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Wprowadzenie

Badania nad filozofią francuskiego uczonego, o. Pierrea Teilharda de Chardina SJ 
(1881-1955), trwają już od kilkudziesięciu lat1. Przy różnych okazjach podejmowano 
liczne próby dokonania całościowej interpretacji jego filozofii, a także studia mono
graficzne nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z jego osobą1 2. Dorobek 
francuskiego uczonego wzbudzał i budzi skrajnie odmienne interpretacje i oceny3. 
Przyczynia się do tego spora wieloznaczność obecna w tej filozofii4, a także specy
ficzny język i styl autora5. 

1 Obszerną bibliografię prac wydanych w wielu różnych językach podaję Cz. Bartnik, Teil- 
hardyzm jako historia uniwersalna, Lublin 2003, s. 188-224, Dzieła zebrane, 26 (dalej: Teilhar- 
dyzm). Z pierwszych (chronologicznie) polskich opracowań warto wymienić artykuł: K. Kłósak, 
Spór o Orygenesa naszych czasów, „Znak”, nr 68-69 (1960), s. 253-268. Rozdziały o Teilhardzie 
znajdują się niemal we wszystkich podręcznikach historii filozofii. Z nowszych zob. T. Gadacz, 
Historia filozofii. Nurty, t. 1, Kraków 2010, s. 405-420 (dalej: Gadacz). Wyjątkiem jest np. E. Co- 
reth, Filozofia XX wieku, tłum. M. L. Kalinowski, Kęty 2004, Daimonion. 

2 Por. „Zarówno osoba i poglądy Teilharda de Chardin, jak i teilhardyzm są zjawiskiem wyjąt
kowym i fascynującym”, Sz. Si aga, Świadomość ludzka według Teilharda de Chardin, [w: ] W nur
cie zagadnień posoborowych, t. 2, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 80. 

3 W Polsce (podobnie jak na tzw. Zachodzie) większość publikacji ma wydźwięk przychylny, 
czy nawet pochwalny dla Teilharda. Por. Cz. Bartnik, Teilhardowska wizja dziejów, Lublin 1975, 
Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 36 (dalej: Bartnik), J. Kulisz, Teilhardowskie rozumienie grzechu, Warszawa 1986 (da
lej: Kulisz); A. Polkowski, Świadectwo Teilharda, Warszawa 1974 (dalej: Polkowski), L. Wciórka, 
Szkice o Teilhardzie, Poznań 1973 (dalej: Wciórka). Bardziej zdystansowany jest np. T. Płużański, 
Teilhard de Chardin, wyd. 2, Warszawa 1988, Myśli i Ludzie (dalej: Płużański). Inne publikacje 
wprowadzamy sukcesywnie i zbieramy w bibliografii. 

4 Por. „definicje rzeczy i zjawisk są ogromnie niewyraźne", Bartnik, s. 231, „Wieloznaczność 
teilhardowskiej koncepcji dopuszcza różne, nawet przeciwstawne interpretacje. Utrudnia to opra
cowanie jednolitej metody już nie tylko komentowania, ale wręcz wykładu samej myśli Teilharda”, 
Płużański, s. 8. 

5 Por. „Myśl ta [Teilhardowska] jest tak rozległa i skomplikowana, że różne jej opracowania 
będą zawsze wypadać odmiennie, niewyczerpująco i z natury rzeczy mogą się tylko uzupełniać”, 
K. Waloszczyk, Wola życia. Myśl Pierrea Teilharda de Chardin, Warszawa 1986, s. 5, Biblioteka 



Wprowadzenie

Sens historii i plany na przyszłość dla ludzkości - to kluczowy element teilhar- 
dyzmu. Badając myśl Teilharda będziemy poszukiwać i oceniać jego wizję owych Les 
Directions de l’Avenir6, tych „kierunków przyszłości”, jak sam pisał, aby rozważać hi- 
storiozofię francuskiego filozofa7. To, co najbardziej charakterystyczne dla filozofii 
chrześcijańskiej, rozwijającej się w połowie XX wieku, to dążenie do nowych intuicji, 
pomysłów i rozwiązań8. Wizja sformułowana przez Teilharda wpisuje się dobrze w ta
kie poszukiwanie nowych kierunków ideowych myśli chrześcijańskiej, także w ka
tolickiej filozofii historii. Najwybitniejszy znawca poglądów de Chardina w Polsce, 
ks. prof. Czesław Bartnik (ur. 1929), napisał niedawno, że „ostra kontrowersyjność 
teilhardyzmu przejawia się (... ) na odcinku oceny jego wizji dziejów. Wprawdzie nie 
ma opracowań na ten temat, ale z fragmentarycznych i ubocznych wypowiedzi wyni
ka, że jedni uważają tę wizję za gnostycką (... ) drudzy natomiast widzą w niej nowe 
horyzonty dla myśli chrześcijańskiej”9. Nietrudno zatem uzasadnić konieczność spo
rządzenia takiego opracowania. 

Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność (dalej: Waloszczyk). Wbrew temu można powie
dzieć, iż nawet rozległa myśl daje się jednoznacznie ująć co do swych zasad i istoty.

6 Les Directions de ¡‘Avenir, czyli Kierunki przyszłości, to tytuł jednego z pism Teilharda de 
Chardina (Oeuvres, t. XI, Paris 1973). Przywołanie tego tytułu na początku naszych badań ma na 
celu podanie najkrótszej charakterystyki systemu Teilharda i zamierzonych studiów nad wpływem 
jego myśli oraz nad opozycją, jaką ta myśl wywołała i wywołuje. Próba wytyczenia wizji przy
szłości, pokazania jej kierunku (w stronę punktu Omega) i uzasadnienia jej sensu to zasadniczy 
zamysł francuskiego filozofa. Za nim często postępują świadomi i nieświadomi zwolennicy wiary 
w postęp i ewolucyjnej wizji świata. Z kolei nurt filozofii katolickiej, opozycyjny wobec Teilharda, 
w innych kategoriach postrzega kierunek świata i ludzkości w stronę przyszłości, a więc i w tym 
przypadku można mówić o owych Les Directions de ¡‘Avenir, ale innych, pojmowanych w duchu 
tradycyjnej filozofii i teologii katolickiej.

7 W odczytaniu wizji de Chardina pomocne będą zwłaszcza prace krytytyczne, których au
torzy mają odwagę ukazać ostateczne konsekwencje teilhardyzmu. Por. D. von Hildebrand, 
Teilhard de Chardin: fałszywy prorok, [w:] idem, Koń trojański w mieście Boga, tłum. J. Wocial, 
Warszawa 2000, s. 181-199, Biblioteka Frondy (dalej: Hildebrand).

8 Por. „koncepcja [Teilharda] usuwała z poglądu na świat wszystkie dualizmy, zbliżała ducha 
i materię, jednostkę i społeczeństwo, nawet Boga i świat. Obmyślona przez Teilharda w latach mię
dzywojennych, po II wojnie światowej uzyskała wielki rozgłos; znalazła zastępy zwolenników, ale 
też stała się przedmiotem surowych krytyk. Zaczynała od nowa, nie korzystając z aparatury po
jęciowej stworzonej w ciągu stuleci przez filozofów chrześcijańskich; miała zalety i wady nowych 
poczynań”, W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3 (Filozofia XIX wieku i współczesna), wyd. 12, 
Warszawa 1990, s. 242. Dodajmy, że Teilhard nie tylko korzystał z nowych pojęć, ale również wpro
wadzał nowe treści.

’ Teilhardyzm, s. 126.
10 Niekiedy pojawia się porównanie Teilharda do św. Tomasza lub do Orygenesa. Por. „[Te

ilhard] dążył (...) do zbudowania nowej syntezy według modelu, jaki w swoim czasie w kulturze 

Większość publikacji poświęconych dorobkowi francuskiego uczonego rekon
struuje jego filozofię, sytuując ją niemal wyłącznie na tle myśli współczesnej. Ukazu
ją się monografie poszczególnych kwestii; niekiedy mowa jest o nowym ujęciu myśli 
chrześcijańskiej zaproponowanej przez Teilharda10. Wydaje się jednak, że niewielu 
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spośród autorów tych licznych książek, artykułów i innych opracowań podejmuje 
kwestię kluczową dla właściwej oceny miejsca de Chardina w panoramie filozofii 
chrześcijańskiej XX wieku, a więc problem oryginalności francuskiego ewolucjonisty 
na tle tradycyjnej filozofii tomistycznej, dominującej w jego epoce w katolicyzmie 
rzymskim". Pluralizm i przemiany w Kościele w drugiej połowie stulecia sprawiły, że 
tomizm zajmuje dziś niewiele miejsca w pracach uczonych, a dzieła filozofów chrze
ścijańskich pisane z tej perspektywy są mało znane11 12. W ten sposób temat: „teilhar- 
dyzm wobec tomizmu” nie pojawia się niemal wcale w literaturze teilhardowskiej. 
Ciekawym zabiegiem zwolenników francuskiego uczonego jest zestawienie zasad 
teilhardyzmu w formie 12 tez (douzepropositions)'3. Można uznać, że zabieg ten ma 
na celu nie tylko popularyzację myśli de Chardina w zwięzłej formie, ale również jest 
inicjatywą konkurencyjną do tzw. 24 tez tomistycznych, streszczających istotę filozo
fii scholastycznej. Tezy te były ogłoszone w roku 1914 przez watykańską Kongregację 
Studiów, a następnie zalecone przez papieża Benedykta XV jako bezpieczna norma 
uprawiania filozofii tomistycznej na uczelniach katolickich (1916)14.

XIII wieku stworzył Tomasz z Akwinu”, N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia, od średniowiecza 
do dzisiaj, tłum. J. Doktór, Warszawa 1985, s. 198; „przyjaciele Teilharda gotowi są uznać w nim 
Tomasza z Akwinu XX wieku”, T. Płużański, Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa 1967 
(dalej: Marksizm a fenomen), ss. 20, 37, 275.

11 Por. „jego bowiem naukę [św. Tomasza z Akwinu] (...) Kościół uznał za swoją”, Pius XI, 
Studiorum ducem, cyt. przez: J. Woroniecki OP, Katolickość tomizmu, Lublin 1999, s. 98.

12 O tomizmie historycznie por. np.: Ph. Boehner, É. Gilson, Historia filozofii chrześci
jańskiej. Od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962; F. Copleston, 
Historia filozofii, t. II, Od Augustyna do Szkota, tłum. S. Zalewski, Warszawa 2000; W. Heinrich, 
Zarys historii filozofii średniowiecznej. Warszawa 1963; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej  filozofii 
klasycznej, Warszawa 2000; R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, Kęty 
1999, Daimonion. Właściwie odnowa filozofii scholastycznej była tylko rozszerzeniem i uporząd
kowaniem trwałego od wieków sposobu uprawiania chrześcijańskiej refleksji filozoficznej. Auto
rytet św. Tomasza z Akwinu był przecież nieprzerwanie dominujący w Kościele, zwłaszcza w dobie 
potrydenckiej. O znaczeniu scholastyki dla życia Kościoła świadczą różne wydarzenia. Por. „Na 
Soborze Trydenckim Suma teologiczna św. Tomasza leżała obok Pisma Świętego na ołtarzu, by 
służyć razem z Pismem Świętym za podstawę przy formowaniu definicji soboru. Sykstus V nazy
wa teologię scholastyczną twierdzą obronną przeciw herezjom, «niezwyciężonym przedmurzem 
wiary», «dziedzictwem naszych Ojców» (bulla Triumphantis, 1588). Pius IX oświadcza, iż cały 
Kościół czci «dawną szkołę», mianowicie «naukę najznakomitszych jej mężów», «którą bardzo 
często najwyższymi pochwałami obdarzył, i polecał jako najsilniejsze przedmurze wiary i groźną 
broń przeciw swym nieprzyjaciołom» (...). Podobnie o scholastyce mówi Leon XIII (w encyklice 
Aeterni Patris i Pius X w encyklice Pascendi)", M. Sieniatycki, Apologetyka, czyli dogmatyka fun
damentalna, Kraków 1932, s. 373-374. Teilhard traktował pogardliwie wszelkie systemy powstałe 
w przeszłości (dla niego był to „neolit”).

13 La vision cosmique de Teilhard de Chardin en douze propositions, [w:] H. Cuypers, Pour ou 
contre Teilhard, Paris 1962, s. 53-56.

13 Por. „Stolica św. pochwala (...) pracę neoscholastyków (...), zachęca do niej i kieruje nią. 
Po Leonie XIII, papież Pius X w encyklice «Pascendi» przeciw modernistom (1907) zalecił na 
nowo studium filozofii scholastycznej na uczelniach katolickich. W r. 1914 (...) podkreślił, że mu 
chodzi głównie o naukę św. Tomasza z Akwinu. Przypieczętował te przepisy papież Benedykt XV 
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Dopiero badania prowadzone z porównawczego dystansu, w świetle tomizmu, 
otwierają właściwe ujęcie głównego problemu: pozwalają ocenić, czy Teilhard prezen
tował nurt tradycji czy rewolucji intelektualnej oraz z jakich czerpał źródeł. Odczy
tanie teilhardyzmu za pomocą myśli posoborowej pomija dramatyzm zmiany, która 
dokonała się w świecie chrześcijańskim również z jego inspiracji15. Obraz widziany 
z perspektywy posoborowej (po Drugim Soborze Watykańskim) traci kontrast, bo 
przecież „żyjemy w klimacie religijnym zmienionym pod wpływem Teilharda”16. Hi
storyk idei powinien zatem uchwycić te wszystkie barwy, którymi została odmalowa
na panorama wszechświata autorstwa francuskiego paleontologa.

w nowym kodeksie prawa kanonicznego (...). Powtórzył te zalecenia Pius XI”, F. Kwiatkowski, 
Filozofia wieczysta w zarysie, 1.1, Kraków 1947, s. 213.

15 W podsumowaniu swej całościowej prezentacji współczesnego katolicyzmu, amerykański 
jezuita, John McKenzie, napisał w końcu lat 60., że „z nowymi kierunkami spotkaliśmy się nie
mal w każdym rozdziale książki”, J. McKenzie SJ, Kościół rzymskokatolicki, tłum. E. Szafrański, 
Warszawa 1972, s. 323. Trudno o bardziej dobitne streszczenie istoty epoki soborowej i posobo
rowej w dziejach rzymskiego katolicyzmu. Z tej perspektywy Kościół przedsoborowy jest mało 
widoczny.

16 Wypowiedź Jean-Marie Domenacha (1922-1997) przytoczona przez M. Tazbira, Lart 
detre teilhardien, [w:] Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce, red. M. Tazbir, Warszawa 1973, s. 14.

17 Por. „wszelkie pomijanie św. Tomasza przy studiach, zwłaszcza w kwestiach metafizycz
nych, przynosi poważny uszczerbek”, św. Pi us X, Pascendi dominicigregis, Warszawa 1996, nr 64, 
Wierność Prawdzie Katolickiej, nr 5. Magisterium Kościoła Katolickiego.

