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KRAKOW 


TERESA RYLSKA 

EWOLUCJA A STANOWISKO 
CZlOWIEKA W PRZYRODZIE 

Czy czlowiek jest jeszcze ciqgle istotq nieznanq? - Niewqtpliwie 
tak , mimo ze zbior wiadomosci 0 nim zajqlby nieprzeliczone t{)my. 
Kazdy rok, kazdy miesiqc przynosi w tysiqcach praco'wni nauko
wych naszego globu nowe dane 0 ludzkim ciele i ludzkiej psych ice. 
I tak bt;dzie pewnie do skonczenia swiata. Co pewien czas jakis 
geniusz d<Ykonuje wielkie.go odkrycia alba tworzy nOWq te{)ri~ 

scalajqcq i tlumaczqcq znane juz fakty. Jest to mHowy slup rozpo
czynajqcy nieraz nOWq er~ w nauce. 

W paru dziedzinach szczeg6lnie jest zenujqca ignorancja czlo
wieka w stosunku do lS·iebie samego. Wymieni~ tu przede wszy
stkim zagadnienie istoty zycia. Czlowiek zyje tak sarno jak 
miliardy innych stworzen. Ale czym jest wlasciwie zycie? - Nie 
znajdziemy odpowiedzi w zadnym dziele biologicznym. 

Drugq takq dziedziillq jest miejsce czlowieka wsrod istot zywych 
i w og6le w §wiecie. Na ten temat mozemy usly.szee od bio,logow 
sqdy diametralnie rozne. 

J esli chodzi 0 to ostatnie zagadnienie, 0 poznanie stanowiska 
czlowieka w przyrodzie, to da'ta sprecyzowania przez Darwina 
teorii ewolucji (rok 1859) moze bye niewqtpliwie uwazana za jeden 
z milowych slupow. Wielki ten uczony pastawil tez~, ze istniejqce 
na ziemi gatunki roslin i zwierzqt pochodzq ze wspolnego pnia 
zycia i ze najwyzszq formq, jaka powstala na ziemi - ukoronowa
niem ewolucji biologicz'nej - jest gatunek czlowiek. Widzimy 
z tego, ze aspekt teorii Darwina, jesli chodzi 0 stanowisko czlo
wieka, byl podwojny. Z jednej strony Homo sapiens zosta1 po
stawiony w szeregu istot zywych jako tw6r Wywod2qCY si~ od 
zwierz~cia, podobnie doniego zbudoW'any i podlegajqcy tym sa

http:wielkie.go


1146 TERESA RYLSKA 

mym prawom biologicznym; z drugiej zas strony, jako ostatni 
i pod wieloma wzgl~dami najwyzszy c,zlon tego szeregu, znalazl 
si~ on na miejscu wysoko wzmiesionym panad inne zwierz~ta 
szczyt, ukoronowa;nie zycia. 

Liczni ewolucjonisci, zafascynowani pierwszym aspektem, gla. 
SZq, ze nie ma gatun.k6w nizszych i wyzszych , :i:e kaidy gatunek 
jest w swoim rodzaju ro wnie doskonaly; czIowiek jest jednym 
z miliona zyjqcych gatunk6w, obecnie jest mO'ze nawet gatunkiem 
"panujqcym", ale tak sama maze U'stqpie miejsca innemu zwie· 
rz~ciu, jak ustqpilo wiele wspanialych ga tunk6w gad6w i yjq
cych i "panujqcych" przed stu miIianami lat, a 0 kt6rych istni e
niu wiemy jedynie z kopalnych szczqtk6w. 

Blisko polowy XX wieku dwaj wielkiej miary naukowcy 
ewolucjonisci a jednoczesnie spirytualisci - pokusili si~ 0 poka· 
zanie teorii ewolucji w nowym swietle. Byli to Lecomte du Noiiy 
i Teilhard de Chardin. Wska'zali oni n a drugi aspekt darwinaw
skiej teorii odnosnie stanowiska czlowieka. Jest to aspekt naw
skros hum anistyczny, podnoszqcy godnose naszego gatunku. Zw i·q· 
zany jest on scisle z ideq past~pu . Jeieli mianowicie ewolucj::t 
jest procesem past~powym, Homo sapiens nie jest zwyklym ogni
wem lecz ostatecznym jej wykwitem. 

Przede wszystkim zas nalezy podkreslie wyniesienie godnosci 
"czlowiek a", kt6ry n a podstawie dociekan naukowych mus i bye 
uzmany za "kr61a" stworzenia, zwier·z~ najwy.zsze, d-oslownie panu
jqce nad wszelkimi bytami materialnymi. Lecomte du Naiiy, 
a ostatnia Teilhard de Chardin oddali wiekopomne uslugi ludzkosci, 
krus zq'C upI'zedzenia i opary XIX-wieczmych (a takie pewnej liczby 
dz is iejszych) spirytua'lis t6w, 'kt6rzy wakzyli ze SlUS'Zlllq ideq n auka
Wq znajqc jq tylko polowicznie - tak jak jq podawaly pisma 
materialistyczne. Daty wydania dziel wspomnianych autor6w 
katalickich, przywracajq~ych wlasciwe spojrzenie na teori~ ewolucji, 
moiemy uwazac za n 'awe milowe s lupy na drodze paznania is toty 
czlowieka. 

Czy stanowisko czlowieka wsr6d byt6w oiywianych jest rzeczy
wiscie tak specjalne, zeby go nazywae "ludzkim fenamenem"? 

Teilhard de Chardin - geniusz i wizjoner - w wielu rzeczach 
maze si~ m ylic, gdyi cz~sto daje si~ uno3ic tw6rczej fantazj i, ale 
w tej s prawie ma stuprocentowq s lusznosc. K aidy, kto jest prze
k-onan y (przez fa'kty) -0 istnieniu post~pu w ewolucj i, musi tei: 
przyjqc wyjqtkawose zja wiska, jak im jes t czlawiek . 

Zanim przejd~ do omawiania post~pu w ewolucji, zaznacz~, 
ie, r azem z przewazajqcq wi~kszosciq wsp6kzesnych bi()llog6w, 
<Sqdz~, iz 0 ewolucji , jaka 0 ciqgIym procesie rozwoju w przyr odzie, 
mozna m6wic jako 0 czyms dosta tecznie udowadnionym i spraw
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dzonym. Abstrahuj~ tu od niepeWno5ci naszej co do wielu szcze
golow przebiegu oraz co do mechll'nizmu tego procesu. Przyjmu
jqC reaIno5e ewolucji opieram si~ przede wszystkim na licznych 
faktach podawanych przez najmlodsze nauki biologiczne: bio
chemi~ i biofizyk~. Kto by mial 'W tej materii wqtpliwosci, odsylam 
do podanej .Ina km'lcu hteratury. Jeieli zas chodzi 0 autorytatywne 
stanowisko Kosciola katohckiego, .to' zostalo ono szczegolowo 
omowione przez ks. Kazimierza Klosaka w "Tygodniku Powszech
nym" (Nr 52 (570) z 27 grudnia 1959). W reasumpcji tylko podam, 
ie papiez Pius XII wypowiedzial si~ w tym sensie, iz nie rna sprze
cznosci mi~dzy teoriq p'ochodzenia ciaia czlowieka od zwierz~cia 
a nauk q objawi,oll1q. T ym samym z03talo wyjasnione, ze ewolucja 
biologiczna nie musi bye interpretowana materialistycznie. Nie 
chcqc bye zle zrozumianq, dodam jeszcze, ze mowiqc 0 czIowieku 
ze stanowiska ewolucjonistyczneg'()l, bior~ czlowieka wyIqcznie 
w tym jednostronnym aspekcie, jaki jest dost~pny dla na'Uk przy
rodniczych, nie naruszajqc w n iczym transcendencJi duszy Iudzkiej. 

Zatrzymajmy si~ teraz chwil~ nad s prawq kierunko'Wo'Sci i po
st~pu w ewO'lucji listot zywych. 
Ewolucj~ mozemy porownae do strumienia lawy rozlewajqcego 

si~ na wszystkie strony z wY6,oko polozonego krateru. Szerokie 
strumienie pIym.nej magmy rozgal~ziajq s i~ na coraz w~7..sze, 

w koncu cala masa 'zastyga. Pod<abnie z nieznanego nam zrodla 
przed okolo dwoma miliardami lat poplyn~ly stru;mienie zycia, 
tworzqc wielkie mnostwo najrozniejszych form. Powstala na ziemi 
niezwykIe bogata, roznorodna biosfera, liczqca obecnie okolo milio
na stu tysi~cy gatunkow roshn i zwierzqt. 

N iikt chyba nie przypuszcza, zeby wszystkie ga tun'ki tworzyly 
jeden lancuch 0 milionie ogniw - z jakqs bakteriq na poczqtku 
a czlowiekiem na koncu. Od zarania zycia powstaly niewqtpliwie 
rozne linie rozwojowe, tworZqc wciqz nowe i nowe rozgalfizienia. 
Systematyczne badanie szczqtkow roslinnych i zwierz~cych, pocho
dzqcych z nast~pujqcych po sobie epok geologicznych, pozwolilo na 
odtworzenie r'ozwo'ju l'odo wego (fiJogell1ezy) ni t:lktorych grup r05
linnych i zwierzficych. PrzesIedzono np. w odkladanych niegdys ko
Iejno warstwach lupkow pliocenskich (koniec trzeciorz~du) co
raz bardziej zroznicowane muszle slimaka Paludina. W najstar
szych warstwach spotyka si~ jedynie muszle gladk ie, pMniej zja
wiaj q si~ Iekko faliste, a w kOl1cU cale bogactwo f orm od gladk ich 
do fantastycznie, bogato powyginanyeh. Kierunek zmian jest tu az 
nadto w~docz.ny. 

Znany jest tez mniej wi~cej rodowod wsp6lczesnego k onia . 
Ewolucja koniowatych trwala 55 milionow lat. Protoplastq ich jest 
malenki (okolo 30 em wysokosci) Eohippus, .ktorego szczqtki zna j

http:w~docz.ny
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dujemy juz w dolnym eocenie (wczesny trzeciorz~d); wi~ksze nieco 
formy troj- i dwupalczaste spotykamy w oligocenie (Mesohippus), 
miocenie (Meryhippus), pliocenie (Pliohippus). W pleistocenie 
(czwartorz~d) zjawia si~ wyso'ki (ok. 150 cm), jednokopytny Equus, 
ktory par~ mihonow lut pozniej zosta1 udomowiony przez czlowie
ka. Ciekawe jest, ze rowlIloleg,le z powi~kszeniem rozmiarow ko
niowatych i przystosowywaniem ich nag do biegu, 'szedl szybko 
post~pujqcy rozwoj ich polkul mozgowych, w rezultacie czego ci~
zar mozgu Equus przewyzsza tenze u Eohippus kilkadziesiqtkrotnie. 

Podobnych przykladow, swiadczqcych 0 kierunkowosci w ewo
lucji, paleontologia dostarcza wiele; mozemy uwazac, ze TZecz jest 
dostatecznie udowodniona. Jnaczej jest z ideq post~pu, ktora nie 
spotyka si~ dotqd z jednomysl'D'osciq. Idea ta wyraza si~ w prze
konaniu, :i:e istniejq takie kierunki razwoju (bynajmniej nie wszy
stkie), w ktorych nowopowstajqce ga,tunki stanowiq wy:i:sze forrny 
od 1'wych fiIogenetycznych przodkow. Post~p tym sj~ rozni od 'kie
runkowosci, :i:e przyjmuje zmian~ w czasie nie ja-kiejkolwiek cechy 
organizmu, lecz takiej, ktorej wartosc stanowi 0 polo:i:eniu dalIlego 
ga tunku w hierarchii istot zywych. 

Rozne wartosci bywajq przyjmowane 'za kryterium post~pu. 

Teilhard de Chardin uwa:i:a za takie kryterium samq zloionosc. Zlozo
nose ro'zumie on nie jako przypadkowe polqczenie dowolnej liczby 
jednostek (jaik na przyklad w 'krysztale alba w gwiezdzie), lecz jako 
zorga'11izowanq ca1osc, ktora sklada si~ ze stalej liczby elemen
tow (atom, cZqsteczka chemiczna, wirus, komorka, zwierz~). 

Cal-osc taka rna okreslone gra'nice i pewien zakres "samodzielnosci", 
rna swoj poczqtek i koniec. Zlozonosc, a z niq autonomia jednostki 
powi~ksza si~ w miar~ wzrostu liczby i jakosci jej elementow oraz 
w mi.'\r~ roznicowania si~ ich powiqzan i wzajemnego na siebie 
'oddzialywania. Wyra:i:a si~ to w coraz wi~kszym "uporzqdkowaniu" 
wewn~trznym i coraz bardziej celowym dzialaniu na zewnqtrz. 

Spencer, Huxley, Lecomte du Nouy, Siewiercow przyjmujq po
zornie innq wartosc jako kryterium post~pu w ewolucji: wzrost 
uniezalezniania si~ od otoczenia i wzrost zdolnosci opanowywania 
go. Inni mowiq wprost 0 le'p6zej orga'nizacji weWin~trznej i efekty
wnosci w dzialaniu. Mam wrazenie, ze wszystkie te kryteria mozna 
z powodzeniem sprowadzic do teilhard6wskiej "zlozonosci". Nie
zale:i:nosc od otoczenia i opanowywanie go wymaga sys,temow 
ochronnych i systemow regulacji, ktorych 'podstawq Sq zorganizo
wane uklady, narzqdy, specyficzne tlkanki itd. Wzrost unieza'leznie
nia rna wi~c swe rna terialne podloze w zlozonosci. 

Trzeba zaznaczyc, ze wsrod wielkiej li~zby kierunkow rozwojo
wych tylko w trzech glownych 1i.niach widzimy wyraznie zmamiona 
post~pu. Jedna prowadzi ad jednokomorkowych sinic i zielenic 
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do roolin nasiennych, druga od pierwotnia'kow do "uspolecz.nionych" 
owadow blonkoskrzydlych, trzecia od tychze pierwotniakow do 
c:zlowieka. . 

W dwoch pierwszych liniach niemozliwosciq by bylo wyroznic 
jak]s ieden gatunek stojqcy na szczycie danej gal~zi. Nie mamy pod
staw do sCldzenia, ze dqb jest doskonalszy, niz lipa, 1'oza czy pszenica. 
Nie powiemy tez, ze pszczola stoi wyzej nia: mrowka alba 08a. 
Wiele jest gatunkow, ktore osiqgn~ly w rownym stopniu zlozonosc, 
niezaleznosc od otoczenia,i mogq opanowywac bardzo roznorodne 
tereny. 

TY'lko w hnii ssakow lozyskowych - najwYZszych kr~gowc6w 
wsrod wielu gatunkow 'row:norz~dnych powstal jeden tak bardzo 
odbiegajqcyod innych, ze nie wahamy si~ go nazwac najdoskonal
szym 'owocem calej ewolucji. Jest nim Homo sapiens. 
Ogranicz~ si~ do paru momentow obrazujqcych drog~ rozwoju 

ad jednokomorkowca do is toty rozumnej. W jaki sposob realizuje 
si~ coraz wi~ksze uniezaleznienie od srodowiska? Na pierwszy plan 
wysuwa si~ tutaj lepsze odgraniczenie od otoczenia i sprawniejsza 
orgamizacja wewm~trzna. Delikatna, cieniutka blonka cytoplazma
tyczna - jedyna ochrona wielu pierwotniakow - jest stopniow:> 
zast~powa(lla przez wanstw~ specjalnych komorek ochronnych, zwa
nych egzodermq u jamochlon6w, epidermq - sk6rkq u sh"unow
c6w. Ta z kolei ust~puje miejsca wieJowarstwowej sk6rze, opa
trzonej gruczolami, wloskami i innymi urzqdzeniami majqcymi 
zapewnic i izolacj(), i regulowanq wymian~ z 'otoczeniem (plazy, 
gady, ssaki), W ten spos6b realizuje si~ podstawowy warunek 5ta
10sci Srodowiska wewn~trznego - niezaleznosc ad naglychzmian 
w otocze.niu. Poza izolaejq od otoczenia wymaga to oczywiscie orga
nizacji, koordynacji wewn~trznej. . 

Komorka ameby, 'pantofelka jest uniwersalna - pelni wszystkie 
funkcje zyciowe przy pomocy szeregu nieraz skomplikowanych 
organoid6w, jak plamka czula, wodniczki t~tniqce, rz~ski itd. U gq
bek, jamochlonow kom6rtki Sq zromicowane na dwa typy: zewn~trz
ne - ochronne, opatrzone cz~sto w na,rzqdy ruchu - i wewn~trZlne, 
kt6rych gl6wnq funkc.iq jest pobieranie i trawienie pokarm6w, 

1m wyzej stoi organizm, tym wi~ksza w jego cz~sciach, (komor
kach, organach, narzqdach) specjalizacja, a zarazem coraz bardziej 
ograniczona tych cz~sci autonomia i zdolnosc do sacrnodzielnego 
zycia. W wielokomorkowym organizmie, jak w mqdrze pomyslanej 
maszynie, kazda cz~sc rna wyzmaczonq funkcj~ i zakres dzialania. 
Wytwarzajq si~ systemy CZuw3.jqce nad harmonijnyrn wspoldziala
niem caloSci. Sluzy temu w pierwszym rz~dzie powszechna w swie
cie zwierzqt i roSlin regulacja tzw. hormonalna oraz - wlasciwa 
<0 ile wiemy) tylko zwierz~tom - regulacja nerwowa. 

http:funkc.iq
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Juz naJnlzsze zwierz~ta i rosliny majq systemy autoregulacji 
(jest to jedna z podstawowych cech zycia), ktore pozwalajq 'im od
zyskac wewn~trznq roW!nowag~ po kazdym jej zakl6ceniu. Staly 
poziom za'kwaszenia plazmy (pH) regulujq na przyklad chemiczne 
systemy buforowe, ktore majq zdolnosc wychwytywania jonow kwa
sowych alba alkalicznych, gdy te si~ znajdq w plazmie. Wiele spraw 
jest regulowanych juz na rt;ym prymitywnym pozilOmie przez syste
my hormonaline. Na przyklad system heparyna-trombina wlasciwy 
kazdej komorce; pierwszy z tych hormonow uplynnia koloidy 
plazmatyczne, drugi je zestala. Od stopnia zas plynnosci plazmy 
zalezy, jak wiemy, jej przepuszczamosc oraz tempo 'przemialllY ma
terii. 

Regulacja hormonalna osiqga wysOiki poziom u kr~gowcow. Sq tu 
specjalne organy tzw. gruczoly wydzielania wewn~trznego. Produ
kujq one i wSqczajq do krwi specyficzne substancje - hormony kie
rujqce dzialaniem innych organow, narzqdow. U wyzszych zwierzqt 
system regulacji hormonalnej nie wystarcza ze wzgl~du na stosun
kowo powolne jego dzialanie (rz~du sekund, a czasem nawet minut 
i godzin). Rozwija si~ wi~c rownolegle drugi system regulacji - sy
stem nerwowy. Umozliwia on natychmiastowe reakcje (rz~du ulam
ka sekundy) na bodzce zewn~trzne lub wewn~trzne. Musimy tu za
znaczyc, ze regulacja jest tylko jednq z funkcji systemu nerwowego 
i bYlIlajmniej nie najw3:iniejszq·. 

J a1k si~ rozwijala ewolucyjlIlie organizacja systemu nerwowego? 
U wi~kszosci pierwotniakow reakcja na bodziec wyst~puje jedynie 
w miejs{:u jego zadzialaniCl" u nj,ektorych jednokomorkowcow jest 
juz przenoszenie ilinpulsu w plazmie na inne miejsce, u jamochlo
now do drugiej komorki. Poiniej wytwarzajq si~ specjalne komorki, 
tka'IJIki sluzqce d,o odbierania i przenoszenia wrazen oraz do koordy
nowania dzialania poszczegolnych CZ~Sci coraz bardziej zlozonego 
ustroju. 

Pierwotny uklad nerwowy (na przylklad u jamochlonow) jest roz
lany - sklada si~ zszeregu rowtTIorz~dnych w~zlow, polqczonych 
nerwami. U mi~czakow i stawO!TIogow wyst~pujq centralne w~zly 
nerwowe i Sq umieszc:?)O!TIe w glowie. Stawonogi doszly do doskona
lej w swoim rodzaju regu'lacji nerwowej, a zwlaszcza niektore 
owady 0 'scentr,diz·owanym systemie nerwowym oomacz·ajq si~ 

szczegolnie rozwiniGtym instynktem, przejawiajqcym si~ w ich zy
ciu indywidualnym i spolecznym (pszczoly, mrowki, termity). 

lruna linia postGPu, wiodqca przez kr~gowce do czlowieka, poszla 
drogq przesuwania si~ centra11nych osrodkow nerwowych ku przo
dowi glowy, co bylo zwiqzane z niezwyklym wzrostelin masy polkul 
mozgowych. W zwiqzku z rozwojem 'kory mozgowej (zewn~trzna 
cz~sc substancji polkul mozgowych) obserwujemy wzmozenie swia



STANOWISKO CZLOWIEKA W PRZYRODZIE 1151 

domego centralnego kierowania wS:Delkim dzialafniem. U czlowieka 
osiqga one pelniE:, do j"kie'j nawet siE: nie zbhza zadne zwierzE:. Jed
noczesnie dzialanie instynktowe, tak powszechne u zwierzqt, ustE:
puje u czlowieka na drugi plan. Noworodek ludzki, z wyjqtkiem 
ssania, nie dziala instynktowo, wszystkiego siE: "uczy". Mamy tu od 
poczqftku dzialanie rozumu. Czlowiek dopiero w rozwoju osobniczym 
nabywa te umiejE:tnosci, kt6re zwierzE: przynosi 7. sobq na swiat 
w skoiiczonej formie. Wbrew pozorom jest tu wyzszosc czlowieka. 
Rozwija on wlasnq aktywnosc psychicznq, zdolnq do nieskoiiczenie 
roznorodnych, tw6rczych reakcji na wszelkiego typu bodice. Nato
miast liczba odpowiedzi instynktowych zwierzE:cia jest ograniczona, 
a typ ich banalny. 
, Spojrzmy na sposoby chronienia siE: od zimna, jakimi rozporzqdza 
na przyklad b (wyjqtkoW'o "mqdre" zwierzp.) i czlowiek. Lis przy 
spadku temperatury, gdy si~ nie moze salwowac ucieczkq do cieplej 
nory, wlq{!za instyktownie mechani'zmy ochronne: jezy siersc, wy
dziela tluszcz na powierzchni skory, przyspiesza procesy przemiany 
mateTii itd. Jci:eli to nie pomoze, musi zginqC. Tak reagowal pierw
szy lis iyjqCY na ziemi i tak bP.dzie reagowal kazdy lis, jaki b~dzie 
zyl kiedykolwiek. U czlowieka srodikiochrony przedzimnem, wlq
czane automatycznie, Sq duzo uboZsze niz u lisa (chocby brak futra 
do "zjezenia"). Niemniej uniezaleznianie si~ czlowieka od zimna jest 
bel por6w:nania efektywniej.sze dZiE:ki Jego rozumowi. Juz czlowiek 
pierwotny ubiera si~ w s'k6ry zwierzqt, pali ogieii, buduje szabs itd. 
W miar~ 'Post~pu cywilizacji i technitki mnoiq siE: sposoby ochrony 
przed zimnem. W XX wieku ciepla odziez z materia16w sy.ntetycz
nych, stale regulowana temperaltura w mieszkaniach i pojazdach 
chrfo>niq czlowieka przed szkodliwymi zmianami temperatury 
i oszcz~dzajq jego wewn~trznq energi~ przed zbE:dnymi ekspensami 
w zwiqzku z autoregulacjq instynktownq. 

Centralny system nerwowy u czlowieka uzddlnia go nie tylko 
do przemy.s}nego zabezpieczenia i ochrony wlasnego sr<Odowiska 
wewm;trznego, ale takze do aktywnego przeksztalcania srodowiska 
zewn~trznego na takie, jakie mu odpowiada. 

Wprawdzie niektore z nisko nawet stojqcych mikro-orga·nizmow 
mogq zmieniac swe srodowisko, nie uciekajqc si~ do pomocy ro
zumu (na przyklad palectka kwasu mlekowego przemienia mleko 
slodkie i plymne w kwasnq ga'laretk~), ale jest to oparte 'na bardzo 
prostych reakcjach chemicznych, dokonywanych przez te same 
zawsze enzymy, dzialajqce w jednym tylko zazwyczaj podlozu. 
Jest to wlasciwe przemianie materii danej bakterii. 

Niektore zwierz~ta na wY'iszych szczeblach rozwoju czynnie zmie
niajq sr<Odowisko. tworzqc na przyklad wielk~en3.l5ypy, zakladajqc 
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tamy (termity, bobry), ale i w tym wypadku nie jest to dzia1alllie ro
zumowe, Ij;ylko instynktowe, zawsze wedlug odziedziczonego wzoru. 

Przeobrazenia srodowiska dokonywane przez czlowieka w prze
ciwieiistwie do tamtych Sq roznowdne i tworcze. Moze si~ wydawac, 
ze czlowie'k zostal sk,!po obdarzony przez natur~. Wiele zwierzolt 
biega, p1ywa szybciej od niego, posiada lepsze k1y i pazury, lepiej 
widzi, slyszy, subtelniej czuje. A mimo to czlowiek pokonuje prze
strzenie nieporownanie szybciej ad najbardziej chyzych ptakow 
i czworonogow, posiada mnostwo narz~dzi, przyrzqdow i maszyn 
wyostrzajqcych wszystkie zmys1y poza wszelkie mozliwoSci natu
ralne jakiegokolwiek zwierz~cia. 

Oczywiscie przy obecnym poziomie techniki kazde dalsze udooko
nalenie wymaga wsp61pracy wielu ludzi, zorga.niwwanego zycia 
spo1ecznego. Udoslkonalenia te coraz bardziej "wyzwalajol" czlo
wieka, czyniq go wolnym i niezaleznym obywatelem swiata, ktory 
nie potrzebuje calymi dniami ci~zko pracowac, aby zaspokoic swe 
potrzeby, a jednoczesnie jest panem innych jestestw zywych, nie 
m6wiqc juz 0 materii nieozywionej. 

Ewolucja ,techniczna - P()st~p w opanowywaniu otoczenia 
jest naturalnym przedluzeniem ewolucji biologicZlnej. G10wnym 
celem jednej i drugi€j by10 i jest utworzenie i utrzymanie przy 
:iyciu stworzenia wyjqtkowego, jakim jest Homo sapiens. 

Stanowisko cz10wieka w przyrodzie jest naprawd~ bardzo ekspo
nowane. Jesli we:imiemy pod uwag~ podane tutaj kryterium post~
pu, cz10wiek jest niewqipliwie najwy:iszym ogniwem ewolucji. Jest 
on najbardziej "zlozonq" (w sensie teilhardowskim) istotq, jakq zna
my. Pod tym wzgl~dem nie rna zadnych szans dorownania m'll tak:ie 
zadna elektronowa maszyna. Dzi~ki wysoce doskonalym systemom 
autoregulacji oraz koordynacji cz10wiek ma zdolnosc iz·olowaillia si~ 
(w razie potrzeby) od niesprzyjajqcych warunkow zewn~trznych 

i zachowywania sta100ci swego srodowiska wewn~trznego, mimo 
ogromnych nieraz wahan otoczenia. ,TednOczesnie jego stosunek 
do srodowiska jest alktyw,ny i tworczy; mo:iliwosci ludzkie opano
wywania materii, jak si~ przekonujemy w ostaltnich czasach, Sq 
wprost nieograniczone: 

(;zIowiek XX wieku tworzy nowe pierwiastki chemiczne, nowe 
"ciala niebieskie", opa'nowuje nawet .sHy biologicl'1ne: otl'zymuje 
nowe odmiany i gatunki roslin i zwierzqt 0 po:iqdanych dla siebie 
cechach. Homo sapiens zasiedla coraz nowe przestrzeni,e, wydziera 
ziemi~ morzu, nawadnia pustynie, miedlugo za~c:iy "poletika do
swiadczalne" na innych planetach itd. Jednoczesnie tworzy nie
zmiernie roznorodn'! technik~, wymysla coraz nowe sposoby ujarz
miania i "zaprz~gania" do swoich maszyn istniejqcych w naturze 
zapasow energii. 
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Technika z natury rzeczy rna slu:i:yc calernu czlowiekowi, nie tylko 
dogadzac jego cialu i oszcz~dzac rnu wysilku (ch9c i to jest n;e
wqt.pliwie bardzo wa:i:ne). Wszystkirn udoskonaleniom technicznym 
powinny przyswiecac dwa cele: stworzenie optymalnych warunkow 
dla sprawnego dzialania ludzkiego ciala, oraz zapewnienie maksi
mum swobody dla czlowieczego ducha. Nawet technika wojenna 
(oby jej jak najpr~dzej w ogole nie bylo!) - srodki zabijania 
i niszczenia - majq sluzyc (w przekonanill producentow) obronie 
czy to wolnosci, czy to interes'6w gospodarczych jakichs grup ludzi. 

Nie zapominajmy 0 tym, :i:e technilk~ tworzy czlowiek dla czlowie
ka. Stawarzajqc coraz Jepsze warunki zycia i rozwoju ka:i:dej jedno
stki ludzkiej, czlowiek swiadomie, a cz~sciej nieswiadomie posuwa 
si~ naprzod w tym samym kierunku, w jakim przez miliardy lat po
suwalo si~ :i:ycie. Ewolucja czlowieka to prawdopodobnie ostatni etap 
ewolucji biologicznej. W tym etapie - tak sarno jak w poprzed
nich - Iprzyswieca cel ogolny: unieza'leznienie od otoczenia i pano
wanie nad nim. Zmienil si~ jednak obiekt, ktory rna si~ przeksztal
cae. Nie chodzi juz 0 przemian~ gatunku jako takiego na bardziej 
jeszcze panujqcy nad otoczeniem, a 0 uzyskanie pelni wolnosci przez 
wszystkie nalezqce do gatllnku "czlowiek" jednostki. Post~p ludz
kosci odbywa si~ "na terenie" kazdego poszczeg61nego ludzkiego 
compositum. Mo:i:emy go mierzyc jedynie liczbq procentowq ludzi 
reahzujqcych jego kryteria. 
Nast~pny krdk ewolucji, glos;»ony przez Teilharda de Chardin 

twoTzenie nowej farrny organicznej w postaci zjednoczonej ludz
kosci - !Jlie wydaje mi sie czyms realnym. Sklcmiam si~ raczej 
do zdania Lecomte du Noiiy, ze ewolucja biologiczna si~ zakonczyla, 
a dalszy postE;P lezy calkowicie w sferz·e duchowej poszczegolnych 
ludzkich indywiduow. 

Jedynie z punktu widzenia nadprzyrodzonego ludzkosc zjednoczo
na W Chrystusie jest organizmern ozywlonym wszechobejrnujqcq 
laskq. Trudno jedrnak tego typu zjednoczenie czyst,o duchowe uwa
iac za dalszy etap ewolucji biologicznej. 

Wabec zasadniczej przerniany ja'koSciowej, jaka zaistniala przy 
powstaniu gatunku Homo sapiens - rnianowicie przy polqczeniu 
ciala z rozurnnyrn i wolnyrn duchern w jedno ludzkie compositum, 
zrnienila siG i poglebila tresc kryterium ewolucyjnego postepu. Przez 
uniezaleinienie czlowieka od otoczenia nalezy rozumiec wzrost 
jego wolnoSci - nie tylko swooodG czynienia tego, co chce, ale 
wdnosc ducha, kt6ra podporzqdkowuje wszelkie dzialalnie fizyczne 
i psychkzlne najwyiszyrn uznanym przez siebie waI"itosciorn. 

Prawdziwie wolny jest ten czlowiek, ktorego cialo - rnaterialna 
cz~sc jego natury - jest doskonale podporzqdkowane swojej "for
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mie" - duszy. Przykladem ludzi wolnych Sq swi~ci (nie tylko ka
ll'OInizQwaru i nie tylko katolicy). 

Kryterium p6st~pu osoby ludZ'kiej Jezy wi~c w uniezalemieniu 
si~ ducha od ws ze']iktej materii - na,wet od maLerii wlasnego ciala. 
Za kryteruum zas pOiS t~pu calej ludzkosci trzeba by uwazae tworze
nie wsz~dzie takich w arunkow zycia: spolecznych, politycznych, 
gospodaT,ezych, zeby kRzdy poczYlnajqcy si~ (nie tylko ul'Odzony) 
czlowiek mial zapewniOO1e optymalne warunki dla osiqgni~cia pel
nego, harmonijnego rozwoju pi~knej, zdrowej i wolnej osoby ludz
ki,ej . 

Tak wi~c widzimy, ze z faktu przynaleznosci czlowieka do bio
sfery oraz jego wyjqtkowego polozenia wsrod inrnych ist'ot zywych 
wyrni;kajq k(msekwencje Inatury czysto moraInej. Mianowicie nab ie
ramy przekonania 0 naszej odpowiedzialnosci za dallszy post~p 

ewolucji, ktory rna sie; odbywae w nas lSamych, w ludziach nas 
otacza jqcych i-co szczegolnie wame ~ w juz istniejqcych lub 
majqcych si~ poczqe dzieciach: Pami~tajmy, ze od nas zalezy, jakie 
warunki do wolnosci b~dq mieli ci, co po nas przyjdq. 

Lecomte du Notiy i Teilhard de Chardin zasluzyli si~ wielee, 
gdy w oparciu 0 teori~ biologi'cznq uprzytomnili ludziom wierzqcym 
i niewierzqcyun specjalne stanowisko czlowieka w przyrod7!ie. To, 
co glosila dotqd religia, czasem filozofia, zyskuje oparcie w d()lktry
nie nauk scislych. Dobrze, ze 0 godnosci czlowieka zaczyna mowie 
biologia, bo wlada ona j~zykiem zrozumialym dla ka'zdego bez 
wzgl~du na jego przekonania religijne, polityczne itd. 

Uczeni ci posieIi mysIi, ktore moglyby bye zaczynem nowej 
a,ntropologii - nauki 0 calym czlowieku, 0 je-go specyfice gatun
kowej, miejscu w przyrodzie i wynikajqcych stqd zadaniach. 

Teresa Rylska 
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PAUL DENIS 'OP 

POCHODZENIE CZlOWIEKA 
W UJ~CIU PRZYRODNICZYM* 

Zbytnio pospieszyl si~ tworca paleontologii z wygloszelliiem 
twierdzenia: "Wszystko sklania do przyj~cia, ze rodzaj ludzki nie 
istnial zupelnie w krajach, gdzie dokonujCl si~ odkrycia wykopa
liskowe kosci" 1. Skoro temu twieI'dzeniu zadal klam szereg od
kryc uwienczony w latach 1891/92 na wyspie Jawie odkryciem 
dziwnych jakichs kosci, H a e c k e 1 zawyrokowal, iz tajemnica 
poczCltk6w ludzkosci jest juz ostateczntie wyjasniona. Sprzyjaly 
temu wszelkie pozory. Bez jakiejkolwiek innej podstawy poza 
naturq dzisiejszq, rozwiqzal on zagadnienie a priori przy za
stosowaniu prostej dedukcji wychodzqcej z zasad tra.nsformizmu. 
Wbrew swemu slynnemu poprzednikowi podtrzymywal on istnlie
nie w przeszlosci ogniw lqczqcych ludzkosc z rz~dem ssak6w n3
czelnych (primates). Materialistyczny jego rozp~d na pierwszy rzut 
oka wyglqdal na przesadzony: oskarzano go 0 zaslepienie. A oto 
okazalo si~, ze byl swietnym prorokiem. Na dlugi bowiem czas 
przedtem, zanim uCf E:n jego, holenderski lekarz wojskowy Euge
niusz Dub oi s, wydobyl w r. 1891 na swiaUo dzienne pierwsze 
ogniwo lancucha, przepowiedzial ·on odkrycie kosci naleiqcych 
ongis do istoty posredniej mi~dzy czlowiekiem a malpq. Ochrzcil 
go z gory mianem pithecanfhropus (= malpolud). Ot6z odkryte 

• Artykul stanowi fragment ksiE\zki Les origines dlL monde et de t'hlLmaniM. 
Liege-Paris 1950, s . 70-92. 

O. Pawel Den i s, OP jest profesorem Kolegium Teologlcznego La Sarte (Huy). 
Obok wymienlonej ksiqzki oglosil drukiem: Istam e·t Chretiente, Impressions de 
voyage (L,! Pensee Catholique), 1948, i La reve'.atton de la grace dans Saint Paul 
et (/.ans Saint Jean (La Pensee Catholique), 1948. W tlumaczeniu polskim zostaly 
pominiE:te sformulowania autora, kt6re stracily jui. SWq aktualnosc. 

J Georges C u vie r, Recherches sur les ossements fossiles, 4 I, 217. Cuvlera 
wyprowadzily z r6wnowagi fantastyczne pomysly przyplsywania kosci zwierzE:
cych istotom ludzkim. Tym siE: ttumaczy cZE:sciowo jego zbyt pospieszny, nle
przychylny op6r wobec niewielu odkryc znanych w jego czasach. 

, 
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na J a'wie kosci nosiiy znamiona ludzkie i malpie do tego stopnia 
zmieszane, ie trzeba bylo czekac na nowe odkrycia, by przeciqc 
przedluiajqcy si~ od p6lwiecza spor na korzysc hipotetycznego 
przypisania tych resztek istocie ludzkiej 2. Jedyny ten dokument 
pozwalal na stwierdzenie zasadniczej ciqglosc,i mi~dzy jednq raSq 
a drugq. Zamykal on czlowieka w ramach powszechnej ewolucjl 
i dowodzil jed,nosci pochodzenia wszystkich mieszkancow kuli 
ziemskiej. 

Na razie zwyci~stwo jenajskiego profesma wyglqdalo na cal
kowi.te. Odkrycie to potwierdzalo w sposob zdumiewajqcy jego 
teori~ ewolucji opartq na zaloieniu poligenizmu. Zaloienie to 
w nauce 0 czlowieku oznaczalo - wedlug wyraienia jego pierw
szego szermierza - przewrot dajqcy si~ porownac z przewrotem 
kopernikowskim w nauce astronomii. Kladl mianowicie kres an
tropocentryzmowi, tak jak tamten na zawsze uchylil geocen
tryzm 3. Niewqtpliwie wykopaliska nast~pne wciqi wypelnialy 
przerwy zachodzqce mi~dzy formq Pithecanthropus a czlowiekiem 
z jednej strony, oraz mi~dzy tym pierwszym a malpami czleko
ksztaltnymi - z drugiej 4. Na te odkrycia trzeba bylo co prawda 
czekac, ale niemniej byly one pewne. Stare dogmaty filozoficzne 
o odosobnieniu czlowieka i 0 jego suwerennosci wsrod. stworzen 
otrzymywaly tym samym cios, po ktorym jui nie mialy siE: 
podniesc **. 

• Istotnie odkrycia si~ mnoiyly w ciqgu osta tniego p61wiecza 
wywolujqc znaczne poruszenie. POCZqwszy od wykopania Pithe
canthropa istnialy punkty ustalajqce drog~, jaka dzieli obecny 
typ czl.owieka od tego, ktory Haeckel proroczo umieszczal na po
lowie d rogi mi~dzy czlowiekiem a malpq. W r. 1856 wydobyto 
na swiatlo dzienne w dolinie rzeki Dussel, doplywu Ren'll, kalot~ 
ludzkq i inne kooci. Szczqtki te naleialy do czlowieka nazwanego 
odtqd neandertalskim (od miejsca, gdzie je znaleziono - dolina 

2 Do ..zagadkowego jeszeze Pitheeanthropa" z r. 1930 (P. Tell h a r d de 
C h a r din, "Revue des questions scientifiques", 20j VII 1930, 15) dolqczyl sl<; 
od r. 1926 do 1939 szereg brael co do rasy, rnianowicie Sinanthropus, kt6rego ludz
kie pochodzenie zdaje si<; potwierdzac to sarno I odnosnie do poprzednlego. Por. 
H . B r e u i I, Le feu et l'industrie de pierre et d 'os dans le gisement du "Sinan
thropus" Ii Choukoutien dans la revue "Antropologle" 42 (1932) 1-17 S. M 0 n t a n
don, L'homme prehistorlque et les pr.!humains, Paris 1943, 170-185. F. M. Be r
go n lou x, - A. G lor y, Les premiers hommes, Toulouse 1943, 123-126. 

S Por. Anthropogenle, Leipzig 1874, 709. 
4 Malpy czlekoksztaltne, zwane Inaczej antropoldaml to: gibbon, orangutan, 

goryl, szympans, kt6re to dzi<;ki swej budowle blizsze 81\ wzgl<;dem czlowieka 
niz rnalpy pozostale. 

•• O. Denis pisze tu 0 Interpretacjach naturallstycznych, kt6rych, oczywiScie, 
nle podziela. - PrzyP. tlum. 
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Neandra). Neandertalczyk, choe si~ zbliza do ·formy Pithecanthro
pus, mimo ogromnych luk6w brwiowych, pot~znego koseca izwie
rz~cego wyglqdu, r6imi si~ oden paru rysami czysto ludzkimi. Na 
nieszcz~·scie wiek pokladu poprzewiercanego przez poszukiwaczy 
nie cial si~ ustalic. Nadto z"rzucono, ze idioci dzisiejsi majq nie
kiedy dosye podobnq czaszk~. Zwalcza,no wi~c nami~tnie wnioski, 
jakie zdawalo si~ pociqgae za sobq to odkryoie. Dyskusja sj~ za
koitczyla, gdy w r. 1886 w jaskini S~y (w prowincji Namur) od
kryto podobne ko·sci ludzkie w terenie, kt6rego wiek mozna bylo 
okreslie. Typ zatem neandertalski nie by! wyjqtkiem a nowe zna
leziska pozwolily uczonym st'Wierdzie istnienie rasy ludzkiej 
niekt6rzy m6wili 0 gatunku - kt6rej cechy starannie zbadano 3. 

Istnienie jej zostalo potwierdzane przez nast~pne wykopaliska 
nie tylko w r6znych punktach Europy, lecz na Jawie i os'tatnio 
w Afryce. 

W r. 1924 otwarla si~ nowa era: miala ona ukazae, jak Pithec
anthropus z Jawy zbliia si~ juz nie do istot' ludzkich dzi~ki nean
dertalczykom, lecz do malp cz!ekoksztaltnych. Zaznaczyl si~ na 
skutek odkrycia kosci malp 0 cechach ludzkich krok naprz6d, tyr11 
razem od strony malp, skierowany ,1m granicy przeciwnej, osiq
gni~tej juz przez szkielety ludzkie 0 formach malpich. Dotqd tylko 
Afryka Poludniowa dostarczyla tego rodzaju pozostalosci. Byh 
to w kraju Beczuana czaszka mlodego osobnika, u kt6rego ca!o
ksztalt uz~bienia a nadto szczeg61y budowy z~b6w wykazujq mie
szanin~ cech czlowieka i szympansa. Nazwano go Australopithe
cus africanus. M6zg jego jest wi~kszy i wyzszy od m6zgu obecneg0 
szympansa; pojemnose m6zgowa wynosi od 700-750 cm3 czyli 
jest mniejsza od pojemnosci typu Pithecanthropus (1000 cm3) ***, 
ale wi~ksza od pojemnosci zyjqcych malp czlekoksztaltnych, z kto
rych najwi~kszy samiec nie przekracza 620 cm3 pojemnosci. 
W r. 1936 i 1938 w Transwalu znaleziono bardzo duze z~by ludzkie 

5 M . B 0 u I e, L'homme fossHe de la Chapelle-aux-Saints, Paris 1911-1913 

••• Podajemy dokladniejsze dane: Pojemnosc m6zgoezaszki m lodoeianego mal
poluda nalez'lcego do rodzaju Australopithecus a!ricanus wynosl, wedlug Roberta 
B roo m a, okolo 500 em3. Nieco w yzej ocenil t<: pojemnos<' G. W. H. S e h e per s, 
kt6ry pomies7.cza j 'l w gl'anieach 510-530 cm3. Dla kalaty doroslego osobnika 
Artur K e i t h przyjql pojemnosc 625 em3 a Broom pojemnosc 6003 lub wi<:cej , 
Ten ostatni wysunql przypuszezenie, ze indywidualne wahania wielkosei pojem
nosel puszki czaszkowej si<:galy u doroslych reprezentant6w rodzaju Australo
pithccus africanus od 400 do 800 em3 1ub "awet wyze j. Za nieco nizsz'! g6r n q gra
nic'! opowiedzial si <: Schepers, wedlug kt6rego pojemn osc m6zgoczaszki d oro
slych osobnik6w zeJ',skich wynosil a 550-G50 cm.\ a doroslych osobnik6w m<:skich 
600-750 cm3, co daje sre dniq pojemn osc dla obu plci 650 ems. 

W rodzaju Pithecanthropus przyblizona srednia pojemnosc m6zgoezaszki do
si<:g a, wed!ug Schepersa, w gatunku Pithecan thropu.s erectus 900 cm 3 a W g a
tunku Pithecanthropus pekinensis 1000 em3, - Przyp. ttum, 
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przywarte do szczqtk6w ozaszek i szczE:k niewq.tpliwie ma1pich . 
Posiadaczy ich nazwano Paranthropus lub PZesianthropus, tzn. 
bliskimi ludziom. Osobniki te 0 natUI'lze trurdnej do okreslenia 
uwaza siE:, ze "przekroczy1y granic~ , od kt6rej pOCZqWszy istoty 
te znalaz1y siE: na drodze do przysz1ej lud!zkosci" 6. OdpowiadajCl 
one, jak siE: zda je, dokladnie w gatunku ma1p temu, czym jest 
Pithecanthropus mi~dzy istotami ludzkimi. A zatem ponad do
1em dzielqcym morfologic21nie czlowieka i zwierzE: r2Jucono nowe 
przE:s1o, ~m ieszczone tym 'razem miE:dzy Pithecanthropem a m al
pami cz1ekoksztaltnymi. 

W swietle tych danych drE:czqce zagadnienie poczqtk6w lurlz
kosci narzucilo si~ od nowa : jakiej na·tury Sq stosunki zachodzqce 
miE:dzy czlowiekiem i malpCl? Skoro podobienstwo ich wzrasta 
w miarE: cofania si~ w ciqgu wiek6w, czyz nie nalezy stqd 

.wysnuc wniosku 0 stosunku zaleznosci bardziej rozwiniE:tego czlo
wieka od mniej rozwini~tej ma1py? Bqdz przeciwnie, skoro cecr.y 
ludz,kie, brane w swym ca1oksztalcie, nie dajq si~ sprowadzic do 
caloksztaltu cech malpich, czyz nie swiadczq one 0 niezaleznosci 
gatunku "czlowiek" od gatunk6w ma1pich? W obecnym stanie 
nauki rozwiqlzanie przyjmujq<:e jeden z czlon6w tej alternatywy 
a odrzucajqce drugi wyda je siE: niemozliwe. Jedyne dopuszczalne 
rozwiqzanie zadowala w &pos6b nieca1kowity zwolennik6w tez 
przeciwnych: z jedmej strony czlowiek przedhistoryczny bardziej 
niz dzisiejszy bylby bliski m alpy a bliskosc ta oznaczalaby 
wsp61ne pochodzenie; z drugiej zals z tego faktu nie mozna wnio
skowac 0 istnierriu jakiejkolwiek wi~zi zaleznosci jednego gatunku 
od drugiego, nawet gdyby siE: sprawdzilo, ze oba pochodzq z n ;e
okreslonego jeszcze wsp6lnego zr6dla. 

Pierwszy punkt nie wywoluje juz sprzeciw6w. Jest rzeczq nie
zaprzeczonq, ze og61nie biorqc podobienstwa mi~dzy czlowiekier.l 
a malpq Sq bardzo scisle. Oboje nalezq do rZE:du n a c z e 1 nyc h 
(pr imates) 7, i z latwosciq mozna by mnozyc wsp61ne ich rysy, 
jakimi Sq zasad!nicza tozsamosc narzqd6w ,trawienia , krqzenia, od
dychania, takie same miE:snie, takie same kosci, taki sam wzorzec 
uZE:bienia i niem al podobny uklad nerwowy. Krew ludzik q ledwie 
siE: odr6znia od k rwi niekt6rych malp, podobnie plemniki. Z oby
dwu stron za'ch odzq te same choroby czy to samorzutnie czy drogq 
ich wywolatITia. Wreszcie obecnosc u czlowieka n iektorych orga

n G. M 0 n t a n d o n , dz. ey t ., 272. 
7 RZ'ld naezelnych ob e.imuj'l zwierzEl ta 0 wygl'ldzie bardzo r ozmaity m w praw

dzie, l eez wyr6zn iaj 'lce sip' ea ikowicie od p czostalych £sak6w przez poi'lezenie 
tal<ich eech jak: wielka p uszka m6zgowa zawiera j 'lca m 6zg bardzo r ozwi n i<:ty ; 
konczy n y g6rn e przystosowane d o ehwy tania i zak ol1czonc r Elk oma 0 paznokeiach 
p laskich ; uZElbienie wszystkoj edz'lce , dwie brodawki pie rsiow e . 
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now szczqtkowych swialdczylaby 0 wi~kszych jeszcze podobiel1
stwach w przeszloSci. Tak np. wyrostek robaczkowy rna stanowic 
resztk~ bardziej pojernnego przedltem jelita slepego, a kose ogo
nowa (coccyx) - slad ogona. 

J akkolwiek juz uderzajqce mogq si~ wydae dzisiejsze cechy 
podobienstwa do malp, musialy one bye jeszc,ze bardziej uderza
jqce w typach ludzkich wczesniejszych od pojawienia si~ czlo
wieka nowoczesnego 8. Odkryte bowiem szkielety i dopuszczalne 
na ich podstawie uzupelnienia co do cz~sci mi~kkich; ukazujq 
w rozmaitym stopniu cechy wyraznie malpie, pornieszane niekiedy 
z cechami ludzkimi, stojCjcyrni dose blisko rnQrfologii nowocze
snej 9. CzasZika typu Pithecanthropus jest do tego stopnia w uksztal
towaniu swym malpia, iz dlugi czas jq uwai:ano za wlasnosc ja
kiegos wielkiego gibbona. I odwrotnie, czlowiek z Cro-Magnon 
wsp6lczesny wiekiern reniferowi, a zatern poi:niejszy. jest typem 
o wiele- bardziej rozwini~tyrn, ktory naleiy urniescic w grupie 
ludzi wsp6lczesnych. Oczyw~scie, dla przypuszczen pozostaje c1q
gle znaczny obszar. Stqd cz~sto uczeni uznajq trudnosci, jesli idzie 
o ustalanie dokladnie tego, co odroznia rnalpy od czlowieka. Zgadza
jq si~ jednak, gdy idzie 0 sygnalizowanie faktu zasadniczego: oczy
wistego wyst~powania zaakcentowanych rysow rnalpich u czlo
wieka przedhistorycznego w por6wnaniu z czlowiekiern nowycn 
czas6w: "Dzieje ludzi wykopaliskowych zblii:ajq bardziej galqz 
ludzkq do gal~zi rnalpich" 10. 

W zagadnieniu tym, ktore wciqz jes,t 'niejasne, stanowi zapewne 
pewien przyczynek to dziwne stwierdzenie: "Jest faktem nieza
przeczalnyrn, i:e podobienstwo rni~dzy rozwijajqcyrni si~ rnalpami 
czlekoksztaltnymi a czlowiekiern jest 0 wiele wiflksze nJi: rnj~dzy 
tym ostatnim a doroslq malpq: jest to uderza,jqce, gdy si~ por6w
nuje szkielet bardzo mlodego goryla ze szkieletami czlowieka 
1 goryla starego; pierwsze dwa Sq wzgl~dem siebie bardzo bliskie, 
a obydwa odchylajq si~ od trzeciego" 11. A zatern rna istniec chwila 
w rozwoju rnalpy i czlowieka, kiedy oba te typy Sq rnorfologicznie 
bardzo bliskie,a chwila ta dla rnalpy bylaby umieszczona przed 
osiqgnh:ciem wieku dojrzalego. 

NQektorzy uczeni poszli jeszcze da,lej i polozyli nacisk na bli
skie podobienstwa zachodzqce mi~dzy czlowiekiem a - tym ra
zem - embrionein malp czlekoksztaltnych: "Wszystko odbywa 

R "Rasy, jut nle lstniej1jce posiadaly cechy, kt6re pozostaj!!C w pelnl ludzklml, 
zblizaly si~ bardziej nit u obecnych typ6w czlowleka do uklad6w urzeczywist
nionych w malpach czlekoksztaltnych". R. deS i net y', DAFC, 4, 1842. 

P Por. M. B 0 u 1 e - H. V. Val 01 s, Les hommes jOsst/es, Paris 3 1946, 262. 
]0 M. B 0 u 1 e, dz. cyt., 537. 
11 E. D e v' a u x, ..Revue generale des Sciences" , 1924, 276. 
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si~ tak, jak gdyby czlowiek bral poczqtek 'nie ze stopniolWej i tru
dinej do poj~cia ewolucji jafkiegos galiunku rnalp, lecz z naglej 
zrniaJTIy w ewolucji jakiegos plodu, zrniany konczqcej si~ naro
dzeniern praozlowieka" 12. Cechy plodowe rnalpie rno:bna od'11alezc 
w czlowieku, podczas gdy sarna rnalpa rozwija si~ i wzrasta w kie
runku oddalajqcyrn si~ coraz bavdziej od swego uksztaltolWa'11ia 
prenatalnego. I tak poloienie growy ludzkiej decydujqce 0 pod
stawie 'pio'11owej ciala, p6zne zrastaJnie si~ kosci azas,zkowycr., 
twarz, M6ra pozostajeplaskq a nieprzedluza si~ ryjowato, br3k 
d~ugich walk6w nadbrwiowych, ograniczenie w owlosieniu i nie
dostaltek pigrnenta'cji - wszys1Jkie te zmamienne cechy ludzkie 
~najdujq Isi~ w rnalpie, kt6ra osiqgn~la pewien stopien rozwoju 
plod owego; nast~pnie ana je tr'ac,i, na,tomiast po,zostajq (me u cz10
wieka. Wnioski te zesta1wia praca, jalkq zawdzi~cza nauka a'11,tro
pologowi holenderskliemu nazwiskiem Balk Na,zwano to teoriq 
fetalizacji 1:1" 

W zastosowaniu do caloksztaltu nawszych dziej6w sprowadza 
si~ ona do hipotezy bez wqtpienia co na'jrnniej interesujqcej, kt6rq 
tu war-to podac. Wedlug niej czlawiek rna pochodzic z tego sarnego 
pnia co i malpy czlekoksztaltme. Lecz, podczas gdy rozw6j malpy 
coraz to bardziej w swej krzywej opadal ,na d6l, by si~ zakonczyc 
wreszcie na budowie rnoriolog,ic2lI1ej do dzis zachowanej, razw6j 
czlowieka post~pawal po linii prostej. "Zwolna, dragq post~pu
jqcej specjalizacji, rMne rodzj.ny rnalp czlekoksztaltnych rnialy 
si~ odchYllic od tego prawzoru ludzkosci, podczas gdy czlowiek, 
zazdrosny 0 SWq oryginalnosc, rnial trwac w uporze przeciwsta
wiania si~ wszelkoiej pr6bie zrozlliicow3lnia" 14 . ZbJizenie i upo
r zqdkowanie tych danych przekonalo wielu uczonych : ,,[Hipo
teza] ta liczy s'i~ z tylu faktarni pozytywnymi nie tylko odno.snic 
do naszegd gatumku, ale i odnosnie do pozoSitalego kr6~estwa zwie
rz~cego, ii: wiele rna szans rna to, ze zblii:a si~ do. prawdy" 15. W ten 
zwlaszaza spos6b tlurnaczy si~ fak+, i:e czaszka czloWlieka dzisiej 
szego bardzo przyporniJTIa czas:M~ dzieoka nearnderta:lskiego po
zbawionego jeszcze walk6w nadrbrwiJowych, podczas gdy bardzo 
si~ r6zni od Nemdertakzyka doroslego 16. ' 

12 L . Cue not, ..La Revue scientifique", 1942. 400 . • 


la B 0 1 k, Das Problem der M enschwerdung, Jena 1926 - G, - R, DeB e e r, 

EmbTy o l ogie et [ ' evoluti on, Paris 1933 (Uum. J. Rosland). 

11 E. Bon e, "Nouvelle Revue Theologique", IV/ 194'1, 387. 
1" L. Cue not, tamie. 
16 Po przedstawieniu wysilk6w odkrycia w pewnej g rocie l1a g6rze Karmel 

w Paleslynle szkielet6w, kt6re l'lczq w sobie ceohy neander talskie i cechy homo 
sapie,~~ , piszq Dud 1 e y B u x ton iDe Bee r: "Czaszki mlodych neander
talczyk6w bardziej przypominaj'l dorosiego homo sapiens nii dorosiego homo 
neandeTthalensis, a nawet jeszcze bardziej nii dziecko gatunku homo sapiens". 

Znak - 2 

http:rodzj.ny
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Taka jest dzis - ,niewqtpliwie prowizoryczna jak wszys~kie 
hipotezy w tym zatkresie, - teoria, kt6ra jak si~ zdaje, osiqgn~la 
najlepsze wyniki w usilowaniach wyrtlumaczenia pocz'ltk6w ludz
kosci. 

Wychodzqc z oczywistego pokrewienstwa obydwu gatunk6w 
i z faktu zaakcentowania ogolnego cech malpich w gatunku ludz
kim w miar~ cofania si~ w ubiegle tysiqc1ecia, mozna logicz,nie 
wnioskowac 0 identycznym pochodzeniu obejmujqcym obydwa 
gatunki w rodzinie naczelnych (primates): "W jakikolwiek spos6b 
przedstawia si~ wi~z i spos6b polqczenia, jaki mo.z.na sobie wy
obrazic dla typu ludzkiego z gal~z'iq naczelnych, jeden fakt isto
tny - w wypadku kazdej hipotezy - na jaw wyst~puje przy 
ogolnym przeglqdzie najbardziej niezawodnych danychpaleon·· 
tologicznych. Jednosc budowy, ktora ukazuje si~ nam olsriiewa
j'lCO od gory do dolu w l'z~dzie naczelnych, zobowiqzuje nas do 
przyj~cia jakiejs wi~zi materialnej lqczqcej caly ich lancuch" I; . 

Wniosek ten wygl'lda na naukowo ustalony i w jedno l'lczy jedno
zgodne wypowiedzi ze strony powa'g w zakresie prehistorii. 
"Wszystkie odkrycia, zwolna cofaj'lc coraz bardziej w przeszlosc 
pocz'ltek historii ludzkosci, wykazaly jedynie scisle wi~zy l'lczqce 
ludzkosc z resztq swiata zyj'lcego. Daleki od tego, by stanowic 
posr6d inatury niezrozumialy wyj'ltek, czlowiek stanowczo wi'lze 
si~ za posrednictwem dlugiego szeregu przodk6w ze wspolnym 
pniem, 'z kt6rego kolejno wychodzily r6zne grupy zwierzqt, sta
nowiqcych jego towarzystwo na kuli ziemskiej" 18. Pewnosc ta 
okazuje si~ bardzo mocnq ****, gdyz bierze poczqtek ze stwierdze
nia, kt6re odnawia si~ za kazdym razem, gdy si~ dokonuje od
krycie nowego typu czlowieka archaicznego: zawsze umozliwia 
one zblizenie por6wnawcze do gaitunkow malpich. 

Panuje tu jednozgodnosc cafkowita, kt6rej dowody latwo jest 

("La Nature", 25. 6. 1933.) M. Va u f r e y zas pisze: "Zdaje si<:, ze homo saptens 
otrzymal od mlodego homo neanderthalensis glowne swe cechy, podczas gdy 
wyspecjallzowane cechy doros/ego homo neanderthalensis odsunql od siebie i nie
bawem zatracil", ("Anthropologie", 1933, 646). 

11 P . T e i I h a r d de C h a l' din, "Revue de Philosophie", 1923, 171. In
stynktowny sprzeciw wzglE:dem tei "lu<:pujqcej wspolnoty" ("promiscuite genante": 
C. A ram b 0 u r g, dz. cyt., 7) jest niewqtpliwie ' uprawniony, gdyi rna za pod
staw<: bezwzgl<:dnie powszechnq 5wiadomosc godnosci, jaka wynosi czlowieka 
ponad zwierz<:. Blqd dopiero polega na tym, i.e si<: t<: godnosc opiera na takim 
pochodzeniu, ktore by izolowalo gatunek ludzki pod wzglt:dem fizjologicznym 
od pozostalych gatunkow zyjqcyeh. Krucha to podstawa i mijdrze j est jei po
niechac. Wielkosc czlowieka bierze sit; z przyczyny wznios]ejszej - z samej nac 
tury jego bytu duchowego i t1'anscendentnej przyczyny tej duchowosci. 

18 C. A ram b 0 u r g, La genese de l'humanite, P aris 1943, 6 . 

•••• Autor pisze: Cette certitude s'avere tTl?S forte ... - Przyp. tlum. 
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rnnozyc 19. Od chwili jednak dojscia do drugiego punktu spornego, 
czyli juz ,nie do sprawy pierwotnego pnia wsp61nego dla wszyst
kich naczelnych, lecz do sprawy stosunkow zalemosci, jakie mozna' 
by wydobyc na jaw odnosnie do ga,tUlnku ludzkiego i malpich 
gatunk6w, od tej chwili zaczyna si~ niepewnose. Bo oto opuszcza 
si~ dziedzin~ faktow a wkracza si~ w labiry:nt hipotez. Sarna 
wspolnota pnia mi~dzy dwoma rozgal~zieniami istotmie nie wy
swietla wzajemnego ich wzgl~dem siebie polozenia, a stqd uznane 
pokrewienstwo gatunk6w ludzk'iego i malpiego bynajmniej za 
sobq nie pociqga pochodzenia czlowieka od malpy. Trudnosc w ro
zwiqzaniu tej sprawy opiera si~ na pozornie stalym prawie, we
dlug kt6rego okresy zmialn mialy bye nagle i kr6tkie. Nowy typ 
od samego ukazania si~ swego mialby osiqgnqc to stadium, w kt6
ryrn juz si~ ustali, by siE'; juz odtqd rozmnazac w nieskonczonose. 
"Podobnie jak i w innych grupach zoo}ogicznych, szereg 
ewolucyjny *prowadzqcy od form pierwotnych do bard,ziej zrozni
cowanych tworzy si~ z nieciqglego nast~pstwa jak gdyby kamieni 
granicznych zaznaczajqcych post~P. pomi~dzy kt6rymi bqdz brak 
jest bqdz niewiele jest form przejsciowych" 20. Z punktu widzenia 
paleontologiczmego wynika stqd nieuchronne wielkie ubostwo 
dokumentow, zwlaszcza gdy idzie 0 kopalne szczqtki ludzkie, wy
kazujqce szczegolnq kruchose: "Dla przedstawienia linij zycia 
(kt6re powinny by wychodzic z punktu poczqtkowego a konczyc 
si~ na typach obecnych) pozostaje tylko nast~pstwo odgal~zien 

19 I tak mow! M. B 0 u Ie, dz, cyt., 534, ods. 3 : "Z calq kon!ecznosc!q trzeba 
przyp!sae wspolne pochodzenie ludziom i malporn. Od~hylenla mogll dotyczyc 
jedynie sposobu pojmowania tego, jak si~ dokonalo odgal~zien!e od pnia wspol
nego". - C . A ram b 0 u r g (dz. cyt" 116): "Kolejne ocikrycia paleontologiczne 
ujawnily Istnienie w ~rzeszlosci calego szeregu form (ludzkich I malpich), 
kt6rych budowy pow!qzane morfologicznie ze sobq i z pozniejszym! przedstaw!
cielaml grupy pozwalajll na stwierdzenie pokrewienstwa mi.::dzy nim! wszystki
mi". - H . Wei n e r t (L'homme prehistorique. Paris 199, 30): "Mozna bye 
pewnym, ze pochodzimy z pn!a analogicznego do szympansow". - F . - M. 
Be r g 0 u n I (I U x i A. G lor y (dz. cyt.; 412): "Zgodnie z prawdq trzeba po
wiedz!ee, ze cialo czlowieka i cialo malpy zdajll si~ mie6 wspolnych przodkuw". 
- E. Bon e ("Nouvelle Revue Theologique", IV/1947, 365): "Wszystko, co wiemy 
dzi§ 0 sc!slym mechanizmie dziedzicznosci i 'determinizmie jej praw kaze nam 
przypuszczac istn!enie j akiejs poczqtkowej wspolnoty mi<:dzy malpq a czlowie
k iem, jakieg05 gl~bokiego 1 podstawowego pokrewieI'tstwa, ktorego natur~ chciec 
dzis okreslic to rzecz prz,edwczesna" . Wreszcie w grudniu 1947 pisal kard. 
Lie n art ("Etudes", XII/1947, 291): "DIa nauki fakt zwierz<:cego p 'Jchodzenia 
ciala Iudzkiego uChodzi teraz za fakt ustalony. Podczas ,.Rozmow paleontoIo
gicznych", kt6re igromadzlly w Paryzu w kwietniu tego roku, clit<: paleonto
logow I b!010g6w francuskich, angielskich i szwedzkich, wszyscy - bez r6znicy 
tendencji filozoficznych - na tym punkcie byli jednomyslni". 

2Q C. A ram b 0 u r g, dz. cyt., 117. 
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• 
zawieszony,ch w powietrzu ITa niewidzialnej osi" 21. Wbrew nie
zmiernej niekiedy swej rozciqglosoi w czasie, okresy dostarczajqcc 
dotqd materialu paleontologicznego okazaly si€1 tak ubogie do dzis 
dnia w ludzkie skamie};iny (milriony narz~zi i niezliczone pozo
stalosci wobec jakiejs reszttki szkieletu!). J a<k:ie wiE;c dziwic si~ 
temu, ie kr6tkie epoki ewolucyjne nie dOSitarczajq wielu okazow 
n~ezbE;dtnych do tego, by dojsc w tej sprarwie do wnioskow n:ie
zawodnych? 22 

Przeszkoda wywolana iskqipq ilosoiq ' d'okumentow okazala si(~ 

dotqd nie do pokonania: "Wszystkie usilowania, by od,tworzyc 
rozgalE;zienia filetyczne, tzn. ustalic kolejnosc gatunkow kopal
nych stanowiqcych rzeczywiScie liniE; przodkow jak,iejs grupy, nie 
pozwolily nigdy ,na znalezienie pomiE;dizy rozmaitymi oka1zami 
poszczegolnych serii wielorakich form posredtnich, ktore mialyby 
je lqCzyc drogq nieznacz·nego stopniowClJIlJia; jedymie tylko w ogra
niczonych ramach gatun:ku moina bylo odtwolrzyc seh e stopniowe 
oamian rozloionych w czasie" 23. Prawo ogolne odnosi siE; w calej 
rozciqglnsci do wypaJdku czlowieka: "Obecnie nie ok'resla siE; 
z pewl1'osciq ani jednego z kopal,nych ogniw posrednich, ktore by 
w wypadku pochodzenia moglo lqczyc typ ludzki z pniem zwie
rZE;cym" 24. 

A zatem nie podobna wysled,zic przypuszczalnej ewolucji ga
tunkow malpich, mruej zrOimico'wanych, w kierunku ga1tunku ludz," 
kiego, bardziej rozwi'IliE;tego: "Jack daleko potrafilibysmy odroinic 
cechy ludzkie, czlowiek ksztaltem swym rue przedluia dokladnic 
iadtnego ze 7Jnanych nam ga'tunkow oden wczesIlliejszy,ch. W isto
cie, w pierwszej chwili swego ukazania siE;, galqi ludzka jest jUl 
w swych rysach istotnych w pelni zindywidualizowa,na" 25. Jak

21 P. T e i I h a r d de C h a r din, "Revue de Philosophie ", 1923, 171. Podobnie 
M. B 0 u Ie, dz. cyt., 539: "Kaide ugrupowani(~ istot sqsiadujijcych ze sobq 
dzi~ki eaioksztaltowi swych cech morfologicznych - ugrtipowanie co do rodziny, 
pochodzenia, gatunku - mozna porownac do drzewa lub krzewu, mniej lub wi<;cej 
krzaczasteg o , ktoregp kazdy kona r" galqz i galazka przedstawia odpowiednio 
bqdz rodzaj, b " d z gatune k, bqdz raSE;. Rozwoj kaidego z tych podzial6w b y i 
mniej lub wiE;cej zywotny, trwanie jego - dlui.sz~ lub kr6tsze. Fonny dzisiejsze 
Sq ,ed.ynie \vykwitami , ostatnim kwitnieniem niel<toryel1 odga1'lzien kOl1cOWych, 
z kt6ryeh wi'lkSZOSC w y marla lub stala siE: kopallnami". POI'. wyzej, 53, ods. 27. 

t~ "Wszystko, co mozemy powiedziec w te j sprawie , to tyle: wiemy 0 ty m 
raezej mniej, niz to przypuszczalismy przed jakimis laty trzydziestu" . A. - W. 
Has let t, Les prol:>lemes non ,,;solus de Za science, Paris 1938, 165 przeklad 
Buhot - Rossignol. 

2' C. A ram b 0 u r g , dz. eyt., 117. 
2·\ R. DeS i net y, DAFC, 1, 1841. 
25 P. T e i I h a r d DeC h a r din, "Revue de Philosophie", 1923, 164. Do

rzuca on dalej: "Jesli idzie 0 pochodzenie Iiniowe, ezlowiek ni'~ kontynuuje 
t.adnego znanego obeenie typu z grupy naezelnych, ezy to zywego ezy kopalnego. 
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kolwiek blisko si~ umiesci typ ludZlki obok malpiego, pozostaje 
on don rriesprowadza,lny i wyklucza mo;;Jiiwosc jakiegokolwit?k 
oden pochodzenia. Naukowa pewnosc, z jakq paleontologowie uzu
lezniajq ga,tunek "czlowiek" od pnia wspolnego dla wszystkico 
naczelnych (primates), pojawia si~ na 'iliOWO z chwilq, gdy pl:zeCZq 
mozliwosci stopniowego przechodzenia jednego gatunku w drugi: 
"Grupa czlowiekowaltych wisi jeszcze w powietrzu; nie Zinamy 
dokladnie punktu wszczepieiliia gal~Zii ludzkiej na gal~zia'ch czy 
pniach sqsiednich;' 26. Stqd calkiem 'na,turallIle zastosowanie teorii 
szeregow r6wnolegl;ych: linia czlowieka si~ga nieogrankzenie 
w przeszlosc IZ tym, ze a'ni pUIlIktu stycrznego, ani punktu wlqczeni:l 
do hnii mallpiej nie podobna wykryc. Innymi slowy czlowiek 
moze poczytywac ma1lpy za swych kuzynow, nigdy zas za przod·
kow 27. 

W nalst~pstwie tego - i to a fortiori - wylqczone jest pocho·
dzenie czlowieka od ja1kiejkolwiek dzis istniejqcej rasy malp: 
"Mysl 0 prostej zalle:inosci genea,log'icznej mi~dzy czlowiek iem 
a dzisiejszymi malpami dawno juz zostala porzucOina przez wszyst
kich prawdziwych badaczy pr,zyrody, jesli ktokoiwiek jq w ogole 
przyjmowa!. Dzis jq mozna znaleic tylko U pisarzy 'nie majq
cych nic wspalnego z naukq" 28 . Ostatnia proba podj~ta w tym 
kieru[1ku uwazala ludzkosc dziSiejszq nie jako cos jedynego 
bez wewn~trz'nych przegrodek, 'lecz jako calosc zloi:onq z rozmai
tych gatUlnikow rzeczywisC'ie odr~bnych i pochodzqcych z wielu 
hode!. Stqd twierdzenie 0 gatunkowej roznicy mi~dzy dzisiejszymi 
rasami: z6ltq, bialq, CZaDnq i czerwonq, 'i usilowanie - w oparciu 
o zabarwienie skory, a'natomi~ glowy, form~ wlosow i caloksztaltu 
organjzmu - uza,le2mienia poszczeg6lnych ras od rozmaitych ns 
malpich: goryla, szympansa, oranlgutanga itd. . 

Zebniem rpowszechnie wsrod antropologow pl'zyj~tym, nie ma 
jui potrzeby gubic si~ w gromadzeniu dowodow przeciw tej teorii. 
Argumenty za rniq wykazaly 'znaczmq k,ruchosc; CZ~SltO nawet sq 

ze sobq sprzeczne i pochodzq z wyohrazni 29. Rozbijajq s'i~ one 

Najoczywisciej zachodzi nieci!\glo,;c, odskok mi<;dzy liniq czlowieka a lini!\ wiel
kich malp". 

26 M. B 0 u I e, dz. cyt., 540. 
27 Por. E. Bon e, ,.Nouvelle Revue Theo!.· ', IV/ 1947, 382. Na nowo mozna by 

mnozyc stwierdzenia: "Dokladny punkt wszczepienia I'(al<;zi Iudzkiej w pniu 
wsp6Inym jest nieznany. Zadne dane wykopaliskowe nie l!\czq najbardzieJ 
pierwotnego czlowieka z la(lcuchem dawnych ma!p". (F. -. M. Be r g 0 u n i 0 1I X 

- A. G lor y, dz. cyt., 412). "Nie pochodzimy od szympansa, Iecz istnia! pien 
jedyny, kt6rego potomkami s!\ zar6wno czlowiek jak i szympans dzisiejszy" _ 
(Tamie, 365). 

2~ M. B 0 u 1 e, dz. cyt. 534. 
29 "PogI!\dy te to tylko Zamaskowana przy pomocy pewnego aparatu nallko

wego odmiana tego lIj~cia. kt6re szerokiej publicznosci kai:e interesowac si<; za
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z drugiej strony 0 fakt uwaiany za sprawd,ziarn jednosci gatun
kowej, a mianowicie 0 plod1nose zachodzqcq przy krzyiowaniu 
ludzkim (interfecondite). Osobniki, More, lqczqc siE: ze sobq, wy
dajq na swiat osobniki obdarzone dalszq plodnosciq, naleiq do tej 
samej rasy. Otoi rasy dzis'iejsze - bez najmniejszego wyjqtku -
Sq pomi~d'zy sobq nadal plod1ne; a nawet rasy mieszane oka,zujq 
siE: bardziej plodne od ras czystych so. Moina wi~c bye pewnym, 
ie przedstawiciele dzisiejszej ludzkosci stanowiq cZE:se jednego 
i tego samego gatunku i ze majq pochodzenie wspolne niezaleinie 
od iyjqcych dzis jeszcze gatunk6w malpich: "Na tym pUnlkcie 
wszyscy zoologowie, wszyscy przywdnicy Sq zgodni"31. 

Tutaj zatrzymujq si~ obecnie wnioski nauki. Uznaje si~ ona 
za niezdolnq do dalszego rozproszenia mrok6w, w jakie spowite 
Sq poczq.tki IUdZikosci. 

Do nich naleiy np. jednose ras zanik1ych. Ogol antropologow 
uzna je, ie ludzie dzis sta'nowiq doskonalq jed1nose gatunkowq. 
Lecz ta jednomyslnose ulega zmianie, gdy si~ przenosi to zagad
nienie w zasi~g ras kopalnych. Czy czlowiek neandertalski naJeiy 
do tego samego gatunku co rasy p6iniejsze tak bardzo oden roine? 
Czy rna on taki sam tytul do czlowieczenstwa co czlowiek z Cro
Magnon, przodek ludzi dzisiejszych? A zatem czy roine rasy, jakie 
wykarmila ziemia, zawsze grupowaly si~ w jed·nym gatunku po
dobnie jak pochodzq z jednego ir6d1a? 

Moie wydawac si~ czyms dziwnym, ie jednose gatunkowa od
nosnie do tych zamierzch1ych okres6w nie znajduje poparcia 
u zwolennik6w dzisiejszej jednorodnosci. Wsr6d nich trzeba wyli
czye t.akie powagi jak: Boule, Vaufrey, Vallois, jak rowniei ks. 
Breuil i o. Teilhard de Chardin 32: "Trudno zaprzeczye - pisal 
Boule w r. 1921 - ie bylo wiele gaturnk6w "homo" i ie tJ"Py homo 
heidelbergensis i neanderthaliensis nie Sq zbyt roine od typow 
homo sapiens, kopalnianych czy iywych" 33. W dwadzie.scia lat 
poiniej C. Arambourg podtrzymywa1 to samo twie'rdzenie: "Idzie 
o typ ludzki (Neandertalczyka) do gl~bi roiny od homo sapient:; 
moina go uwaiac za odmienny gatunek w zooIogicznym tego slo

gadnieniem naszych pocz"!tk6w pod k"!tem, czy czlowiek pochodzl od malpy". 
M. B 0 u I e, dz. cyt., 449. - Por. na ten temat rozstrzygajqcy dow6d H.-V. 
Vallo i s, " Revue G{merale des Sciences pures et appliquees", (15. IV. 1927) 

201-209 ; "L'Anthropolog ie" , 1929 1. 2, 77-101. 

30 ..Ludile mog,,! sit: nienawidzic czy zabijac; tym nie mniej l'lczq sill pod 
wzglE;dem plciowym. St'ld zawsze istnieli mieszancy rasowi... Fakt ten jest naj
Jepszym dowodem jednoscl gatunkowej Judzkoscl i jednorazowego jej powstania". 
H. 	 Wei n e r t, dz. cyt., 21. 

31 C. A ram b 0 u r g, dz. cyt., 39. 
82 Por. DTC 12, 2529. 
~3 Dz. cyt. , 3, 538. 
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wa znaczeniu... Rozni si~ on od zyjqcych obecnie szeregiem dy
spozycji anatomic7.Jnych, kt6re znacznie przekraczajq zakres zwy
klych odmian morfologiczmych. stanowiqcych podstaw~ rozr6znia
nia poszczegolnych ras gatunku homo sapiens 34. Ta w dobie 
obecnej "obiegowa hipoteza" 35 przekonuje 'nawet tych, kt6rzy 
wbrew samym sobie jq przyjmujq pokonani szeregiem dowodow 
dostarczonych przez paleontologi~. 

Tymczasem w latach 1925-1931 ciekawe odkry1Cia w Palestynie 
wydobyly na swiaHo dzienne kosci ludzJkie, u kt6rych cechy typu 
homo sapiens mieszaly si~ z cechami zbl.ii:onymi do typu neander·· 
talskiego: "Typ czlekoksztaltny z Palestyny ma puszk~ m6zgowq, 
postaw~, klattk~ piersiowq, czlonki typu homo sapiens i podbr6
dek, kt6ry don si~ zbliza, lecz walek brwiowy, szyj~ przysadko
watq i miednic~ - podobne do Neandel'1talczyka" 36, stqd zupelnie 
uzasadniony wniosek: "Wyst~powanie obok siebie cech neander·
talskich i nowozytnych dowodzi przejscia czlekoks,ztalinego typu 
neandert allskiego w czlowieka z Cro-Magnon" 37. 

