Nad Odr¹
MIESIÊCZNIK SPO£ECZNO-KULTURALNY

ISSN 0867- 8588

www.nad-odra.pl

EIDOS
W numerze:
Kultura helleñska
i wczesne chrzeœcijañstwo
w powieœci
Julian Apostata
pierwszej czêœci trylogii
Chrystus i Antychryst.
Œmieræ Bogów Dymitra
Miere¿kowskiego
s. III
Teilhardyzm jako historia
uniwersalna
– Ewolucyjna struktura
wszechdziejów
s. XI
Determinanty
wychowania
spo³eczeñstwa a rozwój
spo³eczny i ekonomicznogospodarczy Polski
s. XXV
Z filozofii edukacji
s. XXXVII

12

Koszt wydania 3,- z³

Monastyr w Jab³ecznej na Podlasiu

S³owo wstêpne.
W niniejszym periodyku: „EIDOS” (nr 12) publikuj¹ swe
prace: Beata Fonseca: „Kultura helleñska i wczesne chrzeœcijañstwo w powieœci Juliana Apostaty – pierwszej czêœci trylogii – Chrystus i Antychryst. Œmieræ Bogów Dymitra Miere¿kowskiego”; ks. Czes³aw S. Bartnik: „Ewolucyjna struktura
wszechdziejów”; Joanna M. Grabiñska: „Determinanty wychowania spo³eczeñstwa a rozwój spo³eczny i ekonomicznogospodarczy Polski”, ks. Henryk Nowik: „Z filozofii edukacji”. Prace te nale¿¹ do dziedziny nauk szczegó³owych i filozoficznych w sferze programów badawczych – naukowych
w kontekœcie aksjologicznym. Programom tym Autorzy – implicite – przypisuj¹ walor ontologiczny.St¹d ten kontekst aksjologiczny (teoria wartoœci prawdy, dobra i piêkna). Ontologiczny walor programów badawczych upowa¿nia do eksplikacji filozoficznej (metafizycznej) podjêtych zagadnieñ. Naczeln¹ ide¹ tych programów badawczych jest sprawa cz³owieka religijnego w stosunku do wyznania prawos³awnego,
w relacji do wiary o pod³o¿u naukowym oraz ludzka jednostka w procesie wychowania do zadañ spo³eczno – gospodarczych i edukacyjno-naukowych. Koncepcja tych prac badawczych jest bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ rozwa¿añ, a to dlatego, ¿e
w filozofii marksistowskiej i liberalistycznej istnieje b³¹d antropologiczny. Falszywy obraz cz³owieka jest Ÿród³em z³a spo³ecznego i politycznego oraz edukacyjnego w naszych czasach. Fa³szem jest bowiem stawianie kolektywu przed czlowiekiem (komunizm) i b³êdem jest równie¿ wynoszenie ludzkiej jednostki ponad zbiorowoœæ (liberalizm). B³êdy te maj¹
swoje tragiczne reperkusje w obszarze edukacji spo³eczno –
gospodarczej i naukowo – kulturowej.
Fonseca pokazuje wielkie wartoœci prawos³awia w dziedzinie postawy wierz¹cego ludu o profilu mistycznych prze¿yæ Trójcy Przenajœwiêtszej i Matki Bo¿ej w Ikonie Sakralnej. Nurt ten w sposób szczególny zosta³ wypracowany przez
Cerkiew od VIII wieku. Mistyczne prze¿ycie tajemnicy wiary
jest cenniejsze od jej zrozumienia racjonalnego. St¹d bardzo
bogata liturgia w swej g³êbi. Zak³ada ona fakt, ¿e Bóg istnieje
realnie w œwiecie. A ten œwiat nale¿y zachowaæ tylko dla cz³owieka. St¹d wiele okadzeñ liturgicznych, odpêdzaj¹cych szatana przez oddawanie chwa³y Bogu w licznych pok³onach.
Poœwiêcenia i b³ogos³awieñstwa utrwalaj¹ Bo¿y stan wszechœwiata. Cz³owiek uœwiêcony w prze¿yciach mistycznej liturgii umacnia fizycznie stan kosmosu wed³ug woli Bo¿ej. Bóg
dany w zbiorowym prze¿yciu jest moc¹ i si³¹ w ¿yciu rodzinnym przy œw. Ikonie Matki Bo¿ej.
Inteligencja prawos³awna jednak poszukiwa³a s³ownych
wyrazów swej wiary w celu racjonalizacji wyznania (np.
W³. So³owjow – reprezentowany w „Eidos” (nr 4), P. A. Florenski, N. Bierdiajew, L. To³stoj i inni).
Fonseca pokaza³a to na przyk³adzie dociekañ badawczych
Dymitra Miere¿kowskiego – pisarza rosyjskiego modernizmu
(1866-1941). Autor ten w powieœci „Julian Apostata” siêga
do nurtu idealistycznego procesu deifikacji. Przedstawicielem
tego nurtu by³ miêdzy innymi œw. Maksym Wyznawca (580622), wielki mistyk Koœcio³a greckiego. Mia³ on wielki wp³yw
na teologiê prawos³awn¹. Zdaniem tego mistyka proces deifikacji wi¹¿e siê z cierpieniem i mi³oœci¹. Natomiast myœl i moralnoœæ helleñska to postawa okrutnego bohatera (nadcz³owieka
F. Nietzschego). Cesarz Julian jest uosobieniem Antychrysta.
Wydaje siê, ¿e Miere¿kowski odró¿nia pierwotne chrzeœcijañstwo z Chrystusem jako Dobrym Pasterzem od shierarchizowanego koœcio³a ariañskiego. To co z³e w arianiŸmie ma
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postaæ Antychrysta. Miere¿kowski podziela pogl¹d Boecjusza, ¿e Bóg jest Absolutn¹ Doskona³oœci¹ i Dobrem Najwy¿szym. Pisarz ten po spotkaniu z Zachodem stara³ siê wzi¹æ
wszystko to co najlepsze dla religijnej postawy mistycznego
Wschodu.
Do postawy tej nawi¹za³ w naszych czasach francuski przyrodnik i myœliciel Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955).
W swojej fenomenologii empriologicznej dziejów wszechœwiata widzi Chrystusa w aspekcie punktu Alfa i Punktu Omega.
Fakt ten pokazuje i wyjaœnia ks. Cz. Bartnik. W pierwszym
przypadku jest to obraz immanentny, w drugim zaœ – transcendentny. Ewolucja jest ruchem wznosz¹cym siê od tego co
najprostsze, ku temu co najbardziej z³o¿one. O prostocie zjawiska i jego z³o¿onoœci decyduje nauka. Natomiast o duchowoœci czlowieka jako osoby poucza Objawienie w trakcie stworzenia z ca³ym Wszechœwiatem ³¹cznie. Cz³owiek wraz z ca³ym Kosmosem tworzy jednoœæ z Chrystusem przez fakt Wcielenia i Zmartwychwstania. Jednoœæ ta jest mi³oœci¹ wzajemn¹.
Cz³owiek, poprzez wolny akt mi³oœci, mo¿e w³¹czyæ siê w ten
proces wszechdziejów i realizowaæ w³asne mo¿liwoœci szczêœcia. Ale równie¿ dziêki aktywnemu wspó³dzia³aniu ze Stwórc¹
mo¿e pomagaæ ca³emu wszechœwiatowi w osi¹gniêciu jego
spe³nienia. Idea ta ze wszech miar koresponduje z duchowoœci¹ prawos³awn¹, gdzie siê utrzymuje, ¿e cz³wiek uœwiêcaj¹c
i przemieniaj¹c siebie w³¹cza jednoczeœnie œwiat w proces wyzwolenia i przemiany.
Problem przemiany wystêpuje nie tylko w aspekcie historiozoficznym, jak to mia³o miejsce w dotychczasowych rozwa¿aniach naszych autorów, ale równie¿ w dziedzinie edukacyjnej. Zagadnienie to bowiem podejmuje J. Grabiñska. Porusza ona bowiem zagadnienie wychowania w toku edukacji.
Odnosi ten proces do sprawy czynników wychowania spo³ecznego w zakresie rozwoju ekonomiczno-gospodarczego
Polski. W toku analiz prezentuje pogl¹d o koniecznoœci procesu edukacyjnego spo³eczeñstwa w obrêbie m³odego pokolenia. Rolê tê przypisuje Pañstwu. W³adze parlamentarne i rz¹dowe winny obj¹æ bezwzglêdnie trosk¹ pokolenie przygotowuj¹ce siê do zadañ spo³ecznych. Okazuje siê, ¿e w najnowszej historii naszego kraju pojawi³y siê nurty wrogie narodowej edukacji Polaków. Nurty te wywodzi³y siê od w³adz okupacyjnych tak niemieckich, jak i radzieckich. Ten ostatni szeroko omawia autorka na przyk³adzie zarz¹dzeñ Stalina, co do
likwidacji edukacji narodowej Polaków. Dog³êbn¹ analiz¹ ujmuje sprawê naprawy oœwiaty i wychowania w Polsce. Proponuje objêcie tego zagadnienia ustaw¹ o systemie oœwiaty
oraz w p³aszczyŸnie w³adz samorz¹dowych. Sprawê tê traktuje jako bardzo piln¹ z racji procesu starzenia siê ludnoœci.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ Autorka rozwa¿a sprawê edukacji
spo³eczeñstwa w kontekœcie nauki, kultury, aksjologii i religii.
Do tego personalistycznego nurtu rozwa¿añ edukacyjnych
nale¿y kolejny artyku³ pt. „Z teorii edukacji” – autora pisz¹cego te s³owa. Ma on ju¿ charakter bardziej ogólny. Dotyczy
bowiem ró¿nych dziedzin poznania ludzkiego. Wystêpuj¹ tu
bowiem zagadnienia interdyscyplinarne, jak relacja epistemologii i metodologii do edukacji w dziedzinie nauk szczegó³owych i filozofii z uwzglêdnieniem teologii. Wystêpuj¹ tu równie¿ wartoœciowania edukacyjne w p³aszczyŸnie paradygmatu: metafizycznego, mentalistycznego i lingwistycznego ze
wzglêdu na zadania ¿yciowe kszta³c¹cego siê pokolenia w obszarze cywilizacji ³aciñskiej.
ks. Henryk Nowik
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Kultura helleñska i wczesne chrzeœcijañstwo w powieœci Julian Apostata
pierwszej czêœci trylogii Chrystus i Antychryst.
Œmieræ Bogów Dymitra Miere¿kowskiego
Chrzeœcijañstwo po stu latach od powstania by³o ju¿
religi¹, któr¹ interesowa³o siê ca³e spo³eczeñstwo imperium rzymskiego. Ze wglêdu na oszczerstwa i brak rzetelnej informacji, co do jej istoty, nowa religia podlega³a
przeœladowaniom i – bowiem kr¹¿y³y nieprawdziwe
i krzywdz¹ce pog³oski o jej kulcie i wyznawcach.
Wrogoœæ do chrzeœcijan przejawiali ¯ydzi ze wzglêdu
na postaæ Jezusa z Nazaretu, którego uwa¿ali za burzyciela przymierza Jahwe z Izraelem. Pos¹dzano chrzeœcijan o uczty tyestejskie, zwi¹zki edypowe i orgieii. Opinie
te bra³y siê przypuszczalnie ze wzglêdu na dos³owne rozumienie ofiary Eucharystycznej o spo¿ywaniu Cia³a
i Krwi Pañskiej,
Pospólstwo nazywa³o chrzeœcijan „bezbo¿nikami”,
gdy¿ odmawiali oni sk³adania ofiar pogañskim bogom,
a z odmowami tymi wi¹zano nieszczêœcia spadaj¹ce na
ludnoœæ, jak trzêsienia ziemi, po¿ary, zarazy.
Warstwy wy¿sze zarzuca³y chrzeœcijanom lekcewa¿enie w³adzy i rozsiewanie pogl¹dów mog¹cych podkopaæ
³ad polityczny. G³ównie chodzi³o o odmowê s³u¿enia w
armii albo te¿ niechêæ wykonywania pewnych zawodów,
np. nauczycielskich. I w koñcu, doznawano przeœladowañ ze strony w³adców, ze wzglêdu na ich d¹¿noœæ do
wyznawania jednej religii w celu scalenia wielonarodoœciowego imperium.
Sfery wykszta³cone – filozofowie i retorzy, zwalczali
chrzeœcijañstwo na piœmie. Wœród pisarzy antychrzeœcijañskich by³y takie autorytety, jak nauczyciel Marka Aureliusza, Fronton z Cyrty, autor Mowy przeciw chrzeœcijanom, Lucjan z Samosaty, z ostr¹ satyr¹ zatytu³owan¹
O œmierci Perygrynusa oraz znany ze swej wielkiej uczonoœci w œwiecie helleñskim Celsus, ze swoim znakomitym S³owem Prawdy (Alethees Loogos) w r. 180.iii
Wrogami chrzeœcijañstwa by³a ca³a szko³a neoplatoñska – Plotyn (205-270)iv, Apolloniusz z Tianyv (Kapadocja) I wiek, Jamblichvi (III w.). Mo¿na te¿ wymieniæ takie
znane postacie, jak Hierokles – namiestnik Bitynii za Dioklecjanavii, Filostratesviii, Numeniuszix, Porfiriuszx.
W zwi¹zku z tym ju¿ w II w. potrzeba literatury w obronie chrzeœcijañstwa by³a pal¹ca, gdy¿ ¿adna z religii antycznych nie spotka³a siê z tak zaciek³¹ opozycj¹. Dzia³alnoœæ wiêc apologetów przypada na okres oko³o 120 –
220 r., gdy chrzeœcijañstwo zaczê³o pozyskiwaæ pierwszych wyznawców w warstwach wykszta³conych. Pragnêli oni wyjaœniæ zarówno cesarzowi, jak i szerokiemu ogó³owi zasady nowej wiary, ¿e nie stanowi ona dla pañstwa
¿adnego zagro¿enia, a pod wzglêdem etycznym przewy¿sza inne religie. I tak, Kwadratus wystosowa³ swoj¹ apologiê do Hadriana, œw. Justyn Mêczennik, za³o¿yciel
pierwszej szko³y chrzeœcijañskiej w Rzymie w r. 150, skieROK XVI, NR 1-3 (94-96) 2006

