.oWlni<cy we Wiszystkich ruieskoil
cwnych ·ilo~c·ia'ch odcieni, w usta
wicznej fluktuacji i ciqglych prze
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mianach. T~ str.on~ buddyzmu, jego 
zmiennosc i r6znorodnosc, zna malo 
kto. Dl'ug.i wybitny wsp6lautor tego 
dziela Jean Fil1iorat, profesor Cohle
ge de France, tak 0 tym m6wi: 
"Buddyzm dla publicznosci europej
skiej i amerykaiJ.s~iej jest naJj!cz~

sciej jedynie relighl egzotycznq. Bar
dzi€j uswiadomiona cz~sc spoleczeiJ.
stwa widzi w nim rodzaj filozofii, 
filozofLi pogodnej, w swiecie bez 
Boga. Rzadcy <Sq ludzie, majqcy 
o buddyzmie wyobrazenie bardziej 
seisle i bardziej trafne. Takze i na 
Wschodzie nie zawsze je st jego ZJna
jomosc gl~bsza. Na.wet te kraj e, 
w ktorych kwitnie, nie zawsze do
strzegajq jego roznorQdnosc i pel
ni~ ...". 

Autorzy, zajmujq'cy s.i~ buddyz
mem w tu omawianym dziele, stara
jq si~ te falszywe poj~cia skorygo
wac; star-ajq si~ ukazac "buddyzm 
zywy", rozgalE:ziony na wiele kie
runkow i pelen Huktuacji. Rozpatru
jq takze jego powiqzania ze sztukq 
i kulturq, i to nie tyl:<{o w prileszlo
sci, ale i dZJi.siaj. 

Takie podejscie do problem6w 
jednej z wielkich religii Wschodu 
jest nader charakterystyczne. Jesz
cze niedawno uczeni zachodni byH 
zbyt sklonni wid21iec w buddyzmie 
jedynie przeszlosc i eg2JotykE:. Dzis, 
nie zapominajqc 0 przeszlosci, widzC\ 
w nim sil~ aktualnq i zYWq, promie
niujqcq i oiqgle wywierajqcq wplyw 
na ksztaltowaJlliie si~ zycia. I ta stro
na obchodzi ich w pierwszym rz~
dzie. EgZOtYC2lll0SC - zna.cznie mniej. 
W ogole chyba nastal zmierzch 
egzotykl i jako zjawiska, i jako po
j~cia . 

Niie dlatego interesuje nas dzis 
buddyzm czy w og6le rel<igie, wie
rzeni.a i obyczaje Wschodu lub Czar
nego Lqdu, ze Sq egzotyczne, tylko 
dlatego, ze Sq zywy;mi sUami zycia, 
historii i cywilizac'ji. Tym bardziej 
warto zwrooic uwag~ na wyzej omo
wionq prac~ 0 buddyzmie. Jest ona 
bowiem pisana z pozycji jak najbar
dziej W1spolczesnych. 

zsm. 

o "ANTOLOGII POEZlI INDYlSRIEl" 

RISZI NODHAS 

PRA-ZRODl:,O 

Od prawiekow 
Twego zycia wzbierajo.cy pro.d 
przez zyly nam plynie. 

Nie chwieje sit:, nie opada nigdy, 
ani tez ginie wsrod piachow martwoty. 
SWiatloscio. lotno., tworczym Tys jest pt:dem 
i cicho. glt:biq Mysli, 0 Pott:zny! 

http:wzbierajo.cy
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Ty, przedwieezny Powierniku boskieh wladz, 

uderz w nas Twq pot~gq, 


by w dojrzalosc mr:skq urosly nasze dni. 


(Z ]{siqg Rigwedy) 

TIRUWALLUWAR (I w. przed Chr.) 

Z KSIF;GI MADRO$CI, "KURAL" 

CO2 wa7·ta jest wiedza, jesli. nie uezy nas wielbienia stvi~tyeh stop 
Tego, ktory jest mqdrosei absolutnej zrodlem? 

Czlowiek, co nie wie ezym jest milosc, podobien jest drzewu wy
schni~temu wsrod nagiej pustyni; nie ujrzy on prawdziwego szezr:scia, 
a2 sir: to drzewo liseiem zielonym okrasi. 