Tematem tej monografii będzie zatem analiza historiozofii Teilharda de Chardin, 
czyli głównego wątku jego myśli, podejmowana w porównaniu z tradycyjną, tomi- 
styczną filozofią katolicką pierwszej połowy XX wieku. Problem relacji teilhardyzm- 
-tomizm wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla poznania nie tylko filozofii samego 
de Chardina, ale może też przynieść sporo cennych informacji odnośnie do współ
czesnej teologii, myśli soborowej i posoborowej, wzajemnych relacji chrześcijaństwa 
i marksizmu oraz kwestii ciągłości i zmiany we współczesnym katolicyzmie17. Wybie
ramy historiozofię jako rdzeń teilhardyzmu, prezentując ją od podstaw, wychodząc 
od założeń metafizycznych systemu francuskiego uczonego. Wybieramy tomizm 
jako oficjalną filozofię Kościoła i papieży pierwszej połowy XX wieku, którym Teil
hard jako uczony jezuita ślubował szczególne posłuszeństwo, służbę na rzecz katolic
kiego Rzymu. Naszym celem będzie również ustalenie, jak realizował to ślubowanie 
jako myśliciel katolicki, który - jak twierdzą jego zwolennicy - pragnie przedstawiać 
chrześcijaństwo językiem zrozumiałym w XX wieku dla świata. Ten śmiały zamysł 
domaga się analizy krytycznej.

Prace porównawcze są trudne i wymagają pogłębionych badań, ale należy są
dzić, że dopiero zestawienie tomizmu i teilhardyzmu, całościowe spojrzenie na 
filozofię i refleksję religijną Teilharda jako jezuity, katolickiego uczonego i wpły
wowego autora współczesności pozwoli sięgnąć dalej niż tylko podać wnioski z re
konstrukcji wybranego zagadnienia z historii filozofii. Problemem badawczym dla 
historyka nie jest bowiem właściwie taki czy inny szczegół teilhardyzmu, ale raczej 
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zasadnicza kwestia: jak pojmowane jest chrześcijaństwo i wizja przyszłości w sys
temie francuskiego jezuity, a także motywy skłaniające do zbudowania owej wizji 
świata przez francuskiego autora.

Historiozofię Teilharda poznajemy na postawie jego dzieł i listów oraz za pomocą 
literatury teilhardowskiej, polskiej i obcej. Myśl chrześcijańską będziemy zaś rozwa
żać na podstawie pism znanych, reprezentatywnych filozofów i teologów katolickich, 
a także odwołując się do oficjalnych dokumentów Kościoła, w których znalazła ona 
swój wyraz. Pomocne będą prace autorów katolickich z epoki Teilharda oraz później
szych. Głównym założeniem warsztatowym w tej monografii jest oparcie tych badań 
na materiale źródłowym oraz całościowe podejście do dorobku Teilharda, gdyż wte
dy szereg niejasności w jego pismach będzie można doprecyzować z pomocą wy
powiedzi padających w różnych innych miejscach, traktowanych łącznie. Bez tego 
zabiegu wieloznaczności nie da się uniknąć. Korespondencja francuskiego jezuity 
pozwoli natomiast poznać zastosowanie jego filozofii do konkretnych problemów, 
które podejmował w listach, aby w ten sposób jeszcze lepiej dostrzec, jakie znaczenie 
przypisywał niezwykle szerokim kategoriom używanym na kartach swych dzieł18 *.

18 Por. „Wykazanie (...) słuszności takiej czy innej interpretacji nie jest rzeczą łatwą, wymaga 
żmudnych i wszechstronnych analiz możliwie całej twórczości Teilharda”, Sz. Slaga, op. cit., s. 81.

” Por. Leon XIII, Aeterni Patris, Warszawa 2003, Magisterium Kościoła Katolickiego.
20 Por. św. Pius X, Pascendi dominici...
21 Por. św. Oficjum, dekret Lamentabili sane exitu, [w:] A. Szlagowski, Wstęp ogólny do Pi

sma Świętego, t. III, Warszawa 1908, s. 281-292 (tekst łacińsko-polski); H. Denzinger, P. Hüner- 
mann, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. 37, 
Freiburg 1991, nr 2001-2065 (dalej: Denzinger).

22 Por. św. Pius X, Przysięga antymodernistyczna, [w:] Breviarium Fidei. Wybór doktrynal
nych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, wyd. 2, Poznań 1988, cz. I, nr 85-94, s. 39-42 
(dalej: Breviarium Fidei); Denzinger, nr 2145-2147.

23 Por. Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986; Enchiridion Vatica
num, t. 1: Documenti del Concilio Vaticano II, ed. 13, Bolonia 1985.

Warto pamiętać, że w filozofii katolickiej XX stulecia dają się wyróżnić trzy głów
ne okresy. Po pierwsze, okres odnowy filozofii scholastycznej, zainspirowany jesz
cze u schyłku XIX stulecia encykliką papieża Leona XIII Aeterni Patris (1879)”. Po 
drugie, wyraźnie dostrzec można kryzys modernistyczny w filozofii i teologii kato
lickiej oraz przeciwdziałanie Kościoła: potępienie modernizmu w encyklice św. Piu
sa X Pascendi dominici gregis ( 1907)20, w dekrecie św. Oficjum Lamentabili sane exitu 
(1907)21 i dążenie do stłumienia tendencji modernistycznej z pomocą przysięgi an- 
tymodernistycznej, nakazanej przez św. Piusa X w liście motu proprio pt. Sacrorum 
antistitum (1910)22. Trzecią epoką jest proces przystosowania Kościoła do współcze
snego świata zainicjowany przez Jana XXIII pod hasłem aggiornamento (1959-1962), 
wdrożony na II Soborze Watykańskim (1962-1965)23 i kontynuowany w dobie poso
borowej przez Pawła VI, a także jego następców. O przełomowym charakterze So
boru świadczy określenie „Kościół posoborowy”, rozpowszechnione w odniesieniu 
do zmieniającego się oblicza rzymskiego katolicyzmu w latach 60. i później. Epoka 
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posoborowa to czas wielorakich zmian. Warto pamiętać, że idea zmiany była szcze
gólnie bliska Teilhardowi, wręcz cała jego filozofia to wizja zmian, model procesu, 
konwergencji uniwersalnej, przejścia wszechświata od chaosu przez „neolit” (trwają
cy aż do XIX wieku)24 do „rzeczywistości chrystycznej” (wizja przyszłości)25.

2,1 Por. Waloszczyk, s. 98; „w teologii chrześcijańskiej główny akcent musi być położony na 
przyszłość, a nie przeszłość”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 213.

25 Por. „Cały czas trwania stworzonej rzeczywistości, podkreśla Teilhard, jest czasem potrzeb
nym dla jej konwergencji”, G. A. Maloney, Chrystus kosmiczny. Od Pawła do Teilharda, tłum. 
T. Mieszkowski, Warszawa 1972, s. 195 (dalej: Maloney).

26 Prof. Cz. Bartnik uważa, że teilhardyzm jest „najlepszą współczesną chrześcijańską wizją 
dziejów”, a nawet stwierdził, że „jest po prostu doskonałym dziełem sztuki”, Bartnik, s. 227 i 232. 
Zdaniem A. Polkowskiego: „to właśnie tacy świadkowie [jak Teilhard de Chardin] przygotowali 
przełom, który miał miejsce za pontyfikatu Jana XXIII (...) w środowisku ludzi nauki, w którym 
przebywał, widział rodzącą się religię Ziemi”, Polkowski, s. 168-169. Zwolennicy de Chardina wska
zywali na duże nakłady jego książek i ogromny oddźwięk jego myśli (H. Cuypers, op. cit., s. 13: 
„L’incroyable succès des livres du père Teilhard (...) constituent la preuve de l’intérêt croissant 
à l’égard d’une pensée capitale pour avenir").

27 Por. „istota «nowej teologii» od lat czterdziestych była bardzo bliska postawie Teilharda”, 
Polkowski, s. 246.

28 Teilhard był niechętny oficjalnemu nauczaniu Kościoła i pisał w roku 1927 (słowa cyto
wane bez podania strony, Polkowski, s. 195): „jestem już gotów zadeklarować się jako wierzący 
w przyszłość świata, pomimo wszelkich okoliczności, pomimo fałszywej ortodoksji, która mie
sza postęp z materializmem, odnowę z liberalizmem, doskonalenie się człowieka z naturalizmem”.

Wpływy myśli Teilharda de Chardin na filozofię chrześcijańską w przedsobo- 
rowej epoce dziejów Kościoła miały charakter nieoficjalny i były poddawane urzę
dowej krytyce. Później inspiracja jego ewolucyjną wizją rzeczywistości w filozofii 
i teologii katolickiej stała się możliwa na fali przemian i odchodzenia od filozofii neo- 
scholastycznej26. Liczni autorzy nie traktują odrębnie dziedzin filozofii i teologii, ale 
przedstawiają ogólną, religijną wizję świata, stąd badania nad Teilhardem muszą 
obejmować obie te dziedziny27. Historiozofia francuskiego uczonego ma charakter 
monistyczny, a jej kategorie są ogólne, uniwersalne. Bóg i świat stawiane są niejed
nokrotnie na jednej płaszczyźnie. Opis z perspektywy samej tylko filozofii lub samej 
tylko teologii nie jest możliwy. Teilhardyzm jest bowiem jednorodną, całościową „wi
zją”, a nie uporządkowanym wykładem, pełnym systematycznych podziałów.

Teilhardowska wizja dziejów świata i przyszłości człowieka wyrasta z zasad gło
szonych przez francuskiego uczonego. W rozważaniach nad kierunkiem historii 
szczególne miejsce ma dla niego religia i Kościół. Religia jest ważnym czynnikiem 
przemiany w dziejach człowieka. Kościół jest jej konkretyzacją. Omawiając te za
gadnienia, trzeba ciągle odwoływać się do historiozofii katolickiej panującej w cza
sach Teilharda i do zasad dogmatycznych, z których wyrastała. Tylko w ten sposób 
można odpowiedzieć na pytanie o zgodność lub jej brak pomiędzy „nową filozofią” 
i „nową teologią” budowaną i inspirowaną przez de Chardina a oficjalnym naucza
niem obowiązującym w Kościele i w Towarzystwie Jezusowym pierwszej połowy XX 
wieku28. Jak już zapowiedzieliśmy, gdy będziemy przedstawiać poglądy francuskie
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go uczonego wyrażone w jego pismach, mamy zamiar zestawiać je ze stanowiskiem 
klasycznej filozofii katolickiej, obecnym w reprezentatywnych publikacjach, ukazu
jących się w czasach de Chardina. Zabieg ten jest uzasadniony znacznym wpływem 
teilhardyzmu na późniejszą filozofię katolicką; wykorzystanie opracowań katolickich 
z okresu posoborowego zatraciłoby cały dramatyzm zasadniczych różnic pomiędzy 
tradycyjnym rozumieniem świata w myśli katolickiej a nowym - w myśli Teilharda. 
Niestety, takie podejście dominuje dzisiaj. Jako jezuita Teilhard znał wszystkie ważne 
dzieła teologiczne tej epoki i był zobowiązany do ich akceptacji29. Możemy je zatem 
potraktować jako naturalne środowisko religijne de Chardina, z którym porównamy 
„środowisko Boże”, zasadniczy element jego nowej wizji świata. Wizja ta oddziałuje 
do dzisiaj.

Por. Teilhard de Chardin, Lettres de voyage: 1923-1955, Paris 1961, s. 107: „je me sens résolu 
à me déclarer «croyant» en l'avenir du Monde malgré les apparences, malgré une fausse orthodoxie 
qui confond progrès et matérialisme, changement et libéralisme, perfectionnement humain et na
turalisme. .. Je n’ai pas d’autre ambition que celle de laisser derrière moi la trace d’une vie logique, 
toute tendue vers les grandes espérances du Monde. Là est l’avenir de la vie religieuse humaine. J’en 
suis sûr comme de mon existence”. Zob. też Marksizm a fenomen, s. 137.

2’ Jako jezuita Teilhard należał przecież, jak dobitnie napisał marksistowski badacz, do „zna
nego z rygorów dyscypliny Towarzystwa Jezusowego, ongiś szkoły klerykalnych «oficerów» kontr
reformacji", W. Mysłek, Społeczno-polityczna doktryna Kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI, 
Warszawa 1981, s. 166 (dalej: Mysłek).

30 Por. biografie Teilharda: hasło w Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, t. XI, Herz- 
berg 1996, kol. 606-621 (autor: B. Kettern); C. Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes 
étapes de son évolution, Paris 1958, stron 490+LVIII; H. de Lubac, La pensée religieuse du Père 
Teilhard de Chardin, Paris 1962, stron 376; idem, Teilhard de Chardin. The Man and his Meaning, 
tłum. R. Hague, New York 1967, stron 206 (wydanie oryginalne: idem, La prière du Père Teilhard 
de Chardin, Paris 1964, stron 224). H. de Lubac SJ był przyjacielem Teilharda i apologetą jego 
systemu. Jedną z najnowszych biografii Teilharda jest książka: P. Boudignon, Pierre Teilhard de 
Chardin. Sa vie, son oeuvre, sa reflexion, Paris 2008, stron 431.

31 Późniejszy papież Jan XXIII był właściwie rówieśnikiem Teilharda, ponieważ urodził się we 
włoskiej wiosce Sotto il Monte w dniu 25 listopada 1881. Łatwo wskazać na ideowe pokrewień

Życie Teilharda i jego epoka
t

Poznanie biografii francuskiego jezuity może ułatwić zrozumienie jego poglą
dów, jeżeli prześledzimy obraz otoczenia, w którym wzrastał, i czasy, w których dzia
łał. Warto przy tym zbadać także intelektualne tło epoki, w której powstawały jego 
pisma, oraz sytuację Kościoła w świecie na przełomie XIX i XX wieku i później3".

Marie-Joseph-Pierre Teilhard de Chardin urodził się 1 maja 1881 roku na zamku 
Sarcenat w gminie Orcines (departament Puy-de-Dôme), w pobliżu Clermont, we 
francuskiej Owernii, jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Aleksandra Wikto
ra Emmanuela Teilharda de Chardin (1844-1932) i pochodzącej z Pikardii Berthe- 
-Adèle de Dompierre d’Hornoy (1853-1936)31. Działo się to za pontyfikatu papieża 
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Leona XIII (1878-1903)32 33 34. Matka Piotra była osobą religijną i przekazała swojemu 
synowi zapał do katolickiego życia duchowego”. Ojciec fascynował się geologią 
i nauczył młodego Piotra podziwu dla przyrody”. Można odnieść wrażenie, że całe 
późniejsze życie francuskiego uczonego nosi wyraźny ślad obu tych wzorów postę
powania. Można uznać, że od matki wziął Teilhard gorliwość religijną, a od ojca pa
sję badacza przyrody. Jako jezuita i paleontolog przez całe życie starał się pogodzić 
i zjednoczyć obie te inspiracje w jednolitym poglądzie na świat. Natura i historia, 
przemieniana procesualnie przez Chrystusa, to „Środowisko Boże” de Chardina. 
Słynne teilhardowskie sformułowanie o „drodze naprzód” i „drodze wzwyż” to nie 
tylko opis marksizmu i chrześcijaństwa, ale w pewnym stopniu echo zasad życia wy
niesionych z domu rodzinnego35. Historycy filozofii nazwali wynik jego usiłowań 
intelektualnych ewolucjonizmem chrześcijańskim (w naszej analizie rozważymy, czy 
nie lepiej byłoby powiedzieć „panteizmem ewolucyjnym”?)36. Możemy zaryzykować 
opinię, że wybierając zakon jezuitów, Teilhard pragnął połączyć podziw dla świata, 
wyrażany przez naukę, z inspiracją religijną, skutkującą praktykowaniem cnót (za
kon zaangażowany jest przecież w różne nowoczesne dziedziny wiedzy). Tworząc 
nowatorską teorię filozoficzną, dał ostateczny wyraz swej duchowości, która ro

stwo wielu poglądów papieża i francuskiego uczonego. Por. L. Algi si, Jan XXIII, tłum. J. Brodzki 
[et al.J, Kraków 1964, Biblioteka „Więzi", t. 10; L. Capovilla, Jan XXIII, święty z mojej parafii, 
tłum. I. Burchacka, H. Kaczmarski, Z. Ziółkowski, Warszawa 2001; A. Hatch, Człowiek 
imieniem Jan. Życie papieża Jana XXIII, tłum. J. Kossakowska, B. Zgorzalewicz, Warszawa 
1964; W. Kluż, Ojciec Jan XXIII, Kraków 1978; A. S. Tomaszewski, Jan XXIII i jego działalność 
społeczna, Poznań 1969; Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 
1983, s. 523-562.