rowa³ swoje apologie do Antonina Piusa (138-161) i Marka
Aureliusza. Na napaœci na chrzeœcijan skierowali swoje
repliki do Marka Aureliusza – Meliton, biskup Sardes
w Lydiixi i Atenagoras w r. 177 – „Proœba za chrzeœcijanami”, w której odrzuci³ trzy zarzuty: bezbo¿noœæ, uprawianie orgii i kazirodztwo. Równie¿ biskup Hierapolis,
miasta Papiasza , Apolinary napisa³ cztery apologie, m.
in. w r. 172 do Marka Aureliusza.
Ze znanych pism Ojców Apostolskich – naj³adniej
napisan¹ apologi¹ jest „List do Diogneta” przypisywany
œw. Justynowi. Adresatem jest rzymski prokurator w Egipcie w latacj 195-202 Tyberiusz Klaudiusz Diognet. Autor, cz³owiek wysoko i wszechstronnie wykszta³cony,
stwierdza, ¿e „ ¯ydzi walcz¹ z nimi jak z obcymi, Hellenowie ich przeœladuj¹, a ci, którzy ich nienawidz¹, nie
umiej¹ powiedzieæ, jaka jest przyczyna tej nienawiœci”xii,
ale dalej stwierdza, ¿e, „czym jest dusza w ciele, tym s¹
chrzeœcijanie w œwiecie”.xiii
Tertulianxiv podkreœla³, ¿e chrzeœcijanie nie ¿yj¹ na
„uboczu tego œwiata”, znajduj¹ siê wszêdzie: „na forum,
w ³aŸniach, warsztatach, sklepach, na targach i na placach publicznych”. Tak wielkie rozpowszechnienie siê
wiary w Jezusa z Nazaretu zwanego Galilejczykiem doprowadzi³o za panowania Konstantyna Wielkiego do uznania chrzeœcijañstwa za wiarê pañstwow¹.xv
Nadal jednak by³a kontynuowana tradycja wroga nowej wierze; teraz bowiem z kolei chrzeœcijanie zaczêli
przeœladowaæ wyznawców „bogów olimpijskich” poprzez
burzenie ich œwi¹tyñ i niszczenie dzie³ sztuki.xvi Dochodzi³o te¿ do zabójstw przeciwników chrzeœcijañstwa. Najbardziej znanym by³o zabójstwo filozofki Hypatii przez
t³um mnichów w Aleksandrii w 415 roku, bowiem uznana by³a przez tamtejszych chrzeœcijan za osobistego przeciwnika biskupa Cyryla.xvii
Wybitny pisarz rosyjskiego modernizmu Dymitr Miere¿kowski (1866 – 1941) w swojej powieœci Julian Apostata stara siê dojœæ do obiektywnej prawdy o tamtych
czasach poprzez przytaczanie przyk³adów zachowañ obu
wrogich obozów. Starannoœæ warsztatu i wielka erudycja
autora pozwala na domniemanie, ¿e powieœæ daje obraz
bardzo przybli¿ony do rzeczywistoœci.
Przed przyst¹pieniem do pracy nad niemal¿e ka¿d¹
powieœci¹ historyczn¹, oprócz zgromadzenia materia³ów
Ÿród³owych, pisarz stara³ siê odbyæ podró¿ studyjn¹ po
miejscach zwi¹zanych z opisem akcji swojego utworu.
I tak, przed podjêciem podró¿y, antyczn¹ Grecjê zna³ autor dobrze i ju¿ na miejscach zwi¹zanych z kultur¹ helleñsk¹ odnajdowa³ ten historyczny czar wielkiej cywilizacji, który bezsprzecznie zajmuje wa¿ne miejsce w wielu utworach pisarza. Do takich nale¿¹ zarówno przek³aEIDOS NR 12
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dy, jak i dzie³a oryginalne: Akropol, Dafnis i Chloe, Wzory na tarczy Achillesa, Imogena, Panteon, Partenon, Sofoklesa Antygona, Król Edyp, Edyp w Kolonos, Ajschylosa Prometeusz skowany, Eurypidesa Hipolit.
Pocz¹tkowo nawet fascynacja kultur¹ antyczn¹ mia³a
negatywny wp³yw na wiarê chrzeœcijañsk¹ pisarza. Znajduje to w pewnej mierze wyraz w Julianie Apostacie, gdzie
chrzeœcijanie pokazani s¹ jako barbarzyñcy niszcz¹cy
w imiê wiary dzie³a sztuki œwiata antycznego. Dlatego
g³ównym bohaterem jest cesarz Julian, który w okresie
swego krótkiego panowania stara siê te tendencje odwróciæ, pragn¹c uratowaæ dorobek dotychczasowej kultury.
Zachwyt m³odego Greka literatur¹ wielkiego Homera
mo¿e byæ interpretowany, jako fascynacja samego autora
powieœci: „Rozkoszny dreszcz przejmowa³ mu cia³o, podczas gdy boskie heksametry przelewa³y siê, hucz¹c niby
morskie fale. Widzia³ przed oczyma po¿egnanie Hektora
z Andromach¹, Ulissesa, wzdychaj¹cego do Itaki na wyspie nimfy Kalipso, w obliczu smutnego, pustynnego
morza. Jakiœ s³odki ból targa³ sercem Juliana; by³a to drêcz¹ca têsknota do wieczyœcie uroczej Hellady, ojczyzny
bogów i wszystkich kochanków piêkna”.xviii
Marzeniem wielu lat pisarza by³ wyjazd do Aten, gdy¿
im bardziej poznawa³ on dzie³a Renesansu, tym bardziej
nabiera³ przekonania, ¿e niemo¿liwe jest przenikniêcie do
ducha nowego cz³owieka, nie bêd¹c w Grecji i nie widz¹c na w³asne oczy, tego, co by³o ucieleœnieniem helleñskiego ducha. Na widok Akropolu pisarz staje siê niemal¿e poet¹ jak prawie ka¿dy œrednio wra¿liwy cz³owiek
czuj¹c, genius loci tego miejsca, i nie mo¿e powstrzymaæ
siê od pe³nych zachwytu s³ów: „G@:\8@ 2*,F\, B,D&Z6
D"2 & 042>4, b B@>b: RH@ H"8@, – 8D"F@H". a >4 R.<
>, *J<":, >4R,&@ >, 0,:":, b >, B:"8":, >, D"*@&":Fb
– b $Z: FB@8@,>”.xix
Piêkno greckiej przyrody budzi w pisarzu myœli mistyczne, co podobnie jak u mistrza liryki refleksyjnej –
F. Tiutczewa, naprowadza go na myœl uto¿samiania Natury z Bogiem. „Bóg przenika wszechœwiat, jak woda przenika sieæ, która siê zanurza, ale wody zatrzymaæ nie mo¿e.
Tak i œwiat: chce, ale nie mo¿e ogarn¹æ Boga”.xx
W Grecji nagle zobaczy³, ¿e „doskona³oœæ jest nieskoñczona” i nabra³ przekonania, ¿e tak pe³na harmonia pomiêdzy wytworem r¹k ludzkich i przyrod¹ mo¿e œwiadczyæ jedynie o boskim pochodzeniu ducha cz³owieka.
Dot¹d bowiem widzia³ od wieków dwa wrogie sobie pierwiastki: twórczoœæ cz³owieka i dzie³o Boga.
Urzeczenie kultur¹ helleñsk¹ prezentuje g³ówny bohater pierwszej z powieœci trylogii zwany Odstepc¹ lub
Odszczepieñcem.xxi W opisach zabytków architektury czy
rzeŸby helleñskiej oddany jest nastrój piêkna i pogody
ducha w jakim Julian oddaje siê lekturze autorów pogañskich, w tym wypadku czytaj¹c Ucztê Platona, chocia¿
jej nie rozumie to „powab ksi¹¿ki stanowi³o to, ¿e by³a
zakazana”.xxii
Do tych elementów ¿ycia codziennego, bliskiego Ju-
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lianowi z racji tradycji greckiej mo¿na zaliczyæ te¿ opis
zabawy z trójrzêdn¹ galer¹ „tryrem¹ liburnyjsk¹”. By
oderwaæ siê od drêcz¹cej rzeczywistoœci wyobra¿a³ sobie, ¿e jest Ulisesem, który buduje statek, by wróciæ do
ukochanej Itaki. Ale rzeczywistoœæ Cezarei (przypuszczalnie Kapadockiej) z bazylik¹ i krzy¿em nad ni¹ , przypomina³a mu o grozie jego egzystencji w wiecznej obawie
œmierci, która to obawa zawsze zwi¹zana by³a z chrzeœcijañstwem. Przy czym ariañska bazylika œw. Maurycego
by³a zbudowana z g³azów pochodz¹cych ze zburzonej
œwiatyni Apollina.
Fascynacja ta sprawia, ¿e jako wrog¹ opozycjê do kultury helleñskiej Miere¿kowski wyposa¿a chrzeœcijañstwo
w cechy barbarzyñstwa i ciemnoty. Opisy zwyczajów
wyznawców „Galilejczyka” jako wyrazu zacofania i przes¹du, s¹ jakby ilustracj¹ s³ów Celsusa, ¿e by³a to religia
najciemniejszych warstw spo³eczeñstwa. Freski w œwi¹tyni chrzeœcijañskiej pe³ne s¹ grozy i przygnêbienia i jest
to jakby potwierdzenie s³ów autora S³owa Prawdy, ¿e ludzie nawracali siê na chrzeœcijañstwo ze strachu przed
piek³em. W otoczeniu „kulawych, chorych, bezrêkich,
sparali¿owanych, u³omnych dzieci, opêtanych i idiotów”
czyta³ Julian Apokalipsê.xxiii
Chrystus z mozaiki by³ te¿ „posêpny, straszliwy o wychudzonej twarzy – oblicze starca z nosem d³ugim, a cienkim, z zaciœniêtymi surowo wargami”.xxiv W diademie zdobi¹cym jego g³owê mo¿na by³o siê doszukaæ podobieñstwa do cesarzy bizantyñskich. By³ to ju¿ Chrystus jako
symbol w³adzy i przemocy. Ale jako antyteza, w tej samej œwiatyni by³ inny wizerunek Chrystusa, p³askorzeŸba na sarkofagu, gdzie przedstawiony by³ „dobry pasterz”xxv z owieczk¹ na rêku jako dusz¹ zb³¹kanego grzesznika. By³y to symbole z pierwszych czasów chrzeœcijañstwa, kiedy jeszcze Chrystusa zwano „Galilejczykiem”.
Ten posêpny wizerunek Chrystusa ariañskiego nie mia³ z
tym dawnym Chrystusem nic wspólnego. Julianowi wyda³o siê, ¿e spojrzenie „Dobrego Pasterza” by³o pe³ne wyrzutu i wkrad³ siê do jego ju¿ ugruntowanych helleñskich
przekonañ niepokój „wobec tej tajemnicy, która na zawsze mia³a dla niego pozostaæ nieprzenikniona”.xxvi
Podejmuje tu Miere¿kowski dyskusjê rozpoczêta przez
przeciwników i apologetów chrzeœcijañstwa jeszcze w II
wieku. Ta wroga chrzeœcijañstwu tradycja by³a kontynuowana wœród filozofów i w nastêpnych wiekach, szczególnie wœród neoplatoników, do których nale¿a³ te¿ cesarz Julian.xxvii By³ on cz³owiekiem starannie wykszta³conym, i to zarówno w zasadach wiary chrzeœcijañskiej, jak
i ówczesnej wiedzy helleñskiej. By³ znawc¹ poezji Jamblicha, który wystêpowa³ przeciwko chrzeœcijanom, oraz
autorem traktatu „Przeciw Galilejczykom”. W Atenach
pozna³ siê z Bazylim Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu
– wielkimi kapadocczykami, ale ta znajomoœæ nie przekona³a go do ich wiary.
W powieœci Miere¿kowskiego Julian wiêc z wielkim
upodobaniem czytuje dzie³a wrogów chrzeœcijañstwa,
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chocia¿ jest pod ci¹g³ym nadzorem mnichów, bowiem
zasad tej wiary naucza siê go g³ównie po to, by egzekwowaæ œwiête pos³uszeñstwo i synowsk¹ uleg³oœæ w stosunku do cesarza – zabójcy jego ojca, a niebezpieczeñstwo
usuniêcia ewentualnych pretendentów do tronu, wisi teraz nad nim i jego bratem. Tote¿ od najm³odszych lat interesowa³ siê bardziej filozofi¹ Platona ani¿eli katechizmem, wychowywany w surowych zasadach m¹droœci
stoickiej i na bohaterskich utworach Homera.
Oficjalnie wiêc chodzi do koœcio³a, modli siê przed
relikwiami, odczytuje publicznie Ewangelie, czyni przygotowania do przyjêcia œwiêceñ.(...) „Noce zaœ Julian spêdza³ w bibliotece pergamskiej, studiuj¹c dzie³a najwiêkszego wroga chrzeœcijañstwa, retora Libaniusza.xxviii S³ucha³ wyk³adów sofistów greckich, Edezjusza z Pergamu,
Chryzantosa z Sardes, Pryskusa z Tesprocji, Euzebiusza
z Mindu, Proerezjusza i Ninfydamesa”.xxix
Czas powieœci Julian Apostata to koñcowe lata panowania Konstancjusza, syna Konstantyna Wielkiego, oraz
krótkie – 2-letnie panowanie Juliana Apostaty. Konstancjusz wyznawa³ chrzeœcijañstwo, ale w jego ariañskiej
odmianie, które na Soborze Nicejskim w r. 325 uznane
zosta³o za herezjê. Doszed³ on do w³adzy po usuniêciu
braci i ich synów, jako pretendentów do tronu cesarskiego.
W literaturze europejskiej w¹tek Juliana Odstêpcy
wystêpowa³ nie tak rzadko. Na rok przed opublikowaniem Juliana Apostaty Miere¿kowskiego pojawi³ siê na
rosyjskim rynku wydawniczym przek³ad z niemieckiego
ksi¹¿ki Dana pod tym samym tytu³em. Postaæ ta w literaturze rozumiana by³a jednoznacznie – jako odstêpcy od
chrzeœcijañstwa, sprzyjaj¹ca uwstecznieniu rozwoju cywilizacyjnego, chrzeœcijañstwo bowiem w stosunku do
wiary pogañskiej z perspektywy XX wieku nosi³o znamiona postêpu myœli i zachowañ etycznych, bardziej zbli¿onych do dzisiejszych norm cywilizacji europejskiej.xxx
Za cesarza Konstantyna pod wp³ywem chrzeœcijañstwa
nastêpuje poczucie wiêkszego humanitaryzmu, zostaje
z³agodzone dotychczasowe prawodawstwo; prawo teraz
os³ania przed nadu¿yciami w³adzy: niewolników, wdowy i sieroty, wiêŸniów. Natomiast staje siê bardziej surowe w stosunku do rozwodów, cudzo³óstwa, oszczerców
i niemoralnoœci publicznej.xxxi
Miere¿kowski siêgaj¹c do historycznych Ÿróde³, pokazuje postaæ Juliana nie tak jednoznacznie. Przez wielu
przeciwników chrzeœcijañstwa religia ta postrzegana by³a
jako wiara niewolników, kobiet i dzieci. Najtê¿sze umys³y tego okresu wyznawa³y filozofiê pogañsk¹. I chocia¿
chrzeœcijañska uczelnia w Aleksandrii ok. r. 180 zosta³a
ze szko³y katechetycznej przemieniona w wy¿sz¹ uczelniê teologiczn¹, gdzie wyk³adano te¿ przedmioty œwieckie, jak filozofiê greck¹, gdzie kierownikiem by³ Klemens
Aleksandryjski, a potem od r. 202 s³awny Orygenes, to
by³y to jednak skromne zacz¹tki szkolnictwa, które nie
dorównywa³y szko³om pogañskim.
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Postaæ m¹drego i wykszta³conego Greka jakim by³
Julian, w utworze Miere¿kowskiego targana jest nieusprawiedliwion¹ historycznie sprzecznoœci¹ odczuæ i przekonañ. Julian Apostata, jako postaæ historyczna, by³ zdecydowanym przeciwnikiem chrzeœcijañstwa, pogardzaj¹c
nim, ale nie przeœladujac jego wyznawców. Chocia¿ zabroni³ przeœladowania chrzeœcijan „heretyków”, g³ównie
arian przez ortodoksyjnych wyznawców i bra³ w obronê
tych ostatnich: „Niech nikt nie czyni nikomu na przekór i
krzywdy nie wyrz¹dza, wiêc ob³¹kañcy nie powinni szkodziæ tym, co bogów czcz¹ w sposób w³aœciwy i s³uszny,
zgodnie z przekazan¹ nam od prawieku tradycj¹, czciciele zaœ bogów nie powinni burzyæ ani grabiæ siedzib tych,
co dali siê oba³amuciæ raczej przez niewiedzê ni¿ przez
œwiadom¹ wolê”,xxxii – to jednak poleci³ pozbawienie
chrzeœcijan w Edessie posiad³oœci ziemskich i skonfiskowanie wszystkich pieniêdzy koœcio³a, szyderczo stwierdzaj¹c, ¿e ¿yj¹c w niedostatku szybciej dotr¹ do „królestwa niebieskiego”xxxiii. Ale jako jeden z dwóch cesarzy,
obok wybitnie chrzeœcijañskiego cesarza Teodozjusza I,
pozwoli³ w r. 362 powróciæ Cyrylowi do Jerozolimyxxxiv.
Najbli¿szy pod tym wzglêdem w traktowaniu tematu
jest utwór G. Ibsena Cesarz i Galilejczyk (1873)xxxv. Tote¿
mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e g³ównym bohaterem powieœci jest nie postaæ, ale idea. Sam autor stwierdza, ¿e kiedy
zaczyna³ trylogiê, wydawa³o mu siê, ¿e chrzeœcijañstwo
– to wszystko co dotyczy nieba, a pogañstwo – to prawda
o ziemi, dopiero w przysz³oœci po³¹czenie tych dwóch
prawd bêdzie pe³ni¹ prawdy religijnej. „Ale koñcz¹c moj¹
pracê, wiedzia³em, ¿e po³¹czenie Chrystusa z Antychrystem – to œwiêtokradcza nieprawda – ¿e obie prawdy znalaz³y swe po³¹czenie w Chrystusie Jezusie – i nie ma innej prawdy”.xxxvi
Dlatego te¿ w powieœci Julian Apostata trudno mówiæ
o personifikacji postaci Antychrysta, widz¹c tê postaæ jako
cesarza Juliana. Pojêcie Antychrysta – to raczej postawa
i przekonania. W jaŸni powieœciowego Juliana zachodzi
walka pomiêdzy zami³owaniem do piêkna i m¹droœci kultury i nauki helleñskiej z g³êbi¹ i prawd¹ prze¿yæ chrzeœcijañskich. Jedna droga, by dojœæ do prawdy i wolnoœci
– to droga cierpienia, jeœli siê wierzy w Chrystusa,to nale¿y z pokor¹ nieœæ krzy¿, i nie przeciwstawiaæ siê z³u.
Mo¿na schroniæ siê na pustyniê i poœwiêciæ cia³o, duszê
i rozum. W ten sposób osi¹ga siê tê sam¹ wolnoœæ, co
Prometeusz i Lucyfer.xxxvii
Siêga tu Miere¿kowski do nurtu idealistycznego procesu deifikacji. Jednym z przedstawicieli tego nurtu by³
œw. Maksym Wyznawca (580 - 622 ), wielki mistyk Koœcio³a greckiego, który mia³ najwiêkszy wp³yw na rosyjsk¹
teologiê prawos³awn¹. Wed³ug niego proces deifikacji
wi¹¿e siê z cierpieniem i mi³oœci¹. Poznanie Boga jest
zwi¹zane z prób¹, z tortur¹ duszy.xxxviii
Natomiast droga wskazana przez myœl i moralnoœæ
helleñsk¹, to droga zwyciêstw niez³omnych ale i okrutnych bohaterów staro¿ytnych, postawa „nadcz³owieka”
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F. Nietzschego, „woli mocy”: „ Nie lituj siê, nie mi³uj, nie
przebaczaj. Powstañ i pokonaj wszystko! Niech cia³o twe
bêdzie jako cia³o pó³bogów z marmuru. Zabieraj i nie
oddawaj. Kosztuj owocu zakazanego i nie ¿a³uj. Nie wierz,
ale wiedz, a œwiat bêdzie nale¿a³ do ciebie, staniesz siê
jako Tytan i Anio³, który powsta³ przeciwko Bogu!”xxxix
Opis gaju Afrodyty wnosi sielankowy spokój, mimo
widocznych szkód jakie poczynili chrzeœcijanie w rzeŸbach Erosa. W opisie domu kap³ana œwi¹tyni Olimpiodora, nie ma przepychu ani bogactwa, ale w ka¿dym przedmiocie widaæ cechê wytwornoœci; we freskach wyobra¿aj¹cych nereidy, tancerki, trytony, jednoro¿ce, Neptuna.
Hellenowie natomiast w odró¿nieniu od chrzeœcijan „urodzeni dla weso³oœci, nie znali brzydoty, z³oœliwoœci i nudów”.xl Œwi¹tynia Afrodyty z bia³ymi joñskimi kolumnami pe³na by³a podnios³ego nastroju mi³oœci i czaru, gdy
tymczasem koœció³ ariañski by³ ciemny i ponury z malowid³ami wywo³uj¹cymi uczucie grozy.
Wydaje siê, ¿e Miere¿kowski odró¿nia pierwotne
chrzeœcijañstwo z Chrystusem – Dobrym Pasterzem od
zhierarchizowanego koœcio³a ariañskiego, gdzie nauczanie chrzeœcijañskie jest wypaczone i akcenty g³ównie po³o¿one s¹ na wywo³ywanie grozy przed nieuniknion¹ kar¹
za grzechy, o co oskar¿a³ chrzeœcijan Celsus i inni przeciwnicy nowej wiary.
Julian a priori jest uznawany przez wspó³czesne mu
chrzeœcijañstwo za Antychrysta, ale Miere¿kowski stara
siê tê postaæ, jako swego bohatera powieœci bardziej skomplikowaæ. Julian szuka Boga i chce go odnaleŸæ w piêknie i prawdzie, dlatego bardziej przemawia do niego kultura helleñska. W chrzeœcijañstwie widzi jedynie ubogie
jeszcze obrzêdy i koniunkturalizm ludzi ma³ego ducha,
którzy z ³atwoœci¹ przechodz¹ z jednej religii na drug¹.xli
Jednak¿e powieœciowy Julian, chocia¿ wyraŸnie deklaruje siê jako przeciwnik chrzeœcijañstwa, wci¹¿ poszukuje potwierdzenia prawdziwosci swoich przekonañ. Dlatego pokazany jest w powieœci poeta Jamblich, jako zgrzybia³y starzec, który u schy³ku ¿ycia ma w¹tpliwoœci w istnienie Boga. Stwierdza, ¿e wed³ug swojej teorii teurgii
uda³o mu siê byæ w ekstazie tylko trzy razy, gdy tymczasem jego nauczycielom – Plotynowi udalo siê to cztery
razy, a Porfiriuszowi nawet piêæ. Pogl¹dy Jamblicha referowane przez Miere¿kowskiego koresponduja z filozofi¹
W³. So³owjowa o wszechjednoœci, oraz z nauk¹ œw. Augustyna o nieistnieniu z³a: „Cia³o, z³o, wszechœwiat – to
z³udzenia, to k³amstwo ¿ycia”. Wszyscy mieli jedn¹ duszê spoczywaj¹c¹ w Ojcu, która nagle ujrza³a materiê i zapragnê³a porzuciæ jednoœæ i staæ siê integraln¹ odrêbnoœci¹ rozstaj¹c siê z Bogiem na zawsze. Ale to jej siê nie
uda³o, dlatego dusze têskni¹c do Boga nie znajduj¹ spokoju na ziemi. St¹d ta têsknota i rozpacz.xlii
W ten sposób Miere¿kowski pragnie pokazaæ, ¿e nauki Jamblicha niczym nie odbiegaj¹ od nauki chrzeœcijan
– ¿ycie olimpijczyków, podobnie jak ¿ycie mêdrców i
ludzi podobnych Bogu jest takie samo: „wyrzeczenie siê
wszystkiego, co istnieje na œwiecie, pogarda dla namiêt-
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noœci ziemskich, ucieczka duszy ku Bogu, którego ogl¹da oko w oko”.xliii
Charakterystyczn¹ cech¹ wszystkich powieœci Miere¿kowskiego jest to, ¿e to utwory myœli, a nie akcji. Mo¿na
to okreœliæ raczej jako „emocje umys³u”, ani¿eli „emocje
serca”. Tote¿ w jego utworach poszukuj¹cych Boga, czyli Prawdy, trudno jednoznacznie okreœliæ, ¿e alegoriami
Chrystusa i Antychrysta s¹ chrzeœcijañstwo i pogañstwo.Bohater powieœci - Julian kojarzy sobie chrzeœcijañstwo z cesarzem, który reprezentuje dlañ wszystko, co
ma zwi¹zek z przera¿eniem i niebezpieczeñstwem. Koj¹co nañ natomiast wp³ywa piêkno Hellady. Nie mo¿e jednak odrzuciæ prawd, które spostrzega w nauce chrzeœcijan, dlatego w utworze odbywa siê swoista walka Juliana
z postaci¹ „Galilejczyka” czyli Chrystusa. Postaæ ta jest
wci¹¿ obecna w jego religijnych odczuciach i wywo³uje
w nim niepokój.
W odnajdowaniu prawdy w powieœci Julian Apostata
autor siêga czêstokroæ do filozofii W³odzimierza So³owjowa, dla którego œwiat jest integraln¹ ca³oœci¹, wszechjednoœci¹, gdzie w³aœciwie nie ma walki i wrogoœci. W harmonii tej zawarte jest piêkno.xliv W³. So³owjow rozumie
œwiat jako stawanie siê boskiego zamys³u w formach heglowskiej triady: synteza Prawdy, Dobra i Piêkna.xlv Drog¹
poznania tego piêkna, którym jest „boski kosmos” nazwany przezeñ M¹droœci¹ Bo¿¹ – Sofi¹, jest mi³oœæ, która
u So³owjowa jest œciœle zwi¹zana z pierwiastkiem ¿eñskim – idea³u kobiety, której nigdy w ¿yciu nie znalaz³.
Nawi¹zuj¹c do tego w¹tku Miere¿kowski wprowadza
postaæ kobiec¹ Myrry – chrzeœcijanki, dla której œwiat i
zbawienie wygl¹da³y tak samo, jak odczucia Hellena
Anatola, dla którego „prawda istnia³a zarówno w upajaniu siê ¿yciem, jak i w zaparciu siê œwiata, w tryumfie
materii, jak i w tryumfie duszy, w umartwieniu, jak
i w zmys³owoœci. Myœl jego pozostawa³a czysta”.xlvi Tê
sam¹ myœl wyra¿a chrzeœcijañstwo Myrry: „Wszystko jest
dobre, wszystko jest czyste. Piêknoœæ pochodzi od Boga.
Czego siê obawiasz przyjacielu? O ! jakiej trzeba swobody, a¿eby kochaæ! Kochaj Go i nie bój siê. Ty nie wiesz
jeszcze ile szczêœcia daje ¿ycie!”xlvii
W powieœci podjêta jest równie¿ od wieków nurtuj¹ca
filozofów i teologów dyskusja nad antynomi¹ wiary i rozumu. Wydaje siê, ¿e Miere¿kowski podejmuje tu polemikê z przekonaniami tych filozofów, którzy w rozumie
upatruj¹ g³ównej przeszkody na drodze do wiary. Rozum
wiêc mo¿e byæ potraktowany jako symbol Antychrysta,
podobnie jak postacie intelektualistów u Dostojewskiego
(Wielki Inkwizytor, Stawrogin, Raskolnikow).
Miotaj¹ca siê pomiêdzy wiar¹ helleñsk¹ i chrzeœcijañstwem Arsinoe pragnie odnaleŸæ Boga. W daremnoœci
poszukiwañ dochodzi do uczucia nienawiœci do samej siebie, gdy¿ nie mo¿e zmusiæ swego rozumu do wiary. Jej
pragnienie wiary w Boga jest tak wielkie, ¿e postanawia
tak umartwiaæ swoje cia³o, by w ten sposób poskromiæ
rozum i móc powiedzieæ, ¿e jest wolna. „A wtedy zobaczê, czy jeszcze coœ zbuntuje siê we mnie i wa¿y siê po-
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wiedzieæ: «Nie wierzê»!”xlviii
Uczeñ neoplatoñczyka Porfirego, s³ynny sofista i teurog wspominany ju¿ poeta Jamblich z Chalcydy w powieœci Miere¿kowskiego ma podobne doœwiadczenia
w sprawie wiary: „Szukasz i nie znajdujesz. Brak ci si³
powiedzieæ «On jest», a nie œmiesz wyrzec: «Nie ma Go».
(...) Od piêædziesiêciu lat cierpiê na tê sam¹ chorobê i bêdê cierpia³ do zgonu. Czy s¹dzisz, ¿e znam Go lepiej od
ciebie? ¯e znalaz³em? S¹ to bezustanne mêki porodu.
Wobec nich najwyszukañsze tortury nic nie znacz¹. Ludziom siê zdaje, ¿e cierpi¹ z g³odu, pragnienia, z bólu,
z nêdzy; naprawdê zaœ cierpi¹ tylko na myœl, ¿e byæ mo¿e
On nie istnieje. Jedyna to boleœæ powszechna. Któ¿ siê
powa¿y powiedzieæ: On nie istnieje – i jakiej nadludzkiej
trzeba potêgi, by wyrzec: On jest!”xlix
Tak wiêc autor pokazuj¹c piêkno zarówno chrzeœcijañstwa jak i hellenizmu, jednoczeœnie w jednej i w drugiej postawie odnajduje element fa³szu i niepewnoœci.
W ostrej krytyce chrzeœcijañstwa polegaj¹cej na wyszydzeniu waœni i sporów pomiêdzy wieloma jego od³amami, zwraca uwagê na nieistotne sprawy zewnêtrznych
oznak, które doprowadzaj¹ do zagubienia istoty wiary
w Chrystusa i jego nauczanie.
Julian wiêc celowo powo³uje z wygnania donatystówl,
semiarianówli, cecylianówlii, marcjonitówliii, montanistówliv
i innych „kacerzy” wypêdzonych za Konstantyna Wielkiego i Konstancjusza. Liczy na to, ¿e bez zbêdnych przeœladowañ, sami oni zaczn¹ siê zwalczaæ „i wydadz¹ na
pohañbienie imiê swego nauczyciela prêdzej, ni¿ móg³bym tego dokonaæ drog¹ najokrutniejszego przeœladowania i mêczenia”.lv
Autor traktatu „Przeciw Galilejczykom” zrealizowa³
swój zamys³ w pe³ni: „Oczy p³onê³y mu straszliw¹ radoœci¹ i wielu w onej chwili wyda³ siê Odstêpca przera¿aj¹cy, podstêpny i silny na równi z szatanem”.lvi
Jeszcze przed napisaniem Jezusa Nieznanego zarzucano Miere¿kowskiemu zbyt wielk¹ fascynacjê, jak to
pejoratywnie nazywano „pogañstwem”, oburzaj¹c siê, ¿e
œwiêtokradczo zaproponowa³ naukê chrzeœcijañstwa z
Hipolita Eurypidesa.lvii Bowiem kult piêkna cia³a w tradycji helleñskiej zosta³ przeciwstawiony szpetocie i „posêpnej i nêdznej nagoœci”.
Kiedyœ m³ode Spartanki „wchodzi³y do palestry nagie
i dumne”. W tym autor trylogii, upatrywa³ poprzez swego bohatera Juliana, radoœæ ¿ycia i czystoœæ obyczajów
przeciwstawiaj¹c je ob³udzie i zak³amaniu etyki chrzeœcijan. „Kto siê dostanie w ich rêce, ten przepada! Ci
mêdrkowie pokory tak go wykoœlawi¹, tak go wyæwicz¹
w k³amstwie i pe³zaniu, ¿e ju¿ mu potem niepodobna
wyprostowaæ siê i podnieœæ g³owê!...”lviii
Julian jest pewien, ¿e znajdzie Boga w religii helleñskiej po swym zwyciêstwie nad „Galilejczykiem” , ale
Maksym – mêdrzec „z twarz¹ zoran¹ g³êbokimi, ciemnymi zmarszczkami, które nie wyra¿a³y cierpieñ, jeno wytê¿enie niez³omnej woli i myœli”lix stara siê odkryæ przed
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niej¹.lx Dlatego te¿ „W po³owie IV stulecia niechêtny nowej wierze, lecz uczciwy cesarz Julian (zwany Apostat¹),
ostatni obroñca starego porz¹dku, musia³ przyznaæ, ¿e
chrzeœcijañstwo odnios³o w œwiecie rzymskim ostateczny tryumf”.lxi
Poszukiwanie Boga przez Miere¿kowskiego poprzez
poszukiwanie prawdy jest poprzedzone postawami takich
postaci z historii Rosji, jak œw. Aleksander Newski, który
mia³ wyrzec s³owa, ¿e: „Nie w sile Bóg, ale w prawdzie”.lxii
Za prawd¹ w myœli patriotyczno- religijnej optowa³ te¿
wielki myœliciel Czaadajew: „Piêkna to rzecz – mi³oœæ do
ojczyzny, ale jest jeszcze coœ piêkniejszego – to mi³oœæ
do prawdy”.lxiii
W swych poszukiwaniach „blasku prawdy” (Veritatis
splendor) siêga wiêc pisarz do modnej wówczas metody
heglowskiej tezy i antytezy, aby poprzez opozycjê wyci¹gn¹æ wniosek z postaw przeciwstawnych, a nawet wrogich, by daæ w rezultacie syntezê, która powinna zawieraæ na tym etapie koñcow¹ prawdê, dopóki z kolei ta nie
stanie siê znów tez¹, wed³ug zasad dialektyki.lxiv
Syntez¹ myœli Miere¿kowskiego na podstawie tych
rozwa¿añ bêdzie jego, jak to okreœla A.Bruckner, „noworeligijny ruch, niezadowolony z martwej cerkwi formalistyki”lxv rodzaj chrzeœcijañstwa oparty na Apokalipsie œw.
Jana, którego opis w Julianie Apostacie, ¿ywo tê Apokalipsê przypomina, chocia¿ ten apokaliptyczny opis zbudowany jest na kontrastach: „ piorun nios¹cy œmieræ i opromieniaj¹cy wszystko. Straszny i nieustraszony”, ludzie
b³ogos³awiæ go bêd¹ „nie tylko za mi³osierdzie, lecz i za
nielitoœciwoœæ”lxvi. Na ziemi nast¹pi panowanie istot równych bogom, uœmiechniêtych i szczêœliwych. Przywo³ane s¹ przy tym klasyczne przekonania Epikura, gdzie celem myœli cz³owieka jest uwolnienie cia³a od bólu, a ducha od niepokoju; gdzie najwiêkszym z³em jest strach,
a najwiêkszym dobrem – przyjemnoœæ duchowa i intelektualna.
W tej powieœci jeszcze Miere¿kowski nie znajduje tego
Boga, którego odnalaz³, wed³ug s³ów T. Parnickiego
„w siódmym dziesi¹tku lat (koñcz¹c) sw¹ d³ug¹, trudn¹,
krêt¹ i nierzadko bolesn¹ drogê w miejscu, sk¹d wyszed³
jako niemowlê, ochrzczone wed³ug prawos³awnego obrz¹dku”.lxvii
W innych powieœciach trylogii Miere¿kowski czêsto
daje wyraz swej wielkiej admiracji kultur¹ staro¿ytnej
Grecji i Rzymu, ubolewajac nad tym, ¿e w imiê Ÿle pojêtego chrzeœcijañstwa niszczy siê dzie³a sztuki, widz¹c
w nich wroga nowej panuj¹cej religii. Nie ma jednak ju¿
tak jednoznacznego potêpienia chrzeœcijañstwa, jak w Julianie Apostacie, chocia¿ i tutaj pewna refleksja nad zupe³nym odrzuceniem wiary w „Galilejczyka”, nawet w pogl¹dach g³ównego bohatera nabiera form raczej w¹tpliwoœci, ani¿eli pewnoœci stwierdzeñ, zreszt¹ tak charakterystycznej dla ca³ej twórczoœci autora Juliana Apostaty,
który swego czytelnika zaprasza do dyskusji raczej, ani¿eli do bezpoœredniego odbioru pogl¹dów pisarza.
W s³owa Juliana o jego têsknocie za kultura helleñsk¹,
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której ju¿ nie ma w takim kszta³cie, w jakim jej siê spodziewa³ cesarz, autor Juliana Apostaty wk³ada w³asne
przekonania. Miere¿kowski nigdy nie ¿y³ teraŸniejszoœci¹,
nienawidzi³ jej; zawsze têskni³ za przesz³oœci¹ albo oczekiwa³ przysz³oœci. Julian wiêc wyra¿a przekonania i pogl¹dy samego pisarza: „ W odleg³ej staro¿ytnoœci by³o
coœ niewymownie piêknego i powabnego... Nie pozbawiaj mnie szalonej mi³oœci ku temu, czego ju¿ nie ma.
Wszystko, cokolwiek by³o, piêkniejsze jest od tego, co
jest. Wspomnienie wieksz¹ ma w³adzê nad moj¹ dusz¹,
ni¿eli nadzieja...”lxviii
Tak pozytywna ocena wszystkiego, co dotyczy kultury helleñskiej, jako przemijaj¹cego piêkna, jest raczej
ocen¹ estetyczn¹, ani¿eli etyczn¹. Aprobowanego przez
siebie ducha chrzeœcijañstwa widzi pisarz w klasztorach,
w pracach twórczych przy ksiêgach i ilustracjach. Mo¿na
wiêc wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e prawdziw¹ religi¹ dla Miere¿kowskiego jest piêkno i sztuka, ale pojmuj¹c element
boski jako harmoniê i piêkno, pojmuje siê jedynie pewien
aspekt Bóstwa. Chrzeœcijañstwo daje bardziej kompleksowy, a wiec bardziej zbli¿ony do prawdy obraz Boga
jako osobowoœci absolutnej.
W tym zestawieniu elementów Dobra i Piêkna w obydwu religiach: pogañstwie i chrzeœcijañstwie, Miere¿kowski jakby podziela³ pogl¹d Boecjusza wyra¿ony w jego
dziele „O pocieszeniu jakie daje filozofia”, w którym ten
wielki filozof i teolog „ostatni Rzymianin” wykazuje, ¿e
istnieje Bóg, który jest absolutn¹ doskona³oœci¹ i Najwy¿szym Dobrem.lxix
Wiara wiêc jest jedna, ale drogi dojœcia do prawdy siê
ró¿ni¹. Miere¿kowski wiêc w ostatecznym rozliczeniu
wybiera drogê przez Chrystusa, który o sobie powiedzia³:
Ego sum via, veritas et vita. Zatem wszystko, co w chrzeœcijañstwie ariañskim by³o negatywnego, to by³a w³aœnie
herezja, przeciwko której wystêpuje Miere¿kowski widz¹c w niej postaæ Antychrysta.
q
Przypisy
i. Przyjmuje siê 10 okresów przeœladowañ, z których najwiêksze przypadaj¹ na panowanie Nerona (54 - 68): po po¿arze Rzymu w 64 r., który szala³ przez ponad tydzieñ, za namow¹ Tygellinusa,boj¹c siê zamieszek, cesarz znalaz³ koz³a
ofiarnego w postaci chrzeœcijan. Na podstawie samego przyznania siê do wiary nieznana bli¿ej liczba ofiar zosta³a spalona
¿ywcem, b¹dŸ zamêczona na œmieræ; Domicjana (81 - 96):
wyda³ edykt zakazuj¹cy szerzenia wierzeñ orientalnych; Marka Aureliusza (161-180): wyszed³ reskrypt przeciwko wprowadzaniu nowych religii. Chrzeœcijan potêpia³ szczególnie, jako
„niebezpiecznych i zatwardzia³ych fanatyków”; Decjusza (249
- 251): w 250 r. zniós³ gwarancje wolnoœci wyznania, za¿¹da³
oddawania czci boskiej cesarzowi i nakaza³ pax deorum – wiernoœæ bogom rzymskim ; Dioklecjana (284 - 305): w r. 303 wyda³
edykt przeciwko chrzeœcijanom nakazuj¹cy zburzenie koœcio³ów i spalenie œwiêtych ksi¹g.
ii. W dialogu Minucjusza Feliksa „Oktawiusz” (III w.), interlokutor chrzeœcijanina – Cecyliusz daje typow¹ w tamtych
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czasach charakterystykê chrzeœcijan rozpowszechnian¹ przez
ich przeciwników: „Chrzeœcijanie to ludzie niewykszta³ceni i ³atwowierni, pogardzaj¹cy bogami, dopuszczaj¹cy siê w czasie
biesiad obrzydliwych aktów nierz¹du i spo¿ywaj¹cy na nich
dziecko. Niewidzialny i wszystkowidz¹cy Bóg to wytwór fantazji; nauka zaœ o koñcu œwiata i zmartwychwstaniu jest niedorzeczna”. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, t³um. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 226. Pocz¹tkowo te¿ poganie nie odró¿niali ¯ydów od chrzeœcijan i uwa¿ali ich za zwolenników
wschodnich sekt i przedstawicieli najni¿szych warstw spo³ecznych, które w swoich gettach spotyka³y siê noc¹ dla dokonywania mordów rytualnych. Por. P. P. Verbraken, Narodziny
i wzrost Koœcio³a, t³um. K. Dembiñska, Katowice 1988, s. 53.
iii. Szybkie rozpowszechnianie siê chrzeœcijañstwa Celsus
przypisywa³ szerzeniu przez jego wyznawców strachu o rych³ym koñcu œwiata, s¹dzie ostatecznym i ogniu piekielnym.
iv. Plotyn - Grek z Egiptu, twórca neoplatonizmu, systemu
religijnego i filozoficznego opartego na myœli Platona (ok. 429
– 347 p.n.e.), Pitagorasa, Arystotelesa i stoików z pewnymi
elementami wschodniego mistycyzmu. W 244 r. zamieszka³
w Rzymie, gdzie za³o¿y³ szko³ê filozofii. Por. Oksfordzki S³ownik Biograficzny, t³um. B. Stok³osa, P. K³ossowicz, Warszawa
1999, s. 352.
v. Apolloniusz z Tyany, ¿y³ w I w. n. e., grecki filozof,
lekarz i mag. Dzia³a³ w miastach Azji Mniejszej i Syrii. G³osi³
koncepcjê Boga – Umys³u nieczu³ego na ludzkie modlitwy, do
którego cz³owiek dochodzi poprzez prawy rozum i doskona³oœæ moraln¹. Por. Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz,
B. Milerski, Warszawa 2001, t. 1, s. 296.
vi. Jamblich (ok. 240-245 – 326) filozof neoplatoñski, za³o¿yciel syryjskiej szko³y neoplatonizmu. Pocz¹tkowo uczeñ
biskupa Laodycei – Anatola, potem Porfiriusza. Szko³a jego
okreœla³a duchowy klimat pogañstwa póŸnej staro¿ytnoœci.
Dziêki teurgii uczyni³ platonizm filozofi¹ religii konkuruj¹c¹
z chrzeœcijañstwem.. Za najwy¿sz¹ zasadê rzeczywistoœci
przyj¹³ transcendentnego Jednego Boga, bêd¹cego jednoœci¹
i podstaw¹ bytu. Jego nauka o teurgii wp³ynê³a na pogl¹dy cesarza Juliana. Por. Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa
2002, t. 5, s. 133.
vii. Wykazywa³ on wy¿szoœæ Apoloniusza z Tyany nad
Chrystusem. W odpowiedzi na to Euzebiusz z Cezarei (263339), znany historyk koœcio³a , napisa³ apologiê „Wybór proroctw o Chrystusie”.
viii. Filostrates, biograf sofistów, autor „¯ywotów”, cz³onek kó³ka literackiego cesarzowej Julii Domny za czasów Sewera Aleksandra (III w.). Julia by³a kobiet¹ o ¿ywym intelekcie, o czym œwiadczy fakt, ¿e podczas pobytu w Antiochii zaprosi³a do siebie wielkiego teologa i egzegetê chrzeœcijañskiego – Orygenesa. Por. . M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu,
t³um. J. Schwakopf, Warszawa 1992, t. 2, s. 326.
ix. Numenios z Apamei, neopitagorejczyk, ¿y³ w po³. II w.
filozof syryjski, przedstawiciel nurtu platonizujacego z elementami filozofii i teozofii wschodniej; pisma jego by³y cenione
przez Plotyna. Urywki jego pism zebra³ F. Thedinga „De Numenio philosopho Platonico” (1875). Por. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1966, t. 8, s. 67; Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa „Gutenberga”, Warszawa 1995, t. XI, s. 225. Wydanie reprintowe.
x. Porfiriusz z Tyru (ok. 232-303), Filozof grecki, neoplatonik. Studiowa³ filozofiê w Atenach i Rzymie. Uczeñ Plotyna. Autor pracy polemizuj¹cej z chrzeœcijañstwem, zachowa-
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nej we fragmentach. Por. Oksfordzki S³ownik Biograficzny, s.
355.
xi. Por. M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 2, s. 284.
xii. Ks. S. Pieszczoch, Patrologia. Ojcowie mówi¹, Gniezno 1994, s. 35-36.
xiii. Cytat z „Listu do Diogneta” za: S. W³odarski, Patrologia, Warszawa 1963, s. 140.
xiv. Quintus Septimus Florens Tertullianus (ok.160- ok.
240) najznakomitszy pierwszy apologeta ³aciñski. Syn rzymskiego centuriona z Kartaginy, chrzest przyj¹³ w 195 r. Znane
s¹ jego apologie atakuj¹ce pogañskie ba³wochwalstwo i gnostycyzm. Chrystologia Tertuliana sta³a siê podstaw¹ chrystologii Koœcio³a Zachodniego w V wieku. Por. tam¿e, s. 426.
xv. Tzw. edykt mediolañski (poprawnie reskrypt) opublikowany przez Licyniusza w Nikomedii 13. VI. 313 r. by³ kontynuacj¹ polityki cesarstwa rozpoczêtej reskryptem tolerancyjnym Galeriusza w 311 r. Reskrypt Konstantyna poszerzony
zosta³ o nakaz zwrotu skonfiskowanych dóbr koœcielnych. Rok
313 przyjmuje siê zatem jako rozpoczynaj¹cy oficjaln¹ zewnetrzn¹ dzia³alnoœæ Koœcio³a. Reskkrypt przyznawa³ wolnoœæ
wyznania i zrównanie z innymi religiami. Proklamowanie chrzeœcijañstwa religi¹ pañstwow¹ nast¹pi³o w 380 r., natomiast zakaz praktyk religii pogañskich za cesarza Gracjana i Teodozjusza w 392 r. Por. Ks. B. Nadolski, Liturgika i liturgia fundamentalna, Poznañ 1989, s. 34-35.
xvi. T³um w Efezie zburzy³ œwi¹tyniê Artemidy Efeskiej,
zbudowanej przez Dejnokratesa i bêd¹cej jednym z cudów
œwiata staro¿ytnego. Pos¹g Demeter – dzie³o Skopasa, zosta³o
zniszczone w myœl s³ów edyktu cesarza Konstansa, brata Konstancjusza: „Niech ustan¹ przes¹dy i bêd¹ zniesione bezrozumne
ca³opalenia”. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, t³um. J. Czekalski, Bia³ystok 1992 s. 63.
xvii. Por. J. Keller, Chrzeœcijañstwo pierwotne w: Zarys
dziejów religii, red. Komitet; przewodnicz¹cy J. Keller, Warszawa 1988, s. 706.
xviii. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 24.
xix. ). E. ;,D,08@&F846, !8D@B@:\, w: D. S. Mere¿kovskij, Polnoe sobranie socinenij, New York, t. XVII, s. 14.
Wydanie reprintowe: A@:>@, F@$D">4, F@R4>,>46 )<4HD4b
E,D(,,&4R" ;,D,08@&F8@(@, ;@F8&" 1914.
xx. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 59.
xxi. By³ on trzecim cesarzem bizantyjskim (361-363) Flavius Claudius Iulianus, ur. 6 listopada 331 r. w Konstantynopolu, jako syn brata Konstantyna Wielkiego Juliusza Konstancjusza i Basiliny, córki prefekta Juliana. Po œmierci Konstantyna
Wielkiego, ¿o³nierze uznaj¹cy za w³adców trzech synów cesarza, wymordowali ca³¹ pozosta³¹ rodzinê cesarsk¹. Oszczêdzono
jedynie 6-cioletniego Juliana i jego przyrodniego brata z wczeœniejszego ma³¿eñstwa Konstancjusza z Gall¹ – Gallusa. Cesarz Konstantyn Wielki po przeniesieniu stolicy Imperium
Rzymskiego do Konstantynopola (uprzednio ma³ej wioski Bizancjum), podzieli³ cesarstwo na Zachodnie i Wschodnie. Po
wielu latach przeœladowañ chrzeœcijan ustanowi³ chrzeœcijañstwo religi¹ uznan¹ i pañstwow¹, ale nie walczy³ z religi¹ hellenistyczn¹ z tzw. „olimpijczykami”. Por. Julian Apostata, Listy, t³um. W. Klinger, Wroc³aw-Warszawa-Kraków (1962).
Wstêp i komentarz J. Wolski, s. IX.
xxii. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 27.
xxiii. Por. tam¿e, s. 30.
xxiv. Tam¿e, s. 31.
xxv. Jest to aluzja do wczesnochrzeœcijañskiego utworu
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„Pasterz” Hermasa, który by³ zaliczany do kanonu Pisma œw.
W Synaickim kodeksie znajduje siê razem z ksiêgami natchnionymi. Uwa¿ano, ¿e autor jest tym Hermasem, którego œw. Pawe³
pozdrawia w „Liœcie do Rzymian” (16,14). Natomiast wed³ug
Fragmentu Muratoriego powsta³ w II wieku w jêzyku greckim
w Rzymie, natomiast autorem by³ Hermas – brat biskupa Piusa, syn nawróconego esseñczyka, który po r. 70 dosta³ siê do
Rzymu. Ireneusz, Tertulian, Orygenes uznawali Hermasa za
proroka i zaliczali „Pasterza” do Ksi¹g Pisma œw. Hieronim
zaznacza, ¿e za jego czasów „Pasterz” by³ w u¿yciu liturgicznym w koœcio³ach greckich – natomiast w ³aciñskich by³ nieznany. Por. Ks. S. Pieszczoch, Patrologia. Dzia³alnoœæ Ojców,
Gniezno 1994.
xxvi. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 33.
xxvii. Z mowami przeciwko Julianowi Apostacie wystêpowali œw. Cyryl Aleksandryjski (zm. 444) „Przeciwko Julianowi” (Adversus libros athei Iuliani), wielkie dzie³o 30 ksi¹g
(ksiêga = rozdzia³) jako polemika z dzie³em cesarza „Przeciw
Galilejjczykom” i œw. Grzegorz z Nazjanzu (Teolog) (329 –
ok. 390) „Mowy polemiczne i inwektywy przeciwko cesarzowi Julianowi”. Jan Chryzostom (354 – 407) napisa³ traktat apologetyczny „O œw. Babylasie – przeciw Julianowi i poganom”
jako polemikê z reakcj¹ pogañsk¹ na chrzeœcijan za rz¹dów
cesarza Juliana. Por. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, s. 439;
S. W³odarski, Patrologia, s. 164. Byli to wszechstronnie wykaszta³ceni i uzdolnieni.filozofowie i teolodzy. Cyryl Jerozolimski (ok. 303 – 387) napisa³ list w jêzyku syryjskim do cesarza Juliana w sprawie œwi¹tyni Jerozolimskiej, któr¹ Julian
zamierza³ odbudowaæ, gdy¿ do ¯ydów odnosi³ siê z sympati¹.
Por. Religia, s. 78.
xxviii. Uczniami s³awnego retora Libaniusza byli Ojcowie
Koœcio³a: Teodor z Mopsuestii i Jan Chryzostom.
xxix. D. Miere¿kowski, Julian Apostata, s. 69. Jednym
z dwóch pedagogów Juliana by³ biskup Euzebiusz z Nikomedii, arianin. Drugim by³ Pers, eunuch Mardoniusz. Julianem
zajê³a siê druga ¿ona Konstancjusza Euzebia. Przebywa³ w Nikomedii, Pergamonie i Efezie. Du¿y wp³yw wywar³ na niego
Maksymos z Efezu. Wyrzek³ siê wiêc chrzeœcijañstwa i sta³ siê
wyznawc¹ Mitry, uznaj¹c s³oñce za najwy¿sze bóstwo. Por.
Julian Apostata, Listy, Wstêp i komentarze, s. XV.
xxx. “Wp³yw chrzeœcijan sprawi³, ¿e uznano za obowi¹zek
pañstwa okazywanie wiêcej mi³osierdzia przestêpcom, pomocy ubogim i chorym, ¿e zabroniono igrzysk okrutnych i niemoralnych.” N. Zernov, Wschodnie chrzeœcijañstwo, t³um. J.
S. £oœ, Warszawa 1967, s. 42.
xxxi. Por. P. P. Verbraken, Narodziny i wzrost Koœcio³a, s.
101.
xxxii. Julian Apostata, Listy, s. 70.
xxxiii. Tam¿e, s. 71.
xxxiv. Œw. Cyryl Jerozolimski (315-386). Prowadzi³ jerozolimsk¹ szko³ê katechetyczn¹, w 351 konsekrowany na biskupa Jerozolimy. Akacjusz – metropolita Cezarei, której podlega³a wówczas Jerozolima, by³ pó³arianinem i nie uznawa³
uchwa³ soboru nicejskiego. Cyryl zosta³ wiêc przez niego wypêdzony. Julian Apostata pozwoli³ mu powróciæ, ale nie trwa³o
to d³ugo, gdy¿ w r. 367 nowy cesarz Walens znów go skaza³ na
banicjê. Dopiero Teodozjusz I pozwoli³ mu wróciæ na stolicê
biskupi¹. Bra³ udzia³ w II Soborze Ekumenicznym w 381 r.
w Konstantynopolu.
xxxv. Por. 1. '. ;4>P, ? HD4:@(44 ). E. ;,D,08@&F8@(@,
«MD4FH@F 4 !>H4ND4FH», w: )<4HD46 E,D(,,&4R
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;,D,08@&F846, MD4FH@F 4 !>H4ND4FH, H. 1, ;@F8&" 1989,
s. 13.
xxxvi. Cyt. za 1. '. ;4>P, tam¿e, s. 10-11.
xxxvii. Por. D. Miere¿kowski, Julian Apostata, s. 78.
xxxviii. Por. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklête problemy”, Warszawa 1964, s. 229.
xxxix. D. Miere¿kowski, Julian Apostata, s. 78.
xl. Tam¿e, s. 34.
xli. Julian jako cesarz decyduj¹cy o losach stu milionów
poddanych – dominus et deus –skupi³ siê na walce z chrzeœcijañstwem poprzez wydawanie edyktów, ale nowej wiary nie
przeœladowa³. Jednym z edyktów by³ zakaz nauczania sztuk
wyzwolonych przez kap³anów chrzeœcijañskich, ograniczaj¹cy ich dzia³alnoœæ do lektury Ewangelistów. Por. Julian Apostata, Listy, Wstêp, s. XV.
xlii. Wed³ug Symeona Nowego Teologa (949-1022) uczuciem wyjœciowym do poznania Boga jest strach. Hymn II jest
zatytu³owany ? H@< , RH@ FHD"N D@0*",H :`$@&\ w:
#@0,FH&,>>Z, (4<>Z BD,B@*@$>"(@ E4<,@>" =@&"(@
#@D@F:@&" B,D,&@* F (D,R,F8"(@ I,D@<@>"N A">H,:,4<@>,,
E,D(i,& A@F"* 1917. Wydanie reprintowe 1989, s. 24. U M.
Heideggera Angst – przera¿enie jest podstawowym elementem ludzkiej œwiadomoœci. D. Miere¿kowski podobnie jak i inni
filozofowie „srebrnego wieku” nawi¹zywa³ do hezychazmu bizantyjskiego Symeona Nowego Teologa oraz do filozofii niemieckiej XX w.
xliii. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 60.
xliv. Por. =. #,D*b,&, CJFF8"b 4*,b, ;@F8&", 2000 s.
161.
xlv. Por. 1. '. ;4>P, s. 11.
xlvi. D. Miere¿kowski, Julian Apostata, s. 162.
xlvii Tam¿e, s. 164.
xlviii. Tam¿e, s. 250.
xlvix. Tam¿e, s. 55.
l. Herezja powsta³a w Kartaginie bior¹c nazwê od biskupa
Kartaginy Donata, zm. oko³o 355 roku. Zarzucali koœcio³owi
rozluŸnienie obyczajów. Ca³a Afryka ³aciñska by³a objêta t¹
schizm¹. Œw. Augustyn nawraca³ donatystów, ale dopiero najazd arabski zniszczy³ herezjê razem z koœcio³em. Jeœli przypadkiem cecylianin wszed³ do koœcio³a donatystów, wypêdzali
go natychmiast, a kafle posadzki myli starannie s³on¹ wod¹.
li. Semiarianizm – teoria powsta³a w po³. IV w. Nie uznawa³a ona wspó³istotnoœci Syna i Ojca (homoousios grec.) ale
g³osi³a, ¿e Syn jest podobny do Ojca (homoios grec.), a nawet
, w odró¿nieniu od arian, we wszystkim podobny co do istoty
(homoiusios grec.). Akacjusz z Cezarei , zwolennik „homoios”, Bazyli, biskup Ancyry, zwolennik „homoiusios”. Por. K.
Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y S³ownik Teologiczny, t³um. T.
Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1996, kol. 493.
lii. Cecylianie od biskupa Kartaginy, który zosta³ obrany w
311 r. i wyœwiêcony przez traditora Feliksa. Przeciwnicy wysunêli innego biskupa Donata. Cecylianie stali na stanowisku
przyjmowania na ³ono Koœcio³a skruszonych lapsi,odstepców
od wiary w czasie przeœladowañ. Przeciwnicy donatystów.
liii. Herezja od twórcy Marcjona- gnostyka z II w (umar³
160 r.). Urodzony w Sinope w Poncie, odrzuca³ Stary Testament w chrzeœcijañstwie. Opiera³ siê jedynie na Nowym Testamencie (Ewangelii œw. £ukasza) i niektórych listach œw. Paw³a, zw³aszcza Liœcie do Galatów. Wed³ug marcjonizmu ¿ycie
ascetyczne by³o istot¹ chrzeœcijañstwa. Por. The Great Encyclopedia of Universal Knowledge, London, s. 708; P. P. Verbra-
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ken, Narodziny i wzrost Koœcio³a s. 72.
liv. Montanizm – herezja chrzeœcijañska powsta³a w II w.
Nazwa pochodzi od imienia twórcy – Montanus z Frygii. Znaczenie sta³oœci ³aski duchowej, zakaz powtórnego o¿enku po
œmierci wspó³ma³¿onka. Stawia proroctwo ponad hierarchiê.
Ka¿dy, kto czuje siê powo³any przez Ducha, jest zwolniony z
pos³uszeñstwa biskupom, poniewa¿ królestwo Chrystusa ju¿
przeminê³o. Pierwotnie wœród montanistów by³ Tertulian (150222), potem odst¹pi³ i za³o¿y³ w³asn¹ sektê. Por. The Great Encyclopedia.., s. 742; P. P. Verbraken.., s. 72-73.
lv. D. Miere¿kowski, Julian Apostata, s. 231.
lvi. Tam¿e, s. 243.
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8@>L,D,>P4b 12-14 b>&"Db 1998 (. %ZBJF8 5-6, ;@F8&"
1998, s. 157.
lviii. D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 113.
lix Tam¿e, s. 255.
lx. Grecka religia ju¿ w III w. nie by³a oparta na naiwnych
wierzeniach w bogów olimpijskich. Plotyn stworzy³ system
religijny i filozoficzny œwiata pogañskiego, który by³ szeroko
rozpowszechniony od po³. III w. do czasu zamkniêcia pogañskich szkó³ przez Justyniana I Wielkiego w 529 r. Por. Oksfordzki s³ownik biograficzny, s. 352. Religia tzw. pogañska
ju¿ od koñca I w. p. n. e. zaczê³a kszta³towaæ siê jako system
filozoficzny. Greccy myœliciele ju¿ od kilkuset lat przed narodzeniem Chrystusa uznali opowieœci o mitycznych olbrzymach
i demonach za alegoriê, ukrywajace jakieœ subtelne znaczenia,
za poœrednictwem których chciano w wyrazisty sposób przekazaæ g³êbokie prawdy. T¹ metod¹ pos³u¿y³ siê te¿ Filon z Aleksandrii (ok. 15 p. n. e. – 50 n. e.) próbuj¹c wyjaœniæ sens Starego Testamentu. Œw. Hieronim wymienia Filona wœród Ojców
Koœcio³a.
lxi. M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. II, s. 423.
lxii. Cyt. Za =. #,D*b,&, CJFF8"b 4*,b, s. 35. (t³um. – B.
F.)
lxiii. Tam¿e, s. 37. (t³um. – B. F.)
lxiv. Na prze³omowe znaczenie Hegla w myœleniu intelektualnym w nowo¿ytnej metafizyce zwraca uwagê S. Bu³gakow
w pracy „Filozofia i ¿ycie”, w: Aletheia 2-3/ 1988 Rosyjska
filozofia religijna, Warszawa 1989, s. 55; M. Bierdiajew stwierdza, ¿e: „Fascynacja Heglem nosi³a charakter religijny, oczekiwano nawet od filozofii Hegla rozwi¹zania losów cerkwi prawos³awnej”. =. #,D*b,&, CJFF8"b 4*,b, s. 29. (t³um. – B. F.)
lxv. Cyt. za F. Sielicki, Miere¿kowski w Polsce miêdzywojennej, Przegl¹d Humanistyczny 1973, 3, s. 117.
lxvi. D. Miere¿kowski, Julian Apostata, s. 256.
lxvii. Cyt. za F. Sielicki, Miere¿kowski w Polsce miêdzywojennej, s. 121.
lxviii D. Mere¿kowski, Julian Apostata, s. 215.
lxix Por. Religia, t. 2, s. 156.
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n Cz. S. Bartnik,