Pomoc chocby drobna, w godzin~ najwir:kszej dana potrze.by, prze
wyzsza wszystkie bogaetwa ziemi. 

Wielkodusznosciq przebaczenia zawstydi i pokonaj tyeh, kt6rzy 
u swym pysznym szaleilstwie krzywd~ ei wyrzqdzili. 

Przyjain godnych i mocnych jest jak przybierajqcy ksi~zyc; leez 
przyjain glupcow jeno szkodr: przynosi i jest jak drzqce 8wiatelko, 
znikoma... 

Powyzsze utwory z~czerpniE;to z obszerned antologH przekladow 
poezji re,ligijno-fiiJozoficznej Hi;ndusow "wszystkich wiekow i prowin
ci,i" vV 7 tomach. 

Tlumaczka p. Wanda Dynowska, ;;mana s zerok() w India'ch pod 
nazwiski,em U mad e v i, przebywa starle 'v tym kraju od dwudziestu 
~i1ku lat; jest niezmordowanq pr~eownkq na polu kulturalnego zbli
zenia mi E; dzy Indiiami a PaLskq. Celem krzewienia w P.oLsce \\\i.edzy 
o Inddach zalozyla ona w Madra,s wydawnictwo pod naZWq BibHoteki 
Polsko-IlndYijskiej, w ktorej ramalch Uika,zalo siE; dotqd z gorq 40 ksiqzek, 
zawierajqcych monografic:bne op,racowania i przeklady. WiE;kszosc tych 
dZliel wyszla spod piora zalozycieIki wYidawnictwa. 

P. Dynowska interersuje siE; glow:nie literaturq religij!1Jo-f'hlozoficZllq 
i ezoterycznq Indyj, zarowno sta rozytnych jak Ii wsp6kzesnych, a.czkol
wiek nie zaniedbuje zag~dnien spoleczno-lmlturalnych. Rozporzqdzaj qc 
fachowym przygotowaniem (znajomosc sanskrytu i .j;nnych jE;'lykow in
dyjskich) oraz poetycA:im taJentem, jest Umadewi-Dynowska Uumaczk9• 
do kt6rej c'zYitelnik moze miec pe1ne zaufa'nie. 

http:potrze.by
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Z zapowiedZiia'nyc:h prrez tlumac;ci{~ siedmiu tom6w Antologii ukazalo 
si~ dotq,d pi~c; reszta przygotowana jest do druku. Pierwsre wydanie 
oma.wianego dziela ·rozeszlo si~ szybko po swiecie; obe.cnie wychodzi juri; 
dxugie. 

Przyjrzyjmy s·i~ bliZel Anto!ogii Pie'sni Indyjskiej: 
Tom pierwszy zawliera przeklady z sanskJry.tu, czyJi klasycznego 

j~zyka Indyj. Mamy tu prze~r6j calej sanskryckiej Htera1jmry od pra
starych Hymn6w Rigwedy do lilteratury buddyjskiej i szajwinlistycznej 
KasZiIDiru. Obsze:rny wst~p hind uS'kiego pisarza Ani r wan a ,i samej 
Uumac,zki wprowadza czyte1I1Jika w swoistq aUI~ d,uchowq i krqg filo
zoHczno-religijnej myMi Hindus6w. 

Tom drugi miesci ,prreklady z poezj.i tamilsldej. Tamillowie , potom
kowie przedaryjskich mieszkanc6w Indyj, juz przed dwudzies.tu dwu 
wiekami wytwor,zyH wysokq kuItUJr~ i 1iteratur~. W lerl:tu<I"t;· poezji td
milskiej wprowadza nas ar>ty~ulik tlumaczki pt. Nieco 0 ktLlturze tamH
skiej. Na crele wyboru figuruje fragment slynnego poematu dydaktycz
nego Kural, napisa,nego pDZez Hlozofa, prawodawc~ i poet~ nazwiskliem 
Tiruwal 'luwar (zyl w I w. prred Chr.). Wyb6r konczq wsp6lc2Jesni 
poeci tamilscy. Czytelntik polski rna moznosc zet;rn'i~cia sl~ tutaj z zu
pelnie u nas nieznanq ' literatUIq jednego z najstarszych narod6w Indyj. 