Przedwczesne byloby wyprowadzenie stqd be~posredniego wnio
sku, ze te dane kopalne stanowiq okaz skrzyzowania dw6ch 
ras, bo dotqd nie znaleziono typu homo sapiens, pochodzqcego 
z tak odleglej epom. Moze po prostu w gr~ tu wchodzi potomek 
Neandertalczyka b~dqcy na drodze ku typowi homo sapiens 38. 

Jakkohviek rzecz si~ ma istotnie, twierdzenie 0 dw6ch szere
gach rozwojowych, uleglo powaznemu za'chwianiu, wywolujqc 
prawdziwe zaklopotanie u zwolennik6w rozrozniania ludzkich ga
tunk6w. Nie porzuca1jqc swego stanowiska, zgadzajq si~ oni na 
mozliwosc skrzyzowan pomi~dzy dwiema l'asami, w kazdym wy
padku na mozliwosc przejscia genetycznego od jednej do drugiej: 
"Neandertalczyk i Sapiens mialyby tworzyc nie dwie rasy jednego 
gatunku, lecz dwa gatunki, ktore norma'lnie nie powinny po skrzy.. 
zowaniu wydawac potomkow plodnych. Wszelako nie jes,t calkiem 
niemozliwe, ze rozmaite czlowiekowate gatunki mogly wydClC 
osobniki plodne, ktore stanowilyby pien typu mieszanego... Warto 
przy tym zauwazyc, ze homo palestynski mogi si~ rozwinqc sa
morzut.nie bez mieszalnia rasowego czy gatunkowego z linii nean
dertallskiej 39. Czy 'spor nie jest po cz~sci sprawq slownictwa? Jesli 

34 C. A ram b 0 u r g, dz. cyt., 66 . 72. 
~5 Por. G . M 0 n tan don, dz . cyt., 214. 
36 G. M 0 n tan don, dz. cyt., 213. 
37 H. Wei n e r t, dz. cyt., 145. - Por. M. J ole a u ti, "La Nature", I, 1934. 
3e My§ll tak m. i . C. A ram b 0 u r g, dz. cyt., 129. 
39 G. M 0 n tan don, dZ. cyt., 214. - Por. C. A ram b 0 u r g, dz. cyt., 

7~n. - " Grupa palestyilska dziElki zespolen!u cech archaicznych i innych bardziej 
nowoczesnych dowodz! tego, ze od1eglo§c miEldzy czlowieklem neandertalskim 
a dzis!ejszym jest mniejsza, niz mozna by przypuszczac; ludzle palestyilscy 
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si~ przyjmuje najogolniejszq def~nicj~ galtunku, Mory obejmo
walby wszystkie osobniki Izdolne po skrzyzowaniu do reproduko
wania rplodnych nada.J osobnikow, trudno odmowic jednoSci ga
tunkowej ludzkosci Zlnarnej z wykopalisk. 

Nie da si~ zaprzeczyc donioslosci tych wniosk6w z racji ICO 

wplywu na Ziagadnienie, gdzie nalezy umiescic gatunek ludzki na 
pniu naiczelnym (primates). Ozy przejsc,ie dokonalo si~ w jednyr.1 
punkcie, w ktorym pOlWstal jeden jedyny odrostek? Czy tez pusciio 
wiele galqzek ze wsp61nego pnia? Jedrnosc gatunku sugerowana 
przez odkrycia palestyilskie sprzyja z pewnosciq hipotezie wsp61
nego pochodzenia. .Me to pochodzenie z kolei mozna odmiennie 
Humaczyc: czy w wymaga'nym jedy;nym odrostku Ina1lezy ' 'l1patry
wac calosc, grulp~? Czy tez wysta'rczylaby jedna para ludzi do 
tego, by SltanoWiic fundament ogTomnego gmachu ludzkosci? 

Uj~ta dose szeroko jednosc pochodzenia jest dzis przyjmowana 
przez wi~kszosc uczonych, ,nawet przez zwolennik6w ludzko~ci 

wielo'raikiej pod wzgl~dem gaitunlkowym: "Galqz ludzka mz jeden 
tylko odlqczyla si~ od pnia naczelny;ch; nie jest ona polQgene
tyczna. Jesli drogi rozwojowe ras obec-nych muszq cofac si~ do 
przeszloSci geologicznej, niemniej prawdq pozostaje, ze oddalily 
si~ one wzajemnie od siehie d.opiero po ich wspolnym wyj-sciu 
z pnia pieTwotnego" 40. Stwierdzic mozna bez zadnej wqtpliwosci, 
ze "a.ntropologia wspolczesna jest niemal jednozgodnie po stronie 
monofiletyzmu, przez kt6ry nalezy rorumiec polqczenie calej ludz
kosci z jednym jedynym pieTwotnym lpniem zwierz~cym" 41 . 

Atoli przy obecnym stanie dok'l1mentacj.i paleontologicmej na
lezy wyrzec si~ dalszego precy;w.wainia tego, czy ten jedyny pU!nkt 
wyjsciowy stanowrila jedna para lud2Ji czy tez wiele bylo osobni
k6w, kt6re daly poczqtek losom ludZikim. Odpowiedz twierdzqc8 
czy przeczqca opiera si~ na logolniejszych r02Jwazaniach lub oso
bistych wrazeniach 42; nieaostatec2Jnosc danych obie~tywnych nie 
pozwala Tha przeci~cie spor6w w spos6b rozstr·zygajqcy. Najm'l
drzejsza wi~c postawa to wstrzymac si~ od glosu: "Jest siprawq 
drugorz~dnego znaczenia zasianawiac si~, ile osobnik6w powstalo 

zapelniajq tEl przepasc, kt6ra zdawala siEl przedzielac te dwa typy". E . Bon e, 
loco ci L, 372n. 

40 H. Wei n e r t, dz. cyt., 28. 47. 
41 E. Bon e, loco cit., 381. 

• ·Ie "Zalezy ona od pogl'ldu, jaki siEl sobie wyrobi na sprawEl pochodzenia 
gatunk6w; jeSli siEl przyjmuje, ze mutaeja jest jedynq formq zmiany rozwojowej. 
mozna przypuseiC, ze na poez'ltku byla tylko jedna lub dwie istoty ludzkie". 
L . Cue not, La genese d'espe ccs animates, Paris 3 1932, 550. - O. Denis wy
powiada siEl wiEle w przedmiocie monogenizmu w znaczeniu scislym z czysto 
przyrodniczego punktu widzenia, abstrahuj'lc od tego, co mialby tu do zazna
czenia teolog. - Przyp. tlum. 
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podczas owych pierwszych narodzirn ludZlkosci; gdyz uawet w wy
padku, gdyby doskonale bylZlnany ten proces, nie bylo by spOSOO '..1 
ocenie liczby jego uozestnikow" 43. 

Niemniej obie hipotezy byly mocno podtrzymywane: "Jesli si~ 
chce pozos'tae w granic.ach nauikowego pra'Wdopodobienstwa 
mowi o. Sinety - stosujqC prawa ogolne ewo,lucji do powstani3 
organizmu czlowieka - trzeba konieoznie przyjqe, ze geneza tego 
tYlpu szczegalnego dokonala si~ podo'bnie jak i innych gatunkow 
zwierz~cych, ,tzm., ze w okreslonej epoce doprowa'dzila do pewne,; 
liczby osobinikow 'obu pIci, odznacZJajqcych si~ cechami wyro:bnia·· 
jqcymi nowy gartunek; w wypadku iktory nas zajmuje, jest nie
dopuszczallne, by bez szozeg&1nej ilnterwencji Boga ewolucj'a p'ew
nego pnia zwierz~cego dala w wyniku tylko dwa osobni.ki: same? 
i samic~, p,rzeznaozone do tego, by staly si~ na skwtek wlania du
szy duc howej c,ial,ami pierwszego m~zczyzny i pierwszej kob-je
ty" 44. Ludzkose wi~c mialaby powstae ·ze zrodel rozma1itych, kt6re 
pojawily si~ Ina ZJiemi jednoczesnie lub nie - i to w wielu r6znycb 
miejscach. 

Teza przeciwna 45 poW'oluje si~ na sposob dokonywania sic; 
ewolucj.i, Mary pod naZWq mutacjonizmu zdobyl dla siebie glosy 
uzna'nia w swiecie uczonych 46. Wedlug niego zycie mialoby wy
kazywae dlugie okresy stalosci, a po ,nich chwile uprzywilejowane, 
w ktorY'ch powstajq ,nagle 'nowe formy organiczne czyli mutacj r> . 
Nic .Die staje. napr·zesz;kodLJie temu, by mutacja dokonala si :; 
w jednym czy dw6ch osobnikach wyjqtkowych, a zatem, by "nowy 
gatunek roo'zil si~ z jedynego ZJalqzka i br·al poczqtek od wyjqt· 
kowego osobnika" 47. Dlaczego tak uie mO'glo bye i z gatunkiem 
ludz;k'im? Uprawnione jest wysnucie takiiego wniosku: "W naszych 
czasach wielu uczonych odrzuca poligenizm jako pozbawiony 
wszelkich powaimych podstaw. Podtrzymujq ani jako 0 wiele le
piej pOp'ar,ty naukowo monogeniz;m, ·tzn. uznajq jednose poczqtku 
gatunku ludz;kiego"48, 

* 
U kresu rozwazan nad prehistoriq luctZlkosci byloby dowodem 

zarozumialoSci utrzymywac, ze "najdonioslejsze zagadil1ienie" 

' " H. W e i n e r t , dz. cy t ., 48 . 
4~ R. DeS i n e t y, DAFC 4, 1845n. 
'5 "Managenizm paucza, ze istaty twarzqce to samo p hylum (g a1fl z zr6zni

cowana wychodz:jca ze wsp61nego pnia) pochodzq bqdz z jednega i tego samego 
pier wotnego stadia b<:dqcego u podstawy g al<:z i, bqdz ze sk rzyzowania jednego 
tylko mutanta z osobnikiem normalnym". F . - M . B c, u r g 0 u n i 0 1I x-A. 
G lor y, dz. cyt., 63 . 

4G Por. wyzej, 57n. 
., J . R a s tan d , Etat presen t du transformi sme, Paris 1931. 
48 Kard. Li e n (I r t, "Etudes", XIIj 1947, 299. 
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Huxleya zostalo rozwiq~ane. Jaki jest poczqtek czlowieka? Jak 
powstala mysl ludzka z 'ogromnego prqdu zycia, ktory od milia'rda 
lat pokrywa kul~ ziemskq? PrzyiSzlosc rnadal naglic b~dzie 0 od
powiedz - niezawodnie 0 tym zapewnia h~storia paleontologii 
w ciqgu ubieglego stulecia. Mimo jej post~pow i jakkolwiek mq
drze badac si~ b~dzie to zagadnienie przy zuzy,tkowalIliu najlicz
niejszych dowodow, zawsze pozostanie ogromny margines dla hi
potez, ktory - mowiqc obrazowo - sprowadza post~p nauk pre
historycznych do zapuszczania tu i owdzie sonJdy w morze bez 
dna. Konkretny sposob umieszczania gal~zi ludz,kiej na pniu pier
wotnym na zawsze pozostarnie niejasny z powodu odleglosci tego 
faJktu w czasie. 

Wi~c sprawa mialaby pozostac nie do rozwiqzaruia i nigdy nie 
mialoby si~ okreslic pozycji czlowieka w caloksztakie i8>tot zy
wych? Jesli si~ zgodzic na sprowadzenie zagadnienia do jednego 
jedynego punktu naprawd~ donioslego, to niewqtpliwie mozna 
dac zadawalajqcq odpowiedz. Ototen punkt: Czy zycie umyslowe 
rozw azane jako wyposazenie czlowieka jest tylko odmianq zyci:i 
zwierz~cego i czy w nast~pstwie odikryc paleontologicznych ' na
lezy sqdzic, ze "wielka bariera oddzielajqca te dwa swiaty jest 
dzisiaj bardzo obnizona" 49, i to do tego stopnia, ze trzeba jq zlek
cewazyc? Czy czlowiek rozwazany w calosci swego bytu bylby 
t ylko kresem naturalnej ewolucji zwierz~cia? Oto pytanie, ktore 
streszcza w sobie wszystkie inne i na ktore - jak i na wiele in
nych - tak odpowiada wybitny paleontolog: "Obecnie wydaje 
si~ rzeCZq pewnq, ze rozum ludzki nie jest skutkiem szczegolnego 
aktu stworzenia, pojawieniem si~ naglym; uksztaltowal on si~ 
zwolna" GO, 

Odpowiedz jest jasna, lecz korzysta ona wylqcznie z a'rg'llmen
tow wz'i~tych z dokumentacji prehistorycznej. To, co siEl wyzej 
mowilo, ukazuje, do jakiego stopnia podstawa ta jest jeszcze 
chwiejna. A zatem nie jest rzeczq zb~dnq sprobowac - jesli si~ 
tylko da - ,podejsc do tej trudln'osoi od innej strony. Otoz sprawa 
sta'je w nowym swietle, jesli s'i~ jq rozwaza w odwrotnej perspek
tywie, tzn. najpierw bada stadium obecne, a nast~pnie swiatlo 
stqd otrzyma'ne rzutuje si~ ku najodlegIejszym poczqtkom. Jak
kolwiek si~ przedstawialy metamorfozy ludzkosci u zarania jej 
ist,nienia oj jej "pomieszanie" ong,is wi~ksze z gatunkami malpimi, 

4~ Tak S'ldzH M. B 0 u I e, dz. cyt., 531. Dodaje on: "Juz nie wolno podtrzy
mywac, i.e w!adze umys!owe s'l istotowo r6i.ne u rozmaitych byt6w tywych, 
8'1 tylko r6i.nice stopni, a mechanizm wsz<:dzie jest ten sam". - Por. W. 
K 0 e hIe r, L'inteWgence des singes superieurs, Paris 1928; P. G u i II a u m e, 
La psychologie des singes, "Nouveau traite de psychologie" de Dumas, Paris . 
1941, t. 8. 

60 M. B 0 u 1 e, tamze, 532. 
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jedno stwierdzenie naTZUCa si~ dzis z calq oczywig,tosciq: nie
zgl~biona przepase dzielqca inne ga·tunki od lucWkiego. Wystarczy 
tylko otworzye oczy, by si~ przekonac 0 jedynej, az przerazajqcej 
roli, jakq czlowiek odgrywa na naszej planecie. Wystarczy wyobra
zie sobie wyglqd, jaki mialaby ziemia, gdyby same tylko gatunki 
malpie zyly na niej od epoki czwartorz~du. Lasy, stepy i pustynie 
pokrywalyby bez przerwy powierzchni~ kontynentOw. Zbyt latwy 
na to dowod: nie warto go nawet szkicowac. 

Z drugiej strony nauka wytrwale usiluje dowiese, ze cialo czlo
wieka bylo i jest bardzo podobne do malp czlekoksztaltnych.· 
ZbliZmY te dwa fa.kty: z jednej strony podobieilstwo fizjologicz'ne, 
z drugiej - zadziwiajqca ro:hnica w sposobie dzialania i w jego 
wynikach. Umysl logicz.ny u~na bez trudnosci koniecznosc jakie
gas czynnika, ktory nie jest organizmem, do tego, by wytluma
czyc przytlaczajqcq supremacj~ czlowieka. Koniecznosc to 0 tyl~ 

bardziej palqca, zenauka coraz bardziej zmniejsza rozollic<,: ana
tomicznq obydwu gatunkow. Brak tego czynnika, tego "czegoS 
innego" wlasciwego naturze ludZlkiej, tlumaczy, dlaczego malpa 
nigdy nie przeksztalci .przedmiotu, ktorym ch~tnie ciska na glowy 
nieprzyj 'aciol, dlaczego nie dokonala i nie dokona olna nigdy zad
n~go rzeczywistego post~pu w swoich nawykach w zakresie po
zywiooia, mieszkania, zycia stadnego czy samotniczego. 

A w obec tego coz za znaczenie moze miee wplyw czasu, od
miany spowodowane rozgal~zieniami lub odwieczny pochod ro
wnolegly dwoch gal~zi spokrewnionych? Rozgran1czenie, i to jasne 
rozgraniczenie, z pewnosciq istnialo, przynajmniej od pewnej 
okreslonej chwiE. A to wystarcza do tego, by umiescie gatunek 
ludzki, bez moi;liwosci jakiegokolwiek powrotu, w swiecie roznym 
od swiata zw.ierz~cego. Mi~dzy dwoma zwierz~tami czlekoksztalt
nymi pochodzqcymi z jednego pnia, z ktorych jedno bylo ,prostym 
ogniwem w nieprzerwanym nast~pstwie rodzenia si~ malp, a d'ru
gie staje u poczqtku linii koilczqcej si~ czlowiekiem dzisiejszym, 
roznica niedostrzegalna 'nawet z poczqtku, a moze nawet w C'iqgu 
dlugiego nast~pstwa, musiala bye ogromna. Inaczej fakty obecne, 
fakty nie do zaprzeczenia, Sq nie wytlumaczalne 51 • . 

; 61 "w tym stanie pierwotnym ukazuje siE: pozorna ciqglosc z wyzszyml zwie
r~tami, rZfldu naczeinych, nle majqcymi stae siE: ludzmi. A jednak istotna gra
nica jest przekroczona: wykryJe jq jednak dopiero przyszlosc. Jako spe cyfikacja 
biologiczna uczlowieozenie to sprowadza siE: do dose nlklych czynnik6w. Jako 
zas zdarzenie psychiczne, to w zasadzie samej r6wnie;!; jest materialnie bardzo 
niewiele, lecz wlasnie jest to pOj8wienie siE: zdolnoki, kt6ra przed powstaj<\cym 
gatunkiem otworzy przeznaczenie niewsp61mierne z przeznaczeniem bl010glcznym 
jaktegokolwiek innego gatunku i kt6ra do gCE:bl poruszy porz<\dek pozostalego 
5wlata zwlerzE:cego". D. Dub a r I e, "La Vie Intellectuelle", X /1947, 12. 
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Wolno za tem uwazac pOjawienie sit: pierwszej is,to1ty ludzkiej 
za "wybuch", jakiekolwiek - z naciskiem 'trzeba za;maczye 
mogly bye nie dajqce sit: 'okreslie odmiany i zawrotna przeszlose 
tego pojawienia si~ . W uprzywi1lejowanym dlniu htistorii wszech
swia1a zostaly Ipewne istoty obd'arzone tym swiatlem, More na
zywamy myslq. Mysl ta wymagala tysiqcleci, by utorowae sobie 
drogt: i rozwinqe wlasciwq sobie wielkose, ale zawierala ona od 
poczqtku 'nieskonczenie cenny zalqzek dalszego owego ro.ziwo,ju . 
Umieszczala ona swych posiadaczy od ra'zu w innym swiecie, 
"w i,nnym porzqdlku", jakby to powiedzial Pas c a L A zadatki 
m a jqce p02miej kh wyprowadzie z z,ast'oju, w Jakim pozosta jq po
zostale gatunki zwierz~e, domagajq Slit: przyczyny takiej samej 
natury jak wywolaneprzez niq skutki. P,rzyczyna ta otrzymala 
miano "duszy ludz·kiej", a tradycja starozytna widzi w niej sie-· 
dlisko ro~umnej myslL 

W srodek rozkwitu biologic~nego, ozywiajqcego naSZq 'pJanet~ 

od miliarda lat, dusza ludzka wkracza jako element bezwzgl~dnie 
nowy, niesprowadzalny do istniejq,cego przedtem zycia . Gdyby 
m ialo bye inaczej, dlaczego nie zrodzila sit: ona w jednakowy 
sposob w innych okolicznosciach - a sposobnosci ku temu n ie 
braklo -dlaczego ona nie czyni tego dzi:s? Rozum 'f)'QInown~e n a
potyka 'iu na starq zasaJd~ b~dqcq ciqgle w mocy: to co wit:ksze 
nie moze powstae z tego, co mniejsze. Wi~ksze w nalSzym wypadku , 
to zycie intelek,tua!lne, mni ejsze - zycie zw ierzt:ce. A za,tem poza 
tym zyciem zwierz~cym sZiUkae trzeba poczqvku duszy rozlUmnej. 
Taki jest wniosek nauki u kresu bardan nad czlowiekiem : naro
dziny dlU'cha domagajq si~ jakiejs i1nterwencji przekraczajqcej sily 
zycia tyl'l~o orga'nicznego. 

Co to Ibyla Iz'a interwencja? NaJuka jako taka nie moze odpo
wied1ziee na to pytanie, ktore wyrkracza poza zak,res obser wacj i 
A r y s tot e I e s, przyrodll'ik i filozof zarazem, mowil, ze dlUsza 
ludzka do ozywianego przez siebie orgami'~mu weszla p1'zez drzw i 
przybywajqc skqdinqd, balI\dziej z <da:leka i bardziej z wysoka n~ ;~ 
sam organizm. Chrzescrij,anska tra'dycja 'U'scisla , ze obecnose duszy 
wymaga: zewlll~tnmej ulliterwencji, ktora musi bye aktem stwo
rzenia. 

Paul Denis OP 
Hum. Augustyn Jankowski OSB 
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ISTOT A »CZlOWI EKOWATA« 

Z B A CCINELLO 

A POCHODZE N IE CZt.OWIEKA* 

o dkrycie istoty "czl'owiekowatej" z Baccinello w Toskanii wy
wolalo i wywoluje jeszcze Inajroz,niejsze wypowiedz,i. Mowi si~ 
o 1udziach, ktorzy mieli zye 10 mrilionow 1at temu, 0 Iplfzodkacb 
naszych, ktorzy by mie1i bye U1k'ryci w zlozach lignitu gornego 
miocenu. Odkrycie takie mialo bye "na1jwazniejszym" ze wszyst
klich dotychcLJasowych odkrye. W zwiqzku z teoriq ewo1ucji widzq 
niektorzy w tym fakcie "najbardz1iej przekonywujqcy dowod trans
formizmu", podczas gdy inni, 'przeciwnie, chcq w ,nam widziec 
"nie2lbity dowod" sklaniajqcy do odrzuceni,a tej te01'ii. Zwracaj?, 
oni mialnowioie uwagE: na to, ze jeze1ri istoty podobne do dzisiej
szego czlo'Wieka istnialy juz 10 mi1ionow 1at temu, jest rzeczq 
jasnq, ze organizm ludzki nie u1egl w ciqgu wiekow zadnemu 
przeksztalcellliu. 

Wydaje si~, ze wobec talk T6imorodnych i tak sprzecznych zdari 
jest rzeCZq pozytecznq szybkie urobienie sobie j'akiegos sqdu 0 zna
czeniu i wainosci odkrycia z BaccineHo. 

Przed€ wsz)"stkim trzeba dokladnie okreslic sens termill1u "istota 
czlowiekowa,ta" w pa1eontologii. Nie jest to, j'ak niektorzy mys1q, 
synonim na oznaczantie "czlowieka" 1ub "rodzaju ludzkiego". 

• Artyku! niniejszy zostal ogloszony pt. L'«Hominidb eLc Baccinello et les 
Ori gines de !"Homme w kwartalniku "Gregorianum", 40 (1959). s. 119-123. 

Auto r arty kli1u jest profesorem Papieskiego Uni\versytetu Gregociailskiego . 
Oglosil on m. i. : Il problema riella vita, "La Civil!a CattolIca", 4 (1938), s. 
248-251; 1l probLema di Dio e Le scienze naturali , Pref. di Pietro Rondini, 
Milano 1941, 80, ss. 122; Le transformazioni d-zl tTansformismo, "La Civilta 
Cattolica", Dic. 1941, s. 421-430 ; I.e or!gini dcll'Uomo, Roma 1942, 160 , ss. 107. 

La probabilitiL dell'evoluzionismo materialistico, "La Civilta Cattolica", 93, 
(19;2) , s. 181-188 ; La Vita (' l'Uomo, ProbLemi di Psico!ogia e di Anthropologia, 
Milano 1946, '8', S5. 403: Evoluzione 0 creazione? Le orlgini. dell'Uomo, Milano 
1948: Poligenesi eel evoLuzione nelle origini dell ' Uomo, "Gregorianum", 29 (lO48), 
5. 343-391; Australopithecinae, Osservazioni untro'pologic/l e, "Rivi5ta di Scienze 
Preistoriche", (1952), s. 1-68; L'Uomo nello spazio e nel tempo, Milano 1953; 
Osservaztoni medico - pSicologiche sui fatti concernenti la Risurrezione di N. S., 

1 
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Czlowiek jest zwierz~ciem rozumnym. Za jego istnieniem 
w epoce przedhistorycznej 0 wiele mocniej przemawia swiadectwo 
jakiejs cZYlnnosci kierowanej rozumem niz odkrycie fragment6w 
kostnych. 

W zeszlym stuleciu, gdy Boucher de Perthes odnaIazl podczas 
poszukiwan w nizszych walrstwach ery wsp6lczesnej lub czwarto
rz~dowej kamienie obra'biane celowo, wolal natychmiast: "Przy 
calej ich prymitywnosci te niezr~cznie obrobione kamienie do
wodzq istnienia czlowieka r6wnie pewnie, jak by 0 tym swiad
c'zyl caly Luwr" I. Zasadniczo to zdanie emfatyczne jest sluszne. 
Praca wykonana celowo, to Zinaczy na mocy swiadomej, nie tylko 
instynktownej oceny celu, kt6ry si~ chce osiqgnqe, wykonana ze 
znajomoociq srodk6w, jakie trzeba wybrae i dostosowac do tego 
celu, maze bye tylko dzielem istoty obdarzonej rozumem, istoty 
duchowej. Poniewaz zas rozum jest wlasciwosciq czlowieka, swia
dectwo wynikajqce "z pracy celowej" w powyzszym znaczeniu 
dowodzi obecnosci czlowiieka. Jak dotqd, nie rna zadnego dowodu 
pracy wykonanej celowo w okresach poprzedzajqcych naszq ert;; 
lub er~ czwartorz~dowq. Dlatego tez is,tnienie czlowieka w epoce
wczesniejszej od naszej ery nie jest d'owiedzione. Istnienie jego 
wbrew twierdzeniom niekt6rych autor6w - si~galoby wedlug 
najnowszych metod o.bliczan~a ok'resu przedhistorycznego (C 14, 
Izotopy tIenu) tylko k>ilku setek tysi~cy lat. 

Powyzsze uwagi nie mogq je'drnak dotyczye "istot czlowieko
watych" w sensie paleontologiczmym tego slowa. Dla niekt6rych 
uczonych nazwa ta nie sluzy wylqcznie do oznaczanda czlowieka. 
Obejmuje ana poza czlowiekiem pewne typy malp, kt6re juz nie 
istniejq za naszych dni, a ktore pewnymi cechami baQ"OOiej zbli
zaly si~ do czlowieka niz jakakolwiek grUIPa malp epoki wsp6!
czesnej. Jest to na przyklad Australopithecus, a moze i Oreopit·
hecus. 

Australopiteki, odkryte w Afryce poludniowej, nie naleza
lyby - wbrew zdaniu autor6w poludniowo-afrykanskich, Broo

"Gregorianurn", 39 (1958), s. 440-~62 ; Differenza fra !'anima . umana e !'anim~ 
delle bestie, .,Doctor Communis, Acta et commentationes Pontii iciae Acaderniae 
Romanae S. Thornae Aqulnatis", 1 (1958, II-III), S. 124-140. . 

Zagadnieniami, wywolanymi odkryciern Oreopiteka, 0 ktorego chodzi w arty
kule ks. Marcozziego, zaj'll si<: j eszcze ze strony katolicklej ks. Edward Bon e , 
S. J., z Instytutu Geolog icznego uniwersyietu lowa nskiego. Zob. tego autoril 
Un Hominlde vieux de douze milions d'annees? L'Oreopithequ e de Toscane, 
"Nouvelle Revue Theologique", 80 (1958), s. 851-858. 

, 

LIteratur<: przedmiotu, pelniejsz1\ od tej, jakq podaj e ks. Marcozzi, znajdzie 
Czytelnik przy koilcu rozprawy Jana H ii r z e I er a Oreopithecus bambo!i Ger 
vais - A preliminary Report, "Verhandlungen del' NaturIorschenden GesellschaIt 
in Basel", Bd. 69, H. 1 (1958), s. 46-43. - Przyp. Hum. 

1 CIr. M. Boule et H. Vallois, Les Hommes fo ssiles. Paris , Masson, 1946, s. 9'. 
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rna 2 Ii Robinsona 3 - ani do epoki pliocenu, ani do jego pogranicza 
z pleistocenem. Wydaje si~, ze nalezq one calko'W,icie do okresu 
pleistocenu, choc do roimych jego warstw. Do tego wniosku do:" 
chodzq Cooke 4, Boswell 5, Oakley 6, Konigswald 1, Howe-US 
i Ewer 9 po szczegolowych bada,niach fauny z roznych warstw 
tego okresu. Wynika z tych badail, ze Australo'piteki istnialy jesz
cze w Afryce poludniowej w okresie, w ktoryrn pojawil si~ czlo
wiek pierwottny. 

Sinanthrop, zwany czlowiekiem z Pekinu, i czlowiek z Mauer, 
jak i Atlanthrop 10, niedawno odkryty w Afryce p61nocnej, Sq juz 
ludzmi au'tentycznymi i Sq wspolczesni Australopitekom. Moze 
nawet Sq od nkh wczesniejsi. 

Jezeli si~ przyjmuje ewolucj~ w zastosowwniu do pochodzenia 
ciala ludzkiego, nie moina powiqzac w linii prostej czlowieka (zna
nego) z czasow najodleg'lejszychz Australopi,tekami. Wprawdzie 
Australopiteki posiadajq kilka cech uderzajqco podobnych do cech 
ludzkich, zwlaszcza gdy idzie 0 uz~bienie i postaw~, niemnicj 
jednak rOimiq s'i~ one innymi cechami, szczeg61nie im wlasciwymi, 
tak ze ta wygasla forma Naczelnych, jakko~wiek bylaby bliskq 
czlowiekowi, jest tylko bocznq gal~ziq ewolucyjnq. Z drugiej strony 
Austral~itekli Sq, jak to juz zauwazylismy. wspolczesne 'czlowie
kowi najdawniejszemu sposrod dotqd znanych. 

Oreopitek zawdzi~cza swe z-naczenie faktowi, ze mialby wy
kazywac pod niektorymi wzgl~dami pewne podobieilstwo do Au

2 R . Broom, The genera and Species of South African Fossil Ape-men, "Am. 
J. 	Phys. Anthrop.", vol. 8, n . 1 (1950), s. 1-13. 

~ J . T. Robinson, The genera antI Species of the Austra!opitheci'we, "Am. 
J. 	Phys. Anthrop. ", n. 5., 12 (1954), s. 181-200. 

4 H. S. Cooke, A P'retiminary Survey of the Quaternary Pe'riod of Southern 
Africa, "Union of South African Bureau of Archaeology. Archaeological series", 
n. 	4, Pretoria 1941. 

5 G. H . Boswell, "Nature", 18, XI (1930), s. 840. 
G K . P. Oakley', The Dating of the Australopithecinae in Africa, "ArneI'. J . 

Phys. 	Anthrop.", n. 5., 12 (1954) , s. 9-28. 

7 G. H. R . von Koenigswald, Begegnungen mit dem Vormenschen, DUssel
dorl, Diederichs, 1955. 

8 F. C. Howell , The Age o f the Austra.!opithecinae of Southern Africa, "Am. 
J. 	Phys. Anthrop. ", n. s. , 13 (1fJ55), s. C35-662. 

• R . F. Ewer, The Dating of the .4ust,·a!opithec·inae: Fauna! Evidence, "South 
African Archaeol. Bull.", XI (1956), s. 41-45. 

10 C. Arambourg. L'hominien fossi!e de Ternifine (Algerie), "Comptes reno 
dus des seances de l'Academie des SCiences", 11 octobre 1954. - L'Atlanthropus 
dc TerTiijine, "Libycat", t. II, 1954. - Une nouveUe mandibu!e d'Attanthropus 
du gisement de Ternifine, "Comptes rendus des seances de l'Acad~mie des 
Sciences", 3 octobre 1955. - Le pari.eta! de «!'Attanthropus Mauritanicus», ibidem, 
10 octobre 1935. - Recentqs decouvertes de pa!eonto!ogie humaine n,atisecs en 
Afrique du Nord frant;aise (!'Atlanthropus de Ternifinc - I' Hominien de Casa
blanca), "Proceedings or the Third Pan-Arrican Congress of Prehistory", 1955. 
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'straIOlpi,tekow, a jego istnienie jest 0 wiele wczesmeJsze od poja
wienia si~ czlowieka, gdyz si~ga w przeszlose do jakichs dzie· 
si~ciu miLionow lat. Stqd tez moilna by j'ego is,tfllienie umiescic 
'na hnii ewolucyjnej, Mora bylatby tak poczqrtkiem Austra'lopit€
kcw z jecilnej strony, jak tei - w innym kieDUll1iku - czlowieka . 
Irrnymi slowy, Oreopitek m6g1by wi~c bye wspolnym przodkiem 
Australopitekow i rodzaju ludzkiego. 

Ale nie jest to tak prosta sprawa . Jezeli d1a niektorych uc'Zo
nych Oreopitek naleiy do istot czlowiekowa'tych w wyiej poda
nym se.nsie paleontologicznym, to cilIa innych uczonych pylby on 
tY'lko malpq czlekoksztaltnq albo zwierzoksztaltnCj, majCjCC! po 
prostu 'niektore cechy wlasciwe czlowiekowi. Przy tym SCj pewne 
cechy, ktore cz~sc uCZionych uwaia za cechy podobne do ludekicb , 
inni zas nie 'podzielajq tego zda,nia. 

Spor ten tlumaczy si~ fragmentaryc:zm)'U'TI i niezupelnym stCl
nem pozostalosoi z OreopHeka. Pierwsze odkrycie jego szezCjtkov-t 
dalo nam tylko fragment iuchwy. Dna,leziono go w zloiach z okresu 
windebonskiego w Toskanii (Montebamboli) **. 

Fragment ten zbadal Gervais!!' w r. 1872 i przypisal go malpie 
czlekoksztaltnej. Nalezaltby on wi~e do grupy orangutana, goryla 
i szympansa (ktorq d~is nazywamy Pongidae). Schlosser 1~, prze
ciwnie, uwa:ha t~ iuchw~ za przynaleznq do malp zwierzok'sztaH
nych, do ktorych zalicza Oreopiteka. 

W r . 1890 Ristori 13 odkrywa w Caseani, rowniei w Toskanil, 
gorne z~by trzonowe Oreopiteka, opisuje je, i, po rozwaieniu 
wszystkich okoHcz'nosci, zabcza je do fragmentow czlekoksztaH
nych, pomimo kilku eech z tym niezgodnych. Gaudry 14 jest tego 
samego zda·nia co Gervais. Ale, pOCZqwszy od tego ezasu, przy-

Une III-erne mandibuLe d' «Atlanthropus ', d ecouv erte a TeTn ifine , "Quaternaria", 
HI, 1956. 

C. Arambourg et P. Biberon, D ecouverte d e v estiges humai ns acheuLeens 
dans La carriere de Si di Abdter-Rahman n pres CasabLanca , " Compt es rendus 
des seances de l'Academie des Seiences", 18 avril 1955. 

C. Arambourg et R. Hofistetter, Decouv erte en Afl·i.que du Nord de Testes 
humains du PaLeo!ithi que infeTieur. ibidem, 5 juillet 1955, - Le gisement de 
Ternifine : Resultats des fouilles de 1955 et de couverte de nouveaux restes 
d' «AtLanthropus», ibide m, 25 juillet 1955. 

•• Montebamboli znajduje si<: na p6tnocn y zach6d od Massa Marittima w pro
wincji Grosseto, - Przy p. Uum. 

11 p, Gervais, Sur un Singe fossite d'espece non encore decri te, qui a ete 
d ecouvert au Monte BamboLi (Italie) , "C. R , Acad. Sc,", t . LXXIV, 1872. 

12 M. Schlosser, Die Affen, Lemuren. Chiroptcrcn, "tc., des europiiisch Ter
t i ars, " Beitr, PaUiont. Ost-Ungarn.", 6, 1887, 

!3 G. Ristori , Le s Clmmie tossiLi italiane, "Boll. dei R. Comito Geo!. ... III, 
I , 1890. 

H A. Gaudry, Sur la simiLitude des dents de I'Homme et de queLques ani
matLx. "L'Anthropologie", 1901. 
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rodnicy przechylaj~ si~ do zdania Schlossera 15, Niedawno jeszcze, 
bo w r. 1945, Simpson 16, dyrektor Muzeum Przyrodniczego' w N0
wym J orku, opowiedzial si~ za jego pogl~dem. J ednakowoz w ro
ku 1949 Hiirzeler 17 przyst~pil znowu do szczeg610wych i dlugich 
badan juz nie odlew6w, jak niekt6rzy z jego po'przednik6w, ale 
samych fragment6w kostnych. Przychylil si~ on wtedy do wnio
sku wypowiedzianego przez Gervais i zaIiczyl Oreopiteka do malp 
czlekoksztaltnych, podnoszqc go p6zniej 0 jeden szczebel. w hie
rarchii byt6w , 0 tyle ze uznal go za istot~ czlowiekowatq IS, tak samo 
jak Australopiteki (1954). Klasyfikacja Hiirzelera opierala si~ 

prz~de wszystkim na pewnych cechach uz~bienia, gdyz az do 
r. 1956 mieli uczeni tylko kilka fragment6w zuchw i z~b6w do 
swej dyspozycji. 

Wedlug Hlir:z;elera gl6wnymi cechami zblizajqcymi Oreoipiteka 
do czlowieka bylyby wi~c: wzgl~dne proporcje rozmiar6w z~b6v/, 
brak diastemy ***, slaby rozw6j kl6w i obecnosc dwu guzk6w na 
pierwszym dolnym z~bie przedtrzonowym. 

Jednakowoz Vallois 19 ma pewne zastrzezenia co do tej klasy
fikacji Hiirzelera i zarzuca jej, ze owa cecha uz~bienia nie jes~ 
cechq charakterystyczmq dla istot czlowiekowatych, jak to twierdzi 
profesor szwajcarski. Zwraca on r6wniez uwag~ na to, ze odna
lezioriych szczqtk6w jest za malo, by m6c na ich podstawie wnio
skowac 0 naturze istoty kopalnej, do ktorej na.Jezaly. 

Inni uczeni, jak Kalin 20, Heberer 21 i Piveteau 22 przychY'laj'l 

15 G. Schwalbe. Vber den fosstlen Affen Oreoptthecu8 Bamboli. Zugleich ein 
BcHrag :zur Morphologie der Zlihnc der Prtmaten. "Zeltschr. !. Morph. u. 
Anthrop.". XIX. 1 (1915). s. 149-254. Autor ten opowiada siEl za !ormll posrednl<j 
miEldzy malpaml czlekoksztaltnymi I malpam' zwierzoksztaltnyml. 

10 G. G. Simpson, The princtples of classification and a classification of 
m ammals. "Bull. Amer. Mus. Hist.". 85. 1945. 

17 J. Htirzeler, Neubeschretbung von Oreopithecus bambolt Gervais. Schweiz• 
..Pal1iont.• Abh.". 66. 1949. 

IS J. Hurzeler, Zur systemattschen Ste!!ung von OreopHhecus. "Verh. Naturf. 
Ges. Basel", 65, 1954. 

••• Sposr6d dwunastu zbadanych przez Htirzelera okaz6w jeden tylko nosi! 
slad diastemy, bEld1\cej przerwll mi~dzy siekaczaml a klaml. Dlastem~, kt6ra 
wyst~puje u wsp6/czesnych antropoid6w, znaleziono dotlld w wypadku czlowieka 
tylko w szcz~ce (g6rnej) Plthecanthropa IV. Z antl'opoid6w kopalnych brak 
dlastemy wystllPil - obok Oreopiteka - u Australopithecinae. - Przyp. tlum. 

19 H. Vallois. L'Orc?opitheque: Hominide tertiaire primit!f. "L'Anthrop.... 58. 
1954; Nouve!les recherches sur l'Oreopitheque, "L'Anthrop.", 60, 1956. 

20 J. K!l1in, Die Illtesten Menschenreste und ihre stammesgcschichtliche 
Deutung...Historia mundl", Bd. 1, Munchen. 1952. 

!1 G. Heberer. Zur Beurteilung der Praehomininae. "Homo", 4. 1953; Die 
Fossilgeschichte der Hcrminoidea. in H. Hofer, A . H. Schultz, D. Starch, Primato
logia. Bd. 1, Basel. 1956. 

22 J. Plveteau, Primates. PaleontoLogie humaine, w J. Plvcteau. Traite de Pa
leontologie, t. VII. Paris. Masson, 1957. 

Znak - 3 
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si~ do zdania Hiirzelera, a jesli nie przyjmujq jego klasyfikacj i, 
,to godzq si~ n a to, ze u Oreopiteka wyst~pujq cechy, k t6re czyniq 
go ba.rdziej niz inne malpy podobnym do czlOlwieika i blii:szym 
ludzkiej linii ewolucyjnej . 

Ale Remane 23 podejmuje zastrzezenia Vallois, mianowicie: ie 
cechy, kt6re Hiirzeler uwaza za charakterystyczne dla ludzi, nie 
naleza wylqcznie do istot czlowiekowatych, skoro mo,:i:na je Sl?ot
kac taki:e u niekt6rych antropoid6w trzeciorz~du (na przyklad 
u takiego Proconsula). Pr6cz tego zauwai:a Remane, i:e uz~bienie 
u Oreopiteka rna, wraz ze swoimi szczeg6lnymi cechami, takze 
pewne rysy wsp61ne z Pongidae (wsp6lczesnymi antropoidami) . 
Do najwai:niejszych tych cech nalei:q: szczeg6lna forma srodko
wych z~b6w siecznych (Sq obosieczne), obecnoSc zaostrzonych sie
kaczy bocznych, odwr6cone proporcje dla podstawy i ostrza kl6w 
(u Pongidae bardziej jest rozwini~ta podstawa, podczas gdy cos 
wr~cz przeciwnego wyst~puje u czlowieka), ustawienie po prze·
kqtnej osi pierwszego z~ba przedtrzonowego dolnego, kt6ry rna 
dwa korzenie, tak jak u Ponflidae. 

Z tych powod6w Remane odrzuca klasyfikacj~ Hiirzelera i prze
czy temu, by Oreopitek mial bye istotq czlowiekowatq. Konigs
wald 2~, kt6ry odkryl ostatnio interesujqce szczqtki kopalne istot 
czlowiekowatych, jest r6wniei: zdania Rernane'a. 

W r. 1956 podj~to znowu wykopaliska i badania w Toskanii. 
Hiirzelerowi obiecano, i:e robotnicy starannie odloi:q fragmenty 
kosci, jakie by si~ mogly znaleic. W ten spos6b wydobyto nowe 
szczqtki Oreopiteka. Mi~dzy innymi znaleziono czaszk~, bardzo 
Be zachowanq, kilka kr~g6w l~dzwiowych, fragment kOSci lokcio
wej i kilka kosci r~ki. Hiirzeler 25 zdal spraw~ z tych znalezisk 
w artykule ogloszonym w r. 1958. Te ostatnio znale~one fragmenty 
przedstawialy mieszanin~ cech wlasciwych tak rnalpie, jak czlo
wiekowi. 

Zagadnienie to jest jednak zbyt wa:i:ne, by na podstawie, tych 
ostatnich, nie wystarczajqcych znalezisk mozna bylo powiedziec 
cos zupelnie pewnego 0 ich naturze. Ale w tymie czasie, 2 sierpn;a 
1959 r., znal eziono w zloi:ach Baccinello szkielet, jak si~ wydaje 
calkowity: czaszka, konczyny, klat.ka piersiowa, miednica . KoSei 
tych jeszcze nie zbadano. Profesor Hiirzeler zabezpieczyl n atych
miast tak cenne odkrycie i obecnie oczekuje pozwolenia rZqQ U 

23 A. R e mane, 1st Oreopithecus ein Homtn tde? "Akad. der Wiss. und der Lltt. 
in Mainz, Abh. der math.-naturwiss. Kl. " , 12, 1955. 

24 G. H. R. Koenigswald, Rema rks on Oreopithecus, ..Riv . di Scienze preist." , 
X, 1955. 

25 J . H lirzeler, Ore op ithecus bambolt Gervais, "Verh. Naturf. Ges. Basel" , 69 
(1958), s. 1-48. 
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wloskiego ha czasowe wywiezienie szczqtkow do Bazylei, gdzie 
moglby je zhadae dokladnie ****. 

Po ukonczeniu wszystkich badan nie bc;:dzie mozna juz miec
wqtpliwosci co do morfologicznej autentycznosci tej wygaslejJ 
formy. Najwi~kszq uwagc;: trzeba bc;:dzie zwrOC1C na zbadame 
czaszki i m iecinicy, ktore w tym wypadku majq szczegolne zna
czenie. Z nich s ic;: dowiemy, jak Oreopitek chotizil, czy mial juz 
postawc;: WYIProstowanq, lub prawie wyprostowanq, jak czlowiek 
i Australopiteki, czy tez chodzil w pozycji zgic;:tej, wlasciwej dla 
Pongidae i malp nizszych. 

Oczekujemy wi~c potwierdzenia przynajmniej czc;:sciowego tezy 
Hiirzelera. Odpowiedi: ta bc;:dzie miala duze znaezenie dla zagad
nienia pochodzenia czlowieka. 

Vittorio Marcozzi SJ 
Hum. Z. W. 

Znamy juz niektore wyniki ba:dan prowadzonych w Bazylei 
nad szkieletem Oreopiteka. 

I tak, wiemy, ze kqt twarzowy tej istoty wynosil 70°. Byl wic;:c 
znacznie blizszy kqta twarzowego ezlowieka niz szympansa, bo 
u czlowieka ten kqt oblicza sic;: na 80° a u szympansa na 42°. Pod
brodek Oreopiteka mial ksztalty zaokrqglone. KOI1czyny przednie 
byly bardzo dlugie, ale, bye moze, chodzi tu 0 deformacjc;:, jakiej 
szkielet uiegi w zlozach lignitu. Wysokose Oreopiteka wynosila 
ok. 120 em. 

To, co juz obecnie wiemy 0 tej formie ko;palnej, wzglc;:dnie eo 
mozemy 0 niej przypuszczae z pewnym uzasadnieniem (jak to, 
ze w swym srodowi.sku bagnistego lasu poruszala sic;: dwunomie, 
w postawie wyprostowanej), sklania nas do mniemania, ze juz 
w m~ocenie linia rozwojowa, prowadzqca jakos w kierunku ezlo
wieka (niekonieeznie bezposrednio!), wyodrc;:bnila si~ od linii ro
zwojowej wiodqcej do malp czIekoksztaltnych, ehoeiaz, jak przy
puszcza Napoleon W 01 an ski t, Oreopithecus mogl, z racji swych 
Jicznych cech wysoce wyspecjalizowanycb, stwierdzonych w za
kresi~ uzc;:bienia, stanowie tylko bocznq linic;: ewolucyjnq, wygastq 

•••• Pozwolenie to zostalo udzielone Hiirzelerowi, kt6ry przew16z1 do Bazylel 
blok w <:gla ze szkieletem Oreop iLel,a. 

Oglqdni<:cie szczqtk6w tej formy kopalnej zosta lo udost<:pnione szerszej 
pub licznosCi na wystawie , jak'l u rz'Idzono w muzeum przyrodniczym w Bazyle1 
z okazj i obchodzenia 500-1etniej roc7.nicy zalozenia miejscowego un!wersytetu., 

1 Sta?1o-wisko systematyczne Oreopithecus bambolii Gervais, "Kosmos", sena 
A, r. VIII (1959), S. 38-39. 
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bezpotomnie, acz bliskC} linii rozwojowej czlowieka 2. 'J akkolwick 
m ecz przedstawialaby siE; w szczeg6lach, stwierdzamy niewqtpli
w ie u Oreopiteka procespewnej hominizacji . Chodzi tu 0 istott:, 
k t6ra; j ak n a to zwr6cil uwagE; Hiir zeler, wykazuje duze podo
bienstwo do przedstawicieli wyzszych Naczelnych kopalnych 
z k raju Beczuaina .i z Transwalu, zaliczanych do podrodziny Au
~tralopith ecinae (lub, jak siE; n iekt6rzy dzis wyrazajq, doM: n ie
p rawidlowo zresztq, do podrodziny Pr aehomininae). Jezeli jest 
-trafnq h ip oteza Jana Mydlarskiego i Wandy StE;slic
K i e j 0 przynaleznosci do t ej podrodziny rodzaj6w G igantopi the·· 
cus b l ack i, M eganthropus palaeojavanicus, Udabnopi thecus gare
d zi ens is, oraz pewnych malp kopalnych z Sivalik, traktowa'llych 
dotqd jak o Dryopi thecidae, t o w takim r azie do t ych azjatyckich 
form Australop ithecinae Oreopitek dochodzi jako europejska for
Jlla a!ustralopitekoidalna. 

7UwazajqC Oreopiteka za jakis eta'p w procesie stopniowej ho
minizacji, wYlpowiadamy sit: ze stanowiska przyrodniczego, ze 
zjawiskowego punktu widzenia, ktory jest czyms w sobie calko
wicie uprawnionym i niczego nie przesqdza od strony filozoficznej 
i religijnej odnosnie genezy bytowej czlowieka. Sens tego ujE;cia 
czysto przyrodniczego, nieraz zupelnie niezrozumiany przez nie
ktorych metafizyk6w, znajdzie bliisze wyjasnienie w dalszej cZE;sci 
n~niejszego zeszytu "Znaku". - Przyp. Red. 

l! Jak pisze J. P i v e t e a u , Qu 'Orcopith ecus s e p la ce sur la Lign ce hu
maine directe au qu'it en repnlsente une branche latera le, nou~ sommes inca
pabtes d ' en d ecider actueUement. Mais nous p ou vons voir en tui temoi gnage 
concret de ta l ointaine individual isation de la lignee humcline. (Primates, Pa
leonto logie humaine, s. 326). 



KS. KAZIMIERZ KlOSAK 

PROBA ROZWIAZANIA PROBLEMU 

POCHODZENIA DUSZY LUDZKIEJ 


I 

MOZLIWOSC P ODWOJNEGO UJE/CIA WSKAZANEGO 

ZAGADNIENIA 


(INTRODUKCJA 0 CHARAK TERZE EPISTEMOLOGICZNYIVr) 

Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkie j m oze nam s i~ przed
stawie na d w a j a k 0 s ci 0 w o o d r ~ b n e s p 0 s o b y w za
leznosci od tego, czy za punkt wyjscia naszych wywodow bie
r zemy "p r z y r od n i c z q" def in' c j~ duszy ludzkiej , czy tez jej 
de£in icj ~ f i 1 ° z ° f ie z n q w w ersji z zakr esu f i 1 ° z of i i 
P r z Y rod y lub m et a f i z y k i. Un aocznienie m ozliwosci po
dw6jnego uj ~cia wymienionego zagadnienia nie' zdaje s i~ bye rze
CZq zb~dnq , sk oro u szer egu autorow neoscholastycznych i spoza 
nurtu neoscholastycznego wyst~puje w' ~cej lub m niej posuni~ta 

dqin ose do zamazywania granic, jak ie pod wzgl~dem typu epi
stem ologicznego zach odzq mi~dzy p oznaniem przyr odniczym a po
znaniem f ilozoficznym. Zacznijmy naSZq analiz~ k rytycznq fak
tycznego stanu r zeczy od zbadania osnowy najpierw "przyrodni
czej " definic j'i duszy 1udzkiej a potem jej dwu, co dop iero wska
za nych, pos taci definic ji f ilozoficznej . 

1. P rzy "p r z y rod I.1 i c z e j", 1ub, jakbysmy wyrazili si~ 
w term ',nologii Stefana S t r ass era 1, przy "empirycznej" d efi 
nicji duszy ludzkiej , chod 2Ji ° zespol wszystkich z j a
wi s k !p s Y chi c z nyc h, j a k i e d a j q s i ~ w Y 0 d r ~ b '11 i C 
u po s z c z e g 61 nyc h jed nos t e k 1 u d z k i c h, a wi~ 

o z e s pa 1 z jaw i s k p s y chi c z nyc h, c h a r a k t e r y 
sty c z n y c h d 1 a gat u n k u 1 u d z k i ego j a k 0 t a k i e g o, 
ktorych, jako zjawisk p s y chi c z nyc h, nie potr afimy juz z kolei 
zdefiniowae w plaszczyinie psychologii eksperymentalnej, a m o
zemy tylko ° nich powiedziec w ramach uj~cia opisowego, ze Set 

1 Le probleme de I. 'lime - £tudes SUT l' objet respectif d e la psychologte 
metaphysi cqu.e et d e la p sychologie empirfque, traduit de l'allem:md par Jean 
-Paul Wurtz, Louvain - Paris 1953, s. 3. 
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p r zed m i 0 tam i (w filozoficznym zna,ezeniu tego terminu) ~ 
rea 1 n i e i s t n i e j q e y m i, ze Sq dan e b e z p 0 s red n i 0 

w Y I q c z n i e w g ran i c a c h d 0 s wi a d c zen i a os 0 b i
s t ego k a z d ego z n a s, wiqzqc si~ jakos scisle z naszym indy
w idualnym organizmem biolog,icznym, i m 0 g q is t n i e c t y 1 k 0 
j ako tresci ezyjejs jednostkowej sw iadomo
s e i, tzn ., jak pisze Kazimierz A j d u k i e w i c Z 3, ,,0 tyle tylko, 
o ile ich ktos swiadomie doznaje lub je swiadomie przezywa", 
podoczas gdy zjaw iska fizyczne, zdolne do istnienia niezaleznego 
od czyjejkolwiek swiadomos-ci, mogq wprawdzie, jak stwierdza 
co dopiero wymieniony autor 4, "stac si~ przedmiotami swiado
mosci, tj . tym, do czego si~ w naszych myslach swiadom ie zwra
c arny, ale nigdy nie mogq si~ stac treseiami swiadomosei, t j. tym, 
c o swiadomie przezywamy"". 

Na gruneie podanej definicji duszy ludzkiej nie bierzemy zu
pelnie pod uwag~ jej substaneji, 0 jakiej, w takim ezy innym 
znaczeniu, moze mowic filozof, przypisujqc jej okreslonq istot~ . 
Pomijamy takze, w dalszej konsekwencji, wIadze tej duszy, po
j~te jako jej przypadlosci, majqce stanowic dodatkowe udosko
nalenie bytowe jej substaneji 6. Abstrahujemy rowniez od spraw
nosci duszy, ktore bezposrednio udoskonalajq dz,ialanie jej wladz 
duchowyeh, rozumu i woli, a wladz zmyslowych 0 tyle, 0 ile one 
1P0dlegajq wplywowi tyeh pierwszyeh 7. Z duszy ludzkiej uwzg1tid

2 W jilozoficznym... znaczeniu termin ten - pisze Mleczyslaw K r e u t z 
w yraza najog6!niejsze, najwyzsze poj,!cie, ja/ric w og6!e tstnteje, pOj ,?cie, kt6re 
nie posiada zadnych cech, a rna za to najszerszy zakrcs. Przcdmtotem w tym 
znaczeniu jest wszystko bez zadnych ograniezen. Potoczni<; u zywamy w tym 
sensie zaimka ..cos". (Podstawy psycho!ogi!, ..Czytelnik" 1949, s. 349-350), 

3 J<:zyk i poznanie, t. I, ' Warszawa 1960, s. 319. 
~ Tamze, 1. c. 
s W uj~eiu cech charakterystyeznych dla zjawisk psychieznych id~ , w t ak im 

czy innym zakresie, za Kreutzem (dz. eyt., s. 349--355) i za Ajdukiewiczem (dz. 
cyt., t. I, s. 318-324). 

6 Elim inowanie przez psychologi~ eksperymen'talnq ze swego terenu nie tylko 
poj~eia substancji dllSZY, ale r 6wniez i pojElcia jej wladz, wiqze si~ z ealk o
wieie u p r awnionym d qzeniem tej nauld do zdobycia czystosci typu epistemo
logieznego charakterysiycznego dla niej poznania. Gdy jednal< t aki Theodule 
R ib 0 t p is al bez zadnych r estrykcj i w Les m aladies de !a vo!onte (w wyd. 
33-eim s. 178, p rzyp.), ze wola nie jest zadn'l wladzfj danq oel samego p ocz'l tk u, 
leez jest nabytym stan e m zlozonym, rezultatem ewolucji - p r zechodzi! na teren 
sformulowan filozoficznyeh, dalekich od tego, do czego u prawniala go jego 
s pecj al nosc naukowa. 

7 Co do znanego negatywnego llstosunkowania siE: ks. Jana Lin d w 0 r
sky' ego, SJ do tradycyjnej nauki 0 habitus operativ ;, wyrazoneJ w Wi!l.ens
schute, Paderborn 1923, s. 34-39, i w Psyc/w[ogie der Aszese - W inke filr eine 
psychotogisch richtige Aszese, Freiburg i Br. 1935, s. 7, 3lL-32, to n ip. mielibysmy 
nie do zarzucenia temu autorowi , gdyby siEl by! ograniezyl - jako psycholog 
eksperymentator - do pomini~cia tej nauki, wzi~tej w jej sformulowaniu 
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niam y tu jedynie jej aspekt z jaw i s k 0 w y, a wi~e t o, co jest 
dost~pne dla met 0 dolo g i c z neg 0 i e pis t e malo g i c z
n eg 0 em p i r y z m il, jaki za naukami przyradniczymi podej
mujq w odpowiednim przystosowaniu te nauki psychalogiczne, 
kt6r e Sq naukami szcze~61owymi, niefilozof icznymi. 

Zebysmy jednak mogli utrzymywae, ze "przyradnicza" defi
nicja duszy ludzkie j jest w obr~bie psycholagicznych nauk szcze
g610wych definicjq calkowicie upraw nionq, a nawet jedynq do
puszczalnq definicjq, nie zawiera jqcq w sw ej tresci zadnego 
dowolnego zaciesnienia , musimy bye przekanani, ze wymieniane 
nauki, padobnie jak nauki przyrodnicze, nie pawinny wychodzie, 
jezeli ehcq pozostae wierne swaim metadam b adania, poza analiz~ 
em p i rio log i c z n q swego przedmiotu. M6wiqc tu o· analizie 
em pirialagicznej, pajmuj~ jq w zasadzie tak, jak jq pojmuje Jakub 
M a r ita ,i n, mi-a;now~cle jako ,p 0 z nan i e ski era wan e 
na t 0, c 0, j a k 0 t a k i e, d a j e s i ~ z a a b s e r wow a C 
i z m i e r z y e 8. Jed1nakowaz, z powad6w, kt6re dla Czytelnika 
stanq s i ~, jaok sqdz~, dostateC'znie oczywiste w dalszej cz~sci ni
niejszego studiu'ln, b~d~ bral analiz~ empirio,lagicznq, 0 ile ana 
rna bye funkcjq c z y s t ego po z nan i apr z y r a d n i c z ego, 
hez jej implikacji filazoficznych, jakie u Maritaina najcz~sciej 
wyst pujq pod pos taci q realizmu epistemologicznego i metafi
zyczmego 9• 

m et a f i z Y c z n y m, Ks. Lindworsky posun<\! sip, ,jednak dalej. bo - jak wy
nika z konte l{stu jego wywodow - uznat za bezprzedmiolowe nawet fun k c j o
n a I n e pojp,cie sprawnosci. 

B Gdy idzie 0 blizszq charakterystyk~ analizy empirio!ogicznej u Maritaina, 
rozpadajqcej si~ - W zaleznosci od tego, czy podlega lub nie podlega regule 
w yjasniania matematyeznego - na ana liz.;: em pi rio met rye z n q i em p 1
rio S c hem a t y c z n q ("typologicznq" J' zeby si~ POS!l1zyc okl'esleniem Hansa 
A nd r e), zob. f ranellskieg0 tom isty De la. notion de philosophIe de la nature 
(Phi losophia perenn is. Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. 
Festgab e Josef Geyse r zum 60. Geb ur tstag. Band II: Abhandlungen zur syste
m atischen Philosophie . Reciensburg MCMX XX), S. 823-82'1 , Distinguer pour untr, 
OlL Les deqres du savoil' 5, P a ris 1948, S. 287-302; La philosophie de la nature -
Essai criti que sur ses [ronti,hes et son o b jet, Paris b. d., S. 70-76, 79, 91-92, 

97, 99, 101, - 103; Raison et ,·a.i80ns, Paris 1947, S. 20; Quat·re essais sur Z'esprit 
d.ans sa condi t ion charneLlp. 2, Paris 1956, s. 179-191, 217, 228. 

~ UjE:cie analizy empiriologicznej ze stanowiska r e ali7mu epistemologicznego 
i meta fizyczn ego jest zupelnie wicloczne u M aritaina np. w La phil')sop hie de ta 
natur e ... , S. 44, 74-75, 89-90, 131. Maritain ma j ednak pewne teksty, w ktorych 
z daje si~ niedw uznacznie pomijac przy anaIlzle empiriologicznej filozoflczne 
implikacj e z zakresu teorii r eaIizmu epistem ologicznego i metaiizycznego. I tak, 
w Quatre essais sur I'esprit d ans sa con ditw n charneLle Maritain pisze na mar
ginesie poglqd6w neopozytywistycznyeh "szko!y wieden~kiej", ze naukl fizykal
ne nie odnoszq si.;: z siebie do bytu rzeczy, leez do zwiqzkow matematycznych, 
k tore daj q siE) 'ustalic mi~dL.y symbolami, Jakie zdolalismy opracowac W oparclu 
o dane zmyslow. a zwlaszcza w oparciu 0 dane instrumentow, uzytych do 
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Zdania autorow neoscholastycznych Sq, jak wiadomo, podzie
lone co do tego, jak nalezy pojqC przedmiot tych nauk szczego
lowych, w ramach ktorych bada si~ przyrod~ zczlowiekiem 
wlqcznie. Gdy Maritain 10, ks. Ferdynand R e no i l' t e·ll i o. Ignacy 
Bon e t t i, CPS 12 opowiedzieli si~ za tezq, :ie rzeczone nauki 
szczeg6lowe nie wychodzq w charakterystycznym dla siebie po
znaniu poza sfer~ zjawisk, tak :ie pomijajq ujmowalnq czysto in
telektualnie konstytucj~ istoty rzeczy oraz te przyczyny, jakie 
moze miec na uwadze filozof, to tacy autorzy, jak ks. Piotr H 0 e
n e fl, SJ 13 i ks. FiliP S e 1 vag g i, SJ 14, utrzymujq, :ie owe nauki 
szczeg610we nie ograniczajq si~ do poznania samych zjawisk, lecz 
poprzez zjaw iska i rZqdzqce nimi prawa ujmujq istot~ rzeczywi
sto.sci mater ialnej, wzi~tej w jej bycie substancj alnym, i dociera jq 
do przyczyn - tylko przyczyn blizszych - zaistnienia zjawisk. 
Jest to podzial zdan analogiczny do tego, jaki daje si~ zauw azyc 
i poza nurtem f ilozofii neoscholastycznej, gdzie, obok wielu, do 

obserwacj i i pom ia r6w (s . 174. li6) ; ze d la f izyk a wypowiedz i dotyczqce istnle
nia. wzi~tego w znaczeniu. jakie on o posiada w znanej formul e D e s c ar t e s a . 
nie maj~ sensu. gdy:!: sensowym i S'l dla iizyka j cd ynie sformulowania maj'lcc za 
przedmiot w ymienione zwillZk i matem aiyczne (s. 175) . Nie!11al w tych samych 
slowach wypowiada si~ r6wniez Mar ita in w Rai son et ,·aison". s. 15-17. J ednako
woz w swych dal szych uwagach krytycznych. wysuni~ tych w Qu atre essais sur 
t'e.,pTit dans sa condition c haTnzlte. Mari ta in za rzuca " szkole wiedeftsk iej". ze 
przeocza okolicznosc. Ii. poj~cie zn ak u " nie odnosi si ~ do naszych stan6w swia
domosci. do naszych Er le bn i sse. ale d o p rzedm iotow n ieza lei,n ych od naszych 
stan6w subiektywnych. c h oeia:l postawionych w warunk ach poznawalnosci przez 
akty wnosc naszego umys!u (quoique con st i tues dans le u r condition d'inte!!igib i 
lite pToprc p aT l'activit ci d e notre esprit - s. 177). Najog6lniej wyrazony zarzlIt 
Maritaina opiewa . ze " szko!a wiedeI1ska" zapomina 0 r ealistycznej tendencji 
wiedzy 0 zjawiskach. 0 tej tendencji. kt6ra w r zeczy samej objawia si~ n ie 
"'Prost. lecz za posr ednictwem k onstrukcji r oz llmowych (tam ze. s. 193). Te za
strzezenia Maritaina dobitnie wskazuj'l na to. ze u tego au tora wyraznie domi
nuje filozoficzna interpretacja zjawisk w duchll realizmu epistemologicznego 
1 metafizycznego. 

10 De !a notion d e philosophie de la n atu Te, s. 822-828; Lcs degr es d u savoir. 
s. 50-53, 67-69. 77-78. 83-95. 110-111. 120-130. 269- 341. 363-367, 379- 386; La phtlo
sophie de za natu Te.... s. 33-50, 53-63. 88-89, 91-92. 108-111. 117. 128-131; Quatni 
essais sur Z'espTit dans sa condition clwl'nelle, s. 173- 191. 217. 228 . 

11 Physique et Philosophic. .,Revue Neoscolastique du Philosophic". t. 39. 
(1936). s. 52-61. 63; E;Uiment s de c1'1tique des SCiences et dc cosmotogie 2. Louvain 
1947. s. 8-9. 37--41. 43-44, 96-98. 107-127. 134-138, 151-171. 

12 PeT una defini zi on e d el concetto d i sci enzc spcrimentale, "Sapientia Aqulna
tis. Communicationes IV Congressus thomistic! internationalis, Romae 13-17 sep
tembris 1955", Bibliotheca Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aquitatis. 
vol. I. Romae 1955. s. 24-32. 

1:1 Inqulsttioncs cTiticae .in theoTiam atomicam physico-chtmicam eiusque 
valO1'em PTO philosophia naturali . 1. De legibus stoechiometricis geneTaUbus, ..Gre- ' 
gorlanum". t. 8 (1927). s. 237; Cosmologia", Romae 1956, s . 1-2 (n. !). 

If Cosmologia, Romae 1959. s. 8. 
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brze znanych autorow, odpowiadajqcych pierwszej, wskazanc j 
przez nas, grupie neoscholastykow, mamy takze autorow wi~cej 

lub mniej paralelnych do ich drugiej grupy, jak F r yderyk De s
sa u e r 15 , ktory utrzymuje, ze tendencje nauk przyrodniczych 
majq charakter ontologiczny, gdyz nauki te zesrodkowujq swoje 
badania na bycie kosmosu, dokladniej : na s trukturze tego bytu , 
tak iz nie mazna wskazae zadnej w yraznej granicy mi~dzy n iml 
a metafizykq, poj~tq jako ontologia. 

Nie wydaje si~ wszakze, zeby neoscholastycy, zaliczeni przez 
nas do drugiej grupy, zdolali podae przekonywu jqce racje na po
Iparcie swego stanowiska. Gdy ks. Hoenen przeciwstawial: siG 
uj~ciu Maritaina powolujqc si~ na to, ze tak a np. doktryna ato
mistyczna Ja'na D a Ito n a rzuca wiele swiatla na rzeczywistosc 
fizycznq w sobie, na jej natur~ lU , nie spostrzegl siG, ze to swiatlo 
nie dotyczy konstytucji materii, rozpatrywan ej w sposob czysto 
intelektualny w jej ostatnich zasadach ontologicznych, lezqcych 
u podstaw istnienia substancji cielesnej, lecz odnosi s i~ do kon 
styttlcji materii wzi<;tej w jej aspekcie zjaw isko wym, do t e j k on
stytu cji, przy ktorej chodzi 0 poddane opracow aniu fizyko-ma
tematycznemu ostatnie istnosci przestrzenno-czasowe, jak ie po
zwalajq nam na spoiste uj~cie obserwacji i pomiaraw, dOkonanycn 
na cialach w odniesieniu do skali atom owej 17. Gdy znow dzis ks. 
Selvaggi ,powoluje si~ na to, ze przeciez n auki em piryczn e nie Sq 
czystym dzielem zmyslow i instrumentow, l ecz umyslu , ktory zc 
swej natury, a wi~c zawsze i z koniecznosciq d oszukuje siG w m a 
teriale dostarczonym przez zmysly t ego, co skladaloby si~ na 
przedmioty poznawalne umyslowo, co stano'wiloby samq substancjG 
rzeczy, to ten profesor uniwersytetu gr egon anskiego chce narzu 
cie naukom empirycznym iilozoficzny p unkt widzenia , jaki one 

\ 

15 NatuTw issenschaftr.iches ETkennen - Beitrlig" zu r Ka,tu)'phifosophie, Fran k 
furt a . M. 1958, s . 217, 222. 

10 W cyt. arty'k ule, 1. C. 
17 Na t en moment nie zwr6citem jeszcze uwagi , gdy \V art. Zagadnieni e 

wsp6/istnienia fiLozof ii pl'zyrody z n Oll'oZytn q f izykq teorctycznq (" Roczniki FUo~ 
zoficzne", t. VII, z. 3, 1959, Lublin 1960, s. 23-24) staralem sit'; zajqc stanowisk o 
wobe c pogJlld6w ks. Hoe nena. 

Co do ocIr<:bnosci, jak 3. pod wzgl€;dem formaJnym~ zachodzl mi€;dzy uj'lciem 
konstytucji mate rli p rzez fizyka a rozumieniem tej k onstytucj i ze stanowi sk a 
filozofii przyrody, zob. Maritaina Science et phi[l)sophil?, "Acta secundi congre 
ssus thomistici internationalis invitante AcacIemia R. S. 'rhoma e Aquinatis Romae 
a die 23 ad 28 novembr is 1D:16 ceJebrati, Acta Pont. Academiae R . S. Thomae Aq. 
et Relig ionis CathoIicae", nova se ries, vol. III, Taurini - Romac MCMXXXVII, 
s. 2G3, i (to samo) Quat )'e essais sur !' esprit dans sa ccndit i on charnel!e, s. 217. 
Maritain , za kt6rym poszedtem w podanych wyzej sformulowaniach, dotYCZllcy ch 
mozliwosci podw6jnego rozumienia konsty1:ucji mate rii, doskonale dostrzega 00
n;bnosc tych dwu sposob6w rozumienia nie dostrzezonych przez ks. Hoenena 
a takze przez Dessauera. 
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z r acji swych me tod wykluczajq ze swego obr~bu. U ks. Selvag
giego zn ajdu jemy jednq z dwu m ozliwych postaw tego, co Yves 
S i m 0 n 18 nazw al i n t e g r y z m e m 0 n t 0 log i c Z 11 Y m. 

Jezel i wi~c nic nie stoi na przeszkodzie ze strony dostatecznie 
krytycznej f il ozofii neoscho,lastycznej, by zgodzie si~ na to, ze 
psychologiczne nauki szczeg6Iowe, tak sarno jak i nauki przyrod
nicze, nie powinny - z racji swych metod b adait - wychodzic 
poza empiriologicznq analiz~ swego przedmiotu, t o w takim r azie, 
gdy n eoscholastyk upraw ia filozofi~ psychologicznych nauk 'szcze
g6lowych , moze p rzyznae, ze w obr~bie tych 11auk ' "zmpiryczn a" 
definicja duszy ludzk iej jest definicjq w peIni uprawnionq, a n a
wet jest na ich gruncie jedynq dopuszczalnq definic jq. To, co 
definicj i tego rodza ju moze on zarzucic, to n ie prawom ocnose je j 
typu epistemologicznego, ale, jak w wypadku ks. P iotra T e i J
h a r da d e C h a r d i n, SJ, brak pelnej adekwatnosci opisowej 
w stosunku do ludzkich zjawisk psychicznych 19. Neoscholastyk 
nie zgodzi si~ tylko na twierdzen ie , ze "empiryczna" definicja du
szy lud2Jkiej jest jedyriq definicjq , jak q mozna brae pod uwag~ 
przy wszystkich badania,ch naukowych . B~dz ie on wskazywaI na 
to , ze w plas~czyznie poznania z dziedziny filozofi i przyrody i m ('
taf izyki jest upr awniona definicja innego typu epistemologicznego, 
definic ja b~dqca wyrazem analizy ontologicznej nasze j duszy. 
o tej def inicji powie n awet, ze ona dopiero, a nie "przyrodnicza" 
definicja duszy ludzkiej, kt6ra zaciesnia si~ w s~:v ej osnowie do 
aspekt6w zjawiskowych jec1.ynie dost~pnych dla analizy em pir io
logicznej, wiqze si~ z zaj~ciem okreslonego stanowiska swiatopo
glqdowego. 

Gdy neoscholastyk przed wejsciem na teren metafizyki podej
muje n ajpierw studium duszy ludzkiej w obr~bie £ i 1 0 z 0 f i i 
p r z y r o d y, w 6wczas tresc filozoficzne j definicji tej duszy przed
s t aw ia mu si~ nast~pujqCo: 

Dusza ludzka jest w czlowieku p i e r w s z q z a sad q (pr i
mum p rinci pi um) z y cia. Pod kreslam : pierwszq zasadq zycia a n ie 
jego pelnym podmiotem , bo, jak pisal sw. Tom a s z z A k w i
n u 20, an ima est pr imum quo v ivimu s, cum t amen v ivamus anima 
e t cor por e. 

Wedlug tego uj~c:ia jest wi~c dusza ludzka p' ierwszym 
a k t e rn , czyli p ierw s z q zasad n iczq dos k on a lo

18 L a scien ce mode,'ne de /. a n atur e et /. a philosoph ie . "Revu e Neoscolasti
q u e d e P h ilosophie" , t, 39 (1 936), s , 68-69, 

IP N ie d ostatkami d cfinicji k s , Teilharda zajqlem s i~ w a rt, N at!lra czlowieka 
tv " fenom enologicznym" u jqciu ks, T eilh arda d e Chard!" , " Znal, ", nr 77 (11), r . 
X II , 19fiO, s. 1474-1479. 

2il I n Arist ot el i s li b r u m de Anima comm entari u m, ed, cur a ac studio P. F. An
g eli lVI, P iro tta, 0, p" Taurlni lVICMXX V, lib . II, lect, IV, n, 271, s. 97. 
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SC i q b y t o w q w tej k onkretnej jednosci psychofizycznej, jakCl 
jest k azdy czlowiek. Tak trzeba 0 duszy ludzkiej powiedziec z tej 
racji, ze jest ona for m q sub s tan c j a 1 n q w stosunku do 
tego, co w jednosci psychofizycznej kazdegp z nas jest w yrazem 
is t o t 0 w e j pot e n c j a 1 no s c i, czyli mat e r i i pie r w
s z e j. 

To, co uderza w duszy ludzk iej w ten spos6b rozumianej ze 
stanow iska tomistycznej filozof ii przyrody, to i m man e n c j a 
tej duszy w s tosunku do tego, co, potocznie i z punktu widzen'a 
pr zyr odniczego, nazywamy cialem ludzk im, a co w rzeczywistosci 
jest bytem zlozonym z materii p ierwszej i z duszy - jako formy 
9ubstancjalnej. Dusza ludzk a, wzi~ta tak, jak si~ jq pojmuje w ra
m ach tomis tyczne j filozofii przyrody, nie wyodr~bnia si~ od struk
tu r ciala ludzkiego w uj ~ciu potocznym i przyradniczym jako 
druga, zlqczona z nim rprzypadlosciowo, odr~bna substancja zu
pelna. 

Ze strony tom i sty c z n e j met a f i z y k i, do kt6rej, jak 
sqdz~, nalezy studium ludzkiej duszy in tel e k t u a 1 n e j roz
patrywanej pod wzgl~dem jej is tot Y 21, dodaje si~ do przyto
czonych sformulowan z zakresu filozofii przyrody, ze dusza ludzk a 
jest n ie tylko immanentnq w stosunku do naszego ciala poj~tego 
w sposob konkretny, ale jest r6wniez w stosunku do niego t r it n s
c e nd en t n q. 0 jej transcendentnosci m6wi si~ tu z ra,cji jej 
d u c h o w 0 sci, tzn. z tego powodu, ze niekt6re jej czynnosci, 
jak a k t y m y s 1 e n i a i c h c e n i a r 0 z u m neg 0, Sq czyn
nosciami n i e 0 r g ani c z n y m i, czynnosciami, w ktorych zlq
czona z niq mat e ria pie r w s zan i e u c z est n i c z Y 
z t Y t u 1 u w s p 6 1 pod m i 0 t U, i ze jest ona wsw y m i s t
ni eniu wewn~trzl1ie niezaleznq od materii 
p i e r w s z e j, aktualizowanej przez siebie w ludzkim compos'i
tum . Ta wi~c mysl, jak q d orzuca ze swej strony tomistyczna me
taf izyka , t o mysl , ze dusza ludzka nie jest formq substaricjalnCl 
"zatopion q" w wymienionej co dopiero m aterii, to znaczy formct 
callwwicie przez niq opanowanq (non est forma in materia CO ?'

por ali immersa, v el ab ea totaliter comprehensa) 22, gdyz, b~dqc 

uzdolnion 'l do istnienia w niezaleznosci od ciala, w k t6rym obecnie 
stanowi pier wsz'l zasad~ naszego zycia, juz teraz, gdy idzie 0 jej 
czynnosci n ieorgan iczne, duchowe, istnieje do pewnego stopnia 
w . niezaleznosci od tego ciala, jest od niego w pewnej mierze od
dzielon a (separata) 23. 

~1 Zagadn ienie m tym zaj'l!e m si~ w rozprawle A k tualne kontrowersje 10 za
kresie p ro! egomen6w do fi!ozofii przyrody, "Zeszyty Naukowe KUL" , r. III (1960, 
or 2), s . 23-24. 

~2 Sw. T omasz, Sum. theo!., I , quo LXXVI,a. 1, ad 1. 
' 3 Zob. §w. Tomasza dz. cyt., 1. c., ad 1. 
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2. J ak moze nam si~ przedstawic zagadnienie pochodzenia du
szy ludzkiej, gdy za punkt wyj.scia wezmiemy jej "przyrodniezll" 
definicj~, a jak, gdy b~dziemy bazowali na jej definicji filozo
ficznej, liczqc si~ z odrt:bnosciq tresci, na jakq pozwala m6wil: 
juz to filozofia przyrody, juz to metafizyka? 