Teilhardyzm jako historia uniwersalna
– Ewolucyjna struktura wszechdziejów
Rozumienie ewolucji by³o i jest rozmaite. Mia³a ona
te¿ ró¿ne nazwy. Pierwotnej postaci ewolucji dopatrujemy siê jeszcze w mitologicznym „jaju kosmicznym". Filozoficzne jej znaczenie wypracowywa³ Anaksymander
z Miletu, potem niektóre wy¿sze systemy myœli starogreckiej, a za nimi nawet niektórzy Ojcowie Koœcio³a. W
czasach nowo¿ytnych ideê ewolucji rozwijali nie tylko
filozofowie, ale i przedstawiciele nauk: B. de Maillet
(† 1738), Ch. Bonnet († 1793), J. A. Condorcet († 1794),
E. Darwin († 1802), J. B. Lamarck († 1829), G. W. Hegel
(† 1831), F. W. Schelling († 1854), A. Comte († 1857),
K. Darwin († 1882), H. Spencer († 1903), H. Bergson
(† 1941). Od nich idea ta obecnie wnika niemal we
wszystkie nauki, ³¹cznie z religioznawstwem, etnologi¹,
kulturologi¹ itp.1 Ewolucja oznacza³a stawanie siê rzeczy w czasie i przestrzeni, stopniowe rozwijanie siê organizmów, przeobra¿anie siê rzeczy istot ¿ywych, przechodzenie od etapów ni¿szych ku wy¿szym, zdobywanie nie posiadanych przedtem lub posiadanych w ni¿szym
stopniu cech i doskona³oœci oraz rozwój i postêp ludzkoœci. Wszystkie jednak dawne ujêcia ewolucji ró¿ni³y siê
od ewolucjonizmu Teilharda de Chardin g³ównie tym, ¿e
nie dotyczy³y ca³ej rzeczywistoœci, a tylko niektórych
bytów lub dziedzin, a nastêpnie tym, ¿e nie wi¹za³y ewolucji z ide¹ historii w sposób tak œcis³y. Ewolucjonizm
Teilharda jest oryginalnym wynikiem z³¹czenia naukowej idei ewolucji z wywodz¹c¹ siê od greckich Ojców
Koœcio³a koncepcj¹ œwiata jako dokonywanej przez Chrystusa historii zbawienia2. Przy tym w ogólnych, pozanaukowych, pracach Teilharda religijna idea rozwoju dziejów zbawienia Wszechœwiata osi¹gnê³a pierwszeñstwo
przed naukowym ewolucjonizmem.
Ewolucja jest dla Teilharda ruchem ca³ej rzeczywistoœci. „Mówi siê – pisze on – ¿e ¿adna teoria Ewolucji
nie mog³aby byæ rozci¹gniêta na ca³oœæ Wszechœwiata,
poniewa¿ ka¿da domaga siê pewnego «otoczenia», tymczasem nie ma, z samej definicji, otoczenia dla Wszechœwiata. Ten zarzut jednak¿e nie dosiêga transformacji kosmicznej typu, jaki tu przedstawiamy, gdzie ewolucja jest
okreœlana przez ruch Œwiata w odniesieniu do niego samego"3. Tym samym ca³a rzeczywistoœæ jest histori¹. Dla
Teilharda „œwiat jest procesem historycznym [...]. Kategorie historii rozci¹gnê³y odt¹d swoje panowanie na ca³oœæ Wszechœwiata"4. Dziêki ewolucji œwiat jest jednorazowy i niepowtarzalny, posiada absolutny pocz¹tek i koniec, tworzy tak¿e egzystencjê cz³owieka. Charakterystyczny by³ zarzut M. Blondela, ¿e Teilhard rozci¹gn¹³
historiê cz³owieka na wszystko, co istnieje.
Uniwersaln¹ ewolucjê-historiê charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
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1. Obejmuje ona wszelk¹ rzeczywistoœæ jako jedn¹,
zwart¹ ca³oœæ, z³o¿on¹ jednak z ró¿nych ogniw i etapów,
wœród których centralne i szczytowe miejsce zajmuje cz³owiek.
2. Stanowi ona nieskoñczenie potê¿ny i tajemniczy
ruch, który rodzi rzeczy i struktury dziêki grze ci¹g³oœci
i nieci¹g³oœci procesów. „[...] zasada «nie ci¹g³oœci przez
ci¹g³oœæ» wydaje mi siê fundamentalna w historii i w ujmowaniu Rzeczywistoœci"5.
3. W procesach tych nastêpuje przechodzenie nie od
jednorodnoœci do ró¿norodnoœci, jak twierdzi³ H. Spencer, ale od ró¿norodnoœci nie uporz¹dkowanej do ró¿norodnoœci uporz¹dkowanej, przy czym przejœcia te maj¹
charakteiskoków, progów, nowych bytów.
4. G³ówn¹ sprê¿yn¹ ruchu jest wzrost z³o¿onoœci, czyli kompleksyfikacji któremu towarzyszy fakt wzrostu
mocy wewnêtrznych, tj. „œwiadomoœci".
5. Ruch nie jest chaotyczny ani rozstrzelony, jak chcia³
H. Bergson, ale ukierunkowany i zmierzaj¹cy do punktu
spotkania miêdzy nurtami, czyli jest konwergentny.
6. Ruch ewolucji posiada w sobie pasmo przesuwania siê od mnogoœci dcjednoœci, od rozproszenia do unifikacji, od granic do centrum, od stanu inicjalnego do stanu
finalnego i nieodwracalnego.
Ca³oœæ ewolucji osi¹ga postaæ spirali o sukcesywnych
krêgach ruchu ku pewnemu punktowi finalnemu, zwanemu punktem Omega. Poszczególne krêgi nie dadz¹ siê
jednak odseparowaæ od siebie, lecz stanowi¹ wspó³zale¿n¹ ca³oœæ, której ukoronowanie jest w punkcie Omega. Ka¿dy kr¹g jest faz¹ stawania siê uwarunkowanego
ca³oœci¹ ewolucji. W tym sensie jest faz¹ powstawania,
rodzenia siê, a wiêc genezy. G³ówne krêgi, stanowi¹ce
zarazem fazy ewolucji powszechnej, s¹ nastêpuj¹ce:
1. Kosmogeneza, czyli rodzenie siê Wszechœwiata
z pramaterii, z mnogoœci, jako punkt wyjœcia ca³ej ewolucji.
2. Geogeneza, czyli stanowi¹cy znikom¹ cz¹stkê kosmogenezy ruch kszta³towania siê Ziemi (prewitalizacja).
3. Biogeneza, czyli powstawanie i rozwój ¿ycia na pod³o¿u kosmiczno-geologicznym (witalizacja).
4. Psychogeneza, czyli ukazanie siê œwiadomoœci prostej, zw³aszcza zwierzêcej (psychizacja ¿ycia).
5. Antropogeneza albo hominizacja indywidualna,
czyli pojawienie siê ludzi jako tworów o œwiadomoœci
wy¿szej, refleksyjnej (hominizacja ¿ycia).
6. Noogeneza albo antropogeneza kolektywna, czyli
kszta³towanie siê pewnego organizmu ogólnoludzkiego,
w którym wszystkie refleksje coraz bardziej jednocz¹ siê
z sob¹, tworz¹c „wspó³refleksjê" (la co-réflexion) – humanizacja ¿ycia.
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7. Chrystogeneza, czyli tworzenie siê szczególnego
zespolenia ludzkoœci z Omeg¹ – Chrystusem, ostatecznie na etapie rozwoju refleksji jakby do trzeciej potêgi
lub wy¿ej, a wiêc ultrarefleksji lub suprarefleksji (chrystyfikacja ¿ycia).
8. Teogeneza (niekiedy uto¿samiana w czêœci z chrystogenez¹), czyli od wieczne rodzenie siê jednego Boga
w troistoœci Osób (diwinizacja ¿ycia?)6.
Fakt ewolucji i postêpu widziany jest nie tylko w przyrodzie, ale przede wszystkim w cz³owieku i w jego historii. Mo¿na dyskutowaæ, czy post¹pi³a naprzód od tysiêcy
lat si³a ludzkiej inteligencji jednostkowej, czy przekraczamy dziœ intelekt Arystotelesów, Platonów, Augustynów. Ale bez w¹tpienia roœnie jakaœ si³a kolektywna umys³u ludzkiego, dziêki której wiêcej wiemy i rozumiemy
ni¿ oni na tamtym szczeblu rozwoju historycznego. Choæby zatem cz³owiek nie zmienia³ siê ju¿ od dziesi¹tków
tysiêcy lat somatycznie, to zmienia siê jednak psychicznie. Nasza psychika podlega ci¹g³emu rozwojowi i w niej
postêp jest najbardziej widoczny. W rezultacie widzimy
ustawicznie wzrastaj¹cy postêp myœli ludzkiej i dzia³ania, zw³aszcza dojrzewanie aktywnoœci ludzkiej w jej
aspekcie techniczno-odkrywczym i duchowym, gdzie
ka¿dy osi¹gniêty rezultat daje wiêksz¹ szansê dalszych
sukcesów7. Tak wiêc ewolucja nie ogranicza siê wy³¹cznie do materialnej i somatycznej strony cz³owieka, ale
dochodzi do g³osu dopiero w dziedzinie wnêtrza cz³owieka, czyli w dziedzinie psychizmu. Oczywiœcie, psychizm
jest dialektycznie zwi¹zany z cia³em w jedn¹ „parê" (le
couple). Ewolucja mo¿e byæ nale¿ycie dostrzegana jedynie w zwi¹zaniu czynnika materialnego i psychicznego,
czyli w ca³ym „tworzywie œwiata". „W gruncie rzeczy –
pyta Teilhard retorycznie – czy¿ istota historii nie polega
na spotkaniu siê, konflikcie i, w rezultacie, stopniowej
harmonizacji owych wielkich nurtów somatyczno-psychicznych?"8
S³ysz¹c zdanie, ¿e ewolucji trzeba szukaæ tak¿e na „wewnêtrznym" ekranie, czyli w dziedzinie psychicznej i duchowej, mo¿emy s¹dziæ, ¿e mamy do czynienia z czystym heglizmem. Niew¹tpliwie czynnik psychiczny, czyli „œwiadomoœæ", jest u Teilharda podobnie uhistoryczniony. Teilhard jednak¿e zespala ten czynnik jednoczeœnie z ewolucj¹ materialn¹ i biologizuje go. W tym duchu
d¹¿y do zmiany klasycznej definicji cz³owieka: „«Cz³owiek to zwierze rozumne», mówi³ Arystoteles. „«Cz³owiek to zwierzê w stanie, refleksji (réfléchi)» – precyzujemy dziœ, k³ad¹c nacisk na ewolucyjny charakter te w³aœciwoœci, w której wyra¿a siê przechodzenie od œwiadomoœci jeszcze roz cieñczonej do œwiadomoœci wyraŸnie
zeœrodkowanej w sobie, mog¹cej sit konfrontowaæ z sam¹
sob¹ [...], œwiadomoœci do drugiej potêgi [...]"9. Cz³o wiek
ten ewoluuje nie tylko somatycznie, ale ca³y, a wiêc tak¿e
w swej „refleksji", czyli w biologicznie rozumianych w³aœciwoœciach psychizmu (³¹cz me z czynnikiem myœlenia
i wolnoœci).
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Cz³owiek jest nie tylko ekranem ewolucji, ale tak¿e
kwintesencj¹powszech nej ewolucji i najwy¿szym uosobieniem ewolucji. Tak wiêc Teilhard zmody fikowa³ myœl
M. Blondela, ¿e cz³owiek jest centrum Wszechœwiata10.
Przedi wszystkim – wed³ug Teilharda – ewolucja cz³owieka jest histori¹ i uosobieniem wszelkiej historii. Jest
on centrum historii uniwersalnej kosmicznej i przyrodniczej, kluczem do zrozumienia owej historii, jej najwy¿szymszczytem i omeg¹. Sam rozwija siê od stanu prostej
œwiadomoœci poprzez stan „refleksji" i stan „ultracz³owieka" przysz³oœci a¿ donadcz³owieka pozahistorycznego.
Wszelka zaœ rzeczywistoœæ jestwyt³umaczalna jedynie
przez ten pryzmat, ¿e w niej powstaje i rozwija siêhistoria cz³owieka. Wszystkie dziedziny kosmologiczne i przyrodnicze s¹przygotowaniem historii cz³owieka, s¹ niejako prehistori¹11.
Obraz ewolucji i historii w cz³owieku indywidualnym
jest tylko wstêpem dowy¿szego etapu cz³owieka spo³ecznego. Dopiero tutaj odkrywamy w³aœciwy modelewolucji, która ma charakter historyczny. Cz³owiek rozwija siê
w noosferê,czyli w gigantyczny organizm spo³eczny pokrywaj¹cy Ziemiê. Tutaj refleksjawznosi siê do trzeciej
potêgi, do „korefleksji", i osi¹ga stan sferypewnego rodzaju psychizmu spo³ecznego (od greckiego νοοζ – myœl,
rozum, doskonalsza cz¹stka ducha ludzkiego). Jawi siê
œwiadomoœæ spo³eczna wraz znowymi mocami intelektu
i wolnoœci oraz potêguje siê socjalny i techniczno-kulturowy czynnik ¿ycia: postêp spo³eczny, potê¿ne osi¹gniêcianauki i techniki, rodzaj „mózgu spo³ecznego", dzia³alnoœæ kolektywna,sumienie wspólne itp. Przy tym organizm ten równie¿ nie jest czymœ statycznym, lecz ruchem
bardziej przyspieszonym; jest rodzajem historiikolektywnej cz³owieka, czyli noogenez¹12.
Ewolucja obejmuje ca³¹ rzeczywistoœæ. Nie ma wiêc
miejsca na nieewolucjê lub niehistoriê. Ewolucja jednak
nie pokrywa siê z postêpem, jak s¹dzi wielunieuwa¿nych
czytelników pism Teilharda. Wystêpuj¹ w niej dwa pr¹dy: pr¹dpostêpu, czyli udawania siê ewolucji, rezultatywnoœæ, wzrost energii,wznoszenie siê ¿ycia na wy¿sze
szczeble ku stanom coraz mniej prawdopodobnym – antyentropia lub negentropia (oznacza to te¿ historiê w znaczeniu pozytywnym, najbardziej w³aœciwym), oraz pr¹d
odwrotny, regresja, utrata energii, dewolucja, dezorganizacja, postêpuj¹ca neutralizacja, nieudawanie siê wysi³ku twórczego – entropia, kontr-ewolucja (mo¿e to te¿
oznaczaæ historiê w znaczeniu ujemnym, antyhistoriê).
Z kolei niektórzy teilhardyœci mylnie sobie wyobra¿aj¹,
¿e te dwa fundamentalne nurty dziel¹ rzeczywistoœæ na
dwie po³owy lub nawet ¿e nurt postêpu jest szerszy. Tymczasem nurt postêpu (progres) jest raczej niezmiernie w¹skim strumykiem na tle bezmiaru nurtów bezrezultatowych lub wstecznych. Nurt pierwszy ma siê niemal tak
do drugiego, jak osi¹gniêty rezultat do p³aszczyzny mo¿liwoœci. W efekcie istnieje nieskoñczenie rozleg³a p³aszczyzna mo¿liwoœci tak¿e historycznych, na której takie
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osi¹gniêcia ewolucji, jak powstanie ¿ycia, œwiadomoœci,
cz³owieka, cywilizacji, religii, sztuki, pañstwa itp. stanowi¹jedynie tajemnicze punkty nieznanej konstelacji13.
Ca³oœæ ewolucji i historii kieruje siê specjaln¹ dialektyk¹. Wstêpem dotej dialektyki jest podzia³ strumieni ruchu na struktury parzyste, diadyczne (le couple, la dyade, l'entité couplée). „Wszystko we Wszechœwiecie –
pisa³ Teilhard – powstaje dziêki ³¹czeniu siê i zap³adnianiu – dziêki gromadzeniu siê elementów, które siebie nawzajem szukaj¹, tworz¹ pary iodradzaj¹ siê w rzeczy trzeciej"14. Przypomina to starochiñsk¹ diadêontologiczn¹:
pierwiastka czynnego, mêskiego (jang) i pierwiastka biernego,¿eñskiego (in)15. W ka¿dej wiêc rzeczy, w ka¿dym
procesie i zjawisku wystêpuje element czynny, plazmatyczny, sprzê¿ony jednoczeœnie z elementem biernym,
plastycznym. Treœciowo pierwiastek pierwszy ³¹czy siê
z wnêtrzem rzeczy, z energi¹ „radialn¹", promienist¹, organizuj¹c¹, zeœrodkowuj¹c¹; pierwiastek drugi – z zewnêtrzn¹ stron¹ rzeczy, z energi¹ „tangencjaln¹", materialnie styczn¹, fizyczno-chemiczn¹. Przyk³adem pierwszego jest energia psychiczna i duchowa, przyk³adem drugiego – energia materialna. Oba jednak pierwiastki s¹
zwi¹zane w jednoœæ „pary", w której nie s¹ one zmieszane z sob¹, nieuto¿samiaj¹ siê, ale wzajemnie siê warunkuj¹ i s¹ jakby dwoma aspektami tego samego fundamentalnego ruchu.
W oparciu o koncepcjê diady sformu³owane jest podstawowe prawo ewolucji ihistorii, zwane prawem „z³o¿onoœci-œwiadomoœci" (la loi decomple—xité—conscience). Prawo to zreszt¹ ma rz¹dziæ postêpem uniwersalnym,od si³ grawitacyjnych w kosmosie a¿ do najbardziej
intymnych si³ przyci¹gaj¹cych ducha ludzkiego ku punktowi Omega. Jego przeciwieñstwem jest prawo entropii.
Z³o¿onoœæ stanowi rodzaj infrastruktury i polega nagranulacji, korpuskulizacji mnogoœci, wzroœcie sprzê¿eniajej elementów,s³owem: organizacji materialnej. Œwiadomoœæ jest jakby suprastruktur¹ i stanowi ruch immanentny procesu stawania siê, zeœrodkowywanie siê i uwewnêtrznianie, g³ównie dziêki elementowi informacji, spontanicznoœci i zdolnoœci asocjacyjnych. Obie te struktury
pozostaj¹ w ci¹g³ym ruchu: wzrostowi z³o¿onoœci (kompleksyfikacji) towarzyszy wzrost œwiadomoœci. Ich zwi¹zek na pierwszy rzut oka przypomina marksistowskie
sprzê¿enie zwrotne bazy i nadbudowy.
Ka¿dy element kosmiczny, partykularny – pisze
na przyk³ad Teilhard – zachowuje siê w naszym doœwiadczeniu, mówi¹c symbolicznie, jak elipsa zbudowana na dwóch ogniskach o nierównej i zmiennej
intensywnoœci: jedno, 01, to ognisko organizacji materialnej, drugie, 02, to ognisko psychizmu; 02 (Œwiadomoœæ) ujawnia siê i wzrasta najpierw jako funkcja
01 (Z³o¿onoœci), ale zaraz ujawnia sta³¹ tendencjê do
reagowania konstruktywnego na 01, aby kompleksyfikowaæ je w wy¿sz¹ postaæ, a siebie coraz bardziej
indywidualizowaæ16
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Teilhard jednak¿e odbiega od materializmu przez szukanie wyt³umaczenia ruchu kosmicznego nie w infrastrukturze, lecz w suprastrukturze. Kierunek i sens przemian
okreœla ognisko duchowe, jakkolwiek og nisko materialne jest pocz¹tkiem i matryc¹ ruchu.
W tajemniczej diadzie umieszcza Teilhard ca³y mechanizm rozwoju. Tutaj znajduje siê mechanizm podstawowej dla ewolucji mutacji. Mo¿na pomin¹æ ca³y zawi³y
problem mutacji w nauce biologii. Teilhard bowiem zgodnie ze sw¹ tendencj¹ uogólniania pojêæ naukowych uogólni³ tak¿e pojêcia mutacji na ca³y proces ewolucji. Otó¿
na skutek nagromadzonych w czasie zmian w genezie
nastêpuje w diadzie skok twórczy w kierunku nowego
„gatunku". Dzia³a tu prawo kumulatywnoœci (d'additivité), czyli tajemnicze gromadzenie w³asnoœci poprzednich i mniejszych zmian, a nastêpnie ich nag³e przekraczanie w sposób twórczy. T¹ drog¹ dosz³a do skutku megamutacja w postaci pojawienia siê cz³owieka na bazie
ni¿szych gatunków i obecnie super-mega-mutacja w postaci wy³aniania siê noosfery, w której czynnikami filogennymi s¹: cywilizacja, technika i nauka. Odt¹d dochodz¹ do g³osu g³ówne mutacje „spo³eczne", w których
odgrywaj¹ rolê czynniki zarówno zewnêtrzne i losowe
(darwinizm), jak i wewnêtrzne o raz œwiadomie kierowane (lamarkizm). Mutacje te s¹ szczególnie twórcze:
„[...] w historii ludzkiej dostrzegamy nowe pañstwa lub
nowe kultury, nastêpuj¹ce po jakiejœ spo³ecznej rewolucji inwazji lub nawet po wielkim odkryciu"17.
Przypadek mutacji jest szczególnym przypadkiem dialektyki, czyli przypadkiem „nieci¹g³oœci w ci¹g³oœci"18.
Jest to problem istotny dla ewolucyjnego t³umaczenia
dziejów. Z jednej strony ca³a rzeczywistoœæ, jak jedna
diada, stanowi zwart¹, homogeniczn¹ jednoœæ i ci¹g³oœæ.
„Wszechœwiat – powie Teilhard – jest z koniecznoœci wielkoœci¹ homogeniczn¹ w swej naturze i w swych wymiarach"19. Z drugiej strony, jak ogniska diady, rozpada siê
na nieci¹g³oœci i ró¿norodnoœci: ewolucja jest przechodzeniem ró¿norodnoœci nie zorganizowanej do ró¿norodnoœci zorganizowanej20. Decyduje tutaj nie jako k¹t widzeni¹, patrzenie od najwy¿szej diady: analizy i syntezy.
Przypomina to pogl¹dy G. Bruno, wed³ug którego rzeczywistoœæ ogl¹dana pod k¹tem jednoœci jest jednorodna
i boska, ogl¹dana zaœ pod k¹tem analizy – mnoga i ró¿norodna. Podobnie dla Teilharda: w widzeniu syntetycznym ca³y proces historii ludzkoœci objawia siê jako ci¹g³y i jednorodny, jakby siê dokonywa³a jedna jedyna
rzecz: rodzenie siê ludzkoœci, zaœ w widzeniu analitycznym ca³oœæ rozpada siê na nieci¹g³oœci i ró¿norodnoœci,
jakby siê realizowa³a nieskoñczona liczba ma³ych historii. Wydaje siê, ¿e nie ma absolutnego wyjœcia poza tak¹
diadê syntezy-analizy21.
Ci¹g³oœæ i nieci¹g³oœæ reguluj¹ na swój sposób prawo
dynamicznej analogii bytów, a w niej konkretnie „prawo
powrotnoœci" (la loi de récurrence). Jest to „uniwersalne
prawo kosmosu oznaczaj¹ce powracanie, na ka¿dym etapie ewolucji, jakiegoœ procesu, który siê powtarza, a jedEIDOS NR 12
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noczeœnie wzmaga: miêdzy procesami, które po sobie nastêpuj¹, istnieje wiêc zarazem podobieñstwo i ró¿nica"22.
Typowym przyk³adem tego prawa jest powtarzanie siê
na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych dziedzinach zwi¹zku
miêdzy wzrostem z³o¿onoœci a potêgowaniem siê zeœrodkowania i unifikacji. Inaczej przedstawia siê ten zwi¹zek
w komórce ¿ywej, a inaczej w organizmie spo³ecznym,
ale wszêdzie dzia³a to samo prawo. Faktycznie istnieje
ogromna liczba przypadków tego prawa. Na przyk³ad:
tworzenie siê systemu nerwowego w organizmie i system komunikacyjny w noosferze, atomizacja materii i ramifikacja plemienia w historii lub cywilizacji, okresowe
migracje zwierz¹t i wêdrówki ludów, tworzenie siê centrum w atomie i w ca³ym Wszechœwiecie23 . Nie sposób
wyliczaæ wszystkich przypadków.
Nieci¹g³oœæ t³umaczy w pewien sposób zasada przechodzenia iloœci w jakoœæ. Gdy iloœæ wzroœnie a¿ do punktu krytycznego, nastêpuje prze³om, po którym pojawia
siê nowa jakoœæ.
We wszystkich dziedzinach – pisze Teilhard – gdy
jakaœ wielkoœæ znacznie siê pomno¿y, zmienia siê nagle
jej wygl¹d, stan lub natura. Krzywa zawraca, powierzchnia sprowadza siê do punktu, cia³o stale siê rozpada, ciecz
wrze, jajko siê segmentuje, intuicja rozpada siê na nagromadzone fakty [...] Punkty krytyczne, zmiany stanu, poziomy na pochy³oœci, skoki ró¿nych gatunków w trakcie
rozwoju – jedyny sposób odt¹d, ale znowu prawid³owy
dla Nauki, ¿eby poj¹æ i uchwyciæ pierwszy momen24.
Dla historii wa¿ny jest przypadek przechodzenia rosn¹cej mnogoœcijednostek ludzkich w now¹ jakoœæ organizmu spo³ecznego oraz pojawianie siê jakiejœ nowej formy cywilizacji dziêki nagromadzeniu okreœlonego typu
idei i jednostek organizacyjnych.
Wzajemne zwi¹zanie elementów w diadzie t³umaczy
siê po czêœci jeszcze innym prawem, a mianowicie prawem oscylacji. Linia postêpu nie jest ci¹g³a i prosta, lecz
rezultat nastêpuje po ca³ej masie prób, usi³owañ, powtarzañ i zawracañ lub b³¹dzenia po omacku. Droga rezultatów przedstawia siê jak sukcesywne fale, jak ga³êzie lub
liœcie roœliny, jak ³uski. Droga naprzód nie jest prostym
przed³u¿eniem linii, jak w ramach jednej ga³êzi, jednej
fali czy ³uski, ale sk³ada siê ze skoków i progów, jakie
istniej¹ miêdzy jedn¹ fal¹ czy ³usk¹ a drug¹. St¹d postêp
dokonuje siê w³aœciwie gdzieœ g³êbiej wpolu centralnym
rozwoju. Niekiedy ukszta³towanie siê dojrza³ej postaci,
np. cywilizacji, musz¹ poprzedzaæ ca³e masy szkiców,
które, jak u malarza, powoli zbli¿aj¹ siê do dojrza³oœci.
Przy tym w wielu dziedzinach mog¹ zachodziæ kszta³ty
nie tylko czysto próbne, ale nawet zgo³a regresywne.
Same kszta³ty udane maj¹ ró¿ne prêdkoœci, s¹ szybsze
i wolniejsze, i ten sam nurt mo¿e mieæ d³ugie zastoje,
a potem nag³e przyspieszenie. St¹d czasami w jednej i tej
samej cywilizacji wystêpuj¹ formy postêpu obok form
regresji. Jeden i ten sam lud osi¹ga ró¿ne w ró¿nych
swych odga³êzieniach tempo rozwoju cielesnego i duchowego, nawet w takich samych warunkach. Niekiedy je-
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den i ten sam szczep prze¿ywa d³ugi okres zastoju czy
stabilizacji, a potem, jakby po nag³ym dojrzeniu, wybucha z ca³¹ si³¹. Ostatecznie wygrywa trend ogólny, choæby przerywany, id¹cy po osi centralnej. On zmienia stan
ca³oœci, dokonuje polaryzacji zjawiska i posuniêcia naprzód. Nurtowi g³ównemu oczywiœcie towarzyszy zawsze ogromna liczba strumyków bocznych, czasami dosyæ póŸno zanikaj¹cych25.
Prawo ruchu falowego czy ³uskowatego dope³niane
jest przez prawo „zmiany" albo „sztafety". Na mocy tego
prawa ruchy powtarzane i oscylacyjne osi¹gaj¹ sumaryczny rezultat dziêki sukcesywnej zmianie œrodków poruszania siê: po p³azach nast¹pi³y gady, po gadach ssaki,
po ssakach cz³owiek itp. Podobnie w ¿yciu spo³ecznym
i cywilizacyjnym doskonali siê jakiœ proces dziêki przekazywaniu pa³eczki od jednej formy do drugiej, np. najpierw przesz³oœæ by³a dziedziczona przez pamiêæ zmys³owo-mózgow¹, potem utrwalenie przez pismo, dalej
przekaz fonetyczny i wielosensoryczny (audiowizualny),
wreszcie utrwalenie elektronowe i, byæ mo¿e, jeszcze
inne. Tak wiêc mimo zmiany„œrodków poruszania siê"
pewien proces, zachowuj¹c to¿samoœæ, mo¿e siê przyspieszaæ i doskonaliæ. W ten sposób znowu pojawia siê
sensowna ci¹g³oœæ wœród nieci¹g³oœci odkryæ i przemian26.
Dialektyka nazywa Teilhard tak¿e specyficzne powi¹zanie praw energiiludzkiej z punktem Omega. Powi¹zanie to równie¿ przypomina schemat diady. Ca³a sfera stawania siê, dziejów, procesów rzeczywistoœci stanowi rodzajogniska ni¿szego w stosunku do punktu omegalnego
jako wy¿szego. Nie s¹ to ogniska zmieszane, ale stanowi¹ razem pewien system zwarty, w którym obie rzeczywistoœci siê przenikaj¹ i wzajemni warunkuj¹. Oczywiœcie, ognisko historii ukierunkowane jest w swej fazie
postêpu ku ognisku omegalnemu27. Teilhard przej¹³ ten
ostatni schemat z chrystologii katolickiej. Historia œwiata i ludzkoœci przypomina Cia³o Chrystusa, czyli Jego
egzystencjê doczesn¹, a stan omegalny odpowiada S³owu Bo¿emu w Chrystusie. Doczesne Cia³o i omegalny
Logos, omegalne S³owo, wi¹¿¹ siê w tajemnicz¹ ca³oœæ,
w której jednak pierwszeñstwo otrzymuje ruch od Cia³a
ku S³owu. W oparciu o taki schemat Chrystusa rozwija
Teilhard wizjê ostatecznej prawid³owoœci dziejowej.
Z przyjêcia najwy¿szej diady „cia³o–s³owo” wynika
dla Teilharda prawo powszechnej „ortogenezy”. Prawo
to, wziête od G. H. Th. Eimera (z 1897 r.), jest dzisiaj
w biologii w wiêkszoœci odrzucane, ale trzeba jeszcze raz
tu przypomnieæ, ¿e w swym systemie ogólnym Teilhard
traktuje prawa i hipotezy nauk szczegó³owych tylko jako
odskoczniê dla formu³owania ogólnych praw systemowych. Tak by³o i tym razem. Przyjmuje wiêc, ¿e we
wszystkich dziedzinach, nie tylko w biologii, zachodzi
tworzenie siê gatunków jako wyraz kierunkowoœci zmian.
Gatunki, „fila”, s¹ dla niego kanalizacjami tych zmian,
pewnymi osiami ewolucyjnymi. Przy tym g³ówny nacisk
k³adzie na „ortogenezê g³êbi" lub „megaortogenezê", czyli
wspóln¹ kierunkowoœæ wszystkich zmian ewolucyjnych.
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Kierunkowoœæ ta charakteryzuje siê wystêpowaniem jednej g³ównej osi zmian, jakby jednego g³ównego koryta.
Przyk³adem jest rozwój cz³owieka, przygotowywany
przez podstawowe nurty uprzednich etapów (strunowce,
naczelne, antropoidy itd.), a charakteryzuj¹cy siê wzrastaj¹cymu mózgowieniem. Ostatecznie jest to pochodna
trendu kosmicznego „z³o¿onoœci-œwiadomoœci", który
poci¹ga materiê ku wy¿szej z³o¿onoœcii zarazem wy¿szej
œwiadomoœci28.
Ortogeneza g³êbi, w ujêciu Teilharda, rozpada siê
w procesie antropogenetycznym na biern¹ i czynn¹. Bierna, zwana inaczej „ortoselekcj¹", nawi¹zuje do darwinizmu i widzi zale¿noœæ ukierunkowania rozwoju od charakteru œrodowiska, w którym zachodz¹ zmiany. Na p³aszczyŸnie czysto historycznej by³oby to uzale¿nianie rezultatów procesów od czynników materialnych, zewnêtrznych. Ortogeneza zaœ czynna, zwana inaczej przez Teilharda „ortoelekcj¹", czyli kierunkowym wyborem, nawi¹zuje raczej do lamarkizmu i widzi ukierunkowanie rozwoju w zdolnoœciach wyborczych i decyzjonalnych organizmu. Na p³aszczyŸnie historycznej oznacza touzale¿nianie efektów od mniej lub wiêcej œwiadomego i wolnego wyboru cz³owieka. W cz³owieku jednak oba rodzaje ortogenezy ³¹cz¹ siê w jedn¹ ca³oœæ, zw³aszcza na etapie noosfery, gdzie tworz¹ „ortogenezê socjalizacji". Na
tym jednak etapie rozwoju ludzkoœci ortoelekcja zaczyna zdobywaæ przewagê i tak pojawia siê „ortogeneza centracji", przemieniaj¹ca ewolucjê kierowan¹ w kieruj¹c¹
siê, czyli w „auto-ewolucjê”28.
Bardziej konkretn¹ form¹ kierunkowoœci zmian jest
dla Teilharda postêpuj¹ca zbie¿noœæ, czyli konwergencja. Jest to pojêcie dosyæ zaskakuj¹ce i o wydŸwiêku matematyczno-geometrycznym. Byæ mo¿e, ¿e Teilhard nawi¹za³ tu do znanej koncepcji etnografa A. Bastiana
(z 1905 r.), wed³ug którego pewne formy kulturowe zbli¿aj¹ siê ku sobie swymi postaciami dziêki podobnym
warunkom bez ¿adnych wzajemnych kontaktów. Teilhard
jednak¿e zasadê tê znacznie zmodyfikowa³ przez nadanie jej charakteru zbie¿noœci „centrycznej”, a ponadto
rozci¹gn¹³ jej zakres na wszelk¹ rzeczywistoœæ. Ka¿da
rzecz, ka¿de zjawisko, ka¿dy proces maj¹ naturê konwergentn¹, przynajmniej w niewielkim stopniu. Konwergencja centryczna szczególnie wyraŸnie wystêpuje
w cz³owieku, który staje siê ogniskiem, centrum skupiaj¹cym w sobie wszystkie linie rozwojowe œwiata. Ale ponadto wszystkie rzeczy i zjawiska stanowi¹ rodzaj linii,
nici czy w³ókien biegn¹cych obok siebie w ten sposób,
¿eby siê nieskoñczenie zbli¿yæ ku sobie lub nawet uto¿samiæ w jakimœ jednym ognisku koñcowym. Równie¿
„centra" ludzkie staj¹ siê takimi w³óknami zmierzaj¹cymi ku jakiemuœ wspólnemu cetrum. W ten sposób na prze³omie lat trzydziestych i czterdziestych XX w. Teilhard
stworzy³ ideê jednego, wspólnego dla wszystkich rzeczy
i ca³ego Wszechœwiata, punktu omegalnego. Punkt tenROK XVI, NR 1-3 (94-96) 2006

