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BARBARA SOWIŃSKA

CZOWIEK  MANIFESTACJA WSZECHŚWIATA
EWOLUCJA CZOWIEKA WEDUG TEILHARDYZMU

Francuski jezuita, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), filozof, teolog,
geolog, wreszcie paleontolog, od poczatku

swej twórczości wzbudza ozywione dyskusje naukowców, teologów, filozofów i polityków, zmierzajace
 do
mozliwie najpeniejszego odczytania jego myśli. Swoimi pogladami

sprawi,
ze „dla jednych jest odsadzanym

od czci i wiary odstepca,
 heretykiem, pseudonaukowcem, wizjonerem, hylozoista,
 panpsychista,
 totalitarysta;
 dla innych
1
geniuszem, Orygenesem czy Tomaszem naszego wieku” . Dzisiaj coraz cześciej odkrywa sie geniusz jego myśli i choć ciagle

nie wszyscy uznaja naukowość koncepcji Teilharda, nie podobna podawać w watpliwość

jego kwalifikacje paleoantropologiczne, czy podwazać kompetencje naukowe. Posiada
bowiem w tym zakresie gruntowne wyksztacenie. Wskazuje na to, pozostawiony przez niego, oryginalny i bogaty dorobek naukowy.

I. CZOWIEK  KLUCZ DO ZROZUMIENIA NATURY WSZECHŚWIATA

Przedmiotem naukowych dociekań Teilharda de Chardin staa sie ludzkość
jako caość, ściśle poaczona

ze wszechświatem. Pragna
 on ukazać czowieka
jako „czastke
  najbardziej zywa”,
 klucz do zrozumienia wszechświata2. Nie
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do przyjecia byo dla niego sformuowanie teorii, tumaczacej

świat bez
uwzglednienia idei ewolucji. Najbardziej znaczace
 miejsce w teilhardowskiej
wizji ewolucji zajmuje faza zwana antropogeneza.
 W odróznieniu od innych
biologów, francuski uczony pojmuje ja nie tylko jako historyczny proces
powstania czowieka, ale takze jako proces jego nieprzerwanego rozwoju.
Rozwój ludzkości, a zatem najpierw przeszość czowieka  wedug Teilharda  rozciaga
 sie w nieskończony rzad
 zjawisk biegnacych

do tyu, a same
poczatki

czowieka sa z natury niedostepne dla bezpośredniego poznania.
Zatem, jak sugeruje francuski uczony, poczatkowe

uczowieczenie dokonao
sie zgodnie z ogólnym prawem powstawania gatunków. To znaczy grupy istot
zyjacych

pojawiay sie w postaci rozgaezionych zespoów, które podlegay
czynnemu procesowi podziau. Dla Teilharda czowiek to najwyzszy efekt
postepu spowodowanego przez ewolucje, to po prostu szczyt świata. Pisze on:
„Korzenie fenomenu ludzkiego nikna w niezgebialnej w zaden sposób przeszości. Cóz to za wspaniaa tajemnica owych pierwszych komórek, które
ozywio pewnego dnia tchnienie naszej duszy? Jakze pojać
 mechanizm syntezy tak licznych wpywów, w która jesteśmy na zawsze waczeni?

Poprzez
materie w kazdym z nas odbija sie cześciowo caa historia świata. W jakimkolwiek stopniu autonomiczna byaby nasza dusza, to jednak jest ona spadkobierczynia egzystencji cudownie wypracowanej przed nia przez zespó wszystkich energii ziemskich”3.
Gdybyśmy zatem, nawet bardzo ogólnie, chcieli prześledzić poczatki
 genezy czowieka, musimy zaczać
 od etapu biogenezy, a skończyć na psychogenezie. Kolejność tych etapów jasno dyktuje sam Teilhard, uwazajac,
 ze
historii czowieka nie mozna poznać, nie ukazujac
 historii jego zycia biologicznego.
Jak pisze wielki znawca teilhardyzmu w Polsce, Cz. S. Bartnik, „komórka
zywa jest nie tylko skadnikiem ciaa ludzkiego, ale takze jakby pierwszym
szkicem czowieka zarówno w jego «stronie» zewnetrznej, jak i wewnetrznej”4. Wedug Teilharda de Chardin najwazniejsza warstwa strukturalna naszej planety jest biosfera, czyli powoka z substancji organicznej, która spowija ziemie5. Na niej to waśnie, jak na światoczuej bonie, utrwaliy sie
dzieje ciaa niebieskiego, na którym przebywamy. Istnieje szczególnie mocne
powiazanie