Gdy staniemy na podlozu "przyrodniczej" definicji duszy ludz
kiej, b~dqcej wyrazem zjawiskowego punktu widzeniq, jaki po
dejmuje empiriologiczna analiza rzeczywistooci, wowczas pow
stanie duszy musimy w dalszej konsekwencji logiczn ej przedstawic 
sobie row niez w pIaszczyznie z jaw i s k 0 w e j. Poniewaz przy 
przyrodniczym uj~ciu duszy ludzkiej chodzi 0 kolektywne zebranie 
zjawisk psychicznych, charakterystycznych dla gatunku ludzkiego 
jak o tak iego, stqd tez powstania duszy ludzkiej nie mozemy soh;e 
in aczej un aoeznic ze 'stanowiska przyrodniczego jak jako skom
plikowany, mozolny i niezmiernie dlugi pro c e s z b i 0 ro w y, 
k torego ostatniq faz~ odnajdziemy w tych czasach, kiedy to po
szczegolne jednostki ludzkie juz dawno zaznaczyly SWq obecnosc 
n a arenie dziej owej. Tak zakresowo potraktowane powstanie du
szy ludzkiej pojmiemy z przyrodniczego punktu widzenia jak:> 
p r z y c z y now e u war u n k 0 wan i e z jaw i s k p s y
.e h i c z n y c h , j a k i e d a j q s i ~ w y 0 d r ~ b nil: u p 0-

S Z C z e g 6 1 n yc h jed nos t e k 1 u d z k i e h, p r z e z inn e, 
z n a n e 1 u b do m n i e m a n e z jaw i s k a. Tych zjawisk b~
dziemy dO'szukiwali si~ w pierwszym rz~dzie w p 0 s t ~ P u j q
cym ro z w oj u osrodkowego u kladu nerwowe g o 
a zwIaszcza /p 6 I k u 1 m 6 z g 0 w y c h , w tym ich rozwoju, kt6ry 
m ogl dokonac s i~ tylko w wypadku zwi~kszenia si~ obj~tosci 
m 6zgoczaszki, jakie stalo si~ mozliwe dzi~ki wzniesieniu glowy 
nad szyjq przy poj awieniu sit: spionizowanej postawy ciala. Ale 
wymienionych zjawisk b~dziemy takze dopatrywali si~ w zakresie 
p 0 s t ~ P u j q c ego u s pol e c z n i e n i a, oraz w zakresie m Q

w y, powstalej w6wczas, gdy na artykulacj~ pozwolila postawa 
wYPl'ostowana, i doskonalonej przez zbiorowo prowadzonq prac~ 24. 

M6wiqc tu 0 przyczynowym uwarunkowaniu zjawisk psychicz
nych, wlasciwych dla ludzkosci jako takiej, mam na uwadze to 
uwarunkowanie przyczynowe, jakie mozemy uwzgl~dnjc przy 
p r z y rod n i c z y m rozumieniu przyczyny. To przyrodnicze ro
zumienie przyczyny jakos uchodzt uwagi ni ekt6rych wsp6lcze
snych neoscholastyk6w, jak ks. F. X. M a qua r t 25, ks. Hoenen 26 

24 Post<;py w dziedzinie uspolccznienia i m owy b<;dziemy t raktowall W tym 
uj<:ciu przyrodniczym .jako bodice warunkujllce r ozw6j osrodkowego ukladu ner
wowego. 

25 Wedlug ks. Maquarta (Elementa philosophi ae, Paris!!s MCMXXXVII, t. II: 
Ph!losophta natuTalis, s. 7) nauki przyrodnicze posluguj q si<: filozoficznll zasadll 
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i ks. Selva'ggi 27. ChC<iC uwidocznic w sposob moiliwie najbardziej 
wyrazisty epistemologicznq odr~bnosc przyrodniczego rozumiooia 
przyczyny, tego rozumienia, ktore w swej czystej postaci nie ma 
nic wspolnego z ontologic~q analizq rzeczywistosci, zestawi~ to 
rozumienie z f i 1 0 z 0 f i c z n y m rozumieniem przyczyny, d o 
jak iego dochodzimy na gruncie metafizyki i filozofii przyrody. 

Jezeli za sw. Tomaszem z Akwinu okreslimy ogolnie z a sad G 
(p;rincipium) jak o w s z y s t k 0 t 0, 0 d c z ego z a c z y n a s i ~ 
r u c h (omne id a quo incipit motus), powiemy z wymienionym 
alUtorem, m ajqc na wzglt;dzie met a f i z y k~, ie' p r z y c z y n q 
j e st t y 1 k ° t a z a sad a, z k tor e j w y ply w a i s t n i e
n i e c z ego s poi n i e j s z ego (sed causa solum dicitur de i lI a 
princlplO, ex quo consequi tur esse posterior i s) 28. Przechodzqc 
z plaszczyzny metafizyki na teren filozofii przyrody, musimy, j ak 
na to zwracajq uwag~ o. Reginald Gar rig 0 u - Lag ran g e, 
OP 29, i ks . Regis J 01 i vet 30, zaciesnic poj~cie przyczyny do 
horyzontow tej nauki, ograniczajqc jego tresc do ,porzqdku f i 
z y c z neg 0, wzgl~dnie do porzqdku zwiqzanego z po,rzqdkiem 
fizycznym. W ramach f i 1 0 z 0 f i i P r z Y rod y b~dziemy wi~c 
rozumieli przez przyczy.n~ jakqs k 0 n k ret n q p 0 s t a c b y t u 
u z dol n ion ego, w i a kim c z y i <l1 n y m z a k res i e, d 0 

r u c h u w z n a c zen ius cis 1 y m, d 0 rue h u f i z y c z
neg 0, k t 6 rat 0 p 0 s t a cpr 0 wad z i d 0 z a i s t n i e n i a 
j a k i e j sin n e j k 0 n k ret n e j p 0 s t a cit ego b y t u. 

Gdy natomiast podejmiemy punkt widzenia n auk p r z y
rod n i c z y c h, kt6re poj~iem przyczyny, nazywanej raczej 

przyczynowosci, l.aciesnionq do ich przedmiotu badan. W ten sam wl«:c spos6b, 
mutatis mutandis, ks. Maquart zapatruje si«: na osnow«: pOj«:cia przyczyny, jakle 
wysuwa si«: ze strony nauk przyrodniczych. 

U Ks. Hoenen twierdzl (dz. cyt., nr 2, s. 2), ze naukl przyrodnicze ukazuj~ 
przyczyny blizsze zjawlsk, kt6re wyst«:pujq na podlozu bytu uzdolnionego do 
ruchu fizycznego (causae proximae phaenomenorum entis mob!!ts). Wobec tego 
ks. Hoe nen, kt6ry przyczyny blizsze wyodr«:bnia od zjawlsk, uwaza te przyczyny 
za p rzyczyny zaistnienia zjawisk, czyli traktuje je jako przyczyny w IIj«:ciu 
!UozoficznYfrIl. 

27 Stanowisko ks. Selvaggiego W omawianej kwestii, kt6remu ten autor 
daje wyraz w cyt. dziele , s. 7--ll, nie roin! slEl od stanowlska ks. Hoenena. 

26 able formuly sw. Tomasza pochodzq z jego opusculu m De prlncil'its natu
rae (Opuscu!a omnia, cura et studio Petri Mandonnet, O. P., Parislis 1927, t. I, 

, s, 12). Zob, jeszcze 11 sw. Tomasza lnne wersj e jego m etafizycznego uj«:cia przy
czyny w De potentia Dci, quo X, a . I, ad 8, W De malo, quo i ll, a. 3, w komenta

, nu do Metajizyki Arystoteiesa, lib. V, lect. I, n. 749 751, lect. VI, n . 827 
(w wyd, M. R. Cathala, O. P., Taurini MCMXXVI, s. 251 i 269) i w Sum. theol., 
I, quo XXXIII, a. I, ad 1. 

!II Le rea!isme du principe de fina!tte, Paris 1932, S. 251, przyp. 

U Traite de philosophie, Ill, Metaphysique', Lyon - Paris 1955, n. 271, S. 318. 
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bod zc em 31, poslugujq si~ w pewnym zakresie nawet na terenie 
fizyki 32, b~dziemy musieli tresc wymienionego poj~cia wyrazie 
w oparciu 0 kategori~ z jaw is k a, gdyz tego domaga si~ od nas 
ograniczenie nauk przyrodniczych do zjawiskowego aspektu na
tury. Powiemy wi~c, ze ze stanowiska przyrodniczego przyczyn~ 
jest - gdy uwzgl~dnimy z niej cechy, jakie ona ujawnia dla do
swiadczalnych metod badania zarowno w obr~bie przyrody niE' 
ozywionej, jak i w obr~bie biokosmosu - z jaw i s k 0 A, k tor e 
j est s tal e war u n k i e m k 0 n i e c z n y m i w y s ta r c z a
j q c y m w y s t q pie n i a jed neg 0, 5 c i 5 1 e 0 k res 1 0

neg 0 z jaw i s k a B (jak w wypadku determinizmu zjawisk 
statystycznych), 1 u b k tor ego 5, n i e d a j q c ego s i ~ d 0

k I a d n i e p r z e wid z i e e, s p 05 rod w i ~ c e j t y 1 k 0 1 u b 
mniej prawdopodobnych zjawisk jakiegos ro
d z a j u, z jaw i s k Bl, B2, B3... (jak w wypadku indeterminizmu 
zjawiskelementarnych), p r z y c z y m po jaw i e n i e s i ~ z j a 
wi'S k a B 1 u b jed neg 0 z e z jaw i s k Bt, B2, Bs... , n i e s pro
wad z a z a sob q ,p 0 jaw i e n ia s i ~ z jaw i s k a A 33. 

Trese tej definicji przyczyny, ktorq, w jakiejs postaci choc troch~ 
przyblizonej do podanej, uznajq spo5rod wspolczesnych neoscho
lastykow za uprawnionq w ramach poznania przyrodniczego Ma

81 Por. uwag! Boleslawa G awe c k i ego w studium P·rzyczynowosc i fun

kCjonatizm w fizyce, "Kwartalnik Filozo!iczny", r. 1 (1923), s . 356 razem z przyp. 2. 


e2 Zob. Mariana S mol u C how s 1: i ego Pisma z polecenia PAU zgro
madzone ! wydane przez Wladyslawa Natansona, t. III, Krak6w 1928, s. 172-173. 
oraz Gaweckiego studium cyt., s. 354-356 (nr 38) i 489-492 (nr 41-42). 

33 Za punltt wyjscia tej definicji wzilllem sIormulowanie Gaweckiego (stu
dium cyt., s . 498, nr 46). Poniewaz jednak to sformulowanie daje siE: pogodzic 
jedynie z determinizmem zjawisk statys tycznych dlatego, idqc za Ludwikiem 
d a.,. B r 0 g lie (Continu et discont inu en physique moderne, Paris 1946, s. 
64~5), tak poszerzylem tresc przyrodniczej definicji przyczyny, by ta definicja 
mogla takze znalezc zast<?sowanie w wypadk u indeterminizmu zjawisk elemen
tarnych. 

Gdy idzie 0 przyczynE: Z obrE:bu biokosmosu, to przyrodn!k b!ldzle dopatrywal 
siE: w niej pewnych cech jej tylko wlasciwych. Jest przeclez faktem powszechnie 
dostrzeganym, ze zywy ustr6j reaguje inaczej na · bodzce zewnE:trzne nit ciala 
martwe, gdyz nie zmienia slE: biernie pod wptywem tych bodic6w, ale odpowiada 
na nie czynnie i zazwyczaj w sposob, z jego stanowiska, korzystny, a wio::c po 
lini! dqzenia do utrzymania wlasnego bytu i zachowania gatunku, czyl! w mysl 
zasady zachowawczosci. (Zob. Stanislawa S k 0 w ron a Biologiq, I, Krak 6w· 
1946, s. 10-12). Przy charakterystycznym dla zywego ustroju reagowaniu n a 
bodi ce zewn<:trzne chodzi nie tylko 0 skutki dzialania bodi c6w zevmE:tr;l:nych, 
ale rov,rnie z 0 zachowanie si<: zywego ustroju jako przyczyny specyficznle od
rE:bnej od przyczyny bE:dqcej rzeczq martwq. POl'. co 0 odrE:bnoscl pojE:cia p rzy
czyny w biologii pisal Wladyslaw B 1 ega n ski w ..Krytyce Lekarskiej" z r. 1901. 
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ritain ~4, ks. Jazef de V r i e s, SJ 3:;, ks. Gaston I say e, SJ 30, k s. 
Jozef de Tonquedec, SJ37, i ks. Stanislaw Maz ie rski 3\ 

nie ulegnie zadnej zasadniczej zmianie, gdy potraktujerny w niej 
przyczyn~ jako stan poczqtkowy jakiegos zjawiska a skutek jako 
jego stan koilcowy. 

Jak rnnze przedstawiac si~ w najogalniejszej przyrodniczej dc
finicji przyczyny wi~cej lub mniej 0 s tat e c z n a c h a r a k t €

r y sty k a tego, co wyraza terrnin "zjawisko", a co mozemy za 
Boleslawern G awe c kim 39 okreslic jako ciqg zrnieniajqcych Sl~ 

stan(Jw jakiegos ukladu, b~dqcych »zbiorern pewnych cech, ktore 
przyslugujq ukladowi w danej chwi1i« i Sq konieczne a zarazem 
wystarczaj<jce, aby uklad w tej (danej ) chwili okreslic"? 

Jezelibysmy . przyj~li, sugerujqc si~ wYJasmeniarni ks. d e 
Vries a 40, ze nie chodzi tu 0 zjawisko w znaczeniu subiektywnym 
i w przeciwstawieniu do rzeczy w sobie, jak to rna rniejsce w kan
towsk iej teorii poznania interpretowanej jako fenornenalizm, ale 
o zjawisko w znaczeniu obiektywnym i w przeciwstawieniu do 
istoty rzeczy 41, wprowadzilibysrny tresc z zakresu poznania przy·· 

a4 Les degres du savoi,', s. 293-294. Zob. jeszcze Quatre essais sur l'esprit 
dans sa condi tion charnelZe, s. 176, gdzle Maritain stwierdza ponownle, ze idea 
przyczynowosci ulega w plaszc7yZnie nauk eksperymentalnych g r untowne j 
przer6bce.

'5 Quid secundum princ'!pia S . Thomae dtcendum sit de indeterminismo 
microphysicali, "sapientia Aquinatis ..... , I, s. 193. 

36 M<l taphysique reflexive et philosophie de la nature, "Revue Inte rnationale 
de Philosophie" , r . 10 (1956, nr 36) ,s. 174-175. 

37 La p hHos ophie de la nature, premiere partie: La nature en general, l-er 
fasc. : P r olegom enes, Paris 1956, s . 72. 

g~ Poj~<'ie kon ieczn osci w filoz ofH sw. Tom asza Z Akwi nu, Lublin 1958, s. 
83-84. - K s. Mazierski niepotrzebnie nazywa pr zyczy n <:, 0 j a klej s i<: m6wi 
w naukach szczeg6lowych, przyczynq s p raw c z <\, gdy;: w ob r<:bie tych nauk 
.rue znflmy jakiells kilkll rodzaj6w przyczyn. 

3S S tudium ey t. , s. 345 (nr 32). 
40 Denlcen und Sein , Freiburg i. B r. 1937, s. 269, przyp. Zo b . j eszeze w t ym 

samym dziele s. 77. 
41 Takic znaczenie w iC\zalenl z terminem "zja \visko" \v rnych poprzednich 

artykulaeh , m. i. w a r t . A ktualne ko tr ower sje w zal.: l esie pro !egomen6w d o 
fil ozo/i i p rzyrody , S. 16, i Sp 6T 0 Orygenesa naszych, czas6w, "Zna k." , nr 68~9 

(2-3) , r . X II, 1960, S. 267, przyp. til. Gdy idzie 0 Ma r ita ina , to on w ten spos6b 
pojmuje zjawisk a w p erspektyw aciJ r ealizm u epis temologicznego i meta fizycznego : 
Les phenomenes n e son t p as d~s choses special es, u n e ceTtai ne chose ou un 
ce 'atn objet forme l de p r emiere deter minati on, 1me ce1·taine cou che de realite 
connalssa ble , d istincte d'u ne autr e ch.ose qui seraH !a chose en sOi, et constituant 
u n 1n on de a part; ils s ont seulem en t l ' aspect qlli d ans l' ol, j et f ormel d e premiere 
d.et enninat i on, d ans la spher e d'intelli glbili t e f ondamentale propre aIL prem i er 
d eqre d e visualisation abstra ctiv e, f aU f ace a un mode de d eftnir et de conCQ
ptua liser, a u n e lumier e objec tive qui procede par r esolution dans I' op eration. 
d u sens. (La philosophie d e la n ature ... , S. 129). 
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rodniczego w ramy realizmu epistemologic2mego i metafizycznego. 
Tak moglibysmy postqpic' na gruncie filozofii przyrodoznawstwa 
lub w obr~bie filozofi i przyrody, przy porownywaniu jej przed·· 
miotu z przedmiotem nauk przyrodniczych. przyrodnik m6glby 
rowniei na swoim terenie badan w. ten sam sposob scharaktery
zowac ostatecznie zjawisko i najcz~sciej tak on czyni, poniewaz 
w olno m u dolqczyc do sformulowan przyrodn iczych swoje pry
watne poglqdy filozoficzne, gdy one - jak to rna miejsce w oma
wianym wypadku - n ie znieksztalcajq pozytywnie jego osiqgnip,c 
nau kowych. Ale, jezeliby przyrodnik nie czul si~ dostat~cznie 

przygotowany do rozwiqzywania w pelni odpowiedzialnego i d0
statecznie krytycznego zagadnien filozoficznych, jezeliby sqdzH, 
ze jego kOlU)eten cje naukowe przerasta nawet met 0 d y c z n y 
realizm proponowany mu przez Dessauera 42, to wtedy, nie chc,!c 
p oprzestac na jakiejs namiastce filozofii, sprowadzajqcej si~ do 
pewnych najogolniejszych tez teoretycznych tz\\1. "zdrowego roz
sqdk u", m6glby ograniczyc si~ do tej ostatecznej charakterystykj 
zjawiska, na jakq pozwala typ epistemologiczny poznania przy
r odniczego. Chodzi tu 0 ostatecznq charakterystyk~ zjawiska , jaka 
jest moiliwa ze stanowiska 0 b i e k t y w i z m u p r z y rod n i
c z e go, ktory, zostawiaj<jc filozofowi przyrody i metafizykowi 
ostatecznq charakterystyk~ sposobu istnienia tego, co podlega ba
daniu w naukach przyrodniczych, zaciesnia si~ w drodze abstrakcji 
do jego uj~cia poznawczego jako tego tylko, co jest dan e dla 
przyrodniczych metod b adawczych, co stanowi p r zed m i 0 t , 
b~dqcy k 0 reI ate m p 0 z nan i a 'Z m i e r z a j q c ego d 0 

co r a z w i ~ k s ze goo b i e k t y wi z m u 43. Wedlug czysto 
przyrodniczego uj~cia, jakie wyznacza punkt widzenia obiekty
wizmu przyrodniczego, zjawi'Sko jest ciqgiem zmieniajqcych si~ 
stanow jakiegoo ukladu, przy kt6ryrn to ciqgu zostala uwzgl~dniona 
tylko jego obiektywnosc, bez dalszego sprecyzowania sposobu jego. 
is,tnienia'. 

Gdy w najog61niejszej przyrodniczej definicji przyczyny o,rze
kamy, ze przyczynq jest zjawisko A, kt6re jest stale warunkiem 
k 0 n i e c z n y m wystqpienia zjawiska B lub ktoregos ze zjawisk 
Bl, B2, B3 ... , nie bierzemy pod uwag~ w obr~bie przyrody zadnej 
.realnej koniecznoSci, tzn. tego, co moglibysmy nazwac za Maria

42 Dz. cyt., S. 216-223. 

45 M6wi'lC tu 0 przedmiocle, mam wll:c na uwadze nie przedmiot rozpatry
wany w sens ie, jaki dopuszcza punkt widzenia r ealizmu epistemologicznego 
! metafizycznego, ale przedmiot brany w specjalnym znaczeniu teorio-poznaw
czy m . To znaczenie mogloby dla niejednego przedstawlac wydzwil:k idealistyczny, 
chot w r zeczywistosci jest ono tylko wyrazem w~tl"Zymania sil: przyrodnika od 
s formu!owan filozoficznych, do kt6rych wysunl~cia nle jest on dostatecznle 
p rzygotowany. 
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nem B 0. r 0. w ski m 44 "przyczynll i podstawll stalo.Sc1 o.raz Po.w
'SzechnoSci" nastt:pstwa jednego. zja,wiska po. drugim. 0 takiej ko.
niecmoSci, jak juz na to. zwr6cil uwagt: Dawid Hum e 45, do.
swiadczenie jako. talkie, zarOwno. doSwiadczenie zewn~trzne jak 
i doSwiadczeme wewn~trzne, nic nam nie mowi. Stqd tez ko.niecz
no.M! realna musi po.zostac obc'l dla przyrodniczego. punkltu wi
dzenia a jej idet: mo.ze, nawet w odniesieniu do. przyrody nieozy
wio.nej, wysunqc do.piero. filo.zo.fprzyro.dy ezy metafizyk ze sta
no.wi!ska ana1<izy o.nto.lo.gicznej otaczajqcej nas natury 46. Nartomiast 
konieczno.se, !ktorq uwzglt:dniamy w naszej przyro.dniczej definieji 
przyczyny, to. ko.nieczno.sc tego. rodzaju, jaka daje sit: ujqe w ra
mach analizy empirio.lo.gicznej, ze j e z eli n i e m a z jaw i
s k a A, n i e mar 0 w n i e z z jaw i s k a B 1 u b k tor ego. s 
s p 0. S rod z jaw i s k BI, B2, Ba... W wypadku tej koniecznoSci 
nie jeszeze nie wiemy 0. istnieniu mi~dzy dwo.ma zjawisikami ja
kiego.s realnego. zwiqzku koniec:;mego., w nastt:pstwie ktorego. 
jedno. zjawiSiko. stale nastt:powaloby po. drugim. Nie nas takze nie 
uPo.waznia do. twierdzenia, na ktore mozemy zdo.byc sit: po. inte
lektualnym wniknit:ciu w jakqs ko.nieezno.se realnq, ze jezelibysmy 
zaprzeczyli pewnemu stalemu nastt:pstwu zjawisk, wpadlibysmy 
w sprzec2ino.se lo.giezn'l. Niemniej jedna!k chodzi tu nam 0. jak~s 

autentycznq realizaejt: tego., co. wyraza najo.g6<lniejsze po.jt:Cie ko
nieczno.Sci, ezyli tego., co. nie mo.ze nie bye, chociaz jest to. reali 
zacja roma o.d tej, kt6ra sklada sit: na ko.nieezno.sc realnq. Ko
nieczno.se, 0. jakiej mowimy w naszej !przyro.dniczej definieji 
przyezyny, to. ko.nieczno.se tego. rodzaju, kt6rq Hume zaczql 
uwzglt:d'niac, jak juz na to. zwrocil uwagt: Gawecki 47, pOCZqwszy 
od trzeciego. wydania dziela An Enquiry co.ncerning Human Un
derstanding 48 . Tt: ko.niecznoSc, kt6rej taki Marian S m 0. 1 u c h 0. w

44 0. POj'1c1.U koniecznokt, "Przeg1'ld Fllozoficzny", r . 12 (1909), s . 339. 
45 An Enquiry concerning Human Understanding (w An Enquiry concerning 

the Human Understanding, and an Enquiry conce"ntng the Prtncip!es of Morals, 
reprinted from the posthumous edition of 1777 and edited .. by L. A. Selby-Blg
ge, Oxford MDCCCXCIV), s. 63 (nr 50) 1 73-74 (nr 58). 

48 T~ Idet; moze mozo! wysunqc nawet w odniesieniu do przyrody n i e 0 t y
wi 0 n e j, gdyz nle wydaje Sit;, zeby to, co utrzymywal Smoluchowskl, "ze 
w pojt;clu koniecznosci sll zawarte pewne skojarzenia ludzkie: nleunlknionego 
przymllsu, daremnego usilowania wywolania przeciwnego zjaWiska" (Plsma, 
t. 	III, S. 171), bylo bezpo§rednio oczyWiste, lub by dalo sl~ doWie§c. 

47 Studlum cyt., s. 497 (nr 45). 
48 W wydaniu tym pochodzllcym z r. 1753-54, Hume przyj!\I, ze wprowadzone 

przezen okreslenie przyczyny: przedmiot po kt6rym nast'lPuje inny, przy czym 
po wszystktch przedmtotach, podobnych do pterwszego, nastl1Pujq przedmtoty. 
podobne do drugiego, mozna .. Innymi slowy" wyrazlc w ostatnlej czt;oici w ten 
spos6b: przy czym gdyby nte bylo przedmiotu pteTwszego, drugi nte by/by ntgdy 
tstnial (where, if the first object had not been, the second never had exlsted). 

Znak -. 

http:ko.nieczno.se
http:nieczno.se
http:ko.nieezno.sc
http:sprzec2ino.se
http:ko.nieezno.se
http:ko.nieczno.sc
http:konieczno.se
http:filo.zo.fprzyro.dy
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ski 49 zupelnie nie znal, zdolali w naszych czasach wyodr~bnic 
Jan M. V e r we yen GO i Gawecki 51 w zastosowaniu do deternii
nizmu fizyki klasycznej, zas Ludwik deB r 0 g lie 52 rozszerzyl 
poj~cie tej koniecznosci na indeterminizm zjawisk elementarnych. 

Wyjasnienie dalszej wlasciwosci przyczyny w uj~iu przyrodni
czym, ze jest ona zjawiskiem A, kt6re jest stale warunkiem w y
s tar c z a j q c y m wystqpienia zjawiska B lub kt6regosze zja
wisk Bl, B2, B:l... , nie przedstawia zadnych specjalnych .trudnosci. 
przy tej wlasciwosci chodzi 0 to, co rowniez, jak wskazana uprze
dnio koniecznosc, jest dost~pne dla analizy empiriologicznej, ze 
j e z eli d 0 S z 1 0 d 0 rea liz a c j i z jaw i s k a A, n a S t G
P u j e 'p 0 n i m z jaw i s k 0 B w z g 1 ~ d n i e k tor e ss p o
s rod z jaw i s k BI, B~, B3... ;;3. 

Jezeli przyczyna w najog61niejszym rommieniu przyrodniczym 
nie jest niczym innym jak tylko zjawiskiem A, ktore, w co dopiero 
podanym znaczeniu, jest stale warunkiem koniecznym i wystar
czajqcym wystqpienia zjawiska B lub ktoregos spomi~dzy zjawisk 
Bl, B2, B3... , to w takim razie przy tak rozumianej ,przyczynie nie 
wchodzi w gr~ dzialanie, ktore wyrazalDby si~ doprowadzeniem 
do zaistnienia tego, co nazywamy skutkiem owej przyczyny. Zre
sztq mowienie 0 tego rodzaju dzialaniu w ramach jakiegos po
tocznegD uj~cia empiriD-DntologicznegD byloby, jak juz na to 
zwrocil uwag~ Maritain 54, czyms wewn~trz'nie niejasnym. Wy
mieni'ony neoscholastyk jest zdania 55, ze w wYiPadku CZys,tD em
piriologicznego pDj~ia przyczyny, czyli poj~cia oczyszczonego 
z wszelkiej tresci filozDficznej, idea czynnosci przechodniej, pro
wadzqcej przyczyn~ do zaistnienia czegDs drugiego, ulegla zupel
nemu przeksztalceniu w ide~ wspoldeterminacji zjawiskowej. 
Rowniez ks. de Tonquedec 58 sqdzi, ze przyczyna w rozumienju 
przyrodniczym nie Dbejmuje w sobie zadnego doproowadzania do 
istnienia tegD, CD nie istnialD. Jezeli tak jest, to, poslugujqC siG 
IPrzyrodniczym poj~ciem przyczyny, nie m6wimy 0 zadnej przy

(Zob. w cyt. wyd. s. 76, n. 60 . TtumacZenie pochodzi od Jana Lukasiewicza 
i Kazimierza Twardowskiego: Badania dotyczqce rozumu ludzk l ego3, Lwow 
1928, s. 86-87, nr 123). Hume nie m6w! formalnie w dodanym tekscle 0 :!:adnej 
konlecznoscl, niemniej jednak uwzgl<:dnH, bez wyrazne!(o nazwania, jeden jeJ 
gatunek, kt6ry byl zreszt'l 'znany od dawna, jak 0 tym swiadczy stare adagium: 
Sublata causa, to/litur effectus. 

49 Pisma, t. III, 1. c. 
50 Naturphilosophie, Leipzig - Berlin 1915, s. 36. 

&1 Studlum cyt., s. 497 (nr 45). 
52 Dz. cyt., L C. 
~3 Id<: tu zasadnlczo za Gaweckim (studium cyt., s . 497-498, nr 45-46). 
54 Les degres du savoir, s. 293. 
&5 Tamze, s. 293-294. 

56 Dz. cyt., cz. I, z. I, 1. c. 
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czynie sprawczej w uj~ciu fHozoficznym, a wi~c 0 czyms, co by 
nam tlumaczylo genez~ by tow q rozpatrywanego przez nas 
skutku. Przy wymfenionym poj~ciu albstrathujemy od kwestii ge
nezy bytowej danego skutku, ktory bierzemy tak, jak go mozna 
ujqe w plaszczyznie analizy empiriologicznej, mianowicie jako 
jeden, scisle okreslony konsekwens zjawiskowy zjawiska uwaza
nego za przyczyn~, lub jako Morys, nie dajqcy si~ dokladnie prze
widziec, sposrod wi~cej tylko lub mniej prawdopodobnych kon
sekwensow zjawiskowych owego zjawiska 57. Mowimy tu wpra''vv
dzie 0 jakiejs genezie, ale jest to geneza uj~ta z p l' Z Yrod n i
c z ego pun k t u wid zen i a, bo par ordre historique de nais
sance, jak bysmy to mogli wyrazic slowami ks. Teilharda 58. Trese, 
o jakq chodzi w wy:padtku przyrodniczego poj~cia przyczyny, to 
tresc wyznaczona bez resZJty przez doswiadczenie, ktora stanowi 
ala badacza natury pierwS'zq podstaw~ do mowienia 0 okreslonej 
regularnosci w obr~bie zjawisk nieodwracalnych, 0 tej regular
nosci, jaka pozniej znajdzie dalszq precyzacj~ w formulach praw 
przyrody oraz w r6znorakich teoriach. 

Gdy przy czysto empiriologicznym uj~iu przyczyny przyrodnik 
podejmuje zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej, to, mowi~c 
o przyczynowym uwarunkowaniu zjawisk psychicznych, charakte
rystycznych dla gatunku ludzkiego, jako takiego, przez inne, znane 
lub domniemane zjawiska, nie ma on na uwadze tego, 0 co b~
dzie pytal si~ filozof mianowicie genezy by tow e j wymienio
nych zjawisk. To, do czego 'zmierza przyrodnik, to wskazanie 
wi~cej lub mniej prawdopodobnych drag, na ktorych doszlo 
w plaszczyznie zjawiskowej do pojawienia si~ psychiki ludzki€}. 
Przyrodnik stara si~ uchwycie genez~ tej psychiki, ale przy poczy
naniach, ktore podejmuje w tym kierutlku, chodzi mu tylko ° h i
s tor y c z n q genez~ w plaszczyznie z jaw i s k 0 w e j, jakq 
moze wykrye swoimi metodami badan. To wi~c, co uwzgl~dnia, 
Sq to jedynie wi~cej lub mniej bezposrednie antecedensy zjawi
skowe wystqpienia na widowni~ psychiki ludzkiej. Po'Za tak ro

' zumiane historyczne naradziny tej psychiki nie si~ga on SWq 
myslq. Przy tego rodzaju podejSciu poznawczym do zagadnienia 
przyrodlnik, chcqc bye konsekwentnym, b~dzie sto.sowal teo'rip' 

67 M6wl~c 0 skutku z przyrodniczego punktu w idzenia, nie mamy na uwadze 
niczego wiElcej, jak dajqc~ si.; doswladczalnie stwierdzic 7aleznosc, W jakiej 
jedno zjawisko pozostaje pod w z g I .; d ems w ego po jaw ian i a s i .; 
w c z a s 1 e w odniesieniu do innego zjawiska czy do jakiegns calego lwmpleksu 
zjawlsk. Ta zaleznosc moze wyrazac si.; w dwa r6zne, wskazane wyzej sposoby 
zaleznie od tego, czy wyst.;puje w ramach determinizmu zjawisk statystycznych, 
czy w ramach indeterminizmu zjawisk elementarnych. 

68 Vie et p!anetes. Que se passe-t-i! en ce moment sur La Terre?, "Etudes", 
t. CCXLIX, maj 1946, s. 154. 
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ewolucji biologicznej nawet do wyjaSnienia pochodzenia najwyz
szych przejawow psychiki ludzkiej, jakimi Sq . przejawy mySlenia 
i chcenia rommnego, a mimo to nikt nie b~dzie mogl mu zarzucic 
zadneg'O bl~du filozoficznego, gdyz 'On w ogole nie zaczql filozo
fowac. Afilozoficzny charakter jeg'O ujE:cia zagadlIlienia pocho
dzenia duszy ludzkiej nie zostanie naruszony w jaki's spos6b 
istotny, gdy on, nie zadowalajqc si~ ostatecznq charakterystykq 
zjawisk, na jakq pozwala stanowisko tego, co nazwalem obieMy
wizmem przyrodniczym, b~dzie wlqczal myslowo zjawiska w ramy 
realizmu epistemologicznego i metafizycznego. 

Nie mozna jednak zaprzeczyc ,temu, ze czysto przyrodnicze 
rozwiqzanie zagadnienia pochod'zenia duszy ludzkiej moZe, p'l"Zy 
braku dostatecznej orientacji w jego typie epistemologicznym, wy
dawac si~ filozoficznym rozwiqzaniem materialistycznym, chociaz 
takim r02Jwiq'zaniem nie jest. Duze nieporozumienia wY;W<olaly 
w tym wzgl~dzie przyrodnicze formuly ks. Teilharda. Ks. J. G~
lot, SJ " 9, ks. Leopold Mal eve z, SJ fi~ i ks. Karol J 0 urn E' t 61 

zarzucajq francuskiemu jezuicie, ze w jego uj~ciu mysl ludzka 
wywodzi si~ w drodze przeks2ltalcen z energii biologicznej, z przed
ludz,kich rzeczywistosci biologiczmych, z materii, i ze w nast~pstwie 
tego rodzaju supozycji wyst~puje u niego poSrednie wykluczenie 
stworzenia duszy ludzkiej przez Boga z niczego. Tymczasem w pi
smach ks. Teilharda nie rna tego, co mu zarzucajq wymienieni 
krytycy, i co sam, idqc zbyt pospiesznie za zdaniem tych kryty
k6w, zarzucalem mu w artykule Spor 0 Orygenesa naszych cza
sow 62, gdyz, z racji systematyc2Jnego podejmowania w swych pra
cach schlle naukowych, pisanych pOCZqwszy od r. 1923, zja.wisko
wego punktu widzenia 63, ks. TeNhard, ktory nie uwzgI~dnial 

przyczyn ii1'P.rawczych, 0 jakich mozna mowic przy ontoilogicznej 
analizie kosmosu 64, nie zamierzal poruszac filozoficznego zagadnie

69 "Le phtnomcne humain". A propos d'un !ivre recent, " Nouvelle Revue 
Theo!ogique", t. 78 (1956), s . 178. 

60 La m<!thode du P. Teithard de Chardin et !a Phllnomeno!ogie, "Nouvelle' 
Revue Theologlque", t. 79 (1957), S. 596-597. 

61 La vision teithardienne du monde, odb. Z n. 2 "Divlnitas" z r. 1959, Ro
rna 1959, S. 5. • 

62 S. 262-263. 
63 0 tym punkcie widzenia ' ks. Teilharda, podejmowanym w charakterze 

s1lalej metody, plsalem szerzej w artykule Z zagadnien filozofii przyrody 
ks. P. Teilharda de Chardtn, "Zeszyty Naukowe KUL", r. III, nr 4(12), 1960, 
S. 3-7. 

U La ref!exton de !'energtc, "Revue des Questions Scientlfiques" z 20 pazdz. 
1952· r., 5 seria, t. XIII, S. 482; Le phenomene humain, Paris 1955, s. 21, 54; 
Esqutsse n'un univers personnel, tekst cyt. przez ks. Klaudiusza T res m 0 n
tan t w Introduction d !a pensee de TeHhard de Chard!n, Paris 1956, S. 20; 
La viston du passe, Paris 1957, S. 216, 306. 
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nia genezy bytowej ludzkich zjawisk psychicz'llych, podobnie jak 
niezamierzal pOl'USzac tego rodzaju zagadnierria w odniesieniu 
do materii i iycia w og61nosci 65. Gdy ks. TeHhard - jako przy
rodnik ewolucjonista - cofal si~ z wszystkimi przejawami ludz
kiej psychiki do ich zarodkowej i wyjsciowej postaci, jakq, jego 
zdaniem, posiadaly one ostatecznie we wn~trzu atom6w pierwot
nej Ziemi 66, to przy tyro cofaniu si~ w przeszlosc nie cho'dzHo 
mu 0 iadnq naturaHstyc:mie rozumianq genez~ by;towq ludzkiej 
psychiki To, co on mial na uwa'dize, to Ipojawienie si~ w plasz
czyinie zjawiskowej, w plaszczyznie dost~pnej dla doswiadczen;a, 
coraz doskonalszych form iycia psychicznego w korelatYW!l1ej za
leinosci od wzrastajqcej w trakcie ewolucji zloionosci ukladow 
fizyko-ehemicznych, rozumianej, jak to kr6tko wyraia ks. Klau
diusz T res m 0 n tan t 67, jako r6inorodnosc zorganizowana (une 
heterog{meite organise e) 68. Te coraz doskonalsze formy iycia psy
chic2Jnego ks. TeilhaTd traktowal ze stanowi'ska eksperymental
nego ja:ko pararnetr wzrastajqcej zloionosci uklad6w fizyko-che
micznych, jako "skutek", "specyficzny ,skutek" ich zloionosci 69, 

ale te wypowiedzi ~rancuskiego jezuity nie zawierajq, 0 ile od
nOSZq si~ do ludzkiej psychi'ki, iadnego mar1:erializrnu filozoficz
nego, gdyi wyrnieniony autor bral w tyro kontekscie skutek nie 
w rozumieniu filozoficZ'nym, ale w rozumieniu przyrodniczyro, 
uwarunkowanym przez czysto empiriologicznepojrnowa'nie przy
czyny. Jeieli ze stanowiska doswiadczenia naukowego, przy ogra
niczeniu siE: do przyrodniczych poj~c przyczyny i skutku, ks. Teil
hard mogl bez popadni~cia w materializm filozoficzny trak,towac 
dusz~ ludzkq w jej aspekcie zja1wiskowym jako specyficzny Slku

~s Na ten temat zwr6cll jut uwagll ks. Tresmontant w Note sur ' l'oeuvre de 
Tel!hard de Chardin, " Les Etudes Philosophiques", nowa seria, r. X, 1955, s. 595. 

ee Le phenomene humatn, s. 52-53, 56, 71, 9G-91, 186, 248, 293--294. 
11 Introduction. ,. , s. 33. 
IA Zob. deflnlcjll "zlozono§c1" (la compZexite), jal{!! ks. Teilhard podal w Vte 

et pZanetes ... s. 152-153, w Le groupe zooZogique humain - Structure et directions 
I!voluttves, Paris 1956, s. 17, I w La vision du passe, s . 312-313. 

o zjawiskowej zale:i:nosci coraz doskonalszych form zycia psychlcznego od 
Wl!irastaj!!cej zlozonosci uklad6w fizyko-chemlcznych ks. Teilhard plsa! m. l. 
w Un sommaire de ma perspective "phenomenologique" du monde, "Les Etudes 
Phllosophlques", jak wyz., s. 569-570, w La pensee du Pere Tetlhard de Chardin 
par Zut-milme, tamze, s. 580, w Le phenomene humain. s. 56-58, 62-£3, 71-73, 
91-92, 155-156, 159-160, 168, 185-186, 199, 334, 343, i w La vision du passe. s. 316. 
318-319. 

~9 Un sommaire de ma pers1Jectlve "phenomenologique" du ,' monde. s. 569; 
Le phenomllne humain. s. 334-335, 343 ;Le groupe zoologique humatn.... s. '16, 22, 
80; L'apparttton de Z·homme. Paris 1956, s. 302. 

Przyjmuj!!c zaleznosci energetyczne milldzy "wnlltrzem" rzeczy (Ie Dedans 
des ChOses). tzn. miE:dzy maj!!cym 1m wszystkim przysluglwac zyclem. 0 lie ono 
zawlera w soble elementy psychlczne (hllozolzm 1 panpsychizm). a stron!! "ze
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tek tej zlozonosci ~organizowanej, jakq jest nasze cialo 70, to mogI 
rowniez bez zejscia na tory materializmu filozoficznego pisac, 
majqc na uwadze zjawiskowy punkt widzenia, ze ludzkie procesy 
psychiczne wystqpily na widowni~, gdy w obr~bie ukladow fi 
zyko-chemicznych, jakimi Sq organizmy biologiczne, zostal prze
kroczony pewien pr6g zlozonosci 71. Takie uj~cie, ktore znajdujemy 
takze u Pawla C h au c h a r d a 72, zostawia, jak zdajq sobie z tego 
spraw~ks. Tresmontant 73 i ks. Mikolaj Cor t e 74, calkowicie 
otwartq kwesti~ wejscia w gr~ przyczyny w rozumieniu metafi 
zycznym i nie wyklucza, przy pojawieniu si~ ludzkiej psychiki, ko
niecznosci specjalnej interwencji stworczej ze strony Boga 75. 

Wyjasnienia te, dotyczqce sensu czysto przyrod\niczego ujf:cia 
zagadnienia pochodzenia duszy ludzkiej, wprowadzilem z tego po
wodu, ze w czasach wspolczesneg'o ozywienia siEi dyskusji swio
to/pogIqdowych sens tego ujEicia bywa niejednokrotnie bl~dnie 

odczytywany przez tych, ktorzy, nie umiejqc zdobyc si~ na do
stateczny spokoj przy ustalaniu swego poglqdu na swiat, o.glqdajq 

wn~trznq" tych rzeczy, ks. Teilhard nie przeoczal przejaw6w niezaleznoscl w tej 
dziedzinie, tak ze byl daleki od doszukiwania si~ "rownowaznika mechanicz
nego" mysll i woli. Zob, Le phen07nimc humain, s. 61, 194-195. 

70 StaraJem si~ to blizej uzasadnic w artylcule Natura ('z !owieka w ..feno
menologicznym" uj~Ciu k3. Teilharda d~ Cltal'din, "Znak" nr 11(77), 1960. 

71 Zob. Le phenomene Itumain, S. 181-182, 185-186, i Le groupe zoologique 
humain... , S. 79---80. 

72 Precis de biologic Itu maine - Les bases organique. du comportement el 
de 	la pensee, Paris 1957, s. VII-VIII, 51-59, 213-223, 249, 262-269. 

7:\ Introduction... , s. 32. przyp. 
74 La "ie et Pame de TeWta,·cl de Cltardin, Paris 1957, s . 137. 
75 Szczeg6lnie wiele §wiatla na stanowisko ks. Teilharda w tej spraw:le rzuca 

przypisek zamieszczony przezen na s. 186 dziela Le phenomf?ne Itumain: Ai-je 
besoin de repeter, une fois de plus, que je me limite Ici au Phenomene, 
c'est-a-dire aux relations experimenta!es entre Conscience et Comp!extee, sans 
rien prcjuger de l'action de Causes plus profondes, menant tout !e jeu. En 
vertu des limitations imposees a notre connaissance sensible T,ar Ie jeu des series 
temporo-spatia!es, ce n'est, semble-t-i!, que suus les apparer.ces d'un pOint cri
tique que nous pouvons saisir experimelltalement !e pas Itominisant (spirituali
santi de II]. Reflexion. Mais, ceci pose, rien n'empeche Ie penseur spirituallste, 
- pour des raisons d'ordre superieur, et a un temps ulterteur de sa dialectique 
de placer, sous Ie voile phenomenal d'une transformation revolutionnaire, telle 
!)peration "creatrice", et teUe "intervention speciale" qu'it voudra, 

To, co ks, Teilhard pisze w przypisku na s . 343 wymienionego dziela, :ie 
dla wierzqcego chrzescijanina konieczny sukces homimzacji zostal pozytywnie 
zagwarantowany "przez .moc wSkrzeszajqcq« Boga wcielonego w swoje stworze
nie" (par la "vertu ressuscitante" du Dieu incarne dans sa creation), nie jest, 
wbrew temu, co utrzymywalem w artykule Spor 0 Orygenesa llaszych czas6w 
(s. 263), r6wnoznaczne z pomini~ciem specjalnej ingerencji stw6rczej Boga. Tej 
ingerencji, mozliwej do urzeczywistnienia jedynie pod oslon,! zjawisJc homini
zacji, nie wyklucza przeciez Uumaczenie sukcesu owej "fenomenologicznie" po
j~tej hominizacji dzialaniem zwyklej Opatrznosci BozeJ . 
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si~ za sformulowaniami filozoficznymi nawet wtedy, gdy stajq 
wobec Iflauk 0 charakterze calkowicie afilozoficznym. W przeci
wienstwie do tych jednostek Slldz~, ze wlasnie z racji znaczenia, 
jakie dla swiatopogilldu posiadajll sformulowania filozoficzne, nie 
mozna dopatrywae si~ tych sformulowan tam, gdzie ich wcale 
nie rna. Przeprowadzone wyzej analizy epistemologiczne zmierzaly 
do wykazania, ze czysto przyrodnicze uj~cie zagadnienia pcx:ho
dzenia duszy ludzkiej zostawia w pelni otwarty jego aspekt filo
zoficzny, tak ze to uj~cie moze bye, bez zadnej zmiany jego osno
wy, JPodzielane przez jednostki 0 najrozmaitszej orientacji filozo
ficznej. Jezeli nasze analizy Sq merytory,cznie poprawne, to w ta
kim razie trzeba powiedziec, ze za'sadniczo ten sam b1lld w za
kresie metody popelniaj'll w swym rozumowaniu ci, kt6rzy 
zarzucajll ks. Teilhardowi - przyrodnikowi, ze opowiedzial si~ 

za materialistycznie rozumianll genezq bytowq ludzkiej psychiki. 
jak i ci, ktorym, przy ich nastawieniuw gruncie rzeczy pozyty
wistycznym, wydaje si~, ze czysto przyrodnicze sformulowania 
w przedmicx:ie pochodzenia wymienionej psychiki skladajll si~ 
same przez si~ na tezy filozoficzne i to na tezy w duchu filozofii 
materialistyc:zmej. Zarowno jedni, jak i drudzy, przecx:zajq jakos
ciowq odr~bnose, jaka pod wzgl~dem tresciowym zachodzi mi~dzy 
przyrodniczym uj~ciem zagadnienia . pcx:hodzenia duszy ludzkiej 
a filozoficznym jego uj~ciem, niezaleznie zresztq od ideologicznej 
orientacji tego uj~cia. 

Zanim wskaz~, jak si~ przedstawia ze stanowiska filozoficznej 
mysli chrzescijailskiej specyficzna tresc tego drugiego uj~cia, 
chcialbym zaznaczyc, ze studium zagadnienia pochodzenia inte
lektualnej duszy ludzkiej, rozpatrywanej pod wzgl~dem jej istoty, 
nie mozemy zaliczyc do dziedziny filozofii przyrody, jezeli t~ dy
scyplin~ zakotwiczamy za Maritainem, w trakcie pierwszej, rodza
jowej determinacji jej przectmiotu, na poj~ciu by-tu podleglego 
ruchowi w znaczeniu scislym - ruchowi fizycznemu 78. Wszak 
wymieniona dusza wykracza specyficznymi dla siebie wlasciwo
sciami poza osnow~ tego bytu, gdyz jej czynnosci umyslowe i wo
litywne, kt6re dokonujq si~ cale naraz, w sposob bezwzgl~dnie 
niepodzielny 77, nie stanowiq ciqgu cz~sciowych realizacji sukce
sywnych tak charakterystycznych dla ruchu w znaczeniu scislym 
i wskutek tego mozna je nazwac ruchem tylko w sensie metafo
rycznym, w pewien spos6b, 0 ile przez nie da'na jednostka ludzka 
staje si~ z po~najqcej czy chcllcej w moznosci IPoznajllcq lub chcqcq 

7~ Zob. Maritaina La philosophie de I.a nature... , s. 104, 120, 128, 131. 
"77 Por. sw. Tomasza z Akwinu Sum. c. Gent., lib. II, cap. XCVI. Sum theol., 

I":"II, quo XXXI, a. 2, ad 1, III, quo XXXIV, a. 2. 
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in actu 78. Jezeli wi~ badania dotycz~ce istoty duszy ludzkiej, 0 He 
ona jest zr6dlem zycia mySli i woH, nie nalez~ do filOZlOfii przy
rody, to w takim razie poza obr~bem tej ntauki znajduje si~ row
niez zagadnienie pochodzenia owej duszy. Filozofia przyrody nie 
tylko nie moze dac pelnego rozwiqzania zagadnienia jej pocho
dzenia, ale nawet nie jest w stanie zdobyc si~ na sformulowanie 
tego zagadnienia. Zarowno jego sformulowamie, jak i cale rozwiq
zanie, j'est mozliwe dopiero w ramach met a f i z y k i, do ktorej, 
jak juz na to zwrocil uwag~ ks. Wi'ncenty Rem e r, SJ 79, nalezy 
traktat 0 in tel e k t u a 1 n e j duszy ludzkiej, ujmowanej z pun
ktu widzenia jej is tot y. 

W pla's,zczyznie barlan metafizyki b~dziemy si~ pytali przy za
gadnieniu pochodzenia duszy }udzkiej 'nie 0 proces zbiorowy 
dotyczqcy drog, na ktorych doszlo w pla'szczyZnie zjawiS'kowej do 
wyst'ljpientia przejawow p'Sychicznych, charakterystycznych 'rlJa 
gatulflku ludZlkiego jako takiego. To, 0 co nam b~dzie chodzilo, 
b~dzie to cos jed nos t k 0 w ego, mianOWlcle pochodzenie 
pie r w s z e j lezy pie r w s z y 'C h i n d y wid u a 1 nyc h dusz 
ludzkich, wzi~tych w caloksztalcie bytu, jaki im irrzypisujemy 
w ich definicji metafizycZlnej. Poniewaz w obr~bie metafizyki m6
wimy, podobnie jak z pewnym zaciesnieniem w ramach filozofii 
przyrody, 0 przyczynie zaistnienia czegos, co nie istnialo, a wi~c 
o przyczynie sprawczej, ktorej naulki przyrodnicze, jako takie, nie 
znajq, dlatego - w przeciwienstwie do tych nauk - zagadnienie 
pochodzenia pierwszej ezy :pierwszych indyw~dualnych dusz ludz
kich musi nam si~ 'PTzedstawic ze stanowiska metafizyki w ja
kosciowo nowy sposob, bo jako geneza calego bytu, jaki przyslu
guje tej pierwszej ezy Itym 'Pierwszym duszom. Zobaczmy teraz, 
jak mozemy t~ genez~ blizej pojllc. 

78 Por. sw. Tomasza z Akwinu In Artstotelis librum De Anima commentartum, 
lib. I, Iect. X. n. 160-161, s. 57. 

78 Summa praelectionum phtlosophtae scholasticae s, t. II, Prat! 1912, s. 6, n.6. 
Ks. Remer zallczal tralctat 0 duszy intelektualnej do metafizyki .. szczeg6

lowej". Ks. Pawel G e n y, SJ, w swym opracowan!u podr~cznlka ks. Remers 
(Cosmologia, ed. sexta iuxta editionem quintam emendatam et auctam a Paulo 
Geny, Rome 1927, s. 3) slusznle pomin'll to okreslenle metafizykl, zwi'lzane 
z wplywem Chrystiana W 0 1 f f a. Do uj~cla ks. Geny zbllza slEl dzls ks. Karot 
Boyer, SJ, (Cursus philcsophiae 2, Brugj~ 1939, t. I, s. 369), gdy plsze: Psy
chologta, ea parte quae de anima intellectiva agtt, ad ipsam Metaph1lstcamll 
attingit. 
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II 

JAK PRZEDSTAWIA SII!; ROZWI1\ZANIE METAFIZYCZNEGO 

ZAGADNIENIA POCHODZENIA DUSZY LUDZKIEJ? 


Pochodzenie duszy ,Iud2!kiej, rozpatrywane w sformulowaniu 
metafizycznym, stale przedstawialo siE! dotqd, pod pewnymi przy
najmniej wzglE!dami, ja'ko zagadnienie, chociaz nigdy nie brako
walo prob jego rozwiqzania. Przyc2:ynq tego stanu rzeczy jest 
ogromna zloiionosc i trudnosc problematyki, jaka wiqze siE! z po
chodzeniern duszy ludzkiej w ujE!du metafizY'cznyrn. 

Nic tez dziwnego, ze dzis nie moze juz nas w pelni zadowolic 
najobszerniejsze opracowanie metafizycznego zagadnienia pocho
dzenia duszy Iudzkiej, podj~te przy uwzgIE!dnieniu problernow wy
suniE!tych przez teoriE! ewolucji w jej wczesniejszyrn, cZE!sciowo 
juz zdezaktualizowanyrn etapie r07Jwoju, jakie ze strony neoscho
lastycznej dal ks. Emil P e i 11 au be w studium L'evolutionnisme 
it l'intelligence humaine 80. Mimo nowszych opracowan wymie
nionego przedrniotu RI na'r7JUcajq siE! odnosnie ba2:Y wyjsciowej ar
gumentacji - zmierzajqcej do wykazania, ze duszy ludzkiej w ro
zumieniu metafrzycznym nie rnozmi wyprowadzic na drodze ewo
lucji natura·1nej z psychiki zwierzE!cej - pewne py,tania, na ktore 
dotqdnie da1no zadnej o~powiedzi, albo, jezeli w jakiejs mierze 
dano, ,to dornagajq siE! one dalszych jeszeze wyjasnien. Sq too py
tania: Czy tradycyjny w nurCoie perY'Patetyczno - Tomaszowym 
obraz przejawow zycia poznawczego czlowieka nie zyskalby na 
wi~kszej precyzji a r6wnoczesnie stal si~ blizszym dla mentalnosci 
ws,polczesnej, gdybysmy wprowardzili do niego to, co ks. Jan L i n
d w 0 r sky, fiJ, pisal 0 naszym ujmowaniu stosU'nk6w rzeczowych 
(oczywiScie po dokonaniu pewnych korektur w sforrnulowaniach 
tego praskiego profesora)? Czy zastosowanie do poznania charakte
rystycznego dla 7J'Wierzqt najprostszych rozr6Znien Ipoj~ciowych 
sposrod tych, ktore, w podanym przez ks. Lindworsky'ego ujE!ciu 

~o "Revue de Philosophiie", r. XI, t. XIX (1911), s, 225-280. - Zob. jeszcze 
tego autora art. Ame - Sa spirituallte - Dflmonstratton rationne!!e d'aprlls !a 
phttosophtP. de saint Thomas, "Dlctionnaire de Theologle Catholique", t. I, CZ. 1, 

. Paris 1935, ko!. 1028-1041. CZEl§ciowo do poruszanego przez nas obecnie zagad
n!enia odnosl siEl, gdy idzle 0 dawniejsze prace, ksi!\zka ks. Pelllaube'a Thflo1'te 
des concepts; existence, origtne, t ·aleur, Paris 1895, I rozprawa A. Hum b e r t a 
L'evo!uttonnisme et la 1.lngvistique, " Revue de Ph!!osophte", jak wyz., s. 316--360. 

8! Robert Lac r 0 1 x, L'orig,ne de !'ame humaine, Quebec 1954; ks. Antonl 
S 10m k 0 w ski, Problem pochodzenia czlowteka, Poznan 1957, s. 192-204; Um
berto De g i'I n n 0 c e n t i, OP, L'origine del1'anima umana, "Doctor Commu
nis, Acta et commentatlones Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aqui
natls", t. XI, 1958, z. n-III, s. 178-199 ; Antoni S tEl pie n, • Zagadniente genezlI 
dusZli ludzkiej z materti, "Zeszyty naukowe KUL", r. III, (1960, nr 1), s.109--117. 
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'l1aszego zycia poznawczego, nalezy uznac za sluszne, nie prowadzi 
obiektywnie do wynik6w cz~sciowo r6znych od tych, do jakich 
doszedl wymieniony psycholog? W szczeg61nosci, czy sprzeczne 
z powszechnym przekonaniem zoopsychollog6w twierdzenie ks. 
Lindworsky'ego, ze zwierz~ta, z braku samowiedzy, nie poznajq 
w zaden spos6b relacji 8~ i nie wznOSZq si~ do zadnej fo'rmy ab
strakcji 83, nie wyplywa z jakieg'os nieporozumienia? Czy wyniki 
doswiadczen Wolfganga K 0 e hIe r a nad szymlPansami i wyniki 
innych podobnych doswiadczen dajq si~ w;»1tlumaczyc samym two
rzeniem si~ zespolow pamiE;ciowych i asocjacyjnym ich zuz;»1tko
waniem, jak utrzymywal ks. Lindworsky? 84 

Szukajqc adpowiedzi na te pytania rozpatrzmy najpierw w ja
kims zakresie to, co, ja1k zauwazyli ze szczeg61nq wYI'azistosciq ks. 
Lindworsky i Mikolaj W 0 j ,t O'll i S 85, wysuwa si~ przy bardziej 
analitycznym podejsciu do funkcji myslowych czlowieka na ich 
czolo, mianow1c1e u j mow ani est 0 sun k 6 w r z e c z 0 . 

w y c h (§ 1) 86. Om6wienie przejaw6w wolitywnych czlowieka cal
kowicie pominiemy, gdyz, jak to juz zrobil ks. Peillaube w stu
dium L'evolutionnisme et Z'intelligence humaine, zdecydowalem 
si~, nie chcqc uwzgl~dnia6 w jednym artykule zbyt szerokiego 
pola badan, na ograniczenie mych poszukiwan do bytoiwej genezy 
duszy ludzkiej, 0 ile ta jest obdarzona u my s 1 em. Do osiqgni~cia 
tego zawE;zonego celu, zawierajqcego zresztq wirtualnie calq reszt~, 
o jakq tu moze chodzic, bE;dziemy mieli, jak to stanie siE; w swoim 

82 Das schlussfolgernde De11 k H11, Freiburg i. Br. ]916, s. 4~ 0-443: Umrisskizzc 
zu einer thcoretischen Psychologie. "Zeitschrift fUr Psychologie" , Bd. 89, Sonder
abdruck, zweite unveranderte Auflage, Leipzig 1923, S. 32 ; Th eoretLsche Psycho
I.ogie im Umriss, Leipzig 1926, s. 100 ; Das Seetenleben des Menschen - Eine Etn
fiih.rung in die Psychologie (Ole Philosophie, ihre Geschlchte und ihre Syste
matik. Herausgegeben von D. Dr Theodor SteinbUchel, AbUg'. IX), Bonn 1934. 
s. 	 54-56. 

e~ Das Seelenleben des Me11schen .,., s. 16. 
S4 Das schlussfolgcrnde Denkcn, s. 443, przyp.; Das Seelenleben des Men

schen.. . , s. 55. 

S,' Autor ten plsal (Prehistoria intelektu w tlurn. Zofii Pornianowskiej, War
szawa ]951, s. 149), :i.e "podstawowq funkcjq intelektu jest chwytanie, aktywne 
ustalanie i zrnienianie zwiqzk6w i stosunk6w porniE;dzy przedrniotarnl i zjawi
skami". 

S" To, ze zarniast przeprowadzic studiurn naszego poznania PojE;ciowego, po
dejmujE; siE; analizy wlakiwego narn ujrnowania stosunlt6w rzeczowych, tlumaczy 
si~ - poza wskazanym wzglE;dem - tak:i.e tym, ze decydujqc siEl na tEl analiz~, 

zyskujemy wsp6lnq platformE; wyjsciOWq do badan uzdolniell poznawczych czlo
wieka i zwierzqt, ktore r6wniez dochodzq do jakiegos poznania relaaji. GGy
bysmy ograniczyli siE; do stwierdzenia faktu, :i.e czlowiek tylko dysponuje po
jElciamt a zwierzEl ich nie posiada, pominEllibysmy u tego drugiego jestestwa 
formE; .poznania, ktQra sprawE; jego uzdolnien poznawczych stawia w nowym 
swietie i wysuwa problemy nie rozstrzygniE;te przez dawnlejszych illozoi6w. 
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miejscu dosta'tecznie oczywiste, dane calkowicie wystarczajqce ze 
·strony naszej duszy, gdy przeanalizujemy na jakims jednym od
cinku charakterystyczne dla nas poznanie stosunk6w rzeczowych. 

ROZjpatrujqc to poznanie pomin~ to, co moz,na ze stanowiska 
psychologicznego powiedziec w przedmiocie jego genezy oraz rZq
dZ'lcych nim praw. Uwzgl~dni~ natomiast jego is tot~, wzi~tq 
tak, jak ona jest dostElpna dla z jaw i s k 0 w ego pun k t u 
wid zen i a. Przy tak rozumianej istocie nie bEldzie mi wiElc cho
dzilo 0 caly byt, jaki wyodrElbnilby metafizyk, ustalajqc dla wy
mienionego poznania jego istotEl fizyczrnq i metafizycznq. Z tej 
istoty wezm~ pod uwagEl tylko te jej aspekty, kt6re dajq siEl stwier
dzic przy podejsciu ze strony zjawiskowej. 

Istotowq analizEl ludzkiego poznania stosunk6w rzeczowych 
mozemy okreslic jako pewien rodzaj 0 pis 0 w e j f i 1 0 z 0 f i i 
tego poznania, jako jakqs jego f i 10 z 0 f i c z n q "fenomenologiEl". 
Takiego rozumienia ,przynaleznosci epistemologicznej tej "feno
menologii" nie przekresla okolicznosc, ze identyczna w wielu PUD.
ktach nauka opisowa wystElPuje takze uniekt6rych przedstawi
cieli psychologii eksperymentalnej, np. u ks. Lindworsky'ego. Nic 
prz€ci ez nie stoi na przeszkodzie, zeby pewne sformulowa1nia mialy 
ch<kakter graniczny i raz byly zaliczane do jednej nauki, a innym 
raze'll do drugiej . Za tym, ze mamy prawo traktowac "fenomeno
logi~ " wlasciwego czlowiekowi poznania stosunk6w rzeczowych 
jako naukEl filozoficznq, przemawia, jak sqdzEl, w dostatecznej mie
rze to, ze analiza prz~prowadzona w jej ramach jest analizq is t 0

tow q, a 'ta analiza uchodzila zawsze za wyraz myslenia filozo
ficznego. Jako na dodatkowq racjEl mozemy ,tu powolac siEl na ten 
m oment, ze w trakcie istotowej analizy pozna'nia, do jakiego czIo
w iek dochodzi w przedmiocie stosu!nk6w rzeczowych, wychodzimy 
d aleko poza to, czego mozna dosiElgnqc metodami psychologicznych 
nauk szczeg61owych, jak i poza to, czego potrzeb~ poznania od
czuwa siEl w tych naukach. Fryderyk J . J. Buy ten d i j k 
przedstawiciel szczeg610wych nauk psychologicznych - juz dawno 
zauwazyl, ze "metoda fenomenologiczna", kt6rq tu mamy na uwa
dze, nie jest metodq wymienionych ,nauk, 'lecz ze jest to metoda 
o 	chalrakterze filozoficznym 87. 

Poniewaz doswiadcza1.na baza wyjsciowa naszych wywod6w 
metafizyc2'mych obejmuje ta'kze p r z e jaw y z y cia p 0 z n a w
c ze g 0 z w i e r z q t, przejdEl, po rozwini~ciu "fenomenologii" 

87 Zob. Buytendijka- Les dijfeTences essenti el!es des jonctions psychtques 
de t ' homme et d es ani maux w Vues SUT [a psycho[ogie animate par Hans Andre, 
F. J .. J . Buy tendijk, Georges Dwelshauvers, Maurice Manquat, "Cahiers de Phl

-losophie de la Nature" pllblies par Remy Collin et Roland Dalblez, IV, Parl.9 
1930, s. 70. 

http:doswiadcza1.na
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ludzkiego Ipoznania stosunk6w rzeczowych, do ustalenia, jak moze 
ze z jaw i s k 0 w ego p un k t u wid zen i a przedsta'wiac si~ 

u zwierzqt is tot a wymienionych przejaw6w (§ 2). SpoSFod tycn 
przejawow uwzgl~dni~ samo tyl:ko u j mow ani ere 1 a c j i. Po
stqpi~ tak dlatego, gdyi 'WY1odr~bniajqc w spos6b bardziej ade
kwatny, nii; ,to 2lrobili tacy wsp6lczesni autorzy, jak np. Jan Klau
diusz F iII 0 u x ezy Pawel G u ill a u m e, zasadnicze wlasciwoSci 
poznania relaeji u zwierzqt, 2ldob~dziemy ze strony ich dtUszy zu
pelnie wystarczajqce dane dla argumentacji za tezq, ie ta dusza 
nie mogla nigdy i na iadnej drodze stanowic jakiegos bytowego 
tworzywa dla duszy ludzkiej. Ana.}iz~ istotowq ujmowania relacji 
przez zwierz~ta prz~prowadz~ z dobrze wiadomych powod6w 
w sposob p 0 S red n i, kierujqc si~ przy niej w pierwszym rz~dzie 
moiliwie 'najbardziej ramowo poj~tq analogiq z niiszymi przej::l
wami naszego zycia poznawczego 88 i zasadq metodologicznq, jakfl 
stosowal z calq konsekwencjq Conwy Lloyd M 0 r g a n, ie form 
reakcji zwierz~cia, dajqcyeh si~ wytlumaczyc w spos6b prostszy, 
nie naleiy tlumaczycprzez odwolywanie si~ do wyiszych uzdol
nien psychicznych. W niekt6rych znow wypadlkach b~dziemy ucie
kali si~ przy naszej IPosrednio przeprowadzanej analizie istotowej 
do tej formy rozumowania dedukcyjnego, ja.Kq jest wnioskowan;e, 
poj~te za Jalnem L u k as i e wi c z e m 89 jako doszukiwanie si~ 
nast~pst,w logicznych dla racji danych nam z g6ry w zdaniach 
uwazanych przez nas za pewne. 

Ale, 'podejmujqc si~ ze zjawiskowego punktu widzenia badan 
dotY1czqcych istoty poznania relacji u czlowieka i u zwierzq,t, zgro
madz~ jedynie material z e w n ~ t r z n y w s t 0 sun k u do m e
t a f i z Y k i, chociai trzeba przyz,nac, ie jest to bez iadnych wqt
pliwoSci material 0 charakterze f i 1 0 z 0 f i c z n y m. Material ten 
dopiero wowczas, gdy zostanie poddany analizie filozoficznej no
wego typu - analizie met a f i z Y c z n e j, i gdy, dzi~ki tej ana
lizie, poznamy nat u r ~ a k t u p 0 z n a w c z eg 0 I re) a c j i 
u zwierzqt i uludzi, oraz nat u r ~ b 1 i is z ego ida 1 s z ego 
pod 1 oz a tego aktu, tj. odpo'wiadajqcej mu wi adz y po z n a w
c z e j i samej 'S u b s tan c j i duszy zwierz~cej i ludzkiej (§ 3), 
stanie ,gi~ for mal n q bazq wyjseiowq dla argumentacji zmie
rzajqcej do wykazania: 1 - ze dtUs,za pierwszego czlowieka, wzi~ta 
w rozumieniu met a f i z Y c z n y m, nie mogla pojawic si~ w dro
dze ewolueji naturaLnej, i 2 - ie zaistnienie tej duszy bylo mo

81! RarnowoM tej analogii rna na celu uniknio:cie antropornol;"fizrn6w. 
89 Z zagadnten logiJd t filozoffi - Pisma wybrane, Warszawa 1961, S. 70. 

Chodzi tu 0 rozdz. 0 tW6TC"zosct u: nauce, drukowany pierwotnie w K,i'ldze pa
mtqtkowej ku uczczeniu 250 Tocz~tCy zalozenia UntweTsytetu Lwowskiego. Lw6w 
1912, s. 1-15. 
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zliwe jedymie w O'parciu 0' BO'iy arkt stworzenia w znaczeniu sci
slym (§ 4). Wskazujqc na racje, rkt6re przemawiajq za obu tezami, 
b~d~ mial na uwadze u pierwszego czlO'wieka genez~ samegO' by,tu 
jego duszy, tegO' bytu, M6ry stal si~ pO'dstawq iycia specyfic'znie 
ludzkiego. W drodze abst~ak~ji pO'min~ IDwesti~, jak w O'parciu 
o ten byt mO'gly przedstarwiae si~ pierwsze Iludzkie natura,lne prze
jarwy poznawcze. Pomin~ tarkie IDwesti~ pO'wstania mO'wy. Te krwe
stiedomagajq si~ osobnego pO'traktO'wania. 

§ 1. JAK PRZEDSTAWIA SIF; ZE ZJAWISKOWEGO PUNKTU 
WIDZENIA ISTOTA WLASClWEGO CZLOWIEKOWI POZNANIA 

STOSUNKOW RZECZOWYCH? 

Zanim przejd~ na wybra'nym odcinku do wyodr~b!llieIiia ze 
zjawiskowego punktu widzenia istO'ty charakterystycznego dla nas 
poznania stosunk6w rzeczO'wych, chcialbym wpierw ukazac dO'mi
nujqcq rolE:, jakq to poznanie O'dgrywa w naszym zyciu umyslO'
wym. Nie mogCjc - z racji szczuplO'sci miejsca, jakim dysponuj~ 
poruszye zagadtnienia w calym jego za'kresie, ogranicz~ si~ do 
uwydatnienia roli ujmO'wania stosunk6w rzeczO'wych przy twone
niu po j ~ e, 0 kt6rych musimy pO'wiedziee, ze od nkh zaczyna si~ 
nasze pozna,nie umyslowe, gdy tbierzemy je od strony jegO' pO'zy
tywnej tresci przedmiotowej, jaka jest d~an beZipoorednio dost~pna, 
a wi~c od strony tresci 0' chara1kterze atbstrakcyjnym i O'g61nym. 
Nie trudno zauwaiyc, ie to, co zdol:amy przy podejsciu ze stano
wiska zjawiskowego ustalie w 'przedmiocie istoty naszego ujmo
wania stosunk6w rzeczowych w ramach poznania .poj~ciowegO', 
b~dzie odnosilo siE: takze do ujmO'walnia wymienionych stosunk6w 
w wypadku innych przejaw6w wlasciwegO' nam zycia inyslowego, 
takich przejaw6w jak form:ulowa'nie sCjd6w, przezywanie wraz 
z nimi iPoczucia pewn0sci, wyraiame przY'Puszczen, stawianie py
tan, wnioskowanie naturalne wzgl~dnie sylogistyczne, uzasadnia
nie, pO'z,nanie rzeczy istniejqcych niezale2mie oct naszej s-wiado
mOSci i dostrzeganie zwiCj7Jk6w przyczynowych w arktach naszej 
woli O'raz w swiecie ciaI. 

1. Poznane przez nas stosunki rzeczO'we wchodzq niewqtpliwie, 
w takim czy innym zarkresie, w treSe 'Wszyst1kich naszych pojE:c. 
Mamy nawet takie pO'j~cia, kt6re przedstawiajq sa'me tylko sto
sunki rzeczowe, to' ,znaczy stosunki rzeczO'we, przy kt6rych ich 
czlony (podmiot relacji i jej kTes) mO'gq bye dowolne w ramach 
wlaSciwegO' dla ,tych stOsun!k6w pO'Ia. Sq to, jak juz na to zwr6cil 
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uwag~ Bertrand R u sse 11 90, poj~cia, ktare wyrazamy przy po
mocy p r z y i m k 0 w i c z a sow n i k 0 W "I. Przy takich poj~ciach 
nie zawsze chodzi 0 jakqs sum~ poznanych przez nas stosunkaw 
rzeczowych, gdyz nietktore z nich przedstawiajq jeden tylko sto
sunek rzeczowy, na przyklad wskaza'ne przez Russella poj~cie 

stosunku podobieilstwa lub poj~cie stosU'nku "na palnoc od". Gdy 
wszakze tresc niektarych poj~c jestesmy zmuszeni interpretowac 
jako wiedz~ 0 wielu stosunkach rzeczowych, to taka interpretacja 
moze okazac si~ korzystna z psychologicznego punktu widzenia. 
"JezeIi poj~cie sklada si~ z pewnej sumy [poznanych] stosunkaw 
rzeczowych - pisal ks. Lindworsky - wawczas reprooukcja pew
nych cz~sci tej sumy moze nam si~ nie udac i wskutek tego mogq 
powstac pewne bl~dne sqdy, chociaz poprzednio wytworzylismy 
sobie poj~cie dobre; fakt ten z trud!nosciq tylko da si~ wyjasmc, 
jesli [wszystkie] poj~ia uwazac b~dziemy za niezlozone duchowe 
wielkosci" g~. 

Przyjmujqc, ze osnowa niektorych naszych poj~c obejmuje 
same tylko tresci relatywne, musimy si~ jednak strzec przed zbyt 
pospiesznym uogolnieniem tego faktu. Ks. Lindworsky nie zdobJ 
uniknqc tego bl~du. W artykule Zur Psychologie der Begriffe n3 

autor ten okreslil poj~cie jako wiedz~ 0 jednym lub 0 wielu sto
sunkach rzeczowych, ktare sami uj~Iismy, wzgl~dnie na ktare 
zwrocili naszq uwag~ inni. W Experimentelle Psychologie, pracy 
pozniejszej od wymienionego artykulu 9\ ks. Lindworsky cz~sciowo 
zmienil swe poglqdy w tym Iprzedmiocie, 0 ile przestal mawic 
o wypadku, w ktorym poj~cie obejmowaloby w swej tresci jeden 
tylko poznany przeznas :stosunek rzeczowy. Ma to zwiqzek z przy
j~tym w wymienionym podr~czniku rozroznieniem mi~dzy prze
zytym przez nas znaczeniem jakiegos wyrazu a poj~ciem, ktare 
ma odnosic' si~ zawsze do jakiegos przecimiotu wzi~tego w tej po
stad, w jakiej jest on znany nauce 05. W nast~pstwie tego rozraz
nienia prowadzq,cego do klopotliwej sytuacji, bo f)ozwaIajqcej ma

1Hl Zagadnfenia fi!ozofit, t1um. Z oryg. ang" Warszawa 1913, s. 92-93. 
fl 0 czasownikach wtedy powiemy z Russellem, ze one SlUZq do wyrazania 

poj~c przedstawiajqcych stosunki, gdy zgodzimy siEl na to, ze czynnosc (actio) 
I biernosc (passio) nie stanowi q odrElbnych kategorii, ale ze Sq to tylko formy 
stosunku ich podmiotu do jakiegos przedmiotu. 

C2 ExperfmenteUe Psycho!ogie~, Miinchen 1927, s. 165. Podnlem pols:':ie Uuma
czenie ks, Mariana Piechowskiego, T J (Psyclwlogia eksperymentalna, Krak 6w 
1933, s. 187), wprowadzajqc don drobne uzupelnienia zaznaczone nawiasem, 
Z kt6rych ostatnie wiqze siEl z dostosowaniem tekstu do mysll poruszonej Z lego 
okazji. 

P3 "Philosophisches Jahl'buch", t . 32 (1919), s. 23. 
o. Pierwsze wydanie tego podr~cznika ukazalo si~ w r. 1921. 
95 S, 165. - Ks. Lindworsky w ten sposob pisal w tym dziele 0 pojElciu: Der 

Begriff kennzefchnet einen Gegenstand, so· wiz er der Wfssenschaft bekannt ist. 
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wie 0 poj~ciach wylqcznie w obr~bie poznania naukowego, ks. 
Lindworsky przyjql, ze na trese przezywa'nego przez nas znaczenia 
jakiegos wyrazu moze skladae si~ jedenpoznany stosunek rze
czowy 98, ale, gdy idzie 0 poj~cie, to ten wytwor poznawczy okre
slil, ze stanowiska swej nowej, syntetycznej definicji, jako peWTIq 
sum~ poznanych przez 'nas stosunkow rzeczowych, ktore mozna 
odniese do wszy;stkich jednostek danej grupy, inaczej mowiqc 
jako wiedz~ 0 stosunkach rzeczowych, w jakich wszystkie te jed
nostki pozostajq 97. Jezeli Ipominiemy t~ modyfikacj~ pog'lqdow ks. 
Lindworsky'ego, mozemy powiedziee, ze ten autor stale opowiadoJ 
si~ za e k skI u z y w n i ere 1 a c jo n i sty c z n y m u j ~ c i e m 
tresci wszystkich naszych 'poj~e. Jest to uj~ie, z ktorym wystqpB 
una's ostatnio o. Albert M. K r q pie c, OP 98. 

Skrajnose tego uj~cia stanie si~ dla nas dostatecznie oczywistq, 
gdy wezmiemy pod uwa'g~ poj~cia, ktore wyrazamy przy pomocy 
r z e c z 0 w n i k 0 w i p r z y m i 0 t n i k 0 w. 

Gdy idzie 0 poj~cia, ktorym uzewn~trznienie slowne dajemy 
w r z e c z 0 w n i k a c h, to' dla tych poj~e brak pelnej adekwat
nosci ich teorii ekskluzywnie relacjonistycznej mozna przykladowo 
unaocznie na r024patrywanej przez ks. Lindwo,rsky'ego tresci po
j~ia konia. Ks. Lindworsky, ktory do tresci tego poj~cia podszedl 
ze strony 'poznania potocznego, sqdzil, ze przy tym poj~ciu chod7.i 
wylqcznie ° dajqce si~ ooniese do wszystkich koni takie stosunki 
rzeczowe, jak posiadanie okreslonej wielkosci, czterech nog, dlu
giego ogona, itd. 99. Nie trudno jednak dostrzec, ze ks. Lindworsky 
uwzgl~dnil takze w organizmach koni - obok pewnych stosun
k6w rzeczowych jako takich - cos, co rna istnienie dla siebie, co 
wi~c nalezy do sfery bytu w pewnym sensie absolut-nego, miA.
nowicie pewne wlasnosci lub c e c h y. Inaczej zresztq bye nie mo-

Ge Dz. cyt., I. C . 
• 7 Tamze. s. 164-167. POdobnie ks. Lindworsky utrzymywai w Umr;ssklzze 

zu einer theoretlschen Psychologi e: Der Begriff ist filr uns nUT die Summe 
mehrerer Relationserkenntnisse (5. 32). ~ 

PB Reallzm !udzkiego poznania, Pozna" 1959, s. 530-531, 533. - Skrajnle reIa

cjonistyczne uj<:cie tresci poj<:c o. Krqpiec przedstawia najpierw w Iiczbie p o

jed y n c z e j. Oto, co plsze na s. 530 sweg o dziela: "Uniwersalia... , og6ln!e 

bionIC, jako trescl cech, Sq w gruncie rzeczy j akims, uj<:tym pod pewnym aspek

tern, Ide n t y c z n y m s t 0 sun k i e m mi<:dzy elementami rzeczy, stosun

klerri znajduj'lcym sl<: w wiell! przedmiotach". Podobnc s l ormulowanie o. Kr'lpiec 

powtarza jeszcze dwukrotnie na s . 530-531. Na S. 533 przechodzi on jednak do 

wyrazenia W liczbie m n 0 g! e j. "Uniwel'salia - pisze - stanowi,! ~Identycznosc 


stosl!nk6w W wiell! rzeczach uj<:tych pod pewnym aspektem . ... O. Kr'lpiec nle 

wyjasnia tego, czy pierwsza formula wyraia w stosunku do drugiej najprostszy 


.wypadek graniczny, czy tel: jest tylko pierwszym przyblizonym wypowledzeniem 
tego, co precyzyjni e j przeds tawia druga formula . 