stanowi „centrum centrów". Jeszcze wiêc z innej strony
doszed³ do wniosku, ¿e ruch konwergencji i centracji jest
dusz¹ postêpu i warunkiem sukcesów historii uniwersalnej29.
Szczytem dialektyki Teilharda jest „dialektyka unii”
albo „unifikacji”. Oznacza ona sprzê¿ony ruch elementów rzeczywistoœci, dziêki któremu elementy te zbli¿aj¹
siê ku sobie, przenikaj¹ siê, zespalaj¹, otwieraj¹ ku sobie
swoj¹ wewnêtrzn¹ stron¹ i tworz¹ stopniowo coraz wy¿sze i lepiej zorganizowane zespo³y, systemy. W efekcie
nastêpuje przechodzenie procesów od mnogoœci (la Multitude, le Multiple, la Pluralité) nie zorganizowanej ku
jednoœci (l'Union, l'Unité, l'Un). Jednoœæ wy³ania siê
z wieloœci. W ten sposób unifikacja jest twórc¹ zasad¹
rzeczywistoœci. Rzecz, zjawisko, proces historyczny nie
mog¹ siê inaczej dokonaæ, jak przez unifikacjê, ³¹czenie
siê, syntezê. W tym sensie nie ma twórczej ewolucji, jak
chcia³ H. Bergson, ale twórcza jest unifikacja i ona dŸwiga ca³y postêp ewolucyjny (l'union créatrice). Tworzenie to, bêd¹c unifikacj¹, nie niweczy wielkoœci w sposób
absolutny, bo w pewien sposób zawsze jej potrzebuje
i w gruncie rzeczy zbawiaj¹, zachowuje elementy jednostkowe. Zachodzi wiêc dialektyczne zwi¹zanie „unifikacji
przez dyferencjacjê i w koñcu dyferencjacji przez unifikacjê", bo prawdziwa „unifikacja ró¿nicuje", zachowuje
elementy30. Oznacza to, ¿e nale¿y oczekiwaæ, i¿ stan finalny, stan najwy¿szej unifikacji, bêdzie etapem najdoskonalszym, rezultatem ruchu i historii. Stan ten jednoczeœnie bêdzie w sobie skupia³, zachowywa³ i ratowa³
wszystkie jednostkowe procesy i treœci ca³ej przesz³oœci.
Odt¹d u Teilharda jednoœæ bêdzie wystêpowa³a w roli
naczelnej kategorii zbawiania bytu i historii. Na drodze
unifikacji równie¿ powstaj¹ wszystkie podstawowe treœci procesu historycznego, a wiêc to, co duchowe, osobowe, absolutne, chrystyczne i boskie.
Niekiedy Teilhard wspomina o trzech wielkich fazach
unifikacji twórczej (choæ nie rozpracowuje ich dostatecznie spójnie z ca³oœci¹):
1. Faza centracji, czyli tworzenia siê bytów indywidualnych, „centrów", zw³aszcza od momentu pojawienia
siê w œwiecie „refleksji"(cz³owieka), która zwraca siê
w pocz¹tkach ku sobie samej), umacnia swoj¹ indywidualnoœæi przygotowuje siê do dalszych etapów, co przypomina Toynbeego „okres pustyni" (np. przygotowywanie siê do publicznego nauczania przez pobyt na pustyni
twórców religii).
2. Faza decentracji albo dywergencji, czyli odchodzenia od œwiata indywidualnego, a zwracania siê ku ca³oœci, ku œwiatu i ca³ej ludzkoœci, m.in. przez zag³êbianie
siê w œwiat, ekspansjê, próbê opanowania go, jak w pierwszym okresie misyjnym nowo powsta³ej religii.
3. Faza sur–centracji, czyli próba wyjœcia razem ze
œwiatem ku wy¿szej rzeczywistoœci, ku nowemu etapowi, przez megasyntezê cz³owieka ze œwiatem i doprowaEIDOS NR 12
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dzenia nowej rzeczywistoœci do doskonalszego etapu.
W chrzeœcijañstwie oznacza to wysi³ek wzniesienia siê
ponad sekty, rasy, narody, imperia i kultury ku postaci
bardziej uniwersalnej31.
Unifikacja i centracja prowadz¹ do niezwyk³ego
uwznioœlenia procesu stawania siê w postaci „uniwersalizacji". Uniwersalizacja zak³ada koncepcjê Wszechœwiata
i wszechdziejów jako jednego systemu, choæ w stanie
pewnego ruchu wewnêtrznego. Ale nie³atwo jest oddaæ
precyzyjnie, na czym ona polega. Niew¹tpliwie zauwa¿a
siê tu pewien wp³yw heglowskiej koncepcji uogólniania
siê bytu32. Teilhard jednak uwypukla w niej nie tyle odrywanie siê bytu od konkretu, ile raczej powszechnoœæ zasiêgu dzia³ania. Rzecz jako pewne centrum dzia³aj¹ce
mo¿e osi¹gaæ relacjê koekstensywn¹ z ca³ym Wszechœwiatem. Promieñ dzia³ania ka¿dego elementu, zw³aszcza cz³owieka, mo¿e siê rozci¹gaæ na ca³¹ rzeczywistoœæ,
choæby w nieskoñczenie ma³ym oddzia³ywaniu. Na
mniejsz¹ skalê oznacza to, ¿e ka¿de wydarzenie, np. nowa
idea, wynalazek, odkrycie itp., ma zdolnoœæ niezmiernie
szybkiego rozprzestrzenienia siê na ca³¹ ludzkoœæ33.
Uniwersalizacja niejako wszerz jest mo¿liwa tylko
dziêki pewnego rodzaju uniwersalizacji w g³¹b. Jest to
wa¿ne prawo systemu teilhardowskiego, choæ ma³o zauwa¿ane. Za jego pomoc¹ chce Teilhard rozwi¹zaæ problem zwi¹zku miêdzy zdarzeniami a rzeczami oraz problem przechodnioœci dzia³ania wœród monad. Kwestie te
rozwi¹zuje jakby w duchu pitagorejskim w oparciu o konwergencyjn¹ i centryczn¹ strukturê ruchu ewolucyjnego.
Mówi¹c prosto, rzeczy i zdarzenia spotykaj¹ siê dziêki
ruchowi ku pewnemu centrum wspólnemu, ku wspólnej
przysz³oœci. Postêpy ruchu ewolucyjnego, dziêki owej
strukturze, wytwarzaj¹ tak¿e pewne, posuwaj¹ce siê centrum rzeczywistoœci i tak docieraj¹ jakby do samego „serca" œwiata i historii. „Element uniwersalny" (l'étoffe cosmique, le fond commun, l'élément universel) oznacza nie
tylko powszechny zasiêg dzia³ania, ale tak¿e najg³êbsze
tworzywo wspólne wszelkim rzeczom i wszelkim zjawiskom: niejako dno, centrum i zarazem szczyt bytu. St¹d
Uniwersalizacja.
A oznacza równie¿ takie uwewnêtrznianie procesu stawania siê wszystkich rzeczy, w którym jakby wszystko
„siê spotyka"34.
Jaki jest podstawowy podmiot dziejów i co je ostatecznie tworzy? Ogólnie odpowiedzi s¹ ró¿ne: Bóg, przyroda, cz³owiek. Nie braknie zarzutów, ¿e teilhardyzm jest
panteizmem, który ostatecznie za jedyny podmiot i jedynego sprawcê historii uwa¿a Boga. U Teilharda jednak
nie ma pateizmu we w³aœciwym, klasycznym znaczeniu,
jest natomiast tzw. panteizm chrzeœcijañski, który sprowadza³ wszystko do rzeczywistoœci Chrystusa i Jego Mistycznego Cia³a. Teilhard nazywa to raczej pnachrystyzmem. Ale to zagadnienie nale¿y ju¿ raczej do chrystologii historii. Tutaj trzeba zauwa¿yæ, ¿e do historii Teilhard odnosi na ogó³ starochrzeœcijañskie pojêcie Boga35.
Ró¿nice zaœ sprowadzaj¹ siê g³ównie do dwóch:
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1. Teilhard podkreœla mocniej (mo¿e z wyj¹tkiem póŸniejszych nurtów panteistycznych w chrzeœcijañstwie) immanencjê Bo¿¹ w œwiecie i w historii, stanowi¹c¹ jakby
najg³êbszy pok³ad zjawisk.
2. Jednoczeœnie transcendencjê Boga ³¹czy (ok. koñca lat trzydziestych XX w.) bardziej z kategori¹ Omegi
i st¹d Boga jako twórcê ewolucji i dziejów ludzkich osadza nie tyle na pocz¹tku, ile na koñcu procesu.
Podczas gdy w przypadku Œwiata rozumianego
statycznie – pisze Teilhard przyk³adowo – Stwórca
(przyczyna sprawcza) pozostaje, jakby siê nie ujmowa³o, strukturalnie odciêty od swego dzie³a i, wskutek tego, bez okreœlonego fundamentu dla swej immanencji, to w przypadku Œwiata, z natury swej ewolucyjnego, przeciwnie, Bóg daje siê uj¹æ (strukturalnie i dynamicznie) tylko w tej mierze, w jakiej zbiega
siê (bez zmieszania), jako rodzaj przyczyny „formalnej", z Centrum konwergencji Kosmogenezy (...). Od
Arystotelesa nie przestano konstruowaæ „modeli"
Boga w oparciu o wzór Pierwszego Motoru zewnêtrznego, dzia³aj¹cego a retro [od ty³u, od pocz¹tku procesu – Cz. B.]. Od czasu pojawienia siê w naszej œwiadomoœci „zmys³u ewolucyjnego" nie mo¿emy fizycznie ani pojmowaæ, ani adorowaæ kogoœ innego ni¿
Boga jako Pierwszego Motoru organicznego ab ante
[od przodu, z koñca ewolucji – Cz. B.). Odt¹d mo¿e
nas zadowoliæ pod wzglêdem funkcjonalnoœci i ca³oœciowoœci jedynie Bóg jako „Omega"36 .
Dla ka¿dej teologii historii trudnoœæ stanowi sposób
zwi¹zania dzia³ania Bo¿ego z procesem doczesnym.
G³ównie chodzi o sposób t³umaczenia pojawiania siê „nowego". Trudnoœæ tê dawna myœl chrzeœcijañska omija³a
pos³uguj¹c siê s³owem „stworzenie". Teilhard natomiast
wprowadza dosyæ wczeœnie pojêcie „twórczej (lub stwórczej) transformacji" (la transformation créatrice). Dawniej myœl chrzeœcijañska zna³a tylko dwie skrajne zasady: stworzenie z nicoœci (creatio), oznaczaj¹ce absolutn¹
nowoœæ rzeczy, ale wy³¹cznie przez ingerencjê Boga
w stosunku do ka¿dej rzeczy (np. stworzenie duszy), oraz
zwyk³e przekszta³cenie rzeczy istniej¹cych w ramach
mo¿liwoœci tworzywa (eductio), odnoszone do przyczyn
drugorzêdnych, ale bez tworzenia nowego bytu. Transformacja twórcza natomiast zak³ada ci¹g³¹ dzia³alnoœæ
stwórcz¹ Boga, ale oznacza dzia³anie w taki sposób, ¿e
w ewolucji pojawia siê prawdziwa nowoœæ bytu, czyli
i ewolucja jest realnie awansuj¹cym rzeczywistoœæ przekszta³caniem tworzywa37.
Ostatecznie, wed³ug Teilharda, nie mo¿na przyjmowaæ interwencji Najwy¿szego Motoru od przodu jako
kogoœ z zewn¹trz. By³oby to niezrozumia³e, rozrywa³oby ca³kowicie ci¹g³oœæ naturaln¹ i rozumn¹ spójnoœæ doczesnoœci. Dawnej chrzeœcijañskiej wizji dziejów mo¿na
zarzucaæ „logicyzm". Byty i wydarzenia mia³y siê uk³adaæ w pewn¹ ca³oœæ tylko na mocy „myœli" i „woli" Stwórcy. Teilhard opowiada siê za „fizycyzmem". Byty i wydarzenia ³¹cz¹ siê fizycznie, nie zaœ wed³ug jakiegoœ pla-
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nu zewnêtrznego. Ca³a te¿ dzia³alnoœæ bytów wywo³ywana jest czynnikami fizycznymi, tj. doczesnymi, realnymi, organicznymi i kosmicznymi, a nie arbitralnymi
lub dowolnymi si³ami zewnêtrznymi38.
Omega oddzia³uje na œwiat przyrody na sposób przyrodniczy, a na œwiat ludzki na sposób odpowiadaj¹cy wewnêtrznej naturze cz³owieka. St¹d z doczesnego punktu
widzenia w³aœciwym podmiotem i twórc¹ dziejów jest
sam cz³owiek. Mówi¹c jednak o cz³owieku, musimy zapytaæ, czy chodzi tu o jednostki, czy te¿ o ca³y rodzaj
ludzki. Problem ten jest stary. T. Carlyle, B. Croce, J. Ortega y Gasset, a nawet A. J. Toynbee przyjmowali, ¿e
historiê tworz¹ jedynie wybitne jednostki. Natomiast
F. Guizot, F. A. Mignet, A. Thierry i wielu socjalistów
przypisuj¹ g³ówn¹ rolê „masie", czyli spo³ecznoœci jako
ca³oœci. Rozwi¹zania syntetyzuj¹ce s¹, oczywiœcie, najliczniejsze. Wœród nich wyró¿nia siê materializm historyczny, który z³¹czy³ oba czynniki w dialektyczn¹ ca³oœæ,
gdzie nie funkcjonuj¹ jeden bez drugiego i wzajemnie
siê warunkuj¹39.
Z góry trzeba zaznaczyæ, ¿e rozwi¹zanie teilhardowskie idzie za wzorem marksistowskim. S¹ jednak pewne
ró¿nice. Teilhard ujmuje problem bardziej biologicznie
ni¿ spo³ecznie. Poza tym nie wystêpuje u niego dostatecznie wyraŸnie pojêcie jednostki wybitnej40, ale raczej
jednostki zwyk³ej, bêd¹cej elementem zbiorowoœci. By³y
jednak¿e pewne zmiany w jego pogl¹dach. Niemal do
koñca lat dwudziestych naszego wieku Teilhard uwa¿a³,
¿e chrzeœcijañska nauka o duszy i indywidualnym zbawieniu nakazuje mu g³osiæ prymat jednostki. Dlatego
w tamtym okresie tworzy³ jakiœ pochodzenia leibnizowego schemat monadologiczny. W schemacie tym ka¿da jednostka mia³a stanowiæ kosmogenezê w sobie i dla siebie.
Ile dusz, tyle mia³oby byæ wszechœwiatów, tyle „Œrodowisk Bo¿ych", tyle nawet odrêbnych opatrznoœci Bo¿ych.
Wszechœwiat mia³ siê zeœrodkowywaæ w ka¿dej duszy.
A wiêc historia jednostki mia³aby byæ mikrohistori¹, ustawion¹ jakoœ koncentrycznie w stosunku do makrohistorii
œwiata i ca³ej ludzkoœci. Przy tym makrohistoria w³aœciwie niczego nie dodaje mikrohistorii, a tylko powtarza j¹
w powiêkszonych wymiarach. Tak opiewa teilhardowska, nader skomplikowana, teoria „poliwalencji" (wielowartoœciowoœci lub wielowa¿noœci) porz¹dku zdarzeniowego.
Wszystko – mo¿na to sobie tak wystawiæ – dzieje
siê, jak gdyby Œwiat zamieszkiwany przez nas, w istocie swej jeden, by³ pomimo swej jednoœci tak mnogi,
ile jest w nim monad [ludzkich – Cz. B.]. Chocia¿
globalny bieg rzeczy tworzy podmiotowo jednoœæ, to
przecie¿ trzeba przyj¹æ, ¿e bieg ten odpowiada nie
tylko takiej liczbie rozmaitych aspektów [...], ile jest
œwiadomoœci, ale tak¿e i takiej liczbie aspektów
z osobna zmiennych (modyfikowalnych). Na mocy
uprzedniej wiedzy boskiej, reguluj¹cej bieg ca³ego
naszego Systemu, ³¹cznie z wynikami wolnego dzia³ania ka¿dego cz³owieka, wszystko siê dzieje tak, jak
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gdyby – w jednym systemie zdarzeñ tworz¹cych stan
Wszechœwiata w danym momencie – mia³o byæ tyle
odrêbnych Opatrznoœci, ile dusz w Œwiecie. W ten
sposób ka¿dy z nas ma rzeczywiœcie swój Wszechœwiat, którego jest centrum i który ma za zadanie harmonizowaæ, jakby istnia³a tylko jednostka in natura
rerum. Dziêki tej „poliwalencji" Kosmosu [...] ka¿dy
z nas mo¿e modyfikowaæ swoj¹ przysz³oœæ bez zagra¿ania w konsekwencji przysz³oœci s¹siada nawet
bez troski w sposób naukowo uchwytny o bieg zdarzeñ naturalnych41.
Teilhard jednak¿e nie zaniedbywa³ ca³kowicie w ¿adnym okresie rozwa¿añ nad problemem stosunku jednostki do spo³ecznoœci jako czynników dzia³ania. Schematów rozwi¹zañ tej kwestii przez Teilharda mo¿na siê dopatrywaæ wielu. Dosyæ wczeœnie ju¿ przedstawia³ on na
przyk³ad zespó³ historii jednostkowych jakoby ogromny
snop czy wi¹zkê nici lub w³ókien, które biegn¹ obok siebie, przy czym ka¿da niæ ma tak¹ sam¹ strukturê, a wiêc
i powtarza historiê ka¿dej innej. Innym razem by³ to schemat koncentrycznie ustawionych kó³, z których jedno jest
powtórzeniem wszystkich innych, a i wszystkie razem
tworz¹ taki sam kszta³t42.
Od lat trzydziestych XX w. Teilhard przesun¹³, bardziej konsekwentnie, akcent na historiê spo³ecznoœci,
wprowadzaj¹c do konstrukcji ka¿dego centrum element
polaryzacji, czyli ³¹czenia siê z innymi centrami w wy¿sz¹ ca³oœæ43. Tym razem przyj¹³ za g³ówny czynnik i podmiot spo³ecznoœci ostatecznie rozumian¹ jako ca³y rodzaj
ludzki, rozpiêty w czasie i przestrzeni. Jednostki mia³yby byæ jedynie odbiciem stawania siê owej spo³ecznej
„substancji". Spo³ecznoœæ stanowi – wed³ug Teilharda –
nowego rodzaju byt w porównaniu z jednostk¹, stanowi
wy¿szy organizm biologiczny. Jest ona bardziej organiczna, ni¿ widzieli to A. Comte, A. A. Cournot, E. Durkheim, L. Levy-Bruhl i inni. Teilhard jednak i teraz nie posun¹³ siê do przekreœlenia roli jednostki, któr¹ zawsze
widzia³ jako konieczny korelat dzia³ania spo³ecznego44 .
Jakiego rodzaju ostatecznie jest ta relacja? Jeœli ma
racjê T. P³u¿añski, i¿ wed³ug Marksa „cz³owiek jako osoba
stanowi podmiot historii"45, to rozwi¹zanie Teilharda
w koñcowej fazie jest podobne. „Celem ka¿dego z nas –
pisa³ Teilhard – nie jest nasza indywidualnoœæ, lecz nasza osoba"46. W ten sposób mo¿e zachodziæ antynomia
miêdzy spo³ecznoœci¹ a jednostkowoœci¹, ale nie miêdzy
spo³ecznoœci¹ a osobowoœci¹. Jednostka staje siê osob¹
w spo³ecznoœci i dziêki spo³ecznoœci na drodze ewolucji.
Wreszcie – pisa³ Teilhard – problem Indywidualnego i Socjalnego. Czy jednostka jest dla Spo³ecznoœci, czy Spo³ecznoœæ dla Jednostki? Problem pal¹cy
[...]. A jednak w gruncie rzeczy nie istniej¹cy, jeœli
tylko weŸmiemy pod uwagê fakt i mechanizm ruchu
zjawiska Noogenezy, które nas okala. We Wszechœwiecie zeœrodkowuj¹cym siê (byle tylko to zeœrodkowywanie poprawnie przebiega³o!) jednostka i kolektyw ustawicznie nawzajem siê umacniaj¹ i dokañEIDOS NR 12
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czaj¹. Z jednej strony jednostka im bardziej odpowiednio w³¹cza siê w ca³oœæ z innymi jednostkami,
tym wiêcej, na skutek syntezy, pog³êbia siê w sobie
i uœwiadamia, a zatem personalizuje siê. Z drugiej strony kolektyw im mocniej opiera siê odpowiednio na
jednostkach, dziêki niemu lepiej spersonalizowanych,
to tym bardziej on sam siê „humanizuje", personalizuje i ods³ania punkt Omega. Oba bieguny s¹ równie
istotne: nie mo¿na ich rozdzielaæ. Na koñcu, tzn.
w momencie, gdy dokona siê najwy¿sze z³¹czenie,
ostatni krok bez w¹tpienia bêdzie zrobiony ze strony
elementu ku ca³oœci. To ca³oœæ bêdzie mia³a ostatnie
s³owo. Mo¿na zatem powiedzieæ w koñcowej analizie (lub raczej „w koñcowej syntezie"), ¿e ostatecznie osoba [Teilhard ma chyba na myœli jednostkê –
Cz. B.] jest dla Ca³oœci, a nie Ca³oœæ dla osoby ludzkiej. Ale to dziêki temu, ¿e w owym ostatnim momencie Ca³oœæ sama staje siê osob¹ 47.
Teilhard stara siê nieco inaczej ni¿ dotychczas rozumieæ osobowoœæ (chocia¿ nie by³ do koñca konsekwentny). Do istoty osoby nie nale¿y jej odrêbnoœæ i niekomunikowalnoœæ, lecz zdolnoœæ do pe³nej komunii i unifikacji z ca³oœci¹. Ca³oœæ personalizuje, a izolacja i odrêbnoœæ depersonalizuj¹. Ostatecznie jednak Teilhard poprzestaje na jakiejœ dialektycznej diadzie. ¯eby osoba jednostkowa nie rozp³ynê³a siê w osobie finalnej, musi w niej
pozostaæ na zawsze coœ nieprzekazywa³nego i niepozbywalnego (najbardziej wewnêtrzne ego). Jednoczeœnie jednak osoba jednostkowa musi samym swoim wnêtrzem
s³u¿yæ osobie kolektywnej, ¿eby j¹ skutecznie utworzyæ.
Tak wiêc osoby indywidualne, potêguj¹c swoj¹ w³asn¹
personalizacjê, posuwaj ¹ naprzód personalizacjê kolektywn¹, a jednoczeœnie spersonalizowany kolektyw ró¿nicuje jednostkê i ruchem zwrotnym superpersonalizuje
j¹. Oczywiœcie, dla Teilharda nie jest to tylko problem
konstrukcyjny, ale œciœle historyczny. Wszelka historia
mieœci siê w tym procesie personalizacji, który sprzêga
w jedn¹ ca³oœæ cz³owieka i ludzkoœæ. Personalizacja jest
zarazem szczytem historyzacji œwiata. Przy tym jednak
mimo nienaruszalnoœci jednostki prymat znaczeniowy
przys³uguje ostatecznie raczej spo³ecznoœci. W tym znaczeniu podmiotu i g³ównego czynnika dziejów trzeba
szukaæ w organizmie spo³ecznym. Wszystkie dokonania
jednostki czerpi¹ swoj¹ si³ê z procesu socjalizacji48.
Jakie konkretnie czynniki w cz³owieku i ludzkoœci s¹
historiotwórcze? Wszystkich odpowiedzi proponowanych
dotychczas przez historiologów nie sposób wyliczyæ: dusza, rozum, wola, namiêtnoœci, popêdy, uczucia, czynniki rasowe, potrzeby cielesno-duchowe, idee, nawet kontemplacja i biernoœæ wobec doczesnoœci. Zwykle brano
jeden czynnik za podstawowy. Przy tym religie czêsto
pomniejsza³y historiotwórczoœæ cz³owieka na rzecz si³
wy¿szych, które najwy¿ej mia³y przez cz³owieka przep³ywaæ (np. taoizm). Dla Teilharda jest to najwiêkszy b³¹d
tych religii.
Rzutowa³o to na rozumienie dziejów. Dla dawnych
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religii historia by³a raczej tylko doznawaniem dzia³ania
pozaludzkiego, czyli „bierna", zbli¿ona do losu. Nie by³o
w nich miejsca na historiê „czynn¹", bardziej wartoœciow¹, tworzon¹ przez samego cz³owieka. Sam Teilhard
do koñca dostrzega³ wielkoœæ i si³ê doznawania jako „rêki
Boga", a wiêc pewnego rodzaju pasywnoœci, ale wczeœnie za „drug¹ rêkê Boga" uzna³ wszystkie formy ludzkiego dzia³ania i wysi³ku. Niemal ca³a jego wizja historii
to interpretacja si³y czynu ludzkiego. Zaczyna³ raczej od
wizji potêgi i trwa³oœci czynu religijnego, ale skoñczy³
na apoteozie czynu œwieckiego jako duszy ewolucji.
„Dzia³aæ – pisa³ na przyk³ad – to znaczy stosowaæ nasz¹
wolê do realizowania postêpu [...]"49. Po prostu rêce przyczyniaj¹ siê do rozwoju mózgu, a zatem i psychizmu. St¹d
cz³owiek niejako tworzy sam siebie przez dzia³anie. Tak
jest zw³aszcza na p³aszczyŸnie spo³ecznoœci. W ten sposób cz³owiek dzia³aj¹cy przesta³ byæ prostym odbiorc¹
dzia³añ sk¹din¹d i przesta³ byæ nieruchomym przedmiotem obcych dzia³añ, a sta³ siê podmiotem ewolucji œwiata i po prostu „energi¹ ludzk¹"50. Dawniej bytem by³a tylko
treœæ poznania lub coœ nieruchomego. Dziœ byt to synonim stawania siê i tworzenia. St¹d dawniej tylko poznawano rzeczywistoœæ, dziœ trzeba j¹ sprawiaæ, dzia³aæ.
„W perspektywie Metafizyki Wizji by³o postulatem przyjmowanym implicite, i¿ rzeczywistoœæ ma w³aœciwoœæ
bycia w pe³ni i nieograniczenie intelligibiln¹ dla naszego
rozumu. Analogicznie, z punktu widzenia Dzia³ania, czy¿
nie jest ukrytym a podstawowym za³o¿eniem naszych
wysi³ków intelektualnych, i¿ Rzeczywistoœæ musi byæ
równie¿ dzia³alna i zarazem aktywizuj¹ca do maksimum
i a¿ do koñca dla naszej woli dzia³aj¹cej"51.
Oko³o po³owy lat piêædziesi¹tych XX w. Teilhard uzna³
dzia³anie ludzkie za fundamentalny czynnik zwijania siê
œwiata. Dzia³anie to bowiem rozwija siê samo z biegiem
ewolucji. W okresie ewolucji pierwszego rzêdu, czyli czysto biologicznej, jeszcze bez udzia³u w niej w zauwa¿alnym stopniu cz³owieka, mog³y wystêpowaæ jedynie pewne antycypacyjne formy si³y somatyczno-psychicznej.
Odk¹d ewolucja zaczê³a osi¹gaæ drugi stopieñ, czyli stopieñ socjalizacji i antropogenezy kolektywnej, odt¹d
i energia ludzka wznios³a siê do poziomu „dzia³alnoœci
refleksyjnej" (l'action réfléchie). Powoli zaœ staje siê
g³ównym czynnikiem autoewolucji52.
Co z kolei posiada prymat w dzia³aniu? Teilhard nieraz wymienia dzia³anie obok myœli, jakby myœl nie wchodzi³a w zakres dzia³ania ludzkiego. Dok³adne jednak analizy wykazuj¹ce innego. Niew¹tpliwie myœl mieœci w sobie aspekt poznawczy, przeciwstawiony pod tym wzglêdem dzia³aniu. Ale ten aspekt nie jest ani jedyny, ani mo¿e
nawet nie najwa¿niejszy. Istnieje w niej szerszy element,
który jest oddawany ca³¹ gam¹ nazw: myœlenie, œwiadomoœæ, refleksja, wizja, psychizm itp. Element ten jest dla
Teilharda g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ historii, jej tworzywem
i zarazem motorem.
Nie mo¿na jednak¿e zlekcewa¿yæ zdania T. P³u¿añskiego53, ¿e motorem dziejów jest dla Teilharda mi³oœæ.
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Historiê wtedy nale¿a³oby sprowadziæ tylko do wytworów woli ludzkiej. Istotnie, u Teilharda obok myœli widzimy mi³oœæ jako energiê uniwersaln¹, przenikaj¹c¹
wszystkie fazy kosmogenezy i dziedziny ¿ycia, jako
œwiêt¹ energiê jednocz¹c¹, jako podstawê wszystkich si³
twórczych. „Mi³oœæ, tylko ona jedna, zdolna jest prowadziæ naprzód egzystencjê ludzk¹"54. A zatem wydaje siê,
¿e u Teilharda mamy tutaj znowu do czynienia z pierwotn¹ diad¹: poznania i dzia³ania, myœli i mi³oœci. A choæ
prymat zdaje siê w tej diadzie posiadaæ dzia³anie i mi³oœæ, to jednak nie dokoñca. Historia zmierza do pewnej
ekstazy ku Rzeczywistoœci jakby przerastaj¹cej jedno
i drugie:
W czym szukaæ [... ] podstawy sukcesu finalnego? Czy w rozwoju wspólnej wizji, czyli w ustalaniu
siê nauki powszechnie przyjêtej, gdzie wszystkie inteligencje zjednocz¹ siê w poznaniu tych samych faktów, w ten sam sposób interpretowanych? Czy raczej
w postêpie wspólnego dzia³ania, tj. w determinacji
przedmiotu powszechnie uznanego za godny po¿¹dania tak, i¿ wszystkie aktywnoœci bêd¹ zmierza³y
ku niemu, kieruj¹c siê tym samym lêkiem i t¹ sam¹
ambicj¹? Obie te unifikacje duchowe s¹ zapewne realne i, jak s¹dzê, musz¹ zaj¹æ nale¿ne im miejsce
w Postêpie jutra. Jednak¿e nie uzupe³nione przez coœ
innego pozostan¹ niepewne, niewystarczaj¹ce, nie
dokoñczone [...]. Generacyjnej zasady zjednoczenia
Ziemi nie nale¿y szukaæ do koñca ani w samej kontemplacji tej samej Prawdy, ani w tej samej mi³oœci
jakiejœ rzeczy, lecz we wspólnym przyci¹ganiu pochodz¹cym od jednego i tego samego Kogoœ55
Z dzia³aniem historiotwórczym ³¹czy siê jeszcze „wiara". Dla Teilharda jest to specyficzny przypadek zwi¹zania myœli i woli cz³owieka. Wiara jest to szczególny dar
syntezy w dzia³aniu ludzkim. Polega ona na wprowadzaniu organizacji i ³adu w chaos zjawisk i zdarzeñ, na decyzjach syntetycznych koniecznych do dzia³ania i na przyjmowaniu kresu nie koñcz¹cych siê analiz, na przyk³ad
w postaci uznania faktu postêpu, udania siê œwiata, nieodwracalnoœci rezultatów historii. Jest szczególn¹ si³¹ spajaj¹c¹ dzia³anie w ca³oœæ. St¹d jest nieodzownym sposobem do walki z niepewnoœci¹, z nonsensem historii, regresj¹, niszcz¹c¹ si³¹ czasu, z odleg³oœciami. Wystêpuje
na wszystkich szczeblach spirali ewolucyjnej: na szczeblu fenomenologicznym, filozoficznym i teologicznym.
Wszêdzie szturmuje zapory i przeszkody stoj¹ce na drodze poruszania siê naprzód i wzwy¿. Wiara jest jakby
samym korzeniem konkretnej, realnej dzia³alnoœci twórczej: „[...] w sensie jak najbardziej prawomocnym musi
siê uznaæ, ¿e pewna ogólna i tkwi¹ca w g³êbi Cz³owieka
wiara w Cz³owieka jest starsza ni¿ wszelka cywilizacja
i ta wiara, w gruncie rzeczy, tworzy sam¹ energiê historii, z której siê wy³aniamy"56.
Od strony przedmiotu myœl i dzia³anie ludzkie otrzymuj¹ potê¿ne wsparcie w postaci „smaku" do ¿ycia, do
istnienia, do aktywnoœci, do podejmowania wysi³ków itp.
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Jest to potê¿ny, twórczy i œwiêty pêd, tkwi¹cy w samym
¿yciu. „Przez «smak do ¿ycia» – wyjaœnia Teilhard – rozumiem tutaj w pierwszym przybli¿eniu tê dyspozycjê
psychiczn¹, intelektualn¹ i zarazem afektywn¹, na mocy
której ¿ycie, œwiat, dzia³anie wydaj¹ siê nam w ca³oœci
œwietlane, interesuj¹ce, poci¹gaj¹ce"57. Smak ten jest przeciwieñstwem apatii, wstrêtu i zdegustowania, ale nie jest
mechaniczny, bo podlega rozwojowi i mo¿e byæ utracony. Najwy¿sz¹ jego form¹ jest przyci¹ganie przez Omegê. Tutaj zlewa siê z najwy¿szym rodzajem mi³oœci i otrzymuje now¹ postaæ smaku do najwy¿szych wartoœci (le
Néo–goft!!!). Ale to wchodzi ju¿ w zakres czynnika religii58.
Najwy¿sz¹ si³¹ twórcz¹ jest dla Teilharda oczywiœcie
religia. Jest to przede wszystkim si³a przyci¹gania ze strony punktu Omegi zarówno na p³aszczyŸnie naturalnej,
jak i nadprzyrodzonej. Jednak u niego religia jawi siê
przede wszystkim jako naturalna forma energii ludzkiej
odniesionej do wartoœci Wszechœwiata jako ca³oœci.
Wedle mego rozumienia – pisa³ – fenomen religijny, ujmowany ca³oœciowo, nie jest niczym innym,
jak reakcj¹ rozwijaj¹cych siê kolektywnej œwiadomoœci i kolektywnego dzia³ania ludzkiego na Wszechœwiat jako taki [...]. Fenomen religijny jest jednym
z oblicz „hommizacji". I jako taki przedstawia wielkoœæ kosmiczn¹ nieodwracaln¹. Na szczeblu spo³ecznym wyra¿a pasjonaln¹ wiarê w Ca³oœæ (le Tout), któr¹
– jak wierzê – odkrywam we mnie. Czy to nie znaczy
po prostu, ¿e fenomen ten mo¿e mieæ i za podmiot
tylko ca³oœæ myœli ziemskiej? Zrodzona z potrzeby
wyjaœniania sobie Boga przez Ziemiê, Religia jest
zwi¹zana i koekstensywna nie z cz³owiekiem jednostkowym, lecz z ca³¹ ludzkoœci¹59
Religia jest zrefleksjonowan¹ form¹ tego poci¹gu do
¿ycia, który w etapach przedludzkich by³ nieœwiadomy,
by³ jakimœ odbiciem uprzedzaj¹cym uniwersalnej dzia³alnoœci Omegi w œwiecie. W naturze swojej tworzy zacz¹tek najwy¿szej, ju¿ chyba „trzeciej" refleksji, która
zdobywa szczyty ewolucji i historii60.
Teilhard, jak widzimy, g³ówn¹ rolê przypisuje czynnikom psychicznym, ale nie odrywa ich ca³kowicie od
czynników materialnych. Te ostatnie tworz¹ przede
wszystkim zespó³ uwarunkowañ dzia³ania historycznego: astronomicznego, geologicznych, biologicznych, klimatycznych, geograficznych, etnolo-gicznych i innych.
Do wszystkich zdaje siê odnosiæ „posybilizm" Ibn Chalduna, wed³ug którego nie s¹ one determinuj¹ce, lecz
otwieraj¹ przed cz³owiekiem odpowiednie mo¿liwoœci
dzia³ania61. To samo nale¿y powiedzieæ o czynniku rasy.
Teilhard przej¹³ ówczesny pogl¹d, ¿e rasy mog¹ mieæ
ró¿n¹ si³ê rozwojow¹ w ogólnym postêpie ludzkim. Ale
rasa nie oznacza odrêbnego „gatunku" ludzkiego, tylko
najwy¿ej podgatunek. Poza tym stanowi¹ o niej nie tylko
czynniki somatyczne, lecz jeszcze bardziej psychiczne,
do których trzeba wliczyæ tak¿e spo³eczne, kulturowe,
etnologiczne, moralne itp. Wed³ug Teilharda niew¹tpliEIDOS NR 12
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wie istniej¹ du¿e zró¿nicowania, ale ich przyczyn nie
mo¿na znaleŸæ w ogólnie przyjêtych czynnikach rasowych. Przyk³adowo mówi¹c, dochodz¹ do g³osu takie
czynniki, jak uwarunkowania geograficzno-terenowe
(z ide¹ ojczyzny, z rysami agresywnymi lub pacyfistycznymi w zale¿noœci od gór, stepów, lasów czy dolin), spo³eczno-polityczne (np. naród mo¿e siê izolowaæ politycznie i ukszta³towaæ pewn¹ odrêbnoœæ rasow¹, jak Japoñczycy) oraz jêzykowo-kulturowe, jak dla typu Francuza.
Ponadto ogólny rozwój ludzki nie przebiega przez jedn¹
ga³¹Ÿ ludzkoœci, lecz jest raczej nastêpstwem zespalania
siê wszystkich ga³êzi na kszta³t cebuli, schodz¹cej siê liœæmi w jedn¹ ca³oœæ. Nie ma zatem w³aœciwych osi¹gniêæ
historycznych w izolacji narodu – by³by to egoizm grupowy – lecz s¹ one wynikiem konwergencji spo³ecznej,
kulturowej i politycznej g³ównych ga³êzi. Jeœli w tym
odgrywa wa¿n¹ rolê jakiœ czynnik materialny, to jest to
system „unerwienia" organizmu ogólnoludzkiego, system
komunikacji miêdzyludzkiej.
Pewne grupy etniczne – pisze Teilhard – okaza³y
siê historycznie wiêcej postêpowe od innych. Utworzy³y one skrzyd³o wiod¹ce ludzkoœci. Jakim to mo¿emy przypisaæ czynnikom, ¿e grupy te posiadaj¹
swoj¹ wy¿szoœæ? Jakoœci „krwi" i ducha? Optimum
zasobów ekonomicznych czy warunkom klimatycznym? Bez w¹tpienia, czêœciowo te¿. Ale obok tego
chwytamy coœ wiêcej. Przypatrzmy siê dobrze, a zobaczymy, ¿e oœrodki rozwoju ludzkiego okazuj¹ siê
zawsze zbie¿ne z miejscami spotykania siê i przenikania wielu ró¿nych „arterii". Ga³êzie ludzkie najbardziej ¿ywotne to nie te, gdzie jakaœ izolacja pozwoli³a zachowaæ geny bardziej czyste, ale – przeciwnie te, w których dokona³o siê najobfitsze zap³odnienie
i ubogacenie. WeŸmy tylko na przyk³ad, swego czasu, Pacyfik i Basen Morza Œródziemnego! Zbiorowiska ludzkie najbardziej zhumanizowane okazuj¹ siê
w koñcu zawsze produktem syntezy, nie segregacji.
Takie jest elementarne stwierdzenie, które wydaje siê
dostarczaæ teoretycznego i praktycznego rozwi¹zania problemu Ras62
Marksistowscy badacze ju¿ dawno zauwa¿yli, ¿e teilhardyzm nie docenia znaczenia czynnika ekonomicznego w dziejach. Istotnie, teilhardowska interpretacja dziejów jest nie tyle ekonomiczno-spo³eczna, ile kosmicznobiologiczna. Czynnik ekonomiczny jest tylko jednym
z wielu czynników materialnego zakorzenienia cz³owieka w œwiecie: εγκεκοσµισµενη63. Wiêksze jego docenianie przez Teilharda datuje siê dopiero od lat trzydziestych XX w., kiedy to zwróci³ uwagê na genezê faktu
budzenia siê œwiadomoœci mas i kiedy zwrot ku kolektywowi spo³ecznemu uzna³ za najwiêksze wydarzenie dotychczasowej ewolucji. Mimo to Teilhard wiêksz¹ rolê
czynnika ekonomicznego upatrywa³ w przesz³oœci historycznej. Na etapie socjalizacji za wa¿niejsze uwa¿a³
„smak do ¿ycia" i inne czynniki psychiczno-biologiczne,
od których przede wszystkim uzale¿nia³ formacjê grup
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spo³ecznych, rozmieszczenie ludzkoœci na Ziemi, powstanie i zró¿nicowanie oœrodków przemys³owych, a tak¿e
rozwój i szerzenie siê doktryn filozoficznych i religijnych.
Ostatecznie mamy tutaj znowu diadê czynników ekonomicznych z psychicznymi, ze wzrostem jednak znaczenia tych drugich: „[...] ekonomiczne (cokolwiek by sienie mówi³o) nara¿one jest na to, ¿e jutro bêdzie siê mniej
liczy³o wobec ideologicznego i pasjonalnego w urz¹dzaniu Ziemi"64. Mimo to blisko lat piêædziesi¹tych naszego
wieku pojawi³a siê u Teilharda pewna rewaloryzacja czynnika ekonomicznego. Ale tym razem chodzi³o ju¿ raczej
o odkrywanie dróg jednoœci ekonomicznej œwiata, maj¹cej tworzyæ fundament jednej, wszechœwiatowej cywilizacji65.
Osobliwy zwi¹zek czynników ekonomicznych i psychicznych stanowi dla Teilharda technika i narzêdzia. Kiedyœ stoicy odrzucali ró¿nicê miêdzy kultur¹ ludzk¹ a œwiatem natury. J. J. Rousseau obie te dziedziny rozrywa³ radykalnie. Teilhard szuka rozwi¹zania syntetycznego. Dla
niego technika jest elementem ludzkiego etapu ewolucji
powszechnej, ale nie przestaje przez to byæ „organicznie" zwi¹zana z natur¹. Wszystkie wytwory cz³owieka
(l'artificiel) maj¹ charakter organiczny i biologiczny, s¹
przed³u¿eniem i wy¿szym etapem ewolucji przyrodniczej.
Dziêki temu, ¿e wyprodukowane przez cz³owieka narzêdzie nie stanowi czêœci jego naturalnych narz¹dów, cz³owiek uzyska³ wszystkie istotne zdolnoœci zwierz¹t (wodnych, powietrznych i ziemnych), kontynuuje budowanie
¿ycia, modyfikuje klimat, dokonuje zmian geologicznych,
kontaktuje z sob¹ elementy œwiata, skraca czas i przestrzeñ, rozwija samego siebie66. „Technika (tzn. uorganizowanie i superuorganizowanie Materii) – pisa³ Teilhard
spe³nia rolê duchowo istotn¹: jest warunkiem, niewystarczaj¹cym, ale koniecznym, duchowego dojrzewania cz³owieka"67.
Technika splata siê jeszcze z innymi si³ami organicznymi pêdu naprzód. S¹ to: si³a badania ¿ycia, odkrywczoœæ, wynalazczoœæ, a nawet dziedziczenie spo³eczne.
W cz³owieku wszystkie te si³y wystêpuj¹ w miejsce dawnych ni¿szych mechanizmów biologicznych, jak szukanie po omacku drogi, uleganie przypadkom, œlepym ciœnieniom itp. Na etapie ludzkim si³y te uzdolni¹j¹ i ustawiaj¹ pêd ¿yciowy w tym kierunku, ¿eby wszystko badaæ, odkrywaæ, gromadziæ i dziedziczyæ. Samo dziedziczenie spo³eczne staje siê ogromn¹, twórcz¹ si³¹ przekazu donios³ego dla ludzkoœci. Na spo³ecznym etapie ewolucji Teilhard przyjmuje fakt dziedziczenia kultury i ca³ego ci¹gu przesz³oœci na drodze wychowania i nauczania, które s¹ rodzajem „przyrostu" czy „kumulacji" historycznej. Dziêki temu nurty przekazów historycznych
staj¹ siê w du¿ej mierze kierowane68.
Sumarycznie bior¹c, wszystkie podstawowe si³y historiotwórcze dziel¹ siê na dwie grupy, które z kolei
tworz¹ znowu rodzaj „pary". Ognisku ni¿szemu odpowiada vis a tergo, zwana póŸniej po angielsku push. Oznacza ona ca³y system „pchania dziejów od ty³u": czynniki
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materialne, witalne, gra wielkich liczb, mnogoœæ kombinacji i prób, parcie i sprê¿enie energii kosmicznych, automatyzmy, determinizmy itp. Jest to, oczywiœcie si³a niepersonalna. Ognisku wy¿szemu odpowiada vis ab ante,
pull. Oznacza ona ca³y system przyci¹gania ewolucji
i dziejów „od przodu", od strony celu i przysz³ego rezultatu. Jest to si³a oddzia³uj¹ca na dzieje od wewn¹trz, od
strony ducha, si³a unifikacji i wolnoœci. Wzmaga siê ona
z chwil¹ pojawienia siê cz³owieka, zw³aszcza spo³ecznego. Jej najwy¿sz¹ personifikacj¹ jest punkt Omega 69.
Oczywiœcie, obie si³y posiadaj¹ w³aœciwy punkt styczny
w cz³owieku.
Czy w efekcie uniwersalny proces historyczny trzeba
rozumieæ jako wolny czy te¿ konieczny? Teilhard de Chardin zawsze zdradza³ sympatiê dla nomologicznego rozumienia ewolucji, a wiêc i dziejów, ale ta nomologia jest
brana raczej w duchu Blondela i Bergsona, nie zaœ w duchu nauk œcis³ych70. St¹d oskar¿anie Teilharda, niezbyt
rzadkie, o g³oszenie fatalizmu kosmicznego jest ca³kowitym nieporozumieniem.
Przede wszystkim wolnoœæ i koniecznoœæ Teilhard rozumie dialektycznie. Przyjmuje za Heglem, ¿e proces
dziejów jest zwi¹zkiem koniecznoœci i wolnoœci, determinizmów i nieprawdopodobieñstwa. Przy tym ten sam
determinizm na etapie ni¿szym, materialnym, w „zewnêtrznej stronie" rzeczy mo¿e byæ nazywany koniecznoœci¹, a na etapie wy¿szym, duchowym, we „wnêtrzu"
rzeczy – wolnoœci¹. W ten te¿ sposób wolnoœæ rodzi siê
niejako wiecznie z koniecznoœci. Widaæ to dobrze ju¿
w antropogenezie indywidualnej. Powstawanie cz³owieka ogl¹dane do ty³u wydaje siê wynikiem koniecznoœci,
gdzie elementy wolnoœci wy stêpuj ¹ tylko pod postaci¹
zmaterializowan¹, czyli jako determinizmy materialne.
Kszta³towanie siê cz³owieka natomiast widziane do przodu przedstawia siê nam jako rosn¹ca wolnoœæ, gdzie elementy deterministyczne uduchowiaj¹ siê, czyli pojawiaj¹
siê nowe determinizmy, ale pod postaci¹ praw duchowych,
praw wolnoœci. „Dla historyka, œcis³ego deterministy
[w ogólnym znaczeniu – Cz. B.], perypetie dziejowe spo³ecznoœci ludzkiej by³yby niewyjaœnialne"71. Tê sam¹ dialektykê stosuje Teilhard i do czynnika boskiego w historii. W okresie sympatii panteistycznych sk³onny by³ widzieæ ca³e dzieje bardziej jako poddane koniecznoœci,
z której wyzwala tylko „wola" Chrystusa lub Boga. By³o
to normalne dziedziczenie religijnych sympatii deterministycznych. PóŸniej jednak bardziej konsekwentnie zastosowa³ Teilhard zasadê, ¿e zdarzenie œwiata ogl¹dane
do ty³u kieruje siê koniecznoœci¹, ale ogl¹dane z biegiem
nurtu ewolucji – „rodzi siê samo". Tak wiêc mówiæ, ¿e
Bóg sprawia rzeczy, to znaczy, i¿ „rzeczy same siê sprawiaj¹". Bóg oddzia³uje na ca³oœæ ewolucji i dziejów g³ównie pod postaci¹ wolnoœci albo determinizmu wolnego72.
Dialektyka koniecznoœci i wolnoœci wystêpuje najwyraŸniej na etapie socjalizacji. Z jednej strony w awansie
mas, planowaniu, demokratyzacji jest coœ z wy¿szego
rodzaju determinizmu, który pcha ludzkoœæ ca³¹ si³¹ ku
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zwijaniu siê. I tak kolektyw jest jakby coraz bardziej determinowany. Ale z drugiej strony ten zbiór nieskoñczenie wielki jednoczeœnie personalizuje siê i liberalizuje,
tworzy now¹ postaæ determinacji wolnej, która bynajmniej
nie niszczy rosn¹cej autonomii jednostki. Spo³ecznoœæ jest
najpotê¿niejsz¹ si³¹ personalizacji i liberalizacji procesu
historycznego. Chodzi tu, oczywiœcie, o spo³ecznoœæ pozostaj¹c¹ w ruchu ewolucyjnym. Spo³ecznoœæ rozumiana statycznie nie obiecywa³a wiele po sobie. Nic dziwnego, ¿e w takiej spo³ecznoœci ró¿ni filozofowie dziejów
widzieli szereg spraw jako konieczne i wieczne: determinizmy materialno-ekonomiczne, powracanie nacjonalizmów, nieuniknionoœæ wojen, nierozwi¹zywalnoœæ Reglowego konfliktu „pana-niewolnika". Sprawy te staj¹ siê
rozwi¹zalne dopiero w spo³ecznoœci bêd¹cej w ruchu.
Spo³ecznoœæ tworzy kategoriê przerastaj¹c¹ zbiory wyborów i pomy³ek jednostek, a daje nowe wymiary udania
siê i nieomylnoœci. W wiêkszych tworach wrasta te¿ elementarny „k¹t lub promieñ wyboru". Wprawdzie energetycznie „quantum wyboru" w historii nie wzrasta, w porównaniu z elementarn¹ monad¹, ale skutki wyboru s¹
bez porównania donioœlejsze i bardziej uniwersalne dziêki
scaleniu energii w wiêkszym systemie. W ten sposób socjalizacja zbiega siê z procesem liberalizacji ¿ycia i humanizacji73.
Ostateczn¹ si³¹, rozwi¹zuj¹c¹ determinizmy niekorzystne, jest realne i odczuwalne w historii dzia³anie punktu Omega. Dzia³anie to sprawia, ¿e ca³a rzeczywistoœæ,
a zw³aszcza proces socjalizacji, wkracza w perspektywê
personaln¹, w zakres oddzia³ywania Omegi-Osoby
i w etap osi¹gania pewnych znamion personalnych. Spo³ecznoœæ przezwyciê¿a w sobie resztki obci¹¿aj¹cych determinizmów dziêki w³aœnie personalnemu nastawieniu
ku Omedze. Idea Omegi le¿y na przed³u¿eniu najbardziej
ludzkich zamierzeñ, planów, aspiracji i têsknot cz³owieka. To samo odnosi siê do ca³ej noosfery. „Cz³owiek lataj¹cy o w³asnych si³ach, w prototypach Wie¿y Babel, Tytanów, Prometeusza i innych", nie wchodzi w konflikt z
ide¹ Omegi, jak w staro¿ytnoœci – z ide¹ Boga74.
Identyczne prawa dialektyczne rz¹dz¹ celowoœci¹
i przypadkowoœci¹, których ró¿ne wersje rozwa¿a³ Teilhard ju¿ we wczesnych pismach z czasów I wojny œwiatowej75. Ale w tamtym okresie sk³ania³ siê nieco do ujmowania zarówno celowoœci, jak i przypadkowoœci
w sposób niemal fatalistyczny, widz¹c zarazem wybawienie jedynie w boskich mocach Mistycznego Cia³a Chrystusa. W latach trzydziestych XX w. przysz³a wersja rozwi¹zania o charakterze bardziej biologicznym. Konkretnie zajmuje on wówczas stanowisko syntetyzuj¹ce. Z jednej strony przyjmuje lamarkizm, który widzi przyczyny
rozwoju we wnêtrzu organizmu w samoorganizacji, kierunkowoœci, ortogenezie, a wiêc pogl¹d niejako o autoewolucji i finalizmie, a z drugiej do³¹cza i darwinizm,
który przyjmuje raczej biernoœæ, statystyczny wp³yw szans
i rolê selekcji naturalnej, a wiêc przypadek. Syntezê tê,
oczywiœcie, rozszerza na ca³y proces ¿ycia i historii. Przy
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tym stanowi ona równie¿ diadê: w rozwoju organizmów
ni¿szych od cz³owieka i w ujêciu analitycznym panuje
niemal niepodzielnie przypadek, natomiast w rozwoju
ludzkim i w ogl¹dzie wstêpuj¹cym jawi¹ siê si³y celowego wyboru76.
q
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Zu einem „Achsengesetz" im Weltbild von Teilhardde Chardin. „Acta teilhardiana" 4:1967 s. 35-52.
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TL Bd. II s. 176-178.
18. 1940 OeT. I s. 198.
19. Tam¿e s. 279. Por. s. 73, 115-119.&laquo; 1944 Oe T.
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Soucy (Pensee logi¹ue et pensee politi¹ue chez Teilhard de
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25. 1913 OeT. lis. 25 nn.; 1921 Oe T. III s. 17^³O; 1923 Oe
T. lis. 53-78;
26. 1928 Oe T. III s. 204-208; 1930 tam¿e s. 228-234; 1931
Oe T. VI s- 29-34;
27. 1949 Oe T. VIII s. 59-67; 1954 Oe T. II s. 315 nn.
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28. 1949 Oe T. III s. 338 n.; 1949 Oe T. VIII s. 131; 1954
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et convergence chez Teilhard et Marx. „Univers" l: 1964 s. 2942; D. Lazard. Yers la convergence des civilisations. Tam¿e s.
49-56; P. Chauchard. Pour une convergence personnalisante:
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1944 Oe T. VII s. 104-121, 123przyp. 1; 1945 Oe T. V s. 147
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70. Por. M. Renault. Determinisme et liberie dans „L'Action " de M. Blondel. Lyon 1965. Ponadto trzeba pamiêtaæ o
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n Joanna Maria Grabiñska