elementów tworzacych,

na poczatku

istnienia, bezksztatna,
 pynna

3
4
5

Tamze, s. 57.
Cz. S. B a r t n i k, Teilhardowska wizja dziejów, Lublin 1975, s. 49.
Tamze, s. 49.
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mase6. W myśl francuskiego uczonego, zozoność elementów biosfery poteguje sie wewnatrz
 poszczególnych czasteczek

z równoczesnym tworzeniem
sie coraz gestszej sieci powiazań

i nieprzerwanej równowagi miedzy sasiadu
7
jacymi

ze soba czasteczkami

.

II. DRZEWO ZYCIA  BIOSFERA

W jednym ze swoich dzie o fenomenie czowieka (Le Phénomène humin,
Paryz 1955) Teilhard przedstawia schemat ukazujacy
 gatunki tworzace
 biosfere. Dolna cześć tego schematu obrazuje gaszcz

tworów jednokomórkowych,
górna przedstawia rozgaeziony ukad organizmów wielokomórkowych. Organizmy bardzo proste, najmniejsze z istniejacych,

wykrywalne za pomoca
8
mikroskopów, to oczywiście jednokomórkowce . Świat wielokomórkowców
 wedug Teilharda  „owija sie” wokó olbrzymiego pnia roślin. Wystepuja
tu  w myśl schematu francuskiego jezuity  dwa szczególnie zywotne odgaezienia: gaaź
 stawonogów (pajeczaki, skorupiaki, owady), majace
 szkielety
zewnetrzne i gaaź
 strunowców lub kregowców o szkielecie zwykle wewnetrznym. Kregowce wyoniy sie pewnego dnia z pywajacych,

ryboksztatnych
9
postaci, tworzac
 grupe czworonogów . Do tej grupy zaliczamy trzy gówne
podgrupy: pazy. gady i ssaki. Schemat drzewa zycia Teilharda sugeruje, ze
w biosferze gówna oś procesu zwijania sie, czyli jednej z form ruchu we
wszechświecie, przechodzi przez gaaź
 ssaków.
Nalezy teraz prześledzić rozwój cześci mózgowej u kregowców, co
Teilhard określa mianem cefalizacji10. Budowa mózgu wszystkich kregowców nosi znamiona podobieństwa pod wzgledem rozmieszczenia i ilości elementów: przodomózgowie (paty wechowe i pókule), miedzymózgowie
(wzgórki wzrokowe, szyszynka, przysadka), śródmózgowie (ciaa czworacze),
tyomózgowie (mózdzek) i rdzeń przeduzony. Anatomia porównawcza istot
zyjacych

informuje nas, ze dwie sfery mózgowia niejako ze soba wspó-

6

T e i l h a r d d e C h a r d i n, Czowiek i inne pisma, t. I, s. 34.
Tamze, s. 35; J. Z a b  o c k i, Znajomość przyrody a znajomość czowieka, ZM
21(1971), nr 12, s. 50-72.
8
Zobacz polskie wydanie dzie P. Teilharda de Chardin: Czowiek i inne pisma, s. 33 nn.
9
Tamze, s. 38.
10
T. P  u z a ń s k i, Antropologiczny sens koncepcji Teilharda de Chardin ze szczególnym uwzglednieniem problemów socjalizacji i totalizacji, w: S. P a c u  a, Sympozjum
teilhardowskie, ZM 15(1965), nr 19, s. 116-125.
7
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308

zawodnicza;
 kazda z nich stara sie skupić w sobie postep cefalizacji. Z jednej
strony pókule mózgowe (u bardziej rozwinietych gadów, u ssaków), a z drugiej mózdzek. Nastepuje gwatowny rozwój pókul, który powoduje przykrywanie mózdzka. Jest to proces stopniowego zwijania sie mózgu. Jak pisze
Teilhard de Chardin, rozwój mózgu u wyzszych kregowców, u ssaków, ulega
wyraźnemu przyspieszeniu11.
Idac
 dalej w rozwazaniach nad poczatkiem