•3 ExpeTimentelle Psychologie, s. 164. 
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glo, gdyi, jak zauwaiyl sam ks. Lindworsky 100, "nigdy przedmiot 
rzeczywisty nie da si~ zupelnie rozloiyc na cz~sci skladowe, kt6re 
by byly samymi relacjami", i stqd tei takiego "przedmiotu odduc 
nie moma wylqcznie za pomocq treSci relatywnych" 101. To spo
strzeien'ie, kt6rego ks. Lindworsky nie wykorzystal :przy ustalaniu 
rezultat6w swej ana'lizy treSci poj~c, wyraianych przy pombcy 
rzeczownik6w, naprowadza nas od razu 'na dTOg~ wlasciwego okre
slenia tej tresci. Widzimy mianowicie, ie poznane przez nas rze
czowe stosunki przypadloSciowe, predykarnentalne, 0 kt6re nie
wqtpliwie chodzilo ks. LindworsKy'emu 102, wchodZq w osnow~ 
naszych poje:c, oznaczanych przez rzecz.owniki, ale nie mogq sta
nowic jedynej osnowy tych poje:c,gdyi - obok wymienionych 
stosunk6w, stanowiqcych element wzgl~dny - musimy uznac 
w rzeczach istnienie elementu w pewnym sensie absolutnego pod 
postaciq okreslonych cech. Tym cechom trzeba nawet przyznac 10
giczne pierwszenstwo nad stosunkami rzeczowymi, gdyz poznanie 
tych stosunk6w moie miec miejsce alba po uprzednim poznaniu 
okreslonych cech, albo, co najmniej, rownocze.snie z ich pozna· 
niem. 

To, co powiedzielismy 0 tresci poj~c, wyraianych przy uiyciu 
rzeczownikow, mozemy rowniei, mutatis mutandis, powt6rzyc 
o tresci poje:c wypowiadanych z pomocq p r z y m i 0 t n i k 6 w. 
W ten sposob okazuje sie:, ie relacjonistyc~na teoria osnowy poj~c 
domaga sit:: pewnych ograniczen, niemniej jednak musimy stwier
dzic, ie teoria 'ta stanowi zalsadiniczo krok natprzod w stosunku 
do tradycyjnego ujt::cia tlresci poje:c. 

2. Teraz, gdysmy zapoznali sit:: z rolq, jakq poznanie stosunkow 
rzeczowych odgrywa przy tworzeniu naszych pojt::c, moiemy przy
stqpic do ustalenia ze z jaw i s k 0 w ego pun k t u wid z e
n i a is tot y tego poznania. Podejmujqc sit:: tego zadania, p6j
dziemy w duiej mierze scieikami utorowanymi juz przez ks. Lind
worsky'ego, a to, co b~dziemy mogli wniesc do sfonnulo,wan tego 
autora, to bt::d q tylko korektury dotyczqce niektorych szczeg610w 
i dalej posunit::te precyzje poj~iowe. 

Naszq a'nalizt:: zaczniemy od najog6lniejszego spostrzeienia, ie 
ujt::cie stos'Unk6w rzeczowych, ktore jest wyrazem poznania po
jt::ciowego, stanowi pewien a' k t w i e d z y. 

100 Tamte, S. 165. 
101 Podajll cyt. wyZ. polskle tlumaczenle, 8, 187. 
102 Przyklady stosunk6w rzeczowych podane przez ks. Llndworsky'ego.

stosunek r6wnosci lub nier6wnosci, podobieflstwa czy r6i:nlcy zachodzqcej mlll
dzy przedmlotami (ExperimenteUe Psycho[ogte, s. 103) - dostatecznie wskazuJI\ 
na to, te profesor unlwersytetu praskiego ograniczyt sie wylqcznie do stosun
k6w rzeczowych predykamentalnych. 
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T(m akt wiedzy, 0 ile jest naszq e z y n nos e i q w e w n ~ t r z
n q, a wi~e ezyms 0 eharakterze pod m i 0 tow y m, musi odzna
ezae si~ ealkowit q nieog .lqdowosei~. Wszak przy po
moey oglqdowego materialu tresei wrazeniowyeh, b~dqeego ezyms 
o eharakterze przedmiotowym, nie m oglby znaleze realizacji OW 
akt wiedzy, rozpatrywany pod wymienionym co dopiero aspektem. 

Z racji swej calkowit.ej nieoglqdowosci musi on bye - jako 
czynnosc wewn~trzna naszej duszy - wolny od wszelkiej d e
t e r min a c j iiI 0 sci 0 w e j, zwiqzanej z r 0 z e i q g los e i q 
P r z est r zen n q. Nie musialby bye jednak, z wymienionego ty
tulu. wolny w swej r ealizaeji w e w n ~ t r z n e j od determinacji 
ilosciowej, eharakteryst.yeznej dla rozciqglosei w linii c z a s u. 
Faktycznfe wszakze jest wolny wewn~trznie od tej determinacji 
iloseiowej, gdyz stosunki rzeezowe alba Sq p oznane przez nas eale 
naraz, w spos6b bezwzgl ~dnie niepodzielny, albo w og6le nie Sq 
poznane 103. Moment r ozeiqglosci czasowej wchodzi w n asze po
znanie st.osunk6w rzeczowyeh jedynie z e w n ~ t r z n i e, w tym 
mianowicie znaczeniu , ze poszczeg&lne akty uj~cia tyeh stosunk6w 
Sq - mimo swej wewn~trznej realizacji bezczasowej czy ponad
ezasowej - oddzielone od siebie dluzszymi lub krotszymi odein
kami trwa.nia ezasowego. 

Brak determinacji ilosciowej w omawianym akeie wiedzy si~ga 
jeszcze dalej niz dotqd przedstawilem, bo obejmuje r6wniei 
t re s e, na kt6rq ten akt jest skierowny. Forma, jakq w plasz
ezyznie owej tresci przybiera brak determinaeji iIosciowej, jest 
czyms jak najbardziej zasad-niczym w naszym wypadku, bo 
stosownie do zalozen ia, ze ratio actus diversificatur secundum di
versam ration em obiecti 104 - dopiero po zapo.znaniu si~ z OWq 
formq mozemy ustalic speeyficznq odr~bnose aktu wiedzy, jakq 
nam daje dostrzeganie stosunkow rzeczowych, b~dqee wyTazem 
p~nania poj~eiowego. 

Zanim przejd~ do omowienia charakterystycznyeh eeeh tresei 
nie tkni~tej determinacjq iloscioWq, przed kt6rq stajemy ujmujqc 
stosunki rzeczowe w plaszczyznie poznania poj~eiowego, chcialbym 
zaznaezye, ze przy tej tresci chodzi 0 cos wi~cej nj,z 0 poznane 
przez nas oba czlony stosunkow rzeczowych. Ta tresl! nie spro
wadza si~ rowniez do ustnego lub pisemnego wyrazenia owych 
stosunk6w. Nasze uj~cie stosunk6w rz€Czowych ze stanowiska po
znania poj~ciowego od-nosi si~ niewqtpliwie do pewnej sam 0

i s t n e j a przy tym w y r a Zn i e 0 k res ~ 0 n e j w pew nyc h 

103 POI'. ks. LindwoI'sky'ego dz. cyt., s. 103. 

104 S. Thomae Aquinatls Sum. theo!. , I, quo LXXVII, a . 3. 


Znak - 5 , . 

http:calkowit.ej
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g ran i c a c h tresci swiadomosci, ktora w nietktorych przezyciach 
wyst~puje nawet wtedy, gdy nie mysli si~ 0 czlonach stosunkow m. 

Specyfiicznosc niekwantytatywnej tresci, ku ktorej zwraca sip' 
akt wiedzy przy naszym ujmowaniu stosunkow rzeczowych w ra
mach poznania poj~ciowego, mozemy najpierw uwidocznic w Slpo
sob neg a t y W 11 y, zwracajqc uwag~ na oko1icznosc, ze tego 
ujmowania stosunkow rzeczowych nie da si~ urzeczywistnic od 
strony jego przedmiotowej osnowy ani z pomocq poszczegolnych 
wrazeil. lub ich zespol6w wzi~tych w dowolnym ukladzie, ani z po
mocq czynnikow uczuciowych 106. Odr~bnosc tresci, do jakiej do· 
chodzimy, gdy stosunki rzeczowe ujmujemy w linii poznania po
j~ciowego, jest tak zasadniczq w porownaniu z przezyciami wra
zeniowymi i uczuciowymi, ze ani nie moina wskazac, ani nawet 
rue mozna pomyslec jakiegos przejscia od tych przezyc do owej 
tresci 107. Nic te:i: dziwnego, ze analizowane ,przez nas poznanie 
stosunkow rzeczowych nie wykazuje ze strony swej przedmiotowej 
osnowy zadnych, jakosci, ani zadnych stopni nat~zenia, kt6re 
stwierdzamy w przezywanych przez nas wra.zeniach 108. 

P 0 z Y t Y w n i e wyr azimy specy£icznosc tresci wolnej od de
terminacji ilosciowej, wobec k torej stajemy ujmujqc stosuntki rze
czowe w sposob wlasciwy dla poznaJnia poj~ciowego, gdy zazna
czymy, ze ta tresc - w przeciwieilstwie do wrazeil. i wyoibrazeri, 
przedstawiajqcych zawsze cos konkretnego i jednostkowego - ma 
charakter a b s t r a k c y j n y i 0 g 61 n y, i to nawet wtedy, k iedy 
chodzi 0 !poznanie stosunk6w rzeczowych natury przestrzemnej 
i czasowej, stosunkow rzeczowych zachodzqcych mi~dzy rea1nynli 
przedmiotami konkretnymi 109. Utrzymujqc, ze wymieniona tresc 
ma charakter abstrakcyjny, nie chc~ powiedziec, ze jest ona w so
bie nieokreslona. Chodzi tu 0 tresc w sobie cal'kowicie okreslonq, 

105 POI'. ks. Lindworsky'ego Das schlussfolgeTnde Denken, s. 437--439 1 Expe
rimentelle Psychologie, s. 103. 

100 POI'. ks. Lindworsky'ego Das schlussfolgeTnde Denken, s. 438, 443--444, 
Umrisskizz e zu eineT theo'retisch en Psychologie, s.· 33 i Experimentelle Psycho
logie, s. 104 . 

Ks. Lindworsl<y nie sqdzil, zeby nasze poznawcze uj~cie stosunk6w rzeczo
wych odznaczalo si~ w sv,'ej tl'esci cal k 0 wit q nieogllldowosCill. M6wiqC 
o przedmiotowej nieoglqdowosCi naszego poznawczego uj~cia stosunk6w rzeczo
wych, autor ten mial 'n a uwadze tylko tE: okolidnosc, ze to ujqcie ni" daje siE: 
zrel<onstruowac w swej osnowie przy pomocy 5 amy C h tresci wrazeniowycll 
i uczuciowych. 7.ob. jego Umrisskizze ZIL ciner theoTctische'1l Psy chologie, s. 18. 

i TheoTctlsche P sychol ogie ... , s. 63-6'!. 

107 Por. ks. Lindworsky'eg o Das schlussfolgeTnde Denken, s. 444, i Exp eTi
mentelle Psychologie, 5 . 105 

108 Por. tego samego autora ExpeTimentetle Psychologie, s. 104. 
109 Por. k5. Lindworsky 'ego Das schlussfolgernde Denken, s. 439--440, t Expe

rimenteHe Psyclto logie, S. 104-105. 
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tylko ze jest to ok reslonose w zakresie samych cech istotnych, gdyi 
cechy indywidua,lne zostaly w drodze abstrakcji pomini~te lLO. Gdy 
znow twierdz~, ze trese, do ktorej dochodzimy przy ujmowaniu 
stosunkow rzeczowych w granicach p02Jnania poj~ciowego, odzna
cza si~ ogolnoSci'l, chc~ wyrazie mysl, ze t~ trese mozna, bez wpro
wadzania do niej jakichs zmian, odnosie do niezliczonej ilosci 
konkretnych wypadkow zachodzenia danych relacji lll. Z wymie
nionych dwu cech abstrakcyjnosci i ogolnosci ks. Lindworsky 
uwzgl~dnial wyraznie jedynie drug'l , natomiast pierwsz'l prawie 
stale pomijal, jakby ta cecha nie przedstawiala wi~kszego znacze
nia. Tymczasem c~cha abstrakcyjnosci jest, jak podkreslal ks. 
Peillaube 112, cech 'l bardziej podstawow'l od cechy og61nosci, gdyz 
t~ d rug'l cech~ warunkuje, s,koro wtedy tylko mozemy odnosic 
danq trese mysIowq do niezliczonej ilosci wYlpadk6w konk r etnych, 
gdy przy tej tresci pomin~lismy momenty indywidualne, zatrzy
mujqc si~ na samych cechach istotnych. Jezeli ks, Lindworsky tego 
jasno nie dostrzegl, to stalo si~ ta'k liiewqtpliwie dlatego, ze dal 
si~ zasugerowae tym nowszym autorom, kt6rym pochodna cecI1a 
ogolnosci przyslonila cech~ bardziej podstawowq, jakq jest abstrak
cyjnosc. 

Dzi~ki cesze abstrakcyjnosci i og6lnosci stosunki rzeczo1we, uj~te 
przez nas w plaszczyznie poznania poj~ciowego, ' odznaczajq si~ 

t res c i 0 w q erne r g e n c j q, czyli wznOSZq si~ zar6wno ponad 
konkretnq sytua cj~ przedm iotow'l' z kt6rej zostaly wyabstrahc
wane, jak i ponad katd 'l innq podobnq sytuacj~, do kt6rej zostaj q 
odniesione. Tych stosllnk6w rzeczowych nie podobna ;pomyslei:, 
zeby w swiadomosci podmiotu poznaj'lcego nie wykraczaly poza 
wszelkie przedmioty indyw~dualne. Z form ujed'nostkowionych 
w materii i przez materi~ staly. si~ dla naszego umyslu c z y sty m i 
f o r m ami, gdyz poznajemy je j a k 0 t a k ie, bez zadnych za
ciesnien do cech indywiduaInych. 

Tak ie 'P02manie stosunk6w rzeczowych trzeba nazwac ich po
znaniem be z po s red n i m, kt6re przeciwstawimy ich uj~ciu p o
s red n i em u poprzez zmyslowy konkret i w ramach zmyslowego 
konkretu, . j'ak ie rna miejsce w tedy, gdy w sferze ogl'ldorwej wi
dzimy n a przyklad indywidualne Iprzedmioty podobne lub r6zne, 
nie uswiadamiaj'lc sob~e jeszcze podobienstwa jak o takiego Iub 
r6znicy jako takiej. Ks. Lindworsky mial niew'ltpliwie slusznosc, 
gdy ostatecznie przyj'll, pOCZ'lwszy od studium RevislOn einer Re

110 Zob. ks.. Peillaube'a Ame-Sa sp il'itualite - Demonstration rationne!te d'apr<)s 
!a phitosophie de saint Thomas, kol. 1035. 

111 Por . ks. Lindworsky 'ego Experimen te!!e Psycho!ogie, s. 105, 164-165, 1 ks. 
Peillaube'a art. cyt., I. c. 

112 Art. cyt., I. c. 
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lationstheorie 113, ze bezposrednie poznanie stosunkow rzeczowych 
nie jest elementarnym aktem myslowym, ktory chronologicznie 
stalby u poczqtkow ujmowa'nia stosunkow rzeczowych w naszym 
zyciu osobniczym, lecz jest aktem chronologicznie pozniejszym 
w porownaniu z posrednim poznaniem relacji, jest rezultatem ro
zwoju mysle'wego, uwarunkowanego posiadaniem samowiedzy 
i wejsciem w gr~ zespolow pami~ciowych 114. 

§ 2. JAK MOZE PRZEDSTAWIAC SI~ U ZWIERZ.I\T 
ZE ZJAWISKOWEGQ PUNKTU WIDZENIA ISTOTA POZNANIA 

RELACJI? 

o dostrzeganiu relacji ,p rzez zwierz~ta pi:sze si~ w nowszych 
czasach duzo ze strony tych, ktorzy usilujq dojsc do bardziej ana
litycznej rekonstrukcji ich zycia poznawczego. Przykladowo wy
mieni~ t akich autorow, j ak L. T. Hob h 0 use m, Karol B ii h
Ie r 11G, Buytendijk 117, C. H. H 0 n z i k 11 8, E. C. To 1man 11'1, 

J. A. B i ere n s de H a a n 120, E. S. R u sse 11l21, Robert S. W 0

o d w 0 r t h 122 , Jan De m bow ski 123, i Guillaume 124. Ze strony 

11 3 " Archlv fur dl e gesamte Psychologie". t . 48, 1924/ 25, 

114 Theoret i sch; Psy chologie .. ,. s . 24, 42, 92-94; Exper imenteHe Psychologle, 


s. 158-159; D as See LenLeben des M enschen.. .• s. 55 . 
Ks . L indwors!<y p ocz1j tkowo sqdzil, ze bezposredn ie poznanie stosunk6w rze

czowy ch s tanowi j eden z elementarnych a k t6w m ysJowych. TEl tezEl podzlelal 
jeszcze w Umrisskizze zu einer th eore tischen P sychologie (s. 35, 37) . choclat 
w te j pracY' p isze takze (na s. 36) 0 posrednim poznaniu stosunk6w rzeczowych. 

11 5 M i n d in eVoLut ion. 1901. 

116 D ie geistige En twickl tm g des Kindes • .Tena 1918. 

117 P sychologie des animaux, tradu ction franc;aise du Dr H. R . Bredo, Paris 


1928. s. 242, 244-245 , 245, 257. 265 , 271, 274-275: Les difNrences essentie!!es des 
f onctions p sy ch i ques d e t'homme et de s an imaux. s. 56-58, 60, G8, 85, 88 ; Tratto! 
de psy ch oLogi e animate. trad uit pa r A. Frank - Dequesne. Paris 1952, s. 254-255. 
267, 282, 285-287, 291 , 296 ; Ueb er (lie Grenzen der tierisclten InteHigenz. "Natur
wissenschaf t und Theologie", H. 1, MUnchen 1957, s. 44-45. 47--48. 50-52. 

IIS-11 9 The perception Of spatiaL reLations by the ,-at: A type of r esponse 
not easHy explain ed by conditioning, ...TournaI of Comparative Psychology", 22 
(1936) , s . 287-318. 

120 Versuche ilber das Erfassen ruumtichen Beziehungen in waagerechter und 
senkrechter Richtung bei einigen niederen Affen. "Zeitschrift fUr Tierpsycho
logi,,", 1 (1937) , s. 193-216. 

1'1 Le comportement des antmuux, traduction du Dr F. Gidon, Parts 1949, B. 

190-201, 213. 
122 PSY':hologie experimentate. traduit d'apres la 4 edition americaine par Ie 

Dr Andre Ombredane et Irene Lezine, Paris 1949, cz. II, s. 1015-1018, 1020-1029. 
123 P sy choLogia zw!enqt 2, Warszawa 1950, s. 231-237, 292--295, 300, 323-327, 

350-356. 360-362 ; Psychologia malp 2, Warszawa 1951, S. 102-118, 172, 178-180, 
193, 201-203. 

124 La psychologie animate, Paris 1953, S. 73-75, 79-80, 82~3, 96, 159--163, 
166-169, 180-191, 197-200, 202-203. 
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neoscholastycznej za uzdoinieniem zwierzqt do poznania, reIacji 
opowiedzieli si~ m. i. Gerard d e M 0 n t p e 11 i e r 12S i ks. J erzy 
S i e g m u n d 126. Wyst~powanie u zwierzqt tego uzdolnienia moina 
uwazae obecnie za cos ostatecznie naukawo udowodnionego. Nie
mniej jednak przypominanie danych, kt6re przemawiajq za istnie
niem u zwierzqt uzdolnienia do poznania reIacji, jest jeszcze ciqgle 
zadaniem aktuainym, gdyz mysi 0 tym uzdoinieniu nie znaIazla 
dotqd, przynajmniej w niekt6rych kolach, dose szerokiego upow
szechnienia . Stqd tez, przed podj~ciem pr6by posredniego Uj~Cj3 
istoty pozn ania reIacji u zwieTzqt, przytocz~ wy:niki bardziej cha
rakterystycznych doswiadczen, kt6re przemawiajq za poznaniem 
przez zwieTz~ reIacji. 

1. ZacznijmyprzegIqd wymienionych doswiadczen od badan, 
jakie przeprawadzono nad p s z c z 0 I ami. 

Maria H 0 r man n przedstawiala pszczolom dwie pary kon
centr ycznych krqzk6w 0 r6inym odcieniu szarosci. W jedn ym do
swiadczeniu k r qiek centraIny pierwszej pary mial odcien szarosci 
nr 12 z serii papier6w Her i n g a, a krqiek obwodowy odcien sza
rosci nr 3 z tejie serii. W drugiej parze odcienie szarosci zostaly 
uloio,ne odwrotnie. Krqiek centrainy mial odden szarosci nr 3, 
a krqiek obwodowy odcien szarosci nr 12. Hormann tresowalu 
pszczo1y w tym kierunku, by w ybier aly pierwszq pa r~ krqik6w 
a pomijaly drugq. Gdy tresura doprowadzHa do trwalego wyniku 
pozytywnego, Hormann przedstawia1a pszczolom dwie nawe pary 
koncent.rycznych krqik6w. W jednej parze krqi ek centrainy m ia1 
odcien szarosci nr 29, a krqiek obwodowy odcien szarosci nr n. 
Oznaczmy t~ par~ krqik6w jako uk1ad 29/12. W drugiej parze krqz
k6w stosunek odcieni szarosci zosta1 odwr6cony na uk1ad 12/ 29. 
"Jesli wyb6r zachodzi na mocy cech absoIutnych .- pisze Dem
bowski - to pszczo1a powinna by1a wybrac kt6rykolwiek z obu 
uklad6w, poniewai aba zawiera1y odcien 12, kt6ry by1 obecny 
podczas tresury. W rzeczywistosci pszczoly wybiera1y uklad 29/12, 
to znaczy uklad 0 tym samym wzgI~dnym stosunku jasnosci, co 
12/3. Ten sam wynik uzyskano, gdy krqiek centrainy byl jasniej
szy od obwod u. Np. tresOVlano pszczoly na 7/20 przeciwko 20/7. 
W dw6ch pr6bach sprawdzaj,qcych podano raz uk1ady 3/7 i 7/3, 

1!~ Conduttes inteUigentes et psychlsme chez l'animal et chez l'homme 2, 
Louvaln - PaMs 1949, s. 117-133, 138-258, 287. 

126 Tierische unc! menschtiche Intelligenz (Die Lehre des Hl. Thomas von 
der vis aestimativa al.~ Lasung moderne'r Antinomien), "Sapientia Aquinatis", 
Communicationes IV Cong ressus thomistic! internationalis, Romae 13-17 sep
tembr is 1955, Blbliotheca Pont!!iciae Academiae Romanae S. Thomae Aquinatis, 
vol. I, Romae 1955, s. 155-159. 
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a raz 6/14 i 14/6. W obu przypadkach pszczoly wybieraly uklad, 
w kt6rym centralny kr~iek byl jasniejszy od obwodu. Absolut na 
jasnosc odcieni moie wi~ bye zupclnie {nna nii podczas tresury, 
a mirno to owad trzyma si~ tego samego stosunku odcieni" 127. 

Istnienie u pszcz6l uzdolnienia do poznania relacj-i potwierdzajq 
t akie wyniki doswiadczen przeprowadzonych przez Matyldp. 
Her t z i Mariann~ F r i e d I and e r. W trakcie tych doswiadczeil. 
zaobserwowano u wymienionych owad6w z jaw i s ok 0 t ran s
p 0 z y c j i w p r zed m i 0 c i e fig u r g e 0 met r y c z nyc h 128. 

Zdolnosc do poznawczego ujmowania relacji zostala r6wniei 
zauwaiona u k u r. B r e e d przyuczal dwoje kurczqt do tego, by 
w klatce 0 dwu otworach przechodzily stale przez m niejszy otw6Y". 
Gdy po 80 pr6bach tresura doprowadzila do pozytywnego wy
n iku, rozszerzono mniejszy otw6r, nadajqc mu wi~ksze rozm iary 
od drugiego oiworu. Mirno wprowadzenia tej zmiany kurcz~ta 
w dalszym ciqgu przechodzily przez ten otw6r, kt6ry obecnie byl 
mniejszy, chociai przy poprzednim ukladzie wielkosci ten otw6r 
nauczyly si~ omijae. Kierowa-ly si~ wi~c nie absolutnq w ielk osciq 
otwor6w klatki, a-Ie ich wielkosciq stosunkowCl 129 . 

"Szereg autor6w stwierdza -podaje Dembowski - ie ptaki 
nauczone chwytac wi~kszy z dw6ch przedmiot6w zachowujq ten 
nawyk, gdy zmienia si~ absolutna wielkosc przedmiot6w, a pozo
staje ten sam stosunek wielkosci. Moina tak dobrac wielkoSci, ie 
ptak b~dzie chwytal przedmiot, kt6ry odrzucal w poprzedn iej pr6
bie, pozostajqc wierny tylko zasadzie post~powania. To sarno ob
serwowano w przypadku odcieni barwy szarej lub r6:inych barw 
widma. Podam pa-r~ przyklad6w. Kohler uczyl kurc7.~ta dziobac 
ziarno na papierze 0 ok reslonym odcieniu szarym, przeciwstaw io
nym innemu odcieniowi. Nawyk wy,tworzono dwojakim sposobem : 
w jednym przypadku ziarna na papierze, kt6rego odcien kurcz~ta 
mialy unikae, przykrywano szklem, co szybko doprowadzilo do 
pozytywnego wyniku. W drugim ploszono kurcz~, l'Jbliiajqce si~ 
do papieru zabronionego. Kohler poslugiwal si~ ... seriq odcieni 
barwy .szarej, zloioriq z 50 kolejnych numer6w. Poda'wano ziarna 
na odcieniach nr 5 i 30, przy tym dla dwojga kurczqt pozytywny 
byl palpier jasniejszy, dla dwojga innych ciemniejszy. Po kilkuset 
pr6bach nawyk zostal utworzony. ,;£,eraz k'Urcz~ta, kt6re poprze
dnio wybieraly nr 5, dostaly ziarno na papierach 1 i 5. Wybiera!y 
stale 1, unikaly za'tem odcienia 5, na kt6ry byly przedtem wytre
sowane. Kurcz~tom tresowanym na 30 jako pozytywny dana do . 
wyboru nr 30 i 49. Znowu wybraly 49. W obu razach ptaki wy

127 Psych o !ogta zwierzqt, s. 237. 

128 Zob. w cy t . dziele Dembowsk!ego, s. 231-237. 

129 Por. cy t . dzielo Dembowskiego, s. 292. 
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bieraly wi~c na podstawie stosunku: z dwoch odcieni szarych wy
bieraly jasniejszy lub ciemniejszy, zaIemie od tego,' na jaki byly 
wytresowane. Odcienie absolutne nie graly zadnej roli, decydow:l1 
stosunek jasnosci" 130. 

S z C z·u r rowniei jest zdolny do pozna'nia relacji. Swiadczq 
o tym na przyklad doswiadczenia przeprowadzone przez He 1 s o
n a. Badacz ten 'poslugiwal si~ aparatem, w ktorym szczury mialy 
do wybO'ru dwie komory. Jedna z nich byla oswietlona iarowkq 
60 W, druga iarowkq 2 W. Szczury tresowano do wyboru komory 
o silniejszym oswietleniu, ktorq ustawicznie przem ieszczano w spo
'sob nieprawidlowy. Gdy tresura zostala ukoiwzona, zacz~to zmie
niac sH~ oswietlenia obu komor, wprowadzajqc w nie kolejno 
iarowk i 60 W i 150 W oraz 2 W i 1 W. Szczury i teraz biegly do 
tej komory, ktora miala mocniejsze oswietlenie. Swiadczy to, ie 
kierowaly si~ nie absolutnq silq oSwietlenia, lecz ok reslonym sto
sunkiem w oswietleniu obu k omor. Widoczne to bylo szczegolnie 
wtedy, gdy, postawione wobec zarowek 60 W i 150 W, wybraly 
oswietlenie iarowki 150 W a pomin~ly oswietlenie, jakie dawala 
iarowka 60 W, do wyboI"U ktorej zostaly poprzednio wytresowane 
z pozytywnym wynikiem 131. 

Za uzdalnieniem szczurow do poznania relacji przemawlaJq 
takie doswiadczenia M a i era, ktory, poslugujqc si~ aparatem sko
kowym Las hIe y a, uczyl te zwierz~ta pozytywnej reakcji na 
roinice w jasnosci i wielkosci, oraz do·swiadczenia co dOIPiero wy
mienionego Lashleya, kt6ry stwierci'zil, ie szczury, wytresowane 
do wybierania wi~kszego z dwu krqikow 0 srednicy 10cm i 6 ~m, 
zw raicaly si~ w probnych doswiad czenia'ch - z racji nadanego im 
nasta!wienia na wielkosc - do trojkqta r6wnobocznego 0 boku 
10cm, ezy do innego duiego trojkqta, a ,nie do malego krqika. 
Odrzu ciwszy przesadne, antropomorficzne twierdzenie Maiera 
o U'zdolnieniu szczur6w do rozumowania 132, lub twierdzenie K r e

130 Dz. cyt., s. 292-293. - Dembowski utrzymuje, ze u ptak6w tresura na 
uj~cie stosunk6w przychodzi, podobnie jak w wypadku cztowieka, tatwiej nU 
tresura na cechy absolutne . Zob. w cyt. dziele S. 294-295. 

]31 Padaj~ za Dembowsklm (dz. cyt., S. 350-351). 
132 W doswiadczeniach przeprowadzonych przez Maiera szczury uczyty sill 

najpierw schodzenia drabinkq do r6znych k qt6w pokoiku ze stotu A, kt6rego 
r6g F byt od wewnqtrz okratowany. W nast~pnej serii doswiadczen zostal wpro
wadzony nowy 'st6t C, pOlqczony z rogiem F rodzajem pomostu a z podtogll 
trzema drabinkami. Szczury, umieszczone teraz u st6p jednej z tych drablnek, 
byty pobudzane do wejscia na st6t C a z niego do rogu F. W doswiadczeniu 
krytycznym szczur wprowadzony na st6t A mial znalezc drog~ do pokarmu znaj
duj qcego sill za kratq w rogu F. Zwierz~ pr6bowato poczqtkowo przedrzec sill 
przez krat~, a gdy to okazalo si~ bezskuteezne, nagle opuscilo ist6t A i sklero
wato si~ drablnkq na st6t C, z lct6rego mogto ju:!: przedosta,(' sill pomostem do 
rogu F. Ot6z, gdy idzie 0 to doswiadczenie krytyezne, nie nie przemawia za tym, 
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c h e v s k y'e goo tworzeniu i sprawdzaniu hipotez przez to zwie
rz~, mU!simy jednak przyznac, ze szczur, majqc psychik~ 0 wy
datnym nastawieniu postaciowym, umie dostrzec nie tylko bodzce 
odizolowane, ale takze stosunki zachodzqce mi~dzy tymi bodzcami, 
co mu pozwala - oczywiscie przy dolqczeniu si~ jakiegos stopnia 
abstrakcji - na dokonywanie transpozycji 133. 

Poznanie relacji wyst~puje ze szczeg6lnq wyrazistosciq u malp, 
jak tego dowodzq doswiadczenia W. K 0 h 1 era, G. Reves z a, 
K. W. S pen c e'a, N. N. Lad y gin y - K 0 h t s, R. M. Y e r k e sa, 
H. K 1 ii v era, J. B. W 0 1 f e'a, Hag g e r t y'e g 0, E. Wac u r 0 , 

M. W 0 j ton i s a i wielu innych. Obiektywnej wymowy tych do
swiadczen nie mogq zagluszyc wi~cej lub mniej nieadekwaVne ich 
interpretacje, Jakie podajq niekt6rzy z wymienionych badaczy, na 
przyklad interpretacja skrajnie postaciowa, k t6ra poznanie, okre
slajqce zachowanie si~ zwierz~cia, nazywa og61nikowo wejrzeniem 
(Einsicht) w calosc aktualnej sytuacji, lub interpretacja czysto 
fizjologiczna, wedlug kt6rej zachowanie si~ zwierz~cia jest wy
znaczone bez reszty przez samq gr~ odruch6w bezwarunikowych 
i warunkowych 13~ . Gdy szympans, patrzqc na wiszqcy zbyt wy
soko banan, przysuwa w jego kierunku skrzyni~, jednq lub wi~cej, 
by z tego wzniesienia latwiej dosi~gnqc owocu, - gdy w tym sa
mym celu wdrapuje si~ na r amiona eksperymentatora, swych 
towarzyszy lub na pionowo ustawiony drqzek, - gdy, n ie mO>gqc 
przyciqgnqc kr6tkim kijem bambusowym owocu lezqcego na po
dlodzoe poza klatkq, wpada na r6zne niedorzeczne pomysly zesta
wienia dwu kij ow bambusowych az wreszcie ws~wa koniec cien
szego kija do otworu grubszego i tak przedluzonym narz~d'ziem 
przybliza sobie owoc, - gdy wyrzuca ze skrzyni kamienie, by so
bie umozliwic czy chocby tylko ulatwic jej przemieszczenie pod 
wiszqcy wysoko owoc, - gdy sposrod przedmiot6w, polozonych 
przed nim na niskim stoliku, wybiera przedmiot identyczny pod 
wzgl~dem barwy lub ksztaltu z przedmiotem ukazanym mu na 
wzor, - gdy nauczyl si~ stale reagowac na odcien jasniejszy w roz
nych parach odcieni barwy szarej ze skali Heringa 135, - to, nie

by dopatrywac siE: w nim czego§ wiE:cej jak pol'lczenia w jedn'l caloM w sw1a
domosc! szczura dwu oddzielnie wyuczonych sposob6w zachowan!a slE:, pol'l
czenla uwarunkowanego dostrzezeniem stosunku, w Jakim ont) pozostaje w zwi'l
zku z dostanlem si~ do przynE:ty pokarmowej . Mozna siE: dziwic, ze Chauchard 
(dz. cyt., s. 387) dopatruje SiE: W oparciu 0 wynjkl eksperymentu Maiera wyst~
powanla u szczura elementarnego rozumowania. 

133 Zob. Dembowsklego dz. cyt., s. 323-327, 351-356, 36(f-362. 
13t Szereg trafnych uwag krytycznych 0 interpretacji czysto fizjologicznej 

wysun'll Dembowski w Psycho!ogii rna/p, s. 170. 
185 Zob. w cyt. ksi'lzce Dembowskiego s. 102-118, 172, 178-180, 193, 201-203. 
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zaleinie od po:siadania wielorakich nawykow ruchowych, musi 
przy tych wszystkich poczynaniach zdobywac si~ na poznanie re
lacji, jakie narzuca konkretna sytuacja. 

2. Sprobujmy teraz, podejmujqc si~ - na wskazanej poprzednio 
drodze - rekonstrukcji wlasciwego zwierzE:tom poznania r elaej i, 
ustalic, jak moze ze z jaw i s k 0 w ego pun k t u wid ze n 1 a 
przedstawiac siE: is tot a tego poznania. 

AnalizE: istotowq poznania stosunkow r zeezowych, skladajqcych 
si~ na przedmiotowq osnowE: naszych pojE:c, zaczqlem od spostrze
zenia, ze to poznanie stanowi pewien akt wiedzy. W obecnym 
wyp adku ,nie mozemy jednak zaczqc od czegos wi E:cej jak od py
tania, czy przy poznaniu relacji przez zwierzE:ta mozna m owic 
o akcie wiedzy? Wszak trudno nie miec wqtpliwosei co do u toz
samiania si~ wymienionego poznania u zwierzqt z aktem wiedzy, 
gdy utrzymujemy, i e ten akt jest nieodlqczny od pewnych tresci 
o charakterze abs t r akcyjnym i ogolnym, a przy tym musi, dzi~ki 

- swiadomosci refleksyjnej, znaleic uobeenienie dla podmiotu p o
znajqeego, tzn., ze ten podmiot musi uswiadamia c sobie, ie cos 
poznaje i co pozmaje. Rozwiqzanie podniesionej trudnosci p ozwoli 
nam takie znaleic odpowiedi na jnne pytania, jakie nam si~ tu 
w dalszej konsekwencji narzueajq. Chodzi 0 pytania: Czy zwie
rz~ta poznajq relacje w spos6b bezposredni, czy tylko w sposob 
posredni? Czy rozumiejq poznane fprzez siebie relacje, ezy jedynie 
widzq je jakos, dostrzegajq w sferze oglqdowej? Czy relaeje, uj <:te 
przez zwierz~ta, Sq wylqcznie relacjami w obr~bie dost~pnych dla 
n ich zjawisk, ezy tei Sq to, jak w wypadku poz'nania wlasciwego 
czlowiekowi, stosunki rzeczowe, tj. stosunki mi~dzy rzeczami, r oz
patrywanymi jako odr~bne od siehie byty reaine? 

Chcqe zdobyc si~ tu na jakies rozstrzygni~eia, musimy wpierw 
zbadac cos, co w analizowanym przez nas wypadku ma charakter 
hardziej r amowy, i co, wskutek tego, daje si~ stosunkowo l atw iej 
ustalic, mia,no,Wicie, czy zwierz~ta dochodzq ezy nie dochodzq 
w swym poznaniu do jakichs poj~c. Wiedzqc, ie w tresc poj~c 
wehodzq zawsze w jakims zakresie poznane IPnez dany podm;ot 
relaeje, inaczej przedstawimy sobie zasadnicze wlasciwosci ujmo
wania relaeji przez zwierz~ta, gdy dojdziemy do wniosku, ie to 
ujmowanie rrie jest u nich w iadnej mierze wyrazem poznania 
poj~eiowego, a 'inaczej, gdy b~d'ziemy sqdzili, ze wznosi si~ orno, 
chocby na pewnym tylko odcinku, do poziomu poznania poj~cio
wego. Jezelibysmy nie poruszyli Ilagadnienia poznania poj~ciowego 
u zwierzqt, moglibysmy 0 podstawowych wlasciwosciach charak
terystycznego dla nich ujmowania relacji powiedziec bardzo nie
wiele, bo tylko tyle, ie, z tej samej racji co u czlowieka,akt tego 
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ujmowa,nia musi miee charakter calkowicie nieoglqdowy, i ze; 
w nast~pstwie tego charakteru, jest on wolny od wszelkiej de
terminacji ilosciowej, zwiqzanej z rozciqglosciq przestrzennq. Ale 
juz nie wiedzielibysmy, ja'k pojqC stosunek tego aktu do deter
minac ji ilosciowej, jaka wyst~puje przy rozciqglosci eza~owej, gdyz 
calkowita nieoglqdowose nie wyk lucza tej formy determinacji 
iIosciowej. 

Gdy idzie opytanie, czy zwierz~ta Sq zdolne do tworzenia po
j~e , to dane doswiadczen sklania'jq nas do odpowiedzi negatywne-j. 

Dembowski, opierajqc si~ na tych da'nych, zdecydowanie prze
ezy temu, by jakies zwierz~ moglo na przyklad dojse do abstrak
cyjnego poj~cia Iiczby, chociaz przyznaje, ze zwierz~ta 2Jdobywajq 
si~ pod naciskiem koniecznoSci zyciowych Ina wi~cej lub mniej 
dokladnq ocen~ ilosci , wyroslq na podlozu ich !prymitywnego osza
cow ania wlasnego wysilku mi~sniowego 136. Doswiadczenia Kat z a 
i Revesza, w kt6rychkury skutecznie uczyly si~ dziobae co drugie 
lub co trzecie ziarno, nie dowodzq, zda.niem polskiego zoopsycho
loga, ze wymienione ptak i mogq rachowac do trzech. Dembowski 
s Cj dzi, ze fakty stwier dzone przez Kartza i Revesza nalezy r aczej 
interpretowae w tym sensie, ze "kury przyzwyczaily si~ do reago
w ania na pewien obraz wzrokowy, zupelnie podobnie jak czlo
wiek, kt6ry odr6imia dwa przedmio,ty od trzech, nie IiczCjc ich 
wcale, lecz tylko oceniajqc grup~ wzrokiem" 137. Nasz autor utrzy
m u je, ze za uzdolnieniem ptak6w do mchowania nie przemawiajq 
r6wniez inne doswiadczenia, jak doswiadczenia F i s c h e 1 a z go
l~biami i szczyglem, doswiadczenia MUll era i W ac h hoI z a 
z gol~biami , zreferowaneprzez Kohlera, i sta!no,wiqce uzupelnienie 
do nich doswiadczenia A r n d t a, chociaz niekt6re z wymienio
nych eksperyment6w, jak doswiadczenia Fischela ze szczyglem 
i doswiadczenia Arndta, ukazujq tresur~ na samq tylko ilose 11~ . 
Procesu wlasciwego rachowania Dembowski nie znajduje, podo
bnie jak Bienms de Haan 139 i FiIIoux 140, nawet u malp. W takich 

136 Dz. cyt" s , 243 . 
137 Psychologia zwierzqt, s. 289. - W podobnym sensie 'YYpowlada slEl Gull

laume pisz'lc (dz , cyt. , s. 164-165), ze zr6i.nlcowanie I abstrakcja liczby nie 811 
u zwierzqt czy ms w pelni dokonanym. Guillaume zes tawia zupelnle niedwu
znaczn ie ujElcie IIczby u zwierzqt z jej czysto intulcy jny m. uj fl clem przez czlo
wieka , gdy t en nie poslugu je siEl systemem sy mbol i. 

138 Dz. cyt., s . 289-292. - Gdy Dembowski pisze na s . 292, ze w wypadku 
doswiadczen Arndta "odpadajq w szelkie zarzuty dotycz1jce konfiguracji, r y trnu 
dzlobania Itp. i pozostaje tylko sarna Iiczba", rna niewqtpJlwie na uwadze kon
kretnq jJose a nie IiczbEl , stanOWi 'lc'l przedmiot abstrakcyjnego pojElcia . Ta sarna 
uwaga narzuca siEl odnosnie do tego, co Dembowski podaje 0 doswiadczenlach 
Fisch ela ze szczyglem. 

139 NoHon de nombre et facu,Jt e de compter chez Zes animaux, "Journal de 
Psychologie Normale et Pathologique", 33 (1936), s , 393-412. 

!co Psychologie des ani maux 2, Paris 1956, s. 109-110. 
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doswiadczeniach nad malpami, jak doswiadczenia A. J. Kin n a
m a n a, Woo d row a, A. K u rod y, P. G a 11 i s a i Bierensa 
de Haana, chodzi, zdaniem naszego uczonego, jui: to 0 za'Pami~
tanie pewnego ukladu przedmiot6w, juz to 0 reakcj~ na ilosc, kt6rq 
to reakcj~ mogq wyznaczac pewne wlasciwosci bodzc6w lub brane 
przez zwierz~ pod uwag~ wzglE;dy natury motorycznej czy kineste
tycznej 14 1. Amalizujqc wyniki doswiadczeIi Woodmwa Dembowski 
zauwazyl, ze "nigdy i z zadnq malpq nie dalo siE; zdecydowac na 
pewno, czy isiotnie liczba determinuje reakcjE;" 142. Polski zoopsy
cholog SCl dzi, ze malpom i innym zwierz~tom brakuje nie tylko 
abstrakcyjnych poj~c liczby, ale wszystkich w og6le IPojE;c oder
wanych 143. 

Podobne zdanie podzielajq m. in. Buytendijk 144, Adam 
S c h a f f 145 , Ludwik Bounoure 146 , Jakub Brach 147, P. W. 
M a k a row 148, Zdzislaw K 0 c h a Ii ski 149, Filloux 150, Dawid 
K at z 151 i wszyscy neoscholastycy. Wydaje siE;, ze wychodz'imy 
bezpow rotnie poza ten okres, kiedy to, nie tak stosunkowo dawno , 
Henryk Pi e ron uwazal kwesti~ poj~c abstrakcyjnych u zwie
rzqt za rzecz ot.wartq 152, a' Kohler pisal nawet, ze szympans do
chodJzi do intU'icji w ramach idei jak czlowiek. Trzeba jednak przy
znac, ze iluzje antropomorf iczne na tym odcinku powracajq jesz., 

141 Psychotogia matp, s. 239-243. 


142 Tamie, s . 240. 


143 Tamze, s. 5, 55. 


144 Psychotogie des animaux, s. 228, 269; Les differences essent!eUes des 

f oncti ons psy chiques de t'homme ct des animaux, s. 69; Ueber die Grenzen de,. 
thterisch en InteUigcnz, s. 44, 53, 55-56. 

145 P Oj ,?ct c i stOteO, "Ksi "lzka", 1946, s. 147-149, 153-154. 
146 L'au tonomie de I'etre ViVa71t - Essai Silr les formes organigues et psy. 

ch%gi giles de t'activitil vitate, Paris 1949, s . 152, 154. 

147 Le compo1'tement anima! ct ta genese de t'tntetHgence, Paris 1949, S. 198, 

205. 
Brach, odmawiaj"lc zwierzlltom poj lle, ma na uwadze zlozone postrzeganle 

drugiego stopnla, kt6rc wywodzl si,,: z ugrupowania pojedynczych postrzezen, 
bE;d"lcych kompleksami wrazen aktualnych, wrazen juz doznanych i refleks6w 
warunlmwych. Niek iedy wymieniony autor sprowadza pOjElcla do wyraz6w j«:
zyka. Zob. w dziele Bracha S. 125, 205-207. 

148 W. Mac how k 0, P. M a k a row 1 K . K 0 s t r i u k 0 w a, Btologta 
og6tna, tlum. z ros. A. Nowinski, L . Skarzynski I K. Szelijgowski, Warszawa 1953, 
s. 493 , (Chodzi tu 0 rozdziat napisany przez samego Makarowa.) 

149 Nailka Pawlowa - Przyrodnl,czc p otwterdzenie marksistowsko-Ientnow
skiej teont poznania, " Materialy i studia" wyd. przez Instytut Nauk Spolecz
nych przy KC PZPR, t. III, seria filozoficzna, Warszawa 1955, s. 173-174. 

150 Dz, cyt., s. 113-115, 124. 
151 Handbuch der Psycllotogie 2; herausgegeben von David und Rosa Katz, 

Basel - Stuttgart 1960, s, 272. 
152 Psychotogie zootogigue, studium zamleszczone w pracy zbiorowej Trait~ 

d e psychotogie, t. II, Paris 1924, s. 684-{j86. 
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cze u niektorych autorow, zwlaszcza u autorow podejmuj !icych 
tendencje papularyzatorskie. I tak, Marceli Pre nan t utrzymuje 
w ksiqzce wydanej w r. 1948, ze przy malpach, zwlaszcza IPrzy 
malpach wyzszych, odnosi si~ niejednokrotnie wrazenie, ze te 
zwierz~ta doszly do wytworzenia pewnej idei, ze L. V e r Ia in e 
doprowadzil pszczoly do uformowania poj~cia trojkqta a nawet 
trojkqta rownobocznego, ze u zwierzqt pozna'llie 0 charakterze 
ogolnym i nastawione na relacje, a wiE;C, jak si~ zdaje narzucac 
na podstawie kontekstu, poznanie realizowane przy pomocy poj~c 
abstrakcyjnych, wyprzedza percepcj~ 0 charakterze jednostkowym 
i konkretnym 153. a wyst~powa:niu pojfic u zwierzqt pisal takze 
w ostatnich 'lata'ch Marceli Sir e m . 

Co, wbrew przekonaniu 'niektorych wspolczesnych autorow, n.q
prow adza nas na zbfidnosc przypisywa'll ia zwierz~tom uzdo1nienia 
do twoTzenia poj~c? Przede wszystkim zasada metodol og iczn3 
Morgana, ze form reakcji zwierz~cia, daj!icych si~ wyUum aczyc 
w spos6b prostszy, n ie naleiy wiqzae genetycznie z wyzszym i 
uzdolnieniami psychicznymi. Oto, jak w swietle tej zasady meto
dologicznej mozemy zinterpretowac wyniki doswi adczen Ver
laine'a z makakiem, zwanym Coco, kt6ry mial r zekomo dojse do 
abstrakcyjnego \poj~cia tr6jkqta: 

Verlaine nauczyl swego makaka w trakcie dwudziestu pr6b 
bezbl~dnego wybierania sposr6d 324 r6znorakich figur geometrycz
nych samych tr6jkqt6w, kt6re b~dqc w liczbie 216, mialy to do 
siebie, iz nigdy nie byly identycz!l1e pod wzgl~dem swych kon
kretnych wlasciwosci 155. Jezeli te doswiadczenia zostaly pm epro
wadzone z tecnnicznego punktu widzeni:a bez zarzutu, jezeli ich 
rezultat nie byl podsuwany przez eksperymentatora jakimis bez
wiednymi ruchami, to i tak pomyslnego dokonall1ia sifi tych do
swiadczen nie rnusimy tlumaczye sobie w ten spos6b, ze Coco po
siadl umiejfitnose reagowania na trojkqt jako taki" ze wytworzyl 
sobie abstrakcyjne poj~cie tr6jkqta. Wystarczy przyjqe, ze u md
kaka Verlaine'a wypracowane Iprzez tresurfi nastawienie do wy
bierania samych tr6jkqt6w opieralo sifi od strony poznawczej na 
dostrzeganiu w plaszczyznie zjawiskowej stosunku struktuTal,nego 
podobienstwa lqczqcego ze sobq jednostkowe odmia1ny tr6jkqta. 
Dostrzeganie tego stosunku podobienstwa, warunkujqce pe.wnego 

153 Bio!ogie et Marxisme, Paris 1948, S. 276, 279 , 285. 
154 L'tnte!!igence de animaux, Paris 1954, S. 142, 191, 215-216, 243-244. 

155 Zob. cyt. dzielo Dembowskiego, s. ·234. - Pomijam niezwykle w y nikl In
nych doswiadczen Verlaine'a z makakiem Coco a zwlaszcza rezultat.y, do jakich 
doszla szkola tego badacza (np. doswiadczenia M. Tellier), gdyz wymieniony'Ch 
doswladczen nie mozna brae powaznie. Zob. krytyczne uwag i Dembowskiego 
w cyt. ksiljzce, s. 235-237. 
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rodzaju postaw~ uogolniajllcll, jaka jest moi:liwa przy ograniczeniu 
si~ do kon'kretnych struktur zmyslowych 1.;6, moze zupelnie wystar
czajq1co wytlumaczye zjawisko transpozycji, ktore wystqpilo u ma
kaka Coco 157. 

Analogiczne ' uwagi krytyczne narzucajq si~ w przedmiocie 
osiqgtrli~e eksperymentalnych L. W. G e 11 e r man n a, ktory 
w nast~pstwie d05wiadczen, !przeprowadzonych nad szympansem 
i dwojgiem dzieci w wieku dwu lat, doszedl do wniosku, ze nie 
tylko dzieci po.zmajq trojkqt jako t·aki, ale, bye moze, i szympan
sy 158. Jak zauwazyl Dembowski 159, przeciw temu twierdzeniu 
Gellermanrna przemawia ta okolicznose, ze w wypadku obrocenia 
trojkqta 0 pewien kqt szympansy i dzieci tak skr~caly glow~, by 
miee przed sobq trojkqt w poprzednio widzianej pozycji. "Zwie
rz~ - pisze nasz zoopsycholog - nie widzi trojkqta bezposrednio, 
lecz IPrzedtem musi »przeko'nae si~«, ze istotnie rna do czynienia 
z tym samym co poprzednio ksztaltem, osiqga zas to, ustawiajqc 
oczy wzgl~dem trojkqta w ten sam sposob, jak we wst~pnej tre
surze. Poznanie trojkqta mimo wszelkie obroty wydaje si~ bye 
zadaniem zbyt trudnym dla zwierz~cia lub malego dziecka" 160. 

Interpretacja Dembowskiego idzie, jak s:j~ zdaje, po tej samej linii, 
co proponowana wyzej interpretacja doswiadczen Verlaine'a. 

Gdy chodzi 0 stwierdzone doswiadczalnie fak ty uzdolnien a'l18
litycznych zwierzqt, wyrazajqcych si~ np. przechodzeniem od roz
poznawania jakichkolwiek figur geometrycznych do rozpoznawa

156 M6wiE: t u nie 0 zadnyeh treseiaeh og6lnyeh, leez <' p 0 s t a wi e u 0 g 6 I
n I a j q c e j, kt6ra polega na selektywnym przeehodzeniu poznawczym od jedneJ 
konl<retnej postaci tr6jk'lt3 do drugiej. Trudno powiedziec, by Buytendljk kie
row al siE: zasad 'l metodol')gicznq Morgana, gdy na marginesle do§wiadczenla 
podobnego do Verlaine'owsk iego, ale przeprowadzonego z psem, plsa1 (Psycho
logie des animaux, s. 242) 0 bezposrednim widzeniu przez zwierzE: czynnika nie
zmienn ego w pewnej serii proces6w zmyslowych, a wiec 0 dostrzeganiu przez 
to jestestwo tego, co jest wsp6lne dla okreslonej serif danyeh spostrze:leniowych. 
Buytendij!<, kt6ry zastrzega! siE: (1. c.) , ze chodzi mu w relacjonowanym wypadku 
tylko 0 proees analogiczny a nie identyczny z uformowaniem siEl idei u cz1o
wieka, nie spostrzegt siE:, ze swym ujE:ciem rezultat6w doswiadczenia jut zato
zyt u psa p05iadanie p<'jE:cia trojkata jako takiego. To sarno trzeba zauwazy6 
w przedmiocie twlerdzenia B uytendijka z Les differences essentle!les des foncttons 
psychique.~ de I ' homme et des animaux (5. 52), ze zwierzE: est bien capable de 
voir Ie cirractere general. et essentiel d'une forme. 

157 Podobne zjawisko transpozycji zostato stwierdzone nawet u ryby, kt6ra 
m'oie WyodrE:bnia6 tr6jk'lt, kolo, ltd . Zob. A. Me est e r s, Ueber die Organt
satton des Gestchtsfeldes der Flsche. "Zeltschrift fUr Tierpsychologie", Bd. 4, 
H 1, Berlin 1940. 

158 L. W. G e 11 e r man n, Form discrimination in chimpanzes and two
-year-old chHdren, "Journal of Genetic Psychology", 42 (1933), s. 3-27, 28-50. 

U9 Dz. cyt., s. 207. 
110 Dz. cyt., I. c. 
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nia pewnych ich gatunkow a nawet ich form konkretnych, to fak
tow tych r6wniez nie musimy tlumaczyc sobie tak, jak to zdaje 
si~ czynic Prenant, ze zwierz~ta zaczynajq od poj~ciowego pozna
nia 0 charakterze abstrakcyjnym a dopiero p6zniej przechodzq 
do spostrzegania nacechowanego jednostkowosciq i, konkretnosciij. 
Wymienione fakty stajq si~ w pehni zrozumiale, gdy, pomijajqc 
wprowadzonq przez Prenanta faz~ poj~c abstrakcyjnych, za!o
zymy, ze zwierzE:ta, w nastE:pstwie nastawienia postaciowego, zwr<J
cajq siE: najpierw w swym 'poznaniu do najbardziej r amowych 
stosunk6w, jakie zachodzq miE:dzy przedmiotami konkretnymi, 
a tylko rpod Inaciskiem zewnt:trznych okolicznosci uczq si~ dostrze
gac miE:dzy tymi przedmiotami stosunki bardziej szczeg61ow e, by 
wr eszcie zakonczyc na i.ch cechach absolutnych. Nic wit:c nas nie 
zmusza do wyjscia w jakis Isposob zasadniczy poza to, co p rzyj
mowal sw. Tomasz z Akwinu: etiam apud sensum singulaTia m agis 
communia sunt nota pTiriw, ut hoc COTpUS quam hoc animal 161. 

Spostrzezenia, podyktowane przez zasadE: metodologicznq za
pot yczonq od Morgana, ,nie mogq jednak dac lI1am calkowitej pew
nosci co do tego, ie zwierZE;ta nie dochodzq do zadnych poj~c ab
strak cyjnych . TE: opewnose zdobywamy dopiero wtedy, gdy zwr6
cimy uwagE: na fakt wskazany juz !pI1zez L 0 c k e'a 162, ze u zwie
rzqt nie dostrzegamy zadnych slad6lw, by poslugiwaly s i~ one 
kiedykolwdek ze zrozumieniem wyrazami ogolnymi lub innym i 
zmakami og61nymi, kt6re moglyby sluzye do wYra'ia'ni a idei ab
sltrakcyjnych. / 

Fakt, ie zwierz~ta nie znaljq zupelnie pojE:e, sklania nas do 
przeswiadczenia, ie u tych jestestw nie rna najprostszych n awet 
f'oI'm sw iadomo,sci refleksyjnej, wyrazajqcej siE: apoj~ciowym lecz 
intelektualnym pozmaniem nie wprost pewnych tresci 0 ch arak
terze oglqdowy,m. Wszak tam, gdz,ie, z bra'ku poj~c, nie rna n aj
skr omniejszych przejaw6w wlasnej, samodzielnej aktywnosci 
intelektualnej, polegajqcej na ujmowaniu tego, co jest bezposre
dnio d01:;tE:pne dla poznaillia umyslowego, mia'nolwicie tresci 0 cha
r akterze abstrakcyjnym i og61nym, tam nie moie bye rowniei 
tego, co z natury rzeczy rna charakter wt6rny, :pochodny, dodat
kow y, tj. najprostszej nawet formy iswiadomosc,i refleksyjnej. 
A jeieli zwierz~tom brakuje tej swiadomosci , to w takim r aziE:' 
juz choeby z tego powociu poznanie relacji nie moze bye u n ich 
atktem wiedzy, gdyz akt wiedzy nie daje siE: odlqczyc od swiado
mosci refleksyjnej. 

101 Expositio super Boetium de TTinitate, quo I, a . 3, w Optlscula omnia col
lecta cura et studio Petri Mandonnet, O. P., Parisiis 1927, t. III, s . 36. 

162 An Essay concerning Human Understandi ng. abridged and edited by 
Raymond Wilburn, London - N ew York 1948, ks. II, roz. 11, n. 10, s. 62. 
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Ujmowanie relacji przez zwierz~ta nie moie bye nazwane 
aktem wiedzy takie z tego powodu, ie tego ujmo,wania nie moina 
powiqzae z iadnymi treSciami 0 charakterze abstrakcyjnym i ogol
nym, bez ktorych nie rna aktu wiedzy 163. Dlaczego nie wchodzi 
w gr~ powiqz3'nie z tymi tresciami? Po prostu dlatego, ie jeieli 
zwierz~ta nie dochodzq do formowania poj~c, to poznane przez n ie 
relacje nie mogC! odznaczae si~ w swej przedmiotowej osnowie 
abstr akcyj'nosciq i ogolnosciq, bo, gdyby bylo przeciwnie, nie wi
dac, dlaczego zwierz~ta, przynajmniej zwierz~ta wyisze, n ie mo
glyby t worzyc poj~c, skoropoj~cia alba przedstawiajq same relacje 
uj~te abstrakcyjnie i ogolnie, alba Sq przyna'jmniej do pewnego 
stopnia sumq tego rodzaju relacji 164 . 

Jeieli ujmowania relacji przez zwierz~ta nie moina n azwclC 
aktem wiedzy w przyj~tym przez nas znaczeniu, to jak m oi na 
bliiej okreslic pozytywnie ten radzaj paznania? Szukajqc od po
wiedzi na postawione pytalnie, zwrocmy wpierw uwag~ na ak o
licziloSC, ie jeieli zwierz~ta nie dochodzq w trakcie pozna nia 
relacji do i adnych tresci a charakterze abstra'kcyjnym i ogolnym, 
to' nie poznajq iadnych r elacji jako takich, relacj i, k tore nie 
bylyby zaciesnione do cech indywidualnych. Ten stan rzeczy mu
simy zint.erpretow ac w t ym sensie, i e zwierzqta n ie poznajq relacj i 
w sposob be2!posredni, tak jak je maze poznac czlowiek w plasz
czyznie poznania poj~ciowego. Ale w takim razie zwierz~ta poznajq 
relacje jedynie w sposob po s r e d n i, lub, jakbysmy wyrazili s i~ 

idqc za terminologiq 'psychologicZIlq Hobhouse'a - w ramach "do
swiadczenia konkretnega". 

Zwierz~ta zatrzymujq s i~ wi~c na tym etapie ujmowania re
lacji, ktoi-y, jak to ostatecznie przyjql ks. Lindworsky 1G5, stanowi 
dla nas punkt wyjscia w ich Ip oznaniu. Z przysluguj'qcego zwie
rz~tom sposobu poznania relacji zdajq sobie do pewnego stopnia 
S'praw~ niek torzy wspolczesni autorzy, np. K ochanski, ktory pisze, 
ie u zwierzqt okreslony stosunek "zostaje... uchwycony tylk o 
w kankret'nie przedstawianej parze przedmiotow, a wi~c nie jest 
on oddzielony od tych przedmiotow, wyabs,trahowany w pelni, j3), 

163 Zeb y na przyklad m oiona bylo wiedziec , ze jakieS dwa konkretne przed
mioty sll d o siebie p odobne. tl'zeba wpierw znac podobienstwo j ako takie, a wif;c 
co§ 0 char ak terzc a bs trakcyjny m i og6lnym. 

164 Teraz, gdy w lem y, ?c zw ierZf; ni e uj muj e zadnych r elacj i w spos6b ab
strakcyjny i og6lny, mOZE'my cnlkowicie zgodzic sif; 7. t ym, co utrzymyw at 
Roland D a I b i e z (Discussion du r apport de M. B u ytendijk [chodzi 0 wskazany 
wyz. odczyt Les di ffer ences essentielles... , w eyt. j u;: Vues su r II psychotogie 
animate, s . 99), ie wymienione j estestwo, przy eiljgane p r zcz podobne poka rmy , 
poznaje je, ale nie wie tego, ze one sll UO siebie podobne (mais it ne sait pas 
qU'i!s sont sembtabtes). 

165 ExperimenteUe Psychotogie, s. 159. 
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to obserwujemy u czlowieka" 166. Kochanski nie m6wi wyrainie, 
wprost , i e zwierz~ta pozna j<l rel acj ~ tylko posrednio, niemniej 
j ednak mysl otego rodzaju poznaniu wyst~puje w jego .wypowie
dz>i wirtualnie. T~ mysl, wyraionq w spos6b domyslny, znajdu
jemy tak i e u Rolanda D alb i e z a 167 i u de Mo.ntpelliera 168. Mo
iemy r cwniei: powiedziec, ie jq rna w gruncie rzeczy na uwadze 
Buytendijk, gdy twierct.zi w spo.s6b pozornie paradoksalny, ie 
"zwierz~ do.strzega bezpo.srednio sto.sunki w ich o.bjawieniu kon
kretnym" 109. 

Stwierdzenie w ujmowaniu relacji u zwier·zqt wlasciwosci w~~
cej lub mniej wyrainie zakladanej przez wymienionych autor6w 
pozwala nam na wyeliminowa'nie pewnych sfo.rmulowan jako 
Sformulowan 0 charakterze antro.po.mo.rficznym. 

I tak , sko.ro zwierz~ta ujmujq relacje wylqcmie w SSlo.s6b po.
sredni, to. w takim razie n ie mo.i na 0 nich m6wic talk, jak to 
czyni Brach 170, ze zdo.ln e Sq one do por6wnywania ze sabq do
strzezo.nych relacji 171. Wszak jednym z nieodzo.wnych warunk6w 
takiego por6wnywania jest posiadanie przy ujmo.waniu relacji 
wyo.dr~bnionej od zmyslowego konkretu , samo.dzielne j tresci po
znawczej, a to rna rn iejsce w wypadku ich bezpo.sredniego. ujrno
wania 172. 

166 Studium cy t ., s. 173. 

167 Art. cyt., s. 97- 102. 

168 Dz. cy t., s. 287-288 . - De Montpell ier slusznie podkresla, ze u zwlerzllt 
poznanie r e lac j i jes t pozn &niem posrednim j eszcze w tym se nsie, ze relacje, 
jakie t e jestestw a ujmujq, s1\ to rela ej e dostrzezone za posr ednietwem wzglE:dnle 
nawet c&tk owieie w ramach i eh wlasnej aktywnosci , pozostaj qcej w zwiElzku 
z ich potrzebami b iologicznyml. 

J69 Tra ite de p sychologip. animate, s. 267. - S'ldzE:, ze wypowledz Buytendljka 
tresciowo n ie r6zni siE: od bronionego w nlniejszy m a r tyk u le pogl'ldu na spo
s6b poznanla rel aeji u zwier zll t , chociaz ta wypowied i znalazla wyrazenle w jE:
zyku pOjE:eiowy m r 6zn y m od naszego. Ze stanowiska wprowadzonego przez na9 
j~zyka poj ~ciowego poznanie r e lacjl "w ich objawieniu l{onkretnym" (dans leur 
m a" ; jestat ion concI'<?te) jest ich poznanlem po s r e d n i m. Podobna uwaga 
narzuea si~ w przed mio cie dawn iejszych wypowiedzi Buytendijka z Psychologte 
des anima-..Lx, s. 242, 247-248, 257, 265, 274-275. 

170 Dz. cyt., s . 133. 

171 Wedlug B r acha wszyst l{ ie zwierz~ta mog'l por6wnywac ze sob'l relaeje 
"pozorne" (les rapp orts apparents), t.akie jal, r6zn!ee w wysokosc! lub inten
sy wnosei dzwi~k6w, ora;,: 1'6i.niee pod wzglE:dem jasnosci i kolor6w, natomiast 
do w za jemnego por6wnywania relaeji "realnyeh" (fes rapports r eels), tzn. relaej! 
zaehodzllcych miE:dzy pewnymi jakosciami niezalei,n!e od wplywu na nie Innyeh 
jakose!, wznoszq s!E: jedynie malpy i to w nastE:pstwie tresur y, gdy chodzi 0 eo§ 
dla nieh uzyteeznego. (Co do podzialu relaeji na relaeJe "pozorne" i "realne", 
zob. w ey t . dziele Bracha s. 184-185, 196). 

172 Zwierz~tom brakuje jeszeze inn yeh warunk6w, kt6re SEi kon!eezne do 
por6wnywania ze sobll poznanych relacji, j ak pos!adanie intelektualneJ swiado
mose! refleksyjnej i aktywnosc woli, kt6ra prawdopodobn!e lezy u podstaw 
wymienionej funkcJi. 

http:twierct.zi
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Nie maiemy rowniei pojse za Guillaumem; ktory sugeruje, ie 
zwierz~ jest zdolne do wyprawadzenia nowej relacji z poznanej 
uprzednio relacji 173, Tega rodzaju proces poznawczy staje siG 
moiliwy dopiero wtedy, gdy, w nast~pstwie abstrahowania oct 
jednostkaWych p rzedmiot6w, nastqpilo myslowe zesrodkowanie 
si~ na samych relacjach jak o takich, uj~tych w ak tach sqdu 
a wi~c , gdy relacje zostaly poznane w sposob bezposredni. Zwie
rz~ta, kt6re poznajq r elacje w ylqcznie w spos6b posredni, mogq 
wzniesc si~ tylko na przedproie tego, co jest dost~pne czlowiekowi. 
Mogq m ian owicie, przy oglqdow o d anej r elacji, zauw aiyc w 1'a
m ach nowego aut onomicznego spostrzeien ia , um oiliwionego p o
staciawq r eorganizacjq pola widzenia, 'nowq relacj ~ , ktorq czlowiek 
potrafi adkryc w d oskonalszy sposob, ba w yprowadza jqc jq -
w trakcie powiqzanega l ogicznie m yslenia - z p oprzednio p oznCl 
nej relacj i. 

Nie mazna takie w iaden sposob okreslac p osredniego pozn an ia 
r elacji u zwierzqt jako ich rozumienie, jak to r obiq Filloux 17'1, 

Guillaume 175 i Sire 176. Razum ienie relac,ii byloby ich ujmowaniem 
w plaszczyzn ie intelektualne j jako czegos abstrak cyjnego i 0 cha 
rakterze ogolnym. 0 r ozum ieniu r elacji m oina wi~c mowlc p rzy 
ich bezpoorednim ujmowaniu, Natomiast w wypadku posredniego 
poznania r elacj i moi e miec miejsce tylko pewnego r od za ju ich 
zmyslow e widzenie 177, zmyslowe dostrzeganie w sfetrze oglqdowej, 
o ile relacje wchodzq w t~ sfer~ przez zaciesnienie si~ do konkret
nych par przedmiotow. Swiadom osc tega faktu, ie przy poznaniu 
relacji przez zwierz~ta ch odzi 0 jakies zmyslow e w idzenie, a n ie 
a iaden proces poznawczy, ktoremu m oi na by przyznac, taki czy 
inn y, charakter intelek tu alny, wystqpila z dui q wyrazistosciq 
u Buytendijka 178. Gdy znow idzie 0 mys!. ze relacje dziala jq n a 

173 Dz. cyt., s . 183. - Guillaume sqdz i, ze chodzi tu 0 aspek t i n teligencji 
zwierz1j t, kt6ry stanie slE; u czlowieka intuici q zWiqz\(6w koniecznych . 

174 Dz. cyt. , s. 73, 76, 82-116, 94--96, 101-102, 104, 109. Filloux pisze (5, 73), ze 
p rzejawy "intcligencji" zwierzE;ce j charakte ryzuj '1 siE; TJar une sorte de com
prehension: [ 'apprehensi on de reLa tions entre div ers .Hcmen ts d e [a situation . 

. 175 Dz. cyt ., s . 96, 159, 184--185, 187-188, 203 . Na s . 158 Guillaume stonowal swoje 
u j t;cie antropomorficzne b iorqc s towo "compr endre" w cudzys16w, 

17C Au tor ten pisze w dz. cyt., 5 , 145, ze n iekt6re zwierzE; ta doch odzq do 
zrozumienia p rawa wsp61nego dla dwu syl,uacj l t opograficznych, A n ieco dalej, 
na s. 225, p rzyznaje on zwlerzE;tom uzdolnien ie do rozumienia r e lacji topogra
ficznych. Specjaln ie 0 psie wyraza s it; na s. 280: it com prend [es re Lation s to
p ographiques. 

177 Wyrazam Sit; tu 0 w idzeniu zmystow ym w sposob blizej nie okreslony, 
gdyZ na r azie nie chct; r ozstrzygac, jakiej wtadzy organicznej to w idzenie jest 
aktem. 

178 Psychologi e des an;maux, s. 248, 269 , 275; Ueber die Grenzen der tieri
schen Inte Uigenz, S. 52, 55. 

Znak - 6 
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swiadomose zwierzqt nie 0 He zostaly przez abstrakcj~ wyodr~b
nione jako tak ie, al e 0 ile Sq relacjami realnymi, ·tzn. relacjami 
urzeczywistnionymi w poszczeg6lnych przedmiotach kon..kretnych , 
to t~ mysl specjalnie zaakcentowal Dalbiez 179. 

Teraz dopiero, gdy wiemy, ze poznanie relacji u zwierzqt jest 
jedynie aktem pewnego rodzaju zmyslowego widzenia w dziedzinie 
oglqdowej, realizowanego bez oparcia 0 jakies poj~cia 180, mozemy 
rozstrzygnqe ciemne dla nas dotqd zagadnienie stosunku wymie
nionego poznania do determinacji ilosciowej, zwiqzanej z rozciq
glosciq czasowq. Nie ulega bowiem wqtpliwosci, ze akt jakiego
kolwiek vlidzenia, kt6ry moze podlegae kr6tszej lub dluzszej kon
tynuacji, nie jest wolny od rzeczonej determinacji ilosciowej. Stqd 
tez trzeba powiedziee, ze nie jest r6wniez wolne od tej determi
nacji ilosciowej poznanie relacji u zwierzqt, kt6re jest tylko aktem 
swoistego widzenia w obr~bie zmyslowt::go konkretu. I pod tym 
wi~ wzglE;dem poznanie relacji u zwierzqt r6zni si~ w spos6b 
bardzo zasadniczy od wlasciwego jedynie czlowiekowi bezposred
niego poznania stosunk6w rzeczowych, kt6re nie wykazuje deter
minacji ilosciowej, charakterystycznej' dla rozciqglooci w linii 
czasu. 

Sprowadzajqc posrednie poznanie relac ji u mvierzqt do pewnego 
rodzaju widzenia apojE;ciowego w sferze oglqdowej, kt6re w swej 
wewnGtrznej realizacji podlega branej co dopiero pod uwag~ de
'terminacji ilosciowej, chcialbym jednak podkreslie, ze chodzi tu 
o szczytowe osiqgniGcie w zakresie tego, co moze bye nazwane 
jak ims zmyslowym widzeniem. Wszak w trakcie posredniego po 
znania relacji zwierz~ta zdobywajq siEi w odniesieniu do wieloSci 
szczeg616w oglqdowych na syntetyczne podejscie siEigajqce znacznie 
glEibiej n iz to moze robie sam przez siEi akt ich swiadomosci przed
refl eksy jnej, skierowany na dane zmysl6w zewn~trznych. To bo
wiem , przed czym te jestestwa stajq przy posrednim ujmowaniu 
relacji, to jest powiqzanie szczeg616w oglqdowych, kt6re one do
strzegajq w wielu wypadkach dopiero w nast~pstwie dzi alania 
pami~ci oraz tw6rczej (w pewnym sensie) asocj acji \~yobrazen. 
gdyz zmysly zewn~trzne mogq nie ukazywae bezposrednio tego 
powiqzania. Stanie siEi to dla nas bardziej oczywiste, gdy sobie 
uprzytomnimy, ze przy tym powiqzaniu wchodzq w grEi nie tylk o 
stosunki polozenia w przestrzeni, ale rowniez stosunki nast~pstW<l 

179 Art. cyt. , 1. C. 


180 P rze ciws ta wiam si"l tu n ie tylko Bra chowi, k t6ry utrzymuj e (dz. cyt ., 

1. c.) , :i:e r e lacje, poznan e przez zwi e rz"lta , m ogq s tac si"l r6wniez dl a nich p r zed
miote m poj"lC, al e nie mog"l tak:i:e zgodzic si"l na to: co twierdzi Sire (dz. eyt., 
s. 225), i.e u zw ierzqt poznanie s tosunk6w Pl'zyczyn ow y ch jest niem ozliwe bez 
uprze dniego posiadania pOj"l c przyczyny i sku t k u. 
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w czasie or az stosunki przyczynowe. Mowiqc 0 bardziej poglEibio
nym widzeniu w ramach posredniego ujmowania relacji, nie mam ' 
wszak±e na uwadze niczego, co wychodziloby poza aspekt zjawi
skowy rzeczy. Trzeba bowiem przyznac, i.e nawet w wypadku 
poznania zwiqzk6w przyczynowych zwierz~, ktore nie zna zadnych 
pojEiC, a w iEic i pojEic przyczyny i skutku, moze z wymienionych 
zwiqzk6w dostr zec to tylko, co daje siEi uchwycic w plaszczyznie 
zjawiskowej, w sferze oglqdowego konkretu, ze na przyklad, jak 
pisze Buytendijk 18t, jedna "rzecz" odpycha drugq 182. 

Do pelnej charakterystyki poznania relacji u zwierzqt trzeba 
jeszcze dodac, ze relacje, przez nie dostrzegane, nie Sq sto
sunko.mi rzeczowymi w pr zyjEi tym przez nas znaczeniu, gdyz, 
jak zauwazyli Buytendijk 183, ks. Teilhard 184 i Filloux 185, sfera 
bytu realnego z jego zroznicowaniem i wielosciq jest dla zwie
rzqt - jestestw pozbawionych poj~c i wszelkich form zycia my
slowego - calkowicie niedost~pna w linii poznania. Relacje, uj~te 
przez zwierz~ta, Sq wylqcznie relacjami, jakie zachodzq mi~dzy 
dostE;pnymi dla nich z jaw i 5 k ami. 

§ 3. JAK POJAC ZE STANOWISKA METAFIZYCZNEGO NATURF, 
AKTU POZNAWCZEGO RELACJI U ZWIERZAT I U LUDZI ORAZ 

NATURE; BLIZSZEGO I DALSZEGO PODLOZA TEGO AKTU? 

Rezultaty, do jakich dotqd doszlismy uprawiajqc pewien rodzaj 
opisowej f ilozofii poznania relacji u czlowieka i u zwierzqt, nie 
stanowiq jeszcze same przez siG, jak nie trudno zauwazyc, zadnej 
wys tarczajqcej podstawy do rozwiqzania zagadnienia genezy by
towej duszy ludzkiej, wzi~tej w uj~ciu metafizycznym. To, co 
zdolalismy zestawic w ' ramach filozoficznej "fen omE?nologii" wy
m ',€l1ionego poznania, Sq to dopiero pierwsze zr~by bazy wyjscio
wej dla podj~tych przez nas wywod6w filozoficznych. Chcqc miec 

181 Di. eyt., s, 285. 
18~ T eraz moi:emy powiedziec, ze Sire na pewno popacla W antropomorfizm, 

gdy na s. 225 sw ej ](siqzki wyraza zdanie, ze gdy zwierz<; posluguje si<; narzE;
dziami, d evra... saisir des retations de eause Ii effet, ou d'efjicaeite, entre te 
m oyen utilise (baton pal' cxemp!e) et ! 'effet obtenu (rapprochement de ('objet). 
Poznani e ta kich relacji jest niemozliwe bez posiad1!n ia PO,I!;" przyczy ny i s](utku. 
Sire zapomina 0 ty m, z czego doskon ale zdawat sobie spraw~ Dalbiez (art. eyt., 
s. 101), ze trzeba rozr6znic mi <;dzy u ;'ytkowaniem danei rzeczy poznanej, kt6ra 
jest srodkiem do ezegos, a fo!'malnym poznan iem , ~e ta r zecz Jest owym lirodkiem. 

183 Les d i fter enccs essen t i el!p.s des fon ction s psy~hiques de ! ' homme ct des 
anima" x , s. 68 , 72, 71- 75, 91, 93; Traite de psychotogi e ani mate, s. 113, 122, 265. 