Z czego ka¿dy Polak powinien zdawaæ sobie sprawê !!!

Determinanty wychowania spo³eczeñstwa a rozwój spo³eczny
i ekonomiczno- gospodarczy Polski
Wstêp
Efekty wychowania polskiego spo³eczeñstwa, które dzisiaj analizujemy i oceniamy w prostej linii warunkowane s¹
spuœcizn¹ przesz³oœci i wytycznymi przekazanymi do realizacji przez „tyranów” re¿imu komunistycznego. Wytyczne
te poprzez wyeliminowanie wszelkich norm etycznych ze
wszystkich sfer ¿ycia spo³ecznego, z kultury, z ekonomii,
gospodarki mia³y wp³yn¹æ na wychowanie pos³usznego,
bezwolnego spo³eczeñstwa polskiego i wcielenie go jako
kolejnej republiki do Zwi¹zku Sowieckiego. Plany nie zosta³y w pe³ni zrealizowane, ale spustoszenia i efekty tej nieludzkiej polityki dzisiaj s¹ jaskrawo widoczne. D³ugi proces
zniewalania Polaków wp³yn¹³ na to, ¿e jeszcze dzisiaj nie
wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z tego co wp³ynê³o na obecn¹
sytuacjê Polski ? Dlaczego wiêkszoœæ Polaków po roku dziewiêædziesi¹tym g³osowa³o wbrew w³asnym interesom?. Dlaczego Polsk¹ rz¹dzi³y kolejno grupy maj¹ce na wzglêdzie
w³asny interes a nie dobro wspólne? Dlaczego ca³y czas ze
wszystkich dziedzin ¿ycia eliminowano Dekalog i walczono z nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a?, Dlaczego obowi¹zuj¹ce
prawo tak bardzo abstrahuje od prawa naturalnego i nie ma
punktu odniesienia do wartoœci transcendentnych?
Na te pytania znajd¹ Pañstwo odpowiedzi w niniejszej
rozprawie, w której za najwa¿niejszy punkt odniesienia uznano dokument:
– 45 zasad zniewalania narodu – œciœle tajna instrukcja
Stalina wydana w Moskwie w 1947 r. /za³. 1/, której konsekwentna realizacja w okresie ustroju socjalistycznego, wyrz¹dzi³a niewyobra¿alne spustoszenie we wszystkich dziedzinach ¿ycia naszego narodu i pañstwa.
Natomiast takim dalekosiê¿nym efektem polityki wyzutej z norm etycznych, nie maj¹cej odniesienia do wartoœci
transcendentnych s¹ obecne polskie, europejskie i œwiatowe
prognozy demograficzne:
– Prognozy demograficzne ONZ i Europejskiego Obserwatorium Demograficznego /za³. 2/, z których mo¿na
wyprowadziæ prosty wniosek – Europa jak te¿ ca³y œwiat
zmierza do samozag³ady, której podstawow¹ przyczyn¹ jest
stopniowe eliminowanie z procesów wychowawczych trwa³ych, niepodwa¿alnych zasad moralnych a zatem rozszerzanie sumieñ i zatracenie granicy miêdzy dobrem i z³em.
W artykule nakreœlone s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
1/ zagro¿enia dla cz³owieka wynikaj¹ce z globalnych programów wychowawczych,
2/ zagro¿enia w ustroju demokratycznym funkcjonuj¹cym bez wartoœci transcendentnych,
3/ etyka pos³a, radnego a zagro¿enie egzystencji m³odego pokolenia,
4/ œwiadomoœæ radnych i pos³ów, rzetelna informacja
a problem wyprzeda¿y maj¹tku narodowego,
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5/ etyka pos³a, radnego a reforma oœwiaty .
Wy¿ej sprecyzowane problemy przenikaj¹ siê wzajemnie a sposób ujêcia ich jest tak zaplanowany by ukazywa³y
zwi¹zki przyczynowo-skutkowe.
Wychowanie, w tym sposób kszta³cenia m³odego pokolenia a w efekcie kszta³cenie przysz³ej filozofii pañstwa to najpowa¿niejszy problem naszych czasów i nie
tylko w Polsce.
Procesy gospodarcze, które dzisiaj obserwujemy
w Polsce s¹ efektem wieloletnich praktyk wychowawczych wobec naszego spo³eczeñstwa.
Rozwój ka¿dej dziedziny ¿ycia spo³ecznego, ka¿dej
dyscypliny naukowej jest procesem naturalnym, który
z za³o¿enia ma s³u¿yæ cz³owiekowi, wp³ywaæ na jego rozwój zawodowy i duchowy, czyniæ jego ¿ycie l¿ejszym, nowoczeœniejszym. Takie za³o¿enia z gruntu jak najbardziej
w³aœciwe czêsto w przesz³oœci jak i dzisiaj by³y i s¹ lekcewa¿one. Ka¿dy postêp wraz z elementami pozytywnymi
niesie dla cz³owieka zagro¿enia. Uruchamianie zgubnej dla
cz³owieka linii osi¹gniêæ postêpu zale¿y od œwiadomoœci
i etyki ludzi wprowadzaj¹cych w ¿ycie zdobycze postêpu
jak równie¿ od polityki edukacyjnej pañstwa, której podstawowym celem powinno byæ przygotowanie spo³eczeñstwa
do rozpoznania, w³aœciwej oceny oraz skutecznych dzia³añ
w celu natychmiastowej eliminacji zjawisk negatywnie wp³ywaj¹cych na rozwój spo³eczeñstwa.
Z regu³y pomys³odawcy rozwoju form ¿ycia spo³ecznego mówi¹ o korzyœciach ekonomicznych, kulturotwórczych nieraz o rozwoju duchowym i o wartoœciach, ale
pomijaj¹ wszystkie te aspekty, które mog¹ wywo³aæ
efekty niepo¿¹dane – zgubne dla ca³ego spo³eczeñstwa, spo³ecznoœci lokalnych czy okreœlonych osób.
Swiadomoœæ spo³eczna to wypadkowa wielu czynników, które s¹, w kolejnych okresach dziejowych narodu,
kszta³towane przez grupy zarz¹dzaj¹ce pañstwem.
Braki w edukacji to efekt polityki edukacyjnej pañstwa,
która z kolei silnie skorelowana jest z polityk¹ ekonomiczn¹
i ze zmianami restrukturyzacyjnymi gospodarki. Rozwój
poszczególnych dzia³ów gospodarki w tym rolnictwa warunkowany jest wytycznymi ponadnarodowymi zwi¹zanymi z globalizacj¹. Wszystkie drogi prowadz¹ dzisiaj do
jednego celu, choæ na ró¿nych odcinkach dzia³alnoœci spo³eczno - gospodarczej mo¿na jeszcze realizowaæ cele maj¹ce na wzglêdzie prawdziw¹ wolnoœæ i dobro osoby ludzkiej.
Przypuszczalnie dzisiaj niewielu z tych, którzy demokracjê wykorzystuj¹ jako instrument do globalizacji gospodarki i ¿ycia spo³ecznego zdaje sobie sprawê z tego, ¿e
ich wp³ywy z roku na rok s¹ mniejsze a przysz³oœæ nieuchronnie zwi¹zana bêdzie z rz¹dami dyktatury ekonomicznej.
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Proces rozwoju cz³owieka jest w zasadzie prosty. Zale¿y
od wp³ywu rodziny /rodziców, rodzeñstwa, ludzi z najbli¿szego œrodowiska/, instytucji wychowawczych /nauczycieli
w przedszkolu, szkole/, zak³adu pracy /dyrekcji, wspó³pracowników/. Przyjêcie i stosowanie w praktyce wzorców
moralnych zale¿y w najwiêkszym stopniu od tego jak postrzegamy Dekalog i jak wcielamy prawo naturalne w ¿ycie
codzienne. Gdy g³êbiej zaczynamy zastanawiaæ siê i obserwowaæ ludzi i siebie mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e na dziecko, jak
te¿ na m³odzie¿ i na doros³ych najwiêkszy wp³yw ma telewizja, œrodki audiowizualne i inne noœniki informacji w tym
internet. Na ulicy zauwa¿amy 12-letnich dilerów narkotyków i innych nastolatków pod wp³ywem alkoholu, zupe³nie
zagubionych. Dzisiaj, w du¿ych aglomeracjach, trudno znaleŸæ dziecko, które nie mia³o „jakiegoœ kontaktu” z narkotykami, i nie ma orientacji jak ten zbrodniczy przemys³ funkcjonuje w Polsce. Oficjalnie dzia³a ponad trzysta sekt, które
maj¹ zagwarantowane swoje prawa i w ró¿ny nieludzki sposób werbuj¹ m³odzie¿.
W³aœciwy rozwój spo³eczeñstwa zale¿y w prostej linii
od œwiadomoœci rodziców, nauczycieli, pracodawców, a
przede wszystkim od etyki elit rz¹dz¹cych i przywódców organizacji spo³ecznych i politycznych2.
Przyk³ady niew³aœciwego wykorzystania osi¹gniêæ
spo³ecznych i naukowych
Grecy w staro¿ytnoœci wprowadzili ustrój demokratyczny w celu obalenia tyrañskich rz¹dów arystokracji3.
Wspania³a grecka teoria demokracji w „wydaniu” rz¹dów
republikañskich nie pokrywa³a siê z praktyk¹. Dzisiaj z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ mo¿emy powiedzieæ, ¿e wszêdzie rz¹dy demokratyczne doprowadzi³y do ³amania prawa, zbrodni, tryumfu niesprawiedliwoœci, niszczenia jednostek wartoœciowych, niszczenia narodów itd. Wszystkich najwiêkszych zbrodniarzy „tego œwiata” wybrano demokratycznie, m.in. Hitlera, Stalina, Mussoliniego.
Nigdy nie mo¿emy zapominaæ o tym, ¿e Jezus Chrystus
zosta³ skazany na œmieræ mêczeñsk¹ poprzez wykorzystanie demokracji – zag³osowa³ podjudzony lud. 4
Mo¿na przytaczaæ niezliczon¹ liczbê przyk³adów na to,
¿e ludzie g³osuj¹ wbrew w³asnemu dobru.5 Trafnie za³o¿yciel Stanów Zjednoczonych J.Adams napisa³: „Twierdzenie, ¿e lud jest najlepszym stra¿nikiem swych praw, to bzdura
niczym nie usprawiedliwiona. Jest on najgorszym, wrêcz
¿adnym ich stra¿nikiem”. W tym samym duchu wypowiada³o siê wielu znanych ludzi m.in. Kraszewski, Knigge,
Napoleon Wielki, Schoutan, Seneka, Szekspir, Koryolan,
Richelieu , Wolter, Goncourt, Berta Suttner.
Dzisiaj niektórzy odwa¿nie ju¿ pisz¹, ze demokracja jest
ustrojem, w którym najwiêksze pole do dzia³ania maj¹ ci,
którzy s¹ bardziej zepsuci, lepiej k³ami¹, lepiej umiej¹ nieœwiadomym przysz³oœæ przedstawiæ w ró¿owych barwach.
Ci, którzy s¹ po prostu gorsi
od przeciwników wygrywaj¹ wybory bo z wiêksz¹ premedytacj¹, nie przebieraj¹c w œrodkach og³upiaj¹ swój elektorat wyborczy czyli lud.
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Znan¹ od wieków przez pedagogów /od ok.100 lat przez
socjologów i psychologów – bo pedagogikê w zakresie wiedzy o reakcjach t³umu i w zakresie motywacji dzia³ania cz³owieka wydzielono z pedagogiki – nauki o wychowaniu /
cech¹ t³umu jest ³atwowiernoœæ, zmiennoœæ nastrojów
i s¹dów, brak rozeznania co w³aœciwe a co niew³aœciwe
a wiêc sterowana samozag³ada.
Wiek dwudziesty, wiek w którym najwiêksza liczba
pañstw zadeklarowa³a przyjêcie demokracji to okres najbardziej haniebny w dziejach œwiata. Z jednej strony wielki
postêp techniczny a z drugiej bezprawie, niesprawiedliwoœæ
okupiona krwi¹ niewinnych.
Demokratycznie wybrani cz³onkowie parlamentu UE
tak zatracili twarz, ¿e w tygodniku „Der Spiegel” opublikowano artyku³ „Marnotrawienie Europy” czyli rutynowe
okradanie ludzi przez tych, którzy tak siê zaprezentowali,
tak nak³amali by byæ wybranymi. 11
W tym miejscu tak na marginesie przytoczê s³owa laureata nagrody Nobla, pisarza ¿ydowskiego J. B. Singera – „¯yd
wspó³czesny nie mo¿e ¿yæ bez antysemityzmu. Jeœli antysemityzm gdzieœ nie istnieje – on go stworzy, ......dzisiejsi
¯ydzi s¹ jak kobiety – pragn¹ w³adzy, nie jawnej, lecz zakamuflowanej”. O co chodzi, po prostu o ukryte przeforsowanie w sferach zarz¹dzaj¹cych etyki sprzecznej z Dekalogiem,
etyki, której podstawowym wyznacznikiem jest osi¹gniêcie
celu – zgromadzenie w sposób bezkompromisowy jak najwiêkszej iloœci œrodków finansowych i to dla siebie. Demokracja, bez wartoœci transcendentnych, to najlepszy instrument do takich dzia³añ.
Nastêpny przyk³ad, ukazuj¹cy drugie oblicze demokracji to wybór w Austrii J. Haidera. By³o to olbrzymie zaskoczenie dla najbardziej wp³ywowych „œwiatowych demokracji”, bo sprawy „rz¹du” wymknê³y siê spod kontroli. Bez
¿adnych skrupu³ów i ¿enady na ca³ym œwiecie zosta³ zainspirowany „szum medialny”. Te „œwiatowe demokracje”
wrêcz grozi³y tym „niepoprawnym politycznie” Austriakom.
O co chodzi³o? Dzisiaj mo¿na s¹dziæ, ¿e przeszkadza³o „narodowe oblicze” wybranego demokratycznie przywódcy. Ten
przyk³ad obrazuje, pozytywn¹ stronê demokracji – nieprzewidywalnoœæ.
Najbardziej jaskrawym przyk³adem niew³aœciwego,
bezkrytycznego korzystania z osi¹gniêæ naukowych jest
korzystanie z internetu i w ogóle z mediów. Bezwzglêdnie jest to wspania³e osi¹gniêcie techniki u³atwiaj¹ce ¿ycie
codzienne, naukê, pracê. Obecnie bez komputera nie mo¿e
funkcjonowaæ wiele dziedzin gospodarki itd. Wy³¹czenie
dop³ywu energii czy w³amania hakerów do ró¿nych sieci
komputerowych mog¹ zupe³nie sparali¿owaæ najwiêkszych
potentatów gospodarczych œwiata.
Ju¿ dzisiaj niektórzy humaniœci, myœl¹cy analitycznie
i przysz³oœciowo zwracaj¹ uwagê na zagro¿enia wynikaj¹ce z bezkrytycznego korzystania z komputera i internetu
i z innych mediów. Dzieci i m³odzie¿ maj¹ dostêp do pornografii, mog¹ zawieraæ ró¿ne przypadkowe, czêsto niebezpieczne znajomoœci. Dyskietki, p³yty audio i video coraz
czêœciej zastêpuj¹ ksi¹¿ki w tym równie¿ lektury szkolne.
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Nieœwiadomi rodzice zamiast przeczytaæ dziecku bajkê wol¹
kupiæ lub wypo¿yczyæ kasetê lub p³ytê, nie weryfikuj¹c jej
treœci, a nastêpnie w³¹czyæ komputer lub video itd.
Niekontrolowany dostêp do mediów prowadzi w prostej
linii do analfabetyzmu spo³eczeñstwa. Dzieci i m³odzie¿
coraz mniej czytaj¹, coraz gorzej pisz¹, jak najdalej odsuwaj¹ wysi³ek intelektualny i fascynuj¹ siê sprawnoœci¹ manualn¹.
Ca³y czas w Polsce jak i na œwiecie toczy siê walka o cz³owieka, o to, jaki ten cz³owiek bêdzie a zatem jakie bêdzie
spo³eczeñstwo: - czy bezwzglêdne, nieœwiadome, daj¹ce sob¹
sterowaæ, maj¹ce tylko na wzglêdzie efekty ekonomiczne
i to w³asne, – czy te¿ bêdzie to spo³eczeñstwo umiej¹ce zdefiniowaæ dobro i z³o.
Wychowanie spo³eczeñstwa to proces d³ugofalowy,
przebiegaj¹cy drog¹ ewolucyjn¹. Warunkowane jest czynnikami odgórnie zaplanowanymi b¹dŸ formalnie niezaplanowanymi jak te¿ bezpoœrednio i poœrednio wp³ywaj¹cymi
na rozwój cz³owieka, spo³eczeñstwa.
Nie wymaga ju¿ dzisiaj szerszego udowadniania fakt, ¿e
rozwój kulturowy, spo³eczny, polityczny, ekonomiczny i gospodarczy ka¿dego pañstwa zale¿y od etyki, œwiadomoœci
i przygotowania odpowiedniej liczby wysoko kwalifikowanych kadr do pracy w gospodarce narodowej. Z kolei to w jaki
sposób przygotowujemy ludzi do ¿ycia w spo³eczeñstwie
zale¿y w decyduj¹cym stopniu od w³adz ustawodawczych
a wiêc od tego kogo wybieramy do sprawowania rz¹dów.
Stworzenie programu edukacji a wiêc usprawnienie tego
co jest poprzez wprowadzanie nowelizacji poszczególnych
paragrafów ustawy o systemie oœwiaty wymaga czasu, konsekwencji dzia³ania i pe³nego, ustawicznego rozeznawania
czynników warunkuj¹cych wychowanie.
Nasuwa siê tu ³aciñskie przys³owie „ tempora mutantur
et nos mutamur in illis” a wiêc czasy siê zmieniaj¹ i my
zmieniamy siê wraz z nimi. Dokoñczenie tej myœli powinno
brzmieæ – ale nigdy nie mo¿na zapomnieæ o tym, ¿e s¹ wartoœci trwa³e, transcendentne zawarte w Dekalogu. Nikt na
œwiecie nie zdo³a³ przez ponad 2005 lat podwa¿yæ ich. Dzisiaj ludzie wierz¹cy jak te¿ niewierz¹cy coraz czêœciej zauwa¿aj¹, ¿e podstaw¹ zdrowego, dobrze funkcjonuj¹cego
spo³eczeñstwa jest zaszczepienie dzieciom a potem ci¹g³e
ugruntowywanie w³aœciwych norm etycznych. Nastêpnie
zgodnie z prawd¹, w zakresie co najmniej niezbêdnym dla
danej grupy wiekowej, zawodowej a wiêc w zakresie dostosowanym do poziomu i kierunku kszta³cenia przekazywaæ
wiedzê o rzeczywistoœci – rzeteln¹ wiedzê naukow¹, popularno naukow¹ jak te¿ umiejêtnoœci praktyczne.
Wy¿ej przedstawiony wywód wydaje siê banalnie prosty. By³by równie¿ prosty w realizacji w wypadku, gdyby
ci, którzy s¹ na stanowiskach i decyduj¹ o losach narodu tworz¹ ustawodawstwo, maj¹ w rêkach media i instytucje
wychowawcze myœleli o rozwoju i godnych warunkach ¿ycia
swojego narodu na niepodwa¿alnych zasadach etycznych.
Spuœcizna przesz³oœci – wytyczne Stalina w sferze wychowania spo³eczeñstwa Polskiego
ROK XVI, NR 1-3 (94-96) 2006