czowieka, dochodzimy do
rzedu naczelnych. Francuski paleontolog podaje, ze „jak konie sa przede
wszystkim biegaczami, a inne zwierzeta  miesozernymi, pywakami, ryjacy
mi, tak naczelne sa przede wszystkim «mózgowcami» lub «mózgorekimi»,
przy czym jedno wypywa z drugiego”12. Wedug niego, niemozliwe jest
jednakze odtworzenie w szczegóach historii mózgowia naczelnych, gdyz
szczatki
 kopalne istot zyjacych

zaliczanych do grupy naczelnych, a zwaszcza
czaszki, naleza do rzadkości. O ile jednak dane, co do budowy ciaa lub
czaszek dawnych naczelnych, sa niewystarczajace,

o tyle znaleziska szczek
i zebów umozliwiaja wskazanie wystepowania tej grupy w róznych okresach
i na róznych kontynentach kuli ziemskiej. Znaleziska te umozliwiaja ustalenie
ogólnego przebiegu rozwoju naczelnych.

III. PODSTAWOWE OKRESY BIOGENEZY NACZELNYCH

Teilhard biogeograficzna historie dzieli na pieć okresów:
1. Pojawienie sie naczelnych w okresie dolnego eocenu; jest to obszar
obejmujacy
 Ameryke Pónocna i Europe Zachodnia.
 Sa to zwierzeta bardzo
mae, niewiele wieksze od myszy, niektóre wrecz „wyrakowate”13.
2. Rozmnozenie i zwiekszenie sie wzrostu w środkowym eocenie. W rozwoju
naczelnych nastepuja pozornie nieznaczne zmiany. Charakterystyczne sa te same
typy: lemurowate i wyrakowate. Badania w poczatkach

nastepnego okresu dowodza jednak gebokich zmian, dokonanych prawdopodobnie wcześniej14.
3. Rozbicie i radykalne przeksztacenie sie grupy w oligocenie. W Ameryce Pónocnej nie ma juz nic, w Europie Zachodniej pozostaja przy zyciu
tylko niektóre lemurowate. W Ameryce Poudniowej natomiast powstaje zwar-

11
12
13
14

Tamze,
Tamze,
Tamze,
Tamze,

s.
s.
s.
s.

45.
48.
50.
48.
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te skupisko map szerokonosych. W Afryce odnotowano nadzwyczaj zywotny
ośrodek ewolucyjny (ognisko raczej miejscowe, a nie przeszczepione z Europy). Ukazuja sie pierwsze antropoidy15.
4. Ekspansja antropoidów w miocenie na cae poudniowe wybrzeze Euroazji.
Na zachodzie obejmuje poudniowe Niemcy, Francje, Hiszpanie. Na wschodzie
dociera prawdopodobnie do Pacyfiku, wzduz wybrzezy Oceanu Indyjskiego16.
5. Obszar antropoidów w pliocenie. Sa to duze mapy czekoksztatne (goryle,
szympansy, orangutany, gibbony), które tworza juz tylko nieciagy
 ańcuch wysepek od Gabonu po Borneo. „We wczesnym czwartorzedzie przeszed tedy czowiek. Rozmieszczenie i czestotliwość wystepowania znalezisk kopalnych świadczy natomiast wyraźnie o tym, ze gesta i zwarta masa przeróznych antropoidów
(przechodzacych

intensywne mutacje) pokrywaa na poczatku

pliocenu szeroka
strefe tropikalna i subtropikalna od Atlantyku az po Pacyfik. Zeby i szczeki
róznych antropoidów sa stosunkowo podobne do siebie w podhimalajskich pokadach z tego okresu. Wiemy równiez, ze od orangutanów roio sie w Chinach
poudniowych i w Indochinach jeszcze na poczatku

czwartorzedu”17.