32 W tym samym roku papież Leon XIII wydał encyklikę Diuturnum illud, o władzy państwo
wej (Leon XIII, Diuturnum illud. Warszawa 2001, Magisterium Kościoła Katolickiego). W myśli 
de Chardina refleksja nad państwem i przyszłością porządku doczesnego będzie odgrywać dużą 
rolę. Leon XIII uchodzi współcześnie za liberała. Nie podejmując bliżej tego problemu, trzeba 
zauważyć, że jest to opinia jednostronna i pozbawiona głębszego uzasadnienia.

33 Por. „she [Berthe] instilled in him [Pierre] a devotion to the Sacred Heart, which was to 
be radiating centre of his own ardent spirituality”, R. Speaight, Teilhard de Chardin. A biography, 
London 1967, ss. 22, 74 (dalej: Speaight).

34 Por. „Teilhards letters, for the greater part, are a dossier of natural history. In so far as they 
are addressed to his father, it is one naturalist talking to another”, Speaight, s. 33.

35 Używając metafor Teilharda, możemy powiedzieć, że jego ojciec chciał iść naprzód, budu
jąc Ziemię, a matka chciała postępować wzwyż, zbliżając się do Boga przez praktyki religijne. Mło
dy Piotr de Chardin miał zamiar połączyć obie te inspiracje, aby człowiek współczesny nie czuł się 
rozdarty pomiędzy „religię ziemi” i „religię nieba”. Gdyby zabieg taki został uwieńczony sukcesem, 
mogłaby powstać definitywna filozofia dla człowieka XX wieku - oto ambitny plan Teilharda de 
Chardina, który zajmował go przez całe życie. Stąd też sympatia de Chardina dla św. Pawła i jego 
zwrotu, że „Bóg będzie wszystkim we wszystkich".

36 Teilhardyści unikają nazywania teilhardyzmu panteizmem, gdyż bronią jego ortodoksyjno- 
ści. Takich oporów nie miał np. Leszek Kołakowski, który wprost pisał o „panteistycznej filozofii 
Teilharda de Chardin”. Zob. L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony'?, [w:] idem, Czy 
diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2006, s. 211.
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dziła się w rodzinnym domu pośród wzniesień Masywu Centralnego w środkowej 
Francji.

W kwietniu 1892 roku Teilhard został uczniem kolegium (niższego seminarium 
duchownego, czyli zakonnej szkoły średniej) Notre-Dame de Mongrć prowadzonego 
przez jezuitów w Villefranche-sur-Saône (departament Rodan)37. Maturę zdał z trzech 
dziedzin w latach 1896, 1897 i 1898 (dwa ostatnie egzaminy z filozofii i matematyki). 
Później postanowił od razu związać swe życie z Towarzystwem Jezusowym: w dniu 
20 marca 1899 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Aix-en-Provence38. Studia zakon
ne odbywał w Anglii, z powodu prześladowań zakonów katolickich przez lewicowe 
władze francuskie39. Po wieloletniej formacji zakonnej (10 lat studiów i nauczania), 
w dniu 24 sierpnia 1911 r. został wyświęcony na kapłana40. Stało się to za pontyfikatu 
św. Piusa X (1903-1914), którego zaangażowanie w obronę tradycyjnej filozofii kato
lickiej miało szczególne znaczenie i znalazło oddźwięk w zakonie jezuitów41. Niemal 

37 Był tam bardzo dobrym uczniem, ale „chose curieuse, les résultats, en instruction religieu
se, sont moins brillants”, Philippe de la Trinité, Teilhard de Chardin. Étude critique, t. 1, Paris 
1968, s. 35 (dalej: Philippe de la Trinité). W dniu 8 grudnia 1893 roku złożył uroczyste ślubowa
nie, oddając się pod opiekę Matki Bożej: „Sancta Maria, Mater Dei et Virgo, ego Petrus Teilhard 
de Chardin te hodie in Dominam, Patronam et Advocatam eligo, firmiterque statuo ac propono 
me nunquam te derelicturum, neque contra te aliquid umquam dicturum aut facturum; neque 
permissurum ut a meis subditis aliquid contra tuum honorem unquam agatur; Obsecro te igitur, 
suscipe me in servum perpetuum, adsis mihi in omnibus actionibus meis, nec me deseras in hora 
mortis, Amen”. Fotografia rękopisu aktu poświęcenia została zamieszczona w: C. Cuć not, op. cit., 
s. 26.

38 Dwa lata wcześniej (w sierpniu 1897 r.), papież Leon XIII wydał encyklikę Militantis Eccle- 
siae, w której przypomniał postać wybitnego, niemieckiego jezuity, Piotra Kanizjusza (1521-1597), 
obrońcy Kościoła przed reformacją w XVI wieku. Leon XIII pisał o „rebelii luterańskiej”, którą 
zwalczał Kanizjusz. Takie ideały kształtowały szkolnictwo jezuickie w czasach, gdy Teilhard podej
mował studia zakonne. Zob. Leon XIII, encyklika Militantis Ecclesiae, [w:] Encykliki Leona XIII, 
opr. W. Mysłek, Μ. Siwiec, B. Drozdowicz, Słupsk 1997, s. 352-356.

39 Por. „In dieser Zeit erreichte der Antiklerikalismus in Frankreich seinen Höhepunkt. Die 
Jesuiten mußten sich nach England und auf die Kanalinseln zurückziehen. Das zweite Juvenatsjahr 
verbrachte Teilhard de Chardin bereits auf Jersey in Bon-Secours, wo er auch ab Oktober 1902 drei 
Jahre Philosophie in Saint-Louis studierte. Dort erhielt er die erste Ausbildung in Physik, Chemie 
und Geologie. Er beteiligte sich an geologischen Exkursionen auf der Insel”, Biographisch-Biblio
graphisches Kirchenlexikon, hasło cytowane. Na temat sytuacji religijnej w ówczesnej Francji zob. 
J. Sévillia, Quand les catholiques étaient hors la loi, Paris 2006; G. Kucharczyk, Kielnią i cyrklem. 
Laicyzacja Francji w latach 1870-1914, Warszawa 2006, Biblioteka Historyczna Frondy.

40 Edukacja zakonna Teilharda odbywała się według następującej kolejności: 1900 - pierwszy 
rok juwenatu i studia nad literaturą. 1901 - drugi rok juwenatu i pierwsze śluby zakonne. 1902 
- licencjat z literatury, pierwszy rok scholastykatu. 1905-1908 - nauczanie chemii w Kolegium 
Jezuitów w Kairze. 1908-1912 - studia z teologii. Na temat religijności Teilharda zob. „It was not, 
however, that he disbelieved in the Gospels or the cathechism, or that he thought that either could 
be dispensed with; it was rather that the dynamism of his faith came from other sources as well”, 
Speaight,s. 13.

41 Biograf Teilharda relacjonuje: „His days were filled with theology, and about theology 
he says practically nothing. In these years of anti-modernist reaction theology was a dangerous 
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cała formacja zakonna Teilharda przebiegała za czasów tego papieża. Badacz pism 
francuskiego uczonego powinien zatem dobrze znać myśl św. Piusa X i zapytać, czy 
de Chardin był jej wierny, ponieważ (jako jezuita) składał osobne, uroczyste ślubo
wanie zachowania posłuszeństwa papieżowi w Rzymie. Wydaje się jednak, że wbrew 
temu wybrał własną drogę intelektualną42. Prześledzimy korespondencję Teilharda, 
aby odszukać jego wypowiedzi na temat papieży i ich nauczania. Pozwoli to ocenić 
jego wizję posłuszeństwa i stosunek do hierarchii Kościoła, a także oryginalność wo
bec zasad Tradycji katolickiej.

subject”, Speaight, s. 36. Można dodać, że ortodoksyjne traktowanie teologii katolickiej nie rodziło 
jednak żadnych trudności.

42 Jako przykład swobodnego stosunku Teilharda do etosu dyscypliny katolickiej można przy
wołać fakt, że na wielu fotografiach został uwieczniony w całkowicie świeckim stroju. Jego wygląd 
kontrastuje z ubiorem wielu innych jezuitów w tej epoce. Można przytoczyć, co na temat szat ka
płańskich pisał prymas ks. Stefan kard. Wyszyński (1901-1981), obrońca tradycyjnej wizji Kościo
ła: „Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty 
kleru większe, niż się wydaje znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. 
Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest 
wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyzna
niem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, 
ale w rachunku sumienia pytać - jeśli to miałoby się zdarzyć - dlaczego zdjąłem znak wiary i ka
płaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to to samo, co usunięcie krzyża 
przydrożnego, aby już nie przypominał Boga”, S. Wy szyń ski, List do moich kapłanów, Paryż 1969, 
t. III, s. 76-77.

43 Zob. np. Polkowski, s. 269-287; „Quickly, the germs of a future synthesis began to bear their 
fruit, in which the triple cult of Matter, Life and Energy had suddenly acquired the «organic dignity 
of Cosmogenesis». The full dimension of his discovery was not immediately apparent”, Speaight, 
s. 45.

44 Historyk piszę, że był już wówczas „open minded and untainted by ecclesiastical unction”, 
Speaight, s. 62.

45 Biograf Teilharda podaję, że panteizm francuskiego duchownego wzbudzał już wówczas 
krytykę prowincjała z Lyonu, o. Chanteura. Robert Speaight w niewybredny sposób atakuje wła
dze kościelne, gdy piszę „Modernism was still in the air, although, with the accession of Benedict 
XV, Merry del Vai was in retirement and Monsignor Begnini’s Gestapo (sic!) had been dissolved", 
Speaight, s. 76. Autor nie dodaje, że papież mianował konserwatywnego sekretarza stanu za rządów 
św. Piusa X, kard. Rafała Merry del Val na stanowisko proprefekta Świętego Oficjum (prefektem 
był zawsze urzędujący papież), odpowiedzialnego za czystość wiary. Benedykt XV również surowo 
potępił modernizm, pisząc w encyklice inauguracyjnej (1914): „monstrualne błędy modernizmu 
(...) słusznie poprzednik Nasz nazwał «zbiorem wszystkich herezji» i uroczyście potępił. To zatem 
potępienie My, Czcigodni Bracia, w całej rozciągłości tu ponawiamy; a ponieważ ta tak zgubna 
zaraza nie została jeszcze całkowicie stłumiona, lecz jeszcze teraz tu i ówdzie, choćby po kryjo

Późniejsze życie francuskiego uczonego skoncentrowane było bardziej na bada
niach naukowych niż na działalności religijnej43. Studia naukowe prowadził w pary
skim Muzeum Historii Przyrody {Muséum national d’Histoire naturelle). Podróżował 
do Hiszpanii. W roku 1914 został zmobilizowany i trafił na front jako sanitariusz44 45. 
W roku 1917 został odznaczony Médaille Militaire. W maju 1918 roku złożył ślu
by wieczyste w Towarzystwie Jezusowym43. Po zakończeniu wojny uzyskał licencjaty 
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z geologii i botaniki na Sorbonie (1919). W roku 1920 zdobył licencjat z zoologii na 
Sorbonie, a w 1922 r. obronił doktorat z geologii na podstawie rozprawy o ssakach 
z okresu dolnego eocenu (era kenozoiczna) we Francji. Pracował jako adiunkt w In
stytucie Katolickim w Paryżu (L’Institut Catholique de Paris). Został też odznaczony 
Legią Honorową za zasługi na froncie.

W filozofii Teilharda łatwo dostrzec inspiracje procesualnym pojmowaniem rze
czywistości, płynące od Henri Bergsona (1859-1941), o którym pisał „Modlę się za 
tego wspaniałego człowieka, którego czczę jako pewien rodzaj świętego”46. Ważnym 
inspiratorem filozofii de Chardina był także inny francuski filozof, Edward Le Roy 
(1870-1954), zwolennik i uczeń Bergsona, a także modernizmu47 * 49 50; jego cztery książki 
trafiły w r. 1931 do katolickiego Indeksu Ksiąg Zakazanych™. Od samego Teilharda 
możemy się dowiedzieć: „Kochałem go jak ojca (...) poszerzył mojego ducha (...) 
tacy ludzie jak on (...) powinni być kanonizowani w naszych czasach: chrześcijanie, 
których wiara prowadzi do pełni człowieczeństwa”4’. Wśród autorów, którzy wpły
nęli na francuskiego paleontologa istotne znaczenie miał ponadto Maurice Blondel 
(1861-1949), przyjaciel i komentator pism de Chardina, filozof, który rozwijał filozo
ficzną refleksję nad działaniem (l’action)^.

mu grasuje, upominamy, aby się wszyscy przed zakażeniem tym złem jak najbaczniej strzegli, do 
którego trafnie zastosować można to, co Hiob o czym innym powiedział: «Jest ogień aż do zguby 
pożerający i wszystkie rodzaje wykorzeniający» (Ili 31, 12)”, Benedykt XV, Ad beatissimi apo- 
stolorum, nr 25.

46 Cyt. za: Gadacz, t. 1, s. 410; Speaight, s. 175.
47 Por. „prawdy religijne nie odtwarzają - zdaniem Le Roy’a - rzeczywistości, są tylko jej 

symbolami. Mogą być uznane za prawdy jedynie, gdy odpowiadają «potrzebom serca»”, Marksizm 
a fenomen, s. 116. Pogląd ten wyraża klasyczny modernizm. Por. пр. V. Zubizarreta, Theologia 
dogmatico-scholastica, 1.1: Theologia fundamentalis, Bilbao 1925, s. 567-579. Cenzor pism Teilhar
da zwraca uwagę, że „Secundum auctorem, non possumus pervenire ad Deum nisi per fidem: 
id est, illud est admittendum quod est vitaliter necessarium (cf. Le Roy!)”, Lettres intimes de Teil- 
hard de Chardin à Auguste Valensin, Bruno de Solages, Henri de Lubac, André Ravier (1919-1955), 
éd. Н. de Lubac, éd. 2, Paris 1974, s. 348 (dalej: Lettres).

4* Zob. Speaight, s. 118; „Stanowisko Le Roy nie mogło zostać przyjęte [w Kościele]. Myśliciel 
ten tak uwypuklił historyczność dogmatu, że popadł w rodzaj teologicznego agnostycyzmu. To 
prawda, że dogmat nie wyraża adekwatnie całej rzeczywistości tajemnicy, jest jednak czymś więcej 
aniżeli praktycznym symbolem, ponieważ ma związek z bytem - z Bogiem, który wkroczył w ludz
ką historię”, T. Dzidek, Wpływ modernizmu na współczesną teologię, „Znak", nr 566 (2002), s. 70.