10'\ Dz, ey t " S. 182, 
IS:; Dz. cyt., s. 125. 

http:sunko.mi
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wszystkie dane do rozwiqzania postawionego w drugiej c2E:sci 
niniejszego artykulu za'gadnienia, musimy jeszcze zdobyc siE: na 
inny rodzaj refleksji filozoficznej, kt6ra wyszlaby poza istotE: ujE:tq 
ze zjawiskowego punktu widzenia, siE:gajqc jui, do pewnego przy
najmniej stopnia, w glqb rozpatrywanego bytu. Musimy miano
wicie w oparciu 0 osiqgniE:cia naszej "fenomenologii" ustaIic, jak 
ze stanowiska f i 1 0 z 0 f i i p r z y ro d y wzglE:ooie m et a f i 
z y k i (przedstawia siE: na t u r a a k t u p 0 z n a w c z ego r e
1 a c j i u zw ier zqt i u czlowieka , n a t u r a b 1 i i s z ego p 0

d I 0 Zat e go a k t u, jakim jest odpowiadajqca tem u aktowi 
w I adz a p 0 z n a w c z a, oraz nat u r a d a 1 s z ego p od 1.0 z a 
w y m i e n i o n e g :) a k t u, tj . samej sub s t a n c j i duszy zwie
rZE:cej i ludzkiej. P odejmujqc siE: tego zadania, przyjmujE: doktryn~ 
z zakresu fil ozofii przyrody czy metafizyki 0 bytowym zr6inico
waniu siE: duszy zwierzE:Cej i ludzkiej na substancj~, wladze psy

\Ch iczne i akty tych wla dz. 

1. Posrednie poznanie relac ji u zwierzq t, to poznanie, kt6re jest . 
pewnego r odzaju zmyslowym widzeniem r el acji wziE:tych tak, jak 
one mogq w yrazic siE: w obrE:b ie zmyslowego k onkretu przez za
ciesni enie siE: do jednostkowych przedmiot6w zjawiskowych, jest, 
bez iadnych wqtpliwosci, prze jawem 0 charakterze ma t e ri a I
n y m. Okreslajqc w ten spos6b ze stanowiska filozofii przvrody 
poznanie rel ac ji u zwierzq t, chc E: powiedziec j~zykjem poj p,cio
wym teorii hylemorfizmu , ze to poznanie jest wewn~trznie zalez
ne od m aterii p ierwszej zwierz~cego compositum w tym sensie, 
i e ta m ateria jest - obok f ormy substancjalnej - ost atecznym 
wsp6lpodm iotem r zeczonego p oznania . Gdybysmy pomjn~Ii zr6z
nicowanie bytowe, Jakie w p oruszonej rpr zez nas kwestii uW7.g1E:d
n ia teoria hylemorfizmu, m oglibysmy n aSZq tezE: wyrazic w spcs6b 
bardziej konkretny j ~zykiem pojeciowym przyrodnika, ze p ozna
n ie relacji u zwierzqt jest przejawem zaleinym wewn~trznie od 
jakiegos organu cielesnego, ie jest - kr6tko m6wiqc - czyn
nosciq organicznq. Za slusznosciq naszej tezy, wzi~tej w tym dru
gim sformulowaniu , przemawia ta okolicznosc, ze nie widac, jak 
m ogloby si~ dokonac u6wnanie z rzeczywistosciq przy tym typie 
poznania, 0 Jakie chodzi w wypadku posredniego poznania relacji 
u zwierzq t, jezeliby t o pOmlan ie n ie byro czynn osciowym wyrazem 
odJpowiednio zdeterminowanej i zor ganizowanej materii 180. Ale. 
p rzyjmujqc materialno.sc wymienionego poznania , nie sprowadzam 
go do iadnych, dajqcych si~ stwierdzic przez fizj ologa, zmian 

l B6 Wypowiadajqc sill w tym sensie. j estem rownie daleki jak Buytendij k 

(Psychotogie des animaux. s. 278) od tl um aczenia genezy zj awisk psychlcznych 

u zw ierzqt zwyklym i procesami mechanicznymi. 
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strukturalnych i czynnosciowych, jakie zachodzl:} w tkance nerwo
wej poczynaj~c od jej zewn~trznych aparatow odbiorczych. S~dz~, 
ie przeciw moiIiwoSci takiej redukcji swiadcz~ w dostatecznej 
mierze charakter calkowitej nieogl~dowosci, jaki przysluguje aktowl 
ujmowania relacji u zwierz~t, i wlasciwa temu aktowi wolnose oct 
determinacji ilosciowej, zwi~zanej z rozci~glosci~ przestrzennq. 
Chodzi tu 0 te dwie cechy omawianego aktu, ktorych istnienie 
Uumaczy s i ~ ze stanowiska teorii hylemorfizmu tym, ' ie w kon
kre tn ym bycie zwierzqt, obok m ater ii pierwszej, stanowiqcej pod
s ta w~ dia wlasciwosci ilosciowych, wyst~puj e jeszcze forma substan
cjalna, k tora , nie m ajqc w sobie i adnych cz~sci skladowych istot
nych i ilosciowych, jest w sobie calkowicie niepodzieina i nieroz
ci~gla . 

J eieli teraz, wychod z ~c z zaloienia, i e "wszelki czyn w yplywa 
z gl~bin bytu" lSi, przyjm ujemy za rzecz oczywist~ , ie sposob dzia
Iania czegok olwiek stosuje si~ do jego sposobu istnienia (modus 
operand i un i uscuiusque r ei sequitur modum essend i i psius) I SS , 

b~dziemy m usieIi zgodzie s i~ n a to, i e sk oro posrednie poznanie 
,reIacji u zwierzqt jest zaleine wewnE;trznie od jakiegos organu 
cielesnego, to w takim razie bliisze i dalsze podioie bytowe t ego 
poznania - odnosna wladza psychiczna i substancja duszy zwierz~
cej -- Sq nie. tylko w swym dzialaniu , ale rowniei i w swym istnie
niu zaleine wewn~trznie od ciala zwierz~cego, dokladniej, od jego 
materii pierwszej, tak ie nie mog~ istniee w niezaleinosci od tej 
m aterii, a wi~c po smierci danego organizmu. Zarowno wi~c blii
sIZe jak i dalszepodioie bytowe poznania relacji u zwierz~t musi 
posiadae ch arakter materiainy. Nie widac, co mogloby przemawiae 
za tezq, jak~ dawniej podzielal Buytendijk I RU , ie dusza zwierz~ca 
jest niEm aterialna. Ta teza na pewno nie wynika z tego, na co 
wym ieniony au tor si~ powolywal, ie spostrzeganie u zwierzqt rna 
char'akter postaciowy IPO. Buytendijk zresztq swej daw nej tezy 
obecnie jui nie powtarza i jest sklonny opowiedziec si~ za zdaniem 
Ar ystotelesa i scholastyk6w, ie dusza zwierz~ca jest tylko dusz'l 
zmyslowq (an ima sensitiv a) 19 1 , a wi~c dusz~ materiainq. Gdy czy
tamy n iedawnq wypowiedi Buy t€tl1d ijka, i e mowa, wlasciwa same
mu tylko czlowiekowi , swiadczy, ii sposc b bytowania ludzk iego 
roini si~ od sp osobu bytowania przysluguj~cego zwierz~ciu 192 , mo

187 Jawahal'Ia l N e h r u, Odkr ycie Indii , tlum. Z j 'lz . an g . Stanislaw Maj ewski 
i K azimierz Rapaczynski, War szaw a 1957, s. 17. 

ws Sw. Tomasz z Akw inu, Su m . th.eo!., I , quo LXXXIX, a. 1. Zob . j eszcz., 
w 1:- m samym d zie le, w j e go cz . I , q uo LXXV, a . 2 ! 3. 

180 D 3. cyt., S. 281, 290-291. 
100 Oz. cyt. , S. 280- 281. 
101 Traite de p sych.o togie animate, S. 23. 

192 Ueber die Grenzen der tieri sch.en Inte!ligenz, S. 53. 

http:tierisch.en
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zemy bye prawie pewni, ze ten profesor psychologii og61nej n a 
uniwersytecie w Utrechcie dzis juz nie twierdzi, ze dusza zw ierz~

ca jest tej natury co dusza ludzka. 

2. Gdy z kolei wezm:em y p od uwag~ dost~pne dla czlowieka 
beZlposrednie pozn anie . stosunkow rzeczowych, to tych przejaw6w 
inteligencji, przy ktorych tpozmana t rese przedmiotowa znalazla 
wyemancypow an ie ze sfery zmyslowego konkretu, nie mozemy 
uwazae za przejawy 0 charakterze m aterialnym. Wszak m ysbwe 
wyjscie poza zmyslowy kOlDkret, jakie ma m iejsce w wypadku 
bezposrcdniego poznania stosunkow rzeczowych u czlow:eka, tv 
myslowe wyjscie, k t6re w spos6b t ak istotny przeciwstaw ia si~ 
pogrqzeniu w z.myslowym konkrecie, charakterystycznemu dla 
posredniego poznania relacji u zwierzqt, domaga si~ , gdy idz ie 
o natur~ odpowiadajqcej mu wladzy poznawczej, wlasciwosci wr~cz 
przeciwnych do tych, jakie narzucajq si~ przy tym drugim gatunku 
poznania. Chc~ powiedziec, ze bezposrednie poznanie stosunkow 
rzeczowych, ktore prowadzi czlowieka do przezwyci~zenia nasta
wienia wylqcznie b iologicZ!1l?go i da je mu moznose tworzenia kul
tury, jakiej zwierz~ n ie umie nawet przejqc w sw oje pos:adanie, 
mozemy zrozumiee pod wzgl~dem je'go blizszego podloza bytowego 
tylko wtedy, gdy zalozymy, ze to poznanie nie jest czynnosciq za
leznq wewn~trznie od m aterii pierwszej, tak zeby ta m ater ia byla 
jej wspolpodmiotem. Wyrazajqc si~ bardziej konkretnym j ~zyk;em 

poj~ciowym powiemy, ze b ezposredniego poznania relacji u czlo
wieka n ie mama uwazac za czynnos c zaleznq wewn~trznj e od ,i akie
gos organu cielesnego, czyli za czynnosc organicznq. Postaram si~ 
to unaocznic jeszcze winny sposob. 

Edgar Douglas Ad ria n twierdzi, ze "mozg potrafi w pewien 
spos6b abstrahowac trzy kqty trojk<jta", ze "proces abstrak cji musi 
si~ odbywac bqdz w .. .sferze [wzrokowej] kory, bqdz w osro c1 k ach 
podkorowych, bqdz wreszcie, co jest jest najbardziej pr awdopo
dobne, w obydwoch tych m iejscach lqczn ie" 193. Oto, w jak i sposob 
Adrian uzasadnia swoje twierdzenie, ze proces myslowego wyjscia 
poza materialny konkret jest czynnosciq pewnej tkanki nerwowej. 
Biorqc pod uwag~ okolicznosc, "ze mozemy rozpoznac melodi ~ nie
zaleznie od tego, w .iakiej tonacji jq slyszymy, i [ze] m ozemv roz
poznac trojk<jt lub 1iter~ niezaleznie od wielkosci i poloieni a kh 
obraZIU na siatkowce", profesor fizjologii uniwersytetu w Ca mhridge 
p isze: "Fakty te wskazu jq na to, ze dla rozpoznania jaki egos zja
wiska nie jest rzeCZq koniecznq, aby pobudzenie mialo miejsce 

193 0 fizycznym pod/oz'lL WTazen zmys!owych, przeklaa Jerzego Konorskiego 
An!eli Szwejcerowej, Warszawa 1948, S. 127. 
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w okresIonych, tych a nie innych, zakoriczeniach czuciowych i okre
slonych drogach prowadzqcych do mozgu; jak si~ wydaje, chodzi 
tylko 0 to, a:by pobudzone elementy byly ulozone w odpowiedni 
sposob . Musi istniee cos, co odpowiada trzem kqtom trojkqta, lecz 
nie jest Ip otrzebne, aby kazdy z tych kqtow byl reprezentowany 
w okreslonym, zawsze jednym i tym samym punkcie sfery odbior
czej kory mozgowej" 194. 

Gdy czytamy te wywody, trudno nam n,ie postawie pytari· 
W jaki sposob pobudzone elEmenty tkanki nerwowej mogq odpo
wiadae troj.kqtowi jako takiemu ("trzem kqtom trojkqta")? Prze
ci ez jest rzeCZq az nadto oczywistq, ze wszystko to, co si~ pojawia 
w obr~bie tkanki nerwowej, musi miee charakter jednos;J:kowy. 
A jezeli pobudnone elementy tkanki nerwowej mogq odpolwia dac 
tylko jednostkowym formcm trojkqta, to w jaki spos6b reakcja 
wymienionej tka'nki mc}ze wyrazae si~ w abstrakcyjnym poznaniu 
t r6jk qta jako takiego? Przedstawienie sobie abstrakcyjnych i ogol
nych rel acji, jakie wchod zq W gr~ przy tego rodza ju poj~ciu, 

ani nie m oze bye czynnosciq samej tkanki nerwowej, ani nawet 
nie moze dokonywae si~ z wewn~trznym wspoludzialem tej tkanki. 
To przedstaw ienie sobie mus imy uznae za czynnose, ktora wzi~ta 
w sabie, w swej rzeczywistosci wewn~trznej, jest czynnosciq n :e
organicznq, czy!nnosciq samej duszy, czyli czynlnosciq duchow~, 

chociaz stwierdzamy doswiadczalnie, ze ta czynnose, roz'1atrywana 
w tych ramach, w jakich jq empirycznie ~namy, zaklada, jako 
w arunek sine qua non swego p ojawienia si~, odpowiednie zmiany 
strukturalne i ezynnoseiowe w tkance nerwowej oraz odczuwanie 
takich ezy innyeh wrazeri. Gdyby przedstawienie sobie abstrakeyj
nych i ogolnych relacji, jakie skladajq si~ na trese poj~cia trojkqta 
jako ta.k"ego, bylo czynnosciq organicznq, materialnq, m 'elibysmy 
jakqs bardzo zasadniczq dysproporcj~ mi~dzy skutkiem a przyczyn<'j, 
ktora to dysproporcja kazalaby nam mowie 0 jak;ms gle,bok 'm 
irrationaIe w obr~bie bytu. Za istnieniem takiego irrationale nie 
op owie si~ jednak ten, kto doszedl do przekonania, ze byt musi bye 
wyrazem logoSlL, ze musi m;ee charakter racjonalny, skoro bez 
tego charak teru nie bylaby dla nas mozliwq nauka, ktora jest 
przeciez n iewCjtpliwym faktem. 

Uznawszy, ze bezposrednie poznanie stosunkow rzeczowych, 
do jakiego m oze wzniese si~ czlowiek, jest czynnosciq n ieograni
czonq, duchowq, musimy w dalszej k onsekweneji Iogicznej przyj Cjc, 
ze blizsze i os tateczne podloze bytowe tej ezynnosci , tj, odnosna 
wladza poznawcza i substaneja duszy ludzkiej, Sq nie tylko w swym 
dzialaniu, ale r owniez i w swym istniE:niu niezalezne wewn~trznie 

194 Tami:e , S. 120. 
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od materii pierwszej ludzkiego compositum, jakbySmy wyrazili 
si~ j ~zykiem poj~ciowym teorii hylemorfizmu, lub, jakbysmy to 
powiedzieli w sposob mniej !poprawny, ale bardziej konkretriy 
od ciala ludzkiego, wzi~tego w rozumieniu przyrodniczym. W ten 
sposob dusza czlowieka, rozpatrywana ze stanowiska metafizyki 
w swej funkcji podmiotu poznania bezposredniego stosunkow r ze
czow ych, przedstawia si~ n C. m jako. d usza duchowa , ktora, m imo 
okresowego zlqczen ia substancjalnego z materiq pierw szq ludzk iego 
com positum, moze istn iec w n iezaleznofci od te j m ater ii, t ak ze 
smier c organizmu lud zk iego n ie zniw eczy jej istnien ia. Do przyj ~c ia 

d U<.:howosc i duszy ludzk iej, wziqtej w e wskazanych perspektyw acb , 
sk lania nas ta sarna przeslanka, n a ktorej oparlismy s i~ opowiada
jqC si ~ za m aterialnosciq duszy zwierz~cej. Jest to teza, ze sposob 
dzialania czegokolw iek stosuje si~ do jego sposobu istnien ia. 

§ 4. J AK P R ZEDSTAWIA sn; GENE ZA BYTOWA DUSZY L UDZKIEJ, 
WZIE;TE J W ROZUMIENIU METAFIZYCZNYM? 

Opowiedziaw szy si~ za duchowosciq duszy ludzkiej, r ozpatr ywa
. nej w tych wymiarach bytowych, jakie siq dla n iej przyjmuje 

w r amach metafizyki tradycyjnej, n ie mozemy w dalszej konse
kwencji przyjqe, zeby ta dusza mogla na pewnym etapie ewolucji 
biologicznej pojawic si~ w drodze cielesnego zrodzenia jako rezul
tat zm ian, ktore dokonaly siq w sferze somatycznej ok r eslonej 
grupy zwierzqt. Nie mozemy takze brae pod uwag~ hipotezy bez
posredniego pochodzenia naszej duszy duchowej od materialnc j 
duszy zwierzGcej. Jezelibysmy opowiedzieli s i~ za ,pierwszq lub za 
drugq h ipotezq, zalozylibysmy dysproporcj~ miGdzy skutkiem 
a przyczynq , ktora nie daje siq pogodzie z postulowanym przez 
wszelkq naukG racjonalnym charakterem bytu. 

Gdy wiP.'c idzie 0 teori~, wedlug ktorej praca, praca rqk zwolnio
nych w nast~pstwie pionizacji ciala od czynno.sci podporowych, do
prowadzila malp~ - poprzez powstanie mowy i rozwoj m ozgu oraz 
organow zmyslowych - do jej przeksztalcenia w czlowieka, to tego 
rodzaju teoriq mozemy (przy zachowaniu krytycznej rezerwy w od
niesieniu do zawartego w niej lamarckizmu) przyjqe tylko wtedy, 
gdy lqczymy z niq sens calkowicie afilozoficzny, jaki wyznacza 
czysta analiza empiriologiczna, - gdy wiqc genezG duszy ludzk iej, 
ujGtej w spos6b przyrodniczy, pojmujemy jako historycznq genezE; 
.w plaszczyzn ie sukcesywnego pojawiania siG zjawisk w czasie. Nie 
mozemy natomiast przyjqc wskazanej teorii , gdy jej trese zwiqzemy 
z poj~ciami filozoficznym i, ktore Sq wyrazem analizy ontologicznej. 

Dlaczego takq zmian~ charakteru epistemologicznego teorii 
uznajemy dla niej za niekorzystnq? Otoz dlatego, bo chociai: zg<'



PROBLEM POCHODZENIA DUSZY LUDZKIEJ 1233 

dzamy si~ na to, i:e u malp "istnieje zasadnicza przeslanka oddzia 
Iywania jednym przedmiotem na drugi i korzystania z przedmiot6w 
jako narz~dzi", 195 stanowiqcych "jeden z prostych moment6w pro
cesu pracy",190 chociai: przyjmujemy, ze u wymienionych zwierzqt 
wyst~pujq wif;cej Iub mniej trwale a zarazem plastyczne nasta 
wienia kierunkowe, warunku jqce powstanie ceIowej pracy i jej 
rozw6j 197, to jednak, poniewaz sqdzimy, ze posrednie ujmow ani 
relacji w obr~bie zjawiskow'ego konkretu jest u wszystkich zwierzqt 
osiqgnif;ciem granicznym, nie widzimy, jak rozw 6j pr acy w swiecie 
zwierzqt m agI zakoilczyc sif; w drodze jakosciowego skoku ontycz
nym uczlowie<::zeniem malpy. 

Zgadzamy si~ na to, i:e nasza m owa powstala "z pracy i wraz 
z pracq". Nie rozumiem y jednak, jak praca n a poziom ie osiqgal
n ym dla zwierzqt mogla doprowadzic do pojawienia s i~ mow y, po
slugujqcej si~ zdaniem jako SWq sam odzielnq jedn ostk q funkcy jn C) , 
skoro ta,ka mowa wzi~ta nawet w swych poczqtkach , jakimi zapew
ne byly zdania jednowyrazowe, wiqze si~ z niedost~pnymi dla zw ic
rzqt relacj ami symbolicznymi l OR , k t6re nalezq do relacji dajqcych 
si~ poznac jedynie bezposrednio, a wi~c \V spos6b abstrakcyjny 
i og6lny. Schaff 'pisze, ze do tego, zeby zwierz~ta m ogly nie tylko 
porozumiewac si~ ze sobq, czyli przekazywac sobie pew ne stany 
i przezycia psychiczne, ale zeby mogly rozmawiac ze sobq, musia
lyby zdobyc si~ na wlasciwe myslenie abstrakcyjne 199. Ot6i: w ra
m ac h przyjmowanych przez nas przekonail filozoficznych sqdzimy, 
ze zwierz~ta 0 duszy ma1er ialnej nie mogq w s ~ym poznaniu oder
wac si~ od przedmiot6w jednostkowych i juz wskutek tego nie mog,! 
na zadnym dost~pnym dla nich etapie rozwoj u pracy wyjsc poza 
SWq "mow~ okrzyk6w lub hasel" 200, kt6ra nie wymaga opanowania 
zadnych relacji symbolicznych i daje si~ calkowicie wytlumaczyt: 
posrednim uj~ciem stosunk6w w obr~bie zmysiow ego konkretu . 
Mus' my wi~ szczerze i otwarcie powiedziec, ie nas nie przekonywa 
w pIaszczyinie fiIozoficznej mysl wyrazona w tym lapidarnym 
zdaniu: "Najpierw praca, a nast~pnie wraz z niq mowa - oto dwa 
najistotniejsze bodke, pod wplywem kt6rych m6zg malpi prz('
ksztalcil si~ stopniowo w m6zg Iudzki". 

Zagadnienie powstania duszy p:erwszego czlowieka, wzi~tej 

w u.i~ciu metafizycznym, tak dlugo nie traci dla nas as'l'lektu za 
gadkowosci przy podzielanych przez nas zaloi:eniach filozoficznych , 

105 Wojtonis, dz. cyt. , s. 149. 

196 Tamze , s. 148. 

1. 7 Tamze, s. 174-175, 177-178: 

lOS Zob. de Montpellter, dz. cyt., S. 212-236; Buytenclijk, ' Tratte de psycho


logie 	animate, s. 220-276; Filloux, dz. cyt., s. 108-110. 
,•• Dz. cyt., 6. 15~160. 

too Jest to wyrazenie Dembowskiego (dz. cyt., S. 54) . 

• 
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j ak dlugo nie przedstawimy sobie powstania tej duszy jako a b s 0 

1 u t ne g 0 po c z q t k u. Talk jednak rozum iane zaistnien:e duszy 
]udzkiej musimy zwiqzac z in g e r e n c j q C Z Y n n i kat ran s
c end e n t neg 0 w s t 0 sun k u do p r z y rod y, j'akim jest 
Bog, gdyi: do wyprowadzenia czegos z calkowitegQ niebytu do 
bytu potrzeba mocy nieskonczonej 201. Poniewai: chodzi 0 absolutny 
poczqtek duszy ludzkiej, wi~c ingerencjp, BoZCl moi:emy w tym wy
padku pojqC tylko jako powolanie do istnienia calego bytu duszy 
pierwszego czlowieka, bez poslui:enia siE: jakimkolwiek istmiejqcym 
w pierw m aterialem, a wi~c jako s two r zen i e w z n a c z en i u 
s ci sly 'm - creatio ex n ihilo sui et subiect i. 

Przyjmujq{: w odniesieniu do duszy pierwszego czlowieka stwo
rzenie w znaczeniu scislym, nie b~dziemy mowili, ze przejawy 
poznawcze zwierzqt, wyrazajqce si~ w ich dzial alnosci "orienta
cyjno-badawczej", stanowiq prehistori~ naszego umyslu w plasz
czyzme ontycznej, chociai: mozemy przyjClc takCl preh i stori~ 
w plasz{:zyznie zjawiskowej, z przyrodniczego punktu widzenia . 
Dla nas zagadnienie genezy bytowej lu dzk iego umyslu nie jest 
zagadni.eniem z zakresu psychologii po'r6wnawczej, do kt6re j , jako 
do nauk i szczeg6lowej, n ie naJezq zadne zagadnienia filozofi czne . 
Ale choc u zwierzqt n ie doszukujemy si~ W ich bycie "psycho]o
gicznych lorzeslanek poj awienia si~ specyficzn :e ludzkiej dzialal
nosci psychicznej", mozemy, w pelnej zgodnosci z doswiadczeniem, 
utrzV'IDywac, ze czlowiek w swej psychice wykazu je wiele cech 
zwierz~cych. Bo jei eli jest prawdq to, co przyjmujemy tytulem 
hip 0 t e z y, ze cialo ludzk ie jest przetworzonym przez Boga cia
lem zwierzecym, to ·w tak im razie dusza ludzka musiala posre
dmio - poprzez oddziedziczone wlasnosci somatyczne, zwlaszcza 
poprzez oddziedziczone wlasciwosci anatomiczne i f izjo1ogiczne 
tbnrki nerwowej, osrodk6w podkorowych i k ory m "'zgowej 
przejqc w siebie wszystkie dotychczasowe osiqgni~cia duszy zwie
rzecej pod p ostaciq r 6znmodnych dai:nosci kier ujqcvch , (w jRkich 
przejawia si~ mnemiczne n astawienie instynk tow e w w vniku 
f ilogenetycznej "wedr6wki czvnnosci nerwowych ku przodowi") 
i p od p ostaciq specj alnych uzdolnien 20~ . 

Ks. Kazimierz KI6sak 

201 Zob. Sw. T omasza z Akwinu Su m . c. G ent. , lib. II, cap. X X , D e p otentia 
Dei , q u o III, a . 4, Sum . t h eoL, I , q u o X LV, a . 5, a d 3, i Compendium theo1ogiae, 
I pa r s, c ap . LXX. Zagad nieniem poruszon ym p rzez 5W. T omasza zajqlem s ill 
blizei w P Oszu.k iwanitL P ie l'wszej P r z i/ czyny , t . I. Warszawa 1955, s. 98-102. 

202 Zob. Jana M a z u r k i e w i c z a Wst~p d.o p sych ofi zjo1ogi i n or m al71ej, 
t . I: Ewo1ucja ukty wnosci k orowo-psychiczn ej, \Varszaw a 1950, S. 55-56, gdzie 
autor ten piszeJ w jakim znaczeniu 111 0zna mowi c 0 tZ\v . "dziedziczen iu cech 
psy chiczn ych", 0 ..dzie dziczeniu in teligencji", a wi<;c t ego, co rna charakter 
fenotypowy. 

• 
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j o H N D o N N E 

W czasach, gdy sprawy sztuki tra'ktowano bez smiertelnej 
powagi, a dobry smak i poczucie humoru zast~powaly alkoho
lizm i n iehigieniczny tryb iycia, literatura byla terenem towarzy
skich spotkail., gdzie obowiqzywaly prawa rZqdzqce kaidq w za
sadzie towarzyskq imprezq. Dzis jedynq bodajie formq zbliionq 
do owego kodeksu, jes,t spos6b prezentowania oocego pisarza nie
znajqcym jego dorobku czytelnikom. Wpro·wadzajqcy winien zain
teresowac przyszlego ' rozm6wc~ osobC! wprowadzanego, inaczej 
znajomosc rozbije si~ bqdz 0 trudnosci wst~pmego dialogu, bqdz 
tez 0 brak zainteresowania, kt6ry jak z doswiadczenia wiemy , co 
dzieil. skazuje na banicj~ poznane przelotnie twarze i nic n ie m6
wiqce nazwiska. Trudnosc scharakteryzowania poety jest jednak 
daleko wi~ksza niz rna to np. miejsce w wypadku "Dr E insteina, 
tw6rcy teorii v,rzgl~dnosci". Jedynq dost~pnq drogq jest analogia, 
w prowadzajqca Hopkinsa jako "angielskiego Norwida", czy tez 
Andrzeja Morsz,tyna jako "pO'lskiego Herricka". W w ypadku Don
ne 'a n ies tety zawodzq wszelkie zestawienia, i to nie tylko dlatego, 
ii poezja p olska nie moze si~, jak dotqd, poszczycic talentem tej 
miary. 

John Don n e: No man is an 11 and, intire of it selfe ... Any mans 
death d iminishes me, because I am involv ed in Ma n kin de. And 
therof01·e nev er send to know for whom the bell tolls; it tolls fOT 

th e e. - " N ikt nie jest wyspq, oddzielnq i calq•.. Smierc kazdego czlo
w ieka pomn ie j sza m n i e, bo jestem wlqczony w ludzkosc. A wi~c nie 
pyta j n igdy (lla kogo podzwonne: dzwon ten bije dla c i e b i e". - Dwa 
tytuly ksiqzek znanych ka.zdemu czyte1nikowi pochodzq z tego wlasnie 
fragmentu Donne'a, poety, ktory dzi~ki temu n i e jest nikomu w Pol.see 
zupelnie obey: t y tuly, to Komu bije dzwon Hemingway'a i Nikt nie jest 
samotnq w ysP'l Mertona. 

(Przyp. Redakcji) 
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Byl to, w najlepszym sensie tego slowa, amator pisujqcy "ku 
~ieszeniu przyjaci6l", kt6ry, w przeciwienstwie do zawodowych 
literat6w swego czasu, Marlowe'a, Szekspira czy Ben Jonsona, 
sprawy sztuki, w tym r6wniez i wlasnej, traktowal z nalezyt~ 
ironiq, wlasciwq ludziom swiadomym hierarchii cel6w. Prawnik 
z wyksztalcenia, podopieczny i osobisty sekretarz Sir Thomasa 
Egertona, Lorda Straznika Wielkiej Piecz~c .;, Doktor Nauk Bo
skich obydwu swietnych Uniwersytet6w Oxfordu i Cambridge, 
slynql jako wybitny autol'ytet w dziedzinie mysli religijnej, naj
znakomitszy wreszcie - jak zgodnie stwierdzajq wsp6lczesni 
kaznodzieja 6wczesnej Anglii, bye moze zas r6wniez i Europy. 
Nic wi~c dziwnego, iz poezj~ trak towal ir onicznie, dzielqc po
glqdy m~drca Sir Francis Bacona: "Poezja jest jak sen 0 wie
dzy, rzeCZq slodkq i zajmujqcq, 0 kt6rej mniema si~, iz rna w sobie 
boskose... Lecz czas juz, bym si~ obudzil i wznOSZqC si~ ponad zie
m :~, przem:erzyl skrzydlem czyste powietrza Nauki i Filozofii". 
Wiernose przezyciom i przezycie sarno ceni! sobie w yzej niz egza]
towanq, jak sqdzil, umownose poetyckiej konwencji. Motyw " te
matu, zbyt mocnego dla wyobrazni", jest cz~stym w jego ustach 
stwierdzeniem. Szydzil wi~c z umownOSCl, szydzil z wydumanych 
przezyc poetow, nie majqcych pokrycia w rzeczywistosci. 

... "Ani tak czystq milose, jak sqdzq niekt6rzy, 
Co kochanki nie majq innej, opr6cz Muzy" 

- pisal w jednej ze swych znakomitych Satyr, b~dqcych szkolq 
poetyckiego "realizmu". Byl swiadom blahosci sztuki wobec esen
cji bytu, pisal wi~c w liscie do Sir Henry Goodyera, przesyla jqc 
na jego n~ce wiersze dla ksi~znej Bedfordu, skupiajqcej wok6) 
siebie e1it~ intelektualnq Anglii: "Lecz ci~ zaklinam na przyjazn 
naSZq, izbym z okazji mego rymotw6rstwa nie byl zle z1'ozumiany, 
lub zgola traktowany lekko w Plemieniu tym, i Domu, w kt6rym 
zylem". 

Nie magI, rzecz jasna, przewidziee, iz ta wlasnie nieufnose wobec 
ksztaltu przezycia, nac isk ldadziony na wiernose sobie raczej, nu 
wiernose formie, wzbogacenie j~zyka . 0 caly obszar nie notowanych 
w sztuce doznaiJ., dialektyczna, bo przeobrazana i przeobrazajqca 
ironia wreszcie, slowem wszystko to, co mieli mu za zle zawodowi 
literaci, nadadzq jego poezji cwo pi~tno obiektywizacji, "alienacji" 
,przedmiotu i tw6rcy, kt61'a jest r~kojmiq trwalosci w literaturze. 
Pisal "ku ucieszeniu przyjaci6l", wysoka ranga intelektualna jego 
,poezji jest wi~c w jakiejs mierze zaslugq tej niezwyklej grupy 
skupionych wok61 niego ludzi, na pewno zas swiadectwem jej 
umyslowego poziomu. Jasper Mayne w elegii swojej na smiert 
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Donne'a stwierdza, iz: "m~drcem jest ten, kt6ry poezj~ jego zro
rumie". Drayton zas zawar! calq gorycz zawodowca, kt6ry musi 
zabiegae 0 popularnose, okreslajqc szkol~ Donne'a mianem "poe
tow k ameralnych". Jak silne bylo jednak uznanie dla jego umyslu, 
przekonanie 0 jego intelektualnej wyzszosci, swiadczy fakt, iz 
John Dryden pisal pod koniec s iedemnastego stulecia: "I mog~ 
Smialo powiedziee 0 naszym czasie, iz jesli n awet nie jestesmy 
m~dl"cami tej m iary co Donne, na pewno jestesmy lepszymi poe
tami". Pomija jqc zasadniczy blqd zawarty w t ym stwierdzeniu , jest 
one wyrazem uzn ania dla wielkiego um yslu, kt6re tak dlugo prze
trwalo w pami~c i przyjaciol i wrogow. 

P rzyjrzyjmy si~ jednak grupie najblizszych przyjaci 'l Don
ne'a, ludzi dla k tor ych 'pisal znak om it.q wi~kszose sw oich wier
szy. Nie jest ona jednoznac2ln a z grupq poetyck q, lub jak chce 
Eliot, a w raz z nim i Alvar ez, "Szkolq Donne'a", ta ostatnia uj~ta 
zostala w ironiczny nieco n aw ias piorem dr Joh nson a , w w ieku 
XVIII, i obdarzona m ianem "Poet6w Metafizycznych". Rornica 
mi~dzy grupq przyjaci6I a grupq u czniow b yla decydujqca : ucz
niowie nie m ieli b ezposredniego kontaktu z m istrzem , w iersze 
jego k rqzyly w r~cznych pdpisach, dr Donne bowiem nie mysial 
nawet 0 wydaniu ich dr ukiem za swego zyeia. Wplyw jego na poe
tow <te j m iary co br acia Herbert , Richar d Crashow, Andr ew Mar
vell ezy Sir Willfam Da'1..lvenant., byl wi~c posredni, ksztaltowal 
si~ przy pomocy laiJ.,cllchowej reakcji zna jom osci, w najlepszym 
wypadku sporadycznych spotkaiJ. na dworze krolewskim, czy tez 
w k atedrze..sw. P awla, k t6rej dr Donne byl dziekanem. Do grupy 
przyjaci61 Donne'a, n a k torq laskawym okiem spoglqdal k ral Ja
kub I , nalezeIi pr zedstaw iciele wszystkieh zaw od6w, kt6re b ez 
ujmy dla siebie uprawiae magI gentelm en siedemnastowieczn ej 
Anglii: Kosciol a, Nauki, Dyplom acji, P rawa, P oIityki, w n ajgor 
szym wypadku - Armii. Sir Henry Wotton , poeta, ambasador 
angielski w Wenecji, pazniejszy rektor Eaton College, J oh n H~ 
skyns, poeta, s~dzia, posel do I zby Gmin , krytyk i eseis ta, sir 
Richard Baker, h istoryk i eseista , p osel do I zby Gmin , Wysoki 
szeryf Hrabstwa Oxfordu, Ch r is topher Brook, jeden z czol owych 
jurystow Stuar towskiej Anglii, Samuel Brook , brat Chr istopher a , 
kapelan k rolewski, p rofesor teologii Gresham College, pMnie jszy 
mistrz Trinity College w Cambridge, bracia Rowland i Thomas 
Woodwar d, z k t6rych jeden byl dyplomatq i dworzaninem, drugi 
wybitnym prawn ikiem , jednym z fil ar6w Lincolns Inn w Londynie, 
Beaupre Bell, syn Naczelnego Barona K anclerstw a Skar bu, sir Wil
liam Cornwalis, polit.yk i eseista, popularyzator i nasladowca 
Montaigne'a, sir Tobie Mathew , dyplomata, przyj aciel sir Francis 
Bacona, kotorego nieprzyst~pnose byla przyslowiowa, a wysokie 
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mniemanie 0 sobie dorownywalo ogromnej wiedzy i k ulturze 1, 

wreszcie sir Henry Goodyer, dworzanin i zolnierz, wybitny patron 
s~tuki 6wczesnej AngliL Jesli w tej swietnej koIekcji pom ijam k(}
biety, czynifl tak dlatego jedynie, iz uniemozliwia mi to wielka 
ich liczba. Dr Donne m ial bowiem wielkq slabosc do kobiet, ito, 
jak twierdzq wsp6lczesni , bynajmni ej nie platonicznq. Sam stwier
dza to wielokrotnie i nader szczerze; fakt, ktorego bfldzie gorqco 
zalowal po przyj~ciu swi~cen, w licznych, ekspiacyjnych kazaniach. 

... "Ktoko'lwiek kocha, jesli nie przedlozy 
Sprawy wlasciwej, wyrusza na morze 
Po to, by mdlosci nabawic sifl jeno... " 

stwierdza w jednej ze swoich erotycznych elegii. W dlugiej 
liscie kobiet, z ktorymi przyjaznil si~ lub kochal, trudno pominqc 
,postac Magdaleny Herbert, matki George'a Herberta, poety, kt6
,remu potomnosc przyznac miala miejsce obok samego mistrza, 
oraz brata jego, lorda Herberta of Cherbury, dor6wnujqcego mu, 
jak sqdZfl, talentem. Poprzez braci Herbert szedl 6w zaciqg "ucz
ni6w", kt6rych w wiek p6zniej okreslil dr Johnson mianem "Poet6w 
Metafizycznych". 

Zar6wno lord Herbert, jak i brat jego, bqdz znali, bqdz tez 
przyjaznili si~ z poetami takimi, jak Suckilng, Davenant, Henry 
King, Thomas Carew, tych zas z kolei lqczyly bliskie wi~zy z Mar
vellem i Abrahamem Cowley, kt6rzy znali z kolei Crashowa 

Clevelanda, tak wiflC wydluzal si~ lancuch poetyckiego wplYWll 
j znajomosci Donne'a. 

Cech q charakterystycmq srodowiska przyjaci61 Donne'a byl 
fakt, iz rekrutowalo sifl ono wylqcznie z krflg6w miejskiego patry
cjatu; jakkolwiek wielu z nich nosilo tytuly szlacheckie, byly one 
najczE;sciej wynikiem zaslug oddanych Koronie i Anglii na polu 
bqdz nauki, bqdz dyplomacji. Ze srodowiska mieszczanskiego po
chodzil r6wniei John Donne, urodzony w parafii St. Olave w roku 
1572, syn Johna Donne'a, Mistrza Cechu Kowalskiego, obywatela 
londynskiej City, powaianego powszechnie tak dla rozsqdku i sta
,rw wiska, jak i dla zamoino·sci. Byla to rodzina pochodzenia wa
lijskiego, p iecz~tujqca sifl herbem Dwynn, nie spos6b jest jednak 
us talic, kiedy i w jakich okolicznosciach cZflSC jej przeniosla sifl 
do Londynu, da jqc poczqtek rodowi Donne'6w. Matka poety, Eli
zabeth Heywood, wywoc1zila si~ od sfldziego Rastalla, k t6ry byl 

1 Dzis jeszcze ogl'ldac mozna w Ox fol'dzie masywny luk k amienny, pod kt6rym 
przechodzqc, sir Francis powiedzial, iz zawa li si-: on, jesll przejdzie p od nlm · 
ktokolwiek przewy~szai 'l cy go wj~,dz 'l i l·ozum~m. 
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szwagrem Thomasa More, Lorda Kanclerza na dworze Henr yka VIII, 
autor a slynnej Utopii, swi~tego m~czennika rzymsko-katoJickiego 
Kosciola. 

Ojciec odumarl poet~ we wczesnym dziecinstwie, zapisujqc m u 
w spadku niewie1ki majqtek £ 750, stanowiqcy podstaw~ jego 
dochodow w czasie studiow, nast~pnie zas moz1iwosc wojazy za
granicznych i paru 1at hu1aszczej mlodosci w Londynie. Umie
rajqc ojciec pozostawil licznq rodzin~, zlozonq z zony i szesciorga 
dzieci, w tym czterech siostr i dwu braci. Wplyw matki na zycie 
Johna Donne'a jest zgola niedostrzega1ny. W calej jego tworczosci 
n ie rna ani jednej wzmianki tyczqcej jej osoby, bye moze byl to 
wyn ;.k jej powtornego malZenstwa, zawartego nieoma1 natychmiast 
po smierci pierwszego m~za, bye moze sprawily to roznice reli
gijne, matka bowiem byla gorliwq corkq Kosciola rzymskiego, ad 
ktorego poeta odsunql si~ juz we wczesnej mlodosci. Niemniej 
wplyw kato1icyzmu na struktur~ psychicznq Donne'a byl decy
dujqcy. Okreslil on zarowno charakter jego poezji, jak i typ kon
fliktow, w ktorych wiklal si~ poeta az do swej smierci. Cale otcr 
czenie bowiem, w ktorym w dziecinstwie wzra'Stal, bylo zarliwie 
kato1.i.ckie. Nie zapominajmy przy tym, iz byl to szczego1ny rodzaj 
katolicyzmu, uksztaltowanego przez kontr-reformacj~ i gwaltownq 
reRkcj~ antykatolickq. Jest to heroiczny okres katolicyzmu an
gielskiego, tlumionego krwawo przez rzqdy E1zbiety. Anglia jest 
juz w owym czasie protestancka, "Mary Tudor bowiem - wedlug 
slow Butlera - nie zas E1zbieta, jak chcq niektorzy, wprowadzila 
do Ang1ii religi~ protestanckq; E1zbieta nie moglaby post~powac 
tak, jak post~powala, jesliby barbarzynskie okrucienstwo jej sio
stry nie przygotowalo spoleczenstwa do przyj~cia kazde,j religii 
J"8.czej niz tej, w imi~ ktorej popelniono ty1e nie1udzkich okru
('i.enstw". W dziecinstwie swo:m Donne wychowywany byl przez 
Jezuit6w, w tym rowniez i rodzonego wuj a , ktorzy plon~li jeszcze 
,ogn'€'t11 kontrreformacji. . 

Bliskolsc tych spraw, dokladna znajomosc m~czenstwa swoich 
wspo}wyznawcow daly w wyniku OWq zazylosc ze smierciq, ktora 
JJ~dzie motywem' jego rozwazan teo1ogicznych i jego poezji. Fas
cyn ac ja owa doprowadzi go, na kilkainascie 1at przed smiercia, do 
z8.m owienia swojego portretu w sm:ertelnych przescieradlach 
i zawieszen i,a te,go portretu nad biurkiem. Sam w yzn aje, iz zain
,tercsowanie problemem samobojstwa, ktoremu poswiecil Bit/wnos 
- swojq pierwszq rozpraw~, ma bezposredni zw 'a7ek Z pr7ezy
ci,mi dziecinstwa. W jednym ze swoich kazan stwierd7a, iz ,.pierw
sze moje wychowanie odebralem i p ier wsze r 07m ow y m 'alem 
z 1udzm \, ktorych rel igi~ gnE;biono i przesladowano, luMm i pel
nymi pogardy dla smierc i i glodnymi wyimaginow anego m~czen-
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s twa". Motyw ten stal u podloza rozprawy teologicznej Pseudo
Martyr, wydanej w roku 1610. Do rozrachunkow owych z latami 
s wego dziecinstwa zaliczye wypada rowniez Ignatius, his Concla
v e - walnq ro zpraw~ z Jezuitami, m istrzami jego mlodosci. 
Wszystkie wym ienione przeze m nie tytuly odzwierciedlajq ow 
konfl ikt su mien ia , jak iego zaznal odsunqwszy si~ od rzymskiego 
K osciola. Czul wielok r otnie potrzeb~ usprawiedliwieii, powolywal 
si~ wi~c na swoje prawo do kr y tyki uzyskane m E;czeiistwem i ofia
'rami sw;ojej rodziny, p oczyna j'lc od sir Thomasa More, koii'cz'lc 
na bracie, k tory zmarl w wi~zieniu Newgate, schwytany n a prze
chowywaniu w swoim domu k,-tolickiego ksi~dza. 

Okres dziec instw a k onczy si~ w ioku 1583, k iedy to spotykamy 
nazwisko Donne 'a na listachCollege'u Hart Hall, w Oxfordzie. 
Studia r ozpocz'll wi~c wczesnie, b o w jedenastym roku zycia, na
st~pnie zas, w trzy lata pozniej , przeniosl si~ dla nieznanych po
wod ow do Trinity College w Cambr idge, slynnego podowczas 
osrodka m ysli religijnej . W zadnym z tych Uniwersytetow nie 
uzyskal jednakze tytu lu , z p ow odu "aw ers ji jego przyjaciol do 
niektorych cz~sci przysi~gi , sklada'llej zazw ycza j w t akich oko
licznosciach" ; tytul Mast er oj A rts uzyskal dopiero w r ok u 1610, 
kiedy to odszedlszy od katolicyzmu nie mial powodu u nik ania 
\,protestanckiej przysi~gi" . K iedy dokl adnie nast 'lpil ow przelom, 
nie jest rzeczq man 'l , wiemy jednak , iz od czasu wst 'lp ienia do 
Lincolns I n n w Londynie w r oku 1592 na studia prawnicze, wiele 
czasu poswi~al lek turze i ' rozwazaniom t eol ogicznym i ze juz 
w roku 1597 nie magI uwazae si~ za czIonka Ko.sciola rzymskiego, 
wstqpil b owiem na sluzb'~ Dworu, czego k atolik n ie m oglby uczy
nie . Rzecz jest tym dziwniejsza, iz na ten okres m n iej wi~c e j przy
padajq jego wojaze zagraniczne do Wloch i Hiszpanii, przedsi~

wzi~te, jak sqdzi cz~se jego biografow, w celu zazna jomienia si~ 
z paiistwami k atolickimi, oraz pielgrzymk i do Ziemi Swi~tej , gdzie 
mial j akoby przyj 'le kaplanskie swi~enia. Do Ziemi Swi~tej nie 
dotarl, powrocil do Anglii z gruntown'l zn aj omosciq obydwu j ~ 

zykow, literatury i mysli rel igi jnej Wloch i Hiszpanii. Inaczej niz 
"Inglese Italianato" - Robert Green, k tor y z p odobnych wO,iazy 
powrocil sceptykiem i agnostykiem , czy Marlowe, ktory powr6cil 
ateist 'l i zdecydowanym na wszystko wrogiem chrzescija11stwa, 
Donne wraca przes i 'lkni~ty k ultur'l srodziemnomorsk 'l ; eleganck i 
idose jeszcze podowczas zamozny student 'Praw a, z'ldny slawy 
i przyjemnosci zycia , "w ielk i bywalec teatraw, wielki m ilosnik 
k obiet , wielki pisarz w ymyslnych i zarozumialych r ymow ". Gru'll
towna m ajomose literatur y i mysli religijnej Wloch i Hisz'panii 
,a musiaia to bye istotnie zn ajom ose niem ala , skoro w r oku 1623 
chwalil si~ przed ksi~ciem Buckingham, iz "biblioteka m oja za
,viera wi~ej ksi qzek w j ~zyku hiszpanskim, niz jakimkolwiek ill1



JOHN DONNE 1241 

nym" - uksztaltowaly jego poezj~, blizsz'l przeclez miS'tyce ka
tolickiej, niz swieckim tradycjom Elzbietanow. 

W roku 1595 Donne osi'lga pierwsze szczeble wielkiej - po
tencjalnie - kariery, zostaje przedstawiony przez przyjaciela 
swego z lat szkolnych, Henry Wottona, lordowi Essex i przyl'lcza 
si~ do jego wypraw do Kadyksu i na Azory. W czasie drugiej wy
,prawy zaprzyjaznia si~ z synem sir Thomasa Egertona, Lorda 
Straznika Wielkiej Piecz~ci, i wprowadzony przez niego - zostaje 
,osobistym sekretarzem owego potentata. Juz wtedy Donne musi 
bye zwiqzany, przynajmniej formalnie, z kosciolem anglikanskim, 
nie wyobraiam sobie bowiem, by Lord Straznik przyjql na tak 
p oufne i odpowiedzialne stanowisko zdeklarowanego ka tol ika. 
o tym jednak, iz sympatie jego Sq podowczas co najmniej podzie
Jone, swiadczy wiele utworow, wsrod nich zas szkic w iersza na
p isanego pod wrazeniem egzekucji Essexa, jego dawnego d owodcy, 
w roku 1601. The Progresse od the Soule jest rownoczesnie satyr,,! 
na Elzbiet~ I i satyr'l na herezj~, ktor'l uosabia ona; sledzqc post~p 
herezji "od jablka Ewy poprzez wielkich zloczyncow - Lutra, 
Mahometa, K alwina", konczy Donne swoj'l analiz~ nazy1.'/a jqC 
Elzbiet~ "arcyheretykiem" - najgorszym. 

Mozliwose kariery politycznej konczy si~ jedn ak z chwilq 
ucieczki i potajemnego malZenstwa z mlodziutkq Anne More, corkq 
s ir George More i siostrzenicq Lorda 'Straznika Piecz~i. Gniew 
tescia nie tylko wtrqcil Donne'a do wi~zienia wraz z przyjaciol
mi --.:. Christophorem i Samuelem Brook, swiadkami potajemnego 
malZenstwa - ale przekreslil rowniez mozliwosci swieckiej ka
riery. J akkolwiek bowiem sir George More, ochlonqwszy nieco, 
osobiscie zabiegal u Lorda Straznika 0 powtorne przyj~cie Don
ne'a na sluzb~, Egerton, wyrazaj'lc ubolewanie z powodu pochopnej 
decyzji, odmawial dowodzqc, iz "byloby to sprzeczne z jego auto
rytetem i stanowiskiem, gdyby ulegal namowom zbyt zapalczy
wych suplikantow". Dla Donne'a i jego mlodziutkiej zony rozpo
czql si~ okres najgorszy, upokarzajqcej goscinnosci w domach 
przyjaciol i krewnych. Jeden z jego listow pisany jest "w hala
sie trojga bryka jqcych dzieci, u boku tej, ktorq przenioslem w nie
szcz~sne ubostwo". Niedostatek konczy si~ co prawda z chwil q 
Iprzyj~cia goscinnosci w domu sir Roberta Drury na Drury w Lon
dynie, sam powod tej goscinnoSci jest jednak wysoce upok arza
jqcy: sympa ti~ sir Roberta zaskarbil sobie poeta znakomitq elegi'l 
na smiere jego corki, ktorej nie widzial na oczy. 

Okres ten konczy si~ w roku 1615, kiedy to ulegajqc namowom 
Jakuba I przyjmuje Donne z rqk dr Kinga, biskupa Londynu, 
przyjaciela z czasow wspolnej sluzby u Lorda Straznika Piecz~ci, 
anglikailskie swi~cenia kaplanskie w katedrze sw. Pawla. Pierw-

ZlIak -1 
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szym zleceniem krolewskim jest obj~ie wykladow teologii w Lin
coIns Inn, w Londynie. Byla to sytuacja dose klopotIiwa, z jedne j 
strony bowiem doznawal Donne przyjemnosci kierowania zyciem 
religijnym ludzi 0 znakomitym wyksztalceniu, z drugiej jednak 
nie mogl zapomniee 0 tym, iz byli to jego dawni koledzy, pami~
.tajqcy szalenstwa i ekscesy jego mlodosci, ludzie, ktoryrn trudno 
go bylo przyjqe w roli pokutujqcego Augustyna. Stqd zapewne bie
,rze si~ ow ekspiacyjny ton jego pierwszych kazan, n alezq'cych do 
arcydziel prozy owego okresu: 

"Niech uschn~ i niech zniszczej~ w wi~zieniu niedobryrn, Il'ie
I2lnosnym i zebraczym, a tak oplac~ dlug moj kosemi moimi, i wy
J1agrodz~ rozrzutnose mlodosci zebractwem mojego wieku dojrza
lego. Niech zmarniej~ w plwocinie pod ostrzem nieczystych i nie
slawnych chorob, a tak oplac~ chwiejnose mIodoSci obrzydliwoSciq 
wieku. Lecz jesli Bog nie odejmie swojego bIogoslawienstwa, Laski 
swojej i Cierpliwosci, jesli cierpienia moje b~d~ mogl nazwac 
Jego dzielem, m~k~ mojq Jego dzieIem, wszystko to co doczesne 
b~dzie gqsienicq zaledwie w kqcle mojego ogrodu, zaledwie kroplq 
iWody upadIq na morg~ jednq mojego zboza. Cialo wszystkie, sub
sta'ncja wszystkiego jest bezpieczna, jak dlugo dusza sarna jest 
bezpieczna. A kiedy uwierz~ w to, co nazywamy pogodCl ducha, 
a Pan odrzuci i zub"ozy i odejmie pogod~ OWq; i kiedy si~ oprt: 
o moralnq staloM:, a Pan wstrnpsnie, oslabi i zniszczy t~ stalose ; 
kiedy poszukam ochlody w slodyczy i spokoju sumienia, a Pan 
przywola wilgocie i wapory piekiel samych, i rozwinie chmur~ 
uporczywq i skorup~ nieprzeniknionq rozpaczy nad sumieniem 
moim, kiedy opusci mnie zdrowie i posZ'Ukam oparcia w bogac
twach, izby ulZyIy w chorobie mojej, a bogactwa precz ulecq ode 
mnie; kiedy b~d~ zabiegal 0 Iaskawosc i opini~ dobrq, ktora by 
Ipocieszyla mnie w biedzie, a ona mnie opusci, kalumnie i swia
dectwa falszywe przeciwko mnie powstanq; kiedy zlakniony b~d~ 
'pokoju, gdyz nie rna poza Tobq, Panie moj, nik ogo, kto by si~ za 
mnq ujql, a znajd~, iz rany wszystkie z Twojej pochodzq r~ki, 

wszystkie strzaly, ktore tkwiq we mnie, z Twojej ci~ciwy; kiedy 
dojrz~ , izes si~ odwrocil, born ulegl mojej naturze podlej, born jest 
zlem dla Ciebie, wi~c odejmujesz ode mnie swojq dobroe; kiedy 
zrozumiem, iz gorqczka moja nie z humorow, lecz z ducha plynie, 
iz wrogow nie wydumalem sobie przejsciowych, z fortuny i zlosci 
wielkich, lecz ze Sq t o wrogowie prawdziwi, nieublagani i nieod
'parci, ' iz jest wrogami mymi sam Pan ZastE;pow, sam Bog Wszech
,mocny; Bog Wszechmocny jedynie znae b~dzie ci~zar mojego bolu 
i n ikt poza Nim nie zdola nas przywiese do owej pondus gloriae , 
tej przeogromnej chwaly niebieskiej, wlasnq dloniq winny wy
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(miaI', gdzie b~dziemy zwazeni, gdzie jestesmy polkni~ci, niepo
wrotnie, nieuchronnie, nieustannie, nieublaganie". 

W r oku 1617 umiera zona poety, w chwili gdy laska krolestwa 
,i rosn<}ca slawa kaznodziei wynosi go na coraz to wyzsze 'stano
wiska ; zostaje kolejnO Doktorem Teologii obydwu uniwersytetow, 
Oxfordu i Cambridge, wreszcie jednym z krolewskich kapelanow 
przyboczmych. Po smierci zo'ny pogrqza si~ Donne calkowicie w me- ' 
;dytacjach i rozwazaniu Spraw Boskich, wyznajqc w jednym z So
netow, iz z dwojga ukochanych pozostal mu juz Bog jeden tylko. 
Nast~puje jeszcze krotka wyprawa do Niemiec w charakterze 
kapeilana ambasady lorda Doncaster, w czasie ktorej wyglasza 
Donne jedno ze swoich najslawniejszych kazan. Powraca 
<do Anglii, i w niespelna szesc lat po przyj~ciu swi~cen zostaje 
,mianowany przez krola dziekanem katedry sw. Pawla w Londy
'nie. W mi~dzyczasie slawa dr. Donne'a jako kaznodZiei rosnie 
ri sciqga do katedry tlumy ludzi z calej Anglii, nierzadko zas i in
nych krajow Europy. Sq to kazania w istocie dose niezwykle, od
zwierciedlajqce w stopniu nie mniejszym niz jego poezja problemy 
i obsesj e jego zywota; obok spraw osobistych, zagadnien kultu
ralnych i sladow poetyckiej teorii. W jednym z kazan na przyklad, 
wychodzqc od analizy psalmu Dawida, stwierdza Donne, iz "we 
wszystkich k ompozycjach poetyckich... sila calosci kryje si~ przede 
wszystkim w jej zamkni~ciu, cala forma wiersza jest procesem 
obrobki zlotej monety, ostatnia zas fraza stanowi odcisk s-templa, 
kt6ry nadaje monecie wartosc obiegowq". W kazaniu wielkanoc
nym z roku 1627 za przedmiot swoich rozwazan bierze smierc 
:swojej corki: 

"Byl poganinem zaledwie ten, ktory powiedzial: Bog jesli ko
cha czlowieka , Iuv enis toll ituT, zabierze go mlodo ze swiata; i po
'ganam i zaledwie byli ci, ktorzy obyczaju zaloby przy narodzeniu 
syn6w sw oich przestrzegali, i ucztowali w triumfie, gdy synowie 
ich m arli. Lecz tego mozemy si~ od pogan owych nauczyc, ii: jesli 
:ze zmarlymi na jednym pi~trze, na podlodze tej samej nie prze
oywamy, przecie pod jednym jestesmy z nimi dachem. Wszak 
nie mamy za zagubionych przyjaciol, gdy wyjdq do innego po
;koju, ani wtedy nawet, gdy do innego wyjadq kraju, a przeciez 
do swiata innego zaden z nas nie odchodzi, gdyz n iebo, kt6re Bog 
stworzyl, i ziemia nasza , Sq swiatem jednym. Jeslibym syna na 
dwor k r6lewski wprowadzil lub c6rk~ wydal za fortun~ bogatq, 
cieszylbym si~ przecie dla corki i dla syna. Czyz nie mam si~ wi~c 
radowac, gdy Kr61 Niebieski weZmie mi syna do siebie lub c6rk~ 
mojq poslubi na wieki? Przeto nie porzucam w iary, ani tez n ie 
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doSwiadczam nadziei, wiem bOwiem, iz zmarli moi zn6w b~dq 
powr6ceni do zycia. Oto jest 'Wiara, kt6ra mnie wspiera, kiedy 
trac~ dla smierci bliskich, lub kiedy cierpi~ zyjqC w nieszcz~sciu, 
u tak my, jak i zmarli nasi w jednym teraz zyjemy Kosciele i ze 
w czas zmartwychwstania w jednym wszyscy zasiqdziemy ch6rze". 

Kazania jego majq rygorystycznq form~, w tym tez podobne 
Sq do jego wierszy. Budowal je zawsze jako argument logiczny, 
mier zadko tez, podobnie jak i w poezji, uciekal si~ do dialektyki, 
dowodzil, by nast~pnie zbic wlasne dowody; prowadzil sluchacza 
lZawiIymi sciezkami swoich mysli do nieodparcie przekonywajq
tych wniosk6w. "W podziwie dla twej wIadczej mqdrosci, nasz 
lUp arty j~zyk si~ ugiql" - pisze 0 nim poeta Thomas Carew. Byla 
Ito poezja - zar6wno wierszy, jak kazaii - n iezwykle trudna, 
j ezqca si~ nowym s!ownictwem, nowym uzyciem j~zyka, rozsze
rzonym zakresem poj~c; absorbowaia caIq uwag~ sluchacza, sta
-waia si~ niezrozumiaia przy opuszczeniu jednego chociazby czIonu. 
j3en Jonson, kt6ry nazywal Donne'a "pierwszym poetq swiata 
·w n iekt6rych rzeczach" - stawiajqc go nawet ponad umilowanym 
Szekspirem - twierdzil r6wnoczesnie, iz "dla n iezrozumialosci 
'Sw ojej zginie". Coleridge, wielki entuzjasta jego poezji, podjql si~ 
jej obrony w poczqtkach XIX w. "Czytajqc Drydena czy Pope'a 
w ystarczy liczyc sylaby, lecz aby czytac Donne'a czas nalezy mie
r zyc; odkrywac Czas kazdego siowa przez nat~zenie pasji". Na
iwnie brzmiq w tym kontekscie slowa Drydena z roku 1693: 
"Metafizyk~ upycha nie tylko w swoich satyrach, lecz r6wniez 
i w wierszach erotycznych, gdzie natura jedynie winna wladac; 
podnieca umysly plci pi~knej Iadnymi spekulacjami i filozofiq, 
k iedy powinien chwytac ich serca i bawic je siodyczq milosci". 
W tej formule, rzecz jasna, nie miesci si~ poezja Donne'a, kt6ry 
tprzemienial energi~ ciala w energi~ intelektu; transponowal 
w swoich erotycznych elegiach stany milosne w czynnosc intele
~tualnq, graniczqcq 0 krok z bluznierstwem, "nieprzyzwoitq" 
w swej ostrosci i dqzeniu do peinych, niczym nieupi~kszonych 

w n iosk6w. 

Wiele skorzystal z techniki dramatu elzbietaiiskiego, kt6ry tak 
podziwial, choc dla teatru "jako ambitny mlody czlowiek z to
w arzystwa pisac nie smial nawet". W wierszach swoich zatrzymal 
ow element "dziania si~", kt6ry tak pot~znie przemawia i orga
nizuje wyobrazni~ odbiorcy. T. S. Eliot, ktory ze wszystkich wspol
czesnych nam poet6w zaciqgnql u Donne'a dlug najwi~kszy, tej 
jednej tajemnicy mistrza nie potrafil zgl~bic; dlatego, bye moze, 
l'robuje swoich sil w dramacie. Poezja Donne'a, choe tak dzis po
p ularna, nie jest bynajmniej Iatwiejsza dla wspolczesnego od
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biorcy, z reguly mniej wyksztalconego niz krqg jej odbiorcow 
w w. XVII. Jej niezwykla erudycja, smiala metaforyka, poddany 
ogromnej dyscyplinie intelektualnej tok rozumowania kryje w so
bie jednakie nagrodE! wartq trudow. Nie ad rzeczy bE;dzie tu 
przypomnienie Boccaccia, ktory na dlugi czas przedtem takq radt: 
dawal czytelnikowi : "Powtarzam mojq radE! dla tych, ktorzy do
ceniq poezjE! i rozwiklaj'l- jej trudne sploty. Musisz czytac, musisz 
dqiyc wytrwale, musisz przesiedziec noce, musisz wytE!iac wszyst
kie sHy swojego umyslu. Jesli jedna droga nie podqia do upra
gnionego znaczenia, wei innq, jesli powstanq przeszkody, wei 
Ijeszcze innCj, i wtedy, jesli zdolasz wytrwac, wyda ci siE! jasnym. 
co przedtem bylo ciemne. Gdyz od Boga jest nam wzbronione 
swiE!tosc psom dawac lub rzucac perly przed wieprze". 

Ostatnim kazaniem Donne'a, przygotowanym na iqdanie K a
rola I, byl "Pojedynek Smierci", wygloszony w kaplicy krolewskiej 
w Whitehall, na poczqtku Wielkiego Postu roku 1631. Isaac Wal
ton, pierwszy biograf Donne'a, tak opisuje tE! scenE;: 

"Zostalo mu zlecone kazanie, w dniu z dawna dla niego u sta
lonym, w Pierwszy Piqtek Wielkiego Postu; wiedzial 0 tym i w cho
robie swojej tak pilnie do obowiqzku swego siE; przygotowal, ii 
nie pozwolil slabosci, by go przed podrozCj wstrzymala, tak bar dzo 
kazac pragnCjl. Przyjechal zatem do Londynu, na parE; dni przed 
wyznaczonym sobie dniem kazania. Na jego przyjazd wielu przy
jaciol , - kt6rzy z ialosciq widzieli, ii choroba pozostawila mu 
zaledwie tyle ciala, ile potrzeba na przykrycie kosci - w Cj tp ilo 
w jego sHE;, koniecznq dla takowego przedsiE;wziE!cia; odwodzili go 
zatem zapewniaj ~c, ii skr6ci to dni jego 'zywota. Lecz on gorCjco 
odm awial ich zqdaniom mowiqc, ii Bog, ktory w tylu slabosciach 
wspieral go niespodziewan q sHCj, nie opusci go teraz w jego ostat
niej sluibie; wyraial wi~c chE!c zboznq wykonania tej swiE! tej 
pr"acy. I k iedy ku zdumieniu niektorych sposr6d zebranych ukazal 
siE! na k azalnicy, wielu sqdzilo, ii przyszedl nie aby kazac 0 smier
teinosci glosem iyjqcym, lecz 0 smierci samej cialem jui rozloio~ 

nym i obumarlq twarzq. I niewqtpliwie wielu zadawa 0 sobie cw o 
pytanie z Ezechiela proroka: "Czyz kosci te zyjq? ... {( A jednak po 
paru pauzach, w gorqcej modlitwie, wola jego pozwolila slabemu 
cialu uwolnic pamiE!c od przygotowanych medytacji, kt6re byly 
o nmieraniu. Tekst brzmial: »Do Boga, Pana naszego, nalezq spra
wy smierci«". 

I wielu sposrod tych, ktorzy widzieli w6wczas jego lzy i sly
szeli glos slaby i pusty, twierdzi, ii wydal im siE! tekst ow proroczo 
wybrany, jako ii dr Donne wyglosil kazanie nad wlasnq trumnq: 

... "Przedtem wiE!c rozwaimy ow exitus mortis jako liberatio 
a morte; bowiem jesli do Boga, P ana naszego, naleiq sprawy 
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smierci, we wszys tJk1ch wi~c zgonach naszych i kl~skach smiert el
nych zywota mozemy slusznie wyglqdae od Boga dobrego zen wyj
,.scia; a wszystkie nasze przemienienia, stadia wszystkie naszego 
·zywota, Sq tylko przejsciem kolejnym od smierci do smierci. Juz 
urodzenie nasze i wejscie w zywot ziemski, jes1t exitus a morte, 
wyjsciem ze smierci; bowiem w zywocie matki jestesmy umarli, 
bowiem nie mamy swiadomosci zycia naszego; ani tyle nawet, ile 
'W snie 0 nim wiemy. Ani grobu nie rna tak bliskiego, ani tak 
cuchnqcego wi~zienia, jakim byloby lono dla nas, jeslibysmy po
nad czas nasz w nim pozostali lub tez przed czasem naszym w Io
nic owym zmarli. Boe w grobie Tobak nie zabija nas przecie: prze
ciwnie, chowamy, karmimy i zabijamy nast~pnie robaki, ktore 
samismy wytworzyli. A martwe dziecko w lonie zabija matk~, 
ktora je pocz~la; jest wi~c mordercq, wi~cej, pasozytem, po smierci 
swojej nawet. Lub jesli nawet nie jestesmy az tak martwi w lo
nie, by zabic t~, kt6ra nam dala pierwsze zycie, zycie nasze wege
tatywne; jestesmy martwi, tak martwi, jak balwany Dawida: 
w lonie bowiem mamy oczy, a nie widzimy, mamy uszy, a nie sly
szymy. Tam, w lonie, jestesmy poddani prawom ciemnosci, wciqz 
'pozbawieni swiatla; tam, w lonie, uczymy si~ okrucienstwa spi
jajqc krew matki; tam, w lonie, mozemy bye pot~pieni, choe moze 
nie dane 'nam b~dzie si~ narodzie. 0 pocz~ciu naszym w lonie m6wi 
Dawid: »Cudownie i strasznie jestem stworzony... « Lono, kt6re 
winno bye domem zycia, staje si~ smierciq samq, jesli nas Bog 
w nim zostawi. Zamkni~cie lana, kt6rym Pan grozi tak cz~sto, nie 
jest ani tak ci~zkim ni stracsznym przeklenstwem przy zamkni~ciu 
pierwszym, jak przy drugim zamkni~ciu. Nie tak w zamkni~ciu 
jalowego lona, jak w zamkni~ciu lona slabego, gdy dzieci~ juz 
dojrzewa i nie rna dose sil, by je wydae. Oto jest sila nieszcz~

Scia - upase na progu szcz~sliwej nadziei... Zatem, kiedy sta
niemy si~ ludzmi (co znaczy: gdy dana nam jest dusza, moznose 
11U<:hu w lonie), choe nie mozemy sami, rodzice nasi za nas m6wie 
mogq smialo »0 Biedny Czlowiek, ktM go uwolni z ciala jego 
Smierci?« Gdyz lono sarno jest cialem jego smierci, jesli nie b~dzie 
zen uwolniony". 

John Donne, "pierwszy poeta swiata w niekt6rych rzeczach", 
zmarl w szese tygodni po wygloszeniu "Pojedynku Smierci". 

, 
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w E R s z E 


SLONCE WSCHODZI 
Slonko niesiorne, kpie zapobiegliwy, 
Przecz tak w kotary 

I okna nasze poglCjdasz, kpie stary? 
Zaliz twych ruch6w sledzi kto szcz~sliwy? 

Licho zrz~dzCjce, idzze spiqce lajae . 
Ucznie i kwasne chlopaki w terminie; 

Mysliwym powiedz, niechaj w· trqby grajq, 
I mr6wki skrzyknij, zas zniwo im zginie. 

Milose, jednako, nie zna swojej pory, 

Lachman6w czasu, ranka ni wieczoru. 


Tak zadufanys, iz twoje promienie 
Krzepkie Sq przecie? 

Gdybym smial tylko z jej twarzy uleciee, 
M6g1bym je zaemie powiek przymruzeniem.· 

A skoro wzrok Jej oczu twych nie spaIi 
Zajrzyj no jutro i powiedz, ladaco: 

Wonnosci Indii , dyjamenty zali 
Obok mnie lezq, czy w swoich palacach? 

Pytaj 0 kr616w, cos widzial ich moze, 

A wszyscy rzekq, iz w moim Sq lozu. 


Jam jest Ksiqz~ta, Ona zas ich dworem, 
C6i reszta znaczy? 

Tak wladce grajq, jak uczye ich raczym; 
Alchemiq skarby, a honor pozorem. 

Anis polowy takiej szcz~sliwosci 
Nie zaznal, Slonko; wiek tw6j nie po temu. 

Miales bo swiatu uiyczac cieplosci, 
A ies nas ogrzal, wi~c jui: sobie drzemaj. 

Swiec nam wi~c, Stary, a ujrzq ci~ wsz~dzie, 
Sierq te seiany, 16i:ko Centrum b~dzie. 
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W MILOSCI NIESKONCZONOSC 

Jeslim nie posiadl Milosci byl calej, 

Mila, Jej calej nigdy nie posiE:dE:; 

Ani westchnieniem poruszac mi skaly, 

Ni lzy jui wiE:cej z oczu nie dobE:dE:, 

A wszystkie skarby, cenE: twej urody, 

Lzy, listy, szepty, dawno jui wydane; 

WiE:cem naleinosc odebral bez szkody, 

Targ dopelniony, akta Sq sp·isane. 

Lecz jesli z ciebie dar ow wydobE:d~, 


I posr6d innych swojq cZE:SC dostanE:, 

Mila, Jej calej nigdy nie posiE:dE:. 

Lub jesli wszystkq nawet bys oddala, 

Miarq niepelnq zmierzysz MiloSc OWq, 

Bo summujqcq, cos naonczas miala; 

Lecz mogq inni POCZqC jq od nowa, 

Westchnieniem, lzami serce twe zapalic, 

Nieutrudzeni, lacno mnie przemogq; 

Z nOWq Milosciq, nowy l~k si~ scali, 

Bo tej dla siebie jui iqdae nie mog~. 


A przeciez calq milowal ci~ b~d~, 


Bo serce twoje dzierzawq jest srogq, 

I co w nim wzrosnie, na wlasnose posi~d~. 

Jednakze wszystkiej nie chcE: ciebie, mila; 

Kto wszystko posiadl, wi~cej nie posi~dzie; 


Skoro zas Milose tak mi obrodzila, 

WiE:c pIon wciqz nowy bez nagrody bE:dzie. 

Bo serca przecie nie oddasz mi co dzien, 

Lub jesli oddasz, nigdys go nie dala; 

Jego zagadkq jest, ii gdy odchodzi, 

W tobie ;wstaje, wi~ces je zyskala. 

Tak sercem jednym z twoim sercem b~d~, 


ChCqc z!qczye bowiem, przecz bys je m ieniala? 

Wszyst.kim bE:dziemy, i Wszystko posi~dE:. 

GOR1\CZKA 

0, nie umieraj; bo tak znienawidzE: 
Kobiety wszystkie, gdy odejdziesz, mila, 
Ii pamiE:c twojq przeklnE: i wyszydzE:, 
Kiedy przypomnE:, ii jednqs z nich byla. 
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I to wiem jeszeze, izbys zejsc nie smiala, 

Bo smierc to wlasnie ze swiatem rozstanie; 

A przecie ninie gdybys umrzec miala, 

Wraz z Twym oddeehem i swiata nie stanie. 


Lub jesli przetrwa, to zewlok jedynie, 

Bos ty jest dusza swiata odehodzqca; 

Robakiem marnym mqz swietny dziewczynie, 

A kazda pi~knosc,. twym cieniem blqdzqeym. 


o m~dTc'e srodzy, ktorzy ezas trwonicie, 
Szukajqc ognia, co swiat wasz pozera; 
Czemuz wi~e prawdy, m~drce, nie widzicie, 
Ii: to gorqczka, na ktorq umiera? 

I to wiem jeszeze; iz schnqc tak nie moze, 
Ni l'Jnosic dlugo tortury zbyt srogiej; 
Gorqc:zjka strawi, co w piee jej nalozq, 
Zas zlo tak wielkie, to opal za drogi. 

Plomien twoj, mila, szlakiem jest komety, 

I slad jej zginie, w tobie zatopiony; 

Kazda twa cZqstka jest tobq; a przeto 

Tys jej bezkresem, tarezq niebosklonu. 


Takem umy'slil, by wstrzymac ei~ troch~ , 
Choc odehodzqee, nie b~dzie wstrzymane; 
Wolej bych eiebie godzin~ byl kochal, 
Niz wszystko inne po wiek wiek6w; amen. 

POGRZEB 

Ktokolwiek przyjdzie, aby mnie owinql, 
Niech nie smie weale 

Dotykac wlosow, co z dloni mej plynq; 
To znak tajemny tej, ktora we chwale 

Niebios zasiada; 
W nich ksztalt w~dzialny dusza moja bierze, 

Ona w nich wlada 
Dobrem swym, ezlonkow przed rozkladem strzeze. 

A skoro mozg moj w dol sci~gnom dozwala 
Sehodzic, zelaza 

Kazdq ez~sc mOJq przeniknq i seaIq; 
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Tym tu zas wlosom w g6r~ pi'le si~ kazal 
M6zg m~drszy mego, 

Wi~c lepiej scali; przez Ni'l mi s'ldzone 
Bolu takiego 

Zazye, jak wi~znie 'na smiere prowadzone. 

Wi~c wol~ on'l pO'grzeb razem ze mn'l; 
Um~czon srodze 

Nie chc~, by wiedz~ kto odgadl tajemn'l 
I czcil ow kosmyk i w grzechu byl brodzil; 

W pokorze mojej 

Oddalem wszystko, z duszy i ze siebie, 


Jui si~ nie boj~, 


S~dzi6w, skazany, i podsqdnych grzebi~. 


HYMN DO BOGA, MEGO BOGA W MEJ CHOROBIE 

J ako ii w swi~te wst{}puj~ podwoje, 
I posr6d ch6ru wiecznego zasi~d~ 

Muzykq Panskq - w Twoich progach stojqC, 
Narz~dzia mego pr6bowal wpierw b~d~, 

I noty przyszle poustawiam w rz~dy. 

Lekarze moi rozpostarli w loZu 
Map~, born map'l, kt6rej jui nie zwinq; 

Kosmografowie! Zaraz mi wylozq 
Na Poludniowy jak Zach6d mam plynqe; 

Per fretum febris, u tych ciesnin gin~. 

Widok Zachodu oko moje bawi, 
A chociaz z ciesnin nie. znam przywolania, 

Winien bye mapie mej Zach6d laskawym, 
Boe Wschodem przecie z kazdej mapy wstanie; 

Tak smiere zawada w sobie zmartwychwstanie. 

Jestie Okean u kresu mej drogi? . 
Bogactwa Wschodu? Jeruzalem Swi~te? 

Gibraltar, Anyan czy Magellan srogi; 
Boe szlaki wszystkie w ciesninach wytkn'i~te, 

Gdzie J afet z ojc6w i Shem byl pocz~ty. 

Drzewo Adama i Krzyz tw6j tajemny, 
Raj i Kalwaria w jednym miejscu staly; 

Sp6jrz Panie. Obaj Adamowie we mnie: 
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Jak pierwszy potem twarz oblal mi calq, 

Krew mnie drugiego do twej wiedzie chwaly. 


W jego mnie szkarlat przyjmij spowitego, 

Przez Jego ciernie innq daj koron~; 


A jakem kaza! zakonu Twojego 

Strzec, niech mi slowo b~dzie powr6cone: 


Pan w otchlan rzuca, by dzwignqc skruszone. 


SONETY SW~TE 

(ii) 

Jako iz wszystkie masz do mnie wi~c prawa, 

Tobie si~ oddam, Panie. Tys mnie stworzyl, 

Na grzychys moje krwi cen~ na!ozy!, 

Wi~c odkupiony przed Bogiem mym stawam. 


Jam sluga korny; Tys ojciec laskawy, 

Obraz Twoj, w Twojej jasnial b~d~ zorzy. 

Tys bolu ujql, Tys we mnie otworzyl 

Dom, nimem zdrad~ zgotowa! plugawq. 


Czemuz wi~ Szatan wlasnosc TwojqPanie 
Tobie wydziera? Przecz duszy mej zqda? 
Jesli na pomoc sludze nie powstaniesz, 

Rozpaczq zwalon, dziw b~d~ oglqdal t 


Ii; jq milujesz, a pomocy wzbraniasz, 

Gdy Czart przeklina, ale jq oslania. 


(vi) 

Oto komedyi ostatnia jest scena; w pielgrzYPlce mojej 

Tu mil~ ostatniq kryslq niebiosa; 

Nogi mnie chyze w ony wyscig niosq, 

Ku mecie bliskiej, gdzie juz czas rrioj stoi. 