IV. MUTACJE UCZOWIECZONE

Jak zauwaza Teilhard, obszar rozprzestrzeniania sie antropoidów jest tak
rozlegy, ze umozliwia gwatowne zwiekszanie sie ogólnej liczby naczelnych,
18
co zwieksza szanse dokonania sie „mutacji uczowieczajacej”

. Wedug francuskiego jezuity, z pnia antropoidów, po przekroczeniu przez nie „progu świadomości refleksyjnej”, wyaniaja sie hominidzi, czyli czowiekowate. Z nimi
waśnie Teilhard aczy

waściwa antropogeneze. Hominidzi rozprzestrzeniaja sie
w okresie końca pliocenu i poczatku

plejstocenu na obszarach zajmowanych
przez antropoidy, to znaczy w Afryce, na poudnie od Sahary, w Azji na poudnie od Himalajów oraz w poudniowej i zachodniej Europie19.
Z gównego pnia antropoidów  wedug Teilharda  najwcześniej wyonia sie
gaaź,
 uska australopiteków, wystepujacych

w Afryce od rzeki Limpopo, od Ango-

15

Tamze.
Tamze, s. 51.
17
Tamze, s. 51.
18
Tamze, s. 52.
19
Tamze, s. 53; Zob. A. P o l k o w s k i, Powstanie i rozwój świadomości refleksyjnej
wedug Teilharda de Chardin w świetle antropologii i archeologii, w: J. K o ś c i u c h,
IX Sympozjum teilhardowskie, ZM 17(1967), nr 11-12, s. 163-169.
16
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li do Tanganiki20. Jak pisze Cz. S. Bartnik, australopitekowie „bya to uska mocno zindywidualizowana, stosunkowo dugotrwaa i tworzaca
 rodzaj maego kompletnego filum (gatunku), choć bardzo zróznicowanego morfologicznie”21.
Teilhard wskazywa, ze australopitecy to nie jest brakujace
 ogniwo pomiedzy waściwymi hominidami a mapami czekoksztatnymi, ale jest to pierwszy boczny ped w procesie hominizacji. Wedug niego to ped nieudany, marginesowy, nie idacy
 w kierunku przekroczenia progu świadomości refleksyjnej. Byli to wedug niego przedhominidzi, a co najwyzej parahominidzi22.
Znacznie blizej osi ludzkiej, zdaniem Teilharda, sa uski pitekantropów
(mapoludów). Jest to uska zoologiczna ze środkowego plejstocenu, bardzo
odchodzaca
 od waściwych hominidów ze wzgledu na, prawie o poowe
mniejsza,
 pojemność czaszki i brak podbródka. uska ta  jak pisze Cz. S.
Bartnik  „jest morfologicznie bardzo zróznicowana, jak gdyby ewolucja
coraz szybciej szukaa czowieka i goraczkowo

mnozya swe próby. Pitekantropów znajduje sie gównie na wybrzezach Pacyfiku w Azji, ale takze
w Afryce i w Europie. Podobnie jak australopitecy posiadaja oni rózne fazy
rozwojowe. Wystepuja formy olbrzymów (megantrop z Jawy, gigantopitek,
Pithecanthropus robustus), średnie (atlantrop z Tanganiki i Algierii) oraz
bardzo zblizone do homo (Pithecanthropus heildelbergensis z Mauer k. Heidelbergu). Najbardziej charakterystyczna i zarazem najbardziej rozwinieta jest
odnoga idaca
 od pitekantropa z Modjokerto i innych (zwaszcza Pithecanthropus erectus) poprzez forme sinanthropusa z Czoukoutien (przy tym znalezisku
Teilhard osobiście pracowa) i formy zblizone az do homo soloensis (jawantrop), waściwie juz potomka pitekantropów, bliskiego neandertaloidom”23.
Ewolucja hominidów, u schyku plejstocenu, wiaz
 e sie z homo (sapiens)
neanderthalensis24. Neandertalczyk, jak pisze Cz. S. Bartnik, charakteryzowa sie niskim wzrostem, ok. 150 cm, twarza o silnie wysunietych do przodu
szczekach, bez podbródka, z grubymi waami nad oczodoami, z cofnietym
czoem i duza puszka mózgowa25. W ocenie Teilharda, ta populacja bya
jeszcze bardziej zróznicowana niz poprzednie. Aktywność neandertalczyków
ograniczaa sie zaledwie do zachowania gromady, czyli przezycia i rozmnaza-