Tom trze oi lPoswi!;cony jest poezji w j~zyku hindi, jakim d'zisiaj 
m6wi znaczna cz~sc ludnosoi Indyj pochodzenia aryjsk,iego. Mamy tll 
przeklady 31 poet6w, mi~dzy kit6rymi figUIUJj q K a b i r M i r a
bai (poe1:Jka), genialny Tu ,lsidas oraz S ,wami Rama Tirtha 
(1873-1906). 

Tom czwarty zawiera przeklady z poezji gudzeracikiej. J~zyk gudze
rati zajmuje poczesne miejsce wsr6d j~zyk6w indyjskich. Dodajmy, :i.e 
byl to j~zyk ojczysty Mahatmy Gandhiego. Z sreregu pO€t6w gudze
racrl:ich wymieni~ jedynie slynnego B. V. T h a k 0 r a, zwanego u nas 
Tagorem, oraz przyjaci61 Polski W osobach Urn a s zan k a r D z 0

sZ liego i Harisc ,zandra Bhatta (zm. w r. 1951), pracowJlJi'ka 
naS2J€go konsUllatu w Bombaju, odznaczonego krzyzem Po!onia Restituta 
za szerzenie ,wiedzy 0 Polsce w Indiach. 

Tom piqty reprezentuje poezj~ w j!;zyku marathi, pap.rzedzonq ob
~zernym artyikJulem pt. Mistycy chrzescijaiiscy a hinduscy. Przeklady 
21 poet6w, "wielkich swi~tych Maharasztry", dajq czytdnikowi przeglqd 
pO€zji maralthiijskiej od czas6w najdawniejszych do nam wspolczesnych. 

Do wi.elkie.go cy;klu przeklad6w poezji ind)'ljst;:,iej nalezy takze Uu
maczenie slynnego poematu religijno-filozof,icznego pt. Bhagawadgita 2. 

Poemat ten napitsany przed wielu wiekami w j~zyku sanskry,ckim, na

1 AntoLogi a p i esni indyjskiej ... Madras (Indie), 1. wyd. 1950-1956; 2. wyd. 1959. 

Nak!adem Biblioteki Polsko-Indyjskiej. 
e Bilagawadgi(a - Piesn Pana, Madras, 1. w; d. 19-17; 2. wyd. 1956, tamze. 

http:wi.elkie.go
http:dwudzies.tu
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lezy do najdziwniejszych utwor6w w literaturze calego swiata. Pne
lozono go na wiele iEizyk6w, w tym dwukrotnie na jEizYik polski. Pr:ze
klad Wandy Dy;nowslciej poprzedzajq uwagi hinduskich ucwnych tej 
miary, co S. R ad h a ~ r li s h nan, wielki znawca filozofii indyjskiej, 
B. L. A t r e y a, pJ1of. 'uniwersytetu hinduskiego w Benares, oraz U m a
s zan k a r D z 0 s z 'i. lch artykuly pozwalajq naszemu czytelnikowi 
zrozumiec, c-zym jest Bhagawadgita dla Hindus6w i dla calej ludzkosci. 

Jeszcze ki1ka sl6w 0 stronie fii'lologiczne j i artystycznej pneklad6vr 
Wandy Dynowskiej. Og61nie biorqC, scisle i z oryginalu tlumaczy ona 
jedynie poezjEi w jEizyku sanskryckim; przeklad6w poezji w 'innych iq
zykach, takich jak tamilski, gudzeracki itd. dokonuje bardziej swobod
nie, wydatnie korzystajqC z pomocy swych hinduskdch przyjad61, spe
cjalist6w od danej literatury. 