49 List Teilharda z 1954 r. do C. Cuénota, cyt. za: G. Pacewicz, Koncepcja noosfery w myśli 
Pierre'a Teilharda de Chardin, Olsztyn 2010, s. 45 (dalej: Pacewicz)·, Speaight, s. 328. Edwarda Le 
Roy nie należy mylić z innym przyjacielem Teilharda, jezuitą Piotrem Leroy. Tom ich korespon
dencji jest cennym źródłem do poznania poglądów de Chardina. Na temat poglądów Edwarda 
Le Roy’a Teilhard opublikował artykuł w roku 1928 (na łamach „La vie catholique en France et 
à l’étranger”, nr 203), pod pseudonimem Max Bégouën (Speaight, s. 153).

50 Gadacz, 1.1, s. 410-411. Zob. też „Tomasz z Akwinu, Spinoza, Leibniz, Hegel, Darwin, Berg
son, Le Roy, a nawet Marks i Engels - oto nazwiska, które padają w związku z analizą wizji świa
ta Teilharda de Chardin”, D. Tanalski, Katolicyzm. Problemy filozofii człowieka. Warszawa 1977, 
s. 109, Biblioteka Problemów, t. 234 (dalej: Tanalski).
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W roku 1923 Teilhard wyjechał do Chin (dwa lata wcześniej powstała Komuni
styczna Partia Chin) i prowadził tam badania dla paryskiego Muzeum Historii Przy
rody. Do Francji wrócił w roku 1924. Prowadził wykłady i rekolekcje. W 1926 r. na 
polecenie władz zakonnych znów pojechał do Chin, aby wrócić w roku następnym51. 
Wtedy też ukończył Środowisko Boże (pierwsze główne dzieło filozoficzne, które sytu
uje się „among the spiritual classics of the twentieth century”)52. W 1928 r. podróżo
wał po Afryce. Do Chin wrócił w roku 1929, jadąc koleją transsyberyjską. W 1930 r. 
wraca do Francji na trzy miesiące. Większa część jego życia i działalności przypada na 
pobyty w Chinach53. W roku 1931 przebywał w Stanach Zjednoczonych i Chinach. 
W roku 1933 znów odwiedza USA. W 1935 r. jest w południowych Chinach, w In
diach i na Jawie. Następne lata to ciągłe podróże do Chin, Stanów Zjednoczonych 
i Francji. W roku 1940 ukończył Fenomen człowieka (drugie główne dzieło54). W 1947 
roku otrzymał ponownie Legię Honorową - za zasługi naukowe dla Ojczyzny. W 1948 
roku odwiedził Rzym. W 1949 roku wykładał na Sorbonie55. W 1950 głosił odczyty 
w Belgii56. W 1951 odwiedził Południową Afrykę (udał się na stanowiska archeolo
giczne australopiteka). W roku 1952 podróżował po USA57, odwiedził wtedy cyklotro
ny w Berkeley58. Rok 1953 to podróż do Afryki. W roku 1954 wrócił do Stanów i zmarł 
w Niedzielę Wielkanocną, 10 kwietnia 1955 roku w Nowym Jorku. Został pochowany 
na cmentarzu zakonnym w St. Andrews nad rzeką Hudson, 60 mil od Nowego Yorku59.

51 Por. „wówczas to [1920-1926] powstały jeszcze niepełne podstawy jego systemu, które jed
nak nie uzyskały akceptacji władz kościelnych”, Pacewicz, s. 14.

52 Speaight, s. 127. Autorytety kościelne zakazały Teilhardowi publikacji tej książki. Autor 
poddał się decyzji. Por. Waloszczyk, s. 15-16; „When «Le Milieu Divin» was published by «Les 
Éditions du Seuil» in 1957, two years after Teilhards death, it still lacked an «imprimatur». But by 
that time «imprimaturs» did not greatly matter" Speaight, s. 147.

53 Od lat 30. jego idee były rozpowszechniane niejawnie, wbrew woli władz zakonnych, w for
mie broszur. Zob. R. Winling, Teologia współczesna 1945-1980, tłum. K. Kisielewska-Sławiń
ska, Kraków 1990, s. 97.

54 Władze zakonne zakazały publikacji tej książki. Przyjaciele (Henri de Lubac SJ i Bruno de 
Solages SJ) zasugerowali 290 poprawek w tekście. Ponowna ocena również była negatywna, a Teil
hard otrzymał zakaz wypowiedzi i publikacji z filozofii i teologii katolickiej. Zob. Waloszczyk, s. 16; 
Speaight, s. 260. Broniąc Teilharda, B. de Solages twierdził w 1947 r., że „Truth was immmutable, 
but its expression changed", Speaight, s. 278.

55 Por. „The renewal of Catholic thought in France, and in particular the «new theology», had 
already provoked a lively reaction in Rome”, Speaight, s. 277.

56 Papież Pius XII wydał wtedy encyklikę Humani generis, w której poddał surowej krytyce 
powszechny, kosmiczny ewolucjonizm, jako zamach na myśl katolicką. Zob. Waloszczyk, s. 17.

57 W rozmowie z ambasadorem sowieckim przy ONZ, Jakowem Malikiem (1906-1980) Teil
hard dziwił się, dlaczego Rosjanie i Amerykanie pozostają we wzajemnym napięciu (Waloszczyk, 
s. 18). Jako jezuita powinien nie tylko znać historię i teraźniejszość komunizmu, ale również do
kumenty papieskie na ten temat.

58 Por. esej poświęcony tej tematyce oraz słowa „oby przyszedł moment, kiedy człowiek z uli
cy zrozumie, że więcej jest poezji w potężnej aparaturze przeznaczonej do rozbijania atomów niż 
w armacie”, Teilhard de Chardin, Bénergie humain, [w:[ idem, Oeuvres, t. VI, Paris 1962, 
s. 170, cyt. przez Waloszczyk, s. 143 (pomylono strony).

59 Por. Speaight, s. 332.
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Wbrew Kościołowi książki filozoficzne de Chardina zostały stopniowo wydane 
drukiem. W roku 1957 władze kościelne zakazały sprzedaży wydawanych właśnie 
pism Teilharda w księgarniach katolickich, zaś w roku 1962 nakazano wycofanie ich 
z bibliotek seminaryjnych i uczelni katolickich60. Mimo to, teilhardyzm zyskiwał po
pularność i wywarł znaczny wpływ na życie Kościoła w dobie II Soboru Watykań
skiego61. Wśród zwolenników stał się sztandarowym autorytetem w walce na rzecz 
stworzenia nowego ducha w łonie Kościoła katolickiego u schyłku XX wieku62. Na 
przełomie wieków jego popularność spadła63. Do idei Teilharda odwołują się nato
miast zwolennicy New Age64. Niejasny i nieprecyzyjny styl esejów francuskiego jezu
ity oraz niechęć tego autora do filozofii uprawianej w sposób systematyczny pozwala 
widzieć w nim jednego z inspiratorów współczesnego postmodernizmu.

60 Pacewicz, s. 14-15.
61 Wątek ten będzie poruszony pod koniec niniejszej monografii.
62 Por. „równolegle ze wzrastającym zainteresowaniem myślą Teilharda tworzy się w kręgach 

bezkrytycznych entuzjastów atmosfera kultu jego osoby”, Marksizm a fenomen, s. 20.
63 Por. „ogromne zainteresowanie myślą Piotra Teilharda de Chardin (...), a nawet niespoty

kany entuzjazm dla jego poglądów, przeminęły wraz z wiekiem XX", Teilhardyzm, s. 7.
w Por. „W większości koncepcji pochodzących z kręgów RNE [Ruchu Nowej Ery] materia 

jest święta, uduchowiona, twórcza, ewoluująca, rozwijająca się, mądra i czująca. Nie przypadkiem 
spora grupa luminarzy «New Age» wskazuje na Pierre’a Teilharda de Chardin SJ jako na osobę, 
który silniej wpłynęła na ich życie duchowe i wybory światopoglądowe”, B. Dobroczyński, New 
Age, Kraków 2000, s. 126, Krótko i Węzlowato.

63 Autor tej rozprawy miał okazję w ostatnich latach dwukrotnie podejmować problematykę 
teilhardowską podczas wystąpień publicznych. W maju 2007 r. wygłosił odczyt na seminarium 
w Zakładzie Filozofii Polskiej w Instytucie Filozofii UJ na temat teilhardowskiej wizji przyszłości, 
która cieszy się wzięciem także w myśli polskiej. Drugą okazją do przedstawienia historiozofii 
francuskiego uczonego był wykład habilitacyjny, wygłoszony w marcu 2008 r., gdy wybór Rady 
Wydziału Filozoficznego UJ padł właśnie na temat związany z osobą francuskiego paleontologa.

66 Por. „ukazały się przekłady dzieł Teilharda de Chardin na niemal wszystkie języki europej
skie”, Μ. Tazbir, Fart detre teilhardien, [w:] Myśl o. Teilharda..., s. 13.

67 Założono nawet specjalne czasopisma poświęcone teilhardyzmowi, np. Acta Teilhardiana. 
Studien und Mitteilungen der Gesellschaft Teilhard de Chardin; Etudes Teilhardiennes; Carnets Teil
hard; The Teilhard Review; Revue Teilhard de Chardin. W roku 2005 we Francji został zrealizowa
ny godzinny film dokumentalny Roberta Mugnerota poświęcony wizji de Chardina pt. „Pierre

Stan badań

Badacz myśli filozoficznej, podejmując studia nad systemem Teilharda de Char
din, napotyka na pewne trudności i łatwo może ulec zniechęceniu65. Pisma francu
skiego jezuity zostały co prawda wydane w oryginale oraz w licznych przekładach 
w dużych nakładach i są łatwo dostępne66. Powstały także niezliczone opracowania, 
zarówno teilhardyzmu jako całości, jak i poszczególnych aspektów tej wizji świata 
w wielu językach67. Temat wydaje się znany i przebadany. Liczne trudności dla bada
cza tkwią jednak w tych pismach i w owej ogromnej literaturze. Pisma Teilharda są 
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niejasne, zawiłe, pełne neologizmów i nieostrych sformułowań, wiodących do roz
bieżnych wniosków6“. Jego filozofia to wizja; autor pozornie niczego nie twierdzi, 
a tylko „widzi”. Definicje pojęć są nieostre, a wnioski niezwykle ogólne* 69. Literatu
ra teilhardowska nie ułatwia zadania historykowi podejmującemu studia nad tymi 
kwestiami, gdyż ogromna jej większość powstała wśród entuzjastów francuskiego 
uczonego, a więc przedstawia jego poglądy w sposób apologetyczny, sugestywny, 
wręcz jednostronny, nieznoszący sprzeciwu, utrudniający krytyczną refleksję70. Jest 
to jednak prezentacja, która zdaje się sugerować, że głębiej kryje się inny Teilhard, 
wolny od apologetycznej projekcji. W tym punkcie otwiera się szansa na nową re
fleksję badawczą71. Teilhardyści interpretują jego poglądy wedle przyjętych założeń 
wstępnych, sugerują gotowe interpretacje, nakładają na niejasny system przejrzyste 
modele interpretacyjne, a ewentualnych krytyków wydają się zaliczać do grona po
wierzchownych profanów. Piszą swe rozprawy aluzyjnie i sugestywnie, stawiają bez- 
alternatywne oceny72. Teilhardyzm budzi emocje i namiętne spory, a jego wielowąt- 
kowość i całościowy charakter wymaga sprawnego poruszania się po oceanie myśli 

Teilhard de Chardin. Les ailes de l’esprit”. Występują w nim liczni zwolennicy leilhardyzmu z róż
nych krajów świata, również z Watykanu.

“ Aby uniknąć wieloznaczności w interpretacjach teilhardyzmu, konieczne jest całościowe 
odczytanie jego pism. Warto pamiętać ponadto, że np. listy de Chardina zawierają cenne uwa
gi, będące zastosowaniem ogólnych pojęć uczonego do konkretnych zagadnień, przez co wizja 
Teilharda staje się jaśniejsza. Niektórzy badacze wybierają ujęcia bardziej ortodoksyjne (por. 
K. Kłósak, Natura człowieka w »fenomenologicznym» ujęciu ks. Teilharda de Chardin, „Znak”, 
nr 77 (1960), s. 1464-1483), inni zaś skłaniają się ku rozumieniu w większym stopniu krytycznemu 
(por. Philippe de la Trinité). Zupełnie nieuzasadnione są opinie w rodzaju: „He required precision”, 
Speaight, s. 214.

69 Być może Teilhard znał i stosował się do zalecenia mistrza sztuki dyplomacji, hiszpańskiego 
jezuity Baltazara Gracjana (XVII w.), który pisał: „Jasna wypowiedź nie jest nigdy należycie do
ceniana. Ten, kto oświadcza coś definitywnie, naraża się natychmiast na krytykę. A gdy go spotka 
niepowodzenie - będzie podwójnie nieszczęśliwy”, B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny, tłum. 
B. G a j e w i c z, Warszawa 2004, s. 31.

70 Por. „Teilhardowska wizja bytu stała się (...) fenomenem, który (...) zauroczył nie tylko 
znaczne kręgi inteligencji katolickiej, lecz także ludzi religijnie obojętnych, a nawet ateistów", 
Z. Łotys, Teilhardowska koncepcja postępu, Olsztyn 1998, s. 9 (dalej: Łotys). Zdaniem tego autora 
w XX wieku nikt inny - prócz Teilharda - nie uzyskał tak wielkiego rozgłosu i uwielbienia (ibi
dem). Zbigniew Łotys, pisząc o Teilhardzie, używa określeń w rodzaju „genialny jezuita” (s. 116), 
czy też „wielki Francuz” (s. 126, 169). Podobnie Konrad Waloszczyk mówi o „narodzinach geniu
szu" (Waloszczyk, s. 9). Zob. też „Jedni mają Teilharda za geniusza, inni za gnostyka albo nawet 
za obłąkanego. Jego myśl ma w sobie coś, dzięki czemu nie da się jej jednoznacznie i definitywnie 
ocenić”, Cz. Bartnik, Historia filozofii, wyd. 2, Lublin 2001, s. 459.

71 Autor tych słów przedstawił główne wątki historiozofii teilhardowskiej w artykule: M. Ka - 
ras, Przyszłość ludzkości w filozofii Teilharda de Chardin, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 39 (2011), 
z. 1, s. 51-82.

72 Okazuje się, że np. książka Norberta Wildiersa (N. M. Wildiers, Ku chrześcijańskiemu 
neohumanizmowi, tłum. J. Fedorowska, Warszawa 1967, dalej: Wildiers), jest właściwie stresz
czeniem myśli Teilharda, na dodatek podanym jego językiem. Bezkrytyczny autor dodaje od siebie 
tylko sugestie i uwagi, które mają na celu odeprzeć zarzuty, a cały wywód to referat myśli de Char- 
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chrześcijańskiej - minionej i obecnej. Wielu zwolenników Teilharda nie identyfikuje 
się z nim całkowicie, a inni nie podają źródeł swych interpretacji, skazując badacza 
na domysły. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia ze specyficznym obszarem 
badań. Jednocześnie potrzeba tych badań daje się łatwo uzasadnić; nic tak nie fascy
nuje, jak system trudny, wpływowy, ważny i rewolucyjny.