Œwiadomoœæ naszego narodu, a zatem postawy ludzi,
przekonania, ocena sytuacji a¿ wreszcie efekty kolejnych
wyborów do w³adz ustawodawczych i zarz¹dzaj¹cych
wszystkich szczebli i w konsekwencji sytuacja ekonomiczno – gospodarcza kraju to, tak jak ju¿ wspomina³am, wynik
wieloletnich praktyk wychowawczych na Narodzie Polskim.
By nie byæ go³os³own¹ przytoczê treœæ kilku punktów
z instrukcji Stalina NK/003/47 wydanej jako œciœle tajnej w Moskwie 2.06.1947 r. K.AA/OC 113 obejmuj¹cej
45 zasad zniewalania narodu. Podam tylko zasady bezpoœrednio i poœrednio wp³ywaj¹ce na wychowanie spo³eczeñstwa.
pkt 3. Przyspieszyæ likwidacjê krajowców zwi¹zanych
z KPP, PPS, Walterowców, KZMPAK i BCH i innych ugrupowañ, które powsta³y bez naszej inspiracji. Wykorzystaæ
w tym celu fakt istnienie zbrojnej opozycji.
pkt 8. Nale¿y zwróciæ baczn¹ uwagê na ludzi wyró¿niaj¹cych siê zmys³em organizacyjnym, umiej¹cych sobie jednaæ popularnoœæ. Ludzi takich nale¿y pozyskaæ, a w razie
odmowy nie dopuszczaæ do wy¿szych stanowisk.
pkt 9. Doprowadziæ do tego aby pracownicy na stanowiskach pañstwowych /z wyj¹tkiem s³u¿b œcigania i pracowników przemys³u wydobywczego/ otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególnoœci s³u¿by zdrowia, wymiaru
sprawiedliwoœci, oœwiaty i kierowników ró¿nych szczebli.
pkt 23. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ruch racjonalizatorski i wynalazczy..........
W wypadku g³oœnych odkryæ spowodowaæ ich sprzedanie za granicê. Nie dopuszczaæ do publikacji zawieraj¹cych
wartoœci i opisy wynalazków.
pkt 34. Szczególnej obserwacji poddaæ Koœció³ i tak ukierunkowaæ dzia³alnoœæ oœwiatowo-wychowawcz¹, aby wzbudziæ powszechny wstrêt do tej instytucji. Obj¹æ baczn¹ uwag¹
i kontrol¹ koœcielne drukarnie, archiwa, kazania, kolêdowania, treœci nauk religijnych oraz obrzêdy pogrzebowe.
pkt 35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym,
a w szczególnoœci w szko³ach œrednich i wy¿szych doprowadziæ do usuniêcia nauczycieli ciesz¹cych siê powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadziæ
ludzi mianowanych. Doprowadziæ do zerwania korelacji
miêdzy przedmiotami, do ograniczenia wydawania materia³ów ¿ród³owych, do usuniêcia ze szkó³ œrednich ³aciny,
greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki.
W historii nie mo¿na podawaæ, co który w³adca chcia³
zrobiæ lub zrobi³ dla kraju, trzeba natomiast ukazywaæ tyraniê królów oraz walki uciemiê¿onego ludu. W szkolnictwie
zawodowym doprowadziæ do w¹skich specjalizacji.
pkt 36. Inspirowaæ organizowanie imprez pañstwowych
zwi¹zanych z walk¹ krajowców z zaborcami /z wyj¹tkiem
zaboru rosyjskiego/, szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
pkt 37.W publikacjach krajowych nie dopuszczaæ opracowañ traktuj¹cych o krajowcach przebywaj¹cych w naszym
pañstwie do rewolucji i w czasie II Wojny Œwiatowej.
pkt 40. Pilnowaæ aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracowaæ przeciwników politycznych z autoEIDOS NR 12
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rytetem wœród krajowców. Likwidowaæ w drodze tzw. zajœæ
sytuacyjnych przypadkowych, zanim stan¹ siê g³oœnymi lub
aresztowaæ ich wczeœniej za wykroczenia kryminalne.
pkt 43. Og³aszaæ publicznie procesy ludzi ze stanowisk
kierowniczych /wojsko, ministerstwa, g³ówne zarz¹dy, szkolnictwo/ oskar¿onych o dzia³alnoœæ przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Bêdzie to
mobilizowaæ czujnoœæ mas pracuj¹cych.
pkt 44. Dbaæ o wymianê ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów,
maj¹cych najni¿sze kwalifikacje.
pkt 45. Powodowaæ nap³yw do szkó³ wy¿szych ludzi
pochodz¹cych z najni¿szych grup spo³ecznych, którzy nie
wykazuj¹ zainteresowañ zawodowych, a tylko chêæ zdobycia dyplomu.
Powy¿sze antynarodowe, nieludzkie dyrektywy Stalina
pad³y na wyja³owiony podatny grunt. Zaplanowana i z wielk¹
konsekwencj¹ przeprowadzona przez hitlerowców i bolszewików eksterminacja inteligencji polskiej zostawi³a narów
bez przywództwa intelektualnego.
Mimo zmian ustrojowych wyraŸnie widaæ, ¿e ca³y czas
rz¹dz¹ grupy interesu. Te grupy tylko siê zmieniaj¹. Niewygodnych, zak³ócaj¹cych bieg sterowanych odgórnie wydarzeñ, eliminuje siê z dzia³alnoœci na rzecz dobra wspólnego.
Czêsto odnosi siê wra¿enie, ¿e dalej obowi¹zuj¹ zasady zniewolenia narodu polskiego choæ realizowane s¹ w inny sposób i pod innym sztandarem. Naród zosta³ odpowiednio
wychowany, poddany „praniu mózgu”. Dzisiaj czêsto, nawet nie ze z³ej woli, tylko w wyniku oddzia³ywania socjotechniki medialnej, treœci humanistycznych przekazywanych
w instytucjach oœwiatowych czy te¿ stosowanych metod
wychowawczych sam dzia³a na swoj¹ zgubê mimo, ¿e ma
zapewnione prawem „mechanizmy obronne”.
W tym miejscu przypomnê znaczenie s³owa etyka. Etyka jest nauk¹, która od wieków zajmuje siê definiowaniem
dobra i z³a w ró¿nych p³aszczyznach odnosz¹cych siê do
osoby ludzkiej. Wyznacza ona normy postêpowania moralnego.
Ka¿dy cz³owiek w kolejnych okresach swojego rozwoju
oddzia³uje na innych ludzi jak te¿ jest odbiorc¹, ulega wp³ywom innych. Niezale¿nie od tego, w którym pañstwie, w jakim miejscu cz³owiek siê znajduje ogólny schemat ¿ycia
jest taki sam. Ka¿dy od najm³odszych lat s³yszy takie pojêcia jak etyka, moralnoœæ, wychowanie, motywy dzia³ania.
Zachowanie, postêpowanie, dzia³alnoœæ cz³owieka – czyli
efekt ca³ego procesu wychowawczego – stanowi najwa¿niejszy obszar zainteresowania wszystkich grup zawodowych z naszego kraju, (pedagogów, politologów, dziennikarzy, pracodawców, rz¹dz¹cych krajem) oraz osób spoza
naszego kraju, pragn¹cych inwestowaæ i zarabiaæ w Polsce
czy bogaciæ siê przez przejêcie naszego maj¹tku narodowego i przejêcie w³adzy.
Wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu przejêcie w³adzy s¹
systematyczne, prowadz¹ do uœpienia czujnoœci Polaków
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poprzez odpowiednie przekazywanie informacji w mediach,
wprowadzanie metod wychowawczych do przedszkoli i
szkó³. Chodzi o odciêcie ludzi od korzeni cywilizacji ³aciñskiej a przy okazji wychowanie elity dla siebie.
Tak w skrócie rozwinê ten problem aby podkreœliæ jak
olbrzymi¹ rolê odgrywa wychowanie cz³owieka, kszta³cenie jego œwiadomoœci i to ju¿ od przedszkola – od momentu
kiedy zaczyna rozró¿niaæ dobro i z³o.
Dzieci wszystko bacznie obserwuj¹, naœladuj¹ zachowanie innych ludzi, przyswajaj¹ sobie s³ownictwo tych, z którymi przebywaj¹: rozumiej¹ ich reakcje aprobuj¹ce i neguj¹ce. Reaguj¹ spontanicznie i bardzo szybko. Wed³ug norm
przejêtych g³ównie od rodziców i wychowawców oceniaj¹
innych.
W przedszkolu i w szkole podstawowej ³atwo kszta³towaæ postawy i zachowania, które bêd¹ rzutowa³y na ca³e
¿ycie. „Dobrzy” psychologowie wspólnie z „bogami” tego
œwiata wymyœlili w jaki sposób przyst¹piæ do zabiegu odciêcia Polaków od korzeni, od cywilizacji ³aciñskiej. Obecnie jest na to œwietny czas. Rodzice czêsto stanowi¹ drugie
pokolenie wychowane w ustroju socjalistycznym, któremu
nie umo¿liwiano w szko³ach poznania zasad filozofii klasycznej, prawdziwej historii Polski i nauki spo³ecznej koœcio³a. Rodzice, którym nie dano podstaw do samodzielnego wyboru czêsto padaj¹ ofiar¹ zwolenników nowego wychowania. Po prostu – w du¿ych aglomeracjach zastawiano
na nich pu³apki.
NajgroŸniejsz¹ pu³apk¹ jest wprowadzenie niby nowych
metod wychowawczych i to ju¿ od przedszkola a wiêc pod
batut¹ samorz¹du lokalnego.
Metody te tak jak to objaœnia siê nieœwiadomym rodzicom maj¹ przynieœæ rewelacyjne efekty wychowawcze i doprowadziæ do wychowania dobrego, operatywnego obywatela, umiej¹cego daæ sobie radê w ka¿dej ¿yciowej sytuacji,
a do tego podkreœla siê tu zwi¹zki z duchowoœci¹ i wra¿liwoœci¹ cz³owieka.
W czym tkwi sedno sprawy. Obecnie powstaj¹ przedszkola jak i szko³y tzw. Steinerowskie. S¹ to prywatne placówki wychowawcze.
Nauczyciel, który chce byæ zatrudniony w takim przedszkolu lub szkole musi ukoñczyæ kurs i to drogi, w trakcie
którego poznaje metody wychowawcze wg teorii antropozofii. Przy obecnym bezrobociu wœród nauczycieli i ich
œwiadomoœci bardzo ³atwo zwerbowaæ zwolenników nowej
metody wychowawczej.
Kim by³ Rudolf Steiner. Jedne publikacje ukazuj¹ go jako
Niemca inne jako Niemca pochodzenia ¿ydowskiego. ¯y³
w latach 1861 – 1925. By³ zwolennikiem nazizmu i indywidualistycznego anarchizmu. Za³o¿y³ towarzystwo antropozoficzne. W ostatnich latach I Wojny Œwiatowej wyst¹pi³
z programem p³yn¹cym z okultystycznej nauki podzia³u organizmu spo³ecznego na 3 czêœci: ¿ycie duchowe, ¿ycie
prawne, ¿ycie gospodarcze. Naucza³, ¿e nale¿y d¹¿yæ do
„duchownego widzenia”, które mo¿na osi¹gn¹æ przez specjalne okultystyczne duchowe æwiczenia. Te æwiczenia maj¹
na celu wyostrzenie zmys³ów i poprzez nie wnikniêcie w
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drugiego cz³owieka i poznanie jego wewnêtrznych dyspozycji. Tak w wielkim skrócie mo¿na uj¹æ sens teorii antropozofii.
Chodzi o wychowanie elity, niby nadludzi, którzy opanowaliby innych. Dzieci tak wychowane z pewnoœci¹ bêd¹
elementem wp³ywaj¹cym na niepokój w rodzinach a w drastycznych wypadkach mag¹ byæ przyczyn¹ rozpadu rodzin.
Je¿eli nie odzyska siê tych m³odych ludzi, to natychmiast
zasil¹ oni armiê libera³ów lekcewa¿¹cych godnoœæ drugiego cz³owieka. Brat, matka, ojciec, kolega bêd¹ dla takich
ludzi stanowili instrumentarium do osi¹gniêcia celu. Uczucia mi³oœci, braterstwa, przyjaŸni bêd¹ dla nich obce, z za³o¿enia t³umione i w zaraniu niszczone, ¿eby nie utrudnia³y
osi¹gniêcia celu.
Nasuwa siê wiêc jeden, bardzo jasny wniosek. Przedszkola i szko³y Steinerowskie zak³adane s¹ w okreœlonym
celu. S¹dzê, ¿e takie placówki znajduj¹ siê we wszystkich
pañstwach. Ruch ma rozmiary globalne.
Efektem takiego wychowania mo¿e byæ sytuacja znana
powszechnie w Zwi¹zku Sowieckim, ¿e brat donosi³ na brata w imiê idei czystoœci komunizmu lub zachowania ¿ycia.
Nale¿y zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e najbardziej niebezpiecznym zamys³em powstania przedszkoli i szkó³ Steinerowskich i wprowadzania metod wychowawczych dalekich
od korzeni naszej cywilizacji jest zakrojona dalekosiê¿nie
walka z nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a.
Co najmniej jest zaskakuj¹cym, ¿e metody wychowawcze z prze³omu XIX i XX wieku dzisiaj w Polsce podawane
s¹ za nowe i rewelacyjne. Dlaczego nikt nie bije na alarm,
gdzie s¹ radni, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast,
nauczyciele, profesorowie, gdzie s¹ œwiadomi Polacy?
Wszystkie prywatne placówki wychowawcze musz¹ byæ
zarejestrowane przez samorz¹dy. Kto je zarejestrowa³?
Dawniej wychowywano odpowiednie elity do zarz¹dzania innymi ludŸmi, zak³adami pracy w podobny sposób.
Werbowano do kadr kierowniczych ludzi przeciêtnych i
pos³usznych. Tak jak podaje Ksi¹dz Kardyna³ Wyszyñski w
„Zapiskach Wiêziennych” szczególnie dbano o to by tych
wszystkich, którzy wystaj¹ ponad przeciêtny poziom wszelkimi metodami zniechêciæ do dalszego szybkiego rozwoju i
zepchn¹æ do ogólnie niskiego poziomu. Wyrównaæ najlepiej do najs³abszego. Znane powiedzenie z poprzedniego
okresu „urowni³owka w niz”. Ile¿ to talentów w Polsce zniszczono.
W pracy obowi¹zywa³y te same zasady. Wertowano pochodzenie. Nie daj Bo¿e jak ktoœ mia³ inne ni¿ ogó³ i by³
potomkiem tych, którzy przypadkiem uszli z ¿yciem z przeœladowañ hitlerowców i bolszewickich.
Powszechne by³o zjawisko, spowodowane niedoinwestowaniem wsi – „przepaœci¹ miêdzy miastem a wsi¹”, ¿e
dzieci ch³opskie po uzyskaniu wykszta³cenia zostawa³y w
miastach.
Oko³o 90% powojennej Warszawy zasiedlili przybysze
ze wsi. Rdzenni nieliczni Warszawiacy po powstaniu bali
siê powrotu, z regu³y nie mieli do czego i osiedlali siê na
peryferiach lub w innych miastach.
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Nale¿y przypomnieæ o planowej eksterminacji inteligencji
polskiej prowadzonej zarówno przez Hitlerowców jak i Bolszewików. Naród bez przywództwa intelektualnego jest zawsze ³atwiejszy do opanowania.
Wychowano ca³e zastêpy nowej inteligencji, czêœciowo
nieœwiadomej a czêœciowo œwiadomie, wprowadzaj¹cej w
¿ycie idee miêdzynarodowego kosmopolityzmu. Nowa inteligencja niewspó³miernie do posiadanej wiedzy charakteryzowa³a siê pewnoœci¹ siebie, ma³¹ elastycznoœci¹ intelektualn¹ i si³¹ przebicia s³u¿¹c¹ do zajmowania coraz wy¿szych
stanowisk. Poprzez media, za pomoc¹ wybiórczej i manipulowanej informacji do dzisiaj kszta³tuj¹ opiniê spo³eczn¹.
Wszyscy œwiadomi, respektuj¹cy dekalog z regu³y odsuwani s¹ ró¿nymi metodami od dzia³ania na rzecz spo³eczeñstwa. Niewygodnych, zak³ócaj¹cych bieg sterowanych
odgórnie wydarzeñ, eliminuje siê. Etapy tej eliminacji z regu³y przebiegaj¹ wed³ug ustalonego schematu i po 90 roku
znane s¹ w dzia³alnoœci samorz¹dów:
I etap – wyrobienie opinii przy odpowiednim wykorzystaniu instrumentarium socjotechnicznego s³ownego u¿ywaj¹c okreœleñ np. oszo³om, nawiedzony, zacofany, ciemnogród – pejoratywnie zawsze Polak katolik.
II etap – niszczenie ekonomiczne.
III etap – próba zrobienia z kogoœ psychicznie chorego.
Gdy to wszystko nie odniesie skutku wówczas „obstawia” siê cz³owieka dzia³aj¹cego bezinteresownie na rzecz
dobra wspólnego. Ka¿dy jego ruch, ka¿da inicjatywa, ka¿de zebranie, które organizuje jest inwigilowane przez tych,
którzy sami dla siebie ustalaj¹ wartoœci zwane humanistycznymi.
Takie sytuacje obecnie maj¹ miejsce we wszystkich œrodowiskach. .
Znane s¹ metody „prania mózgu” choæ nie wszyscy sobie je uœwiadamiaj¹. Stosowa³o je KGB, ksi¹¿ê Machiavelli, Hitler, a w latach trzydziestych dominowa³y w ZSRR,
Chinach i Japonii.
Teraz niestety „pranie mózgów” odbywa siê u nas i chyba doœæ skutecznie.
Powinniœmy pamiêtaæ o tym, ¿e wszystkie dzia³ania
cz³owieka powinny byæ zgodne z Dekalogiem a prawo
stanowione z za³o¿enia powinno uwzglêdniaæ dobro ka¿dego cz³owieka.
Etyka ustanowiona przez samego cz³owieka bez odniesienia do prawa naturalnego i wartoœci transcendentnych zale¿y od narzuconych warunków przez ludzi silniejszych i bogatszych oraz od chwilowych, zmieniaj¹cych siê potrzeb. Tê etykê, pod pozorem autentycznego
dobra cz³owieka, wyznaczaj¹ li tylko korzyœci materialne, doczesne.22
W samorz¹dach szczebla lokalnego, powiatowego, wojewódzkiego jak i w Sejmie wyra¿nie zauwa¿ane s¹ dwie
grupy radnych czy pos³ów: - „respektuj¹cych” Dekalog i wartoœci narodowe, – wyznaj¹cych idee kosmopolityczne i ustanawiaj¹cych nowe wartoœci.
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Dzisiaj we wszystkich krajach, na ka¿dym poziomie dzia³alnoœci spo³ecznej jak te¿ niemal w ka¿dej organizacji powstaj¹ tzw. „nowe wartoœci” a nawet ca³e „systemy nowych
wartoœci”, zwane humanistycznymi. Wartoœci te nie maj¹
etycznie licz¹cego siê odniesienia do norm moralnych podporz¹dkowanych dobru bezwzglêdnemu. Zauwa¿ane s¹
powszechnie efekty takich dzia³añ w sejmie i na wszystkich
szczeblach w³adzy samorz¹dowej.
Efektem dzia³ania takich grup s¹ decyzje, które nie maj¹
na wzglêdzie przysz³oœci m³odego pokolenia a tym samym
suwerennoœci pañstwa.
Trafnie zagro¿enia dla Polski, bêd¹ce konsekwencj¹ konkretnych decyzji, ujmuje K. Poznañski, prof. Uniwersytetu
w Seatel.24
Z danych przedstawionych przez prof. Poznañskiego
wyraŸnie wynika, ¿e proces zmian w naszej gospodarce prowadz¹ w prostej linii do kompletnej utraty suwerennoœci
gospodarczej.
Udzia³ obcego kapita³u w przemyœle i w bankach w %
(dane z 1999 r.)
Kraj
Udzia³ obcego kapita³u w %
w przemyœle
w bankach
Polska
35 – 40
70
Wêgry
75
70
Czechy
35
45
Niemcy
13
6
Austria
30
4
Francja
25
12
Hiszpania
25
13
Portugalia
23
15
Irlandia
50
55
Norwegia
11
7
Kanada
50
7
Stany Zjednoczone 18
11
Aktualne dane s¹ jeszcze bardziej przera¿aj¹ce i ewidentnie wskazuj¹ na to, ¿e grupy zarz¹dzaj¹ce Polsk¹ nie
maj¹ na wzglêdzie suwerennoœci naszego pañstwa. W bankach udzia³ kapita³u obcego przekroczy³ 80%, a wiêkszoœæ
strategicznych dziedzin gospodarki narodowej zosta³o sprzedanych. Udzia³ kapita³u obcego w przemyœle przekroczy³
ju¿ 60%.
Znane jest powszechnie, ¿e w systemie liberalnym rz¹dz¹
banki, wielkie korporacje – st¹d taka sytuacja. Dobrzy ekonomiœci wiedz¹, ¿e banki stoj¹ na „s³omianych nogach”
i maj¹ pokrycie zaledwie na 30% tych œrodków, które s¹
w obrocie. Œwiatowa ekonomia opiera siê na „papierowym
pieni¹dzu” – banki tak ³¹cz¹ siê bo doprowadzenie do bankructwa molocha jest trudniejsze. Przy minimalnym poczuciu przez kraje UE sprawiedliwoœci i ¿yczliwoœci wzglêdem
Polski, chocia¿by ze wzglêdu na fakty historyczne i rolê jak¹
odegra³a w II Wojnie Œwiatowej, sytuacja Polski by³aby dzisiaj zupe³nie inna. Restrukturyzacjê i prywatyzacjê naszej
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gospodarki mo¿na by³o ju¿ dawno przeprowadziæ w godny
sposób, wykorzystuj¹c np. m.in. . „pieni¹dz papierowy”.
Oczywistym jest, ¿e godne rozwi¹zania wzglêdem Polski
zosta³yby zastosowane wówczas gdyby Unia traktowa³a
Polskê jako równorzêdnego partnera. Nie by³oby ¿adnych
okresów przejœciowych maj¹cych na celu niszczenie kraju
zarówno gospodarcze, jak i kulturowe.
Prof. Poznañski wykazuje, ¿e za sprzedany maj¹tek narodowy uzyskano wartoœæ pieniê¿n¹ równ¹ oszczêdnoœci¹
wszystkich Polaków. Prosty st¹d wniosek – wszystko to co
kupili cudzoziemcy do roku 1999 mogli kupiæ Polacy a œciœlej po raz drugi zap³aciæ za maj¹tek wypracowany przez
siebie.
Nie uruchomiono ¿adnych mechanizmów, które s³u¿y³yby powszechnej informacji spo³ecznej. Nie by³o w stosownym czasie ¿adnej edukacji maj¹cej na celu wyt³umaczenie spo³eczeñstwu na czym polegaj¹ procesy restrukturyzacji gospodarki. Po prostu Polacy nie zostali dopuszczeni do przejêcia i zarz¹dzania w³asnym maj¹tkiem narodowym, maj¹tkiem, który sami wypracowali.
Tak kszta³towano œwiadomoœæ narodow¹, tak wychowano spo³eczeñstwo by nie rozumia³o co siê z nim dzieje
i co dzieje siê z ich wspólnym maj¹tkiem wypracowanym
przez ca³e lata.
Prywatyzacja mog³a byæ przeprowadzona w sposób liniowy, gwarantuj¹cy Polakom godn¹ przysz³oœæ w suwerennej, bogatej Polsce. Na czym mia³aby polegaæ prywatyzacja liniowa – np. najpierw prywatyzujemy zak³ad E. Wedla bo przynosi dochód. Inwestowanie w technologiê nie
jest konieczne bo uznanie œwiatowe ma stara, sprawdzona
receptura. To czy cukierek jest pakowany rêcznie czy maszynowo dla konsumenta jest obojêtne. Dla Polaka – cz³owieka, patrioty najwa¿niejsze jest by rodak mia³ pracê, zarabia³ na utrzymanie rodziny, by realizowa³ siê w pracy a
nie degenerowa³. W prywatyzacji tego zak³adu uczestniczy³by ka¿dy Polak. Zysk z zak³adu Wedla by³by przeznaczony
na uratowanie nastêpnego zak³adu, w którego prywatyzacji
znowu wziêliby udzia³ wszyscy Polacy. Teraz te 2 zak³ady
pracowa³yby na uratowanie nastêpnych dwu itd. Taka procedura zapewni³aby uczciw¹ przejrzyst¹ restrukturyzacjê
starych zak³adów pracy stanowi¹cych wspólny maj¹tek.
W ostatnim etapie prywatyzacji zasadne by³oby przekazanie zak³adów pracy, oprócz zak³adów strategicznych, samorz¹dom. S¹dzê, ¿e dzisiaj, po 14 latach od zmiany ustroju, przy tak prosto pojêtej, uczciwie przeprowadzonej prywatyzacji, wiêkszoœæ zak³adów przemys³owych nale¿a³oby
do Polaków.
Wszystkie dzia³ania dotycz¹ce restrukturyzacji polskiej
gospodarki, tak jak wspomnia³am wy¿ej, s³u¿y³y i s³u¿¹ okre-
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œlonej grupie interesu. Opieraj¹ siê na etyce, której g³ównym przes³aniem jest „skutecznoœæ dla wybranych”. Ta etyka przeniknê³a wszystkie szczeble w³adzy. Tak rozumiana
skutecznoœæ daleka jest od dobra ca³ego narodu i spo³ecznoœci lokalnych.
Ogólna ocena reformy systemu oœwiaty
Reforma systemu oœwiaty mia³a 3 zasadnicze cele:
„- podniesienie poziomu edukacji spo³eczeñstwa przez
upowszechnienie wykszta³cenia œredniego i wy¿szego,
- wyrównanie szans edukacyjnych m³odzie¿y,
- sprzyjanie poprawie jakoœci edukacji, rozumianej jako
integralny proces wychowania i kszta³cenia”
Realizacja za³o¿onych celów ma doprowadziæ do tego
by co najmniej 80% m³odzie¿y polskiej mia³o wykszta³cenie na poziomie œrednim maturalnym.
Obecnie zaledwie 28% spo³eczeñstwa polskiego posiada wykszta³cenie œrednie, podczas gdy œrednio w krajach
poprzedniego uk³adu Unii Europejskiej wska¿nik ten wynosi 40%. Wykszta³ceniem wy¿szym legitymuje siê 10%
Polaków czyli dwukrotnie mniej ni¿ w by³ym uk³adzie Unii.
Ministerstwo Edukacji uruchomi³o specjalne wydawnictwo tzw. Biblioteczkê Reformy, w ramach której ukaza³o siê
ponad 40 opracowañ merytorycznych wraz z odpowiednimi ustawami i zarz¹dzeniami wykonawczymi. Jest to cenna
pomoc dla nauczycieli, dyrektorów placówek oœwiatowych,
samorz¹dów i wszystkich innych osób zainteresowanych
reform¹ systemu edukacji.
Reforma edukacji daje mo¿liwoœæ wp³ywu na kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y samorz¹dom i samym rodzicom.
Szkolnictwo podstawowe podlega bowiem samorz¹dom
pierwszego stopnia /gminom/, a szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce i zawodowe i wiêkszoœæ szkó³ specjalnych /powiatom/
, chocia¿ gminy te¿ mog¹ prowadziæ licea ogólnokszta³c¹ce. Bezpoœredni wp³yw rodziców, niemal na wszystkie sprawy dotycz¹ce przebiegu edukacji, w zakresie opiniotwórczym zagwarantowany jest przez udzia³ w pracach najwa¿niejszego organu szko³y – rady szko³y.
Ministerstwo opracowa³o wzorcowe ca³oœciowe programy nauczania /oprócz programów dla niektórych kierunków
szkó³ artystycznych/ ale w ustawie uwzglêdniono tylko ramy
programowe. Ka¿dy dyrektor szko³y, zgodnie z prawem,
mo¿e zaakceptowaæ autorskie programy „swoich” nauczycieli.
Gdyby nauczyciele byli ludŸmi z „otwartymi g³owami”
mogliby zrobiæ du¿o dobrego w sferze wychowania spo³eczeñstwa.
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e przekazanie szkolnictwa
samorz¹dom zwi¹zane jest ze stopniowym coraz wiêkszym
obci¹¿aniem ich, a wiêc ca³ego spo³eczeñstwa, finansowaniem oœwiaty. Ustawowe mo¿liwoœci powo³ywania szkó³
prywatnych ró¿nych szczebli te¿ s¹ zabiegiem maj¹cym
odci¹¿yæ bud¿et pañstwa i na w³asne ¿yczenie obywateli
nagi¹æ zapis w konstytucji traktuj¹cy o bezp³atnym „równym dostêpie do wykszta³cenia”. Dodam, ¿e prywatyzacja
gospodarki zamiast powiêkszaæ bud¿et z roku na rok powoduje jego uszczuplenie. Zape³niaj¹ siê kieszenie elit polskich
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i obcych a obci¹¿enia finansowe tych dzia³ów gospodarki,
które bezpoœrednio s³u¿¹ cz³owiekowi i decyduj¹ o jego rozwoju – oœwiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, opieki spo³ecznej –
przenosi siê na obywateli i to w imiê demokracji.
Niepokój mog¹ wzbudzaæ dzia³ania towarzysz¹ce reformie w zakresie metodologii kszta³cenia. Bardzo klarowny
schemat celów kszta³cenia, traktuj¹cy równorzêdnie cel poznawczy, kszta³c¹cy i wychowawczy zosta³ zupe³nie zaburzony. Dzisiaj rozbudowano i rozcz³onkowano cel poznawczy a wyeliminowano cel wychowawczy. W zamian wprowadzono i to niedawno obowi¹zek stworzenia tzw. programu wychowawczego szko³y, który nie równowa¿y celu wychowawczego gdy¿ nie uwzglêdnia indywidualnego podejœcia do ucznia.
Nauczyciele g³owi¹ siê jak rozpisaæ konspekt lekcji i rozdzieliæ treœci kszta³cenia na te, które uczeñ powinien znaæ,
umieæ, rozumieæ a pomys³odawcy wiedz¹, ¿e maksyma „róbta co chceta” nie daj¹ca ¿adnych efektów, wczeœniej czy
póŸniej zawita do ka¿dej ze szkó³.
Zarówno w Polsce jak i na œwiecie eksponuje siê bardziej system oœwiaty, system kszta³cenia ni¿ treœci kszta³cenia. Nieraz odnosi siê wra¿enie, ¿e trzeba wymyœliæ i zmieniæ system by wt³oczyæ do g³ów jakieœ zaplanowane treœci.
W Stanach Zjedn. kszta³cenie uto¿samiano nawet z technologi¹ tak jakby chodzi³o o „produkcjê okreœlonych umys³ów”.
Reforma oœwiaty jest konsekwencj¹ zaplanowanej i konsekwentnie przeprowadzanej restrukturyzacji, demonta¿u
polskiej gospodarki. Dzisiaj wyraŸnie widaæ sprzê¿enia zarówno w sferze merytorycznej jak i czasowej. W œlad za
prywatyzacj¹ – wyprzeda¿¹ maj¹tku narodowego, za³amaniem siê rynku pracy i brakiem mo¿liwoœci przewidzenia
ilu i z jakimi kwalifikacjami pracowników mo¿e wch³on¹æ
rynek pracy, nastêpowa³o zastêpowanie przygotowania technicznego przygotowaniem ogólnokszta³c¹cym /przed 1990
rokiem 80% m³odzie¿y koñczy³o œrednie zawodowe szko³y
techniczne a 20% licea/ . Aby zmiany nie by³y tak jaskrawo
widoczne wprowadzono licea tzw. profilowane. Liceum jakie by nie by³o w Polsce ma status szko³y ogólnokszta³c¹cej, a jego uzawodowienie daje mo¿liwoœæ uzyskania absolwentowi tytu³u robotnika z matur¹.