Przeklad Bhagawadgity Wandy Dynowskliej trzeba uznac za najlepszy 
z dotychczasowych polskich przeklad6w, chociaz inddanista-fHOilog m6gl
by zglosic pewne za'strzezenia co do interpretacjd niekt6rych termin6w 
i pojE;e, a i poIonista miatby niejedno do powiedzenia. Przeklady W. Dy
nowskiej , zyjqcej od Wlielu lat w srodowisku jE;zykowym obcym, majq 
bowiem siIne nale cialosci stylu mlodQPolskiego z predylekcjq do wyra
z6w zlozonych (typu bez-lad, mocno-OT~zny, dziewi~ciobTamny itp.), ar
chaizm6w, duzych l iter przy rzeczownikach abstrakcyjnych, imieslow6w 
typu zanUTzon, zawart itd., "itd. Wszystko to spraw.ia, iz jt;rzyk omawia
nych przyklad6w jest dla dzi.sie js'zego czytellIlika niezbyt komunikatywny 
i atrakcyjny. Wiersz polskiego przekladu jest z reguly (przy nielicznych 
wyjqtkach) pozbawLooy rymu 1 regulannego ry1lmu, co go pod wzgl~dem 
focr:my znaoznie oddala od oryginabu. 

Te jednakze zastrze±enia bynajmniej IlJie umniejszajq wielkiej za
slugi Wamdy Dynows~iej przyswojenia ,naszemu jE;zykowi skarb6w poezji 
hinduskiej . Prz€'klady jej, dokonane 'z wielkim znawstwem zycia i lite
ratury lndyj, tchnq poetyckim 'urokiem Ii zagrzewajq oieplem prawdzi
wego wzruszenia. Na pewno zaslugujq na Ito, by zainteresowaly 'siE; nimi 
instytuc.je wydawnLcze w kraju. 

Franciszek Machalski 

http:instytuc.je
http:spraw.ia


Charles Joumet: Le Saint Esprit Principe de l'Eglise ("Vie Spu-i
tueile", 1934) 721 

J6zef Czapski: Jean Colin - note biographique 735 

Jean Colin etait peintre. Sa pe1nture dense, concrete me 
parait de la qualite la plus rare parmi celle des peintres 
de sa generation. Ce jeune homme dont les deux expositions 
a Paris et une a Amiens avaient trouve un echo inattendu, 
averti de tout ce qui se passait dans 1'art, me semble avoir 
ere un des createlU's les plus libres de sa generation, par ce 
que Ie plus degage des modes, des engouements de ses con
temporains. Il est facile de meconnaitre aujourd'hui une 
peinture si discrete, si proche de l'etude de la nature, si 
etrange.re aux formes volontaiTement abstraites ou demi
abstraites. Dans une generation ou Pollock et Mathieu font 
loi, ou chaque peintre cmit ou feint de croire que les 
enormes musees imaginaires d'un Picasso ou d 'un Malraux 
l 'ont inspire tout aussi directement, Jean Colin enracinne 
en son terroir qui pour lui comptait plus que tout, se nolU'
rissait d 'une tradition infiniment plus restreinte, avant tout 
eUTopeenne et fran!;aise. 

Frappe a vingt neuf ans par un mal devant lequel toute 
la medicine mondiale est impuissante, Jean Colin mene 
jusqu'au bout un combat precis, raisonne, acharne contre 
la derniere lassitude de son corps qui de plus en plus se 
refuse de servir. 

Incapable de peindre, depuis l'automne tardif 1957, il tente 
encore de dessiner avec une ligne deja tremblante. 

Puis, ce n 'est que l'ecriture. 
Souvent la plume ne quitte pas sa main de toute la 

journee, jusqu'au moment Oll il n 'aura plus la force de la 
tenir. Dans ses notes Ie meme gout de preciSion, de clarte, 
Ie meme gout de la matiere - ses dernieres lectures: 

Znak - lO 
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J. Green, Jouhancieau, Pascal, Proust. En ecriture corrune 
en peinture, il montre un sens de la touche juste, jamais 
forcee, quel degout pour la facilite; joie, oubli de son 
supplice journalier. des qu'il peut ecrire. 

Toute son oeuvre est noyee dans 1a contemplation, dans 
cette attention si parfaite qu'elle devient priere. Ce qui 
frappait en lui c'etait precisement cette capacite d'atten
tion silencieuse, continue et admirablement comprehensive, 
chaque eire humain, depuis les plus proches qu'il aima~t 

d'un amour vigilant tonjours actif, jusqu'au passant qu'il 
croisait dans la rue. La meme attention, une reelle corrunu
nion Ie liait it la nature, les oiseaux qu'il epiait de sa fenetre 
encore les derniers jours de sa vie et dont il suivait avec 
ravissement les habitudes et les trajectoires dans Ie ciel, 
Ie del avec ses nuages, les arbres qu'il cherrssait, mais aussi 
chaque objet dans sa chambre choisi, caresse, contemple. 