20

D. M i n t a - T w o r z o w s k a, Elementy metodologii prahistorii w historiozofii
P. Teilharda de Chardin, Poznań 1986, s. 73.
21
B a r t n i k, dz. cyt., s. 52.
22
Tamze, s. 52 i 53.
23
Tamze.
24
Por. M i n t a - T w o r z o w s k a, dz. cyt., s. 74.
25
B a r t n i k, dz. cyt., s. 54.
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nia sie w jej obrebie26. Homo sapiens nie pojawi sie wiec jako przeduzenie którejkolwiek znanej gaezi, ani z australopiteków, ani z pitekantropów,
ani z neandertalczyków czy tez z innych pokrewnych form, ale  jak pisze
Cz. S. Bartnik  „wyoni sie w pewien sposób z gebszego, jakby wcześniejszego nurtu. Stao sie to z jednej strony w cakowitej ciagości

z caa prehistoria psychogenetyczna,
 ale z drugiej strony jednocześnie z byskawica nowości, ze skokiem megamutacji, z eksplozja hominizacji jako najwiekszego
wydarzenia w historii świata. Od tego momentu zaczea sie prawdziwa historia, gdyz dla Teilharda „ludzie zaczeli myśleć po ludzku”27.
Homo sapiens oznacza skok mutacyjny, wrecz „eksplozje hominizacji”.
Wedug badań Teilharda w aspekcie psychogenezy jest to proces ciagy,

lecz
nieciagy

w relacji do poszczególnych gatunków. Nalezy powtórzyć, ze nie
stanowi on kontynuacji gaezi australopiteka, homo erectus czy neandertalczyka, badź
 form im pokrewnych. Oznacza to, ze rozwój homo sapiens obejmowa faze prehominidalna i faze neandertaloidalna,
 które to fazy „wymkney
sie naszej wizji w trakcie, być moze przyspieszonej embriogenezy”, zanim
osiagn
 a,
 mozliwa do obserwacji, faze dojrzaej ewolucji28. Grupa homo sapiens przemieszczaa sie z Afryki ku Morzu Śródziemnemu, nastepnie do
Europy i Azji; stad
 w paleolicie lub mezolicie, przedostaa sie na Alaske,
zamykajac
 w ten sposób krag
 pierwszej fali migracyjnej29. Fala ta po jakimś
czasie powraca do swej kolebki, przebywajac
 te sama droge, przy czym kolejna z fal migracyjnych spycha napotkane po drodze populacje na obrzeza
ladów.

To tumaczy, w kolebce ludzkości, obecność, obok pierwotnych, typów homo sapiens progresywnych. Wedug Teilharda, pierwsza fala migracyjna  czyli owe najdalsze typy zepchniete, to Buszmeni, Pigmeje, Hotentoci,
a powracajaca
 fala to populacja, która moga dać poczatek

populacji Bantu.
Pierwotna sia germinacyjna homo sapiens rozgaezia sie tworzac
 rasy, czyli
podgatunki: rasy biaej, czarnej i zótej30.
Teren Europy mogli zajmować przedstawiciele rasy biaej; muskularni,
wysocy, o prostym czole, takze ludzie z jaskini Grimaldi, lekko negroidalni
oraz ludzie o biao-zótym kolorze skóry i czaszkach przypominajacych

późniejszych eskimosów; ponadto blizej nie znana, niska odmiana zwana Combe

26

M i n t a - T w o r z o w s k a, dz. cyt., s. 74.
B a r t n i k, dz. cyt., s. 54, 55; J. V. W a l s c h, History in the Phenomen of Man,
w: The World of Teilhard de Chardin, Ed. R. Francoeur, Baltimore 1961, s. 144.
28
M i n t a - T w o r z o w s k a, dz. cyt., s. 75.
29
Tamze.
30
B a r t n i k, dz. cyt., s. 56-57.
27
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capelle, o cechach neandertaloidalnych31. Homo sapiens wzbudzi, niespotykany w takim wymiarze u gatunków nizszych, ruch migracyjny. Jak pisze
Cz. S. Bartnik „migracja staa sie po omacku poszukiwanym przez ewolucje
sposobem napeniania globu ziemskiego i utrwalania ram gatunku przez ubogacenie jedynie „doświadczenia”, a nie mnozenia mutacji w kierunku przekroczenia granic gatunku”32.
Waściwe cele migracji i mnozenia sie populacji Teilhard odnalaz w neolitycznej „fali rolników”. Wzduz pasów śródziemnomorskiego, europejskiego
oraz syberyjskiego, czyli na terenach od dawna juz zaludnionych, w okresie
neolitu, zaczey sie umacniać populacje osiade, ściślej zgrupowane i zorganizowane, zwaszcza dzieki poczatkom