Dziwne, ¿e podczas reformowania szkolnictwa polscy
decydenci wzorowali siê na reformie Stanów Zjednoczonych AP /ju¿ nieaktualnej/ a nie na reformach krajów europejskich. Na przyk³ad w Niemczech 82% m³odzie¿y szkó³
œrednich uzyskuje przygotowanie techniczne zawodowe a
nie robotnicze. Podobnie jest we Francji. Dodam, ¿e reforma, na której wzorowali siê polscy decydenci wp³ynê³a np.
w Kalifornii na tragiczn¹ sytuacjê – badania wykaza³y, ¿e
jest 4mln analfabetów. Bardzo drogo kosztowa³o Stany odwrócenie tego stanu rzeczy.
Analizuj¹c wprowadzenie liceów w miejsce techników
zawodowych w aspekcie sytuacji gospodarczej naszego kraju
mo¿na obiektywnie stwierdziæ, ¿e nie by³o innego wyjœcia.
Rozregulowanie gospodarki spowodowa³o, ¿e nikt nie by³
w stanie okreœliæ ilu, jakich fachowców nale¿y kszta³ciæ.
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Dodam, ¿e kszta³cenie techniczne jest znacznie dro¿sze ni¿
ogólnokszta³c¹ce. Za³o¿ono, ¿e m³ody cz³owiek z wysokim
wykszta³ceniem ogólnokszta³c¹cym szybko w ramach kursów bêdzie przygotowywany do tego zawodu, na jaki jest w
danej chwili zapotrzebowanie. Jest te¿ jeszcze jeden aspekt
œwiadcz¹cy o zasadnoœci przyjêtego rozwi¹zania. Milowymi krokami postêpuj¹ca komputeryzacja i robotyzacja we
wszystkich dziedzinach technicznych wp³ywa na eliminacjê tradycyjnych zadañ technicznych.
Niewybaczalnym b³êdem reformy a mo¿e jeszcze gorzej, celowym dzia³aniem przeciwko ca³emu narodowi jest
potraktowanie szkó³ œrednich rolniczych tak jak innych szkó³
technicznych. Specyficzne cechy produkcji rolniczej, – roczny cykl produkcyjny, - wielorakie zadania w³aœciciela gospodarstwa pocz¹wszy od zarz¹dzania warsztatem produkcyjnym a skoñczywszy na elastycznej wiedzy teoretycznej
i umiejêtnoœciach praktycznych z zakresu wielu ga³êzi produkcji rolniczej, wymagaj¹ innego traktowania.
Nie ma mo¿liwoœci odpowiedniego przygotowania rolnika, w³aœciciela gospodarstwa, w trybie ró¿nych kursów.
Chyba, ¿e chodzi o przygotowanie rolników niedouczonych,
którzy bêd¹ zdani na ³askê doradców i to mo¿liwe, ¿e takich, którzy kosztem polskiego rolnictwa bêd¹ chcieli za³atwiæ swoje interesy. Reforma systemu oœwiaty w odniesieniu do techników rolniczych /zespo³ów szkól rolniczych/ w
prostej linii prowadzi do niszczenia gospodarstw rodzinnych.
Zgodnie z najnowszymi badaniami kanadyjskimi przysz³oœci¹ w gospodarce rolnej s¹ „ma³e gospodarstwa” do minimum ograniczaj¹ce „stosowanie chemii”.
B³êdem jest te¿ przeniesienie szkó³ rolniczych z resortu
rolnictwa do resortu oœwiaty. Ju¿ pod koniec lat siedemdziesi¹tych sprawdzono, ¿e taki manewr prowadzi do zapaœci
szkolnictwa rolniczego.
W czym tkwi sedno sprawy. Pos³u¿ê siê tu publikacj¹
Alana Rogersa i Petera Taylora z Reding University w Wlk.
Brytanii. Autorzy wyra¿nie wskazuj¹ na to, ¿e istotnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na model edukacji rolniczej
jest szeroko rozumiana polityka, polityka pañstwa podporz¹dkowana globalizacji.
Cel ten najszybciej osi¹gnie siê wtedy, gdy kadry kszta³cone na poziomie œrednim nie bêd¹ w³aœciwie przygotowane do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, a szko³y
przeka¿e siê w rêce ludzi niekompetentnych, nie rozumiej¹cych problemów rolnictwa.
Niewykszta³cony rolnik bêdzie skazany na informacje
przekazywane przez sztab doradców. Obecnie trwa przygotowywanie tych doradców do realizacji polityki rolnej wytyczonej przez UE. Co najmniej wydaje siê dziwne, ¿e po
roku 90, kiedy to rolnicy potrzebowali informacji, rzetelnej
porady fachowej m.in. na temat zmian restrukturyzacyjnych
z programów nauczania szkó³ i wielu uczelni rolniczych
wyeliminowano przedmiot doradztwo rolnicze. Co najmniej
jest dziwne, ¿e po roku 1990 s³u¿by doradcze w zasadzie
zupe³nie przesta³y dzia³aæ. Problem oœwiaty rolniczej to bardzo z³o¿one i nad wyraz wa¿ne zagadnienie ze wzglêdu na
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przysz³oœæ ca³ego polskiego narodu.
Polityka krajów najbogatszych w tym St. Zjednoczonych
uwzglêdnia daleko id¹cy interwencjonizm pañstwowy, maj¹cy na celu takie dofinansowanie rolnictwa / bezpoœrednie
rolników oraz exportu/ by ceny by³y konkurencyjne do cen
produktów rolnych w krajach biedniejszych. Chodzi o eliminacjê rolników z rodzimych rynków a wiêc zniszczenie
ekonomiczne a nastêpnie przejêcie ziemi.
Wracaj¹c do ogólnych zagadnieñ kszta³cenia nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e tak jak realizacja celu wychowawczego bardzo istotnym elementem towarzysz¹cym
wprowadzaniu reformy jest fakt prywatyzacji Wydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych. Jaskrawo ju¿ dzisiaj ra¿¹ niektóre treœci zawarte w podrêcznikach, szczególnie treœci z historii i literatury . Wyeliminowanie z kolei zajêæ muzycznych - œpiewu jako obligatoryjnych ze szkó³ podstawowych
bezpoœrednio wp³ynie na przekaz kulturowy, chocia¿by pieœni patriotycznych.
Analiza wzorcowych planów i programów nauczania
przygotowanych przez MEN wskazuje, ¿e w wielu przypadkach bagatelizuje siê treœci zwi¹zane œciœle ze spuœcizn¹
kulturow¹ naszego narodu. Eliminuje siê z przedmiotu jêzyk polski lektury zawieraj¹ce g³êbokie treœci patriotyczne
wprowadzaj¹c w to miejsce utwory ró¿nych pisarzy wspó³czesnych. Podkreœlam, ¿e œwiadomy nauczyciel mo¿e zrobiæ b. du¿o na rzecz m³odzie¿y i narodu przy zachowaniu
wielostronnoœci treœci kszta³cenia.
Podsumowuj¹c tê bardzo ogóln¹ analizê reformy systemu oœwiaty uwa¿am, ¿e mimo wielu merytorycznych zmian
pozytywnych s¹ b³êdy i niedoci¹gniêcia, wymagaj¹ce natychmiastowej korekty. Pozytywne zmiany nie bêd¹ dawa³y
rezultatów gdy nie s¹ umocowane w klarownych, niepodwa¿alnych ryzach etycznych.
Proponujê nastêpuj¹cy program usprawniaj¹cy ustawê
o systemie oœwiaty:
1. Wprowadzenie zapisu o normach etycznych, nadrzêdnych wobec wszystkich zapisów ustawowych. Ustawa o systemie oœwiaty osadzona jest w normach etycznych okreœlanych jako wartoœci humanistyczne. Normy te ustalane s¹
przez jednych ludzi – tych maj¹cych w³adzê, bêd¹cych w³aœcicielami maj¹tku zarówno istniej¹cego w Polsce jak i na
œwiecie – dla pozosta³ych ludzi. Normy te czêsto wydaj¹ siê
byæ z za³o¿enia w³aœciwe, ale nie maj¹ licz¹cego siê punktu
odniesienia. Mog¹ zmieniaæ siê w zale¿noœci od sytuacji
spo³ecznej czy ekonomiczno-gospodarczej kraju, czy wrêcz
w zale¿noœci od potrzeb ludzi, którzy maj¹ wp³yw na ich
kszta³towanie.
Tak jak wy¿ej ju¿ wspomnia³am dzisiaj ludzie, zarówno
wierz¹cy jak i coraz czêœciej niewierz¹cy, zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e tylko wychowanie spo³eczeñstwa zgodnie z
Dekalogiem mo¿e zapewniæ ³ad i wp³yn¹æ na sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ poprzez ograniczenie korupcji i wyzysku
narodu a szerzej narodów i ustrzec œwiat przed postêpuj¹c¹
degeneracj¹.
2. Wprowadzenie do programów nauczania treœci ukazuj¹cych wzorce postêpowania etycznego. Wzorce te po-
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winny byæ postêpowe, nowoczesne ale mieszcz¹ce siê
w przyjêtych niepodwa¿alnych normach obowi¹zuj¹cej etyki. Najlepsze efekty mo¿na by³oby osi¹gn¹æ w przypadku
w³aœciwego zaprogramowania wszystkich mediów a w tym
programów specjalnych dla rodziców i nauczycieli wszystkich poziomów kszta³cenia. Bardzo wa¿n¹ rolê powinny równie¿ odegraæ media lokalne, samorz¹dowe.
M³odzie¿ na podstawie rzetelnej wielostronnej wiedzy
z zakresu etyki, sama powinna dokonywaæ wyborów i przyjmowaæ w³aœciwe wzorce do naœladowania.
Realizacja celu wychowawczego podczas wszystkich
zajêæ szkolnych powinna byæ traktowana tak jak realizacja
celu poznawczego.
3. Weryfikacja treœci z zakresu historii i jêzyka polskiego. Bia³e plamy historii Polski powinny byæ rzetelnie zapisane. Treœci z literatury polskiej powinny obligatoryjnie obejmowaæ dzie³a naszych wieszczów i wybrane pozycje obrazuj¹ce korzenie kulturowe oraz rozwój kultury rodzimej.
W obecnej sytuacji nale¿y przewidzieæ stworzenie konkurencyjnych oficyn wydawniczych odpowiedzialnych za
podrêczniki szkolne.
4. Sprawiedliwy podzia³ œrodków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie szkó³. Sprawiedliwy tzn.
uwzglêdniaj¹cy koszty edukacji w zale¿noœci od kierunku
kszta³cenia.
5. Zaprogramowanie pozytywnej selekcji wœród nauczycieli. Wobec zbli¿aj¹cego siê ni¿u demokratycznego czêœæ
nauczycieli bêdzie zmuszona do zmiany zawodu. Nale¿y
opracowaæ odpowiednie metody oraz kryteria weryfikacji
umo¿liwiaj¹ce pozostawienie najbardziej wartoœciowych
osobowoœci. Tym samym bêdzie mo¿na wp³yn¹æ na treœci,
poziom i metodologiê kszta³cenia.
6. Wprowadzenie bonu edukacyjnego. Rodzice powinni
mieæ mo¿liwoœæ skorzystania z bonu edukacyjnego i umieszczenia dziecka w tej szkole, która im odpowiada. Decyzja
MEN w tym zakresie wp³ynê³aby na naturaln¹, szybk¹ weryfikacjê szkó³ a zatem i nauczycieli.
7. Przywrócenie wykszta³cenia technicznego w zawodzie rolnika. Mimo zmian ustawowych, zgodnie z którymi
maj¹ funkcjonowaæ licea rolnicze, w centrach kszta³cenia
ustawicznego i w zespo³ach szkó³ pogimnazjalnych, które
powsta³y w by³ych zespo³ach szkó³ rolniczych, zgodnie z tradycj¹, prowadzony jest nabór do techników rolniczych. Badania wykaza³y, ¿e 95% nauczycieli szkó³ rolniczych uwa¿a, ¿e konieczna jest jak najszybsza nowelizacja reformy
i przywrócenie technicznego wykszta³cenia rolniczego.
8. Przygotowanie kadry z wy¿szym wykszta³ceniem.
Wprowadzenie do wszystkich szkó³ wy¿szych np. przez
10 najbli¿szych lat chocia¿ na jednym lub dwu semestrach
przedmiotu „pedagogika z elementami dydaktyki” lub „wychowanie i komunikacja spo³eczna”. W zakresie tych przedmiotów obligatoryjnymi by³yby tematy obejmuj¹ce filozoficzne podstawy wychowania cz³owieka, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na etykê pedagogiczn¹, oraz wp³yw na
wychowanie rodziny instytucji wychowawczych, zak³adu
pracy a nastêpnie polityki pañstwa; edukacyjnej, spo³ecznej, ekonomicznej, gospodarczej i medialnej ze szczególROK XVI, NR 1-3 (94-96) 2006

nym uwzglêdnieniem oddzia³ywanie mediów na kszta³towanie postaw, sposób ¿ycia, wartoœci. Zamiennie mo¿na
by³oby wprowadziæ naukê spo³eczn¹ Koœcio³a w sferze
wychowania spo³eczeñstwa a szerzej i to obligatoryjnie w zakresie polityki spo³ecznej.
Przez 5 najbli¿szych lat powinien byæ wprowadzony
obligatoryjnie na studiach wy¿szych semestr historii Polski,
aby przysz³y inteligent pozna³ obiektywn¹ prawdê o przesz³oœci swojego narodu. Po weryfikacji podrêczników i programów nauczania do szkó³ œrednich historia nie musi byæ
przedmiotem obligatoryjnym na studiach.
Przedmiotem obligatoryjnym powinna natomiast byæ,
i to na wszystkich kierunkach studiów, filozofia klasyczna
oraz ekonomia.
Wprowadzenie wy¿ej wymienionych przedmiotów zapewni przygotowanie odpowiedniej kadry na rzecz naszej
gospodarki. Œwiadomi, o „wysokim morale” ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem, w tym i nauczyciele bêd¹ noœnikami tego co dobre i wartoœciowe dla ca³ego narodu.
Ka¿dy po studiach powinien umieæ zgodnie z prawd¹
oceniæ rzeczywistoœæ jak te¿ ka¿dy Polak po studiach powinien mieæ szansê, stworzon¹ przez odpowiednie przygotowanie zawodowe, objêcia stanowiska kierowniczego – przejêcia pe³nej odpowiedzialnoœci za to co siê dzieje na okreœlonym odcinku ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego czy kulturalnego.
9. Udzia³ treœci kulturotwórczych w mediach. Spraw¹
olbrzymiej wagi jest zapis ustawowy dotycz¹cy udzia³u treœci kulturotwórczych w mediach /sposobu przekazu, czasu,
rodzaju form kulturotwórczych i treœci programów emitowanych przez media i instytucje kulturotwórcze w tym oœwiatowe/.
Przypomnê, ¿e Stalin jako podstawowe narzêdzie do
zniewalania narodu polskiego wykorzysta³ ludzi tworz¹cych
kulturê – artystów teatralnych i filmowych, poetów , piosenkarzy oraz wszystkich zarz¹dzaj¹cych kultur¹ – w charakterze s³u¿b specjalnych. Poprzez przekaz kulturowy konsekwentnie „prano mózgi” – kszta³towano pogl¹dy, niszczono rodzinê, inspirowano do dzia³ania donosicieli, zapobiegano tworzeniu opozycji politycznej, zak³amywano historiê.
Dzisiaj zauwa¿amy analogiczne sytuacje choæ w innej
„oprawie”. Projekty programów oœwiatowych, popularno
oœwiatowych jak te¿ innych programów medialnych, w tym
i internetu, zawsze odgrywa³y i bêd¹ odgrywa³y najwa¿niejsz¹ rolê w wychowaniu wszystkich grup spo³ecznych.
Ustawowo do wszystkich programów medialnych nale¿y
wprowadziæ audycje dotycz¹ce interpretacji zapisów ustawowych w aspekcie niepodwa¿alnych norm etycznych.
10. Przygotowanie materia³ów dydaktycznych dla rodziców i nauczycieli. Podniesienie poziomu intelektualnego
dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê zale¿y, na szczêœcie jeszcze,
w znacz¹cym stopniu od rodziców i nauczycieli. W pierwszej kolejnoœci dla tych grup spo³ecznych powinny byæ przygotowane opracowania /np. w ramach Biblioteki Reformy
MEN/ uzasadniaj¹ce koniecznoœæ, sposób interpretacji i efekty wychowawcze bêd¹ce konsekwencj¹ wprowadzenia ustaEIDOS NR 12
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wy obejmuj¹cej definicje: postawy etyczne i postêpowanie
etyczne.
11. Uaktywnienie dzia³alnoœci oœwiaty pozaszkolnej.
Aktywizacja form pozaszkolnej oœwiaty, w tym andragogiki w³¹cznie z doradztwem rolniczym, umo¿liwi szybsze
dotarcie do ludzi doros³ych. Z jednej strony, ludzie bêd¹ mieli
wsparcie merytoryczne, a z drugiej bêd¹ mogli, przy okazji
spotkañ, wspólnie rozwi¹zywaæ problemy spo³eczne i nakreœlaæ granice dobra i z³a.
12. Nowelizacja ustaw: reguluj¹cych
- problem sekt,
- narkomanii,
- przestêpczoœci nieletnich,
- dyscypliny w okresie obowi¹zkowej nauki w szkole.
Podsumowuj¹c mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e sprecyzowanie pojêcia wartoœci humanistyczne poprzez ustawowe
przyjêcie niepodwa¿alnych norm etycznych zawartych
w Dekalogu automatycznie wska¿e w³aœciw¹ interpretacjê
kolejnych paragrafów ustawy i umo¿liwi zrozumienie wprowadzania zmian. Rodzice i nauczyciele uzyskaj¹ bezcenne
narzêdzie wychowania – umiejêtnoœæ interpretacji i t³umaczenia zgodnie z prawd¹ i logik¹ godnego ¿ycia wiedzy naukowej i popularno naukowej .
Przypomnê w tym miejscu s³owa Ojca Swiêtego Jana
Paw³a II skierowane do rektorów wy¿szych uczelni „Nasze
poszukiwania i nasza praca potrzebuj¹ idei wiod¹cej, fundamentalnej wartoœci, która by nada³a sens i po³¹czy³a w
jeden nurt badania uczonych, refleksje historyków, twórczoœæ
artystów i rozwijaj¹ce siê w zawrotnym tempie odkrycia techników.
Zmiany zapisów w Ustawie s¹ konieczne i zasadne wobec katastroficznych prognoz demograficznych dla Europy
i ca³ego œwiata /za³. 2/. Dokument ten najwyraŸniej wskazuje, ¿e odrzucenie przez „wielkich tego œwiata” norm moralnych zgodnych z Dekalogiem prowadzi do zag³ady
ludzkoœci.
Wszyscy Polacy powinni zdawaæ sobie sprawê z tego
na co mog¹ mieæ wp³yw poprzez w³aœciwy wybór w³adz
samorz¹dowych.
Od w³adz samorz¹dowych zale¿y:
- jaka bêdzie sieæ szkó³ w danej gminie i powiecie a
tak¿e jaki bêdzie poziom kszta³cenia w szko³ach;
- czy bêd¹ wygospodarowane œrodki na dokszta³canie i
godne warunki pracy nauczycieli;
- jaki bêdzie perspektywicznie plan zagospodarowania
gminy, a zatem i zabezpieczenie
miejsc pracy co œciœle powi¹zane jest z mo¿liwoœciami
oddzia³ywania wychowawczego na spo³ecznoœæ lokaln¹.
W³adze samorz¹dowe wydaj¹ warunki zabudowy i pozwolenia na tworzenie nowych zak³adów pracy a wiêc decyduj¹ o udziale obcego kapita³u a w konsekwencji tak¿e o
w³asnym niezale¿nym rozwoju a wiêc o przysz³oœci m³odego pokolenia.
Od w³adz samorz¹dowych zale¿y równie¿ czy zawód
rolnika zyska wy¿sz¹ rangê w hierarchii zawodów czy w
dalszym ci¹gu utrzyma siê niemal na ostatnim miejscu jeœli
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chodzi o atrakcyjnoœæ.
Ró¿nice w poziomie ¿ycia miêdzy miastem a wsi¹ powodowa³y odp³yw wykszta³conej m³odzie¿y do miast. Na
ten proces wp³ywa³ niedobór /do 1990 r./ ludzi z wykszta³ceniem œrednim i wy¿szym w wielu resortach naszej gospodarki. Szko³y i uczelnie rolnicze kszta³ci³y m³odzie¿ na rzecz
innych resortów. Do rolnictwa wraca³o niespe³na 1% absolwentów wy¿szych uczelni rolniczych. Wed³ug danych z 2001
r. na wsi by³o zaledwie 1,9% ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem, w tym 0,8% z wy¿szym wykszta³ceniem rolniczym.
Nie mo¿e ulegaæ ¿adnym w¹tpliwoœciom fakt, ¿e przysz³oœæ naszego rolnictwa, a zatem i niezale¿noœæ ¿ywnoœciowa a w konsekwencji suwerennoœæ pañstwa zale¿y od tych
co produkuj¹ ¿ywnoœæ.
W przesz³oœci, jak ujmuj¹ opracowania naukowe, gdy
odpowiedzialnym za edukacjê rolnicz¹ by³ resort oœwiaty /
by³o to pod koniec lat siedemdziesi¹tych/ , zauwa¿ono wyra¿ny spadek poziomu kszta³cenia i niedoinwestowanie
szkolnictwa rolniczego.
Dzisiaj po przejœciu szkolnictwa œredniego rolniczego do
powiatów mamy sygna³y wskazuj¹ce na degradacjê tego
szkolnictwa np. subwencja na jednego ucznia technikum
rolniczego jest mniejsza ni¿ na jednego ucznia liceum ogólnokszta³c¹cego.
Licea profilowane, które stopniowo zajmuj¹ miejsce techników, przy obecnych za³o¿eniach – ograniczenia do poni¿ej minimum przygotowania praktycznego, nie dostarcz¹
resortowi rolnictwa wysoko kwalifikowanej kadry. Presti¿
zawodu rolnika ze wzglêdu na sytuacjê ekonomiczn¹ gospodarstw spada a blokada /przez Ustawê o Systemie Oœwiaty/ dop³ywu kwalifikowanej kadry technicznej do rolnictwa
przyniesie tragiczne skutki dla Polski.
Mo¿e wydawaæ siê, ¿e cz³owiek, rolnik, zdrowa ¿ywnoœæ, praca dla ludzi, godne ¿ycie dla rodziny, w³asny warsztat pracy, suwerennoœæ – to dzisiaj has³a obiegowe, zupe³nie
puste w relacjach wiêkszoœci osób stanowi¹cy prawo.
Wzrastaj¹cy interwencjonizm pañstwowy w zakresie
produkcji rolniczej i produktów ¿ywnoœciowych w krajach
bogatych w szybkim czasie mo¿e spowodowaæ pe³ne opanowanie naszego rynku. Walka toczy siê bez skrupu³ów, a za
przyzwoleniem wyzutych z moralnoœci elit rz¹dz¹cych pañstwami biedniejszymi.
Dlaczego toczy siê najwiêksza walka o rynek rolny. Z jednej strony jest to rynek najpewniejszy bo wszyscy musz¹
jeœæ i zawsze na produkty ¿ywnoœciowe bêdzie zbyt. Z drugiej strony prawda jest jeszcze bardziej brutalna – tym najbogatszym chodzi o pozyskiwanie ziemi nale¿¹cej do pañstw
biedniejszych.
Na œwiecie tylko wówczas mo¿na by³oby mówiæ o zdrowej konkurencji gdyby wycofano z manipulacji rolnictwo
czyli ziemiê nale¿¹ca do danego pañstwa - dobro niepomna¿alne, daj¹ce pracê w krajach biedniejszych.
Polscy decydenci powinni wzi¹æ przyk³ad z krajów wspomagaj¹cych rolnictwo i wprowadziæ instrumenty ekonomiczne chroni¹ce rodzime rolnictwo i ca³¹ gospodarkê ¿ywnoœciow¹.
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Co mog¹ zrobiæ radni samorz¹dowi? Mog¹ zrobiæ bardzo du¿o je¿eli bêd¹ mieli na wzglêdzie dobro wspólne.
1. Samorz¹dy lokalne powinny racjonalnie planowaæ sieæ
szkó³ podstawowych tak by ka¿de dziecko wiejskie mia³o
zagwarantowany ³atwy dostêp do szko³y, o czym wspomina³am ju¿ wczeœniej.
2. Samorz¹dy powinny prowadziæ dzia³ania maj¹ce na
celu rozpowszechnianie i wzrost w hierarchii zawodów zawodu rolnika.
3. Samorz¹dy powinny przyst¹piæ do zrobienia rzetelnego bilansu kadr a nastêpnie przyst¹piæ do zaplanowania niezale¿nej polityki rolnej chroni¹cej ch³opów i gospodarkê
¿ywnoœciow¹ poprzez wprowadzenie w³aœciwych relacji,
powi¹zañ produkcji rolnej z innymi ga³êziami produkcji s³u¿¹cymi rolnictwu.
4. Samorz¹dy gminne oraz powiatowe powinny stworzyæ punkty informacyjne, w których ka¿dy rolnik móg³by
otrzymaæ rzeteln¹ informacjê dotycz¹ca trendów na rynku
polskim i œwiatowym – co, gdzie, kiedy, w jaki sposób i za
ile mo¿na sprzedaæ.
5. Powinna byæ prowadzona informacja na rzecz rolnictwa ekologicznego.
6. Za wszelk¹ cenê nale¿y zdobyæ nak³ady na genetykê.
Tylko wówczas gdy surowce rolnicze bêd¹ smakowo inne,
lepsze ni¿ produkowane w innych krajach mamy szansê byæ
konkurencyjni.
7. Samorz¹dy pierwszego i drugiego szczebla powinny
podj¹æ wspó³pracê prowadz¹c¹ do gromadzenia kapita³u
mieszkañców z przeznaczeniem na budowê zak³adów przetwórstwa rolniczego.
8. Samorz¹dy powinny domagaæ siê natychmiastowej
zmiany Ustawy o Systemie Oœwiaty szczególnie w odniesieniu do kszta³cenia rolniczego.
9. Prostym zabiegiem, w ramach samorz¹dów, prowadz¹cym do gromadzenia kapita³u polskiego jest lokowanie
pieniêdzy podatników tworz¹cych bud¿et gminy w tych
bankach, gdzie udzia³ kapita³u polskiego jest wiêkszoœciowy.
Gdy przywrócimy zawodowi rolnika w³aœciwy status,
zadbamy o przetrwanie gospodarstw rolnych poprzez dop³yw do rolnictwa wysoko kwalifikowanych kadr, zapewnimy Polsce suwerennoœæ i godn¹ przysz³oœæ m³odemu pokoleniu. Towary rolnicze zajmowa³y i powinny nadal zajmowaæ pierwsze miejsce wœród towarów eksportowanych.
Joanna Maria Grabiñska
Za³. 1
Zasady zniewalania narodu wydane przez Stalina
Za³. 2
PROGNOZY DEMOGRAFICZNE ONZ
Wydzia³ Ludnoœci, Departamencie Ekonomiki i Problemów Spo³ecznych: Waszyngton 2002 r., T³umaczenie z orygina³u – Joanna M. Grabiñska
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STARZENIE SIÊ LUDNOŒCI
Liczba osób 60-letnich i starszych oceniana jest w 2002
r. na 629mln. Do 2050 r. przewidywany jest wzrost liczby
osób w tym wieku do 2mlrd i bêdzie wiêkszy ni¿
wzrost liczby dzieci do 14 lat, po raz pierwszy w historii
ludzkoœci. Wiêkszoœæ starszych ludzi bêdzie mieszka³a w
Azji 54%. W Europie, która w tym czasie bêdzie nastêpnym, najwiêkszym skupiskiem ludzi starszych, bêdzie ich
24%.
Procentowy udzia³ ludnoœci w wieku 60 lat i starszej
Do 2050 r. jedna z 10 osób bêdzie w wieku 60 lat lub
powy¿ej. ONZ przewiduje, ¿e jedna osoba z 5 -ciu, a do
2150 r. jedna osoba z 3 bêdzie w wieku 60 lat i powy¿ej.
Obecnie procentowy udzia³ osób w tym wieku jest znacznie wy¿szy w krajach rozwiniêtych ni¿ nierozwiniêtych, ale
tempo starzenia siê w krajach rozwijaj¹cych siê jest znacznie wiêksze ni¿ w rozwiniêtych i zmiana struktury populacji
bêdzie szybsza.
Najstarsi wiekowo
Obecnie najstarsi, w wieku 80 lat i powy¿ej stanowia12%
populacji tych w wieku 60 lat i wiêcej. Najstarsi wiekowo
grupa najszybciej wzrasta i do 2050 r. bêdzie stanowi³a 15%
starszej spo³ecznoœci. Liczba 100 latków wzroœnie 15 krotnie z 210000 ludzi w 2002 r. do 3,5mln w 2050 r.
Przewidywana d³ugoœæ ¿ycia dla ludzi w wieku 60 lat
Œwiat doœwiadczy³ dramatycznej poprawy d³ugowiecznoœci. Przewidywana d³ugoœæ ¿ycia
Wzros³a o 20 lat od 1950 roku, do obecnej œredniej 66
lat. Przewiduje siê, ze spoœród tych, którzy prze¿yj¹ 60 lat
bêd¹ ¿yli nastêpnych 17 – mê¿czyŸni i kobiety dodatkowo
20 lat.
Nadal istniej¹ du¿e ró¿nice w poziomie œmiertelnoœci
miêdzy narodami. W najmniej rozwiniêtych krajach mê¿czyzna, który osiaga wiek 60 lat bêdzie ¿y³ 15 lat d³u¿ej a
kobieta 16 lat podczas gdy w krajach rozwiniêtych ludzie,
którzy prze¿yj¹ 60 lat bêd¹ dodatkowo ¿yli 18lat – mê¿czyŸni i 23 lata kobiety.
P³eæ a starzenie siê
W 2002 r. wœród 60 latków na 81 mê¿czyzn przypada³o
100 kobiet a w grupie 80 latków
i powy¿ej na 53 mê¿czyzn przypada³o 100 kobiet. Stosunek mê¿czyzn do kobiet w krajach
wysoko rozwiniêtych jest ni¿szy i wyn. 71do 100.
Ludzie w wieku produkcyjnym
Liczba osób w wieku od 15 do 65 lat na 1 osobê 65 letnia
i starsz¹.
Wp³yw demograficznego starzenia jest b. widoczny w
stosunku ludzi w wieku produkcyjnym do emerytów. Stosunek ten maleje i bêdzie mala³. Od 1950 r. do 2002 r. stosunek ten zmala³ z 12 do 9 ludzi w wieku produkcyjnym na
ka¿d¹ osobê w wieku 35 lat i powy¿ej. Przewiduje siê, ¿e
ten stosunek do po³owy 21 wieku spadnie do 4 osób na 1
szeœædziesiêciolatka. Ten stosunek ma wielkie znaczenie –
wp³ywa na zabezpieczenie socjalne szczególnie w wypadku tradycyjnego systemu, w którym ludzie pracuj¹cy p³ac¹
na utrzymanie emerytów.
EIDOS NR 12
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Wiek emerytalny
W wiêkszoœci rozwiniêtych krajach mê¿czyzna wypracowuje sobie pe³n¹ emeryturê w wieku 65 lat i starszym
podczas gdy wiek emerytalny dla kobiet wynosi od 55 do
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59 lat. Wiek emerytalny w krajach mniej rozwiniêtych wynosi: dla mê¿czyzn od 60 do 64 lat a dla kobiet
Dochodzi do 64 lat. Ró¿nica ta zwi¹zana jest z przewidywanym wiekiem ¿ywotnoœci.
q
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n Ks. Henryk Nowik