Une publication paraitra prochainement contenant des 
reproductions de ses toiles et de ses dessins accompagnes 
de ses textes concernant la pein'cure. 

J'en connais peu de plus riches en analyse, en suggestion, 
en experience picturale, prises sur Ie vif du travail. 

Ce jeune peintre de faible sante, engrene dans mille diIfi
cultes de la vie, vivant entre Amiens - sa maison natale, 
ses proches, it l'ombre de cette cathedrale qu'il connaissait 
et aimait comme l'etre Ie plus cher, et la Correze, qui avec 
ses bois, son paysage violent et ·grandiose, etait aussi sa 
patrie, ce jeuiCle horrune nous a quitte it 32 ans apres trois 
annees d'une lente torture. 

QU'a-t-il donne it ceux qui l'ont connu dans cette vie? 
Une lumiere dont lui-meme n'a jamais ete conscient , et une 
generosite unique. 

II s'agit qu'it travers sa peinture, a travers ses textes, 
d'autres puissent aussi se nourrir de lui. 

Jean Colin: Journal (extraits) 739 

III Semaine Philosophique it l'Universite Catholique de Lublin 

Abbe Stanislaw Kaminski: La structure des sciences natu
relIes 764 

L'auteur examine en premier lieu la structure de cette 
discipline 'Scientifique qu'est la physique. II caracterise tout 
d'abard les differents types de propositions apparaissant 
dans les sciences physiques et il montre l'ensemble des pro
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blemes que soulevait leur nature. Ensuite il presente l'histo
rique des conceptions relatives a la structure de la physique. 
Dans la premiere periode l'auteur prend en consideration 
la theorie de la science elaboree par Aristote et ses con
tinuateurs, et ensuite les essais entrepris par Bacon, Ga
lilee, et Newton, pour la modifier. La deuxieme periode 
n'est autre que la reconstruction empirique de la physique, 
effectuee so us l 'influence de Hume, trouvant son expression 
la plus parfaite chez J. 8t. lvlill et les posi:tivistes. La con
ception tout a fait moderne de la physique a ete avancee 
seulement au xxe s. (Poincare et Duhem) et realisee avec 
hardiesse par les theoriciens de la science appartenant au 
"Cercle de Vienne" et aux courants analogues. 

Les propositions parti!~uliea-es dans l'ensemble) de la 
physique ne peuvent pas eire traitees separement. II n'y 
a pas, dans Ie systeme, de propositions absolument elemen
taires; par consequent il n'y a pas de hierarchie, d'ordre 
absolus de propositions. II existe entreces propositions, 
dans Ie systeme, des liens multiples et varies. On pourrait 
dire que la physique moderne se presente a la fa<;on d'un 
reseau irregulier. Nous sommes neanmoins en etat de dis
iinguer, dans Ie systeme certaines parties specifiques. So us 
!'influence de Carnap on y dis tingue notanlment: 10 Ie 
systeme logico-matMmatico-physique formalise (ce qu'on 
appeUe Ie calcul); 20 l'ensemble des propositions empiriques; 
30 Ie systeme des determinations et des regles dont la 
fonction est d 'accorder Ie calcul et les donnees de l'obser
vation (ce qu'on appelle l'interpretation). TOlis ces elements 
sont lies etroitement les uns avec les autres. Cependant 
si no us concentrons notre attention sur la premiere partie, 
nous obtenons la physique theorique, dans Ie cas de la 
seconde - c'est la physique empi·rique. 

M. A. K r:wiec: Aspects philosophiques de la theorie de 

l'evolution 776 

L 'article comprend quatre parties : 
La premiere nous presente les theories cosmogoniques 

des physiciens-philosophes pre-platoniciens. Leurs vues cos
mongoniques peuvent etre considerees comme une premiere 
theorie, naYve encore, de l'evolution, ayant pour base la 
conception moniste de fetre. 
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Dans la deuxieme partie, l 'hypothese de 1a generatIon 
spontannee qui noll'S est montree a pour fond les opinions 
philosophico-astronomiques d'Aristote et des penseurs me
dievaux. 