Przegląd literatury źródłowej

Pisma filozoficzne Teilharda de Chardin, rozpowszechnianie prywatnie za jego 
życia, były po śmierci uczonego publikowane w różnych wydawnictwach. Władze 
kościelne - widząc rewolucyjny charakter tego dorobku - nie zezwalały na publika
cję. Teilhardyści poszli własną drogą. Podstawowe znaczenie dla badaczy ma trzyna- 
stotomowa edycja dzieł wydana w paryskiej oficynie Les Éditions de Seuil w latach 
1955-1976. Liczne listy Teilharda opublikowane zostały w zbiorach uporządkowa
nych wedle adresatów. W Polsce ukazał się czterotomowy wybór najważniejszych 
pism tego uczonego oraz szereg mniejszych zbiorów i wydań; zasadniczo w warszaw
skim wydawnictwie PAX, głównie jeszcze w okresie komunistycznym, ponieważ Teil
hard uchodził za proroka pojednania pomiędzy chrześcijaństwem a marksizmem73. 
Z kolei współcześnie, w literaturze popularnej de Chardin bywa przedstawiany jako 
nowoczesny teolog, twórca niezwykle wartościowej syntezy nauki i religii, niezrozu
miany przez tradycyjny, tomistyczny Kościół74.

dina w formie złagodzonej, aby ułatwić propagowanie teilhardyzmu w środowiskach niekoniecz
nie zafascynowanych ewolucyjnym panteizmem.

73 Por. „Teilhard zdaje się stawać obecnie dla «Paxu» tego formatu główną, inspiratorską po
stacią filozoficzną, jaką dla środowiska «Więzi» jest E. Mounier, a dla grupy «Znaku» - J. Maritain”, 
Mysłek, s. 173.

74 Por. G. Minois, Kościół i nauka. Dzieje pewnego niezrozumienia. Od Galileusza do Jana 
Pawła II, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1996 (dalej: Minois), s. 341-349 (podrozdział nosi 
tytuł Teilhard de Chardin: wizja teologiczna na miarę nowoczesnej nauki. Wydaje się, że autor nie 
rozumie różnic między tradycyjną dogmatyką a teilhardyzmem. Przeformułowanie doktryny 
katolickiej w teilhardyzmie ledwie jest wspomniane, w formie omówienia w jednym zdaniu, na 
s. 345).

75 Por. Waloszczyk, s. 26; Pacewicz, s. 12.

Oprócz dwóch głównych dzieł, w których autor całościowo podejmuje swą wizję 
świata, a więc Środowiska bożego i Fenomenu człowieka, Teilhard jest autorem około 
200 esejów i szkiców dotyczących wybranych zagadnień filozoficznych75. Obszerne
go dorobku naukowego z zakresu paleontologii i innych dziedzin wiedzy nie badamy. 
Praca nasza dotyczy poglądów filozoficznych i teologicznych francuskiego uczonego.
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Opracowania

W literaturze polskiej i obcej w ciągu ostatniego półwiecza poglądom francu
skiego paleontologa poświęcano bardzo wiele miejsca. Ukazały się tysiące książek 
i artykułów. Podejmując badania nad jego historiozofią, zamierzamy odwołać się 
jedynie do najważniejszych, reprezentatywnych opracowań tematu - zwolenników 
i przeciwników paleontologa.

Wśród autorów zachodnich warto wymienić przede wszystkim książki i wypo
wiedzi Henri de Lubaca SJ (1896-1991), przyjaciela Teilharda i obrońcy ortodok
syjnego charakteru jego myśli76. Wśród entuzjastów teilhardyzmu możemy również 
wymienić takich uczonych, jak N. Μ. Wildiers, P. Smulders, C. Cuénot, R. d'Ouince 
i wielu innych. Z krytyków na szczególną uwagę zasługuje o. Philippe de la Trini
té OCD (Jean Rambaud, 1908-1977), profesor Uniwersytetu Laterańskiego w Rzy
mie, autor książek oceniających teilhardyzm z perspektywy tomistycznej. Karme- 
litański uczony porównywał filozofię de Chardina z kategoriami scholastycznymi: 
bytu, możności i aktu, substancji, rozważał wątki panteistyczne, koncepcję Chrystusa 
Kosmicznego, a także badał wewnętrzną konsekwencję i logikę teilhardyzmu77. Te
ilharda krytykowali także Charles kard. Journet (1891-1975), profesor uniwersyte
tu we Fryburgu (Szwajcaria)78, Dietrich von Hildebrand (1889-1877), wykładowca 
Uniwersytetu Fordham w Rose Hill i znany tomista Jacques Maritain (1882-1973), 
profesor filozofii w Instytucie Katolickim w Paryżu i na Uniwersytecie Princeton7’.

76 Por. H. de Lubac, Teilhard de Chardin. The Man and his Meaning, transi. R. Hague, New 
York 1967 (dalej: Meaning); przekład z: idem, La prier...; H. de Lubac, La pensée religieuse du Père 
Teilhard de Chardin, Paris 1962. Zob. jeszcze: „de Lubac (...) napisał też kilka dzieł poświęconych 
Ojcu Teilhardowi de Chardin, którego uważał za największego apologetę XX wieku”, M. Wójto- 
wicz SJ, Henri de Lubac, Kraków 2004, s. 35, Wielcy Ludzie Kościoła.

77 Philippe de la Trinité, t. 1-2.
78 „Prace de Chardin są zgubne (...) jego synteza jest logiczna i musi być przyjęta lub odrzu

cona w całości, lecz jest ona sprzeczna z chrześcijaństwem (...). Jeśli więc ktoś akceptuje wyjaśnie
nie Teilharda, to musi jednocześnie odrzucić chrześcijańskie pojęcie stworzenia, Ducha, Boga, 
zła, grzechu pierworodnego, Krzyża, Zmartwychwstania, Boskiej Miłości itd.”, „Nova et Vetera”, 
nr X-XII (1962), cyt za: M. Kominek, O posłuszeństwie i o Teilhardzie de Chardin, [on-line:], 
www.krajski.com.pl/teilhard.htm.

79 Por. J. Maritain, Le paysan de la Garonne, Paris 1966, s. 173-187; S. Kowalczyk, Wpro
wadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992, s. 24.

90 Por. „w ostatnim dziesięcioleciu ilość tego piśmiennictwa [na tematy teilhardowskie] jest 
mniejsza niż w poprzednich dekadach”, Pacewicz, s. 15; „Pod koniec XX w. zainteresowanie Teil- 
hardem trochę zmalało", Cz. Bartnik, Historia filozofii, s. 454.

81 Por. J. Klinger, O. Teilhard de Chardin a tradycja Kościoła wschodniego, [w:] idem, O isto
cie prawosławia. Wybór pism, opr. M. Klinger i H. Paprocki, Warszawa 1983, s. 343-364 (dalej: 
Klinger).

Na temat Teilharda dawniej pisali u nas przede wszystkim prof. Cz. Bartnik, prof. 
J. Kulisz SJ, A. Polkowski, T. Płużański, K. Waloszczyk i L. Wciórka80. Omawiano 
główne założenia teilhardyzmu. Poruszane były wątki dotyczące podobieństw i róż
nic dzielących tę i inne wizje świata81. Wśród autorów piszących na ten temat warto 
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jeszcze wymienić takich uczonych jak K. Bogdański, B. Gawęcki, J. Klinger, K. Kłó- 
sak, T. Rylska, ]. Strojnowski, W. Stróżewski, M. Tazbir, Z. Żaba i inni82.

82 Wszystkie książki i opracowania, które wykorzystamy w tej monografii, są cytowane 
w przypisach i zebrane w bibliografii.

83 A. Plater-Syberg, Comment je comprends le message du p. Teilhard de Chardin. Essai 
théologique: un nouveau point de vue sur le système teilhardien, Moulins 1968, stron 190 (dalej: 
Plater-Syberg).

M Por. Łotys, stron 188.
85 Łotys, s. 173: „Rację ma znany publicysta «Le Monde» H. Fesguet, który stwierdził, że 

chrześcijaństwo zbyt dobrze zna «wartość proroków», aby Teilharda zlekceważyć”. Por. też „Czło
wiekiem, który wstrząsnął myślą chrześcijańską wieku XX, jest jezuita francuski, Pierre Teilhard 
de Chardin”, Cz. Bartnik, Historia filozofii, s. 453; „Przyjmując pojęcie ewolucji za-punkt wyjścia 
swej koncepcji, Teilhard de Chardin wstrząsnął scholastycznymi podstawami teologii katolickiej”, 
I. Krasicki, Watykan na rozdrożu (1960-1970). Tlo i wyniki Soboru Watykańskiego II, Warszawa 
1971, s. 248.

86 Pacewicz, stron 180.
87 W. M. Fac, Antropologia społeczna Piotra Teilharda de Chardin, Lublin 2000, stron 278 (da

lej: Fac). Monografia została napisana jako rozprawa doktorska pod kierunkiem ks. prof. Cz. Bart
nika w Lublinie.

88 Por. Mysłek, s. 163-176.

Ciekawe są także prace mniej znane. Wśród książek poświęconych Teilhardowi 
oryginalna i interesująca jest rozprawa polskiego duchownego, ks. Aleksandra Plate- 
ra-Zyberga (1899-1981), wywodzącego się z hrabiowskiej rodziny inflanckiej, który 
wydał we Francji swe prywatne przemyślenia nad wizją Teilharda83. Książka, napi
sana w języku francuskim z niezwykłą lekkością i swobodą, pełna jest optymizmu 
i uznania dla teilhardyzmu; posiada imprimatur diecezji Nevers. Autor stanowczo 
polemizuje z krytykami myśli de Chardina i twierdzi, że francuski uczony dokonał 
niezwykłej, udanej syntezy tradycji arystotelesowsko-tomistycznej z konkurencyjną 
filozofią neoplatońsko-augustyńską na gruncie chrześcijańskim. Wedle ks. Platera 
o. Teilhard był myślicielem o nieposzlakowanej ortodoksji, ale autor nie analizuje 
najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi de Chardina.

Również w ostatnich latach ukazują się nowe monografie dotyczące myśli de 
Chardina. Z nowszych publikacji wymieńmy książkę, którą przedstawił Zbigniew 
Łotys. Autor podjął temat postępu w ujęciu Teilharda84. Książka ta zawićra znacznie 
szersze rozważania, niż sugeruje jej tytuł, gdyż autor rozważa przekrojowo główne 
kategorie filozofii francuskiego uczonego, poszukując kluczowego wątku, jakim jest 
idea postępu. W zakończeniu Łotys przewiduje nadchodzący renesans myśli teilhar- 
dowskiej. Jego zdaniem de Chardin to współczesny „prorok”, atrakcyjny dla myśli 
chrześcijańskiej85.

Kluczowe dla teilhardyzmu i historiozofii de Chardina pojęcie noosfery przed
stawił Grzegorz Pacewicz86. Sporo refleksji na temat teilhardowskiej historiozofii 
podjął ks. Waldemar M. Fac87. O stosunku marksistów do wizji Teilharda możemy 
się dowiedzieć z publikacji D. Tanalskiego, T. Płużańskiego, a także W. Mysłka88. Po
mimo dobrego wykorzystania literatury źródłowej i licznych opracowań powstałych 
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na temat teilhardyzmu, argumentacja większości omawianych tu prac toczy się nie
mal wyłącznie z perspektywy teilhardowskiej, a dzieła krytyczne (takich autorów, jak 
Philippe de la Trinité, D. von Hildebrand, Ch. Journet, J. Maritain) nie są właściwie 
wykorzystywane przez badaczy*19. Trzeba jednak do nich obszernie nawiązać.

Naszym celem w tej monografii jest więc zrównoważenie tej jednostronności.

Plan rozprawy

W monografii tej mamy zamiar rozważać historiozofię Teilharda de Chardin na 
tle jego poglądów filozoficznych, zaangażowania społecznego i religijnego, a także 
biorąc pod uwagę jego oddziaływanie na Kościół i kulturę chrześcijańską w konfron
tacji z filozofią katolicką jego epoki.

W kolejnych rozdziałach zbadamy wpierw założenia jego wizji świata (monizm), 
mechanizmy rządzące przemianami w świecie, rozumienie religii, Kościoła, opis 
przeszłości i teraźniejszości, aby na tym tle przystąpić do rekonstrukcji poglądów 
Teilharda na temat przyszłości ludzkości, owych „kierunków przyszłości”, o których 
pisał na kartach swych dzieł. Przez cały czas będziemy konfrontować opinie de Char- 
dina z nauczaniem papieży, filozofów i teologów z jego epoki. W zakończeniu podsu
mujemy te badania. Bibliografia będzie obejmować różnorakie źródła i wykorzystaną 
literaturę przedmiotu.

Autor tej książki pragnie wyrazić serdeczne podziękowania dla p. prof, dra hab. 
Jana Skoczyńskiego, wybitnego znawcy filozofii dziejów, za nieocenioną pomoc 
w badaniach nad historiozofią i za szereg cennych uwag merytorycznych, których 
udziela mi już od wielu lat. Chciałbym także podziękować za życzliwe przyjęcie mo
ich artykułów i monografii, za sporządzenie wielu recenzji wydawniczych (przede 
wszystkim oczywiście niniejszej książki) i za wszelkie wsparcie w badaniach nauko
wych i w pracy uniwersyteckiej. *
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Monizm ewolucjonistyczny

Każde opracowanie z zakresu historii filozofii, w którym Znajdziemy ogólną pre
zentację poglądów Teilharda, wymienia zwykle punkty węzłowe na osi czasu, wy
różniane przez francuskiego uczonego w jego rozumieniu uniwersalnej ewolucji ko
smosu od punktu Alfa aż do Omegi, czyli kresu dziejów. Cała historia świata toczy 
się w ramach tego schematu. Analizując wizję de Chardina, należy jednak sięgnąć 
głębiej i przedstawić główne elementy jego metafizyki90. W teilhardowskiej wizji 
świata podstawowe miejsce zajmują bowiem następujące czynniki: Bóg i człowiek, 
a także materia i duch, a świat jako całość pozostaje w procesie ewolucji zbieżnej 
(konwergencji). Stworzenie bytów fizycznych i dzieje wszechświata mają dla Teilhar
da charakter ewolucyjny91. W tym ujęciu Bóg nie stwarza świata z nicości, ale jed
noczy rozproszoną w wielości materię (możność)92. Pojmowanie pierwotnego stanu 

90 Por. „Równocześnie z fizyką dynamizuje się na naszych oczach metafizyka”, Teilhard 
de Chardin, Science et Christ, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, Paris 1965, s. 221, cyt. przez: Walosz
czyk, s. 140.

91 Por. „Stwarzać znaczy, dla Boga, jednoczyć”, Teilhard de Chardin, Un seuil mental sous 
nos pas: du cosmos à cosmogénese, [w:j idem, Oeuvres, t. VII, Paris 1963, s. 271 („créer, pour Dieu, 
c’est unir"). Zdanie cytowane m.in, przez: Bartnik, s. 213; zob. też Wciórka, s. 212, a także Kulisz, 
s. 28: „akt stwórczy Boga nie ogranicza się tylko do działania «od czasu do czasu», ale jest aktem 
koekstensywnym całej tworzącej się rzeczywistości". W kwestii monogenizmu Teilhard nie pozo
stawiał wątpliwości, twierdząc, że „«pierwsi rodzice» nigdy realnie nie istnieli, a mit o nich symbo
lizuje egzystencjalne problemy człowieka uniwersalnego”, Łotys, s. 89. Niektórzy starają się bronić 
ortodoksyjności de Chardina w tej sprawie. Zob. K. Kłósak, Ks. Piotr Teilhard de Chardin a za
gadnienie monogenistycznych początków ludzkości, „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 1 (1963), 
fase. 2, s. 83-113 (np. s. 97: „jest jednak w stosunku ks. Teilharda do poligenizmu coś zagadkowego 
i niedopowiedzianego do końca”). Warto jednak pamiętać (jak pokażemy w innym miejscu), że de 
Chardin ukrywał swe poglądy (work underground) przed władzami zakonnymi.