Wi~c smierc zarloczna czeka, by rozdwoie 

Dusz~ i dalo; pod jej usn~ ciosem, 

A wciqz budzqce si~ oczy naniosq 

Twarz tak potwornq, iz drZq czlonki moje. 


Wi~c kiedy dusza w niebiosa si~ chroni, 
A cialo ziemskie w ziemi przystan bierze, 
Grzychom si~ moim niech czelusc odsloni, 
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Tak mleJSee sluszne kazdy z nas odbierze; 

A przeto wina b~dzie mi zmazana, 

Bom swiat opuseil, cialo i szatana. 


(x) 

Nie pusz si~, smierci, choeiaz l~kiem dlawisz 

Czleka liehego, za jaje twa groza; 

Ani m nie zetniesz jeszeze, ani mrozem 

Sci~tyeh, zywota, biedastwo, pozbawisz. 


Ze snu, eo ledwie za obraz sw6j stawisz, 

Pozytki wielkie; za twoim wi~e wozem 

Rozkosz isc musi; im ryehlej zejsc mozem, 

Tym pewniej przecie dusz~ mojq zbawisz. 


Kr610m powolnas, losom i zolnierzom; 

W trueiznaeh siedzisz, zarazie i wojnaeh; 

Przeez si~ wi~e puszysz? Spi barziej spokojnie 


Kto maku zazyl, jak twoieh uderzeiJ.; 

Kr6tki sen minie i wstaniem zbudzeni, 

I sezeiniesz smierei, i w proeh si~ przemienisz. 


John Donne 

przelozyl Jerzy S. Sito 



DYSK USJE 

KS. ZYGMUNT MICHELIS 


PISMO SW. A TRADYC JA 

(Artykut informacyjno-dyskusyjny) 

Wybitny autor, znany dobrze czytelnikom " Znaku" 
omawia w ponizszym artykule sprawy zwiqzane zarowno 
z tematykq soborowq jak i bibtijnq z punktu widzenia 
wspokzesnej ewolucji mysli protestanckiej. 

REDAKCJA 

W zadnym wi~kszym, a moze i mniejszym Kosciele nie istnieje 
calkowita jednomyslnosc w zapatrywaniach, ani jednoznacznooc 
w formach i obrz~dach. Dotyczy to takze, choc w mniejszej mie
rze, Kosciola rzymsko-katoIickiego, a istnienie roznych i licznych 
grup, szk61 te61ogicznych, ruchow religijnych i odmian poboznoSci 
w anglikanizmie, luteranizmie, baptyzmie itd. we wszystkich or
ganizacjach koscielnych i zrzeszeniach religijnych, jest chyba 
dostatecznie przekonywajqcym dowodem, ze calko'wity uniformizm 
w mysleniu i w obrz~dach jest nawet w obr~bie jednego wyznarua 
rzeczq niemozliwq, a wedlug niektorych - niepozqdanq. Na Kon
gresie Ekumenicznym w Evanston stwierdzono, ze ta roznorodnooc 
w mysleniu chrzescijanskim i w ksztaltowaniu spolecznosci chrzc
scijanskich jest w pewnych wypadkach wynik iem i dowodem 
bogactwa darow Ducha Sw. oraz zdrowego, bujnego zycia ducho
wego. Rzecz oczywista, ze nie dotyczy to ekskluzywizmu, fana
tyzmu i duchowej pychy, ktore niestety tak cz~sto rozbijaly du
chowq jednosc chrzescijanstwa i Sq raczej chwastem na glebie 
koscielnej. Podobnie, jezeli jedna pojedyncza mysl, chocby zaczer
pni~ta ze skarbnicy Pisma swi~tego, zostaje uznana za absolutn'l, 
a wiele innych, z tej samej skarbnicy pochodzqcych, jest pomijanych 
i lekcewazonych, zmienia sip, charakter i wartosc tej pojedynczej 
prawdy i moze ona zamienic sip, w duchowe ubostwo, a nawet 
kalectwo. Wynikajq z tego gorszqce, bolesne i nieraz w wysokim 
stopniu szkodliwe rozlamy w rodzinie Bozej. . 

I to wlasnie dzialo sip, w ielok rotnie w dziejach Kosciola Chry
stusowego. Chrzescijanstwo dzisiejsze jest wynikiem walki z licz
nymi schizmami i herezjami, ktore od poczqtku trapily i r ozdzie
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raly Kosci61. W rezultacie poszczeg6lne czlony KoSciola Powszecb
nego lPielE;gnujq i rozwijajq dzis swojq partykularnq prawd(~ 
i tradycj~, nie interesujqC si~ zupelnie tresciq innych prawd tegoi: 
Kosciola, wyznawanych w podobnie jednostronny spos6b w innych 
odlamach Kosciola Bozego na ziemi. 

Bywa takze gorzej, zezeloci konfesyjni usilujq te inne cz~S
ciowe prawdy, nieraz wielkie i zbawienne, zwalczac lub co naj
mniej przemilczac. Ale mimo to wszystko mozemy z radosclq 
stwierdzic, ze jednak na kazdym etapie histerycznym istnial 
wspolny "grunt wiary", na ktorym budowaly si~ wszystkie bi
blijne konfesje i partykularne Koscioly. Gdy jednak ktory z od
lam6w z tego "gruntu wiary" schodzil, slusznie ,tedy tracil prawo 
do nazwy Kosciola i stawal si~ "sektq". 

Tym wspolnym "gruntem wiary" jest najstarsza i najprostsza 
tradycja - tradycja apostolska, ze "Bog byl w Chrystusie i w Nim 
pojednal swiat ze Sobq". Statut 8wiatowej Rady Ekumenicznej 
wyrazil to pierwotnie jeszcze lapidarniej: Chrystus. - nasz Bog 
i Zbawiciel. Ten stan rzeczy wynika z okolicznosci, ze od chwili 
ustanowienia kanonu Nowego Testamentu nadrz~dny i wylqczny 
autorytet Pisma swi~tego jako norma wiary nie zostal zakwestio
nowany przez zadne chrze.scijailskie wyznanie. A Biblia wszak 
jest sformulowaniem i spisaniem ustnej tradycji Chrystusowej 
apostolow oraz ich uczniow i jako taka jest zrodlem i podstawq 
p6znieJszej tradycji starokoscielnej, czyli pierwotnej, katolickiej. 

A jaki powinien bye nasz stosunek do p6Zniejszych uchwal 
. i formul koscielnych, pisemnych symboli wyznaniowych, POCZqW
szy od Ojc6w Kosciola i uchwal ekumenicznych sobor6w, ktore 
Sq miarodajnym komentarzem i wyjasnieniem prawd biblijnych 
i tradycji apostolskiej pierwotnego Ko.sciola? 

Wedlug zapatrywari niektorych kierunkow religijnych i Ko
seiol6w k onfesyjnych wiele z tej spuscizny wiekow nie tylko nie 
przyczynilo si~ do utrwalenia i przekazania objawionych prawd, 
lecz je raczej zaciemnilo, a nawet znieksztalcilo. 

Taki poglqd uchodzi za protestancki stosunek do tradycji, acz
kolwiek nie odpowiada to w calej rozciqglo.sci przekonanjom 
i nauce Ojc6w Reformacji. lch hasIo sola scriptura glosi tylko nad
rz~dnosc Pisma swi~tego jako norma normans. 

Trzeba tu jednak zaraz stwierdzic, ze dzis tylko bardzo rady
kalne lub bardzo skrajne prqdy protestanckie wyznajq te zasady 
w calej rozciqglosci, posuwajqc si~ nieraz do wartosciujqcego se
gregowania ksiqg i cz~sci biblijhych i odrzucajqc zasad~ inspiracji. 
Konserwatywny luteranizm oraz anglik anizm odcin ajq si~ wy
raznie od tej liberalnej postawY. Te dwa kierunki wyznaniowe, 
opierajqc si~ na pozycji swoich reformator6w, uznajq tradycj~ 
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starokoScielnq i uchwaly soborow Ipowszechnych, iqdajqc jedynie 
ich konfrontacji ze Slowem Bozym. W obecnej dobie coraz cz~sciej 
rozlegajq si~ glosy, ze zasad~ sola scriptura naleiy rozumiec w po-
w yzszym, ograniczonym znaczeniu jako nadrz~dnq norm~, zacho-
wujqC jednak jednoczesnie to wszystko z tradycji starokoscielnej, 
co potrafi si~ ostac w swietle . Slowa Bozego. Zwlaszcza Kosciol 
Luteranski, ktory wytworzyl najobfitszq pisemnq tradycj~ wlasnq 
w postaci swoich Ksiqg Symbolicznych, jest prekursorem tej teo
logicznej postawy. Coraz cz~sciej i wyrazniej slyszy si~ hash: 
Pismo swi~te na pierwszym miejscu, ale i tradycja - na drugim. 

I pod tym wzgl~dem ruch ten moze si~ powolac na przyklad 
i slowa dwoch najwi~kszych autorytetow i Ojcow protestan
t yzmu - Lutra i Kalwina. A w najnowszych czasach nawet sfery 
jedncstronnie konfesyjne poczynajq przyznawac, ie zasada sora 
scriptuTa w sensie absolutnym i praktycznym jest jedynie teoriq, 
gdyi poboznosc kaidej spolecznosci k oocielnej procz Biblii czerpie 
n atchnienie takie, jak to stwierdzono na k onferencji ekumenicznej 
w Edynburgu, z "iywych strumieni iycia Kosciola Powszechnego". 

I tej zmianie postawy teologii protestanckiej w stosunku do 
tradycji, szcz~sliwym zbiegiem okolicznosci, a ra'czej, powiedzmy, 
zrzqdzeniem Opatrznosci, odpowiada zmiana stosunku teologii 
rzymsko-katolickiej do Pisma swi~tego. Wyraia si~ to m. in. w wy
dawaniu licznych naklad6w Pisma swi~tego, w urzqdzaniu popu
larnych wykladow biblijnych oraz zalecaniu wiernym czytania 
Biblii. Jakie daleko odeszlismy od tych niedawnych czasow i prak
tyk zaniedbywania znajomosci Biblii. Z radosciq, lecz i z pewnl:l 
zazdrosciq moiemy stwierdzic, ie po wojnie takie katolicyzm 
w Polsce pod tym wzgl~dem zawstydza i wyprzedza, zwlaszcza 
w akcji wydawniczej, polski protestantyzm. Kosciol Ewangelicko
Augsburski usiluje odrobic to zaniedbanie przygotowujqC nowy 
polski przeklad Biblii . 

Gdy wi~c obserwujemy te dwa zbieine ruchy, dostrzegamy, jal: 
walq si~ mury uprzedzen rozdzielajqce dotqd Slowo Boie i trady
cj~. Protestanci coraz wi~cej i ch~tniej studiujq i ceniq staroko
Scielnq tradycj~, a katolicy coraz cz~sciej i obficiej czerpiq bez
posrednio ze skarbnicy Pisma swi~tego. W~gierski Kosciol Refor
mow any wydal dziela Ojcow Kosciola, dotqd przez protestanck'l 
teologi~, nie mowiqc jui 0 praktyce koscielnej, niemal zupelnie 
ignorowane i zaniedbane. 

Jeieli tych sladow nowego ducha w stosunku do starokosciel
nej tradycji wsrod protestant6w w Polsce jest tak malo, to nie 
wynika to bynajmniej z n aszego zacofania, lecz raczej ze sqlUtnego 
fak tu wielk iego ub6stwa polskiego pismiennictwa Iprotestanckiego 
w dobie obecnej. Zbliienie obydwu zasadniczych grup koscielnych 
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w spraw ie zagadnienia Siowa Boiego i Tradycji pociqgn~lo za 
sobq najwi~ksze zmiany w zakresie piSmiennictwa koscielno-hist0
rycznego. Ekumenia spowodowala, ie dotychczasowa metoda 
przedsta'Wiania dziejow Kosciola , polegajq.ca na gloryfikowaniu 
wlasnej historii, a przemilczaniu, a nawet zohydzaniu dziejow 
koscielnych innych wyznan, naleiy jui pr awie calkowide do przc
szlosci. W sfer ach ekumenicznych ,wszystkich Kosciolow Konfe
syjnych dzis jui panuje powszechnie poglqd, ie d,qienie do jednosd 
chrzescijanskiej, 'pIynqce z wiary w jednosc i niepodzielnosc Ko
scioia Chrystusowego, postuluje przekonanie, ie nie tylko konfe
s yjna historia, ,lecz takie histor,ia Kosciola Po'Wszechnego, czyli 
w szystkich Kosciolow Konfesyjnych, rna dla kaidego chrzescija-: 
n ina wielkq wartosc, gdyz dopiero wszysbkie kcmfesyjne dzieje 
k oscielne razem dajq peiny obraz dziejow Koociola Boe:ego na 
ziemi. 

W oparciu 0 te logiczne korrklluzje, pIynqce z 'ducha i celu ruchu 
ekumenicznego, konferencja ekumeniczna w Lund (Szwecjal 
w r. 1952 w sprawie wzajemnego stosunku Biblii i Tradycji oraz 
Historii Koscielnej uchwalila nast~,pujqcy wniosek: 

"Proponujemy utworzenie Komisji Teologicznej, ktorej zada
niem b~dzie gromadzenie ~ opracowanie material6w dla wykaza
nia, ze rownolegle i w lqcznosci z historiq 'konfesyjnych Koscio16w 
istnieje historia Kosciola Powszechnego, ktora jest dawniejsza, 
obszerniejsza i bogatsza anizeli partykularne dzieje chocby naj
wi~kszego Koscioia Konfesyjnego". Po dwuletnich przygotowa
niach Komisja taka powstala w dwoch rownoleglych sekcjach 
amerykanskiej i europejskiej. Wynik prac obydwu sekcji przed
stawia si~ w skrocie 'W sposob nast~ujqcy: 

J eieH chodzi 0 znalezienie ekumenicznej doktryny, czyli pod
stawowego wspolnego wyznania wiary, ktore mogloby odgrywac 
rol~ confessio oecumenica, to gl6wnq przeszkodq na drodze do tego 
celu jest cos, co nazwalibysmy "podwojnq wizjq teologicznq" . 
W dyskusjach ekumerric:z:nych doszlismy juz do tego, ze potrafimy 
zrozumiec teologicznq pozycj ~ i religijne iycie naszych partnerow. 
Ale jednoczesnie pami~tamy i czujemy, ie omawiane zagadnienia 
mogq bye uj~te takze z innego punktu widzenia i wyrazone w od
miennych formula'ch. M6wimy przeto: "tak »my« patrzymy na t~ 
spraw~ w swietle naszej tradycji i teologii, a tak »oni« pa1trzq na 
It~ samq spra-w~ w swietle ich tradycji i teo,logii". A przeciez 
Prawda jest tylko jedna i musi ostatecznie stae si~ tak ja'snq, izoy 
stala si~ bezspornq Ii dobrowolnie uznanq przez wszystkich chrze
scijan, podobnie jaik w zakresie scisIej nauki z kolejnych, bl~dnych 
lub jednost-ronnych hipotez wylalnia si~ w koncu bezsporna prawda 
naukowa. Czyi sprawy duchowe i prawda religijna moglyby · 

Znak - 8 
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bye wyj~te spod dzialania tego formalnego prawa? I czyiby to 
nie stawialo pod znakiem za'pytania samego jej istnienia? Rozu
miemy, ze sprawy nie podlegajqce eksperymentom, czyli szkielku 
i rozumowi m~drca, Sq mniej przyst~pne i bardziej skomplikowane, 
ale tym niemniej podlegajq tej samej regule. I z tego przekonania 
wyrosla i dzi ala Ekumenia. Nie chodzi 0 u niformizm formuly 
i k sztaltu - chodzi 0 Prawd~ i jednosc ducha, chocby na wlasny, 
hi:storyezny, narodowy, kulturalny sposOb. Ch odzi o' odkrycie , 
a w wielu wypadk ach tylk o 0 przypomnienie wsp61nego p'lanu 
i fundamentu Domu Bozego ·na ziemi. Budowac zas moze go kazdy 
nar6d swojq metodq, a tym bardziej meblowac go wedlug wla
snego gustu. 

Trudno pogodzic si~ z t ym, i e grupy wyznaniowe psycholo
g iczn ie nie potrafiq si~ oderwac od sw ojej histor ycznej tradycj i 
i uczuciowej 'postawy. P o prostu n ie Sq jeszcze zdolne, m imo dobrej 
woli do wyzw olenia si~ spod uroku rpodw6 jnej wizji t eologicznej. 
P otrafiq dopiero najwyie j zrozum iec i obiektywnie sprecyzowac 
obydwie wizje t eologiczne danego zagadnienia - wlasnq i cudzq. 
I w tym miejscu dyskus ja st aje w slepej u liczce i na m artwym 
punkcie. 

Dla przykladu wezmy pozornie najprostszq, a w r zeczywistosci 
zasadn iczq i decydujqcq spraw~: stosunek do Pism a swi~tego i Tra
dycji. Wszyscy w ruchu ek um enicznym godzimy si~ na to, ze 
Pismo swi~te jest norma normans, nawet w stosunku do wlas nej 
lub najstar szej t r adycji k oscielnej. Ale to jest teoria. W praktyce 
b owiem kaidy partner w yklada Bibli~ , · a nawet jej poszczegolne 
wersety, w edlug wlasnej doktryny k onfesyjnej i nieswiadomie 
podklada pod niektore J ej twierdzen1a wlasne zasady k onfesyjnc. 
I w t en S1p o·sob z tego samego twierdzenia biblijnego w ypr owadza 
si~ r 6Zn iqce si~ m i~dzy sobq, a n ieraz nawet pr zeciwstawne zasady 
teologiczne. A przeciez inaczej, tzn. n ie w swietle wlasnej tra
dycji, nikt nie chee lub nie potrafi rozumiec Biblii. Gdyby zas to 
uezyniono, rownaloby si~ t o odst~pshvu od sw ego wyznania , czyli 
jak si~ to mowi - ad "wiar y ojcow". I oto w tych warunk ach , 
m im o niew qtpliwie dobrej w oli i wysok iej ~ultury duchowej w ielu 
partnerow , a nawet szczerej , ehrzescijanskiej milosci blizniego 
n iezamierzonym wynikiem ekumenicznej dyskusji bywa depre
ejacja ieologicznej postawy i daktryny partnera , eelem unikni~ci.'i 
tej konsekwencji w stosunk u do wlasnej ,ir adycj i. Jedynie Koociol 
rzymsko-katolicki otwarcie i twardo, choc dzis bez zlosliwej in
tencji, czynil to i jesz·cze ezyni wobec wszystkich swoich partne
row, a raczej przeciwn ikow: chcesz jednosci, tedy wyrzeknij si~ 
swoich ,,1Jl~dow", nawr6t si~ na "mojq wiar~", podporzqdkuj si~ 
wladzy nieomylnego pa.pieia, a b~dziesz posiadal pelnq Prawd~. 
Ale to nie jest takie proste! 
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CzyZ moze nie jest jedynym wYJsclem ze slepej uliczk,j i spo
sobem przezwyci~zenia martwego punktu w dyskusji gwaltowne 
,oderwanie si~ od swojej przeszlosci i wyzwolenie si~ spod uroku 
i wi~zow tradycji wyznaniowej, aby poza niq szukac bezposred
niego spotkania z Bogiem i na tym fundamencie osobistych bez
posrednich doznail religijnych budowac spolecznosc wiary eku
menicznej i K osciol Powszechny? 

Sqdzimy, ze dla k azdego na pierwszy rzut oka staje 'si~ jasna 
absolutn a nierealnosc tej drogi. Poza tym Iprzeciez i takie spotka
nie, mazliwe zresztq tylko indywidualnie, m oze nastqpic i fak
tycznie nast~puje w rozny sposab, na roznych drogach i z roznym 
skutkiem, zaleznie od kosciel-nego i kultur alnego srodowiska 
or az charakteru i duchowego zycia danego czlowieka. Ale na tej 
drodze w n ajlepszym wYlpadku m oglby powstac tylko jeszcze jeden 
nowy Kosciol konfesyjny. . 

Czyz wi~c na tej ziemi i w tym eonie nie rna dla nas drogi 
do jednosci koscielnej? Czy nie nalezy sobie po'Wiedziec : oczekujmy 
nowej ziemi i nowego nieba, a przede wszystkim nowego cz10
wieka? 

I tak, i niel 
Tak - trzeba czekae i modlie si~! Ale zarazem - nie, gdyi 

nie chodzi tu 0 "czekanie" w doslawnym rozumieniu. Nasze cze
kanie musi bye pracq i walkq nad sobq i ze sobq w zakresie na
szej jednostronnosci konfesyjnej, naszej oboj ~tnosci wobec braci, 
a tym sam ym wobec sprawy Chrystusowej . A n asza modlitwa 
m usi bye szuka'niem nie zwyci~stwa naszego wyznania i Kosciofil., 
lecz Chr ys tusa i Jego Kosciola. I to szczerze i wspolnie ze wszystk i
mi, ktorzy Go takze szukajq w "duchu i w prawdzie", i t o szcze
r ze i ufnie takze na nowych drogach i wszystk ich scieikach Ducha 
Swi~tego. Zadn e "ich" doznanie , "ich" zycie duchowe nie moze 
bye dla nas godne wzgardy, oboj~tne, obce. Wszak "oni" pielgrzy
m ujq do tego samego Domu, idq do wspolnego Ojca. 

Poczqtek musi zrobic - i n iektore juz robiq - kazda uciciwa 
teologia bez r6Znicy w yznania. Wszyscy mUSZq uznac i wyznac 
swojq jednostron nosc, ograniczonll kompetencj~ w sprawach Praw
dy Bozej, a ta'kie - jezeli chodzi 0 tradycj~ i i ycie duchowe in
nych wyznan. Moze byly i Sq wyjqtkowe jednostk'i - poboinE', 
gl~bokie, m qdre, natchnione - ale my mowimy 0 ogole wiernych, 
talki e 0 ogole teologow. Wystarczy wziqc do r~ki konfesyjne 
podr~czniki nauki religii, apologetyki, dogma1yki i historii Kos
ciola. Ile tam istnieje przesqdow, uprzedzen, niezrozumienia,nie
tolerancji, a takze - uia1 si~ Boie - pychy i nienawisci! 

I tu ruch ekumeniczny jui zdolal wyka'rczowac w swoim obo
zie duzo ostu i cier,ni, choc chwa'Stu pozostalo jeszcze co niemiara. 
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Ale jak.ze juz zmienila si~ postawa wielu dzialaczy koscielnych 
1 a o.i rza lych cl.uchowo laikow we wszystkich K osci olach! 

Dla duzych historycznych Kosciolow - m6wi~ 0 protestan
tyzmie - tzw . "wolne" Koscioly juz przestaly bye wzgardzonymi 
sektami. A dla tych, "wolnych Koscio16w" - tamte juz nie Sq 
"obmierzlym Babilonem", godnym losu Sodomy i Gomory. I jakze 
zaciesnily si~ wi~zy duchowe mi~dzy Kosciolami ewanrgelickimi, 
a Kosciolem staro-katolickim, a ostatnio tak szybko i szczerze takze 
z Kosciolem rzymsko-katolickim w Polsce i na calym 'swiecie. 

Wiem, wiem, ze Sq to dopiero pierwsze jaskolki i ze w terenie 
jeszcze srozy si~ zima, i ze wsr6d tych "jask6lek" Sq takze chytre 
szpaki, czyhaj qce na cud:ze ziarna. Ale znam takze podobienstwo 
J ezusa 0 ziar nie gorczycznym i prawo, wedlug ,kt6rego od1bywajq 
tworcze procesy w Kroles,twie Bozym. I dlatego wierz~, ze wiosna, 
nadchodzi i nadejdzie. Spero contra spem, bo kto raz naprawd~ 
zanurzyl si~ w falach ek'umenicznego Jordanu (a nie tylko zwilzyl 
w nim konce palcow u n6g), ten zostal ochrzczony nowym duchem 
i natchniony nOWq nadziejq, bez kt6rej juz zye nie moze i nie chce, 
mimo rozczarowania, zawody, trudnosci. 

Nie mozemy i nie chcemy, a na szcz~scie nie musimy wyrzekae 
si~ wlasnej tradycji koscielnej. Ale musimy obok i ponad tq wlas
nq tradycjq ,konfesyjnq odkrywae cierpliwie, wytrwale i ufnie 
tradyc.i~ ekumenicznq, ktora od poczqtku byla, Jest i dzis, i plynie 
niewidzialnym iTIurtem poprzez dzieje wszystkich historycz,nych 
Koscio16w konfesyjnych. 

A przygotowaniem i podiozem tej wsp6lnej pracy w odkrywa
niu i przywracaniu tradycji apostolskiej mUSZq bye nie tylko kon
ferencje teologiczne, lecz takze i przede wszystkim wspolpraca 
i w~61zycie duchowe na wsp6lnych zebraniach modlitewnych 
i naboznych. M6wiq nieMorzy, ze realne jest w ruchu ekumenicz
nym jedynie dqzenie do wzajemnego zrozumienia si~ i wytwo
rzenia atmosfery zgodnego wsp6lZycia. A do tego Sq jedynie pa
trzebne i pozyteczne konferencje i dyskusje. Nabozenstwa rzekomo 
nic nie dajq i do nkzego konkretnego nie Iprowadzq, oslabiajqc 
jedynie wlasnq postaw~ konfesyjnq. 

Wolno oczywiscie kazdemu miee wla'~y poglqd i wlasnq meto
d~ pTacy ekumeni.cznej . Wolno wi~c j, mnie powiedziee, i to na 
podstawie trzydziestoletniej praktyki i doswiadczeiJ. w pracy eku
menicznej, zereferaty i dyskusje teologiczne, aczkolwiek pozytecz
ne, a nawet konieczme, do celu nie doprowadzq. Okazji i tema
tow do dyskusji jest az nadto. Natomiast wsp6lne nabozenstwa 
i modlitwy wytwarzajq ducha, kt6ry dopiero takze i dyskusji 
teoJogicznejnadaje ton zgody i ,pojednania. 
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Na zakonczenie tego informacyjno-dyskusyjnego artykulu zacy
tuj ~ opini~ znakomitego teologa, Florowskiego, profesora Akademii 
P rawoslawnej w P aryzu, czynnego uczestnika K ongresu w Evan
ston, kto·ry przed Ruchem Ek umenicznym na czas najblizszy posta
wil nast~pujqce zadania, wzgl~dnie pyta1nia: 

1. ezy w Kosciorach konfesyfnych - i w ktorych - istnieje 
jakas wspolna ogolnochl'zescijaiiska tradycja? 

2. Kiedy i jakie doda,tki lub odchylenia 'w stosunku do tradycji 
apostolskiej n astqpily \V poszczegolnych Kosciolach w zakresie 
wiary i ustroju? 

3. ezy jest mozliwe konkretne stwierdzenie tych odchyleii bez 
akcentow polemicznych? 

4. W jakim stopniu i zak'fesie jest mozliwe stwierdzenie ist
nienia w tradycjach konfesyjnych elementow wlasnych w zakre
sie kerygima i paradosis I? 

Do tych py,tan Komisja Teologiczna Swia'towej Rady Ekume':' 
nicznej dodala jeszcze szereg innych pytan. Przytaczamy najwaz
niejsze: 
. 1. Jaki jest stosunek i wzajemna zaIeznosc pomi~dzy doktrynq 
a mozliwosciq duchowej spolecznosci r6Znych Kosciolow konfesyj
nych? 

2. W ja;kich zagadmieniach i w jakim zakresie koniecz1ne jest 
porozumienie doktrynalne, aby byla mozliwa spolecznosc Sakra
mentalna pomi~dzy Kosciolami? 

3. Jakie Sq kryteria herezji, a jakie schizmy? 
4. J aki jest stosunek tradycji konfesyjnej do tradycji apostol

skiej i starakoscielnej w poszczegolnych wyznaniach? 
5. ezy duch ekumeniczny jui tak okrzepl, ze jest moZliwe 

w lonie Ekumenii sprecyzowanie jed'llolitego, ws<polnego stosunku 
do zasady sola scriptum? 

6. ezy mozliwe jest stworzenie wspolnego, nieoficjalnego au
torytetu teologicznego dla wydawania opinii 0 stosU'nku kadycji 
konfesyjnych do Biblii i T,raclycji Aposto,lskiej? 

Ekumenia Swiatowa zdaje sobie spraw~ z trudno.sci odlpowiedzi 
na te pytania i swiadoma jest tego, ze iyjemy i dlugo jeszcze zyc 
b~dziemy pod znakiem szuka1nia tych odpowiedzi. ezy je kiedy
kolwiek znajdziemy? ezy spelni si~ arcykaplanska modlitwa Je
zusa, aby wszyscy byli jedno? 

Modlitwa arcykaplanska Syna Bozego 'nie moze pozostac bez 
Ojcowskiego "Amen" - tak niech si~ stanie! 

Ks. Zygmunt Michelis 

1 K e r y g m a. czyli zwiastowanie J ezusa (na pods tJawie Jego wlasnych s16w 
w j" . T.); p ar ados i 5 - nauka Kosciola na p odstawie osobisteg o zwiastowania 
Jezusa i tradycji apostolskiej . (Przyp. aut.) 
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R ozmach, z jakim wspolczesna sztuka atakuje czlowieka, mazna 
porownae do zywiolu lawiny, kt6ra narasta w miar~ zblizania 
si~ i staje si~ coraz bardziej agresywna. Sztuka penetruje prawde 
wszystkie dziedziny zycia, zarazajl:\c je klima<tem wsp6lczesnosci. 
Sztuka przestaje bye "zmarrtwieniem" jednostek - cora'Z cz~sciej 
o sztuk~ klocl:\ si~ masy nowych odbiorcow. Wsp6kzesnoSc zaczyna 
rowniei: wy.pierae anachronizmy, pokutujl:\.ce jeszcze i w tw6rczoSci 
religijnej. Takim polem zarliwej bitwy 0 ~tuk~ stala si~ krakow
ska wystawa wsp61czesnej tworczoSci religijnej. 

Ekspozycj~ nazwano "Wystawa Sztuki Religijnej". Sformul·owa
nie to wydaje mi si~ niescisle, poniewaz podzial sztuki na religijnq 
i swieckq jest za,biegiem fikcyjnym, sprzecznym z jednolitascil:\ 
artystyC2'inq lezl:\cq u podstaw kazdej sztuki, w kazdej epoce. Dziel,a 
tworczosci religijnej nie roimiq si~ od dziel "swieckich" jakqs od
n~bnl:\, wlasnq .specyfikq artystycznq. To nie Sq dwie rozne sztuki, 
lecz rMne owoce jedlnej i tej samej sztuki. Podzial ten nie abej
muje kryteri6w artystycznych, moze khsyfikowac jedynie tresc 
i spolecznq przydatnosc poszczeg6}nych dziel. 

Pod poj~ciem 'tw6rczosci religijnej rozumiem nie jakqs arty
stycznq odr~bnosc, lecz specyfik~ t resci, tematu, przedmiotu. Sq 
to r6znice tresci dziel, a nie roznice wyrazu artystycznego. 

OD ADOPCJI DO PROFESJI 

We wsp61czesnej tworczosci religijnej mozna odn alei:c wiele 
pokr ewieiistw z tworczOsciq starochrzescijaiiskq. J est mi~.dzy tymi 
tak odleglymi czasami jakis wspolny punkt wyjscia w r ozu mieniu 
i percepcji dziel sztuki. Jui: w katakumbach powstawaly dziela, 
ktore ekspresjq i modernistycznq nerwowosclq wydajq si~ nam 
bardzo bli:skie. A przeciez potrzeby artystycZ'ne pierwszych chrze

http:pokutujl:\.ce
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scijan nie byly zbyt wymagajqCe - kilka prostych znakow, kilka 
zakonspirowanych symboli zast~powalo pMmiejszy przepych koS
ciolow. 

Chrzescijanie po wyjseiu z podziemia przeciwstawiali boga,tej, 
naturaIistycznej, inspirowanej "demagogiq" Rzymskiego Imperium 
tworczoSci artystycznej - prostotG, Ulmiar i surowe ub6stwo wiel
kiego napiE:Cia duchowego. ChrzeScijanie wprowadzili siG do po
ganskich swiqtyn nie gorszqc si~ obCoSciq poganskiej architektury, 
rzezby i malarstwa. Oni adoptowali te dziela, "chrzcili" je w duchu 
swojq wiarq. Nawet nowo budowane koSeioly wzorowano na swiec
kich budowlach (bazylika). ChrzeScijanstwo nie wprowadzilo wiGc 
jakiejs odrGbnej kultury. Przyj~lo ono dorobek kultury europej
skiej, budowanej na tradycjach rzymskich, greckich, germanskich, 
a nawet egipskich i adoptowalo t~ poganskq i swieckq kulturG 
do swoich potrzeb. Swieckq rzezbG pasterza nazwano po prostu 
"Pastor Bonus" i wprowadzono jq do KoSeiola. Na glowicach po
ganskich wolumn umieszczano czasem drugq glowicG z chrzeScijan
skim znakiem. Dziela tworczoSci swieckiej stawaly siG "re1ig~jne" 
poSrednio - poprzez wyobrazni~ i duchowq inrterpretacjG wier
nych. Kontakt odbiorcy z d2Jielem s2Jtuki ustal'al siG na zasa'dlzie 
umownosci - umowna rzeczywistosc dziela ulatwiala duchowq 
alsymilacj~ idei, pomagala i towa,rzyszyla przezyeiom. 

Ta wsp61mieJ'nosc elementow swieckich-ludzkich i religi'j
nych-ideowych jest bliska naszej, wspolczesnej tworczoSci reHgij
nej. 

* 
Z czasem rOZlllce mi~dzy tw6rczosciq religijnq a swieckq po

gl~biajq si~ i powstaje rozdzwiGk miGdzy aktualnq wrazliwosciq 
czlowieka a "oficjalnym" schematem przezycia religijnego. Psy
chiczmy zwiqzek sZltuki z ideq przeksztalca si~ w formaln q, funk
cyjnq zaleznosc i bezposredniq sluzb~ idei. Tworczosc re'ligijna 
"ustawiana" seisle okreslonymi wymogami tematu staje si~ bi 
b l ia pauper um - narz~dziem idei, elementarzem, ilustrujqcym 
"wydarzenia" ideowe. 

Z uplywem w iek6w (X VI-XI X ) tw6rczosc religijna specjali
zuje si~ w tym ilustrowaniu i staje siG tworczosciq religijnq pro
fes jonalnie, niewrazliw q juz na wspolmiernosc tematu z jego aktu
alnym przezyciem . 

J ezeIi chrzescijanstwo wnioslo do ku1tury europejskiej nowe 
pierwiastk i duchow e i m oraIne, jesli sztuka za czasow pierwszych 
chrzescij an 2lacz~la znowu towarzyszyc ludZlkimprzezyciom ducho
wym - to uwi~zienie jej w skost'nialej kOlnwencji tematu i ogra
niczenie jej au1onomii recepJturq okreslajqcq z g6ry praktycznq 
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funkcj~ dziela religijnego - zepchn~lo tworczosc religijnq z po
zycji akompaniamentu przezyciom religijnym, na pozycj~ iluslt ro
wania i "ponadczasowego" wyobmzarnia tych przezyc. 

* 
Wydaje mi si~, ze tworczosc "robiona" ·na tak sprecyzowane 

'za1mowienie moze si~ 1atwo stac powierzchowna i nieszczera. Moze 
ograniczac autentycznosc ideowego wyrazu, wynikajqcq ze SPOh

ta:nicznego przezycia i potrzeby .jednowyrazowego przekazania 
tego przezyda. Tworczosc, polegajqca jed y n i e na prawidlowym 
zapisie tema'tu, nie zmusza Q,oosobisltego odkrycia jego tresci, ilu
strowanie moze si~ obyc bez udzialu czynnika weryfikujqcego, 
jakim jest osobowose artysty, jego w1asny sposob odczuwania . 
Pod wp1ywem ,ta:kiej postawy tworc6w, ich nieuczciwosci arty
stycznej, powstajq dziela bezwartosciowe - powstajq kdcze! Wy
daje mi si~, ze szczerosc w sztuce jest uwarunkowana potrzebq 
wypowiedzerria j~zykiem sztuiki jaikiejs,.wbsnej prawdy, w1asnego 
przezycia religijnego, wlasnego stosunku do swiata. Klas yfikacja 
ideowa dziel, ich podzial na "swieckie" i "religijne", jest rzeCZq 
wtornq, zaleznq od wal"ltosci i kategorii zawa.rtego w Itych d'zie
lach przezycia. 0 wiele blizsze idei religijnej mogq bye dziela 
m6wiqce 0 przedmiotach ,tej idei, chociaz nie mieszczq si~ w okre
slornym, tradycyjnym temacie religiijnym ("Spowiedz" S. Kulona) , 
nii dziela loja1nie ipowielajqce r1aki temat, bez emocjonalnego 
udzialu tworcy (XIX-wieczne gipsowe "Drogi Krzyzowe"). 

Wyd'aje mi Isi~, ze zrutynizowanie Itw6rczosci religijnej i jej 
oderwanie si~ od aktualnego iycia prowadzi do powstawania dziel 
martwych, zarowno pod wlZgl~dem artystycznym, jak i ideowym. 

POWROT DO PRZEZYCIA 

Wspolczesna sztuka przezywa jakis wewn~trz\ny kryzys moral
ny. Jest ona jak gdyby osierociala - rzardlko mieszka w niej prze
zycie. Wielu artystow ucieka przed przezyciem, interesuje} ich 
problemy czysto artysty<:zne. Dziela tych .artystow Sq cz~sto smu,t
ne. Jest w nich jaka,s beznadziejnosc i rezygnacja z czlowieka. 
Sq to dziela milczqce, a'le to mi1czenie przypomina cisz~ niemych. 

Wyniesione z Iic7Jnych wystaw wSlp61czesnej plastyki wr azenie 
depresji duchowej zalamuje si~ w zetkni~c~ru z wystaWq tw6rczosci 
religijnej. Wydaje si~, ze tworcy odnalezli "przedmiot", ze prze
mowili j~zykiem indywidualnych wyobrazen. Problemy artystyczne 
wielu zgromadzonych na wystawie dziel koja'rzq si~ z konfliktami 
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psy~hicznymi, JPQiralnymi, z autentycznym przezyciem religijnym 
autorow. Swiezose i prawdziwose "przedmiotu" przypomina swiec
kcise i lapidarnose dziel religijnych z czasow starochrzescijaiiskich. 
Przenikni~cie cech ludzkich do tworczosci religijnej wY'Parlo z niej 
"nieludzkq" rdea'lizacj~ postaci swi~tych i styHzacj~ religij'nego 
patosu XIX wiecznej standardowej tworczosci religijnej. 

Zroztpaczona rna tka, k,tora trzyma na kola·nach zamordowanego 
syna, jest... Tak, to wlasnie jest "Fieta". Ale wspolczesna "Pieta" 
to rowniez wspolczesny dramat - ws,polczesne przezycie. "Pieta" 
Hasiora nie opisuje ~nanego wydarzenia, ale tworzy to wydarzenie 
na nlQlwo. T~ rzezb~ bez glow, ten kikut, strz~p czegos, co jes,t ludz
kie, ale jest rownoczesnie zdeformawane bolem, t~ rOZtpacz
nazywa si~ "Pietq", poniewa·z wyraza ona ide~ "Piety". 

Podobnq ·wymow~ majq "Piety" Stanislawa Kulona, M'arii 
Hiszpaiiskiej, Krystyny Miodoiiskiej. W "Piecie" Hanny Szczypin
skiej islmieje juz bardzo wyrazny akcent asymilacji cierpienia 
Marii-ma1Jki z tragediq wspolczesnego czlowieka. Gra,fika nazywa 
si~ "Pietq Oswi~cimskq". Actystka rozutmie cierpienia macierzyn
stwa i smierci rpoprzez m~czeflstwo matki-wi~znia, ma'bk'i, ktorej 
zabili syna. Dlatego bol u Szczypinskiej jest bolem prawdziwym, 
ludzkim. 

Wydaje si~, ze tak rozumi'any temat religijny stwarza dzisiaj 
na nowo mozl'iwoSci powiqzania codziennego zycia z duchem wiary. 
Z tym, ze dzielo sztuki nigdy nie b~dzie pelnyro i jednoznacz
nym udelesnieniem wiary, ktorej srodowiskiem jes't psychika 
czlowieka. Czlowiek wierzqcy, modlqe si~, poszrukuje miejsca sprzy
jajqcego modlitwie. Dzielo tworczasci religij"nej moze bye takim 
miejscem, pod wa·runkiem ze czlowiek nie ,b~dzie si~ modIiI do 
tego dziela, leez przy nim. 

Lekcew'azonq cz~sto w wspolczesnej plastyce "przedmioto
wose" mozna nasycic laduntkiem suhiektywnych prze.zye. Oka
zuje si~, ze wlasciwie uzyty "j~zyk przedmiotowy" nie splyca i nie 
wulgaryzuje zjawisk psychiczmych, lecz moze wyrazac najbardziej 
nieuchwybne przezycia ludzkiego ducha. Natomiast wydaje mi 
si~, ze j~zykiem sztuki nie mozona wyrazac pierwiastkow "nad
przyrodzonych", postulowanychcz~sto w tworczosci religijnej, po
niewaz przezycie "nadprzyrodzonosci" miesci si~ jedynie w sfe
rach psychicznych, jest ono subiektywnym odc-zuciem jednostki 
lud~iej. Jezeli tworca chce namalowae "Boskose" i wierzy, ze 
mu si~ udalo, jest to jego subiektywne odczucie, odczytanie swego 
dziela. Inny czlowiek moze juz tej "Boskosci" nie odczytac. Wie
dzieli 0 tym starozytni chrzescijanie. Dlatego nie poszukiwali 
pierwiastkow "nadprzyrodzonych"w dzielach sztuki, dlatego mogli 
bez zgorszenia i ryzyka profanacji adoptowac dziela "niechrzes
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cijanskie" do potrzeb kul.tu. Zjawiska "nadprzyrodzone" wyCYbra
zali <JII1i w umownych symbolach i 2lllaikach. Zamiast wi~ "maJ1owa
nia" idei niesmiertelnosci poslugiwano siE: wizerunkiem golE:bia, 
b~qcego symbolem duszy ludzkiej, a wi~c i chrzeScijanskiej nie
smiertel·noSci. Ale golqb tylko w tej umownosci byl "nieimiertel
nosciq". 

Nie rna w dziejalch sztuki swiatowej wydaTzenia artystyoz
nego, kt6re w spos6b absCYlutny i obieMywny przedstawialoby 
"Boskooc". Ani bogowie egipscy, ani greccy nie Sq "prawidziwi". 

I w tworczosci religijnej postacie "swi~tych" byly postaciami 
ludzkimi, ktorych swiE:tooc symboJ,izowano CZ~SitO jedynlie za po
mOCq umownych znakow. "Miadonna" Van Eycka, "Matka Boska" 
Fouqueta, BotticeHego - to Ipi~ne, ale ,izwyczajne" kobiety. 
"Chrystus" Giotta, Michala Aniola, Leonarda da Vinci - to tez 
'zwyczajny <:zlowiek. Nadprzyrodzonosc ,tych postaci w wielkich 
dzielach sztuki k·ryje siE: w odczytalniu, w reakcji odbiorcy, w jego 
osobistym, subiektywnyrn przezyciu psychicznym. Tw6rcy cZE:sto 
usilowaJ.i nad'ac swoim 'dzielom bardziej duchowy wyraz, aile ten 
wyraz nie byl "Boskosciq" - on jq symbolizowal. Odbio'rca musi 
sam, swojq WiaTq i przezyciem, "ochrzcic" dzielo sztuki odpowied
nim sensem, dopiero wrtedy zyskuje ono 'pierwiastki nadprzyro
dzone. Zy~kuje je .poprzez duchowe przezycie wierzqcego. 

Tym, kt6rzy dzielq sztuk~ 'na dziela posiadajqcepierwiastki 
"nadprzyrodzone" i na dzieia ,po2Jba1wione "Boskosci", proponuj~ 
,podjE:cie dialogu z Sokratesem na tern-at "zboznosci" i "bezboz
nosci" w sztuce. 

* 
Wsp6lczesna tworczosc religijna usiluje znalezc nowq postac 

swi~tego. I tutaj narzuca si~ analogia z tw6rczosciq starochrzes
cijanskq - punktem wyjscia tych poszukiwan jest ,czIowiek. Tra
dycyjny model rpostaci swi~tego, doprowadzony w dziewi~tJllastym 

wieku do najwyzszeg o absurdu, wycofu je si~ z obiegu. Nar osia 
w latach upadlku tw6rczosci religijnej tendencja do kreowania 
swi~tych za pomocq chwyt6w demagogiaznych, poprzez ideali
zacj~ i odczlowieczanila tych postaci, ust~puje OIbecnie usilowaniom 
odkrycia cech ludzkkh postaci "sw iE:tych ", ich autentyzmu i pr aw
dy. Zdejrnuje siE: nie jednokrotnie az blazenskie w swej lukrowa
tosci i naiwnosci , peIne t aniego blich tru uniformy "swiE:tosci". 
Odslania siE: f alszywe "oficjalne" rnaski, uk azujqc praw dzriw q twarz , 
prawdziwego - ale n ie na t u r a l i s t Y c z n e g 0 - czlowiek a. 
Wsp61czesny tw6rca religijny rezygnuje cz~sto z aureoli, nie m aluje 
anioIk6w ani tym podohnych symboli, znak6w i rekwizyt6w, kt6re 
zwykle swiadczyly 0 swiE:tosci postaci. 
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Postae swi~tego ella "maluczkich",potrzebujqcych optycznego 
pokrzepieniia i wizualnej inspiracji wiary w "Bosko.se", prz€
kszta'lca sil!o Oto "Nawiedzen~e", M6re jest intymnq roomOWq dwu 
2iwyozajnych kohiet. "Nawiedzerrie" Jan!iny Kr6likowskiej nie 
Zlawiera idealistycznie stylizowainych szart, odswi~t:nych i uroczy
stych gest6w, rzecz nie dzieje si~ w luksusowym wn~trzu, wypel
nionej sw~atlem anio16w komnacie, a mimo to jest w tym obra
zie cos niepokojqcego - chcialoby sil! podsluchae tajemnic~, 0 k:t6
rej rozmawiajq te kobiety. Wydaje mi si~, ze swieckie, wlasne, 
ludzkie odczucie religijnego temaltu nawiedzenia stalo si~ okazjq 
do wyr,azenia autentycznego patosu ludzkiej pokory. To nie jest 
gra ani poza aktors'ka, to dziala uroczystosciq wielkiego przezycia. 

Rowniez "Glowa sw. Jana" J6zefa Trenarowskiego jest czlo
wiecza. To' czlowiek, kt6ry 'na peWino wie, co to jest b61 z~b6w, 
glad, radose, smutek. "Sw. J.an" nie patrzy w niebo, za.ludnione 
naiWinq wyobrazniq. Jest skupiony, az monumentalny w tej za
dumie. Wydaje sil!, ze pod zamkni~tymi powiekami, ze wewnqtrz 
granitowej bryly dokonuje si~ ja'kis gl~boki proces psychiczny. 
Wierzqcy odbiorca moze w tej rzezbie zobaczye rozmowl! czlowieka 
z Bogiem. 

Nie jest to "Swil!ty Jan" dla ,;maluczkich", poniewaz przy 
nim czlowiek przestaje bye "maluczkim". 

Autentycznose ludzkiego przezycia mozna odnaleze r6wniez 
i w "Sw. Annie Samotrzeciej" Antoniego Rzqsy. Autor dostrzega 
r6znice "swiat6w" Anny i Marii. To dwie matki, ale kazda jest 
inna. Anna dzwiga ci~zar codziennych trosk, jest bardziej prak
tyczna w poczuciu maderzynskiej odpowiedzialno'sci. Maria nato
miast to mloda dziewczyna, smutna wprawdzie, ale smutek jej jest 
barwny, romantyczny. Zaduma Marii - to zaledwie przeczJ cie cze
kajqcej jq odpowiedziainosci. RZqsa szukal swoich postaci "swil!
tych" wsrod ludzi wsp6lczesnych i ze znajomosci ich zycia czerpal 
konstrl!kcj~ psychicznq dla tych postaci. Jesli opowiada 0 in tym 
nym zyciu rodzinnym Marii, jest to opowiese 0 rodzinie czlowie
czej , opowiese s,prawdzaana i przekonywajqca. 

* 
Wysta wa wywoluje wrazenie szczerosci. Wyda je si~, ze tw6rcy 

"spowiadajq" si~ w swoich dzielach. Jest to spowiedz m oralna 
i artystyczna . Swiadczy 0 tym poziom artystyczny niekt6r ych 
eksponowanych dziel. 

Rzezba Hasiora, "Pieta", wykuta w drzewie, jest skr6tem my
slowym i artystycznym , jest pelna ekspresji i bardzo agresywna. 
Artysta buduje ·bryll! jark gdyby jednym zamachem siekiery. Eks
presj~ surowego materialu pot~gujezdecydowana kompozycja -. 

http:Bosko.se
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H asior konfrontuje wieIkq form~ z ruchliwq rytmikq poziom6w. 
Jego "Pieta" jest oszczt;dna i dynamic2Jna bezposrednosciq rzezbiar
sk iego wyrazu. 

Trenarowski jest bardziej "intelektua'}ny", sciszony. Jego "Glo
wa sw. Jana" przypomina wielkq form~ rzezby romaitskiej . Ar
tysta .pozostawia bryl~ granitu w jej wyrzezbionym przez naitur~ 

ksztalcie, itdzie za duch em tego ksztaltu w rysunku twarzy,. rzez
biqc jq bardzo plasko. Surowq faikturq materialu, ci~ikosciq formy, 
trafnosciq i dyskrecjq osadzenia szczeg616w T-renarowski osiqg
nql wyraz wielkiej .monumentalnosci. 

Rzqs·a opisuje, opowiada. RZqsa okresla form~ precyzyjnie 
i konsekwentnie. Jest ana jednakowo czytelna i jednakowo na
swietlona. "Reahzm" Rzqsy rna w sobie cos z egipskiej fapida-rnosci 
rysunku i ludowego prymity,wu w wyczuciu proporcji. Postacie 
jego Sq "ci~ikie", ale ich forma rzezbiarska jest subtelna, "inteli
gentna". RZqsa rozumie drzewo, umie wykorzys-i'ac dyspozycje 
materialu, narzucajqc m'll nieco klasycznq, ale doskona1e zamkni~
tq i "aktywnq" kompozycjt::. 

"Ucieczka do Egiptu" Stanislawa Kulona jest juz batrdzo wy
rainq konfrontacjq wyobrazni ludowej z wsp6kzesnq "inteleldu
alnq" wrailiwo:sciq. Trafne, matema1tyczne zestawienie poziomu 
5 pionow, sugestywna prostota i umolwnosc postaci nadajq rzezbie 
wyraz poetyckiej metafory. Drzewo u Kulona jest mniej agresyw
ne nii u Hasiora, ale rzezba Kulona jest bardziej "filozoficzna". 

Ceramika Krystyny Borkowskiej jest nie tylko monumentalna 
w formie, ale i w kolorze. Te "ziemie" i brqzy, ten bursztynowy 
zestaw kolorow cieplych, glt::bok'ich - doskonale podkresla wy
mow~ \:eramicznego tworzywa. Borkowska posluguje sit:: wielkq 
plaszczyznq, wyrazmym rysunkiem. Jej plaskorzezby Sq bezpreten
sjonalne w kompozycji, spit::te grafic:bnym, oszczt::dnym podzia
lem plaszczyzn 0 zroinicowanej fakturze . 

"Nawiedzenie" KroHkowskiej mozna zaliczyc do konwencji 
realistycznej. Z tym, ze "realizm" Kr6likowskiej jest uwarunko
wany wyobrazniq, kt6ra tworzy wlasne przedstawienia reali6w. 
Obraz cieply w kolor·ze, stonowany, spokoj'ny w kompozycji, przej
r Zy5ty i bardzo oszcz~dny, swiadczy 0 wielkiej dyscyplinie ma
larskiej. 

Jeriy Skqpski bawi si~ kolorem. Jego nieco "infantylni" "Swi~
ci" stojq sobie obok siebie, jak na paradzie. Sq to barwne i peI
ne poezji postacie. Artysta zaskakuje fantazjq, rotora ,przewija 
si~ w niespodziewanych kompozycjach, w subtelnych formach, 
w iywych zestawieniach kolorystycz'nych. Skqpski to chyba jedyny 
naprawd~ "wesoly" malarz na wystawie. 
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W grafikach Krystyny Miodonskiej biel i czern komponowana 
jest z duzq wrailiwosciq. Uderzenia plam i linii ukladajq si~ w mo
numentalnq rytmik~. Forma wchodzi w plaszczyzn~ i z meJ wyni
ka. Wyd. luzone postacie przypominajq gotyk, ale jest to gotyk 
"wysublimowany". 

"Intelektualne" Sq rowniei grafiki Teresy Stankiewicz. W jej 
monotypiach poetyka "bezprzedmiotowych" form kojarzy si~ 
z kSZltaHem rekonstruujqcego si~ przedmiotu. Chaos "dziania si~" 
,j'est przemyslany i po:dp:orzqdkowany precyzyjnej kompozycji. 
W pracach Stankiewicz nie rna dystansu mi~dzy swiatem realnym 
i abstrakcjq. Oba swiaty Zlachodzq na siebie i wzajemnie si~ deter
minuj q ("Wskrzeszen'ie Lazarza") . 

Zaskakujq bardzo "innym" wyrazem grafiki Stani'Slawa Hisz
panskiego, ktory patrzqc na swiat oczyma dziecka odkrywa gro
tesk~ i z nieco egzotycZ'Dq pedamteriq przenosi jq do swoich zlo
tawo-czarnych kompozycji. 

Ciekawym zjaw,iskiem w dz-iedzinie ilustracji sqprace Aliny 
Kalczynskiej. 8wieiosc kolar'll, zroinicowana faktura i bardzo 
graficzny rysunek nadajq ilustracjom Ka1czynsikiej wyraz eiks
presji. Artystka rozpina paj~czq siec subtelnych fo-rm kom.?onu
jqC nimi 'przestrzen, gl~bi~ plaszczyzny. 

Hanna Szcz:ypinska posluguje si~ skr6tem. Czasem fo'rma jest 
metaforyczna, czasem ci~ika, brUJtalna. Artystka przeciwstawia 
ostrym bielom dynamicznie wyci~tq czern, alba - jak w "Piecie 
Oswi~cimskiej" - komponuje szarosci. Jej grafika jest wraoiliwa, 
pelna skrotow i niedomowien intelektualnie wysubhmowanej for
my_ 

Wsr6d licznie reprezentowanych witTaiy wyroz;nliajq s.j~ kon
wencjq artystycznq porace Teresy Reklewskiej. Sq to "bez-przedmio
towe" kompozycje kolorystyczne grubych, surowych, swietnie 
dobranych sZ'kiel. Funkcjq tych witrazy jest dzialanie koloru 
i rytmiki podzialu !plaszczyzny. 

Osohnq pozycj~ na wystawie zajmujq prace Adama Stalonego
Dobrzanskiego i J erzego Nowosielskiego. W dzielach tych arty
stow przewija si~ wschodnia romantyka i wrazliwosc artystyczna. 

Stalony-Dobrzariski konstruuje swoje postacie w typie roman
skim. Sq one kno;pe, mocne i powstajq z wie~kich fo'rm. Artysta 
rZluca te postacie z rozmachem w siatJk~ witrmzu. Stqd zywosc 
i bizantyjska ekspresja jego witrazy. Sq one przepojone kHmatem 
psychicznym Wschod'll. Oszcz~dna, graficzna d8'karacyjnosc wy
nika z wrazliwej stylizacji formy. R6wnoczesnie witraze jego Sq 

-nasycone "wspolczesnosciq" skro.tu, koloru i 'IlpraszcLlania formy. 
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Jerzy Nowosielski ,pokazal Ina wystawie subte~ne, liryczne 
przemyslenia swiata ikon. W jego "deseczkach" ten swiat adzywa 
wspolczesnq tresciq filozoficznq. Nowosielski odna'jduje w trady
cyjnej konwencji ikonograficznej nowy material tworczy. J ego 
"Ukrzyzowanie" jest transpozycjq bardzo wspolczesnego przezy
cia tego zjawiska na j~zyk ikonograficznej stylizacji. Zarowno 
k ompozycja jak i wybor "srodkow" two'r zq jednosc artystycznq 
przepojonq poetyck q barwnosciq wyobrazenia. 

* 
Na wystawie moz'na zauwazye dwa zasadnicze motywy inspi

r acji tw orczej : alba artysta kieruje si~ bardzo osobistym przezy
ciem reIigijnym, albo jego "Swieckie" przezyde koj arzy si~ z te
matem religijnym. Ten drugi motyw inspiracji wyst~puje, m oim 
zdaniem, najIiczniej. Uderza rowniez jednose wyraw artystycz
n ego i w yrazu religijnego w w ielu dzielach. POltwierdza si~ zma
.na prawda, ze wielkie przezycie duchowe moze bye pr zekazane 
jedynie rownie wielkim i prawdziwym 'przezyciem artystycznym, 
poniewaz sztuka wypowiada si~ srodkami artystycznymi. Ta'm , 
gdzie nie rna wartosci artystyczny,ch, nie rna r6wniez i wartosci 
duchowych. Takie "oboj~tne" prace Sq r6wniez reprezell1towane 
na wystawie. Wydaje si~, ze najwi~kszym w r ogiem sztuki jest 
br ak zaangazowania, brak przezycia - jednosci przezycia ducho
w ego i artystycznego. 

CZAS MF;CZENSTWA 

Prawie wszystkie zgromadzone na wysta'Wie dziela m6wiq 0 m~

ce, 0 cierpieniu lu dzkim. M~czenstwo jako "przedmiot" dorninu je. 
P roblem at yka i zainteresowania tw6rc6w Sq bIisk ie ich wlaS'nemu 
zyciu , kt6re jest determinow ane cierpieniem. Nie rna n a wyst awie, 
alba jest b ardzo malo akcentow gloryfikacji i r adosci. Wsp6lczesny 
czlowiek n ie rozumie, n ie odczuwa takich przezye. Zbyt duzo bylo 
m~czenstwa, aby moe si~ naprawd~ i szczerze "r adowac". Zja
wisko "czarnosci" w literaturze, w sztuce wsp6lczesnej determi
.nujer6wniez tw6rczose religijnq. Jest to .tw6rczosc "czarna" , ale 
nie znaczy to, ze jest ona pesymistyczna. W prawdziwosci i szcze
rosci przezycia, w duchowym ladunk u tych dziel kryje si~ opty
mizm, optymizm zwyczajnej ludzkiej pokory i milosci zycia. 

Sqdz~, ze taka wymowa dziel tw6rczosci religijnej jest bliska 
wspolczesnemu czlowiekowi. Kiedy si~ mysli 0 wie~kich ilosciach 
nagromadzonych srodkow zaglady, kiedy si~ przezywa cierpienie, 
kiedy si~ pa,tI1zy na cierpienie - trudno percypowae "radose". Taka 
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"ponadczasowa radoM:" nie istnieje w codziennym zyciu czlowieka. 
Dlatego temat "cierpdenie" jest w tworczosci religijnej najcz~sciej 
spotykany. 

* 
Jest jedno dzielo na wystawie, ktore mnie n ajbard1liej wzru

szylo, ktore jest, moim zdan·em, dzielem reprezentujqcym naSZq 
epak~ , zarowno pod wzgl~dem artystycznym, jak i duchowym. 
Mam na mysli "Chust~ swi~tej Weroniki" Tadeusza Brzozowskiego. 

Z pmi:arow, z krwi, z ruin, z krzyku wylania si~ twarz. Twarz 
bardzo ludzkiego Chrystusa. 

Stefan Papp . 
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»POSZUKIWANIA « ANTONIEGO GOLUBIEW A 

Zazwyezaj z pewnq uzasadnionq nieufnoselq bierzemy do rElki 
ksiqzkEl bEldqeq zbiorem eZElseiowo jui: drukowanyeh i luzno ze sobq 

'zwiqzanyeh artykulow. Jeze1i nawet zawiera ona cos wiElcej nIZ mlo
dzieIieze utwory, zarzueone w dalszym eiqgu praey pomysl:y i okoliez
nosciowe przemowienia, to w kazdym razie daje nam rzeezy pisane 
w r6:inyeh czasaeh i na r6:ine tematy, a wiEle tworzqee niejednolitq 
calosc. Zwykly czytelnik nieraz powoli wciqga siEl w bieg mysli pisarza, 
nie lubi wiEle w slad za nim bezustannie zmieniac przedmiotu. 

Wszystkie .te zastrzeienia rozwiewajq siEl jednak przy ezytaniu 
Poszukiwan Antoniego Go 1ubi e wa 1, jakkolwiek one formalnie pod
padaj<i. pod ten rodzaj pubHkaeji. Ten zbi6r - nie tyle artykul6w, cO' 
wiElkszyeh essej6w - jest wlasnie k&iqzkq i dobrze skomponowanq 
i bardzo jednolitq. Sq to w istocie jakby "Wyznania« autora Boleslawa 
Ch7"obrego dotyczqee temat6w nie przypadkowyeh, leez najbardziej 
zasadniczyeh: reIigii i moralnosei, zycia i praey literaekiej. 

Jednolitosc tego tomu polega nie tylko na jego ukladzie ani nawet 
na zaangazowaniu siEl autora w kaide zdanie i przyjEleiu za kazde 
z nich pelnej odpowiedzialnosei - rna ona jeszeze glElbsze podloie. Tkwi 
w samej wewn~trznej postawie Antoniego Golubiewa wobec wszyst
kich omawianyeh zagadnien. Bo w przeeiwienstwie do powi~k,s'zajqeego 

siEl coraz bardziej rozszezepienia kultuxy naszyeh czas6w te roine dzie
dziny: zyeia relig,ijnego, stosunk6w miEldzy ludzmi i tw6rezosci arty
styeznej, nie tworzq u niego osobnyeh, autO'nomicznyeh nUrt6w, leez 
Sq zawsze swiadome swej organieznej jednosei. Poszukiwania Sq w1a
snie protestem przeeiwko ieh rO'zdzielaniu. Literatura pierwszej polowy 
dwudziestego wieku przyzwyezail:a nas do rozbijania osobowosei ludz
kiej na szereg doznan i ezyn6w nie ziWiqzanyeh ze sobq zadnq wsp6ln,! 
odpowiedzialnosciq: I "Czyi to naprawdE,: bylam ja?" - mowi Lucy 
'\v »Kontrapunkeie« Huxley'a, gdy Walter wyrzuea jej post€,:pki popel
nione przed kiIku laty. W tym pytaniu ujawnia siE,: eala zasada mo-

I Antoni Go 1 ubi e w Poszu/<iwani" - Wydawnictwo "Znak", Krak6w 
1960, str. 356. 
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ralnosci lub raczej amoralnosci intelektualnej atmosfery mi~dzywo

jennego dwudziestolecia. I dopiero gdy ta psychika ujawnila si~ 

w czynach, gdy znalezIi si~ ludzie pelni wspolczucia dla zwierzqt, 
a nie majqcy zadnej litosci dla bliznich - ludzie, ktorzy potraf,jJi uwa
zac si~ za czulych ojc6w rod2liny, a jednoczesnie mordowac tysiqce 
bezbronnych bratnich istot nie czujqC jakos niei wiqzqcej te dwie strony 
ich zycia - swiat wspolczesny obudzH si~ z tej uludy i uderzyl na 
alarm. Literatura powojenna wydala caly szereg mo·ralistow, dla kto
rych slowo "odpowiedzialnosc" nie bylo juz przestarzalq formulq. Ale 
u pisarzy niechrzescijanskich oraz zbIizonych do egzystencjaIizmu ta od
pOwiedzialnosc jest jakby wyzuta z nadziei i zdo~'llosci sprostania wla
snym . wymaganiom. Dlatego slusznie Gabriel Marcel patrzqc na ich 
tworczosc rna wraienie, ZC "moZIiwosci rozpaczy wyrastajq nam pod 
stopami jak bujna roslinnosc w zaczarowanej dzungli". Golubiew 
stwierdza rowniez w . duszy wspolczesnego czlowieka to zasadnicze roz
darcie, nie b~dCjce juz nawet zwyklym faryzeizmem, ale 0 wiele bar
dziej skomplikowanym rozszczepieniem i zablCjkaniem si~ psychicznym, 
nie rozpacza jednak 0 znalezieniu drogi wyjscia. Ostatnie slowa ksiqzki 
przypominajq nam, ze "przeciez nie jestesmy w swym szukaniu pozo
stawieni jedynie sobie". Ale i w granicach przyrodzonych widzi, it! 
nie wystarcza tu sarno rozpoznanie tego p~kni~cia, gdyz cztowiek nie 
jest tylIto intelekte-m. "Szukam w tej chwili srodkow, ktore by nie 
tylko ukazaly wsp6lczesneniu czlowiekowi jednosc drogi, kt6rq isc po
winien, lecz r6wniez ulatwily mu przezycie tej jednosci, ogarni~cie 

jej calym sobq". (Swi~to stwO'rzenia swiata). W tym gl~bokim poczuciu 
jednosci i ciCjglosci naszego duchownego iycia, w tym ogarnianiu "calym 
liobq" kazdej dziedziny mysli i dzialania widz~ jeden z najbardziej 
znamiennych i oryginalnych rysow autora Poszukiwaii. Bo i sztuka 
nie jest dla niego swiatem oderwanym i niezale±nym od reszty osobo
wosci tworcy. Golubiew jest skrajnym przeciwienstwem estety, dla 

.ktorego pi~kno jest przedmiotem konsumpcyjnej rozkoszy lub dowolnej 
gry wyobrazni. Jest artystq swiadomym jednosci zr6dIa, z kt6rego wy
pIywajCj je-go iycie i dzielo. Wykazujqc, ze pasja plus dyscyplina sCI 
istotq tego, co nazywamy talentem artystycznym zaraz dodaje, ze "S,,! 

one tak samo podstawowym prawem kaidego zawodu, kazdego zycia 
ludzkiego, kazdej tw6rczosci". W pi~knym esseju 0 Conradzie mowi: 
"Jest dla mnie rzeczq niewqtpliwq, ze tresc jego zycia byIa jednaka 
w okresie zeglugi i okresie pisania". (Katolickosc Conrada). To poczucie 
jednosci praw zycia i sztuki znaiazlo najswietniejszy wyraz w znako
mitym studium 0 sentymentalizmie, ktore juz chyba w sposob defini
tywny us·talilo rodowod tego psychieznego zjawiska. Jest one zawsze 
to sarno, .tylko forma i kostium Sq inne. Wyst~puje one w kazdej dzie
dzinie, gdy przezyvJajqcy podmiot nie bierze odpowiedzialnosci za prze
iywany przedmiot, gdy nasze wlasne doznania przesianiajq nam war
tosc przezywanej rzeczywistosci. "CzIowiek tak zapatrzony w siebie"-

Znak - 9 
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pisze Golubiew - "traci kontakt ze swiatem i ludzmi, a wtedy 
wierzcie mi - przepadl. I jako czlowiek i jako artysta - bop raw a 
o bus q jed n a k i e". 

Dlatego czy Golubiew pisze 0 wlasnej czy cudzej tworczosci, 0 re
ligii czy 0 literaturze - w rzeczywistosci pisze zawsze 0 tym samym: 
o cal y m czlowieku i rozwoju jego moZliwosci. Nie 0 normach wa
runkujqcych jego doskonalose - ~awsze jedynie 0 drodze do niej 
wiodqcej, 0 poszukiwaniu, ktore jest istotnym obowiqzkiem a zarazem 
godnosciq osoby ludzkiej. KsiqZka odpowiada w pelni swemu tytulowi. 
Totez wedlug mnie drugim charakterystycznym rysem tych rOllwaZall 
jest widzenie czlowieka nie w krE;gu ustalonych granic, ale zawsze na 
nie konczqcej siE; linii post~pu i dqzerria. Golubiewa zajmujq i niepo
kojq konflikty mora1ne (Tworcza rola konfliktu), nigdy jednak nie 
schodzi mu z oczu to, 0 czym zapominajq nieraz inni moralisci pragnqcy 
dawae wskazowki ludzkosci: ie pl'awem naszej natury i etyki jest 
ciqgly ruch i dynamicmy wysilek, a jej wytycznq winno bye ukazy
wanie kierunku i drogi, a nie granirc i mety. I znow tak w zyciu jak 
i w sztuce - bo rzqdzq nimi te same prawa: kto nie idzie naprzod, 
ten musi siE; cofae. "Nawet i milosci nie moina miec, nie zdobywajqc" 
pisze Golubiew. Wiara jest dla niego "tylko ciqglym nawracaniem siE;", 
a nikt nie moze uczciwie powiedziec, ze jest katolikiem, tylko najwy
zej, ze stara siE; nim bye. Nawet 0 religijnym czy ar,tystycznym olsnie
niu mowi, ze "dojrzee, to nie znaczy widziee, to znaczy ise ku widzeniu". 
Literatura stanowi dla niego rue tyle srodek wyrazu, co jednq z drog 
poszukiwania, a dzielo pisarskie "jest tylko posrednikiem, mostem 
pomiE;dzy poszukiwaniami i tw6rczosciq autora, a poszukiwaniami 
i tworczosciq czytelnika". Jesli jeden i drugi niczego nie poszukuj1l. 
i Sq tylko zadowolonymi "posiadaczami" pewnych prawd, nie isto,tnego 
nie wyjdzle z ich spotkania, nie zrodzi siE; z niego iskra zycia. To stale, 
nigdy nie opuszczajqce Golubiewa ujmowanie czlowieka w stanie wE;
drowki i dqzenia chroni tak jego jak i jego czytelnikow przed pokusq 
rozpaczy. PrzygnE;biajqce wrazenie jakie odnosimy z tego strasz,liwego 
rachunku sumienia, jakim jest "Upadek« Camusa, wyplywa moze 
wlasnie z przeoczenia przez tego wielkiego pisarza zasadniczej prawdy, 
ze czlowieka mozna sqdzie tylko miarq przebytej drogi, a n,ie miarq 
osiqgniE;tego c'elu, ze czystose iIIltencji i uczuc nie jes,t w nas nigcty 
ustabilizowanym stanem, a zawsze jedynie uciqzliwym zdobywaniem. 
Dlatego ta cecha "Poszukiwan« wydaje mi siE; wama i zarazem glE;
boko chrzescijanska. Bo Ewangelia byla wlasnie objawieniem tej m0
ralnosci dqzenia i pomnazania powierzonych talentow. I tylko przy
zwyczajenie jest powodem naszego niedostatecznego zdumienia wobec 
faktu, ze Chrystus, Ktory byl Bogiem, ale glosil Swojq naukE; dla ludzi, 
nie nazwal siE; nigdy Celem, a jedynie Drogq i Zyciem, a wyznaczajqc 
czlowiekowi niemozliwq do osiqgniE;cia granieE;: "Bqdzciez wy tedy 
doskonali jako i Ojciec wasz niebieski doskonaly jest" uniemozliwH 
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mu na zawsze na tym swiecie zadowolenie z dojscia i przejscia w stan 
wewn~trznego spoczynku. 

W swoich rozwazarriach: Nikt nie jest samotnq wyspq Thomas 
Merton m6wi 0 ludziach, kt6rzy w przeciwienstwie do zadowolonych 
z siebie i swiata osobnik6w stawiajq sobie pytania dotyczqce wlasci
wego sensu zycia, ale w istocie nie chcq otrzymae na nie odpowiedzi, 
kt6rzy wprawdzie s2Jukajq prawdy, ale w rzeczywistosci nie chcq jej 
znaleic. Ta!ki stan urnyslu z pewnosciq is,tnieje i nie jest moie nawet 
rzadki w naszych czasach. Ale nie rna on nic wsp6lnego z Golubiewern, 
chociai ten pisarz tak podkresla wartose poszukiwan i w nich widzi 
istotnq wal'tose i godnose osoby ludzkiej. Pragnie on odpowiedzi i znaj
duje jq w chrzescijanstwie, zaznacza tylko, ie staje si~ ona coraz 
pelniejsza w miar~ naszego wysilku i postE;pu, ie i ona musi bye bez
ustannie zdobywana, jeieli nie ma bye pozbawionq tresci fOrmlllq. Bo 

· wszystko tu zaleiy od postawy pytajqcego i s2Jukajqcego - czy iqda 
od swiata pra,wdy czy uludy. I wlasnie na ten stosunek Golubiewa 
do rzeczywistosc,j chcialabym zwr6cie uwag~ jego czytelnik6w, gdyz 
wydaje mi si~ on trzecim zasadniczym, charakterystycznym rysem jego 
mysli i tw6rczoiici. Przede wszystkim autor Poszukiwan wierzy w nie
zaleme od nas istnienie otaczajqcego nas swiata. A parafrazujqc jego 
slowa 0 literaturze mozna powiedziee, ie ta wiara nie jest wcale takq 
latwq spraWq jakby si~ moglo wydawae. W kaidym razie jesli to rna 
bye wiara zawierajqca szacunek dla wszystkiego, co poza nami istnieje 
i odpowiedzialnose za przekazywany obraz tej rzeczywistosci, nie jes't 
ona dzisiaj tak powszechnym przymiotem. Nie kaidy z artyst6w wsp61
czesnych uznalby - tak jak Golubiew - "niezaleiny oden byt i rozw6j 
opisywanych i odmalowywanych zjawisk". (0 literaturze katolickie.i). 
Wielu z nich - i to nawet wierzqcych - stracilo z pola widzenia 
prawd~, ie ten swiat jest dzielem Boga, niewyczerpanym w swoim 
bogactwie, pelnym jeszcze nieodkrytych tajemnic i nieskonczenie nas 
przerastajqcym. Podswiadomie stal si~ on dla tych artyst6w i pisarzy 
raczej "mozaikq zludzen", wsr6d kt6rych ich wlasne przezycie ma 
najwi~kszq jesli nie jedynq wartose. Ukladajq wi~c kamyczki tej mo
zaiki tylko na jego wz6r, bez wzgl~du na samois,tne iycie odtwarzanego 
przedmiotu - czujq si~ przeciei jego tw6rcami. Ale dla Golubiewa 
ta prosta i znana prawda chrzescijanska, ie cala rzeczywistosc wyszla 
z r~ki milujqcego Boga, nie jest tylko uznanym przez rozum dogma
tem - jes,t faktem, kt6ry przeiywa gl~boko, calq swojq istotq, jako 
czlowiek i jako artYsta. Z niego wyplywa pocZlucie braterstwa wiq
zqcego go z swiatem przyrody i spolecznosciq innych ludzi. Dla tej 
wiary Golubiew upomina si~ ° "swi~to stworzenia Swiata", dla nit'j 
przyjmuje filozofif: wieczystq sw. Tomasza, a wreszcie w rozdziale kon
CZqcym ksiqik~ odpowiada pozytywnie na pytanie: "Dlaczego katoli
cyzm? « Bo chociaz autor m6wi w nim g16wnie 0 milosci, nie tylko 
wierzqcej w Boga, ale co 0 wiele trudniejsze wierzqcej calkowicie Bogu, 



1276 ZDARZENIA - KSlf\ZKI - LUDZIE 

to czyni to jednak z §wiadomosciCl, ze nie moma naprawd~ kochac 
swiata, jesli si~ nie wierzy w jego rzeczyw1stosc ani kochac Boga
Stworc~, jeSli si~ nie rna wobec Niego podstawowej wdzi~cznosci za 
dar istnienia. 

Widzenie katolickie jest wi~ dla Golubiewa "widzeniem swiata 
takim, jakim ten swiat jest. Inaczej jest to widzenie rzeczywistosci". 
"Prawdziwe natchnienie to dojrzenie i ukazanie - tylko to. Na jakiej 
drodze artysta je odnajdzie: mozolnego trudu czy radosnego olSnienia
jest juz rzeCZq oboj~tnq'·. W tworczosci pisarskiej chodzi mu przede 
wszystkim ,,0 dotarcie do rdzenia rzeczy tak gl~boko, ze zaczynamy 
je rozumiec, brae je niejako w sicbie i lqczye si~ z nimi, skutkiem 
czego nasze zycie staje si~ bogatsze, pelniejsze i bardziej swiadome 
mowiqc inaczej bardziej ludzkie". Te krotkie cytaty uKazujCl jui rozwi
janq w ciqgu calej ksiqzki postaw~ pisarza wobec otaczajqcego nas 
swiata - postaw~ pelnCl zasadniczej pokory. bo artysta czuje si~ w sto
sunku do niego raczej 0 d k r y w c q ukrytych w nim tajemnic niz jego 
niezalez,nym tworcq. Jest to subtelna, ale bardzo rzeczywista ro:imica 
punktow wyjscia, ktora w dalszym ciqgu rozwoju pracy ar.tys.ty~znej 

prowadzi jednak na inne drogi. "Artysta - mowi nam Gol:ubiew 
powinien bye podobny do tych zeglarzy, ktorych odwaga jest tak wielka, 
a zqdza p021nania tak gl~boka, ze si~ na kruchych lodziach puszczajq 
w dalekie i niebezpieczne podroze odkrywcze". Wyprawa jest ryzy
kowna, ale zawsze warta podj~cia - "jestesmy bowiem wokol otoczeni 
nieograniczonym bezmiarem tajemnicy, ktora czeka na swego od
krywc~". 