La troisieme partie resume les opinions des biochimistes 
contemporains (en premier lieu c~lles d'Oparin) sur Ie pro
bleme de la biogenese. 

Dans la quatrit~me partie l'auteur commence par faire des 
distinctions d'ordre methodologique; puis il nous presente 
l'interpretation philosophique de la possibilite de l'evolu
tion, principalement dans son aspect biogenetique. Les 
sciences, tout comme la philosophie, admettent les hypo
theses des biochimistes, car ceUes-ci concernent Ie pro
bleme des lois auxquelles se wumet Ie comportement de la 
matiere au moment du passage au stade organique. Toute
fois Ie processus ainsi decrit par les biochimistes ne peut 
fournir de cause adequate a l'origine de la vie; ceUe-ci, 
dans Ie seul cas ou existe une cause proportionnelle, n'est 
pas, en vertu du principe de raison d'etre, contradictoire. 
Et l 'article emet l'hypothese que justement 1a presence im
mediate de l'Absolu a tous les stadcs du devenir dans 
l'etre peut fourniT cette cause proporiJionnelle. 

\Vaclaw staszewski: L'evolution dans l'astronomie 802. 

L'auteur examine l'evolution de l'astronomie moderne et 
constate que l'essor de la physique et de la t echnique ont 
rendu possible une connaissance plus exacte de l'univers 
dans sa structure et dans sel; dimensions. Non seulement 
notre systeme solaire, m 8.is aussi les innombrables nebu
leuses, dont la notre, nous livrent Ieur secrets. Cependant 
cette connaissance est loin d'Hre parfaite. Notamment 
l'origlne de not.re systeme planetairc (Kant, Laplace, Jeans, 
Schmidt et.) comme la formation de l'univers (Gamow, 
Hoyle) ne cessent d 'etre discutees et les difierentes theories 
laissent la question toujours ouverte. 

On espere que Ie nouveau radiote](~scope, actuellement 
en constr uction aux Eiats-Unis et dont la portee s'elevera 
a quelques 08 miHiards d'annees-Iumiere, pourra fournir des 

nouvelles donnees et contribuer ain3i a ecla ircir Ie probleme. 
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Abbt; Tadeusz Rutowsld: Les lois de la nature et Ie miracle 
(conference don nee par I'abbe Stanislaw Maziersl<ii) 811 

Le philosophe definira Ie miracle comme l'intervention 
d'un facteur ex terne donnant lieu 2 un fa it 'observable en 
clerogation aux lois de la m~ture, 

La question est de savoir si un semblable facteur exis,te 
reellement et si son intervention est pensable. Le naturaJ1iste 
Ie nie, Ie tenant du surnaturel l'affirme. Les deux positions 
50nt contradictoires. Si done I'une est demontree fa usse, 
I'autre eIl consequence sera vraie. C'est ainsi que C. S. Le
wis, dans son ouvrage Le mirac1e. montre que Ie na-tu
ralisme est inienable parce que irratio'llnel. 

Malis est-il possible d'affirmer un fait s'opposant. aux lois 
de la na ture? Cctte question reIeve d'une autre: quelles 
sont ces lois? La science les reduit aux rapports constants 
qu'on peut observ6r entre des phe nomenes donnees et les 
exprime en equations ma thema tiques. Il fut un tem ps ou 
Ie determinisme s'y appuyait pour dire q ue l'ordre d u 
monde est immuable qu'on peut done tout prevoir et tout 
expliquer. Ceci pour autant n'exclue pas encore la possi
bilite d 'un impre vu; les lois de la nature restent toujoUJ's 
dans quelque mesure relatives, leur neeessite on'es t done pas 
absolue. Le monde pourrait etre aut remen t o!"donne sa ns 
etre contradict oire. Ceci est confirme par les lois de I'inde
termination dues a H eisenberg. 

On peut r endre compte du miracle autant du point de vue 
dete rministe que dans la perspective de I'indeterminisme. 
Dans Ie p remier cas l'action d 'un facteur etranger est m a
nifes te puisque l a n at ure ne r ealise pas d 'im prevus. Dan s 
Ie second, cette interven tion est plus probante q ue l'alter
nat ive, peu vraisemblable, d.' une deroga tion spontanee a 5es 
lois, due a la n D.tur e elle- m eme. 