92 Por. „Nicość absolutna u Teilharda oznaczać może nie brak jakiegokolwiek istnienia, lecz 
brak jakiegokolwiek zjednoczenia, a więc całkowitą, pozbawioną najbardziej elementarnych śla
dów jedności, wielość”, Wciórka, s. 119; „Ewolucja jest wyrazem w czasie i przestrzeni stwórczego 
działania Boga”, Kulisz, s. 98; „akt stwórczy - to permanentne stawanie się, to ruch od «mnogości» 



Rozdział 1

wszechświata, punktu Alfa, jako maksymalnego rozproszenia, pierwotnej możności 
i materialnej nieuformowanej wielości przypomina znane z historii filozofii staro
żytnej poglądy Anaksagorasa, gdy wszystko jest pierwotnie we wszystkim, a także 
Empedoklesa, gdy panuje pierwotny chaos93. Wbrew tomizmowi, Teilhard powiadał 
wprost, że pierwotny stan kosmosu polegał na realnym istnieniu materialnego two
rzywa94. Jego wizja dziejów jest w głównych zarysach chrześcijańska, a więc linearna, 
a nie cykliczna95. Należy jednak rozważyć, czy chrześcijańska jest koncepcja punktu 
Alfa? Skoro pierwotny stan kosmosu nie jest nicością, ale chaosem potrzebującym 
zjednoczenia, a Bóg tego dokonuje, to już w tym pierwszym, wyjściowym punkcie 
historiozofii francuskiego uczonego widzimy podstawę do uzasadnienia jego pan- 
teistycznego stanowiska: świat ma swą własną podmiotowość, staje się partnerem 
Boga, tego drugiego bieguna teilhardowskiej dialektyki96. Ponadto za pomocą swej 
teorii de Chardin zastępuje tradycyjne ujęcie chrześcijańskiego stworzenia z niczego 
(creatio ex nihilo) na rzecz bliższej ewolucjonizmowi teorii naturalistycznej, o od
wiecznym istnieniu kosmicznego tworzywa97 98. Świat nabiera własnej, immanentnej 
wartości. W jego dalszej refleksji chrześcijaństwo, przez idee Wcielenia i Odkupie
nia, staje się uzasadnieniem dla wiary w świat”. Przecież już w roku 1918 francuski 

w kierunku «jedności», to unifikacja stwórcza, to «omegalizacja», w trakcie której byt jednoczy się 
i rozwija”, Łotys, s. 55.

93 Teilhard chętnie odwoływał się do hylozoizmu greckiej filozofii presokratejskiej. Por. „nie 
jestem ani filozofem, ani teologiem, ale badaczem fenomenu, fizykiem w dawnym, greckim zna
czeniu", cyt. za: Gadacz, t. 1, s. 406; „sama materia ma serce - jest owocem miłości, sama miłu
je i jest miłowana”, Fac, s. 178. Dobrze jest pamiętać, że presokratejski fizyk jest jednak filozo
fem, a nie tylko fenomenologiem, i to o bardzo śmiałych, monistycznych aspiracjach do opisania 
całej rzeczywistości za pomocą jednej zasady duchowo-materialnej. Zob. G. Kirk, J. Raven, 
M. Schofield, Filozofiaprzedsokratejska, tłum. J. Lang, Warszawa 1999.

94 Por. „Dans la théorie de l’Union créatrice, le Multiple impondérable, que l’Évolution as
signe comme état originel au Cosmos, doit être pris comme ayant eu une existence vraie, objective, 
absolue”, Teilhard de Chardin, Ecrits du temps de la guerre (1916-1919), Paris 1965, s. 184-185; 
„La creazione, che lui intende come unione creatrice, azione unificatrice, e misterioso prodotto 
di completamento dell’Essere assoluto stesso (pleromizzazione). Teilhard non si è mai adattato 
all’idea cristiana della «creazione dal nulla» verità di fede divina, (cfr Gen. 1, 1, e definita solen
nemente dal Concilio Lateranense IV e dal Concilio Vaticano I). Per lui, «creare è unire», è «uni
ficare il multiplo puro». «Dio non si completa che unendosi». La sua concezione, quindi, è una 
vera teogonia heghelliana, non teologia cristiana", L. Villa, Il gesuita massone ed eretico Teilhard 
de Chardin, Brescia 2006, s. 49.

95 Por. „przeciwstawia się Teilhard teoriom filozoficznym i naukowym, które głoszą cyklicz- 
ność dziejów", Waloszczyk, s. 182.

96 Podobnie człowiek, u de Chardina, współpracuje z Bogiem w dziele stwarzania: „działając 
w dziedzinie materialnej, człowiek staje się współuczestnikiem aktu stworzenia”, Pacewicz, s. 147.

97 Francuski teolog dominikański, o. Guérard des Lauriers, wykładowca na papieskim Uni
wersytecie Laterańskim, twierdził wprost, że „Teilhard postule une matière co-éternelle à Dieu”, 
H. Cuypers, op. cit., s. 44.

98 Por. „świat, jako całość, jest dobry i godzien zaufania", Pacewicz, s. 20. W roku 1916 Teil
hard pisał w liście do kuzynki, że: „he had certain things to say about thè magical appeal of Nature,
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jezuita wyznał: „Rozpoznaję, że moja siła i radość leży w tym, co samo w jakiś spo
sób dokonuje się dla mnie: w połączeniu Boga i Świata, w którym ostatni daje «bez
pośredniość» Boskiemu, a pierwszy daje duchowość materialnemu. (...) Czyż Jezus 
Chrystus nie jest «ludzkością», a nawet «Stworzeniem w osobie»?””.

W filozofii katolickiej, w czasach, gdy francuski jezuita formułował swoje poglą
dy, początek historii wszechświata uzależniano całkowicie od Boga, którego bytowy 
status różni się zasadniczo od stwarzanej rzeczywistości. Bóg stwarza świat z niczego 
(ex nihilo), owo „nic” jest negacją bytu i nie ma żadnego pozytywnego charakteru, 
żadnej treści, nie istnieje, „jest” natomiast brakiem wszelkiej substancji (non ens). 
Świat jest więc przygodny, całkowicie zależny od Boga, który stwarzając, utrzymuje 
go następnie w istnieniu mocą swej woli1“. W refleksji Teilharda nie ma miejsca na 
taką przygodność rzeczywistości materialnej* 100 101, a więc otwiera się droga do zbudo
wania koncepcji panteizmu ewolucyjnego102. Uczony powiedział wręcz, że nie ceni 
sobie zgoła biblijnego rozumienia dzieła stworzenia świata103. Są to słowa zaskakują
ce, gdy wypowiada je jezuita104.

its reality and significance; and of the fulfilment that Christianity could bring to pantheist aspira
tions, if these were properly undestood”, Speaight, s. 76.

” Por. „je distingue que ma force et ma joie tiennent à ce que je vois se réaliser pour moi, en 
quelque façon, la fusion de Dieu et du Monde, celui-ci donnant «l’Immédiateté» au Divin, Celui- 
là spiritualisant le tangible. (...) est-ce que NS. n’est pas l’«Humanité» ou même «la Création en 
Personne»?” List z29 września 1918 r.,Teilhard de Chardin, Genese d'unepensee. Lettres 1914- 
-1919, Paris 1961, s. 314-315. Teilhard mówił też o swych „tendances panthéistes profondes”, Te i 1 - 
hard de Chardin, L’Energie Humaine, Paris 1962, s. 112, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 58 oraz 103.

100 Por. „Creatio sumi potest (...) pro productione ex nihilo sui et subiecti, i.e. non tantum ex 
non-ente, quod non est taie ens, sed ex non-ente, quod est nihil. In qua definitione particula «ex» 
non significat causam materiałem, quasi nihilum esset materia, ex qua fieret id quod fieri dicitur 
per creationem, sed negatur prorsus omnis causa materialis et dicitur fieri aliquid ex nihilo, qua- 
tenus particula «ex» ordinem tantum significat rationis inter terininum negativum et positivum 
seu inter nihilum antecedens et positionem subsequentem rei”, J. Gredt, Elementa philosophiae 
aristotelico-thomisticae, t. II, Friburgi Brisgoviae 1929, s. 237.

101 Por. „la création, c’est-à-dire l’unification progressive du monde n’est plus ni radicalement 
ni absolument contingente”, Philippe de la Trinité, t. 2, s. 69; „brak w koncepcji Teilharda miejsca na 
«creatio ex nihilo», z czego wynika, że Bóg nie jest stwórcą świata, lecz raczej jego twórcą, jako siła 
(w punkcie Alfa) porządkująca chaos tworzywa wszechświata i nadająca ewolucji kierunek i prawa 
dalszego rozwoju”. Marksizm a fenomen, s. 39.

102 Por. „W dziedzinie filozofii Kościół pierwszej połowy XX wieku trzymał się starożytnej, 
wywodzącej się od Arystotelesa i przez św. Tomasza z Akwinu rozwiniętej idei przygodności świa
ta. Według tej doktryny świat jest bytem, do którego istoty nie należy istnienie, który może być 
i może nie być (...). Teilhard odważnie przeciwstawiał się koncepcji przygodności świata i człowie
ka, widząc w niej zagrożenie dla woli życia współczesnych ludzi”, Waloszczyk, s. 192-193. Zob. też 
ibidem, s. 218 (teza, że Bóg „potrzebuje” świata dla swego dopełnienia).

103 Por. „je ne me reconnais aucune sympathie pour le Créationisme biblique”, list Teilhar
da do C. Tresmontanta z 1954 r., cyt. za: Philippe de la Trinité, t. 2, s. 58; „The idea that the act 
of création was essentially an act of union brought him at once into apparent conflict with the 
Catholic dognia of création «ex nihilo»”, Speaight, s. 84. W tomizmie wcale nie chodzi o literal
ne odczytywanie Pisma Świętego. Jezuici w czasach de Chardina nie byli przecież protestanckimi 
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Rozważając metafizyczne podstawy teilhardyzmu, skonfrontowane z filozofią 
tomistyczną, warto zwrócić uwagę, że myśl de Chardina nie opiera się na filozofii 
bytu10’, nie korzysta z koncepcji możności i aktu, ale przyjmuje dynamiczne rozumie
nie substancji; polega na konstruowaniu ogólnej wizji kosmosu, w której autor ukry
wa swe stanowcze tezy pod pozorem czysto technicznej „fenomenologii”105 106. Zasięg 
teilhardyzmu, obejmując cale dzieje od punktu Alfa aż do Omegi, a także śmiałość 
formułowanych opinii pozwalają uznać, że nie jest to jednak opis fenomenów, ale ra
czej metafizyka kosmicznego procesu107. Radykalnie różny od tomizmu, teilhardyzm 
prowadzi następnie do głębokiego przeformułowania filozofii i teologii chrześcijań
skiej108 109. W środowiskach teilhardowskich są one budowane na gruncie ontologii „hi- 
per-ewolucyjnej”, a więc na modelu ewolucji totalnej, która polega na ciągłym jedno
czeniu wielości (réduction progressive d'une pluralité primitive)"*. Zarazem Teilhard 

kreacjonistami, którzy w USA do dziś odczytują dosłownie większość wypowiedzi Księgi Rodzaju. 
Zob. K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy. Warsza
wa 2007, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t.l.

IM Polski marksista T. Płużański ostro atakował katolickich krytyków teilhardyzmu: „jeśliby 
się udało ortodoksyjno-katolickim przeciwnikom Teilharda «udowodnić» mu panteizm, pozosta
łoby tylko dowiązać go do Spinozy jak do młyńskiego kamienia i utopić w odmętach odszczepień- 
stwa i herezji”, Marksizm a fenomen, s. 25.

105 Por. „j'entrevois, plus profond que la «métaphysique de l’Esse», une métaphysique «de 
l’Union»”, list do C. Tresmontanta z 1954 r., cyt. przez Philippe de la Trinité, t. 2, s. 58.

106 Por. ,,he never attempted a philosophical synthesis outside the points of view he adopted, 
and they were dictated by an objective science”, Meaning, s. 101-102. Jednakże „pojęciom nauko
wym nadawał często sens metafizyczny. Stąd nowość jego systemu", Cz. Bartnik, Historia filozofii, 
s. 454. Cenzor Fenomenu człowieka zauważył, że „Verum non est auctorem sese continere intra 
ordinem phenomenorum. Nam constanter innuit vel docet quae ad ontologiam pertinent, et ali- 
quando quaestiones cum fide connexas praeoccupat”, Lettres, s. 348.

107 Por. „la philosophie générale de Teilhard (...) n’est pas une philosophie de l’être ayant valeur 
objective, immenente et transcendante, - soleil de la métaphysique aux rayons lumineux, - mais 
une vision évolutive du grand Tout organique en devenir et centration, de par l‘«union créatrice», 
et cela relève d’un autre univers de pensée”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 80.

,lw Por. „dążąc do wszechoogarniającej syntezy, Teilhard walczy na wielu frontach: z ortodok
sją tomistyczną, z Pascalem i późniejszymi reprezentantami egzystencjalizmu, z pozytywizmem, 
scjentyzmem, bergsonizmem i wreszcie marksizmem. Usiłując wszystkich pogodzić - wszystkich 
zaatakował”, Marksizm a fenomen, s. 114. Mimo deklaracji „it is of the essence of Catholicism to 
be traditional” (Meaning, s. 13) H. de Lubac broni ortodoksyjności rewolucyjnej myśli Teilharda. 
Podobnie W. M. Fac (Fac, s. 124, 211-212) twierdzi, że „Teilhardowa wizja ludzkości przyszłej jest 
(...) idealnie zgodna z teologią katolicką”. Teza to nader ryzykowna.

109 Zob. „J’ai donc essayé de montrer que les progrès successifs de lêtre créé, depuis sa première 
apparition hors du Néant, jusqu’à la formation de lame raisonnable, jusqu’à l’agrégation des élus au 
Corps mystique de N.-S., sont liés (sinon dus) à la réduction progressive d’une pluralité primitive”, 
Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., s. 304; Philippe de la Trinité, t. 1, s. 109; A. Plater- 
-Syberg (Plater-Syberg, s. 129) bronił ortodoksyjności teologii Teilharda, przypisując mu pogłę
bienie chrześcijaństwa. Teilhardysta C. Cuénot stosował zaś w tym samym celu swoiste manewry 
werbalne: „Teilhard nie jest ortodoksyjny; jest hiperkatolicki, hiperortodoksyjny, reprezentuje or
todoksję przyszłości”, cyt. w Marksizm a fenomen, przypis 73 do rozdziału 7, s. 291.
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był mistrzem dyplomacji w realizacji swych celów: wyrażał się wieloznacznie, unikał 
tradycyjnego języka, stosował zwroty ogólnikowe, nie poruszał wprost kontrowersyj
nych tematów, zmieniał często perspektywę, a nawet udawał, że w zasadzie przyjmuje 
arystotelowsko-tomistyczne zasady uprawiania filozofii chrześcijańskiej (scholasti
cism)"0. W istocie jednak wyraźnie się im sprzeciwiał i starał się zbudować ośrodek 
oporu anty-tomistycznego (extra-thomiste) w Kościele"1.