Najwi~ksi artysci i pisarze mieli - choc zapewne nie tak swiado
mie - t~ postaw~ odkrywczej pokory. Jej brak i dqznose do zapa
trzenia si~ w siebie - przej~cie si~ raczej s rod k ami w y r a z u 
niz wyrazanym przedmiotem - to wedlug Golubiewa najwi~ksze nie
bezpieczenstwa sztuki wspolczesnej. Mylilby si~ jednak czytelnik, ktory 
chcialby z Poszukiwaii wyciClgnqe wniosek, ze autor jest przeciwni
kiem nowych kierunkow w sztuce. Byloby to zupelnym zapoznaniem 
tego wewn~trznego dynamizmu, ktory - jak staralam si~ wykazae 
jest jednCl z charakterystycznych cech Golubiewa, gdybysmy go chcieli 
pomawiae 0 ch~c powrotu do przezytych juz form. Jesli jego poglCldy 
na rzeczywistose i proces tworczosci rozniq si~ od wielu tOOTii wsp6l
czesnych - to moze wlasnie Sq tq odpowiedziCl, ktorq mysl ludzka da 
egzystencjalizmowi, gdy ten dojdzie juz do kranca swych poszukiwan 
i swej w~drowki w glClb dzungli rozpaczy. Mlody bo zmarly niedawno 
w 32-gim roku zycia malarz francuski, Jean Colin d'Amiens pisal 
w notatniku, ktorego inne fragmenty drukowalismy kiedys w "Znaku«: 
"Unikam zawsze slowa "tworz~« i »tworczose« - SCl za wielkie dla 
mnie, nie czuj~ si~ w nich swojsko. Dla mnie te slowa pozostanq slo
wami ka,techizmu: Bog stworzyl niebo i ziemi~... Sztuka to raczej kra
dziez w rodzaju tej, ktorej dokonal Prometeusz, kiedy wykradl ogien. 
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Nie on go stworzyl, ale on potrafil go odkrye i uniese z sobq przyj
mujqc na siebie m~k~, b~dqcq karq tych rabusi6w, jakimi Sq artysci". 
I dalej: "Malujqc czulem si~ zawsze slugq czegos, co millie przerasta, 
a co jednak innym przekazuj~". Te slo·wa brzmiq jak bratnie echo ro
zwazan Golubiewa, choe malarz z Amiens nigdy ich nie czytal i za
pewne nawet nie slyszal 0 ich autorze. W czwartej cz~sci ksiqzki za
tytulowanej »Tradycja i nowoczesnose« Golubiew okresla wyraznie 
swoje stanowisko wobec tego problemu: "Zye znaczy odnajdywae prze
szlose w terazniejszosci, a terazniejszose przeksztalcae dla przyszlosci. 
Nowoczesnose stanowi wyplywajqce z calej ludzkiej przeszlosci zadanie 
czas6w, za kt6re jestesmy' osobiScie odpowiedzialni". To zadanie obecnego 
czasu rozwija szczeg6lnie Golubiew w essejach: »Nasz stosunek do 
sredniowiecza«, »Pan Kmicic na Jasnej G6rze« i »Gdziez Sq artysci?« 
Wyjasnia w nich niedostatecznose starych form dla wyrazania nowych 
tresci budujqcej si~ kultury zar6wno w dziedzinie uczue religijnych jak 
i w sztuce. Z pokorq odkrywcy mozna bowiem r6wnie dobrze defor
mowae rzeczywistose jak tez jq wiernie odtwarzae, ale celem tej de
formacji musi bye wydobycie prawdy przedmiotu, przyciSni~cie go 
niejako do muru i wydarcie mu jego sekret6w, a nie· tylko wyrazenie 
wlasnego przezycia. Naturalizm i powtarzanie zuzytych form nie zdola 
tego uczynie - przekazuje nam jedynie zewn~trzny wyglqd rzeczy, 
kliszEl nie wzbogacajqcq naszej wiedzy 0 nich. A zwykly, szary cz!o 
wiek pragnie nie tylko cieszye siEl sztukq, ale takze niq wzbogacae 
chce by go nauczyla patrzee szerzej i glElbiej na wlasne i cudze zycie, 
a zarazem je bardziej kochae. Na to jednak - ostrzega Golubiew -
musi to bye r6wniez "sztuka milujqca, kt6rej zr6dlem jest dojrzenie, 
poznanie i za.chwyt". 

RozwiniElcie i uplastycznienie tej postawy chrzescijanskiego rea
lizmu uwazam za jedno z najwazniejszych osiqgniEle Poszukiwan Go
lubiewa. Oczywiscie przynoSZq one i inne wartosci. Cala ostatnia ich 
cZElse »Dlaczego jestem katolikiem?« drukowana juz kiedys w »Znaku«, 
ale tu rozszerzona i dopelniona, jest wspanialym Credo pisarza, pelnym 
zarliwosci religijnej i glElbokiego przekonania, a przez to samo i prze
konywujqcym. ReligiEl tak jak sztukEl pojmuje Golubiew uniwersalnie 
f glElboko wydobywajqc z niej to, co jest "podstawowe, trwale i za
sadnicze". W gqSZCZU historii odnajduje jej blask zawsze zywy, nigdy 
nie gasnqcy plomien zrodzonej z niej milosci. On to oswieca drogi wszel
kich poszukiwan w jakie zapuszcza siEl odwaina mysl pisarza. 

Moze ktos powiedziee, ze nie pierwszy raz slyszymy takie wyznanie 
wiary i ze artystyczne teorie Golubiewa Sq jakby dalszym ciqgiem 
i zaktualizowaniem poglqd6w Norwida i jego protest6w przeciwko ro· 
mantyzmowi. Istotnie, mozna dostrzec pewne pokrewienstwo mysli 
i postawy obu tych pisarzy. Nie jest to takie zadziwiajqce jesli si~ 
zwazy, ze wywodzq siEl one z tego samego zr6dla: rzetelnego dopraco
wania siEl do istoty katolicyzmu. Artysta czy mysliciel dqzqcy do "wy
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grania wojny prawdy w sobie" bardzo rzadko wywraca calkowicie 
nasze 0 niej poj~cia, bo ona jest przeciez zawsze jedna i ta sarna. Jezeli 
doszedlszy do konca jui przetartej scieiki potrafi wrye si~ w t~ 

prawd~ jeszcze troch~ dalej i troch~ gl~biej - dzielo jego pozostaje 
na zawsze w skarbcu ludzkich zdobyczy. Id'lc po Hnii autora Pro
methidiona Golubiew dodaje do niej wlasne doswiadczenie i prze
kazuje nam ich trese j~zykiem dost~pnym i zrozumialym dla ka:idego 
dzisiejszego czytelnika. Przemawia raczej g!osem zdrowego rozs'ldku 
niz uczonej spekulacji, a rzadkie ust~py, gdy chce wkroczyc w jej gra
nice nie nalei'l do najlepszych kart ksi'liki. Ta komunikatywnose Po
szukiwai~ jest ich wielk'l zalet'l . Nie jest to nawet "powrot z krainy 
filozof6w" bo autor nigdy nie by! jej mieszkancem. Jest "pra,cowni
kiem slowa" znaj'lcym jego celnosc i wag~. To, co nam dal w swojej 
ostatniej ksi'lzce, nie jest tei iadnym systemem estetyki czy filozofii 
chrzescijanskiej, ale raczej krzepiqcym !adunkiem gl~bokiej m'ldroki 
zyciowej wypracowanej w pisarskim trudzie wykradania swiatu jego 
tajemnic i docierania do "samego rdzenia rzeczywistoSci". 

Maria Morstin-Gorska 

PRZED SOBOREM 

Dziennik watykanski "Osservatore Romano" z dnia 18 kwietnia br. 
umiescil tekst Listu Apostolskiego Ojca sw. Jana XXIII do wszystkich 
biskupow calego swiata. List ten, zaczynaj'lcy si~ od slow "Celebrandi 
ConciZ-ii Oecumenici" zwraca uwagE: na ogrom przedsi~wzi~cia, jakim 
jest zblizajqcy siE: Sobor Powszechny, podkresla wielki postE:P prac 
przygotowawczych, w koncu zachE:ca do modlitwy w intencji Soboru. 

Ten ogrom przedsi~wziE:d'a najlepiej uwypuklaj'l prace Soboro
wych Komisji Przygotowawczych. 

Jak wiadomo, Ojciec sw. Jan XXIII ustanowH z dniem 5. VI. 1960, 
w uroczystosc Zeslania Ducha Sw., szereg Komisji Soborowych, kt6rych 
zadaniem rna bye przestudiowanie bogatego materialu nadeslanego z ca
lego swiata katolickiego oraz wylonienia problemow, jakie moglyby bye 
llor'uszane na II Watykanskim Soborze Powszechnym. 

Kazda Komisja sklada siE: z Przewodniczqcego, kt6rym jest kardy
naI, z sekretarza, z czlonkow wybranych sposr6d biskup6w i wybitnych 
duchownych oraz konsultor6w mianowanych sposrod specjalist6w. 
Wszyscy oni mianowani Sq przez Ojca sw. 

W razie potrzeby Komisje mog'l wylonic sekcje i podkomisje. 
Wspomnianym Motu Proprio z dnia 5. VI. 1960 r. Papiez Jan XXIII 
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powolal 10 Komisji Przygotowawczych, dwa Sekretariaty oraz KomisjE: 
Gl6wnq. 

Przyjrzyjmy siE: skladowi i zadaniom poszczeg6lnych Komisji. 

1. KOMISJA TEOLOGICZNA 

Przewodniczqcym tej Komisji zostal mianowany kardynal Alfred 
Ottaviani, r6wnoczesnie preiekt Kongregacji sw. Officium. Sekretarzein 
Komisji jest o. Tromp, jezuita holenderski, staly doradca Kongregacji 
sw. Officium, jeden z najwybitniejszych znawc6w teologii Mistycz:nego 
Ciala Chrystusowego. Wsr6d czlonk6w tej Komisji spotkamy takie na
zwiska, jak arcybiskup Besan~on z Francji, Msgr Carpini, Msgr Stohr, 
iVIsgr Franic z Dubrownika, Msgr Hermaniuk, arcybiskup obrzqdku 
grecko-katolickiego w Kanadzie, Msgr Korneliuk, egzarcha obrzqdku 
wschodniego na EuroPE: Zachodniq. Ze znanych w calym swiecie nauko
wym osobistosci nalezy wyliczyc teolog6w nalezqcych do Komisji: 
Belga ks. Gerfaux, profesora Uniwersytetu KatoHckiego w Lowanium, 
autora monografii pt. "Teologia Kosciola wedlug nauki sw. Pawla"; 
nast~pnie znanego dogmatyka ks. Schmausa, profesora w Padernbo·rn, 
autora osmiotomowej "Dogmatyki katolickiej". Wsr6d doradc6w Ko
misji znajdujq siE: dwaj wybitni biblisci francuscy: o. De Lubac, je
zuita, i o. Congar, dominikanin, kt6rych dziela w okresie powojennym 
wywolaly bardzo ozywionq dyskusjE:. Moralistow reprezentujq dwa na
zwiska: o. Htirtha, jezuity niemieckiego, i o. Haringa, redemptorysty, 
przeciwnika jurydyczno-kazuistycznego ujmowania teologii. Do Komisji 
nalezy znany takze u nas w Polsce ks. Charles Journet, profesor z Fry
burga, i inni. 

Ojciec sw. w swoim Motu Proprio z 5. VI. 1960 r. stwierdza, ze za-. 
daniem Komisji bE:dzie "wyb6r zagadnien, jakie dotyczq Pisma sw., 
Tradycji, Wiary i obyczaj6w". Tak przygotowane zagadnienia zostanll 
przedstawione Soborowi pod obrady. 

Na podstawie rozlicznych artykul6w umieszczonych w czasopismach 
katolickich, takze przez wybitnych teolog6w wchodzqcych w sklad Ko
misji Soborowych, mozna SIllUC pewne przypuszczenia co do temat6w 
teologicznych, jakimi zajmie siE: przyszly Sob6r. Mozna wnioskowac, 
jz tematem obrad bE:dzie zagadnienie Kosciola jako Mistycznego Ciala 
Chrystusowego. Pisze siE: tez wiele, zwlaszcza za granicll, na temat no
wej Konstytucji Apostolskiej 0 wladzy biskupow-ordynariuszy. Na ten 
temat wypowiedzial siE: kardynal Koenig z Wiednia w swaim przem6
wieniu, wygloszonym w br. w czasie spotkania z dziennikarzami kato
lkkimi z okazji swiE:ta patronalnego dziennikarzy, sw. Franciszka Sa
lezego. Wedlug kard. Koeniga, oczekiwac nalezy na p*yszlym Sobo.rze 
pewnego rodzaju poszerzenia urzE:du biskUlpiego, oczywiscie bez ogra
niczania praw Stolicy Apostolskiej. MiE:dzydiecezjalne p·race, ogolno
krajowe Konferencje Episkopatu mialyby r6wniez otrzymac wiE:kszll 
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rol~ niz dotychczas. Lqczylaby si~ z tym pewnego rodzaju decentrali
Ulcja w Kosciele. PodnosZl:j si~ r6wnie:i glosy odnosnie wi~kszego umi~
dzyna,rodowienia centralnej administracji Kosciola. O. Rouquette, fran
cuski jezuita, w swoim artykule ogloszonym w "Le Messager du Coeur
de-Jezus" pisze, ze w swiecie wsp61czesnym liczbowe uprzywilejowanie 
Wloch6w jest anachronizmem. Internacjonalizacja Kurii Rzymskiej 
ulatwilaby reform~, kt6ra tak lezy na sercu papiezowi Janowi XXIII. 

Poza tym o. Rouquette uWaZa, ze jest wielkq koniecznosciq znie
sienie nieusuwalnosci z stanowisk koscielnych oraz ustanowienie scislej 
granicy wieku na wszystkich szczeblach hierarchii koscielnej z wyjqt
kiem godnosci papieskiej. 

Oczekuje si~ r6wniez reformy prawa koscielnego, indeksu ksiqzek 
oraz praktyki pokutnej. 

Problemem zywo poruszanym przez pras~ katolickq w okresie przed
soborowym jest problem samej natury wiary, proces dochodzenia do 
niej i jej u traty. 

Nie b~dzie chyba przesadq stwierdzenie, ze w klimacie zblizajqcego 
siE: Soboru wszystkie kluczowe problemy Kosciola Sq omawiane z jakqs 
nowq nadziejq. 

Chociaz, jak si~ powszechnie w Rzymie m6wi, Komisja Teologiczna 
nie przedstawi Soborowi zadnego nowego stwienizenia do dogmatycz
nych definicji, to jednak podsunie mu szereg dojrzalych do rozstrzy
gnif;cia kwestii, raczej otwierajqcych nowe perspektywy dla mysli ka
tolickiej we wsp6lczesnym swiecie - niz izolujqcych Kosci61 od zycia. 

Znaczenie tej Komisji jest oczywiste, rzec mozna - podstawowe. 
Nic dziwnego, ze zostala skompletowana przed wszystkimi innymi i naj
cz~sciej tez odbywa swoje zebrania. 

2. KOMISJA DLA SPRAW EPISKOPATU I ZARZl\DU DIECEZJAMI 

Przewodniczqcym tej Komisji zostal mianowany kardynal Mimmi, 
prefekt Kongregacji Konsystorialnej. Po smierci kard. Mimmi, kt6ry 
zmarl 6. III. br. - funkcj~ przewodniczqcego objql z woli Ojca sw. 
kard. Carlo Confalonieri. 

Sekretarzem tej Komisji jest mianowany ks. arcybiskup GawUna, 
zas jednym z konsultor6w jest o. Szrant, polski redemptorysta, oraz 
o. Gommer Michiels, kapucyn, wybitny prawnik, b. profesor KUL. 

Komisja pr6cz spraw typowych dla niej, jak erygowanie i wyty
czanie granic diecezjalnych, rozpatruje zapewne problem poruszanej 
dzis zywo wi~kszej kompetencji biskup6w - ' rzqdc6w diecezji, czyll 
problem decentralizacji wladzy w Kosciele. 

Waznym przedmiotem troski tej Komisji jest prawdopodobnie spra
wa duszpasterstwa emigrant6w. Wskazuje na to obecnosc arcybislmpa 
Gaw!dny w tej Komisji, jak tez biskupa Ruppa - sufragana diecezjl 
paryskiej - zajmujqcego si~ r6wniez duszpasterstwem emigrant6w, 

., 
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czy tez O. Milini, czlonka Stowarzyszenia Misyjnego dla Wloch6w 
iyjqcych na emigracji, oraz Ks. Lambrechta, generalnego sekretarza 
"Apostolatu morza". 

W sklad czlonk6w wspomnianej Komisji wchodzi tez znawca socjo
logii pastoralnej, ks. Boulard z Francji. 

Widac z powyzszego, ze Komisja podchodzi do problemu nie tylko 
prawniczo, ale przede wszystkim w aspekoie duszpasterskim. 

3. 	 KOMISJA DLA SPRAW ZWIl\ZANYCH Z KARNOSCIl\ KLERU 
I WIERNYCH. 

Na czele Komisji do spraw dyscypliny koscielnej stanql kard. Piotr 
Ciriaci. Sekretarzem zostal mianowany dominikanin O. Berutti. Do 
jej czlonk6w zostal r6wniez z Polak6w powolany ks. arcybiskup E. Ba
ziak. 

Zgodnie z szerokim zakresem tej Komisji, w jej sklad wchodzq 
wybitnl moralisci, kanoniSci, teologowie ascetyki i pedagogowie. Z wy
bitnych kanonist6w, kt6rzy weszli do Komisji, nalezy wymienic O. Re
gatillo, hiszpanskiego jezuit~, i O. Connella, franciszkanina amerykan
skiego. 

Zadaniem wspomnianej Komisji jest wysuni~cie nowych propozy
cji celem osiqgni~cia wyzszego pozLomu moralno sci chrzescijanskiej 
tak wsrod kleru, jak i ludu chrzescijanskiego. 

Mowi si~ r6wniez, ze przedmiotem jej obrad b~dzie r6wniez sprawa 
rewizji Indeksu ksiqzek zakazanych, przepisy 0 poscie oraz sprawa 
ubioru duchownych. 

W dniu 20 maja br. odbylo si~ w Palacu Apostolskim w Rzymie 
posiedzenie Komisji . Soborowej dla spraw dyscypliny duchowienstwa 
i wiernych. Ojciec sw. kt6ry bral udzial w tych obradach, wyglosU 
przemowienie na temat: "Proboszcz ojcem, nauczycielem parafii." 

4. KOMISJA DLA SPRAW ZAKONNYCH 

Sklad tej Komisji jest niemal w calosci zlozony z zakonni:kow. Prze
wodniczqcy kard. Valeri oraz pi~ciu biskupow, jej czlonk6w, Sq zakon
nikami. Inni czlonkowie i konsultorzy Komisji (z wyjqtkiem dw6ch 
ksi~zy diecezjalnych) to zakonnicy, v.'Ybitni specjalisci prawa zakon
nego, jak np. o. Tocanel, franciszkanin wloski, AbelIan, jezuita hisz
panski. W sklad tej Komisji wchodzi wielu aktualnych i bylych gene
ralnych przelozonych zakonnych. Sekretarzem Komisji jest o. Philippe. 
francuski dominikanin, znakomity teolog. 

Zapewne szeroko dzis omawiana adaptacja zakonow tak m~skich, 

jak zenskich, do nOWych warunkow, w jakich znajduje si~ Kosci61, 
b~dzie przedmiotem powaznych dyskusji w lonie tej Komisji. 
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Sprawa rekrutacji powolan zakonnych, nowe formy zycia zakon
nego, zwlas,zcza w zg;romadzeniach zenskich, znajdujq sit: prawdopo
dobnie na wokandzie obrad. 

Organizacja, wspolpraca mit:dzyzakonna, stosunek zakonnikow do 
wladzy biskupiej, tendencja do ograniczenia, jeSli juz nie zniesienia 
"egzempcji" - oto inne problemy, kt6re w swieUe analizy obecnej 
sytuacji Kosciola muszq stac sit: przedmiotem obrad czlonkow Komisji 
Soborowej. 

5. KOMISJA DLA DYSCYPLINY SAKRAMENTOW 

W drug,iej polowie sierpnia 1960 r. Ojciec sw. powolal 19 czlon
kow soborowej Komisji dla Dyscypliny Sakramentow. Na jej czele stoi 
'kard. Benedykt Alojzy Masella. Wsrod mianowanych czlonkow wid
nieje r6wniez nazwisko ks. infulata dra B. Filipiaka, audytora Roty 
Rzymskiej, b. sekretarza i kapelana sp. kard. Hlonda. Czlonkiem tej 
Komasji jest rowniez ks. Seper, arcybiskup Zagrzebia. 

Analiza nowych warunkow, w jakich znajduje sit: KOSciol, moie 
zasugerowac czlonkom Komisji, by przedlozyc Soborowi szereg nOWych 
propozycji. 

W dzaedzinie sak:,ramentu bierzmowania przydaloby sit: unowoczes
nienie przepisow dotychczasowych bodajze w tym k:,ierunku, by in 
periculo mortis kazdy kaplan mogl udzielic tego sakramentu. 

Odnosnie sakrameptu Eucharystii potuszane jest zagadnienie Ko
munU sw. - pod dwoma postaciami, jak to bylo w pierwszych wiekach 
powszechnie stosowane. 

Szeroko dyskutowany jest rowniez problem restauracji diakonatu 
lub przynajmniej obj~cie nim braci zakonnych. 

Rewizji wymagajq niektore przepisy prawa koscielnego odnosnie 
rodzaju i ilosai przeszkod malzenslcich. 

Czy przy udzieIaniu sakramentow sw. nie byloby pozqdane uzywa
nie jt:zyka narodowego? 

oto szeroki wachlarz zagadnien, ktory zapewne b~dzie przedmiotem 
dyskusji przedsoborowych. Moze w tych sprawach Komisja dIa dyscy
pliny Sakramentow wysunie rowniez swoje sugestie? 

6. KOMISJA DLA SPRAW SWIE;TEJ LITURGII. 

Papiez Jan XXIII powolal w dniu 24. VIII. 1960 r. 19 czlonkow 
i 30 konsultorow Soborowej Komisji dla Spraw Swi~tej Liturgii. Prze
w,odniczqcym ,zostal mianowany kard. Kajetan Cicognani. W jej sklad 
wchodzq rowniez dwaj poIscy biskupi, a mianowicie: ks. biskup Za
krzewski, ordynariusz z Plooka, i ks. biskup Kazrmierz Kowalski, ordy
nariusz diecezji chelminskiej. Do stotu obrad tej Komisji zasiadajq 
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takze biskupi kolorowi, jak bp. Maluli - sufragan z Leopoldville. Do 
znawc6w problematyki liturgicznej kraj6w afrykanski~h zaliczyc na
lezy zasiadajqcych w tef Komisji o. Luycky, Belga, o. Hofingera, je
zuit~ niemieckiego, mieszkajqcego w Manili. Niemiecki ruch liturgicmy 
reprezentuje o. Jungman, autor slynnych historyczno-liturgicznych 
dziel 0 Mszy sw. 

Zdaje si~, ze przed Komisjq Liturgicznq stojq problemy zachowania 
w pewnych sprawach jednolitosci zycia liturgicznego z r6wnoczesnym 
uwzgl~dnieniem r6znorodnosoi narodowych i regionalnych zwyczaj6w, 
tak aby Prawda Boza poprzez liturgi~ mogta latwiej trafic do umyslo
Wosci wsp61czesnego czlowieka. Zwlaszcza dopuszczalncsc j~zyka ojczy
stego do liturgii w szerszym zakresie anizeli dotychczas - wydaje si~ 
bardzo na czasie. • 

W kazdym razie znalezienie nowych form liturgicznych, ktore by 
umozliwily wsp61czesnemu czlowiekowi przezycie bogactw zycia litur
gicznego, jest rzeczq koniecznq. 

Reforma przepisow liturgicznych, rozpocz~ta przez zmarlego Papie
za Pius.a XII i kontynuowana przez obecnego Ojca sw., daje najlepsze 
swiadectwo tej prawdzie. Jan XXIII zywo interesuje si~ problemarni 
liturgicznymi, czego wyrazny dowod w tym, ze wedlug donieS!i.en prasy 
dnia 16. IV. br. wziql on po raz szosty udzial w obradach Komisji Sobo
rowej dla Spraw Liturgii sw. 

7. KOMISJA DLA STUDI6w I SEMINARI6w. 

Przev•.\odnictwq tej Komisji pow;ierzyl Ojciec sw. kard. J6zefowi 
Pizzardo. Wsr6d jej czlonk6w znajduje si~ kilkudziesi~ciu wybitnych 
bi·skupow, pralat6w i zakonnik6w. Sq to przewa2lnie byli albo aktualni 
rektorzy seminari6w, majqcy za sobq wielkie doswiadczenie na polu 
wychowania i nauczania. 

Mi~dzy innymi zasiada tu arcybiskup Blanchet, dyrektor Instytutu 
Katolickiego w Paryzu, ks. Karol Adam, wybitny teolog i mysliciel 
z Tiibingen, o. Vega, jezuita hdszpailski i obecny rektor Papieskiego 
Uniwersytetu "Gregorianum", o. Dezza, poprzednik o. Vegi na tym 
stanowisku, ks. Pascoli, rektor Seminarium Lateranskiego, o. Stickler, 
rektor Uniwersytetu Salezjanskiego w Rzymie; poza tym profesor Vito, 
rektor Uniwersyrt;etu' Katolickiego w Mediolanie, kt6ry nie jest osobq 
duchownq (nalezy do tzw. Instytutu 8wieckiego). Do Komisji nalezy 
rowniez o.Fabro, jedcn z najwi~kszych znawcow filozofii wspolczesnej. 

Naczelnym zadaniem tej Komisji b~dzie prawdopodobnie taka re
forma studiow, kt6re by odpowiednio przygotowaly wspolczesl1q 
formacj~ kaplaiiskq do tych wymogow, jakie stawia kaplanowi dzi

•siejsza epoka. 

http:donieS!i.en
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Wi~ksza znajomosc dzisiejszych zdobyczy naukowych i wciqgnifi
eie ich do teologii, wi~cej uwagi dla dzisiejszych prqd6w spolecznych 
nurtujqcych calq ludzkosc - wydaje si~ rzecZq nieodzownq. 

Jak slychac, Ojciee sw. juz polecil zwrocenie wi~kszej uwagi na wy
klady socjologH w seminariach duchownyeh. 

8. KOMISJA DLA SPRAW KOSCIOt.A WSCHODNIEGO. 

Na czele tej Komisji stoi kard. Giovanni Amleto Cicognani. Wsr6d 
jej czlonkow widnieje na pierwszym miejscu arcybiskup Iwan Buczko, 
wizytator apostolski dla grekokatolikow w Europie Zachodniej, arcy
biskup Konstanty Bohaczewski, arcybiskup Raban i inni. Komisja tn 
reprezentuje r6zne obrzqdki wschodnie Kosciola~atolickiego, ja,k aIek
sandryjski, koptyski, malabarski, greeki, chaIdejski, konstantynopoli
u .nski, bizanty'jski i inne. Stqd tez do Komisji tej wchodzq swiatowej 
slawy orientaIisci i znawcy rozmaitych obrzqdk6w, jak np. o. Comelis, 
sekretarz redakcji "Unitas"; o. Becquet, benedyktyn belgijski, przeor 
tzw. "Klasztoru jednosci" w Chevetoque, o. Benoit, dominikanin fran
cuski, profesor Instytutu Biblijnego w Jerozolimie itd. 

Komisja dla Spraw Kosciola Wschodniego w pierwszej mierze rna 
okazac trosk~ 0 Koscioly wschodnie zjednoczone z Kosciolem rzymsko
katolickim, co posrednio moze wplynqc dodatnio na pojednanie Kosciola 
prawoslawnego z Kosciolem katolic·kim. 

Ojciec sw. poznal dobrze obrzqdki wschodnie z czasu swojej pracy 
dyplomatycznej, stqd okazuje duzo sympatii dia pi~kna tych obrzqd
k6w. Mi~dzy innymi Ojciee sw. w dniu 16. IV. br. celebrowal po raz 
pierwszy Msz~ Sw. w obrzqd!ku greckim w kaplicy Sykstyt'lskiej w asys
cie licznych arcybiskupow i biskupow obrzqdku wschodniego. Fakt ten 
jest wi razem troski Ojca sw. 0 katolik6w obrzqdku wschodniego i Jego 
milosci dla nich. 

9. KOMISJA DLA SPRAW MISYJNYCH. 

Na czele tej Komisji stanql wybLtny kardynal Kosciola katolickiego, 
o ktorym swego czasu prasa wiele pisala jako 0 powaznym kandydacie 
na tron papieski. Jest nim kard. Piotr Grzegorz Agagianian. Juz sam 
fakt powolania na to stanowisko tak wybitnej osobisltosci swiadczy, 
jak wielkq wag~ przywiqzuje Kosci61 do prac tej Komisji, ktora wypra;' 
cowac rna nowe metody pracy misyjnej. Juz dzisiaj jest wiidoczne, ze 
Kosci61 od szeregu lat kladzie wielki nacisk na wychowanie rodzimego 
kleru, kt6ry by znal dobrze miejscowe warunki i w ten spos6b m6gI 
latwiej trafic do mentainosoi tubylcow. Sprawa ta jest 0 tyle pilna, 
ze powstanie coraz nowych niepodleglych panstw w krajach misyjnych 
wytwarza skompHkowane warunki pracy · misyjnej i bardzo utrudnia 
dzialalnosc tzw. bialych misjonarzy. 
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10. KOMISJA DLA APOSTOLSTWA SWIECKICH 

Komisja ta nie rna analogicznej Kongregacji w KurU Rzymskiej. 
Jej przewodniczqcym zostal mianowany kard. Ferdynand Cento. Sekre
tarzem Komisji jest ks. pralat Glorieux, koscielny asystent stalego 
Komitetu Mi~dzynarodowych Kongresow Apostolatu Swieckich. W sklad 
tej Komisji wchodzi r6wrriez Polak, ks. biskup B. Kominek z Wroclawia. 
Ze znanych nam innych osobistosci nalezy wyliczye amerykanskiego 
biskupa sufragana, Fultona Sheen. 

Poza tym Komisja ta skupia wielu duchownych i swieckich, wybit
nych dzialaczy spolecznych i charytatywnych. 

Jak wynika ze wspomnianego juz przem6wienia kard. Koeniga do 
dziennikarzy we Wiedniu, na zblizajqcym si~ Soborze prawdopodobnie 
b~dzie omawiany problem teologii laikatu oraz projekty uj~cia tych 
spraw w osobny zesp61 prawa kanonicznego. Coraz wi~cej bowiem 
swieckich katolikow rozumie, ze ich rola w Kosciele nie moze ograni
czyc si~ do funkcji obserwatora, lecz rna bye apostolstwem w poczuciu 
odpowiedzialnosci za losy katolicyzmu w swieci.e. 

W odpowiedzi na laicyzacj~ dochodzqcq dzis do glosu swieccy kato
licy winni podjqc si~ akcji "laikatu". 

o wielkim zainteresowaniu swieckich problemami Soborowymi 
swiadczq mi~dzy innymi liczne wypowiedzi czytelnik6w na ankiet~ 

hiszpanskiego tygodnHm katolickiego "Vida Nueva". Temat ankiety 
brzmial: "Czego oczekujecie od Soboru?" Wszyscy niemal czytelnicy 
wypowiedzieli si~ za wi~kszq wsp6lpracq duchowienstwa ze' swieckimi. 
Podobnq ankiet~ rozpisala r6wniez redakcja francuskiego czasopisma 
"Informations Catholiques Internationales" 1 oraz redakcja niemieckiego 
czasopisma dla niewiast, "Frau und Mutter", i szereg innych kato
lickich pism w innych krajach. 

11. 	 SEKRETARIAT DO SPRAW ZWI.t\ZANYCH Z NOWOCZESNYMI 
SRODKAMI ROZPOWSZECHNIANIA MYSLI 

Poza 10 Komisjami, 0 kt6rych mowa byla wyzej, Ojciec sw. w tymze 
Mot u Proprio z dnia 5. VI. 1960 r. powolal do zycia dwa Sekretariaty. 
Jeden z nich dla spraw zwiqzanych z nowoczesnymi srodkami rozpow
szechniania mysli. 

Wachlarz zagadnien, jakimi czlonkowie tego Sekretariatu zajmujq 
si~, jest barclzo szeroki. 

Na czele teg.o Sekretariatu stoi biskup Van Lierde, zas jednym 
z czlonk6w jest Polak, ks. biskup H. Bednorz. 

1 Ze stycznlowego numeru tego dwutygodnika zaczerpniE:te zostaly nlekt6re 
dane, dotyczllce obsady personalneJ Komisji Soborowej . 
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Ju:i: dzisiaj usiluje SekretarJat zainteresowac szersze kola katolic
kich pracownik6w kul tury problemami soborowymi. 

W dniu 23 kwietnia br. Ojciec sw. przyjq! na specjalnej audiencji 
zarzqd Mi~dzynarodowej Komisji Vnii Prasy Katolickiej, kt6rego czlon
kom przedstawil cele Soboru. 

Audiencja odbyla si~ na zakonczenie trzydniowych obrad tego:i: 
zarzqdu, w czasie ktorych poswi~cono wiele czasu problemom soboro
wym, w szczegolnosci sprawie rzetelnego informowania prasy k atolic
kiej 0 przebiegu Soboru. 

W wyniku tych obrad, jak doniosla prasa, odbyl si~ w dndach od 
11-14 maja br. Zjazd Katolickich Dzienndkarzy z Niemiec, AUBtrii, 
Szwecji, Luksemburga i Alzacji. Tematem Zjazdu byl problem: "Sob~r 
a my". 

Coraz intensywniejsza p omoc nie tylko w informowaniu 0 Soborze, 
lecz w og61e w szerzeniu Kr61estwa Bozego - oto chyba najwazniejszy 
program prac wspomnianego Sekretariatu. 

12. SEKRETARIAT DLA SPRAW JEDNOSCr KOSCIOLA 
POWSZECHNEGO 

Na jego czele stoi jako przewodniczqcy kard. Bea (Niemiec), jezui:ta 
i ks. Willebrands (Holender) jako sekretarz. Kard. Bea jest wybitnym 
specjaUstq w dziedzinie nauk biblijnych. By! kiedys rektorem Insty
tutu Biblijnego w Rzymie. Ks. Willebrands jest g!osnym w calym swie
cie chrzescijanskim znawcq problemow e}mmenicznych. Wsrod innych 
wybitnych czlonk6w nalezy wyliczyc biskupa Charrier, ordynariusza 
Fryburga i Lozanny, oraz jezU!it~ Charles Boyar, nast~pnie biskupa 
Thomesa Hollanda, sufragana diecezji Portsmouth w Anglii. 

Czlonkowie Sekretariatu nalezq do tych, kt6rzy niemal od zarania 
swego zycia kaplanskiego zajmowali si~ problemami ekumenicznymi, 
a jako biskupi rzqdzq na terenach, kt6re zamieszkujq duze grupy nie
katolik6w. 

Z poczqtkiem maja br. odbyl Sekretariat trzecie plenarne posie
dzenie pod kierownictwem Kard. Bea. W konferencji wzi~li udziaJ 
pr6cz dawnychtakze nowo mianowani czlonkowie i doradcy, jak Msgr 
Gerard Van Velsen OP, biskup Kronsztadu, Leo Rudloff OSB z klasz
toru w Jerozolimie, ks. H. Ewers, audytor przy Rocie Rzymskiej, ks. 
Oesterreicher z Nowego Jorku, specjalista od zagadnien zydowskich, 
Gustaw Thils, profesor katolickiego uniwersytetu w Louvain. 

Na zebraniu uzgodniono szereg problem6w .i przekazano · Komisji 
Centralnej. Dla spraw wymagajqcych dalszych prac powolano dodatko
we podkomisje. 

Nalezy przy t~j okazji podkreslic, ze Kosci6l anglikanski wyznaczyl 
swojego przedstawiciela pl'zy Sekretariacie dla spraw Jednosci Chrzesci
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janstwa. Zosta1 nim ks. kanonik Bernard Pawley, ktory juz nawillzal 
kontakty z protestantami i katoMkami Hcznych krajow, jak Belgii, 
Francji, Niemiec, Wloch. 

Ks. kanonik Pawley biegle wlada j~zykiem wloskim i jes,t znany 
we Wloszech. Podczas wojny byl w niewoli wloskiej. 

Wydaje si~, ze byloby rzeczll bardzo pozlldanll, aby inne Koscioly 
chrzescijailskie, zwlaszcza prawoslawny, wydelegowaly s\1(oich przedsta
wicieli przy Sekretariacie dla 'Spraw Jednosci Chrzescijailskiej. 

Z ramienia Kosciola prawoslawnego problemem zjednoczenia baT
dzo zywo interesuje si~ patriarcha Konstantynopola, Athenagoras, kt6ry 
w wywiad,zie udzielonym wloskiemu pismu "Orizzonti" powiedzial: 
"Wszyscy pokladamy wielkll nadziej ~ w Papiezu Janie, ktarego uwazam 
za miss!lm a Deo. Oczekujemy ze wezwie On przcdstawicieli Wschod
nich Koscio16w na Sobor i ze stanie na czele Ruchu Zjednoczeniowego". 

W ZWillzku z powyzszym warto przypomniec, ze kard. Tardini w jed
nym ze swoich wywiad6w prasowych, udzielonych w pazdzierniku 
ubiegleg.o roku, podal do wiadomosci, ze przedstawiciele Kosciol6w nie
katolickich zostanll zaproszeni w charakterze obserwator6w na zbliza
jllcy si~ Sob6r. 

Zresztll Ojciec sw. powolujqc do zycia Sekretariat do Spraw Jednosci 
Chrzescij'ailstwa, podkreslil w swoim Motu Proprio z dnia 5. VI. 1960 r., 
ze czyni to "dla okazania Naszej milosci i zyczliwosci wzgl~dem tych, 
co nazywajll siE: chrzescijanami, ale sll od1llczeni od Stolicy Apostolskiej, 
by i oni r6wniez mogli sled~ic prace Soboru i latwiej odnalezc drog~ 
do jednosci, 0 ktorq Jezus Chrystus zanosil do Ojca niebieskiego tak 
gorqcq modlitw~". 

Wszystko wskazuje, ze jeszcze nigdy nie bylo tak sprzyjajllcych 
warunk6w dla zjednoczenia chrzescijanskiego swialta, jak' obecnie. 

KOMISJA CENTRALNA 

Pot~zny mechanizm przygotowawczy w postaci 10 Komisji i dwoch 
Sekretariat6w, w ktorych pracuje okolo 700 czlonk6w i konsultor6w, 

. wymaga silq rzeczy sprawnej koordynacji. Dlatego Ojciec sw. powolal 
we wspomnianym juz Motu Proprio Komisj~ Centralnq. 

W sldad tego organu centralnego wchodzi szereg kardynalow, pa
triarch6w, arcybiskup6w, biskupow i generalnych przelozonych zako
now. Wsrod czlonkow tej Komisji znajduje si~ rowniei: Prymas Polski, 
kardynal Stefan Wyszyils~i. 

Generalnym Sekretarzem tej Komisji zostal mianowany arcybiskup 
Felici. Sekretariat Komisji Centralnej liczy 8 czlonk6w, a wsr6d nich 
jest jeden Polak, ks. pralat UlinS'ki. 

Rzeczll KomiS'ji Centralnej jest sledzic prace przygotowawcze po
szczegolnych Komisji, koordynowac je oraz akceptowae tematy, ktore 
mialyby bye ostatecznie przedlozone Soborowi. 
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Rola Komisji Centralnej jest zasadnicza, dlaiego rzecz zrozumiala, 
ze jej przewodnd:ctwo objql osobiscie papiez Jan XXIII. 

Jak podala prasa, w dniach 12 do 22 czerwca br. odbyla si~ w sali 
Della Congregatione w' palacu watykanskim pierwsza sesja plenarna ' 
Komisji Centralnej Soboru Powszechnego. Oczywiscie przewodniczyJ 
jej Ojciec sw. Jan XXIII. Przedmiotem tego zebrania mialo bye przede 
wszystlcim ustalenie kolejnosci zagadnien, ktore majq bye poruszane na 
przyszlym Soborze. 

Opinia katolicka przyjmuje ten fakt jako bezposrednie przygotowa
nie do zblizajqcego siE: Soboru. 

Caly swiat chrzescijanski sledzi z wielkim napi~ciem prace przy
gotowawcze Komisj!i Soborowych i lqczy wielk,ie nadzieje z przyszlym 
Soborem. 

Tym pracom i nadziejom niech towarzyszq gorqce nasze modlitwy, 
by II Sobor Watykanski byl glE:bokim odnowieniem Kosciola katolic
kiego, a rownoczesnie realnq zapowiedziq wypelnienia si~ obietnicy 
Chrystllsowej 0 jednej Owczarni i jednym Pasterzu. 

Ks. W. Sygnatowicz 

«UT UNUM SINT» 

Rozmowy MechliIiskie 

8miala inicjatywa wykladow filozofii tomistycznej, biskupia troska 
o kler i wiern:),ch, popieranie wszelkich dobrych poczynan kultural
nych i spolecznych, heroiczna obrona ojczyzny przed najezdzcq (1914
1918) wszystko to nie daje pelnego obrazu dorobku ludzkiego i kaplan
sldego zycia kardynala Mercier (1851-1926) 1. To, co odslan~a pelniE: 
szlachectwa jego duszy, nosi nazwE: Conversations de Malines (1921 - • 
1925). 

Mysl konferencji porozllmiewawczych miE:dzy katoHkami i angli
kanami rzucil juz Leon XIII. Ks. Ferdynad Portal CM, bliskl Papie
zowi, zaangazowany w kwestii waznosci swiE:cen anglikanskich (1894
1896), otrzymal w sprawie porozumiewania siE: pismo od kardynala 
Rampolli precyzujqce mysl Papieia. Po latach, bo 24. I. 1921, ks. Portal 
napisal list do kardynala Mercier w drogiej sobie sprawie, dolqczajqc 
pismo kardynala Rampolli. Mercier odpisal natychmiast (3. II. 1921). 
"Nie znalem tego tak pouczajqcego Hstu kardynala RampoUl" - pisal. 
"On mnie bardzo zainteresowal, zas apel biskupow zebranych w Lam
beth byl mi znany. Z tych roznych dokumentow przebija przekonanie, 

1 Por, artykul w nr 82 "Znaku". 
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kt6re z ksi~dzem podzielam: niewqtpliwie z wie1kq ogl~dnosciq, ale 
r6vmiez z wielkq milosciq mamy wykonywae wysilek, aby, 0 ile mo
zemy, przyjse z pomocq naszym ukochanym braciom odlqczonym, z kt6
rych wielu z pewnosciq pozostaje daleko od nas, bardziej przez ich 
uprzedzenia, niz przez rozwa:ime i dobrowolne bl~dy. M6dlmy si~ wsp61
nie w tej sprawie!" I dodaje kardynal, ze sprawy dobra duchowego 
Kosciola nie zaniedba i b~d7Jie si~ staral dzialae, gdy przyjdzie okazja. 

W swym artykule Les conversations de Malines (w dziele zbioro
wym Cardinal Mercier, Brux81les 1927), z kt6rego tez czerpalem po
wyzsze wiadomosci, ks. Portal nie wspomina 0 tym, lecz mozna s.j~ 

domyslae zwiqzku jego }.istu z wizytq lorda Halifaxa, prze·wodniczqcego 
English Church Union, u kardynala Mercier w Mechlinie (Malill1es). 
Halifaxowi towarzyszyl ks. Portal. Lord Halifax wysunql przed ka1'
dynalem propozycj~, by zechcial go przyjqe z gronem przyjaciol celem 
przedyskutowania calosci zagadnieil dzielqcych katoI.ikow od anglika
now. Kardynal Mercier serdecznie przyjql gosei, powaznie ustoSJunko
wal si~ do propozycji, ale wyrazil wq.tpliwosc dlaezego zwroeono siG 
do niego, nie zas do katolikow all1glieIskieh i ich zwierzehnik6w. Okazalo 
si~, ze stan umyslow katolikow angielskieh sprzeciwia si~ idei unii ze
spolowej, polegajqe jedynie na nawroeeniaeh jndywidualnyeh. Kardynal 
przystal i tak doszlo do "rozmow meehliilskieh". 

Pierw sza rozmowa odbyla si~ na poezqtku grudnia 1921, druga 
w marcu 1923, trzecia w listopadzie tegoz roku, ezwarta w maju 1925. 

Zebrania, jak pisal kardynal w liscie pasterskim Les Conversations 
de Malines (18. 1. 1924), "od pierwszego do ostatniego byly prywatne". 
Nie byly to spotkania oficjalnych delegatow Koseiola. Cel przyswiecal 
inny : "Stan~lismy do tego ozywieni. jednym pragnieniem: wzajemnego 
zrozumienia i wzajemnej pomocy". 

Ze strony katolickiej w obradach brali udzial: juz wspomiany 
ks. P ortal, ks. bp Van Roey, ks. Piotr Baliffol, jeden z najlepszych 
znawcow starozytnosci chrzescijailskiej, i ks. Hemmer. Ze strony an
glikailskiej wyzsi duchowni anglikailscy, znani z prac naukowych: 
dr Robinson, przyjaciel arcybiskrupa z Cantorbery, dr Frerc, dr Gorce 
i dl' Kidd. 

Nikogo z obradujqcych nie zadziwil fakt, ze od poczqtku (zacz~to 
od kwestii papiestwa) w wielu podstawowych zagadnieniach do uzgod
nienia nie doszlo. "Ale powied7lieHsmy sobie - pisal kardynal Mer
cier - ze p,rawda rna swoje prawa, lecz milose obowiqzkd... Z pewnosciq 
zblizenie serc nie jest jednosciq w wierze, lecz do tej jednosci uspo
sabia..." Po rozmowaeh ezlonkowie czuli si~ sobie coraz blizsi. Wiele 
tez kwestii zostalo wyjasnionych, usuni~to szereg uprzedzeil, uprzy
tomniono sobie, ze przy konflikcie, ktory e.iqg.nql si~ przez kilka wie
k6w, bl~dy byly nie tylko po jednej stronie - taus les torts ne sont 

Znak - 10 
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pas d'un seul cote, jak m~znic wyznal Mercier. Oble strony pokladaly 
.nadzlej~ w Bogu, w pomocy nadprzyrodzonej. 

Dr Kidd powiedzlal Mercierowi : "Modlitem si~ ze swymi studen~ 
tami, zanim opuscilem Ang1i~ [OxfordJ i wi em, ze oni w tej chwiH 
wzywajq Ducha Swi~tego 0 pomyslnosc naszych prac". 

Biskupi anglikanscy, zebrani swego czasu w Lambeth, oswiadczyli: 
"Jestesmy gotowi wziqc udzial w przyjaznej rozmowie mi~dzy kato
Iikami rzymskimi i anglikanskimi, 0 ile zdarzy si~ okazja". Arcybiskup 
Cantorpery, dr Davidson, poinfo·rmowany 0 rozmowach mechIQnskich 
przychylnie wspomnial 0 nich w swym Uscie pasterskim na Boze Na
rodzenie 1923 r. i wziql je na swojq odpowiedzialnosc, nie popelniajqc 
przy tym zadnej niedyskrecji w materii tresci obrad. Pasterz Kosciola 
Anglikanskiego stal rowniez na gruncle nadprzyrodzonym. "To w pro
stym i synowskim oddaniu si~ na dzialanie Ducha Swi~tego czerpiemy 
sily do powzi~cla nadziei, do ukladania projekt6w. To, co widzimy, 
co - jak wierzymy - Pan nasz stawia nam przed oczy, wskazuje drogt; 
,prowadzqcq ku zjednoczeniu. Droga ta moze bye dluga, lecz jestesmy 
przekonani, ze b~dzie pewna". Sq to slowa koncowe wspomnianego 
listu. 

List arcybiskupa anglikanskiiego wywolal rozne skutki. Ks. Port31 
przytacza urywek z listu pisanego do kardynala Mercier: "Komus, kto 
nie przebywa w AngIii, trudno jest ocenic, jakiego znaczenia w umy
slach spoleczenstwa nabral [ten listJ, skutk6w, jakie b~dq osiqgni~te: 

nawet jezeli skutki b~dq malo znacme, jestem przekonany, ze wska:i:e 
on wielu punkt wyjsciowy dla nowego post~pu i z najwi~kszq slusz
noseiq mozemy ' dzi~kowac zan Bogu". 

Ale obok uznania dla poczynan lorda HaJifaxa i kardynala Mercier 
,powstala niezdrowa krytyka, i to w prasie, co zmusUo kardynala do 
wydania Ii,stu pasterskiego, z kt6rego wyjqtki jui: przytaczalem. Kar
eynal Mercier oswiadczyl, ze byla to sprawa prywatna, ale mimo to 
mial upowaznienle, blogoslawienstwo i zach~t~ do prowadzenia rozm6w 
od najwyzszego Autorytetu - blogoslawili konferencjom Benedykt XV 
i Pius XI. 

Dalej autor opisal okoIicznosoi, w jakich powstaly i odbywaly si~' 

rozmowy, z najwi~kszym szacunklem wyrai:al si~ 0 czlonkach Angli
kanskiego Kosciola, pominql milczeniem tresc obrad i wreszcie .odpo
wiedzial na pytanie: "po co odbywaly si~ te konferencje"? ' 

"Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, ' ze nie mialem prawa cofac 
si~ przed sposobnosciq wyswiadezenia aktu milosci braterskiej i go
scinnosci chrzescijanskiej. Za nie na swiecie nie chcialem upowazn:c 
naszyeh braei oddzielonych do mowienia, ze pukali do drzwi biskupa 
katolickiego i ten biskup odmowH im wejscia". "Nie, troszezcie si~ 0 po
wodzenie - konezyl kardynal - Bog od was tego nie zqda: to, czego, 
On od was zqda, wedlug s16w sw. Bernarda - to staranie 0 ehorego;, 
uzdrowienia zastrzega sobie: Curam exigeris non curationem". 
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Jak jui: wspomnialem, konferencja odbyla si~ na pocz'ltku maja 
1925; w styczniu nast~pnego roku kardynal Mercier ulegl smiertelnej 
chorobie. W przeddzien zgonu przyj'll lorda Halifaxa i ks. Portal: ofia

. rowal sw6j pierscien biskupi lordowi. W dniu smierci 23 stycznia jesz~ 
<!ze podyktowal list do uczes1mikow konferencji. 

Rol~ kardynala w dziele pojednawczym Kosciolow charakteryzuje 
list kondoIencyjny lorda Halifaxa z dnia 31. III. 1926: . 

"...Pomimo wielorakich zaj~c swego urz~du pasters!ciego kardynal 
Mercier zgodzil si~ oddac najlepsze godziny swego czasu sprawie zjed
noczenia Kosciolow. Wszyscy czlonkowie Kosciola \V Anglii i na kon
tynencie winni zachowac specjalnq wdzi~cznosc wzgl~dem Niego. Do
daje im otuchy Jego akcja i Jego duch milosci, jakq okazywal w rozmo
wach w Malines, daje im wz6r wewn~trznego usposobienia, Jakie mUSZq 
posiadac, aby wznosic do Pana Naszego modlitw~, kt6rq kardynal lubil 
powtarzac: Ut unum sint. 

Ks. J6zef Zawadzki MIC 

KATOLICKA WINA ZA CHRZESCIJANSKI ROZlAM 

Chrzescijanski rozlam to podzial chrzescijanstwa na Koscioly: rzym
sko-katolicki, prawoslawny, protestancki i anglika(J.ski. Katolicka zas 
wina za chrzescijanski rozlam to · niedopatrzenia i bl~dy Kosciola kato
lickiego, Jakie przyczynily si~ do powstania Koscio16w prawoslawnego 
i protestanckiego. 

KatoIicka wina za powstanie Kosciola prawoslawnego zostala zbada
na niedawno dzi~ki wnikliwym studiom teologa katolickiego D v 0 r
n i k a, uwienczonym jego dzielem: The Schism of Photitls. History and 
Legend, Cambridge 1948. 

Zwiny zas za powstanie Kosciola protestanckiego, Kosci6l katolicki 
-zawsze sobie zdawal spraw~, jednak nie w takim stopniu, jak obecnie. 
Powodem tego byla katolicko-protestancka atmosfera wzajemnej nie
ch~ci, a nawet nienawdSci, i z niej wynikajqce stanowisko, iz zasadni
cza wina za rozlam w chrzescijanstwie, spada na Kosci61 protestancki. 
Podobnie zresztq protestanci \Vin~ rozlamu przypisywali Kosciolowi 
katolickiemu. Drugim zas powodem, dlaczego Kosci61 katolicki nie 
wystarczajqco zdawal sobie spraw~ ie swej odpowiedzialnosci za pow
stanie Kosciola protestanckiego, byla tendencja, by 0 bl~dach swych 
m6wic jak najmniej i by przez to uniemozliwic okazj~ do zgorszenia, 
Jakie ze znajomosci katolickich bl~d6w moglo bylo powstac. 

Jednak okolo dwudziestu lat Kosci6l katolicki mowi 0 swej winie 
zupelnie otwarcie, obiektywnie i wyczerpuj'lco. Naukow'l okazjq do tego 
stalo si~ mi~dzy innymi dzielo teologa katolickiego Lor t z a: Die 
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Reformation in Deutschland, Freiburg i. Br. 1939-1940. Fakt zas, 1Z 

atmosfera katolicko-protestancldej niech~ci i nienawisci wtedy, kiedy 
dzie10 to si~ ukazalo, upadla, sprzyjal temu, i.z w Kosciele katolickim, 
przyj~te one zostalo z pelnq aprobatq. W zwiqzku z tym Kosci6l przestal 
si~ tez obawiac, iz przez omawianie swych niedopatrzeil i bl~d6w, 

nawet niedopatrzeil i bl~d6w hierarchii koscielnej i papiezy, spowoduje 
zgorszenie, zdajqc sobie spraw~, iz kaidy kat-olik winien Wiiedz:iec, ze 
w zyciu Kosciola k a tolickiego rol~ odgrywa nie tylko element Boski, 
lecz takie ludzki, a wi~c podlegly winom i bl~dom. 

Istnienie Koscio1a prawoslawnego w pelnym tego slowa znaczeniu 
rozpocz~lo si~ w 1054 1'., kiedy patr iarcha konstantynopolitailski, Michal 
Cerulariusz, nie doszedlszy do porozumienia z legatami papieia Leona 
IX, spaJil zostawionq przez nich na oltarzu w kosciele sw. Zofjj bull~ 
papiesk q, rzuca jqcq na niego ekskomunik~. Fakt ten jednak poprzedzaly 
dlugotrwale, blisko dwustuletnie konUikty rzymsko-konstantynopoli
tailslde, dla k t6rych decydujqce znaczenie mial konflikt pierwszy mi~
dzy Stolicq Apostolsk q a patriarchq Focjllszem. Czy w konflikcie tym 
Focjusz ponosi wylqczn!j win~? Przed Dvornik iem katolicka historia 
K osciola odpowia da1a na to pytanie twierdz!jco. Uwazano, ze poprzednik 
Focjusza, patriarcha Ignacy, z powodu intryg Focjusza, bardzo zqd-. 
nego wladzy, i tym samym niejako predysponowanego, by w przysz
losci przeciwstawiac si~ Stolicy Apostolskiej, usuni~ty zosta1 ze stano
wiska przez zast~pczo sprawujqcego rzqdy cesarza, Bardasa. Legaci 
rzymscy, przekupieni i sk10nieni grozbami na synodtie w r. 861 uznali 
legalnosc patriarchatu Focjusza. Kiedy jednak papiez Mikolaj I intryg~ 
poznal, Focjusza ekskomunikowal. W odpow iedzi na to Focjusz zwo1al 
synod, w r. 867, W kt6rym pot~pH zwyczaje Koscio1a zachodniego oraz 
wyklql papieza. Sytuacja ta spow.odowala zwolanie soboru w Konstan
tynopolu w 869 r., na kt6rym Focjusza pot~piono ponownie. Kiedy 
Ignacy umart, Focjusz, zjednawszy 'sobie cesarza Bazylego, wr6cil na 
stolic~ patriarszq. Papiez Jan VIII uzna! go wprawdzie za legalnego 
patriarch~, z!jdal jednak, by zadoscuczyni! za swe post~powanie. Focjusz 
cz~sciowo dostosowa! si~ do zqdania, cz~sciowo nie. Nas,t~pny cesarz, 
Leon VI Mqdry, widzqc jakie niebezpieczeilstwo stanowi Focjusz dla 
Kosciola, zamknql go w klasztorze i tam przebywal Focjusz do smierci. 
Lecz antyrzymskie nastroje wywolane przez Focjusza w Kosciele 
wschodnim coraz bardziej si~ pogl~bialy, az ostatecznym ich rezultatem 
stalo s'i~ kategoryczne zerwanie ze Stolicq Apostolskq przez Micha!a 
Cerulariusza. 

Dvornik obalil calq t~ legend~. Nie Bardas przez intrygi Focjusza 
usunq! Ignacego ze stanowiska patriarchy. Ignacy zrezygnowal sam. 
Focjusz 0 tron patriarszy si~ nie ubiegal. Byl to kaplan bez reszty od
dany pracy naukowej w teologii, ktorej wartosc dopiero dalsze badania, 
niedawno rozpocz~te, b~dq mogly nalezycie ocenic. Na pewno pracy tej 
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pozostalby wierny do smieroi. Przypadek jednak chcia!, ze stalo si~ 

inaczej. Przez synod, zgodnie z obowiqzujqcym prawem, po rezygnacji 
Ignacego zostal wyniesiony na patriarch~. Zwolennicy jednak Ignacego 
patrzyli na niego w sposob wrogi i zacz~li przeciw niemu intrygowac. 
Focjusz, chcqc temu zapobiec, zwolal synod, jednak bezskutecznie. 
Wrogowie nadal sprzeciwiali si~ jego wladzy. Zwolal wi~c Focjusz 
synod ponowny, na ktorym dla ratowania porzqdku koscielnego Igna
cego uznano za patniarch~ nielegalnego. Podstawa prawna do takiego 
dekretu istniala. Ignacy nie zostal wybrany wedlug przepisow przez 
synod, ale mianowany przez cesarZOWq Teodor~. Papiez Mikolaj I, 
poinformowany 0 sytuacji w Konstantynopolu przez Focjusza, wys!2.1 
swych legatow i ci na synodzie w 1'. 861 uznali stan rzeczy za sluszny 
oraz Focjusza za legalnego patriarch~. Dalej zyc ie koscielne potoczyloby 
si~ na torze prawid!o\\rym, gdyby opat Teognast, ignacjanin, najzaci~t
szy wrog Focjusza , nie wybral si~ do Rzymu i tam na Focjusza u pa
pieza nie zlozyl oskarienia i nie przedstawil sytuacji konstantynopolitail
skiej w sposob falszywy. Papiez mimo, iz zorientowany byl w niej wy
starczajqco, przychylil si~ do oskarzenia Teognasta, a od Focjusza Zq
dar, by spraw~ zbadal ponownie. B!qd popelni! Focjusz, iz zlecenia tego 
nie wykonal, a jeszcze wi~kszy iz na synodzie w 867 r. uznal papieza 
za niegodnego i ze zwrocil si~ do cesarza Ludwika II, by papieza depo
nowal. Nie mniejszy jednak blqd popelni! papiez, skoro przychylil si~ 

do oskarzen Teognasta i czynnikow, mi ktore spadala odpowiedzialnosc 
za powodowanie w Koscicle wschodnim zam~tu, tym wi~cej, ze Ignacy 
do Rzymu nie apelowal. To zas, ze na synodzie w 867 r. Focjusz wyst~
powa! przeciw Koscio!owi rzymskiemu w ogole, jest po prestu nieprawd::>. 

Cesarz Bazyli mial dobrq wol~, by porzqdek naruszony przez ignacjan 
przywrocic, i dlatego zainicjowal zwolanie soboru. Legaci papiescy jednak 
oswiadczyli na soborze, ze cclem soboru jest tylko uzasadnienie pot~pie
nia Focjusza i jego zwolennikow. Focjuszowi nie dana zadnej okazji, 
by si~ bronil i przedstawil swe racje. Gdyby to si~ stalo, doszloby do 
uzgodnien i porozumien. Focjusz poddaje si~ wyrokowi. Wi~kszosc kleru 
stoi jednak po jego stronie. Wkrotce potem Focjusz zawiera oficjalnie 
zgod~ z Ignacym. Zarowno cesarz jark i Ignacy uwazali za konieczne na
prawic wyrzqdzonq Focjuszowi krzywd~ i w tym celu zwolac sobol'. 
Oba.i wyslali do Rzymu legatow. Sobol' jednak si~ nie odbyl. Wkrotce 
potem papiez .Jan VIII zazqdal od Focjusza, by swc dotychczasowc po
st~powanie pot~pil. Ze Focjusz tego nie zrobil, nic dziwnego. Rehabili
tacj~ jednak papiez przyiql i Focjusz znow zaczql urz~dowac jako legal
ny patriarcha. N.iemniej nastroje antyrzyms],de, jakie wytworzyly si~ 

w Konstantynopolu i calym Kosciele wschodnim, - w duzej mierze na 
skutek postawY papieza Mikolaja I i Jana VIII, a szczeg6lnie na skutek 
postawy legatow na soborze konstantynopolitanskim w 869 r. - z bie
giem lat zakorzenialy si~ coraz bardziej, az ostatecznie sw6j punkt kul
minacyjny osiqgn~ly w decyzji Michala Cerulariusza. 
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Podstawq istnienia Kosciola protestanckiego stal si~ fakt, iz nauka 
Lutra, po jego zerwaniu z Kosciolem katolickim, bardzo szybko zapus
cila swe korzenie w chrzescijanstwie, szczeg61nie niemieckim. Czy jednak 
jedynie Luter jest za to odpowiedzialny? 

Z Kosciolem katolickim zerwal Luter na tle konfliktu z wladzq kos
cielnq na temat swych 95 tez. Prawda, ze w tezach znajdowaly si~ silne 
antyrzymskie akcenty oraz poglqdy, kt6re naruszaly katolickq teologi~. 

Ani jednak proklamowanie papiestwa jako instytucji, istniejqcej wbrew 
Woli Chrystusa, ani gloszenie, iz istniejqca nauka Kosciola katolickiego 
jest falszywa - tresciq czy tez celem tez nie bylo. Tezy swe oglosil 
Luter, by przeciwdzialac katolickiemu naduZywaniu praktyk odpusto
wych. Gdyby wladza koscielna nie wystqpHa wtedy przeciw Lutrowi 
jako heretykowi, gdyby w sposob spokojny i rzeczowy odbyla z nim 
dyskusj~ na temat jego tez, oraz gdyby w· odpowiedzi na owe tezy 
zlikwidowala naduzycia odpustow, Luter wedlug wszelkich danych, 
jakimi w tej chwili dysponuje teologia, bylby - wtedy przynajmniej 
z Kosciolem katolickim nie zerwal. 

Niekatolicka nauka Lutra w duzej mierze byla wynikiem jego prze
zye, w duzej tez mierze do jej sprecyzowania przyczynil si~ religijno
moralny upadek Kosciola katolickiego, istniejqcy przed wystClpieniem 
Lutra juz okolo 200 lat. Lortz pisze 0 nim na 142 stronicach (Die Refor
mation in Deutschland, s. 3-144). Powaga wla.dzy papieskiej od nie
woli avignonskiej upadala coraz bardziej. Papieze nie stali na wyso
kosci swych zadan. Powstala teoria koncyliarna, w mysl kt6rej so
bor stoi nad papiezem. Biskupi i kaplani nie dbali 0 swe obowiqzki 
i prowadzili swiecki tryb zycia. Nie mniejszy byl upadek zycia zakonnego. 
Coraz wi~cej mozna bylo odczue, jak wielkq Kosciol przywiqzywal wag~ 
do pieniqdza. Charakterystycznym zjawiskiem tego okresu byla r6wniez 
wielka niejasnose i dezorientacja teologiczna, zarowno u teologow, jak 
i w szerokich warstwach kleru i spoleczenstwa. Religijnos~ ludu nace
chowana byla wielkq zabobonnosciq. Oceny tej nie mozna absolutyzowa~. 
Niejeden krok 6wczesnych papiezy swiadczy, iz obowiqzki swe traktowali 
powaznie. Dzialali wtedy tez biskupi i kaplani, kt6rym troska 0 dobro 
Kosciola lezala na sercu i ktorych zycie bylo przykladne. Wielu zakonni
k6w i zakonnic wykazywalo wysoki stopien wewn~trznego urobienia, 
a Iud byl pobozny. 

Niemniej Kosci61 znajdowal si~ w upadku. Luter znal obraz ten 
dobrze. Niemalo, a moze i decydujqco wplynql 6w obraz upadku na to, 
ze Luter zaprzeczal prymatowi papieskiemu, ze zni6s1 kaplanstwo j.ako 
sakrament oraz tradycj~ jako zr6dlo wiary. Slusznie zaznacza protestan
cki uczony Me iss i n g e r, ze gdyby Luter dziS zyl, nigdy by si~ kato
licyzmowi nie przeciwstawH. R6wniez spoleczenstwo chrzescijanskie, 
zwlaszcza w Niemczech, nie przyj~loby tak szybko i ochoczo naukl 
Lutra, gdyby nie znalo obrazu 6wczesnego Kosciola katolickiego i naukl 
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Lutra nie uwazalo za doskonalq jego napraw~. Pr6cz tego caly szereg 
innych donioslych, historycznych przyczyn, wsr6d nich takze jeszcze 
wiele katolickich bl~d6w, tez na to wplyn~lo. 

A zatem Kosciol katolicki rowniez ponosi win~ za chrzescijanski 
rozlam. Trzeba to powiedziec wyraznie, jesli si~ chce zadan1a ruchu 
ekumenicznego powaznie traktowac. 

Ks. Kazimierz Hoffmann 

HUMANIZM I ETYKA 

Na wst~pie spostrzezenie, ktorego nie zamierzam podbudowywac 
odnosnikami do Iiteratury przedmiotu - choc nie trudno byloby to 
uczynic: 

Istotnq troEkq filozofow, ktorzy zastanawiaj<j siQ nad problemem 
charakteru, zrodel i punkt6w oparcia system6w etycznych - jest prze
zwyci~zenie relatywizmu. Oczywiscie, nieraz relatywizm si~ przyjmuje 
i nawet dumnie glosi - lecz ten sztandarowy relatywizm formuje s.i~ 

\V cieniu antyrelatywizmu. Nawet jesLi ktos jest ,relatywistq z zapalem, 
relatywistq z wyboru - to jego postawa znajduje sw6j wyraz i ton 
dopiero poprzez ustosunkowanie si~ do wielkich system6w etyki abso
lutnej , etyki, kt6ra dla swoich tez naczelnych znajduje takie czy inn~, 
przynajmniej w zalozeniu, obiektywne uzasadnienie. 

R. Osborn, ktorego ksiqz~ Humanism and Moral Theory (London 
1959) b~d~ tu referowac - jest niewqtpliwie antyrelatywistq. Jego 
etyka humanistyczna rna w zasadzie obowiqzywac powszechnie, jest 
probq konstrukcji takiego systemu etyki, kt6ryby wyrazal og6lnoludzkie 
intuicje etyczne dost~pne dla kazdego. Zamierzenie ambitne. 

Filozoficznie Osborn jest chyba eklektykiem - w rozdziale zaty
tulowanym "Philosophical Backgrot;nd" znajdujemy niemal wszystko: 
Platona, Arystotelesa, Kanta, Locke'a, empirykow - i zdrowy rozsq
dek. Szcz~sliwie zdrowy rozsqdek zdaje si~ przewazac. oto tezy, kt6re, 
w wielkiej mierze pod wplywem 'G. E. Moore'a proponuje ostatecznie 
Osborn jako teoriopoznawczq .i metafizycznq baz~ etyki: 

,,1. Istnieje wokol nas swiat, w kt6rym urodz·ilismy si~ - i ktory 
istnial przed naszymi narodzinami. W swym istnieniu nie zalezy on 
zupelnde od naszego istnienia. Bytujq w nim inne istoty zywe i przed
mioty nieozywione. 

2. Jestesmy bezposrednrio swiadomi tego swiata. Mozemy zdobywac 
wiedz~ 0 nim i przy pomocy tej wiedzy zmieniac niekt6re jego aspekty. 

3. Sposob, w jaki jedna osoba jest swiadoma swiata i zdobywa 
Wiedz~ 0 nim - jest podobny do sposobu w jaki inni ludzie Sq swia
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domi swiata i zdobywajq wiedz~ 0 nim. Dlatego tez posiadanq wiedzq 
mozemy dzielie si~ z innymi ludzmi" (s. 100). 

Ten Wyrazny - i mozna powJedziee - mocny reaHzm uwaza Osborn 
za konieczny fundament etyki humanistycznej - trzeba bye przeko
nanym 0 rzeczywistym i konkretnym istnieniu swiata a zwlaszcza in
nych ludzi, aby zajqe wobec tego co nas otacza wlasciwq postaw~. Sy
stem filozoficzny ma w,j~c pewne znaczenie dla etyki, lecz zdaniem 
Osborna nie determinuje jej ostatecznie. Rozne teorie me,tafizyczne 
mozna polqczye logicznie z tym samym systemem etycznym, 0 lie spe!
niajq one warunek realizmu. Nie w tej jednak filozoflcznej warstwie 
lezy wartose i pewne novmn ksiqzki Osborna. Interesuj qce uwagi wy
powiada on na temat znaczenia terminow etycznych (dyskutujqc z Ewin
giem i stevensonem). N~jciekawsza jest jednak ta cz~se ksiqzk,i, 
w ktorej autor zajmuje si~ stosunkiem etyki do psychologii i nauk 
spolecznych, Moze to zresztq okreslenie niezupelnie scisle - w angiel
skiej literaturze etycznej zaznacza si~ ostatnio wyrazny odWTot od 
refleksji metanaukowych do praktyki. Uj~cie Osborna moze bye przy
kladem tego "nowego" stylu' - nielicznym i szkicowym raczej uwagom 
na temat etyk,j jako teorii towarzyszy obfita ilustracja praktycz:1u, 
autor pokazuje jak si~ etyk~ robi, zamiast teoretyzowae. Psychologia 
eksperymentalna, a jeszcze bardziej rozwojowa i w wielkiej mierze 
psychoanaliza dostarcza mu materialu do formulowania tez etycznych, 
a takze etyczno-pedagogicznych. Rola nauk spolecznych jest wtorna: 
w psychologii znajduje Osborn wizj~ optimum rozwoju jednostki, nauki 
spoleczne okreslajq natomiast pewne istotne warunki w ktorych to 
opt imum moze bye realizowane. Krqg zresztq zamyka si~: wlasnie peiny 
rozwoj jednostki osiqgajqcej dojrzalose etycznq gwarantuje prawidiowe 
wspolzycie spoleczne. Osborn nie buduje psychologii moralnosci. Zaj
muje postaw~ moralisty a nie psychologa. Posluguje s,i~ opilSem, lecz 
za swe glowne zadanie uwaza wydobycie z materialu opisowego idealu 
dojrzalosci etycznej, ktory akceptuje, a nast~pnie wartoseoiowanie z pun
ktu widzenia tego idealu. 

Na czym polega dojrzalose etyczna? Jest to ostateczny wyruik dlu
giego procesu, w ktorym przechodzi si~ od czysto utylitarnej motywacji 
ezyn6w do motywacji, w ktorej juz odgrywajq jakqs rol~ ezynniki 
poza utylitarne. Czlowiek dojrzaly etyezn.ie ma na uwadze dobro ealej 
ludzkosci a nie tylko takiej ezy innej grupy, z ktorq s[~ identyfikuie. 
Uniwersalizm, i to bezinteresowny, wiqze si~ w sposob konieczny z doj
rzalosciq etycznq. Czlowiek dojrzaly etycznie - dobry 'czlowiek 
uznaje za dobre takie czyny, kt6re Sq zgodne z jego rozumnq na1turq .
znaczy to, ze mozna rozumnde chciee, aby takie czyny byly wykony
wane przez wszystkich ezlonk6w spoleczenstwa. Osborn jest przeko
nany, ze nie mozna rozumnie chciec powszeehnej akceptaeji ezynow 
godz1\cych w dobro ogolu. Tym samym u podstaw swego quasi-kantow

http:etyezn.ie
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skiego imperatywu umieszcza natur~ ludzkq p6j~tq jakby nieco po ary
stotelesowskl!, z mocnym akcentem na uspolecznienie. Dla Osborna 
czlow,iek jest glownie i przede wszystkim "zwierz~ciem spolecznym". 
Naczelnq normq powiqzanq ze spolecznq naturq ludzkq jest norma per
sonalistyczna - osoby majq bye zawsze celami dzialania, nie wolno 
ich traMowae jako srodkow, nie wolno uzywae osob. Prawem osoby 
jest wolnase polegajqca na podporzqdkowaniu rozumowi. Wolnose czlo
wieka to wolnose bycia czlowiekiem czyli istotq rozumnq - twierdzi 
Osborn za Kantem. 

Ideal dojrzalosci etycznej jest czyms istotnie zwiqzanym z naturq 
ludzkq, takq jaka jest konkretnie dana w doswiadczen iu, nie tylko. 
potocznym, lecz i w obserwacjach psychologow, socjologow i religia
znawcow. OsboI1n uznaje historyczne ~ socjologkzne uwarunkowanie 
szczeg610wych norm i przepisow etycznych wyst~pujqcych w roznych 
kr~gach ku}turawych. W pewnych warunkach np. poligamia jest etycz
nie zla - w innych .natomiast moze bye dobra. Lecz samo dqzenie do. 
ulazenia stosunk6w mi~dzy ludzkich tak, aby prawa osoby byly usza-' 
nowane - jest juz wedlug Osbarna czyms bezwzgl~dnie dobrym, n ie
zalemie od jakichkolwiek okoIicznosci. Ten element mazemy zasadniczo 
odnaleze we wszystkich kodeksach etycznych. 

Tak - dose sympatycznie - przedstawia si~ antyrelatywizm Os
borna. W post~powaniu wartosoiowym moralnie widzi an bezwzgl~dnq 
pelni~ czlowieczeiistwa. Lecz pelni~ t~ nie wszyscy osiqgajq. W pew
nym sensie czlowiek nie rodzi si~ Jstotq rozumnq, lecz si~ niq staje. 
Moze dojse do dojrzalosd etycznej - a moze si~ w rozwoju zatrzymac. 
Moze zye sto lat - pod wzg'l~dem etycZlUym nie wychodzqc poza ego
centryzm pi~ciolatka. 

Dla osiqgni~cia dojrzalosci etycznej konieczny ' jest udzial w zyciu 
spolecznym. Dopiero spoleczeiistwo czyni czlowieka czlowiek,iem. Spa
leczeiistwo ktore par excellence jest srodowiskiem wychowawczym. 
Osborn wartosoiuje sb'uktury spoleczne wlasnie z punktu widzenia ich 
walorow wychowawczych, wysoko ceniqc prawdziwq demokracj~ 
w ktorej jest miejsce dla osobistej odpowiedzialnosci - a pot~piajqc 

wszelkie przejawy totalitaryzmu, ktory dlatego jest tak zly, ze osiqgani~ 
dojrzalosci etycznej prawie uniemozliwia. 

Pjerwszq komorkq spolecZlU'l, w ktorej rozpoczyna si~ proces doj
rzewania etycznego jest rodlJina. 

Osborn stara s.j~ szczegolowo przedstawie ten proces poworujqc si~ 
na liczne monografie z zakresu psychologii rozwojowej, przedstawiaj'lce 
przebieg formowania si~ poj~e i postaw etycznych (Shinn, Stern, Ler
ner, Buhler, a zwlaszcza Piaget). W pierwszej fazie rozwojowej dziecko 
jest spolecznie slepe. Jesli dos.trzega dnne osoby, to tylko jako srodlei 
lub przeszkody w realizacji wla'snych dqzeii. Istnieje scisly zwuqzek 
mi~dzy rozwojem spolecznym dziecka a budzeniem si~ jego swj,ado-" 
mosoi moralnej. 
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Osborn referuje obszernie interesujqce spostrzezenia J. Pdageta 
opublikowane w jego pracy ,,0 sqdzie moralnym dZliecka", a takze 
wlasne doswiadczenia tego rodzaju zebmne wsr6d dzieci tureckich 
w Izmirze. I Piaget i sam autor rozpocz~li swe dociekania od analizy 
stosunku dzieci do prawidel obowiqzujqcych w grach - na przyklad 
w zabawie w klasy. Wplyw doroslych jest w tej dziedzinie minimalny 
mozna wi~c obserwowac postawy naprawd~ spontaIlli=e. Sprowadzajq 
si~ one do trzech kolejno nast~pujqcych po sobie typow. Granice mi~
dzy rumi nie Sq oczywiscie ostre. 

Piaget notuje interesujqcy fakt, ze postawa dwunastola,tkow wobec 
regul gry jest na ogol znacznie bardziej racjonalna i demokratyczna 
niz postawa doroslych w analogicznych sytuacjach zycia spoleczno-po
litycznego. Zaznacza si~ tu jakas regresja. Piaget analizuje dalej sto
sunek dzieci do wartosci moralnych. I tu obserwujemy podobnq cie
k awq prawidlowosc. 

Pierwotnie dzieci oceniajq czyny nie z punktu widzenia intencji 
lecz ze wzgl~du na skutki, zwlaszcza mateI'ialne szkody. Dziecko, ktore 
sUuklo niechcqcy dziesi~e filizanek, powinno bye zdandem swych r6
wiesnikow ukarane surowiej niz dziecko, ktore naumyslnie stluklo 
jednq. To klamstwo bywa uwailane za gorsze, za ci~:iszq win~, kt6re 
jest mndej prawdopodobne, w ktore trudniej doroslym uwierzye. 

Osborn uwaza, ze w Wlielkiej mierze jest to skutkiem niewlasciwego 
post~powania rodzicow, kt6rzy cz~sto sami stosujq wobec dziecka po
qobne kryteria, nie zwracajqc uwagi na motywy jego czynow a wy
lqcznie starajqc si~ 0 wlasny jaki taki spokoj. W ten spos6b rodzice 
bardzo wyraznie opozniajq dojrzewan;ie etyczne dzieoi, a nieraz na cale 
zycie pozbawiajq je zdrowych reakcji moralnych. Kontynuujqc swe 
wywody Osborn szuka z kolei wyjasnienia faktow etycznych w pra
cach psychoanalitykow. Jego stosunek do psychoanaUzy jest krytyczny, 
znajduje w niej jednak interesujqce elementy. (Osborn jest autorem 
studium zatytulowanego "Freud i Marks"). Przydaje mu sd~ wiele ob
serwac.ii i faktow, a nadto terminologia, w ktorej, jak sqdzi, motna 
bardziej precyzyjnie opisae proces dojrzewania etycznego. 

Dziwne slownictwo Freuda - ,id", "ego", "super-ego" - to wszystko 
zdaniem Osborna nazwy okreslajqce konstrukcje myslowe symbolizu
jqce z!oilone procesy psychiczne. Znaczenie psychoanalizy dla etykl 
rna polegae na fakcie, ze teoria ta pokazuje rol~ proces6w nie
swiadomych w zyciu psychicznym i dostarcza bardzo waznego dla ana
liz etycznych poj~oia "super-ego". Teoria proces6w nieswiadomych 
moze bye w wielu waznych aspektach bl~dna. Lecz, stwierdza Osborn, 
slusznie kladzie ona tak wielki nadsk na rol~ tych procesow w ksztal
towaniu si~ naszego swiadomego zycia. Osborn jest przekonany, ze 
roznace pomi~dzy teoriami zycia moralnego - opierajqcymi si~ przeciez 
glownie na introspekcji - wywolane Sq wlasnie roznorodnosciq struk
tur psychicznych ich tworcow i nie wyklucza takze dzialania czynni
k6w podswiadomych. 

http:serwac.ii
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Interpretacja freudyzmu w wydaniu Osborna odbiega nieco od tra
dycyjnej. Freudowskiie "id" jest terminem kt6ry oznacza dla Osborna 
impulsywny, instynktowny aspekt zycia psychicznego, element calko
wicie nieswdadomy, zmierzajqcy do natychmiastowego i bezwarunko
wego zaspokojenia. Jest to zycie psychiczne w sens,ie i stopniu naj
bardziej prymitywnym, irracjonalne i amoralne. Jest to "bestia w nas" 
o kt6rej pisze Platon w "Republice". 