uprawy ziemi i udomowieniu niektórych
33
zwierzat
 . W ten sposób formowaa sie pewna somatyczno-psychiczna forma homo sapiens, która charakteryzowaa z jednej strony tendencja do osiag
niecia stabilizacji, a z drugiej wypracowywanie cech potrzebnych do wykorzystywania si przyrody i opanowywania Ziemi. Owa rolnicza fala ewolucji
migracyjnej i populacyjnej stanowia jakby baze, na której zaczey ksztatować sie kolejne fale, jak preindustrialna czy industrialna. Wedug Cz. S. Bartnika „nowe populacje grupuja sie wokó konkretnych wytworów i zdobyczy
industrialnych czowieka34. Polaryzuja one i organizuja w nowy sposób populacje rolnicza,
 a jednocześnie integruja resztki populacji pozarolniczych.
Tak powstaja nowe, wyzej zorganizowane, postacie ludów, narodów, a nawet
państw. Te nowe, znowu bardziej ruchome, centra populacyjne staja sie pewnym punktem oparcia dla poszerzenia kontaktów filetycznych35.
Przykadem takiej nowej fali populacji  wedug Teilharda  sa pewne
typy ksztatujace
 sie w ramach rasy biaej, np. czowiek nordycki, który wyszed prawdopodobnie z dzisiejszej Rosji, od niego maja sie wywodzić
z kolei Celtowie, Scytowie, Achajowie i Germanowie; dalej czowiek śródziemnomorski, z którym wiaz
 a sie Egipcjanie, Fenicjanie, Etruskowie i Iberowie; nastepnie czowiek alpejski, przybyy z Azji centralnej. Znacznie później
sa to: Sarmaci, Hetyci i Sowianie. Migracjom tym towarzyszyo dzielenie sie
ludzkości, wojny, przymierza pokojowe; byy przy tym bardzo twórcze
i intensywne36. Dochodzac
 do czasów wspóczesnych, nalezy stwierdzić za
31
32
33
34
35
36
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Teilhardem, ze ruchliwość populacyjna zmienia swe formy, nasilajac
 zaludnianie. Wyoni sie nowy etap hominizacji  cywilizacyjny, który Teilhard de
Chardin aczy

z rozwojem kultury.

V. KULTURA JAKO ETAP ANTROPOGENEZY

Rozumienie kultury w ujeciu francuskiego naukowca jest bardzo oryginalne. Nie przeciwstawia on kultury naturze. Dla niego kultura jest wyzszym
etapem procesu ewolucji zycia; jest dopenieniem antropogenezy. Kultura jest
w centrum rozwoju tego, co ludzkie. Stanowi zbiorowy postep ku refleksyjnej
wszechświadomości. Kulture tworza:
 element materialny w postaci organizacji
ekonomiczno-spoecznej oraz element „psychiczny” w postaci wzrostu czy
intensyfikacji myślenia.
„Przez ludzka kulture  pisze Teilhard  rozumiem wieloraki proces, zgodnie
z którym ludzka populacja z jakiegokolwiek etapu swojego rozwoju zaczyna
spontanicznie urzadzać

sie od razu na paszczyźnie spoecznej w zorganizowany
system celów i środków. System ten skada sie zawsze z komponentu materialnego, czyli „wzrostu zozoności”, obejmujacego

zarówno rózne typy narzedzi
i technik koniecznych do gromadzenia lub produkcji wszelkiego rodzaju pokarmu czy zaopatrzenia, jak i rózne reguy czy prawa, zapewniajace
 najdogodniejsze warunki do optymalnego przyrostu naturalnego, a nastepnie z komponentu
duchowego, czyli wzrostu świadomości, a mianowicie jakiegoś specjalnego
światopogladu
 i zyciopogladu
 (zarazem filozoficznego, etycznego, estetycznego
i religijnego), funkcja którego jest nadawanie znaczenia kierunku oraz podniety
czy bodźca do dziaalności materialnej i rozwoju spoeczności”37.