W tym samym czasie papież Pius XI (1922-1939) starał się umocnić tomizm 
w Kościele. W encyklice Studiorum ducem (1923), wydanej z okazji sześćsetlecia ka
nonizacji św. Tomasza z Akwinu, papież napisał: „dla uniknięcia błędów będących 
źródłem i początkiem wszystkich nieszczęść naszych czasów, należy wierniej niż kie
dykolwiek trzymać się nauk Akwinaty. W samej rzeczy bowiem zwalcza on doskona
le we wszystkich dziedzinach błędne mniemania modernistów: w filozofii, broniąc 
mocy i zdolności inteligencji ludzkiej, dowodzi silnymi argumentami istnienia Boga; 
w dziedzinie dogmatu, rozróżniając porządek przyrodzony od nadprzyrodzonego, 
rzuca głębokie światło i na motywy, które do wiary pobudzają, i na same prawdy 
wiary, przy czym jasno pokazuje, że w ogóle w teologii wszystko, co jest przedmiotem 
wiary, nie opiera się na jakimś mniemaniu, ale na prawdzie i że w niczym zmienione 
być nie może (,..)”"2.

Teilhardowskie połączenie Boga i świata (la fusion de Dieu et du Monde) nie 
zgadza się z tomistyczną teologią katolicką, gdyż jest swoistym odwróconym pante- 
izmem: klasyczny panteizm"3 wywodzi świat z Boga, a myśl de Chardina - odwrot
nie, zakłada ewolucyjne połączenie wzrastającego świata z Bogiem, który wciela się 
na Ziemi w człowieka, Kościół i ludzkość"4. Opinie te pozwalają uświęcić natura-

110 Por. list Teilharda do A. Valensina z 1920 r.: „It would be very useful for me to put myself 
more «en règle» with scholasticism - especially sińce, as things stand in the Church at présent, the 
Aristotelian way is the only way to get an idea in circulation”, cyt. przez: Speaight, s. 115. W Środo
wisku Bożym de Chardin usprawiedliwiał się natomiast ze swego optymizmu słowami: „nich zatem 
nikogo nie dziwi, że tak mało na pozór miejsca poświęcamy złu moralnemu, grzechowi; zakłada
my bowiem, że dusza, którą się zajmujemy, zeszła już z błędnej drogi”, Teilhard de Chardin, 
Środowisko Boże, [w:] idem, Człowiek i inne pisma, tłum. J. i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, 
M. Tazbir, Warszawa 1984, s. 292, Pisma, t.l. (dalej: Środowisko Boże).

1,1 Por. „II faudrait mettre debout un plan rationnel et possible d’action, d’accord avec de 
Lubac, d’Ouince, Fessard, et éventuellement nos Frères blancs, les Dominicains, qui ont tant 
d’«allant», sinon assez de contact positif avec le monde réel (je veux dire extra-thomiste)”, Lettres, 
s. 327.

112 Pius XI, Studiorum ducem, cyt. za: J. Woroniecki OP, op. cit., s. 106.
113 Mamy tu ogólnie na myśli takie systemy filozoficzne, jak neoplatonizm, poglądy Eriugeny, 

Dawida z Dînant, G. Bruno, B. Spinozy czy G. W. F. Hegla.
114 I Sobór Watykański potępił (w Konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej) poglądy pan- 

teistyczne jako niekatolickie. Najprawdopodobniej pod taką samą ocenę podpada wizja ewolu
cji wszechrzeczywistości zaproponowana przez francuskiego uczonego. Zob. „Jeżeli ktoś twier
dzi, że rzeczy skończone, tak materialne jak duchowe, albo przynajmniej duchowe, wyłoniły się 
z substancji Bożej przez emanację, albo że wszystko dokonuje się przez okazywanie się lub rozwój 
(evolutione) Bożej istoty, albo wreszcie, że Bóg jest najogólniejszym i nieokreślonym bytem, który 
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lizm i zachować autonomię świata doczesnego, tak cenną w oczach de Chardina"5. 
Z elementów chrześcijańskich rodzi się tym samym nowa wizja świata"6. Jednym 
z najbardziej charakterystycznych składników teilhardowskiego panteizmu jest prze
konanie, że „ewoluujący świat, a zwłaszcza dokonania ludzkie przyczyniające się do 
wzrostu ducha, przydają Bogu nie tylko «chwały zewnętrznej», ale w pewnym sensie 
wzbogacają Go ontologicznie, są «rodzajem triumfu i rozprzestrzeniania się bytu» 
Bożego”* 115 * 117 *.

urzeczywistniając się wytwarza wszystkie rzeczy dzielące się na rodzaje, gatunki i jednostki - niech 
będzie wyłączony ze społeczności wiernych", Breviarium Fidei, cz. V, nr 24.

115 Por. „[Teilhardowska] przemiana [w chrześcijańskiej filozofii Boga] (...) uwydatnia auto
nomię świata i człowieka w odniesieniu do Boga, a zarazem podkreśla ich współzależność. Zatem 
jej charakter - pozbawiony, jak sądzę, cech sekularyzmu - jest głęboko humanistyczny”, Walosz- 
czyk, s. 225. Nie sposób zatem zgodzić się z tezą amerykańskiego jezuity, który doszedł do wniosku, 
że „Teilhard de Chardin stał się przykładem wiary szukającej zrozumienia, przykładem teologa 
usiłującego, jak św. Tomasz, osadzić swą wiarę w rozumowym światopoglądzie”, J. McKenzie, op. 
cit., s. 272. W przeciwieństwie do Akwinaty de Chardin dokonał przecież radykalnego przeformu- 
łowania dogmatów wiary (aby stworzyć, jak mówił „hiperortodoksję", Teilhard de Chardin, 
Chrystianizm a ewolucja. Sugestie na użytek nowej teologii, [w:] idem, Moja wizja świata i inne 
pisma, tłum. Μ. Tazbir, Warszawa 1987, Pisma, t. 3, s. 150, dalej: Moja wizja świata). Teilhard był 
zatem przekonany, że „w prawdzie Kościoła wiele należy zmienić, ożywić, zaktualizować i wzboga
cić”, Marksizm a fenomen, s. 138.

11,1 Tomiści starannie odróżniali porządek przyrodzony i nadprzyrodzony. Por. „Dzięki wy
mianie myślowej, odbywającej się między przedstawicielami filozofii neoscholastycznej i przed
stawicielami innych kierunków filozoficznych i dzięki kontaktowi z naukami szczegółowymi, fi
lozofia neoscholastyczna poczęła odgrywać rolę pomostu łączącego świat nadprzyrodzony wiary, 
stanowiący przedmiot teologii, ze światem przyrodzonym doświadczenia i wiedzy nauk pozytyw
nych”, P. Chojnacki, Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa 1955, s. 147, Warszawskie Stu
dia Teologiczne, 27.

117 Waloszczyk, s. 193. Myśliciele tomistyczni przeciwni byli łączeniu Boga i świata, gdyż „le 
monde (fût-il celui des anges) sera toujours, comme tel, infiniment distant de Dieu”, Philippe de la 
Trinité, t. 1, s. 104.

Philippe de la Trinité, t. 1, s. 109.
Por. „la création (...) est un acte co-extensif à toute la durée de l’univers”, wypowiedź 

Teilharda przytoczona przez Brunona de Solages, a cytowana przez Philippe de la Trinité, t. 2, 
s. 102.

120 Polkowski, s. 176, Waloszczyk, s. 223. Por. słowa Teilharda o „Chrystusie - Poruszycielu 
Ewolucji («Christ-Évoluteur»)”, Teilhard de Chardin, Christianisme et Evolution. Suggestions 
pour servir à une Théologie Nouvelle [w:] idem, Oeuvres, t. X, Paris 1969, s. 211; idem, Chrystia
nizm a ewolucja. Sugestie na użytek nowej teologii, [w:] Moja wizja świata, s. 148.

Działanie jednoczące Boga, czyli w języku Teilharda akt stwarzania (/’union cre
atrice)"11, trwa w teilhardyzmie zawsze, przez całą historię świata (koekstensywnie 
do jej biegu)119, jest procesem. Innymi słowy, „wszelki ruch na Ziemi pozostaje pod 
wpływem Chrystusa, który wszystko ożywia, nie zakłócając niczego”120. Stworzenie 
(albo raczej uformowanie) świata jest więc procesem, podobnie jak wszelkie inne 
kluczowe interwencje Boga w historię. Przemiany zachodzące w świecie traktowa
nym globalnie są zatem pojmowane jako kierunkowy proces jednoczenia i doskona-
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lenia materii, to znaczy, językiem francuskiego filozofa - ortogenezy'2’. Materia rodzi 
ducha, duch rodzi noosferę, a noosfera zmierza do Boga w punkcie Omega - to zarys 
tej śmiałej wizji121 122. Ewolucja jest naturalna i nadprzyrodzona zarazem. Teilhardyzm 
znosi wszelkie antynomie - jest monizmem123. Monizm ten pozwala teilhardystom 
wydobywać z systemu swego mistrza różne tezy i traktować je apologetycznie: wobec 
marksistów może być ukazany jako czciciel Ziemi, a wobec katolików - jako wierny 
kapłan Boga.

121 Por. Łotys, s. 32.
122 Por. „Punkt Omega to najbardziej istotna konstrukcja teilhardyzmu", Fac, s. 142.
123 W ten sposób teilhardyzm zawiera w sobie niejako wirtualnie wszystkie filozofie, pod wa

runkiem, że są one złagodzone i otwarte wzajemnie na siebie. Oto prawdziwy ekumenizm filo
zoficzny. Dla osób o nieukształtowanych poglądach - wizja niezwykle atrakcyjna, pojednawcza 
i syntetyczna. Z punktu widzenia tomizmu jest to pomieszanie pojęć („confusionisme intégral” 
- Philippe de la Trinité, t. 2, s. 257) i „uczona niewiedza”. Por. „niepokojącym - z punktu widzenia 
czysto racjonalnego - jest nieprzestrzeganie zakresu przedmiotu poznania wraz z ekstrapolacją 
niektórych (np. biologicznych) metod poznania na rzeczywistość, do której stosowanie takich me
tod jest raczej «nieuctwem»”, M. A. Krąpiec, O rozumienie filozofii, Lublin 1991, s. 177, przypis 
24, Dzielą, t. 14.

124 Por. „Ewolucja odbywa się trójrytmem: rozbieżność, zbieżność, wyłanianie się; od różno
rodności nieuporządkowanej do różnorodności uporządkowanej, od chaosu tworzywa wszech
świata do syntezy”, Marksizm a fenomen, s. 131.

125 Por. Teilhardyzm, s. 16.
126 Por. „Trzy główne etapy rozwoju świata można zatem określić trzema słowami: materia, 

życie, myśl”, Wildiers, s. 37.
127 Por. „noosfera jest sferą myśli wytworzonej kolektywnie przez jednostki, społeczeństwa, 

narody, rasy i kręgi kulturowe; to sfera wokółziemskiej świadomości tworzonej przez wszystkie po
kolenia ludzkie”, Pacewicz, s. 11; „noosfera to myśląca powłoka ziemi. Wyraża ona ludzką jedność 
i ewoluuje ku temu, co nadludzkie (ultraludzkie). W noosferze z pokolenia na pokolenie następuje 
przyrost świadomości, wolności i personalizacji", Gadacz, t. 1, s. 417 (brak wzmianki o utopijności 
teilhardyzmu, podobnie, jak w większości opracowań).

W przebiegu dziejów wszechświata, pojmowanych jako jeden całościowy, ewo
lucyjny proces, Teilhard wyróżnia punkty węzłowe, kluczowe momenty ciągłego do
skonalenia się kosmosu. Cała wizja de Chardina jest, ściśle rzecz biorąc, historiozo
ficzna, gdy zakłada się w niej nieustanne przechodzenie od mniejszego do większego 
uporządkowania; dzieje mają jeden, wyraźny kierunek. Całość tego procesu to ewo
lucja zbieżna czyli konwergencja'24. Warto krótko wymienić zasadnicze momenty 
przełomowe w tym procesie, które pojawiają się we wszystkich opracowaniach z hi
storii filozofii podejmujących refleksję nad teilhardyzmem125. Od punktu Alfa aż do 
kresu dziejów w punkcie Omega ważne znaczenie ma powstanie ziemi (geogeneza), 
wyłonienie się życia (witalizacja), ukształtowanie się psychiki (psychizacja), a później 
powstanie człowieka jako gatunku (antropogeneza), następnie zaś powstanie cywi
lizacji (noogeneza)l26 127. W procesie tym Teilhard wymienia również Wcielenie Chry
stusa na ziemi (chrystogeneza) oraz powstający kolektywnie dorobek intelektualny 
ludzkości jako takiej, sfera umysłów (noosfera)'27.
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Wszechświat de Chardina ożywiony jest przez naturalny proces rozwoju i „Teil- 
hard opowiada się za «fizycyzmem». Byty i wydarzenia łączą się fizycznie, nie zaś 
według jakiegoś planu zewnętrznego”12". Działanie Boga ma mieć również charakter 
fizyczny: „Omega oddziałuje na świat przyrody na sposób przyrodniczy, a na świat 
ludzki na sposób odpowiadający wewnętrznej naturze człowieka (...), rozwiązanie 
teilhardowskie [opisu dziejów - M. K.] idzie za wzorem marksistowskim”128 129.

128 Bartnik, s. 32. Por. „W systemie Teilharda ewolucja jest (...) postulatem naukowego myśle
nia w ogóle”, Łotys, s. 29. Warto zatem rozpatrzyć później ewolucyjne pojmowanie innych dziedzin 
życia i poznania niż tylko te, które omawia biologia, bo wedle francuskiego jezuity niezmienna 
„pozostanie (...) tylko sama zasada zmienności”, Łotys, s. 31.

129 Bartnik, s. 32, Waloszczyk, s. 223. Na temat marksizmu Teilhard nie tylko wypowiadał się 
pozytywnie, ale w toku swej działalności często „podejmuje śmiałą próbę przełamania bariery 
wrogości, którą Kościół oddzielił się wówczas od marksizmu. (...) Istotą komunizmu było dla 
Teilharda dążenie do «ultra-ludzkości»; była to naprawdę «nowa» wiara w człowieka, tak przez 
niego oczekiwana”, Polkowski, s. 255. Na naturalizm de Chardina zwróciło uwagę wielu autorów. 
Por. m.in. Ch. Journet, Wizja świata Teilharda de Chardin, „Znak”, nr 68-69 (1960), s. Tli (dalej: 
Journet). Wydaje się, że Teilhard, tak bardzo doceniając marksizm i bolszewizm, nie wziął sobie 
do serca przestrogi papieża Grzegorza XVI (wyrażonej w encyklice Singulari Nos, z roku 1834), 
przypomnianej przez św. Piusa X w roku 1907, a więc w czasie, gdy de Chardin odbywał studia: 
„Gregorius XVI decessor Noster iure scribebat: «Lugendum valde est quonam prolabantur huma- 
nae rationis deliramenta, ubi quis novis rebus studeat, atque contra Apostoli monitum nitatur plus 
sapere quam oporteat sapere, sibique nimium praefidens, veritatem quaerendam autumet extra 
catholicam Ecclesiam, in qua absque vel levissimo erroris coeno ipsa invenitur»”, św. Pius X, 
Pascendi dominici..., nr 57.