"Ego" jest zracjonalizowanq i swiadomq modyfikacjq "id". "Id" 
dominuje nad "ego", lecz jednoczesnie "ego" dqzy do przezwycd~zenia 
tej swoistej tyranii. szuka wsparcia w autorytecie rodzic6w i innych 
doroslych. Pierwotnie autorytet ten dziala od zewnqtrz. lecz stopniowo 
jego wplyw przeksztalca si~ w osobnq wewn~trznq stI'uktur~, tworzqC 
jakby swoistq psychicznq reprezentacj~ doroslych. posiadajqcq w nad
miarze cechy kt6re d7Jiecko im przypisuje, - zwlaszcza wszechwiedz(l 
i surowosc. To jest wl:asnie "super-ego", najbardziej pierwotny wariant 
swiadomosci moralnej. Teoria "super-ego" moze wydawac si~ na pierw
szy rzut oka jakqc mitologiq. Jednakze tym, co ona istotnie wyraza, 
jest po rirostu fakt - potwierdzony nawet przez ludowq mqdrosc: 
"czym skorupka za mlodu nasiqknie..." - fakt. ze wplyw rodzic6w 
trwa przez cale zycie i mozna go odnalezc w post~po,waniu niby juz 
zupelnie doroslych ludz.i. Nosimy w swej psychice - nie zdajqc sobie 
z tego sprawy - caly ogromny bagaz schemat6w zachowania. impul
s6w ,i odruch6w. ktore nalezq wlasciwie do bezkrytycznego okresu dzie
cinstwa - a nadal wywierajq pot~zny wplyw na nasze post~powanie. 
choc wydaje nam si~. ze post~pujemy tak jak swiadomie chcemy. 

Zdaniem Osborna nie jest jednak z nami tak zupelrue zle. Kryty
kuje on poglqd Freuda, jakoby racjonalne zycie psychiczne mialo bye 
tylko projekcjq podswiadomosci. Zresztq sam Freud nie byl 0 tym do 
konca p,rzekonany. Oczywiscie wi~kszosc ludzi nie .kieruje si~ gl6wnie 
ro-zumem. Sq jednak chwile, w kt6rych zdajemy sobie spraw~. ze nasze 
swiadome. rozumne post~powanie zmierza do irracjonalnych ce16w. 
Ta swiadomosc - to juz poczqtek wyzwolenia, poczqtek dojrzalosci 
etycznej~ Swiadome. racjonalne tendencje "ego" rozwijajq si~ jako od
powiedz na wymagania zewn~trznego sWiata, zwlaszcza potrzeb zycia 
,spoiecznego. 

Proces dojrzewania etye-znego to proces przechodzenia od moral
nose! "super-ego" - kt6rq m6wiqc jeszcze innym j~zykiem mozna by 
okreslic jako nieautentycznq - do moralnosci "ego", do rozumnego 
poczucia obowiqzKU uzasadnionego przez poznan,ie natury stosunk6w 
mi~dzyludzkich. 

* 
Czy istotnie ideal dojrzaloiici etycznej wydobyty przez Osborna 

z marterialu obserwacji psychologicznych - jest wystarczajqco obiek
tywnie uzasadniony? Innymi slowy: czy j.ego etyka jest przynajmniej 
jakiffiS krokiem w kierunku przezwyci~zenia relatywizmu? 
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Takie niewqtpliwie bylo zamierzenie autora, zamierzeruie pi~kne 

i podj~te z motywow etycznie wysoko wartosciowych. Autor sam stwier
dza, ze chcial przez swojq prac~ umocnie postaw~ wszystkich huma
nistow, ktorzy potrzebujq teoretycznej bazy dla swej dzialalnosoi prak
tycznej zmierzajqcej do poprawy losu ludzkosci, do wyeliminowania 
takich przejawow zia spolecznego jak przesIadowania rasowe, wyzysk 
ekonomiczny i spoleczny. Takiej - wspolnej wszystkim bazy - d:J
tychczas brak. Nie dostarcza jej zdaniem Osborna relig,ia, nie tylko 
dlatego, ze nie wszyscy jq wyznajq. Podziela on stanowisko Kanta, 
ze moralnose wyprzedza re1igi~ i jest jej warunkiem. Nawet przeko
nanie 0 istnieniu Boga jest czyms wtornym wobec akcept acj i porzqdlm 
moraInego. Trzeba wi~c najpierw ugruntowae ten porzqdek, aby IJlOC 
bye racjonalnym wyznaWCq jakiejs religii. Kladqc nacisk na spolecznq 
baz~ i uzasadnienie norm etycznych Osborn chce ponadto uchronie 
ideologow wspolczesnosci przed niebezpieczel1stwem sentymentalnego 
moralizmu. Dobra wola i szlachetne ch~oi muszq zostae wcielone w kon
kretne mechanizmy spoleczne, takie, ktoreby mogly rzeczywiscie do
prowadzie do poprawy sytuacji spolecznej. 

Czy to zamierzenie udale s1~ autorowi zrealizowae? 
Chyba i tak - i nie. 
Cala warstwa praktycznych, etyczno-pedagogicznych refleksji jest 

przekonywajqca. Ideal dojrzalosci etycznej jest ogolnoludzkim idea
lem - jego sformulowanie w uj~ciu Osborna zdaje si~ bye bard~o 

trafne. Ludzie, k torzy wyzwolili si~ od podswiadomych destruktywnych 
impulsow, umiejq bye rozumni - tacy ludzie budzq gl~boki szacunek. 
Trawi nas t~s'kno'ta do organizacji zycia spolecznag.o, realnie sprzyja
jqcej procesom dojrzewania etycznego. W pewnym sensie to co pisze 
Osborn 0 dojrzalosci etycznej - to po prostu nowe i szcz~sliwe u.i~cie 
bardzo starej idei, sformulowanej kiedys przez Gilsona w hasio "Dlu
bionym tworem Bozym jest rozum". Racjonalistyozna i personal:
styczna etyka Osborna jest jednak jakos niewspolczesna w swym "wy
dzwi~ku". Podobalaby si~ moze I:,w. Tomaszowi z Akwinu, lecz Pascal 
i Camus uzmaliby jq za wstr~tnie naiwny racjonalistyczny schemat. 

I moina by si~ z nimi do pewnego stopnia zgodzie - racjonalizm 
Osborna jes,t w po.rownaniu z racjonalizmem sw. Tomasza (jesH w ogole 
mozna do sw. Tomasza doczepie jakis ",izm") bardzo plaski i kr6tko·· 
dystansowy. Chyba jest tak dIatego, ze sw. Tomasz swojq "racjonaJi
stycznq" etyk~ (ktora takze jest humanistyczna) opiera na powiqzanej 
z metafizykq antropologii filozoficznej, w kt6rej prymat intelektu ma 
peIne filozoficzne uzasadnienie - a Osbornowi muszq wystarczye za
ledwie szczqtki metafizyki i psychoanaliza. Sw. Tomasz pokazuje czb
wiekowi myslqcemu jego miejsce w sensownym racjonalnym kosmo
sie - a Osborn moze go umiescie co najwyzej wsr6d niezupelnie 2je
dnoczonych narodow. 

Przekorny - a moze tylko sensu stricto f i 10 z 0 f u j q c y krytyk 
moze ponadto zapytae Osborna - A dlaczego wlasciwie mamy bye 
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uspolecznieni i racjonaIni? Czemu dr~czyc swoje ,.Id" i przeksztalcac 
je w "ego"? Przy braku zalozen metafizycznych odpowiedz na to py
tanie nie moze bye ani pel:na ani ciekawa. Niekt6re sformulowania 
Osborna zdajq si~ wskazywae ze wyhynqlby w niej - spod pl~knej 

polewy personalizmu - zwykly utylitaryzm. Takie np. zdanie ze str. 53: 
"Moral nose jest specyficznq formq swiadomosci spolecznej, swiadomosci 
wzajemnych zaleznosci". Wydaje mi si~, ze pr6ba uspolecznienia per
sonalizmu opartego na zalozeniach kantowskich nle powiodla si~ Os
bornowi - bo nie mogla si~ udae, skoro prowad",i do wewn~trz.!1ej 

sprzecznosci: Uspolecznienie proklamowane na bazie utylitary'zmu mus! 
przekreslic bezwzgl~dnq autonomi~ kantowskiego "kr6lestwa ceI6w", 
domeny os6b, kt6rych prawem jest aby zawsze byly tylko celami dzia
lania a nie jego srodkami. Uspoleczniony personalizm domaga si~ in
nych, bogatszych filozofdcznie zalozen. W sumie jednak wysHki Osborna 
zaslugujq nn szacunek i uwag~  a w swej cz~sci praktycznej - na 
wykor zystanie. 

Hali:na Bortnowska 

PlEe OKRESOvV ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Bezposrednio po wyborze prezydenta Kennedy'ego nazwisko pro
fesora Walta W , Rostowa wykladajqcego histori~ gospodarczq w Massa
chusetts Institute of Technology w Cambridge (USA) stal0 si~ slawne. 
Prezydent Kennedy powolal go jako rzcczoznawc~ w komisji kontroli 
zbrojeri. i komisji stosunk6w amerykaI1sko-radzieckich. Jego kierownicza 
rola w zespole doradc6w prezydenta oraz rozmowy, jakie prowadzil 
w IVloskwie, 5wiadczq 0 duzym znaczeniu tej osobistosci. NiewCjtpliwie 
u podstaw te j slawy i znaczenia leZy jego znakomita ksiqzka, w ktorej 
wyklada niezwykle jasno, Iogicznie i sugestywnie teori~ gospodarczego 
rozwoju, kt6ra r6wnoczesnie stanowi podstaw~ teoretycznq pomocy 
gospodarczej Zachodu dla kraj6w zacofanych. Ksiqzka ta, pod tytulem 
The Stages of Economic Growth, wydana w 1960 przez brytyjskCj Cam
bridge University Press, powstala z wyklad6w, kt6re prof. Rostow 
wyglosH w jesieni 1958 na uniwersytecie Cambridge (W. Brytania). 

Rozw6j gospodarczy kazdego spoleczenstwa dzieli si~ wg Rostowa 
na pi~e zasadniczych okres6w. Tylko wysoko rozwini~te kraje znaj
dujCj si~ w okresie ostatnim, inne - mniej rozwini~te lub zacofane 
znajdujq si~ daleko w tyle. Punktem wyjsciowym rozwoju kazdego 
spoleczenstwa jest okres tzw. go S pod ark i t r a d y c jon a 1 n e j. 
Obejmuje on wszystkie spoleczenstwa, kt6re w swym rozwoju nie do
5zly do poznania nowoczesnej techniki i nauk scislych, co odbija siq 
ujemnie na ich rozwoju gospodarczym. Poniewaz Rostow interesuje 
si~ wylCjcznie wsp61czesnym rozwojem gospodarczym i r6wnoczesnie 
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chce wykorzystac swe teorie dla rozwiqzania trudnosci, przed k t6rymi 
dzis stoi Zach6d, wi~c w pierwszym okresie miesci wszystkie zjawiska · 
gospodarcze i spo!eczne, nacechowane dlugotrwa!q stagnacjq. 

W drugim okresie, kt6ry Rostow nazywa okresem spoleczenstwa 
przejsciowego (transitional society), tworzq si~ podstawy i przes!anki 
dalszych przemian. Na tym gruncie staje si~ dopiero mozliwy wzrost 
gospodarczy. Wprowadzenie jednolitego ustawodawstwa, dobrej admini
stracji, oswiaty kladqcej nacisk na racjonalny i naukowy system wyche
wawczy, wyswobodzenie czlowieka z tradycyjnych wi~z6w ustroju 
feudalnego i budowa tzw. materialnej infrastruktury spoleczenstwa Sq 
istotnymi warunkami wzrostu gospodarczego. 

Okres ten trwa w poszczeg6lnych krajach dluzej lub kr6cej, za
leznie od specyficznych warunl{6w danego kraju. Po nim nast~puje 

trzeci zasadniczy okres, kt6ry trwa stosunkowo niedlugo, zwykle tylko 
kilka dziesi~cioleci. Jest to tzw. okres s tar t u (take-oft-stage), kt6ry 
nacechowany jest szybkim wzrostem inwestycji i gwaltownym rozwo
jem jakiegos dzialu lub sektora gospodarki narodowej, przewaznie 
przemyslu. Przyrost . ludnosci jest w tym okresie stosunkowo niewielki 
i waha si~ w grankach od 10/ 0 do 1,5% rocznie. Wainq jest przy tym 
rzecz<j, Ze udzial inwestycji we wlasciwym dochodzie narodowym (net 
national product) w ciqgu kr6tkiego okresu czasu wzrasta od okolo 
50/0 do 100/0, a wzrost gospodarczy post~puje w takim stopniu, ze moze 
si~ juz opierac w przewa:i:ajqcej mierze na czynnikach wlasnych, endo
genicznych. 0 ile rozw6j gospodarki w "okresie przejsciowym" post~

puje bez interwencji czynnik6w publ1cznych, 0 tyle w "okresie startu" 
rZqdy stosujq swiadomie lub nieswiadomie srodki dla przyspieszenia 
rozwoju gospodarczego. Zr6dlem rozdzialu srodk6w finansowych Sq 
przewa:i:nie reformy spoleczne, wzgl~dnie samofinansowanie zwiqzane 
z politykq infla,cyjn<j. Powstaje wi~c pytanie, jakie nalezy wysnuc wnio
sk'i w zakresie stosowania polityki gospodarczej w krajach rozwijajq
cych si~ lub w stosunku do nich. W chwili orecnej na przyklad Ar
gentyna, Turcja, Indie i Chiny znajdujq si~ w krytycznym okresie 
startu. Wzrost gospodarczy przejawia · si~ w r6inych sektorach i bran
zach, np. przemysl wl6kienniczy (W. Brytania w XVIII i pocz. XIX w.l, 
w~giel i :i:elazo dla kolei (Stany Zjed. w XIX w.), drzewo (Szwecja 
koniec XIX w. i poczqtek XX w.), przemysl rolno-spozywczy (Dania 
XIX w.) oraz trwale dobra konsumpcyjne (Argentyna, Australia). 

Z chwilq gdy proces tych przemian gospodarczych przybiera na 
sile, r6wnoczesnie pojawiajq si~ dqzenia rzqd6w i jednostek gospo
darczych, by nadal': mu charakter wielostronny i bardziej wyr6wnany. 
Ten tzw. p ~ d dod 0 j r z a los c i (drive to maturi.ty) stanowi 
czwarty okres rozwoju gospodarczego. Rostow, opierajqc si~ na bada
niach obejmujqcych wszystkie kraje rozwini~te, dochodzi do wniosku, 
ze ta r6wnowaga struktury gospodarczej, polegajqca na szerokim 
wachlarzu produkowanych wyrob6w, zaczyna siE: przejawiac mniej 

http:maturi.ty
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wi~cej w szescdziesiqt lat po okresie startu. W wypadku W. Brytanii 
byl to mniej wi~cej rok 1850 (symbolem tego byla wielka wystawa 
w Palacu Krysztaiowym), Stan6w Zjednoczonych - rok 1900 (wojna 
amerykarisko-hiszpariska), Niemiec - rok 1914, Japonii - 1941 i Zwiqz
ku Radzieckiego - rok 1950. Podzial na te fazy, wedlug Rostowa, wy
biega daleko swym znaczeniem poza czysto chronologiczno-mechanicznq 
k1asyfikacj~ rozwoju gospodarczego. 

Po dojsciu do etapu dojrzalosci gospodarka kazdego kraju staje 
przed wyborem - w jaki spos6b wykorzystac nowowytworzone i po
t~zne, a zarazem wzajemnie uzaleznione i rozwijajqce si~ mozliwosci 
produkcyjne. Spoleczeristwa wchodzqce w piqty okres swego rozwoju 
gospodarczego, kt6ry zosta! nazwany przez Rostowa okresem mas o
we j k 0 n sum p c j i, mUSZq dokonac wyboru - albo rozwijajqc na
dal SWq ekspansj~ i wzrost gospodarczy, alba przeksztalcajqc si~ w tzw. 
spoleczeristwa dobrobytu, w kt6i'ych zwolniony wzrost gospodarczy 
Iqczy si~ ze zwi~kszonymi swiadczeniami socjainymi, wolnosciq oso
bistq i skr6ceniem czasu pracy. Wyb6r ten jest cz~sto trudny i niebe?
pieczny, ale tak spoleczeristwo, jak i jego instytucje mUSZq go kiedyli 
dokonac. W pewnych wypadkach dokonanie wyl:lOru przynosi ze sobq 
wojn~ (wypadek Niemiec i Japonii), w innych wypadkach pokojowe 
przejscie w aJues masowej konsumpcji (Stany Zjednoczone), w jeszcze 
lnnych wypadkach powstanie (welfare state) paristwa dobrobytu (W. 
Brytania). Zdaniem Rostowa Zwiqzek Radziecki stoi obecnie przed 
takim wyborem. W okresach przejsciowych mi~dzy poszczeg6Inymi 
fazami rozwoju go~podarczego istniejq minimalne . mozliwosci uwik!ania 
si~ w wojn~, poniewaz poszczeg6Ine paristwa Sq zbyt pochloni~te roz
wiqzywaniem wlasnych trudnosci, zwiqzanych ze wzrostem gospo
darczym. Kraje znajdujqce si~ w piqtym okresie rozwoju, a w szcze
g61nosci Stany Zjednoczone, zdaniem Rostowa zblizajq si~ do stopnia 
rozwoju gospodarczego, okreslonego przez autora jako Iezqcy poza okre
sem masowej konsumpcji (charakterystyka tego okresu to: dzieci, nudil, 
przestrzeri kosmiczna, pospolite rozrywki). Okres nadchodzqcy nie rna 
jednak dia naszej generacji wi~kszego znaczenia na skutek istnienia 
nierozwiqzanych problem6w wsp61czesnych, takich jak: stosunki mi~
dzy Wschodem a Zachodem oraz kraje nierozwini~te. 

Tygodnik brytyjski "Economist", zwykie bardzo wstrzemi~zliwy, 

okreslil w kr6tkiej recenzji dzielo prof. Rostowa jako "najpowazniejszy 
wklad do dyskusji politycznej i gospodarczej, jaki zosta! wniesiony 
przez ekonomist~ po II wojnie swiatowej". Odnosi si~ to przede wszyst
kim do wniosk6w, Jakie polityka Zachodu powinna wyciqgac, szcze
g61nie w stosunku do Zwiqzku Radzieckiego i kraj6w nierozwini~tych. 
Og6Inie biorqc, krytyk~ smia!ych tez Rostowa mozna zesrodkowac 
z punktu widzenia teoretycznego na trzech zasadniczych kierunkach: 
na rozgraniczeniu poszczeg61nych okres6w, na zagadnieniu zwi~kszonej 
mozliwosci wyst~powania kryzys6w przy przejsciu z jednego okresu 
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do drugi:ego oraz na og6Inym znaczeniu ksiqzki. Przede wszystkim po
dzial na poszczeg6Ine okresy rozwoju gospodarczego wydaje si~ zbyt 
mechaniczny i uog6lniajqcy, gdyz szereg krajow nie przechodzi przez 
poszczeg6Ine zasadnicze fazy rozwojowe, przeskakuje je Iub dokonuJq 
si~ one jednoczesnie. Na przykiad Australia w chwili obecnej znajduje 
si~ r6wnoczesnie w okresie startu i w okresie masowej konsumpcji, 
natomiast w Kanadzie okres dojrzalosci i piqta faza rozwoju zbie
gajq si~ razem. Mozliwosci przesuni~e, wzgl~dni~ przedluzen okres6w 
rozwojowych zaznaczajq si~ wyraznie przy obserwacji swiatowego po
dzialu pracy, ktory powoduje, ze niekt6re wielkie kraje mogq przebye 
w bardzo kr6tkim czasie wszystkie okresy rozwojowe. Przy dzisiejszym 
stanie techniki i wymiany jest rowniez zupelnie mozliwe, ze kraj ty
powo rolniczy nie b~dzie potrzebowal peinego uprzemyslowienia, by 
osiqgnqe bar dzo wysoki poziom zyciowy. 

P ozornie schematyczny uklad okresow rozwo ju gospodarczego 
w rzeczywistosci przedstawia si~ jednak nieco odm1ennie. Badaj1jc od
dzialywanie szybkie go wzrostu gospodarczego w niektorych k raj ach, 
obserwujemy zjawisko tzw. wzrostu automatycznego, wykorzystuj1jcego 
d otychczasowe inwestycje i wzwst liczby Iudnosci, przynoszqcego przy
rost dochodu narodowego na zasadzie powi~kszenia si~ kapitalu na 
procencie skladanym. Rostow w skazu je przy tym na duze znaczenie 
cz~sto zapoznanego czynnika psychologicznego, a mianowicie na dora
stanie w ciqgu takiego ok resu dwoch Iub trzech generacji, przezywa
jqcych intensywnie osiqgni~cia gospodarcze tego okresu rozwoju. Istnie 
nie tego mechanizmu wzrostu wydaj e si~ bye niew qtpliwe , wprawdzie 
badania por6wnawcze musia lyby uj qe znacznie wi~kszq liczb~ kraj6w 
i bye pelnie jsze, tym niemniej jest to h ipoteza pasjonujqca, bo odkry
waj qca pewne mozliwosci przewidywania rozwoju gospodarczego 
w przyszlosci. 

Decydujqcym problemem spoleczeiistwa przy przeJsciu z jednego 
okresu w zrostu do drugiego jest dokonanie pewne go wyboru. Kazde 
przej scie do nast~pnego okresu rozwoju przynosi ze sobq wi~kszq po
t~g~ gospodarczq i zwi~kszone znaczenie polityczne. Ten wyb6r pociqga 
za sobq rown iei pewne konsekwencje natury socjologicznej i psycho
logicznej. Rostow niest.ety nie rozwija szerzej tego zagadnienia, nie 
probuje okreslie jak wielki musi bye dany obszar gospodarczy i jakim 
warunkom powinno odpowiadac. spoleczeiistwo majqce dokonae wyboru. 
W tym zakresie naleialoby prowadzic szersze badania, kt6rych wyniki 
posluiylyby sformuicwaniu teorii, mogqcej dawae wytyczne dla dzia
!aIno~ci politycznej. W pewnych okolicznosciach takie poj~cia, jak 
panstwo dobrobytu, masowa konsumpcja oraz ekspansja imperiali
styczna, nie Sq alternatywami wzajemnie si~ wykluczajqcymi. Stany 
Zjednoczone w czasie ostatniej wojny, dokonujqc ogromnych wysilk6w 
gospodarczych daly dow6d, ie te dwie alternatywy, tj. ekspansja im·· 
perialistyczna i masowa k.gnsumpcja Sq, ekonomicznie rzecz biorqc, do 
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przeprowadzenia. OsiCjgni~cie piCjtej fazy rozwoju gospodarczego moze 
rozlozyc si~ bardzo w czasie, w chwili obecnej u progu jej znajdujq 
si~ Stany Zjednoczone, Kanada, a takze cz~sciowo Zwiqzek Radziecki. 
Uwagi te Sq wprawdzie jedynie spelmlacjami; uj~cie faz rozwojowych 
w formie pewnych alternatyw nie stwarza powszechnej i niezawodnej 
metody sledzenia dalszego ich przebiegu, lecz stwarza podstaw~ do 
badan i przewidywan. 

Wedle Rostowa ludzie nie kierujq si~ wylqcznie motywami gospo
darczymi, lecz takze calym zespolem roznych motywow nie opartych na 
bazie ekonomicznej. Rostow wyraza nadziej~, ze mozna uniknqc rewo
lucji przez zawarcie rozsqdnych kompromisow mi~dzy silami politycz
nymi i spolecznymi, z chwilq gdy proces wzrostu posunie si~ dosta
tecznie naprzod. Teoria Rostowa, pomyslana jako narz~dzie analizy 
wspolczesnych problemow polityki amerykanskiej, odzwierciedla wiar~ 
Zachodu w post~p, w mozliwosci ewolucyjnego wyrownania przeci
wienstw oraz we wzrost gospodarczy oparty na pokojowym rozwoju 
sytuacji mi~dzynarodowej. 

Roman Chorosnicki 

ZAPISKI NA M ARGINESACH 

Z londynskiego "Economista" uwagi ° gaullistach (na marginesie 
stra jkow chlopskich): "Gaullisci popsuli zasadniczy tryb francuskiej 
i w ogole kazdej - machiny rzqdzenia. Panstwo reaguje tylko frag
mentarycznie albo zbyt powoli na potrzeby i zyczenia znacznej cz~sci 

narodu. Dzieje si~ tak potrosze dlatego, ze wszystko zaleiy teraz od 
jednego czlowieka, potroszc - g~yz jego podwladni, to przewaznie 
miernoty, potrosze ze wzgl~dow pryncypialnych. Podstawowym za10-. 
zeniem PiCjtej Republiki jest bowiem teza, ze panstwo musi stae ponad 
stronnictwami i musi zmierzac do dobra narodowego z wytrwalCj obo
j~tnosciq na krytyki »wrogich klik" z lewa i prawa. Niestety wytrwa~R 
oboj~tnose zbyt cz~sto wyglqda po prostu na gluchot~ lub nieudolnosC'·. 

w tymze numerze recenzja z ksiqzki 0 filozofii politycZll1ej Pandita 
Nehru: "Czytelnik przekona si~, ze p. Nehru, jak wi~kszose praktyku
jqcych politykow, w ogole nie posiada filozofii politycznej. Nie rna on 
ani teorii panstwa, ani teorii natury ludzkiej, ani nawet teorii »do· 
brego spoleczenstwa".Wystarczy rou etyka angielskich, elitarnych 
public schools, skrzyzowana z dqzeniami fabianskiego socjalizmu. Cel 

Znak - 11 
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nie uswi~ca srodk6w. Dobry rZqd nie zastqpi samorzqdu, ale jest jednalt 
wazny. Zarozumialosc Europy bywa m~czqca. Kolonializm jest zly. 
Gwalt nie we wszystkich okolicznosciach jest niemoralny, lecz na ogol • nalezy go unikac. Czlowiek glodny gotow myslec wi~cej 0 brzuchu niz 
o wolnosci. Marks umarl juz dosyc dawno". Tak cynicznie sumuje mysI 
Pandita Nehru recenzent z "Economista" (a ksiqzka, 0 ktorej mowi 
zredagowana przez M. N. Dasa - zawiera wybor tekst6w premiera 
lndii) i konczy tymi slowy: "Nehru zdzialal wiele. Lecz w dziedzinie 
mysli .wystarczylo mu na og6l to, czego nauczyly go Harrow i Trinity, 
wszystko razem lekko podlane sosem Gandhiego i przyprawione dla 
wi~kszej pikantel'ii pokaznq szczyptq Harolda Laskiego". 

-:: 

W "Le Monde" pisze swietny czasami Robert Escarpit: "Widzqc w ga
zecie list~ dokumentow, jakie skonfiskowano u podejrzanych z prawa 
i z lewa, kt6rych wzywa si~ lub aresztuje codziennie, czuj~ rosnqcy 
niepokoj. Cozby znaleziono u mnie, gdyby przypadkiem zrobiono re
wizj~? Nie mija dzien, by listonosz nie przyniosl mi - lub jacys obcy 
ludzie nie wrzucili do skrzynki - obfitej prozy, pochodzqcej raz od 
FLN, kiedy indziej od OAS, od lewicowych gaullistow i prawicovvych 
antygaullist6w, od ekspresoidow i rivarolan. Przyznam, ze nie umiem 
zadbac 0 zniszczenie tej buntowniczej literatury. Odbywa ona w r6z
nych punktach mego mieszkania dluzsze lub krotsze postoje, by w koncu 
zniknqc Jub ulec zapomnieniu w jakims zakamarku. Boj~ si~ wi~c, ;;e 
jesli dokonana zostanie u mnie rewizja, gotowi mi przypisac - wenle 
tego, co znajdq - opinie sprzeczne, lecz w kazdym razie wywrotowe. 
Zresztq kto wie, czy jakies pismo dzisiaj chwalebne nie zostanie jutro 
pot~pionei Mam na polkach niejeden przyklad. Biblioteka, ktorej si~ 
nie pilnuje, gotowa zaprowadzic czlowieka va szubienic~! Poczuj~ si~ 

naprawd~ bezpieczny dopiero wtedy, kiedy spal~ wszystkie swoJe 
ksiClzki". 

::

Umiej~tnosc krytyki wewn~trznej jest dla panstw i spoleczenstw 
oznakq zdrowia. Nie chodzi 0 samokrytyk~, tylko 0 krytyk~ tout cour t. 
Jak wiadomo w ZSRR miniony okres ciervial na jej niedowlad. Tym 
bardziej interesujqce - ol'az dowodzqce zwi~kszonej zywotnosci i t~

zyzny - Sq rozne otwarte dyskusje i dost~pne wszystkim krytyczne 
publikacje, 0 jakich dowiadujemy si~ z ZSRR. 

Jedna z nich, to pien"1szy tom Historii Wielkiej Wojny Narodowej 
Zwiqzku Radzieckiego, 1941-1945, kt6ry ukazal si~ ostatnio w ZSRR. 
Ostatnia cz~sc tego tomu analizuje z duzym i pouczajqcym obiekty
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wizmem wszystkie bl~dyi niedociqgni~cia zarowno teoretyczne jak 
i praktyczne - radzieckich sil zbrojnych w przeddzien wybuchu wojn..,. 

Autorzy tego zbiorowego dziela twierdzq, ze zasadnicze zalozenia, 
dotyczqce przyszlej wojny, byly rozsqdne, ale teoria wojskowosci ciel"
piala na pewne luki i niedociqgni~cia : "zwlaszcza od roku 1937 zle n3 · 

niq wplywal kuIt osobowosci StaHna. Kult ten wywolywal dogmatyzm 
I scholastycyzm, ktore przeszkadzaly niezaleznym wojsko.wym bada
niom. Studenci musieli nieraz czekae na op ini~ jednego czlowieka 
i sprawdzac swoje teorie nie w praktyce, lecz szukajqc gotowych for
mul i cyta tow". ZSRR nie mial w roku 1941 doswiadczenia woje11 •nego. Wciqz jeszcze - jak twierdzq autorzy - myslano anachronicz
nymi .kategoriami walk Rewolucji, a wojna hiszpan ska nasun~la wnio
ski calkiem falszywe, wskutek ktorych niedoceniano znaczenia ci~zkiego 
lotnictwa i koncentracji czolgow. Nawet przyklady Polski i Francji 
nie sprostowaly tych mnieman, bo radzieccy teoretycy tlumaczyli nie
mieckie sukcesy brakiem oporu obu krajow i dzialalnosciq Piqtej Ko
!umny. Dopiero woj ha z Finlandiq stala si~ powaznq i kosztownq naukq, 
!lIe bylo za p6zno, by przeorganizowae armi~. 

Autorzy twierdzq dalej, ze radzieckie koncepcje strategiczne zbyt 
malo braly pod uwag~ defenzyw~: "Uwazano, ze defenzywa jest mo
Zliwa i nawet wazna wzdluz pewnych odcink6w frontu, lecz nie wzdluz 
calego frontu. Uwazano, ze teoretyc21nie moZliwa jest koniecznose wy
cofywania si~ , lecz tylko chwilowo i lokalnie, w celu przygotowanifl. 
ofenzywy. Nigdy nie zostal opracowany problem wycofywania znacz
nych sil zagroionych okrqzeniem". Caly nacisk polozony byl na ofen
zyw~, co w Regulaminie Polowym z roku 1939 znalazlo wyraz w takich 
np. sformulowaniach: kazdy atak spotka si~ . "z mia idiqcym ciosem; 
jesli ktos wypowie nam wojn~, nasza Armia uderzy z silq, jakiej nie 
znaly dzieje; prowadzie b~dziemy wojntl ofenzywnq na terytor ium nie
przyjaciela". 

Ruchliwose Armii Czerwonej byla w roku 1941 znacznie mniej
sza - twierdzq autorzy - nii ruchliwose wojsk n iemieckich: tylko 
20 procent dzial dysponowalo trakcjq motorowq, . reszttl ciqgn~ly trak
tory rolnicze lub konie. Bylo za malo czolgow, broni przeciwczolgowej 
[ ekwipunku radiowego. "Chociai Hose samolotow woj skowych po
dwoila si~ w latach 1939-1941, malo bylo nowych modeli i nie zacz~la 

si~ jeszcze ich produkcja masowa". W sumie autorzy oceniajq sHy 
wojsk radzieckich w rejoniepogranicza jako cztero- lub pi~ciokrotnie 
niisze od sil hitlerowskiego natarcia. 

Ciekawe uwagi znajdujemy w Historii Wielkiej Wojny ... na temat 
propagandy w wojsku. Ai do polowy roku 1940 twierdzila ona , 7.6 
w razie ataku na ZSRR, chlopi i robotnicy w nieprzy jacielskich ar
miach natychmiast si~ zbuntujq . Poza tym "stale zaniedbywano propa
gand~ nienawisci wobec najbardziej prawdopodobnego wroga Zwiqzku 
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Radzieckiego - czyli wobec Niemiec hitlerowskich". Atak niemiecki 
by! zaskoczeniem dla ludnosci i dla wojska, poniewai: Stalin niemal 
do ostatniej chwili nie dopuszczal mysli 0 nim. "Dopiero p6zniej oka
zal0 si~, ze jui: w marcu 1940 zdrajca Beria wydal jak najbardziej ka
tegoryczny rozkaz naszym wojskom frontowym, by nie strzelae do 
niemieckich samolot6w zwiadowczych, a taki:e zrobH co m6gl, by Ar
mia Czenvona i lVIarynarka stosowaly t~ samq zasad~. W ten sposob 
otworzyl radziecki obszar powietrzny dla wrogiego zwiadu". Autorzy 
podajq liczb~ 500 10t6w niemieckich nad terytorium ZSRR mi~dzy 

w/zesniem 1939 a czerwcem 1941.• 
Jeszcze jednq uwag~ krytyczl1q wypowiadajq autorzy: "Bardzo po

waine szkody zostuly wyrzqdzone silom zbrojnym ZSRR wskutek nie
slusznych represji, zastosowanych w latach 1937-8 wobec najwyzszych 
oiiceI'DW i personelu politycznego". Wsr6d os6b, zaslu:i:onych dla orga
nizacji radziecl{iej wojsko\vosci, ksiqzka wymienia m. in. Tuchaczew
skiego. 

Tak ostra i wszcchstronna krytyka stanowi z pewnosciq doskonalq 
szko!~ na przyszlose; przede wszystk im pozwala u niknqe analogicznych 
bl~d6w. Ale kiedy si~ jq czyta, tym bardziej uderzajqca staje si ~ szyb
kose, z jak,! ju:i: podczas wojny Armia Czerwona potrafila przetworzy6 
s i~ i odniese swe wiellde zwyci~stwa. 

:::. 

Swi~te Officium wciqgn~lo na Indeks Z ycie Jezusa k s. Jean Stein
m anna, wydane w roku 1959 przez Club des libraires de F rance. "Osser
v a tore Rom ano" pisze p rzy tej okazji, ze Chrystus Steinmanna jest 
w duzej mierze owocem wyobrazni autora i "zaden ewangelista by 
Go nie poznal". Ks. Steinmann jest od roku 1948 wikariuszem pary
sldej Notre -Dame. Kilka publikowanych przezen prac wyrobilo mu 
mark~ wybitnego egzegety, znawcy Starego Testamentu . Zycie Chry
stu sa mialo n ihil ob sta! or az Imprimatur a rcybiskupa Pary:i:a (co 
w ksiq:i:ce nie bylo uwidocznione). Dzielo to spotkalo si~ z wyrazami 
krytyki w niekt6rych pismach katolickich, lecz inne pisma ocenily 
je wysoko. Tak np. dominika11ska "Revue biblique" chwalila prac~ 

Steinmanna bez zastrzezen, podkreslajqc zwlaszcza to, ze autor umial 
nawiqzae "nowy i ozywczy kontakt z postaciq Chrystusa". Ks. Stein
mann dowiedzial si~ 0 wpisaniu jego ksiqzki do Indeksu z prasy 
francuskiej . 

Cala tahistoria zbiega si~ dosye dokladnie z coraz bardziej sta
nowczymi glosami krytycznymi katolik6w na temat Indeksu. Niewqt
pliwie I<jczy si~ to z nadchodzqcym Soborem i z nieustannymi zach~
tami wladz koscielnych do wypowiadania si~ na temat r6znych bol<jczek 
zycia Kosciola. Najdobitniej zabrzmialy ostatnio glosy Andre lVIolitora 
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i Leon E. Halkina w "Revue Nouvelle", doskonalym belgijskim mie
si~czniku katolickim, a takze praca Hans Klinga, profesora na wy
dziale teologii w Tybindze: Sob or i powrot do jednosci (ze wst~pem 
kardynal6w Koniga i Lienarta), wreszcie ksiqzka Czego oczekujemy 
od Soboru dr Roegele, redaktora tygodnika "Rheinischer Merkur". 
Strescic by mozna te wszystkie glosy zgrubsza biorqc tak: 

Indeks nie pelni funkcii, dla jakich zostal stworzony, poniewa± 
nikt prawie tych funkcji nie rozumie a samego Indeksu nie traktuj~ 

powaznie. Bo tez dziejq si~ w nim dziwne rzeczy. ezy godzi si~ (pytajq 
cytowani autorzy) umieszczac na jednej liscie wybitnych teolog6w obok 
pornografow? ezy wypada, aby autor, posiadajqcy Imprimatur swego 
biskupa, dowiadywal si~ z prasy, ze jego ksiqzka jest na Indeksie _ . 
nie znajqc uzasadnienia tej decyzj i? Osoby decydujqce 0 Indeksie 
w ogole si~ nie porozumiewajq z autorami, podczas gdy doswiadczenie 
wykazalo, ze wystarczylby nieraz minimalny retusz, by dzielo przed 
Indeksem ochronic. Biskupow, ktorzy odpowiedzialni Sq za Imprima
tur, nie konsultuje siE; w sprawie inkryminowanej ksiqzki. 

ezy nie nalezaloby czasem z gory zwrocic uwag~ danego autora 
na niewlasdwosc jakiegos uj~cia lub niebezpieczeiistwo bl~d6w, za
miast wyrokowac w sposob, ktory musi wydawac si~ arbitralny? Bo 
brak pubJicznej motywacji i brak porozumienia si~ z "oskarZonym" 
muszq - chocby wyrok byl najsluszniejszy w swiecie - wywolac nie
pokojqce uczucie bezosobistej arbitralnosci decyzji. Dczucie takie rodzi 
si~ latwo u wsp6lczesnego czlowieka, nawyklego w zyciu swieckim 
do obyczajow, rozwijajqcych si~ od dawna w demokracjach: w AngJii 
obowiqzek porozllmienia si~ z podsqdnym i obowiqzek motywacji wy
roku nosi n awet nazw~ "zasady sprawiedliwosci naturalnej". Wszys
cysmy do takich zasad potrochll przywykIi, totez trudno pogodzic s!~ 

z tym, ze niektore instytllcje koscielne stosujq tu procedUl'~ bardzo 
starq, wyglqdajqcq dzis anachronicznie. M6wi si~ czasem, ze wynika 
to z koniecznosci zachowania tajemnicy. OWq koncepcjE; taj emnicy ata
k ujq ostro PP. Molitor i Halkin : kto w idzial takie conclave - pytajq 
o kt.6rymby mimo rzekomej najscislejszej tajemnicy nie krqzyly naj
r6zniejsze wiesci, mniej lub wiE;cej prawdziwe? I drugi, powazniejszy 
przyklad : prasa oglosHa list kardynala Pizzardo do kardynala Feltin 
w sprawie ksiE;zy -robotnlkow. Nikt jednak nie znal sprawozdania w tcj 
sprawie kardynala Feltin - w rezultacie owa odpowiedz kardynala 
Pizzardo zawisla w prozni i wywolala mnostwo nieporozumien: czy
telnicy nie wiedzieli, 0 jakie fakty szczeg610we chodzi i byli sklonni 
tezy kardynala Pizzardo traktowac, jako generalne okreslenie stano
wiska Kosciola wobec swiata pracy. Podobnie i "tajemnice" Indeksu 
zyskalyby chyba na tym, gdyby je ujawnic. 
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"Znak" pisal juz wprawdzie (w marcu br.) 0 Wolnosci slowa 
w Kosciele - ksiqzeczce niemieckiego jezuity Karl Rahnera, ale nie 
od rzeczy b~dzie - dla dopelnienia tych "Zapisk6w na marginesie" 
wr6cie do niej i przytoczye pewne mysli, kt6re w tamtym znakowym 
om6wieniu zostaly pominiElte. Wip,c przede wszystkim rzecz 0 wolnose! 
slow a nie dotyczy wylqcznie swieckich; wazna jest uwaga ks. Rahnera 
o 	teologach. 

Ale najpier w 0 opinii publicznej . "Opinia publiczna w Kosciele 
istnieje po to, aby jasne bylo, co naprawdEl czujq ludzie w Kosciele, 
t ak by kierownicy Kosciola mogli to brae pod uwagp, w swojej wlasnej 
dzialalnosci... Ktoby dziS myslal, ze naprawdp, wie co sip, dzieje bez 
pomocy tego srodka informacji, bardzo czp,sto przekona sip" ze popelnia 
zalosny blqd... Dobrze jest pamip,tae, ze w dziedzinie, w kt6rej ta opi
nia publiczna ma rolEl do odegrania, wladze koscielne nie posiadajq 
daru n ieomylnosci, mimo calej pomocy i wsparcia Ducha swip,tego. 
Zawsze is tniej e mozliwose potkniEl(:' blp,d6w, wleczenie siEl daleko w tyle 
za sytuacjq historyCZl1q - wszystko to jest mozliwe. Duchowienstwo, 
posiada jqce w Kosciele oficjalnq jurysdykcj El, miewa nieraz - to 
prawda - szerszy poglqd na prawdziwq sytuacjEl swiata oraz ducho
wego i umyslowego zycia czlowieka, dzip,ki swemu niezaleznemu sta
nowisk u, izolacji od cisnienia dzialalnosci swieckiej, glGbszym korze
niom w tradycji Kosciola. Jest jednak r6wniez prawdq, ze z tych sa
mych powod6w k siElzom nieraz grozi niebezpieczellstwo widzenia tylko 
wqskiego, czysto «klerykalnego», tradycyjnie chronionego odcinka 
prawdziwego zycia i prawdziwej sytuacji. Jesli nie pozwolq ludziom 
«wygadac siEl», jesli - m6wiqc stylem bardzicj dostojnym - nie po
trafi q z odwagq, wyrozumialosciq i nawet ufnym optymizmem zachp,ci(-, 
a przynajmniej tolerowae rozwoju opinii publicznej w Kosciele - to 
grozi im niebezpieczel1stwo kierowania sprawami Kosciola ze szezelnej 
wiezy z kosci sloniowej, zamiast nah;zania sluchu na glos Boga, kt6ry 
mozna tez uslyszee we wrzawie swoich ezas6w... Tak wip,c nie mozna 
w zadnym razie uwazae, by wolnose jednostki miala bye ograniezona 
tylko do sfery prywatnej, bez -zwiqzku ze spolecznym zyciem Koseiola; 
przeciwnie, jej miejsee jest takze w zyciu spolecznym". 

Tu zaczyna sip, rzecz 0 teologii. "Istnieje zawsze mocna tendencja, 
by 0 wiele zanadto zWGzae zakres tych skladnik6w wiary, kt6re mozna 
legitime dyskutowae... Pewien stopie!] wolnosci opini publieznej jest 
konieezny nawet w kwestiaeh teologii, zresztq Kosci61 zawsze pod
kreslal, ze pragnie zachowae tEl woln08e i swobodnq wymianEl zdan 
mip,dzy r6znymi szkolami. Byloby r6wniez blp,dem uznawae prawo do 
istnienia tej wolnosei tylko w6wczas, kiedy zostaje ona jakos wyraznie 
udzielona przez urzqd nauezyeielski Koseiola, tj. w6wezas, kiedy stare 
problemy seholastyczne Sq traktowane po raz x-ty a swoboda ieh oma
wiania zostaje expressis verbis przyznana zainteresowanym stronom. 
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"Znak" pisal JUz wprawdzie (w marcu br.) 0 Wolnosci slowa. 
w Kosciele - ksiqzeczce niemieckiego jezuity Karl Rahnera, ale nie 
od rzeczy ' b~dzie - dla dopelnienia tych "Zapisk6w na marginesie" 
wr6cic do niej i przytoczyc pewne mysli, kt6re w tamtym znakowym 
om6wieniu zostary pominillte. Willc przede wszystkim rzecz 0 wolnosc! 
slowa nie dotyczy wylqcznie swieckich; wazna jest uwaga ks. Rahnera 
o 	teologach. 

Ale najpierw 0 opinii publicznej . "Opinia publiczna w Kosciele 
istnieje po to, aby jasne bylo, co naprawdll czujq ludzie w Kosciele, 
tak by kierownicy Kosciola mogli to brae pod uwagll w swojej wlasnej 
dzialalnosci... Ktoby dzis myslal, ze naprawdll wie co sill dzieje bez 
pomocy tego srodka informacji, bardzo cZllsto przekona sill, ze popelnia 
zalosny blqd... Dobrze jest pamilltae, ze w dziedzinie, w kt6rej ta opi
nia publiczna rna rolll do odegrania, wladze koscielne nie posiadaj4 
d aru nieomylnosci, mimo calej pomocy i wsparcia Ducha swilltego. 
Zawsze istnieje mozliwosc potknillC, b1lld6w, wleczenie sill daleko w tyle 
za sytuacjq h istorycznq - wszystko to jest mozliwe. Duchowienstwo, 
posiada jqce w Kosciele oficjalnq jurysdykcjll, miewa nieraz - to 
prawda - szerszy poglqd n a prawdziwq sytuacjll swiata oraz ducho
w ego i umyslowego zycia czIowieka, dzillki swemu niezaleinemu sta
n O'-'lisku, izolacji od cisnienia dzialalnosci swieckiej, glllbszym korze
niom w tradycji Kosciola . Jest jednak r6wniez prawdq, ze z tych sa
mych powod6w ksillzom nieraz grozi niebezpieczenstwo widzenia tylko 
wqskiego, czysto «klerykalnego», tradycyjnie chronionego odcinka 
prawdziwego zycia i prawdziwej sytuacj i. Jesli n ie pozwolq ludziom 
«wygadac sill", jesli - m6wiqc stylem bardziej dostojnym - nie po
trafiq z odwagq, wyrozumialosciq i nawet ufnym optymizmem zachllcif, 
a przynajmniej tolerowac rozwoju opinii publicznej w Kosciele - to 
grozi im niebezpiecze11stwo kierowania sprawami Kosciola ze szczelnej 
wiezy z kosci sloniowej, zamiast natllzania sluchu na glos Boga, kt6ry 
mozna tez uslyszec we wrzawie swoich czas6w... Tak wiEle nie mozna 
w zadnym razie uwazae, by wolnose jednostki miala bye ograniczona 
tylko do sfery prywatnej, bez -zwiqzku ze spolecznym zyciem Kosciola; 
przeciwnie, jej miejsce jest takze w zyciu spolecznym". 

Tu zaczyna sill rzecz 0 teologii. "Istnieje zawsze mocna tendencja, 
by 0 wiele zanadto zWllzae zakres tych skladnik6w wiary, k t6re mozna 
legitime dyskutowae... Pewien stopien wolnosci opini publicznej jest 
konieczny nawet w kwestiach teologii, zresztq Kosci61 zawsze pod
kreslal, ze pragnie zachowae til wolnose i swobodnq wymianll zdan 
milldzy r6znymi szkolami. Byloby r6wniez b1lldem uznawae prawo do 
istnienia tej wolnosci tylko w6wczas, kiedy zostaje ona ja,kos wyraznie 
udzielona przez urzqd nauczycielski Kosciola, tj. w6wczas, kiedy stare 
problemy scholastyczne Sq traktowane po raz x-ty a swoboda ich oma
wiania zostaje expressis verbis przyznana zainteresowanym stronom. 
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Trzeba dae t akq samq wolnose r6wniez wtedy, kiedy stawia si~ za
gadnienia i wypowiada poglqdy, dla kt6ryeh nie istnieje uprzednia 
gwarancja, ze wolno uezynie taki to komentarz lub nawet dyskutowac 
takq to spraw~. Oezywiscie w tego rodzaju wypadkaeh - tj. gdy ehodzi 
o istotny problem teologiezny, kt6ry nie zostal raz na zawsze roz
strzygniE:ty przez wladz~ nauczycielskq Kosciola, i gdy wyglaszanego 
poglqdu nie mozna z g6ry uwaiac za poglqd przynajmniej «bezpieez
ny» (tuta) - wladza nauczycielska Kosciola moie - co w pelni zro
zumiale i uzasadnione - wyj asnie publieznosci katoIiekiej, ze ten ezyn 
ezy inny SOld przekroe;yl dopuszczalne granice. 

Lecz nawet w takieh wypadkaeh nalezy przyjmowac - ehyba, ze 
istn iejq dowody przeciwne - ii dany teo log dzialal w dobrej wierze, 
korzystajqe z p r a w a przedstawienia swoieh poglqd6w szerokiej pu
blieznosci ka tolickiej . Osta tecznie taki teolog wykonal jedynie OWq 
funkcjE: opinii publicznej, kt6rq okreslilismy wyzej. Dal wladzom ko
scielnym okazj~ do zapoznania siE: z duehowymi prqdami ezasu (kt6re 
by i tak istnialy, choeby nikt nie wyrazil ich w ten drai:niqcy spos6b) 
i do wyjasn ienia ich stanowiska wobee tyeh prqd6w. Bardzo r zadko 
oczekuje siE: od wladzy nauczycielskiej Kosciola, by powtarzala banaly, 
ktore kazdy teolog powinien znac na pamiE:e. W kai dym razie teologo
wie, kt6rzy jasno i uczeiwie wyrazili swoje zdanie, bywajq ' znacznie 
glE:biej dotkni~ci reakcjami negatywnymi nii ci, kt6rzy wyrazili te 
same - lub zna cznie gorsze - poglqdy w sposob «kryptogamiczny~, 

zamaskowany. Pierwsi powinni zatem bye traktowani z calq rycer
skosciq, kt6ra naleiy si~ rzetelnemu przeciwnikowi w starciu ducho
wym, nawet gdy «przegrywa». Z chwilq gdy wypowiedzial si~ duchowy 
autorytet, osoby kt6rych to nie dotyezy winny si~ powstrzymac od 
wytykania zganionyeh gniewnym palcem, jakby same zawsze mialy 
racj~ . Kategoria osob, majqeyeh zawsze raej~ , rzadko przyczynia siE: 
do rozwiqzania problem6w, ktore dla tamtyeh Sq powaznq troskq". 

Tyle chwilowo ks. Rahner. Jego ksiqika ozdobiona jest naturalnie 
Nihil obstat oraz Imprimatur, z takq adnotaejq: "Nihil obstat oraz Im
primatur stwierdzajq, ze ksiqik~ ezy broszur~ uwaia si~ za wolnq od 
blE:d6w doktryn alnyeh i moralnyeh. Nie znaezy to, i e ci, kt6rzy dajq 
Nihil obstat oraz Im primatur, zgadzajq si~ z tresciq k siqiki, z wyra
zanymi w niej twierdzeniami i poglqdami". 

JW 
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Resume 

Teresa Rylska: Le progres dans l'evolution biologique et la respon
sabilite humaine . ' 1145 

Bien que chaque annee, chaque mois flOUS apporte des 
centaines d'ouvrages traitant de l'homme du point de vue 
physique et psychique, l 'homme reste toujours un "in
connu ". 

Il y eut au cours des siecles des genies qui ont jete une 
lumiere nouvelle sur la science de l'homme et sa position 
dans Ie monde. Tel fut Darwin qui a cree la theorie de 
l'evolution biologique. Cette theorie a suscite une lutte 
acharnee entre les spiritualistes et les materialistes. Les 
theologiens du XIX siecle trouvaient que l 'hypothese avan
cee par Darwin s'opposait a l'image de la creation pre
sentee par l 'Ecriture Sainte. Dans la deuxieme moitie du 
XX-e siecle il n 'en est plus de meme: presque tous les 
naturalistes chretiens acceptent les principaux traits de 
l'hypothese Darvinienne. Ils voient dans l'evolution une 
manifestation de la sagesse divine, tandis que les materia
listes admettcnt Ie transformisme des especes, mais rej ettent 
l'idee de progres dans l 'evolution en refusant a l'homme 
une position exceptionnelle ct dominante parmi les etrcs 
vivants. 

Si nous considerons les etapes successives de l 'evolution 
dans la lignee qui aboutit a l'homme nous y trouvons une 
ascension continue, c'est a dire un progreso 

On peut admettre differents criteres du progreso Selon 
Teilhard de Chardin c'est la complexite. 

La complexite d'individu croit en fonction de l'augmen
tation d u nombre et de la qualite de ses elements ainsi 
qu'en fonction de la differenciation de leurs rapports et 
de leurs r eactions reciproques. Ceci sc manifeste par l'acc
roissement de l'ordre interieur moyennant Ie developpement 
de l'efficacite exterieure. Remarquons, que pour un si grand 
nombre de lignees evolutives nous ne constatons nettement 
de progres qu'en trois d'entre elIes, dites prineipales. L'une 
d 'elles conduit des protistes aux plantes superieures, la 
seconde des memes protistes aux insectes, la troisieme du 

'meme groupe aux mammiferes. 
Dans les deux premieres lignees il serait impossible de 

designer une espece particuliere, qui pourrait etre consi
deree comme Ie sommet de la branche. C'est uniquement 
dans la troisieme lignee que se degage une espece speciale 
parmi les mammiferes - Hom 0 sap i ens. Cette espece 
est tellement superieure, que no us n'hesitons pas a l'appeler 
Ie couronnement de toute l'evolution, de toute la vie. 
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Le chemin de l 'amoebe a l'homme est tres long; il s 'etale 
sur plus d'un milliard d 'annees. 

La cellule de l 'amoebe (Protistes) exerce, elle seule, toutes 
les fonctions vitales. Chez l'hydre (Coelenteris) les cellules 
sont deja differenciees: la couche interieure des cellulcs 
est destinee surtout a la fonction digestive, la couche exte
rieure protege l 'organisme. Plus l'organisme s'agrandit, se 
differenGie tout au long de la route de l'evolution, plus il 
devient libre dans ses actions, plus independant, plus crea
teur (pour user Ie terme 'de Bergson). 

Parallelement s'ameliorent les systemes d ' informatiol1 et 
de coordination de l 'organisme comme unite . 

Les animaux primitifs ont certa ins systemes hormonaux 
qui reglent leurs fonctions. Mais pour les animaux plus 
developpes ce moyen de r egula tion est insuffisant ; ils 
acquierent en outre un systeme rierveux beaucoup plus 
prompt a l'action. Au cours de l'evolution ce nouvea u sy
steme se perfectionne continuellement et atteint son apogee 
chez l'homme. 

Le systeme nerveux de l 'homme (particulierem ent son cer
veau) Ie rend capable non seulement d'assurer et de pro
teger de mille fac;ons son mili eu interieur, mais aussi de 
transformer d 'une maniere active et creatrice les milieux 
defavorables, memes completement abiotiques, en des mi
lieux propices. 

En creant des conditions de plus en plus favorables a la 
vie et au developpement de chaque individu humain , l'H o
m 0 sap i ens continue a suivre Ie chemin de l'evolution. 
Dans cette etape aussi bif'n, que dans l ~s precedentes, Ie 
but general est d'acquerir la plus haute independanc pos
sible it l'egard du milieu ct la plus grande capacite a Ie 
dominer. IVIais il n'est plus qu\estion de changer l'espece 
comme telle - il s'agit d 'atteindre par taus les individus 
de cette espece la plenitude de liberte non seulement phy
sique, sociale, politique, mais aussi la plus haute forme de 
liberte - spirituelle. 

Cette derniere exige une ferme subordination de la chair 
avec toutes ses "activites" a l'autre partie du compose 
humain - a l'ame. 

U'ne reflexion serieuse sur les faits temoignants de l'exi
stence du progres dans l'evolution biologiq ue et de la place 
exceptionnelle et privilegiee de l'espece II 0 m 0 sap i e ns 
nous oblige d 'une part a reconnaitre la dignite de I'homme, 
et d 'autre part it apprecier Ie poids de sa responsabilite. 

Nous portons une responsabilite envers les generations 
qui nous suivront et envers ce pur Esprit qui a cree Ie 
monde et a trace les chemins de l'evolution. 

L'humanite comme telle ne peut s'ecarter de cette double 
responsabiIite. Elle doit accomplir jusqu' a la fin so. tache 
dans Ie plan grandiose du Createur. 

Paul Denis OP: L'origine de l'homme a la lumiere des sciences na
turelles l156 
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Vittorio Marcozzi SJ: "Hominide" de BaccineHo et l'orig,ine de 
l'homme 11711 

Abbe 	Ka~imierz Klnsak: L'origine de l'ame humadne essai de 
solution 1181 

Dans Ia premlere partie de cet article, l'aiUteu,r montre 
que Ie probleme de l'origine de l'ame peut se presenter 
a nous de deux manieres qualitativement differentes selon 
qu'on prend comme point de depart de l'argumentation une 
definition scientifique de l'ame humaine, ou bien sa defi 
nition phiIosophique appartenant au domaine de la meta
physique. 

Dans 1a definition scientifique ou, comme nous nous ex
primerions dans 1a terminologie de M. Stephen Strasser, 
dans la definition "empirique" de l'ame huma,ine, il s'agit 
d 'un ensemble de tous les phenomenes psychiques, caracte
ristiques de l 'espece humaine comme telle. Dans cette defi 
nition de l 'ame humaine, nous ne prenons pas en conside
ration sa substance. Nous n'envisageons pas non plus les 
f acultes de cette arne, comprises comme ses accidents, et 
devant constituer un perfectionnement supplementaire enti 
tatif de sa substance. Nous faisons egalement abstraction 
des habitudes de l'ame, qui directement perfectionnent l 'ope
ration de ses facultes spirituelles, on veut dir e la raison et 
la volonte, et des facultes sensitives autant qu'eHes subis
sent l 'influence de ces premieres. De l'ame humaine nous 
distinguons ici, uniquement, son aspect phenomenal, donc 
ce qui est accessible a l'empirisme methodologique et epi
stemologique. . 

Du cote de la· philosophie neoscolastique, suffisamment 
critique, iI n'y a pas d'obstacle a admettre que les sciences 
psychologiques particuli<~res, de meme que les sciences na
turelles, ne doivent pas, en raison de la methode de recher
ches, sortir au-dela de l'analyse empirique de leur objet. 
C 'est pourquoi, quand Ie neoscolastiquc fait la philosophie 
des sciences psychologiques pariiculieres, il peut admettre 
que dans la sphere de ces sciences la definition empkique 
de l'ame humaine est une definition pleinement autorisee, 
et meme de leur point de vue uniquement admiss,ible. Ce 
qu'il peut reprocher a la definition de ce genre, ce n'est pas 
l'autorite de son type epistemologique sur Ie plan noemati
que donne, mais comme dans Ie cas du pere Pierre Teilhard 
de Chardin, S. J ., un manque de pleine adequation descrip
tive par rapport aux phenomenes psychiques humains. 

Nous passons outre dans ce resume la teneur bien connue 
de la definition metaphysique de l'ame humaine. 

L'auteur de cet article trouve que, si du point de vue 
scientifique l'ame humaine est un phenomene connu par 
l'analyse empirique de la realite, alors nous devons logique
ment rechercher egalement au plan phenomenal l 'apparition 
de cette arne. Dans la conception scientifique de l'ame hu
maine, il s'agit d'un ensemble collectif des phenomenes 
psychiques, caracteristiques de l'espece humaine comme 
teUe; il s'en suit que nous ne pouvons nous rendre visible, 
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du point de vue scientifique, l'apparition de l'ame humaine 
autrement que comme un processus collecHf, complique, 
penible et enormement long, et dont nous re,trouvons la 
derniere phase dans nos temps, alors que les individus hu
mains, depuis · longtemps deja marquaient leur presence 
dans I'arene historique. Nous comprenons la naissance de 
l'ame humainc, ainsi traitee dans les limites de la science, 
comme un conditionnement causa,1 des phenomenes psy
chiques auxquels nous conduisent par ailleurs d'autres con
s tatations et deductions. Nous citerons, en premier lieu, Ie 
developpement progressif du systeme nerveux central, et 
surtout des hemispheres cerebraux, ce dernier n'ayant pu 
s'effecteur que dans Ie cas d 'augmentation de la bOlte 
cranienne, ce qui est devenu possible grace au r elevement 
de Ie tete au-dessus du cou, lors de l'apparition de la po
sture verticale. Nous m entionnerons aussi tout Ie domaine 
de la socialisation progressive, a insi que la parole, nee alors 
que la posture verticale a r endu possible l'articulation. 

En parlant ici du cond1tionnement causal d es phenome
nes psychiques propres a I'humanite comme telle, I'auteur 
a en vue Ie conditionnen1ent causal tel que nous l'entendcns 
dans l'accep tion scientifique du t erme. II croit que du point 
de vue scientifique la cause - en egard aux donnees four
nies par la methode experimentale appliquee aussi bien au 
monde organique qu'a la nature inanimee - est une rela
tion constante de dependance entre deux facteurs donnes. 
P ar exemple - Ie phenomene A est constamment une con
d ition necessa ire et suffisante pour l'apparition du seul, 
r igoureusement determine, phenomene B (comme dans Ie 
cas du determinisme des phenomenes statistiques), ou de 
l 'un, ne se laissant pas exactement prevoir d 'entre les phe
n omenes de quelque genre, plus ou moins probable, Bl, B2, 
B3 (com me dans Ie cas d'indetermin isme des phenomenes 
elementa ires); .ici l'apparition du phenomE!ne B ou d'un des 
phenomenes Bt, B" B3 n'amene pas avec lui necessairement 
l'apparition du phenomene A. 

Donc, prenant dans son sens Ie plus general cette defini
tion scientifique de la cause, nous decIarons cause Ie phe
nomene A, parce qu'il est constamment une condition neces
saire pour l'apparition du phenomEllle B, ou d'un des phe
nomenes Bt , B" B~ , nous ne prenons pas en consideration 
aucune necessite reelle dans la nature des choses, c'est 
a dire, ce que nous pourrions nommer une constante qui 
expliquerait de fa<;on generaIe la succession d'un pheno
mene donne apres I'autre. D'une telle necessite, comme 1'a 
fait remarquer David Hume, l'experience comme telle, aussi 
bien I'experience exterieure que l'experience interieure ne 
nous dit rien. II en resulte que la necessite metaphysique 
doit rester etrangere pour Ie point de vue scientifique, 
meme si elle peut faire avancer par rapport au monde ina
nime, un philosophe de la nature, ou un metaphysicien, qui 
procede a l'analyse ontologique de la nature. Par contre, 
Ie genre de necessite, que nous admettons dans notre defi
nition scientifique de 1a cause, c'est celIe, qui se laisse saisir 
dans les cadres de l'analyse empirique: s'il n'y a pas de 
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phenomene A, il n'y a pas egalement de phenomene B, OU 
de l'un des phenomenes BI, B2, B3. 

L'explication d 'une autre particularite de la cause dans 
son acception scientifique a savoir que Ie phenomene A est 
constamment une condition suffisantc pour l'apparition du 
phenomene B, ou d'un des phenomenes BI, Bt, Ba, ne pre
sente aucune difficulte speciale. II s'agit simplement du 
fait que, etant pose A, suit inevitablement B, ou, suivant 
les circonstances BI, B2, B~. 

Si la cause pour la science n'est rien d'autre que Ie phe
nomene A, condition necessaire, suffisante et constante de 
l'apparition du phEmOmene B, ou de l'un d'entre les phe
nomE'mes BI, B2, B a, alors on dobt en exclure toute efficience 
au sens philosophique du mot, ce quelque chose qui nou!l'" 
expliquerait la genese entitative de l'effet examine. L'ana
lyse empirique note , seulement Ie rapport de consequence, 
rigoureusement determine entre A et B ou, selon Ie cas un 
rapport plus ou moins probable entre A et B I, B2, Ba. II est 
vrai, que nous p arlons ici de genese, m ai s c'est une genese 
conGue du point de vue scientifique, par ordre historique 
de naissance, pour se servir des p a roles du pere Teilhard. 
Le terme cause est done pour Ie savant determine sans 
r este par l'experience, laquelle consti.tue pour l'experimen
tateur une b ase solide it partir d'oll il peut pader de la 
regularite determinee dans la limite des phenomenes irre
versibles, de cette r egula rite qui, plus tard, t rouvera une 
precision ulterieure dans les formul es des lois de la nature 
ainsi que dans diverses theories. 

Quand, dans la conception purement empirique de la 
cause, Ie ,na tur aliste touche au probleme de l'origine de 
l'ame humai,ne, alors pa rIant du conditionnement causal de 
phenomenes psychiques, caractedstiqlies pour l'espece hu
maine comme telle, par d'autres phenomenes, connus ou 
supposes, il n e pense pas a ce que demandra Ie philosophe, 
notamment la genese des phenomenes cites, 'en tant qu'en
tites distinctes, Ce, a quoi tend Ie naturaliste, c'est l'indica
tion de voies plus ou mouns probables, selon lesquelles eut 
lieu, sur Ie plan phenomenal, l'apparition du psychisme 
humain. Le naturaliste s'efforce a saisir la genese de ce 
psy chisme, m ais dans les travaux qu'il entreprend dans 
eeUe direction il ne s'agit pour lui que de la genese histo
rique sur Ie plan phenomenal qu'il peut decouvrir avec ses 
methodes de r echerches. Ce qu' i'l reconn alt, ce sont unique
ment des antecedents plus ou moins immediats de l'appari
tion phenomenale sur la scene du psychisme humain. Il ne 
vise rien d'autre en dehors de la naissance histo'rique, au 
sens teilhardien, de ce psychisme. Le naturaliste, voul ant 
etre consequent, appliquera ici la theorie d'evolution biolo
gique, meme pour expliquer I'origine des supremes mani
festations du psychisme humain, que sont les manifestations 
de Ia pensee et du vouloir raisonnablc, et male;re cela per
sonne ne pourra lui reprocher aucune erreur philosophique, 
car i1 n'a m eme p as commence a philosopher. 

On ne peut cependant nier que 1a solution purement 
scientifique de Ia question de l'origine de I'ame humain e 
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peut paraitre aux personnes non averties comme une solu
t ion philosophique materialiste, bien qu'elle ne Ie soit pas. 
De grands malentendus ont ete occasionnes dans ce sens 
par les formules scientifiques du pere Teilhard. - J. Galot, 
SJ, Leopold Malevez, SJ, et l'abbe Charles Journet repro
chent au jesuite fran<;ais que dans sa conception, la pensee 
humaine tirc son origine par voic de transformation de 
l'energie biologique, donc de la matiere, et que par suite il 
parait exclure la creation ex nihilo par Dieu de l'ame hu
maine . Cependant ce r eproche n'a pas de fonds dans les 
ecrits dll pere Teilhard, qui prend strictement Ie point de 
vue scientifique et phemomenal et omet toute considera tion 
des callses effici entes, dont on peut parler dans l'analyse 
ontoJogique du cosmos; Le Pere Teilhard n 'avait aucune 
intention de toucher au probleme philosophique de la ge
nese, all point de vue ontologique des phenom enes psychi
ques humains, comme egalemen t il ne voulait p as touche'r 
a ce genre de probleme par rapport a la mat iere et a la 
vie en generale . Quand Ie perc Teilhard - comm e naturali
ste- evolutioniste reportait toutes les manifestations du psy
chisme humain it lellr forme embryonnaire, laquelle de 
son avis existait deja a l'interieur de la m a ti er e elemen
taire, dans ce recul vel'S Ie passe il ne s'agissait pour lui 
d 'aucune genese dc' l 'et re comprise d 'une fa ~on na tura liste 
du p sychism e hum ain. Son intentio n etait de demontrer 
l'apparition sur Ie plan phenomenal donc accessible a l'ex
p er ience, des form es de plus en plus parfa ites de la vie 
p sychique en dependance correlative de la complexite des 
system es physico-chimiques, grand iss ante au cours de l'evo
lution, et comprise, comme l 'exprime brievement Claude 
Tresmontant, comme une heterogenEdte organisee. Ces for
mes de plus en plus parfaites de la vie psychique eta ient 
traitees p il r Ie pere Teilhard du po int de vue experimental, 
comme parametre de la oroissan te complexite des systemes 
physico-chimiques, comme "effet", " l'effet specifiquc" de 
leur com plexite , m a is ces enonces du jes uite franGais ne 
r cnferment, en tant qu'ils se rapportent au psychisme hu
ma in, aucun materialisme philosophique, car Ie dit auteur 
p rena it dans ce contexte l'effet, non dans l'acception phi
losophique, ma is scientifique, relevant donc de la cause 
entendue au sens empirique. En se tenant aux notions sc,ien
tifiques des termes cause et effet, Ie pere Teilhard a pu, 
sans tomber dans Ie materialisme philosophique, traiter de 
l'ame humaine dans son aspect phenomenal, comme effet 
specifique de cette complexite organisee, qu'cs t notre corps; 
il pouvait egalement, sans descendre au plan du materia
lisme philosophique, ecrire, que les proces psychiques hu
mains sont apparus, quand dans Ie domaine des systemes 
physico-chimiques, tels que les organismes biologiques, un 
certain seuil de la complexite a ete franchi. Une telle con
ception, que nous trouvons aussi' chez Paul Chauchard, laisse, 
commc s'en rendent compte Tresmontant et Nicolas Corte, 
la question entierement ouverte de l'en-tree en jeu de la 
cause dans son accepti'on metaphysique et n'exclut point 
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dans l'emergence du psychisme humain la necessite d'une 
intervention creatrice speciale de la part de Dieu. 

Quand, nous passerons a tour de role sur Ie terrain de 
recherches metaphysiques, no us ne demanderons pas, con
cernant Ie probleme de l'origine de l'ame humaine quel 
a ete Ie processus global menant a faire apparaitre au plan 
phencmenal, les manifestations psychiques, caracteristiques 
de l'espece humaine comme telle. Ce qui nous preoccupera, 
ce sera l'ame comme substance indivisee, la position dans 
l'etre de la premiere ou des premieres ames humaines in
dividuelles. Nous tenant au point de vue metaphysique, 
nous parlons de la cause de l'etre venu a l'existence, done 
de la cause efficiente, que les sciences naturelles comme 
telles ne conna issent pas. C'est pourquoi, Ie probleme de 
l'origine de la premiere ou des premieres am es humaines 
individuelles nous doit se presenter du point de vue de 
la metaphysique d'une nouvelle maniere qualitative, 
comme la position dans l'etre de cette premiere ou ces pre
mieres ames. 

La seconde partie de l'article est consacree au probleme 
philosophique de l'or·igine de l'ame humaine. Comme base 
d'argumentation ont ete prises les differences qualitatives 
qui separent les hommes des animaux en ce qui regarde 
la connaissance de relations. 

.Jerzy S. Sito: John Donne . 1235 

.John Donne: Poemes (traduit par Jerzy S. Sito) 1248 

Discus s ions 
Zygmunt Michelis: l!:criture sainte et tradition 1254 

(Article ecrit pour notre revue par un representant emi
nent du protest antisme polonais). 

La chretiente d'aujoul'd'hui subit Ie contre-coup des 
schismes et heresies lesquels des les debuts affligeaient et 
dechiraient l'l!:glise. 

Les eglises gardent maintenant chacune sa tradition et sa 
doctrine sans tenir compte mutuellement l'une de l'autre. 

Toutefois, et il faut Ie reconnaitre avec joie, on consta,te 
a chaque etape de l'histoire, la persistance d'un fond com
mun de la foi. II s'agit de cette ver·ite revelee, datant des 
temps apostoliques que "Dieu etait en Christ, reconciliant 
Ie monde avec lui-meme" (2 Kor. 5, 19) ou, comme l'a for
mule Ie Statut du Conseil oecumemique mondial "Christ 
notre Dieu et Sauveur". Nous devons cela au fait qu'une 
fois reconnu Ie canon du Nouveau Testament aucune des 
confessions chretjennes n'a mis en question l'autorite su
preme et unique de l'l!:criture comme norme de la fo i. 
A l'heure actuelle on avance de plus en plus Ie principe de 
"l'l!:criture seule", entendu au sens expose plus haut, tout 
en conservant ces elements de la tr8dition ecclesiastique 
primitive qui pourront subsister a cote de la Parole de 
Dieu. Cela est vrai surtout de l'eglise lutherienne laquelle 
dans sa Confession de Foi possede une tres riche tradition 
ecrite. Donc, Ie mot d'ordre "la tradition en dependance de 
l'Ecriiure" se fait entendre de plus en plus nettement. 
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II est sans doute providentiel que cette prise de position 
de la theologie protestante a lieu au moment ou du cote 
catholique on souligne l'importance de I'Ecriture Sainte. 
C'est ainsi qu'on voit se multiplier les editions de la Bible, 
en meme temps qu'on exhorte les fidel es a la lire et qu'on 
la popularise en de nombreux cours et conferences bibliques. 
Les tendances oecumeniques actuelles font que I'histoire de 
l'Eglise n'est plus presentee surtout comme glorification de 
son passe propre, aux depens et souvent au detr-il1}ent des 
aulJres confessions ehretiennes, fait auparavant tres courant. 
Toutes Ies confessions partagent cette vue qu'il est d'impor
tance pour Ie chretien de connaitre l'histoire non seulement 
de l'eglise dont il est membre mais aussi de toutes les au
tres, bref de l"Eglise universeHe car alors seulement on aura 
une vue d'ensemble de l'Eglise de Dieu peregrinant sur terre. 
Ce sentiment decoule de la foi en I'unite et indivisibilite de 
l'Eglise du Christ. 

I! est penible de constater que les diverses . confessions 
chretiennes ne peuvent encore se detacher de leur propre 
tradition historique. C'est une question de sentiment, psy
cho,logiquement comprehensible. Malgre leu'r bonne volonte 
elles ne sont pas encore capabies de s'elever au dessus du 
point de vue theologique qui est Ie leur. Tout au plus re
connaissent-elles, a cote, l'existence de la theologie d 'autrui 
qu'il s'agit alors de comprendre et formuler objectivement. 
Mais ici la discussion tourne court et aboutit a l'impasse. 

II n'y aurait-il donc point iei bas de chemin vers l'unite 
de l'Eglise et devrons nous attendre "Ies eieux nouveaux 
et la terre nauvelle" (Apoc. 21, 1) et surtout I'l10mme nou
veau? ' 

Qui et non. I! s'agit d'attendre et de prier. Mais I'attente 
en question doit etre travail et lutte avec soi-meme pour 
surmonter son parti pris confessionnel, son indifference en
vers nos freres qui est indifference envers la cause du 
Christ. Et pour ce qui est de la priere elle doit apporter la 
victoire non pas de notre confession ma is du Christ et de 
son EgJ.ise, c'est pourquoi on doit y rejoindre tous ceux qui 
egalement cherchent Ie Christ "en esprit et en verite" 
Jean 4, 23) partout au nous menera I'Esprit Saint. La vie 
spirituelle et l'experience re.Jigieuse de nos freres separes 
ne peut nous laisser indifferents, car eux aussi s'achemi
nent vers la maison du P ere. II faut prendre les devants 
par dessus les differences confessionnelles et reconnaissons 
que certains Ie font deja. Car tous nous . devons avouer et 
professer nos limites et nos preferences subjectives vis a vis 
de la Verite venant de Dieu, comme aussi notre esprit de 
parti par r apport a la tradition spirituelle des confessions 
autres que la notre. 

Nous ne pouvons, ni ne voulons desavouer les traditions 
de notre egli se et il est heureux qu'on ne doive pas Ie fa ir e. 
Mais il faut absolument par dessus celles-la et a cote d 'elles 
decouvrir inlassablement et sans perdre confiance Ia grande 
et vivante tradition de I'Eglise universelle dont Ie courant 
invisible anime jusqu 'aujourd'hui l'histoire des eglises 
particulieres. 
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stefan Papp: NOlls Le revoyons humain . 	 1262 

L 'article traite de la Deuxh"me Exposition d'art religieux 
organisee a Cracovie d'avril a septembrc par les soins 
des clubs catholiques et de I'lnstitut "Znak". 

L'autcur commence par etablir que toute distinction entre 
art r e ligieux et art profane est factice. Cette division tient 
a la difference des sujets traites de part et d 'autre et non 
pas a I'e xpress ion artistique. Il rapproche ensuite I'art 
religieux contemporain et celui de la primitive Eglise. lei 
et la meme depouillement, allant droit a I'css entiel. L'art 
chretien a ses debuts etait evocatif d'oD. sa puissance d'ex
pression. Mais au cours des ages il a perdu cette qualite 
en d evenant simplemen1. representatif. M ais I'art contem
porain profane affiche Ie desespoir et souvent Hil ne nous 
dit rien". Par contre un souffle de vie traver se I'art r eli 
gie ux qui trouve resonnance chez Ie d estinataire. On saisit 
la douleur eploree de l'amour maternel , on com prend la 
souffrance d e la mere dont on a enleve et assassine Ie 
fils, dit I'auteur it propos de la Pie ta de H a nna S zczypinska. 
Le monde de la saintete est mis a notre p ortee, il est 
incarne d ans l'h omme concret, I 'homme de t aus les jours. 
Comm e nous conn aissolls ce visage de douleur m arq ue par 
les ruines, Ie f eu et Ie sang. Combien est h um ain ce Christ 
dont on p eut voir l'effigie sur Ie voile de Veronique (oeuvre 
de Tadeusz Brzozowski). P app cite encore d' autres crea
tions artistiques pour illustrer son point de vue. 

Les ocuvres exposees sont f r uit soit d 'un e cx perience r e 
ligieuse intense ou bi en f ont ressortir Ie m otif religieux 
dans un sujet apparemment prof ane. C'est un art tres mo
derne en m cme temps que veeu. Le theme cl u m arty re
occupe a l 'Exposition une place dominante, par contre celui 
de la joie e t de la gloire celeste se fait fort peu apercevoir. 
"Il reste toujours vrai - dit a ce propos r auteur - qu 'une 
emotion r eligieuse vraie t rouve son expression adequate 
d a ns une oeuvre d'art egalem ent forte". 

Chronique 

Maria Mar stin- Gorsk a: Compte-rendu du livre d e Antorii Golubiew 
Poszuk iw a.nia ("Recherches intelleetuclles "), Vvydawnictwo 
"Znak ", 1961 1272 
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Comissions 1278 
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i Br. 1939-1940 1291 

Roman Chorosnicki: Compte rendu du livre de Rostow: The sta
ges of Economic Growth, Cambridge Univ. Press 1960. 1295 
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