VI. PSYCHOGENEZA JAKO WYZSZY ETAP HOMINIZACJI

Z zagadnieniami hominizacji Teilhard aczy

nastepnie fenomen psychogenezy. Chodzi tu o moment, w którym czowiek uświadomi sobie, ze jest
czowiekiem. Pierwszym twórczym ucieleśnieniem energii duchowej czowieka dla naszego badacza jest sztuka, drugim religia38. Fenomen religii ujaw37
P. T e i l h a r d d e C h a r d i n, The Antiquity and World Expansion of Human
Culture, w: Maris Role in changing the Face of the Earth, Chicago 1956, s. 106 n.; zob. takze
B a r t n i k, dz. cyt., s. 60; M i n t a - T w o r z o w s k a, dz. cyt., s. 78 n.
38
B a r t n i k, dz. cyt., s. 70.

BARBARA SOWIŃSKA
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nia sie na poczatku

raczej tylko w wysoko rozwinietych jednostkach, by
potem oddziaywać na reszte ludzi.
Doświadczenie religii zyskao range „światopogladu”,

który ukierunkowywa czowieka w stosunku do caej rzeczywistości. Z czasem wyodrebniy sie
z niego: madrość

spoeczna, medycyna, historia, nauka o czowieku.

VII. MORALNOŚĆ

Stawanie sie ludzkości dla Teilharda to takze budzenie sie moralności
czowieka refleksyjnego. Chrześcijańscy myśliciele to podstawowe zdarzenie
moralne acz
 a z grzechem pierworodnym. Wedug francuskiego uczonego,
niemozliwe jest, by pierwszy grzech wdar sie do historii ludzkiej z zewnatrz,

powodujac
 jej inwolucje do momentu pojawienia sie Zbawcy, by potem dopiero podnosić sie w góre39. Zatem, zdaniem naszego prahistoryka  czowiek pierwotny musia takze osiagn
 ać
 świadomość niemocy i upadania. Przy
czym jednak „upadanie i tworzenie, przegrana i sukces antropogenezy  jak
pisze Cz. S. Bartnik  nie sa dwiema fazami sukcesywnymi, dwiema róznymi
epokami, ale staymi, splatajacymi

sie, komponentami w kazdym czowieku
40
i w caej ludzkości” .

*
Podsumowujac
 rozwazania na tym etapie, mozna stwierdzić, ze owe aspekty stawania sie ludzkości: somatyczny, psychiczny, kulturowy i duchowy;
zróznicowane, zarazem zespalay sie w jedna caość. Wedug Cz. S. Bartnika
dla P. Teilharda de Chardin przeszość nie oznacza staczania sie ze szczytu
w przepaść, ale wspinanie sie z przepaści ku szczytom. Przeszość przestaje
być przekletym molochem, a staje sie bogosawiona rodzicielka,
 która nie
41
przestaje nadal rodzić” .
Rozwojowi czowieka, jak sie wydaje, nie zagraza zatem niebezpieczeństwo zastoju czy wyczerpania. Hominizacja trwa nadal. Ludzkość ewoluuje
dalej jako gatunek. Pozostaje nam  idac
 tropem Teilharda  poznawać ciagle
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samego siebie, nie zatrzymujac
 sie tylko na stopniach rozwoju, ale nade
wszystko poprawiać jakość, poddajac
 sie procesowi stopniowej humanizacji.

TEILHARDIST ACCOUNT OF THE EVOLUTION OF THE HUMAN BEING

S u m m a r y
Peter Teilhard de Chardin was a French researcher of prehistoric man and a creator of an
original evolutionist system. He distinguished the following basic stages of human growth:
somatic, psychological, cultural and spiritual. Although they are different developmental stages,
when taken together, they account for the history of humanity.
The originality and the relevance of Teilhard de Chardin’s thought is emphasized, among
others by Cz. S. Bartnik. The latter researcher stresses that for de Chardin, the past does not
mean decline, but climbing from the abyss to the top, like in the Alpha-to-Omega Point progress. The past ceases to be regarded as a cursed Moloch, but it starts to be seen a blessed
giver of life, unswervingly actualizing the gift of creation. Thus, it seems that the growth of
the human being is not endangered by stagnation or exhaustion. Hominization is continuously
going on. Humanity evolves as a genre. It is human duty to get to know human nature. The
bottom line is not to merely learn about the development stages of humanity, but first and
foremost, it is to improve, to be more and more human, up to the ultimate of human growth.
Translated by Konrad Klimkowski

Sowa kluczowe: Piotr Teilhard de Chardin, ewolucja, humanizacja, hominizacja, teilhardyzm.
Key words: Peter Teilhard de Chardin, evolution, humanization, hominization, Teilhardism.