Bref, l'indeter minisme admettra plus facilement l'eveIl
tualite du mir acle, enco're qu'il l ui sera diff icile de Ie m on
t rer concretemen t. C'est tout Ie contraire l'orsqu'il s'agit du 
determ in isme. 

Abbe Kazimierz Klosak: P our une j us te in terpretation et cI"itique 
de l'oeuvre dll P. Teilhard de Chard in 823 

L 'article constitue une cri t ique de l'etude du e a ]VL l 'Abbe 
S tanislaw J. G6ra : "La recontre avec Teilhard de Chardin 
(quelques rem arques d u metcuphisicien au s ujet du livre Le 



870 RESUM E 

Phenomime humain) - Z n a k, Ie numero 70, d'avril de 
l'annee (;ourante, pp, 445--47l. 

M. l'Abbe G6ra fait du P. Teilhard un tenant de la gene
ration spontannee. Cependant cet te notion fut superflue 
dans 1a vision teilhardicnne du monde parce que Ie jesuite 
fran~ais se pronon~a pour l'hylozolsme qui nous Iaisse 
parler seulement de l'evolution de la matiere deja vivante. 
Le P. Teilhard n 'acceptait pas pour la vie un zero temporal 
absolu et presentait l'apparition des phenomenes vitaux 
comme la transition brusque des formes imperceptibles de 
la vie aux formes perceptibles de celle-ci (de la previe it la 
vie proprement dite au simplement a la vie). 

Selon M. l'Abbe G6ra il est douteux que l 'on puisse, en 
parlnnt de l'evolution biologique, separer Ie point de vue 
des sciences de 1a nature du point de vue de 1a metaphy
sique. Or, l'auteur dn present article t ache de demontrer en 
analysant 1a methode epistemologique des sciences biolo
giques, que ceLte del imitation conduisant dans Ie domaine 
de la theorie de l'evolution biologique au programme pure
ment phenomenologique, est possible it executer bien que 
sa realisation est chez Ie P . Teilhard fortement defect ueuse. 

M. l'Abbe Gora, en attribuant .faussement au P. Teilhard 
l 'idee de la generation spontanee, fait fond er l 'a ttitude 
negative vis-a-vis de cette idee sur les experiences de 
P asteur. Neanmois, comme l 'a demontre P . NI:. Periel' dans 
son livre Le Transjormisme, l'ori gine de L'homm e et Ie 

dogme cathoLique 3, Paris 1938, pp. 155-156, Pasteur n 'a 
nullement etabli l'impossibilite de la generation spontannee. 
L'argumentation de Perier est en bon accord avec les vues 
personnelles de Pasteur lui-meme, qui etait d'avis ne pas 
avoir demontre que jamais il n'existe de generat ion spon
tanee, car "dans cet ordre de matier e on 11e peut prouver 
la negative". 

Selon lVI. l'Abbe G6ra les raisons ' presentees par Ie 
P. Teilhard dans Le Phenomene humain en faveur de la 
theorie du transfonnisme possedent, du point de vue de lao 
metaphysique, une certaine probabilite, mais ne peuvent 
pas convaincr e l'esprit critigue. Mais il est difficile de ne 
pas voir aujourd'hU'i dans ce j ugem~mt un anaohronisme. 
lVI. l'Abbe G6ra n'aper\;oit pas qu'en ce moment on peut 
seulement dis cuter sur la question de savoir dans queUe 
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mesure l'evolution des formes organiques est deja prouvee 
eu reste seulement plus ou moins probable ou constitue une 

hypothese ne s'appuyant enco::e sur aucun fait cer tain. 

Chron i que 

mg: L 'activite mis~ionnaire de l'Eglise Ca tholique en 1960 (d 'apres 
1a "Nouvelle Revue Theologique", 1960) 842 

Roman Chorosnicki: Ugly ilmerican - par Eugene Burdick et 
Wiliam L. Lederer (compte-rendu) . 853 

ZSl\I: Mexique et ses problemes Icompte-rendu du livre Laberinto 

de la Soledad par Oktavio Paz) . 857 
ZSM: Le serpent et la corde (compte-rendu du livre de Rajo Rao, 

traduit et pubW~ en France par CaIman Levy) 859 
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