Z filozofii edukacji
Refleksje nad edukacj¹ przeprowadzali przewa¿nie filozofowie. Pierwszym takim myœlicielem by³ Platon (427-347
p.n.e.), który w „Pañstwie” przedstawia przebieg i cele kszta³cenia. Celem edukacji jest stwarzanie równowagi spo³ecznej oraz indywidualnej przez podzia³ ludzi na trzy klasy: a/
pracuj¹cy dla zysku, b/ ¿o³nierze i c/ rz¹dz¹cy. Dwie pierwsze warstwy spo³eczne zdobywaj¹ umiejêtnoœci zawodowe,
trzecia zaœ m¹droœæ do rz¹dzenia – przez studium filozofii,
a poza ni¹ – studium matematyki. Koncepcja edukacyjna
Platona funkcjonowa³a w nauczaniu siedmiu sztuk wyzwolonych. Taki stan rzeczy trwa³ przez Œredniowiecze. Pierwszy etap edukacji to „trivium” (gramatyka, retoryka i logika); drugi zaœ to „quadrivium” (arytmetyka, muzyka, geometria, astronomia). Po tym nastêpowa³y studia filozoficzne i teologiczne. Celem edukacji sta³a siê droga do odkupienia cz³owieka i przywrócenie równowagi miêdzy w³adz¹
ziemsk¹ i Koœcio³em ( œw. Augustyn, 354 - 430).
W czasie Renesansu (XV – XVI w.) kszta³cenie przybra³o szerszy kr¹g. Kszta³cenie zaœ obowi¹zkowe wprowadzono w Prusach (XVIII w.). J.A. Komensky (1592 -1670) –
czeski myœliciel i pedagog – utrzymywa³, ¿e pañstwo winno
promowaæ instytucje edukacyjne wszystkich szczebli. Natomiast J. Locke (1632 – 1704) postulowa³ zerwanie z teologi¹ i kszta³cenie m³odzie¿y w domu, a nie w szkole.
J. J. Rousseau (1712 – 1778) naucza³, ¿e cz³owiek w pierwotnym stanie natury by³ dobry i wolny. Kszta³cenie winno
zatem przebiegaæ tylko pod nadzorem nauczycieli, rozwijaj¹c same uzdolnienia uczniów. I. Kant (1724 – 1804) uwa¿a³, ¿e kszta³cenie winno rozwijaæ umiejêtnoœci jednostki
ludzkiej. Przez kszta³cenie rodzi siê pragnienie pokoju œwiatowego. Utylitaryœci zaœ (XIX w.) nauczali, ¿e celem edukacji jest dobro dla najwiêkszej liczby ludzi. Sumienie i „zmys³
moralny” nie maj¹ znaczenia. Liczy siê tylko szczêœcie cz³owieka. Zatem nale¿y wychowywaæ go do przyjemnoœci i do
wolnoœci od bólu i cierpienia. J.S. Mill (1806 – 1873) wprowadzi³ ró¿nicê miêdzy przyjemnoœci¹ wy¿sz¹ i ni¿sz¹ –
pierwsza winna byæ preferowana.
Liberalizm tych autorów przeciwstawi³ siê m¹droœciowej edukacji Platona i trwa on a¿ do dziœ. Filozoficzny ten
nurt jest subiektywistyczny i tym samym, jest z³¹ filozofi¹
w edukacji pokoleñ.
W dyskusjach œrodowisk oœwiatowych mówi siê, ¿e istnieje za bardzo rozbudowany nurt administracyjny kosztem
nauczania szkolnego. J. Maritain (1882 – 1973) – twórca
personalizmu katolickiego – analizuj¹c stan systemu edukacyjnego, stwierdzi³, ¿e jest on na rozdro¿u. Obecnie w Polsce tocz¹ siê dyskusje nad personalistyczn¹ filozofi¹ edukacji1. Do nich to w³aœnie nawi¹zuj¹ niniejsze rozwa¿ania.
Intelektualne w¹tki w edukacji wystêpuj¹ równie¿ w procesie poznania2. Powstaje wówczas œwiat wartoœci poznawczych. Aksjologia wartoœciuje ludzkie poznanie, a epistemologia stymuluje rozwój rozleg³ych obszarów ocen zachowañ cz³owieka. Przechodz¹c do bardziej szczegó³owych ujêæ
mo¿na powiedzieæ, ¿e poznanie œwiata kieruje siê kryteriaROK XVI, NR 1-3 (94-96) 2006

mi prawdy3. W przypadku korespondencyjnej teorii prawdy, kryteria te domagaj¹ siê zgodnoœci poznania (myœli) z rzeczywistoœci¹ (œwiatem przedmiotów). Ka¿de zdanie o faktach oraz o zwi¹zkach miedzy faktami (nauki realne), albo
o stosunkach logicznych (nauki formalne), odpowiednio uzasadnione (wyprowadzone z aksjomatów), albo sprawdzone
(przez obserwacj¹ lub eksperyment), jest zdaniem naukowym.
Dobór aksjomatów w naukach formalnych oraz wysuwanie programów badawczych w naukach realnych winny
siê kierowaæ nadrzêdnymi wartoœciami, jakimi s¹: prawda,
dobro i piêkno.
Formu³owanie aksjomatów jest w pewien sposób zorientowane kulturowo, kontekstem nauki np. geometria euklidesowa i geometrie nieeuklidesowe, oraz paradygmatami
filozofii (filozofia przedmiotu, podmiotu i jêzyka). Nie
wszystkie te orientacje powstaj¹ i rozwijaj¹ siê w blasku
prawdy4.
Zainteresowania zaœ teoretyczne ³¹cz¹ siê na ogó³ z indywidualn¹ wra¿liwoœci¹ na wiedzê w formie praw, teorii i
systemów. Nierzadko wystêpuje tu uleganie sugestii, autorytetom i obiegowym has³om kulturowym (np. nauka to rzetelna prawda). Pod wp³ywem tych uwarunkowañ cz³owiek
bardzo ³atwo wprowadza do swej mentalnoœci twierdzenia
nauk. Stara siê je zrozumieæ, przyswoiæ, rozwijaæ i nimi ¿yæ.
Jest to rodzaj wra¿liwoœci biernej. Polega ona bowiem na
przyjmowaniu gotowych ju¿ obszarów wiedzy, traktowanych na sposób perfekcyjnych dziedzin nauki, jako ca³oœci.
Istnieje te¿ i taka wra¿liwoœæ na wiedzê teoretyczn¹, gdzie
cz³owiek pragnie uczestniczyæ w jej rozwoju. Poszukuje
nowych aspektów refleksji teoretycznej, konstruuje nowe
hipotezy, próbuje formu³owaæ w³asne teorie. Wra¿liwoœæ na
wiedzê teoretyczn¹ przez uczestnictwo, jeszcze bardziej
anga¿uje cz³owieka w naukê, w jej sposób formu³owania
myœlenia i postêpowania.
Zgo³a czymœ innym jest procedura poznania bezpoœredniego. Odmienna jest bowiem wra¿liwoœæ na struktury faktów, przebieg zjawisk i wystêpowanie zdarzeñ. Jest to wra¿liwoœæ bardziej zmys³owa, ni¿ intelektualna. Dotyka ona
cz³owieka w sferze egzystencji w otaczaj¹cym œrodowisku:
budzi instynkt poznawczy, roznieca ciekawoœæ, wyzwala
pasje, organizuje wolê dzia³ania, mobilizuje ducha poœwiecenia – z nara¿eniem ¿ycia w³¹cznie (np. Maria Sk³odowska-Curie). Te formy poznania mo¿na nazwaæ "poznaniem
przez dzia³anie". Wra¿liwoœæ poznawcza, o której mowa,
jest najbardziej rozpowszechniona w gatunku "homo sapiens". Poznanie przez dzia³anie jest istotnym elementem
powstania i rozwoju kultury materialnej cz³owieka. Te formy poznania dostrzegamy na przestrzeni rozwoju cz³owieka. W g³ównych etapach rozwoju gatunku ludzkiego poznanie to wystêpuje nieod³¹cznie w okresie zbieractwa, polowania, ¿ycia osiad³ego, wytwarzania narzêdzi w walce
o byt, a póŸniej towarzyszy ca³emu rozwojowi techniki, rozEIDOS NR 12
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bicia atomu i a¿ po podró¿e kosmiczne, nie mówi¹c ju¿ o
in¿ynierii genetycznej i mentalistycznej (psychosocjotechnika).
Poznanie naukowe, jest nastêpstwem okreœlonych typów
wra¿liwoœci: przyrodniczych, humanistycznych, filozoficznych oraz teologicznych. Wra¿liwoœci te rozbudza i kszta³tuje edukacja w toku nauczania i w procesie wychowania.
Edukowanie to jest szczególnie wa¿ne w obrêbie nauk przyrodniczych, a to dlatego, ¿e one w sposób szczególny formuj¹ mentalnoœæ cz³owieka i kszta³tuj¹ jego postêpowanie.
Powsta³y ju¿ liczne kierunki nauczania przyrodoznawstwa
w zakresie szczegó³owych dydaktyk tak fizykalnych, jak
i biologicznych oraz humanistycznych5.
Dydaktyki ró¿nych nauk w powi¹zaniu z ca³ym procesem wychowania, w sensie intelektualistycznego formowania postawy, winny siê wyra¿aæ w sferze pewnych postulatów edukacyjnych. Mo¿na je sformu³owaæ w nastêpuj¹cy
sposób:
I POSTULAT. Przedmiot nauczania nale¿y maksymalnie upodobniæ do dyscypliny naukowej. Nale¿y jednak liczyæ siê z psychologi¹ rozwojow¹ uczniów, studentów. Roztaczanie przed s³uchaczami ca³ej dziedziny danej wiedzy,
np. fizyki, biologii, wprowadza tym samym s³uchacza do
œwiata ludzi nauki, a to nobilituje. budzi poczucie zaufania i
wytwarza klimat partnerski pracy na drodze stawiania problemów i ich rozwi¹zywania. S³uchacze wchodz¹ w œwiat
nauki przez dialogiczne myœlenie z nauczycielem.
II POSTULAT. Treœci przedmiotu nale¿y minimalizowaæ zakresowo, co do informacji o faktach, pojêciach, prawach i teoriach. Nastêpnie nale¿y je porz¹dkowaæ, ukazuj¹c idee przewodnie. Dziêki poznaniu struktur ogólnych
uczeñ mo¿e formowaæ hipotezy, planowaæ eksperymenty
i oceniaæ wyniki badañ. Zaanga¿owanie siê ucznia, studenta w samodzielne poszukiwanie rodzi pasjê poznawcz¹. Ona
zaœ mobilizuje cz³owieka do odpowiedzialnoœci za myœlenie i za zdobyt¹ wiedzê.
III POSTULAT. Nale¿y kierowaæ siê zasad¹ upodobnienia procesu nauczania do procesu badania. Uczeñ winien
odkrywaæ dla siebie nowe zjawiska, prawa, uczyæ siê metod
pracy badawczej. Oczekuje siê wzrostu aktywnoœci umys³owej, zainteresowania, zaanga¿owania emocjonalnego
ucznia. Œwiat emocji winien iœæ w parze z ca³¹ sfer¹ ¿ycia
umys³owego. Jest to warunek dojrzewania osobowoœci.
IV POSTULAT. Winno siê d¹¿yæ do integracji wieloœci
wiedzy ró¿noprzedmiotowej. Integracjê tê gwarantuje relacja korespondencji miedzy ró¿nymi jêzykami (fizyka, biologia, antropologia, kosmologia itp.). Nale¿y zadbaæ o nabywanie umiejêtnoœci transferu miêdzyprzedmiotowego
(przenoszenie wiedzy i umiejêtnoœci /jednej dziedziny do
drugiej).
V POSTULAT. Istnieje potrzeba wdra¿ania s³uchaczy
w tok myœlenia mikroredukcyjnego i makroredukcyjnego.
Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku kontrowersji pomiêdzy naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. Chodzi
tu szczególnie o aspekt aksjologiczny. Postuluje siê ukazanie wartoœci dyrektywalnej roli nauk humanistycznych w stosunku do nauk fizykochemicznych i biologicznych. Winno
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tu przyœwiecaæ has³o humanizacji przyrodoznawstwa.
VI POSTULAT. Trzeba zwracaæ uwagê na p³aszczyzny
epistemologiczne ró¿nych dziedzin wiedzy: przyrodniczej,
filozoficznej i teologicznej, ukazuj¹c tym samym ich autonomie i komplementarnoœæ. Ilustracja z dziejów problemów,
konfliktów œwiatopogl¹dowych i tragedii uczonych by³aby
wielce wskazana.
Intelektualizacja edukacji w obszarze tych postulatów ma
swój ciê¿ar gatunkowy. Odnosi siê bowiem do nauk, które
kszta³tuj¹ cz³owieka naszych czasów6.
VII POSTULAT. W toku nauczania filozofii i teologii
nale¿y ci¹gle zwracaæ uwagê, i¿ otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ i ca³y wszechœwiat wymuszaj¹ na cz³owieku pytania.
I w ten sposób zmuszaj¹ do refleksji filozoficznej i teologicznej. Nauczyciel akademicki winien podtrzymywaæ tê naturaln¹ postawê wobec œwiata. Praca nad t¹ naturaln¹ postaw¹ zdominowan¹ przez sferê „pytajn¹” winna polegaæ
na podporz¹dkowaniu tych pytañ wed³ug dziedzin poznania ludzkiego. Nale¿y zasadnie „pod wzglêdem epistemologicznym” wykazaæ, ¿e na pytanie „jak ?” (odnoœnie struktury, funkcji i rozwoju uk³adu badanego) odpowiadaj¹ nauki
szczegó³owe. Jest to bowiem sfera zjawiskowa. Na pytanie
o Ÿród³o zaistnienia rzeczy przygodnych o cechach istotnych (forma) odpowiada ju¿ filozofia (o paradygmacie metafizycznym) w kontekœcie Absolutu Istnienia. Jest to dziedzina bytowa. Natomiast pytanie o sens istnienia cz³owieka
jako osoby, odpowiada teologia o Bogu osobowym. Edukacyjny ten postulat rz¹dzi siê zasad¹ demarkacji czyli odrêbnoœci p³aszczyzn epistemologicznych i metodologicznych
ró¿nych dziedzin wiedzy. Dziêki temu postulatowi jest mo¿liwy dialog pomiêdzy nauczycielem a studentami, którzy
bêd¹ w przysz³oœci kontynuowaæ go w œrodowiskach swojej pracy.
VIII POSTULAT. Na historii filozofii, teorii poznania i
w ramach metodologii nauk i filozofii, nale¿y ukazaæ idee
paradygmatów, które odpowiadaj¹ na pytanie: jak filozofowano ? Przy tym nale¿y wykazaæ los wartoœci absolutnych:
prawdy, dobra i piêkna a nawet œwiêtoœci. A oto style filozofowania7:
1. Paradygmat metafizyczny – filozofia przedmiotu (rzecz
wymusza myœlenie w formie pytania st¹d aksjologiczna droga do prawdy, dobra i piêkna). Nale¿y przedstawiæ racje za
przyjêciem filozofii przedmiotu, gdy¿ chodzi tu o wychowanie cz³owieka m¹drego, zdolnego ¿yæ prawd¹, dobrem
i piêknem dla pomyœlnego rozwoju Ojczyzny i Koœcio³a
w ramach swej rodziny i w innych krêgach spo³ecznych.
Tymi wartoœciami filozofii klasycznej s¹: maksymalizm epistemologiczny, realizm poznawczy, empiryzm genetyczny,
intelektualizm gnozeologiczny, racjonalizm metodologiczny, ostatecznoœciowy sposób wyjaœniania, koniecznoœciowoœæ podstawowych tez, filozofowanie uhistorycznione. Filozofia ta uwa¿a, ¿e jest podstaw¹ metafizycznych, epistemologicznych i etycznych zasad rozwoju nauk przyrodniczych, humanistycznych i ca³ej kultury ludzkiej. Ten model
filozofowania nie powinien opuszczaæ teologii i ca³ego dziedzictwa chrzeœcijañskiego. Œwiadomoœæ tego stanu rzeczy
walnie siê przyczyni do dobrej percepcji wiedzy akademic-
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kiej na wydzia³ach filozoficznych i teologicznych ze wzglêdu na zadania w myœl powo³ania ¿yciowego w œwietle ¿ycia
prawd¹, dobrem i piêknem.
2. Paradygmat mentalistyczny – filozofia podmiotu (zdanie o rzeczy jest wnioskiem ze zdania o fakcie myœlenia
„Myœlê, wiêc jestem” – Descartes /1596-1650/). Paradygmat mentalistyczny zniwelowa³ edukacjê w Europie i dalej
to samo czyni w ramach liberalizmu, który jest z³¹ filozofi¹.
A to dlatego, ¿e cz³owiekowi przypisuje wolnoœæ absolutn¹.
Nie podlega on prawu naturalnemu ani objawionemu. Pañstwo i Koœció³ stoj¹ na przeszkodzie tej wolnoœci. Bez zaplecza moralnego system ten nie jest w stanie wytworzyæ
wiêzi spo³ecznych. G³osi on, ¿e edukacja jest form¹ zniewolenia m³odzie¿y. Przypisuje pierwszeñstwo ekonomii
przed etyk¹. Neutralnoœæ œwiatopogl¹dowa pañstwa polega
na wyrugowaniu wartoœci moralnych, wzorców wychowawczych, norm moralnych, religijnych. Paradygmat ten jest z³¹
filozofi¹ w procesie edukacji, poniewa¿ kryje w sobie b³¹d
antropologiczny, odrzucaj¹c wrodzon¹ godnoœæ osoby ludzkiej. Wraz z t¹ filozofi¹ rozwija siê naturalizm, scjentyzm,
ateizm, agnostycyzm, deizm, a w rezultacie nihilizm.
3. Paradygmat lingwistyczny – filozofia sensu (analiza
jêzyka).
IX POSTULAT. Nauki szczegó³owe zrobi³y zawrotn¹
karierê w œwiecie wspó³czesnym. Swymi osi¹gniêciami
zmieni³y bieg naszych czasów. St¹d wielki autorytet ludzi
nauki. Nale¿y ci¹gle podkreœlaæ wartoœæ wiedzy empiriologicznej, ale nie zapominaæ, ¿e ona zosta³a odhumanizowana
i obróci³a siê tym samym przeciw cz³owiekowi. Nie jest
obojêtne, czy nauki szczegó³owe bêd¹ narzêdziem w rêku
grup nacisku spo³ecznego, czy te¿ stan¹ siê motywacj¹ rozwoju edukacji osoby i spo³eczeñstwa na drodze spotkania
siê cz³owieka z przyrod¹, która jest œrodowiskiem Boga
i mieszkaniem cz³owieka, jak na przyk³ad u Teilharda de
Chardin i u Boles³awa Gaweckiego.
X POSTULAT. Interdyscyplinarne dziedziny badañ domagaj¹ siê sobie w³aœciw¹ metodê problemow¹, czyli dialogiczn¹. Polega ona g³ównie na poszukiwaniu problemu w formie pytania w kontekœcie przedmiotu rozwa¿añ. Z tego pytania (pytanego) winny wynikaæ kolejne pytania wiedzotwórcze. Czyni siê to metod¹ dialogiczn¹. Dialog ten, jak zwykle, winien rz¹dziæ siê zasad¹ sprzeciwu. Wówczas s³uchacz
anga¿uje siê w obronie swego stanowiska. Pytania te, o charakterze sprzeciwu, podlegaj¹ mejeutycznej metodzie sokratycznej, pomagaj¹cej w narodzeniu nowej myœli. Metoda ta
zapobiega konformizmowi dydaktycznemu. Jest to bowiem
zjawisko niepo¿¹dane. Poprawnie stosowana metoda dialogiczna dobrze przygotowuje s³uchaczy do przysz³ych zadañ spo³ecznych i politycznych, w szczególnoœci do ¿ycia
w rodzinie lub w œrodowisku pracy.

Chc¹c podj¹æ syntezê tych dziedzin nale¿y przyj¹æ fakt, ¿e
to co zak³adaja nauki szczegó³owe jest przedmiotem badañ
filozofii. I dalej, co zak³adaj¹ nauki filozoficzne, jest przedmiotem badañ nauk teologicznych. Na przyk³ad: nauki szczegó³owe zak³adaj¹ istnienie œwiata co staje siê przedmiotem
filozofii w kategorii Absolutu Istnienia w wyjaœnianiu przygodnoœci istnienia œwiata. Absolut Istnienia staje siê z kolei
przedmiotem rozwa¿añ teologii o Bogu Osobowym.
St¹d te¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e wielkie syntezy nauki ze
swoimi osobliwoœciami np. osobliwoœæ pocz¹tkowa wszechœwiata i w nim osobliwoœæ antropiczna, znajduj¹ swoje uzupe³nienie, ale ju¿ w porz¹dku metafizycznym. Nauki szczegó³owe bowiem nie odpowiadaj¹ w ca³oœci na pytania egzystencjalne cz³owieka.
Pouczaj¹c o tym, chroni siê mentalnoœæ studentów przed
b³êdem scjentyzmu, neopozytywizmu, agnostycyzmu, a nawet nihilizmu. O tym wszystkim mówi³ Jan Pawe³ II w Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa”.
Za przyk³adem wielkiej syntezy Teilharda de Chardin
mo¿na równie¿ ukazaæ naukow¹ syntezê wiedzy o wszechœwiecie i o cz³owieku w kontekœcie Objawienia. Filozof przyrody mo¿e to przedstawiæ na przyk³adzie „Wielkiego Wybuchu” wszechœwiata o wiêkszej informacji od jego energomaterii (wybuch ten zachowywa³ siê tak, jak gdyby by³ kontrolowany, cz¹stki materii posiada³y w³aœciwoœci wzajemnej komunikacji w ruchu nieliniowym). Nauka w swej niemo¿liwoœci epistemologicznej mówi o osobliwoœci pocz¹tkowej. Nale¿a³oby te¿ mówiæ o osobliwoœci antropicznej
(pojawienie siê cz³owieka jest czymœ wiêcej, ani¿eli usprawiedliwieniem naszego wszechœwiata). Osobliwoœci te
nale¿¹ ju¿ do filozofii i teologii. Student winien zrozumieæ
wielkoœæ i ma³oœæ nauki, by bardziej pokochaæ m¹droœæ ni¿
sam¹ wiedzê.
q
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Powy¿sze postulaty odnosz¹ siê do bardzo trudnych dziedzin badañ i nauczania, albowiem krzy¿uj¹ siê tu ró¿ne p³aszczyzny metodologiczne i epistemologiczne, jak równie¿ zagadnienia interdyscyplinarne z odleg³ych dziedzin ludzkiej
wiedzy, jak nauki szczegó³owe, filozoficzne i teologiczne.
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HYMN DO MATERII
B¹dŸ b³ogos³awiona, szorstka Materio, ja³owa glebo, twarda ska³o, ty, która ustêpujesz tylko przemocy i
zmuszasz nas, byœmy pracowali, skoro chcemy jeœæ.
B¹dŸ b³ogos³awiona, niebezpieczna Materio, gwa³towne morze, nieposkromiona namiêtnoœci, która nas
po¿erasz, jeœli ciê nie okie³znamy.
B¹dŸ b³ogos³awiona, potê¿na Materio, nieodparta
Ewolucjo, Rzeczywistoœci ci¹gle rodz¹ca siê, ty, co
rozsadzaj¹c wci¹¿ nasze ramy, ka¿esz nam szukaæ zawsze coraz dalej Prawdy.
B¹dŸ b³ogos³awiona, uniwersalna Materio, Trwanie bez
koñca; Eterze bezbrze¿ny —
"Potrójna przepaœci gwiazd,
atomów i pokoleñ — ty, która
przelewaj¹c siê przez nasze ciasne miary i roztapiaj¹c je objawisz nam rozmiary Boga"
B¹dŸ b³ogos³awiona, nieprzenikniona Materio, ty, co
rozpostarta wszêdzie miêdzy
naszymi duszami a Œwiatem
Esencyj, budzisz w nas drêcz¹ce pragnienie przebicia siê
przez nie szyt¹ zas³onê zjawisk.
B¹dŸ b³ogos³awiona, œmiertelna Materio, ty, która rozprzêgaj¹c siê w nas kiedyœ, wprowadzisz nas si³¹ w samo serce
tego, co jest.
Bez ciebie,. Materio, bez twoich ataków, bez rozdaræ, jakie powodujesz, ¿ylibyœmy bezw³adni, nieruchomi, dziecinni, nieœwiadomi siebie samych ani Boga.
Ty, co ranisz i co goisz — ty, co siê opierasz i uginasz — ty, co burzysz i budujesz — co pêtasz i wyzwalasz — Soku naszych dusz, Rêko Bo¿a, Cia³o Chrystusowe, Materio, b³ogos³awiê ciê.
B³ogos³awiê ciê, Materio, i pozdrawiam ciê, nie
tak¹, jak¹ ciê opisuj¹, okrojon¹ i zniekszta³con¹, arcykap³ani wiedzy i kaznodzieje cnoty — œmietnik,
mówi¹, si³ brutalnych i niskich apetytów -- ale tak¹,
jak¹ dziœ mi siê ukaza³aœ, w twojej pe³ni i w twojej
prawdzie.
Pozdrawiam ciê jako niewyczerpan¹ pojemnoœæ
bytu i Przemiany, w której kie³kuje i roœnie wybrana
Substancja.

Pozdrawiam ciê jako uniwersaln¹ moc zbli¿ania
i jednoczenia, przez któr¹ wi¹¿e siê rój monad, i w
której zbiegaj¹ siê one wszystkie na drogê Ducha.
Pozdrawiam ciê jako harmonijne Ÿród³o dusz, przejrzysty kryszta³, z którego czerpie nowe Jeruzalem
Pozdrawiam ciê, Œrodowisko boskie, na³adowane
Twórcz¹ potêg¹, Oceanie miotany przez Ducha, Glino ulepiona i o¿ywiona przez S³owo wcielone.
- Wierz¹c, ¿e s¹ pos³uszni twemu nieodpartemu wezwaniu, ludzie rzucaj¹ siê czêsto
z mi³oœci dla ciebie w przepaœæ zewnêtrzn¹ egoistycznego u¿ywania. Odbicie ich wprowadza w
b³¹d lub echo.
Widzê to teraz.
¯eby dosiêgn¹æ ciebie, Materio, potrzeba byœmy wychodz¹c
od uniwersalnego kontakti ze
wszystkim, co siê porusza na ziemi stopniowo poczuli roztapianie
siê w naszyct rêkach form poszczególnych tego, cc trzymamy,
a¿ zetkniemy siê z jedyn¹ esencjæ
wszelkich stanów i wszelkich
zwi¹zków.
Trzeba, jeœli chcemy ciê mieæ,
byœmy cii wysublimowali w bólu,
wzi¹wszy cii naprzód z rozkosz¹
w ramiona.
Panujesz, Materio, na tych pogodnych wysokoœciach, gdzie Œwiêci wyobra¿aj sobie, ¿e ci siê wymknêli. — Cia³o ta przejrzyste i tak
lotne, ¿e ciê ju¿ ni odró¿niamy od ducha.
Unieœ mnie tam w górê, Materio., prze wysi³ek,
przez rozstanie i przez œmieræ -unieœ mnie tam, gdzie
bêdzie wreszci mo¿liwe czystym uœciskiem obj¹³
Wszechœwiat.
W dole, na pustyni, znów uciszonej ktoœ p³aka³: Ojcze moi, Ojcze mój! Jaki to dziki wicher go porwa³!
A na ziemi le¿a³ p³aszcz.
(Jersey, 8 sierpnia 1919)
T³um. H.
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