130 Teilhard de Chardin, Zarys wszechświata personalistycznego, [w:] idem, Zarys wszech
świata personalistycznego i inne pisma, tłum. M. Tazbir, K. Waloszczyk, Warszawa 1985, s. 60, 
Pisma, t. 2 (tom dalej: Zarys wszechświata). Por. „II n’y a pas, concrètement, de la Matière et de l’E- 
sprit: mais il existe seulement de la Matière devenant Esprit. Il n’y a au Monde, ni Esprit, ni Matière: 
l’«Étoffede l’Univers» est l’Esprit-Matière”, Teilhard de Chardin, Esquisse d'un univers personel, 
[w:] idem, Oeuvres, t. VI, s. 74. Zob. też R. Teldy-Naim (pseudonim Jacquesa Papy), Faut-il 
brûler Teilhard de Chardin?, Paris 1959, s. 95; „Materia, czyli nieświadomość, dokładniej niepełna 
świadomość”, Łotys, s. 23; „Ewoluuje nie idea (...) i nie materia (...), ale «tworzywo wszechświata», 
które nie jest ani czystym duchem, ani czystą materią, lecz ducho-materią”, Waloszczyk, s. 30; Teil- 
hardyzm to „filozofia eksponująca pewien rodzaj panteistycznej «duchomaterii»”, Myslek, s. 166. 
Zob. jeszcze wypowiedzi biologów, którzy wskazują, że teza o ciągłym przejściu od materii do 
ducha nie ma charakteru naukowego, ale filozoficzny: Philippe de la Trinité, t. 2, s. 23, przypis 1.

131 Por. „czytamy o «nowej koncepcji stosunków Duch-Materia, do której prowadzi nas od
krycie (zupełnie nowe i jakże zachodnie!) faktu, że znajdujemy się w porządku już nie Kosmosu, 
ale Kosmogenezy! Nie duch przez ucieczkę poza Materię, ani Duch w niezrozumiały sposób usta
wiony obok (juxtaposé) Materii (tomizm!), ale Duch wyłaniający się z Materii (w wyniku pan- 
kosmicznej operacji). ‘Materia Matrix’. Wszystko to (od tego, co Fizyczne do tego co Metafizycz
ne, poprzez to, co Biologiczne, Psychologiczne i Mistyczne) ze względu na ‘jedność stworzoną’»”, 
Journet, s. 272.

W filozofii Teilharda „nie ma, konkretnie biorąc, materii i ducha; istnieje tylko 
materia stająca się duchem. Na świecie nie ma ani ducha, ani materii: «tworzywo 
wszechświata» jest duchomaterią (rEsprit-Matiere)"'30. Oznacza to zaprzeczenie to- 
mistycznego rozróżnienia na substancje odrębnej natury: materialne i duchowe131. 
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W tym uniwersalnym monizmie należy widzieć korzenie optymizmu Teilharda - 
świat jest dobry, bo jest jednym procesem zainicjowanym przez Boga i zmierzają
cym stopniowo do coraz wyższych form bytowania132. Wedle de Chardina w świecie 
„dobro urzeczywistnia się statystycznie”133 *. W chrześcijaństwie jest jednak inaczej 
- dobro wymaga odpowiedzialnego wysiłku indywidualnych podmiotów moralnych, 
a nie statystyki i wielkich liczb133.

132 Teilhard rozróżnia dwie kategorie ludzi. Istnieją więc: „Pluraliści i moniści. Ci, którzy nie 
widzą, i ci, którzy widzą (...), także pluraliści mogliby «widzieć», są oni po prostu monistami, 
którzy nie znają siebie”, Teilhard de Chardin, laka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, 
s. 23 i 24; Speaight, s. 207. Zob. „Zdaniem Teilharda poznawać, to tyle, co «widzieć»”, Waloszczyk, 
s. 26. W opinii de Chardina (Esquisse d’un univers personel, [w:] idem, Oeuvres, t. VI, s. 73) spór 
pluralistów z monistami to cala historia fizyki, filozofii i religii: „Depuis que la pensée existe, les 
Hommes n’ ont cessé de s’étonner et de se disputer sur la coexistence et les oppositions de l’Esprit 
et de la Matière. Pluralité et Unité: problème unique auquel se ramènent, au fond, toute la Physi
que, toute la Philosophie et toute la Religion. Il semble que nous nous acheminions de nos jours 
vers une solution”. Tym rozwiązaniem jest oczywiście monizm i ewolucja kosmiczna. Zob. też 
Philippe de la Trinité, t. 2, s. 29.

133 Pacewicz, s. 136.
13,1 Por. „W Nieskończonej Złożoności mamy początek zjawiska wolności”, Marksizm a feno

men, s. 144.
135 Waloszczyk, s. 68. Tymczasem dla Teilharda „korzenie życia znajdują się (...) w gwiaz

dach, w tej materii zdawałoby się najbardziej surowej i wrogiej życiu”, ibidem, s. 71. Por. „Teilhard 
est logique, mais par attachement obstiné et irrationnel à son panthéisme matérialiste, en niant 
toute différence d’ordre entre matière et esprit, entre le naturel et le surnaturel, en Dieu et le créé”, 
R. Val nève, Teilhard l'apostat, „Forts dans la Foi”, 14 (1971), s. 133.

136 Pacewicz, s. 99.
137 Wildiers, s. 45.
138 Por. „Teilhard w wielkim stopniu posługuje sie wyobraźnią, w żadnym natomiast - intu

icją i w ogóle nie słucha doświadczenia. Stąd wywodzi sie jego próba rzutowania świadomości na 
nieożywioną materię, próba, dla której nie ma po prostu żadnej podstawy poza jego pragnieniem 
zbudowania systemu monistycznego. Zamiast słuchać doświadczenia, głosu bytu, Teilhard arbi
tralnie napełnia byt wszystkim, co odpowiada jego własnemu systemowi”, Hildebrand, s. 186-187.

Badając teilhardyzm, należy pamiętać, że „Kościół (...) w ruchu odnowy tomi- 
stycznej, bronił absolutnej transcendencji ducha wobec materii i podkreślał niere- 
dukowalny dualizm tych rzeczywistości”135. Natomiast Teilhard „wprowadzał do 
filozofii chrześcijańskiej zupełnie nową ideę ducha (...), im duch jest doskonalszy, 
tym bardziej jest złożony”136, a więc duch wypływa z materii, bo „całej historii świata 
towarzyszy nieustanne potęgowanie się złożoności”137. Ponieważ dla Teilharda Bóg 
stwarza świat jednocząc istniejącą wielość, a zasada monizmu nie dopuszcza żadnych 
zmian jakościowych, które nie byłyby rudymentarnie obecne we wcześniejszych po
staciach ewoluującej materii, zatem wedle de Chardina najbardziej nawet rozproszo
na materia ma w sobie niezwykle rozproszoną jeszcze, ale realną formę świadomości. 
Dzieje świata, to ujawnianie się świadomości w materii, postępujące od form nie
uchwytnych (w materii), przez formy proste u zwierząt, refleksyjne u ludzi, aż do 
świadomości zbiorowej u super-ludzkości, zakładanej u kresu historii138. W punkcie 
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Omega świadomość zjednoczonej, doskonałej ludzkości połączy się ze świadomością 
Boga. Historia doczesna stanie się wieczną teraźniejszością w Bogu. Dzieje zakończą 
się Paruzją.

Głównym znamieniem monizmu Teilharda jest więc przekonanie, że duch roz
wija się i wyłania z materii139, gdyż jego zdaniem „czynnik psychiczny (...) jest ko- 
ekstensywny wobec samej materii, a więc występuje tam wszędzie, gdzie występuje 
materia, niezależnie od stopnia osiągniętego przez nią rozwoju”140. Dlatego słynny 
Francuz mógł uznać, iż „materia i duch [to] - bynajmniej nie dwie rzeczy, lecz dwa 
stany, dwa oblicza tego samego tworzywa kosmicznego”141, a także był zdania, że 
„duch [to] - wyższy stan materii”142. Jak słusznie napisał znany teilhardysta, w myśl 
tej koncepcji „wynurzając się z biosfery, na ziemi pojawia się człowiek”143. Powstanie 

139 Por. „materia i duch - to dwie zmienne sprzężone, których wzajemny stosunek i rozwój 
można by przedstawić graficznie jako krzywą ewolucji", Marksizm a fenomen, s. 83; „Wizja tego 
rodzaju wyklucza radykalnie wszelką doktrynę filozoficzną, która dostrzegałaby nie dające się usu
nąć, różnice porządku pomiędzy materią, życiem, doznawaniem i myślą: czyż dla kogoś, kto raz 
zrozumiał, czym jest myśl, możliwe jest wywodzenie jej z materii?”, Journet, s. 272.

140 Wciórka, s. 51; Por. „cały dynamizm Materii i Ciała przechodzi w genezę Ducha”, Te i 1 - 
hard de Chardin, Comment je cross, [w:] idem, Oeuvres, t. X, przytoczone bez numeru strony 
przez: Polkowski, s. 46. Zob. też „Proces ewolucji mógł się odbyć i postępować dalej dlatego, że 
zarodkowe formy życia i świadomości preegzystowały w materii pierwotnej”, Kulisz, s. 31. Teilhard 
powiedział nawet, że istnieje „purpurowe światło materii, przemieniające się stopniowo i niepo
strzeżenie w złoty blask ducha”, Teilhard de Chardin, Serce materii, [w:] Moja wizja świa
ta, s. 265; por. „Pourpres lueurs de la Matière, virant insensiblement à lor de l’Esprit”, Teilhard 
de Chardin, Le Coeur..., s. 22.

141 Teilhard de Chardin, Serce materii, [w:] Moja wizja świata, s. 276; por. „Matière et 
Esprit: non point deux choses, - mais deux états, deux faces d’une même Etoffe cosmique”, Teil
hard de Chardin, Le Coeur..., s. 35. To śmiałe połączenie materii i życia, a także materii i ducha 
to dobitny wyraz hylozoizmu Teilharda. Por. K. Kłósak, O właściwą interpretację i krytykę dzieła 
ks. Teilharda de Chardin, „Znak”, nr 72 (1960), s. 827; W. Stróżewski, Na marginesie «Człowieka» 
Teilharda de Chardin, „Znak” nr 113 (1963), s. 1333.

142 Teilhard de Chardin, Serce materii, [w:] Moja wizja świata, s. 285; por. „L’Esprit, état 
supérieur de la Matière”, Teilhard de Chardin, Le Coeur..., s. 45. W literacki sposób Teilhard 
przedstawiał ten proces dojrzewania następująco: „praca wodorostu, który gromadzi w swych 
tkankach substancje rozproszone w nieskończenie małych dawkach w bezmiarach oceanu, zmyśl- 
ność pszczoły, która wytwarza miód z soków rozdzielonych w tylu kwiatach, są zaledwie bladym 
odbiciem nieustannego przetwarzania, któremu podlegają w nas wszystkie siły świata, aby stać się 
duchem”, Środowisko Boże, s. 307. Wszechświat de Chardina to fabryka, a Bóg jest inżynierem.

143 Wildiers, s. 37. W myśli Teilharda, podobnie „jak dostrzegał Leibniz, nie ma niczego, co 
nie posiadałoby strony psychicznej, by tak rzec, wewnętrznej siły”, E Copleston, Historia fi
lozofii, t. IX, Od Maine de Birana do Sartre’a, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1991, s. 314 
(dalej: Copleston)·, Gadacz, t. 1, s. 408. Zob. też „Ewolucjonizm stara się [Teilhard] jakoś godzić 
z «monadologią» Leibniza oraz idealistyczną, choć nie triadyczną dialektyką Hegla. Tomistą nie 
był”, Cz. Bartnik, Historia filozofii, s. 454. C. Tresmontant dostrzegał u Teilharda gnostycką ideę 
Boga walczącego w świecie z wielością, Boga, który realizuje się w jednoczeniu pierwotnej wielości 
i wskazywał na podobieństwo tej koncepcji z poglądami Boehmego, Hegla i Schelinga. Wątek ten 
jest omawiany przez P. de la Trinité (Philippe de la Trinité, t. 2, s. 55). Teilhard pisał zaś do C. Tres- 
montanta w roku 1954: „je suis (...) essentiallement panthéiste de pensée et de tempérament; et 
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życia na ziemi i pochodzenie duszy ludzkiej są więc w teilhardyzmie elementami 
przemian w tonie ewoluującej natury, a nie bezpośrednim dziełem Boga - Stwórcy144. 
Tymczasem w myśli chrześcijańskiej dusza ludzka (anima humana) różni się zasad
niczo od świata materialnego, jest duchowa, prosta, a stwarzana jest bezpośrednio 
przez Boga145. Natomiast zdaniem de Chardina to materia rodzi ducha146. Jak refe
ruje zaangażowany teilhardysta, „gdy koncentracja czynnika psychicznego osiągnęła 
pewne maksimum, nastąpił moment krytyczny i dokonał się przeskok, dzięki które
mu pojawił się człowiek”147.

toute ma vie s’est passée à crier qu’il y a un vrai «panthéisme d’union» (Deus omnia in omnibus) 
(un pan-christisme, dasait Blondel) en face du pseudo-panthéisme de dissolution (oriental) «Deus 
omnia»”, cyt. ibidem, s. 57-58.

144 Cenzor traktatu pism Teilharda od razu dostrzegł tę zmianę. Por. „Auctor toto corde evo- 
lutionismo universali adhaeret (...) Manifestum est non servari necessárias et radicales distinc- 
tiones quae Ecclesiae doctrina, simul et metaphysica affirmant adesse inter hominem et cetera 
animalia, inter viventia et non viventia”, Lettres, s. 348.

145 Piszą o tym nawet teilhardyści. Por. Waloszczyk, s. 88. W 15 tezie tomistycznej zawarto 
wprost tę naukę: „per se subsistit anima humana, quae, cum subiecto sufficienter disposito potest 
infundi, a Deo creatur, et sua natura incorruptibilis est atque immortalis", „Acta Apostolicae Se- 
dis”, t. 6 (1914), s. 385. Zob. też L. Kaczmarek, Zarys psychologii neotomistycznej, Poznań 1958, 
Biblioteka Pomocy Seminaryjnych, t. 2.

146 Por. „skoro pojawienie się myśli jest owocem ewolucji, jakże podtrzymywać doktrynę sta
nowiącą wszakże oficjalną naukę Kościoła o stworzeniu myślącej duszy? Tłumaczy się nam co 
prawda, że «nic nie stoi na przeszkodzie, aby spirytualistyczny myśliciel pod zasłoną zjawisk to
warzyszących rewolucyjnym przemianom dopatrywał się określonego działania ‘stwórczego’ czy 
określonego ‘szczególnego aktu inwencji’, który mu będzie odpowiadać». Przypomina się nam 
zresztą o konieczności «odnowienia w sobie pojęcia stworzenia». Dla każdego jednak jasne jest, że 
jeżeli dusza myśląca rodzi się z praświadomości i przedżycia drogą przekształcania albo wyłania
nia, to z pewnością nie zostaje ona stworzona z niczego”, Journet, s. 272.

147 Wildiers, s. 44. Por. „Teilhard expliquera donc logiquement l’origine de l’âme humaine, non 
par une création ex nihilo, mais par le mouvement de la transformation créatrice”, Philippe de la 
Trinité, t. 2, s. 116; „la vision du P. Teilhard de Chardin, monisme spiritualisant qui par d’autres 
voies que le thomisme parvient à éviter l’éceuil du dualisme, pourrait amener un rétablisement 
salutaire”, Plater-Syberg, s. 16-17; „E questo concetto di creazione (= azione unitiva), Teilhard lo 
applica anche all’anima umana; cioè: Dio crea l'anima umana con una azione continua, esercitata 
sugli organismi viventi in corso di evoluzione, l’azione unificatrice delle cellule corporee finirebbe 
col determinare una trasformazione dell’energia psichica animale in un’altra riflessiva e spirituale”,
L. Villa, Il gesuita massone..., s. 51.

148 Płużański, s. 58. Por. „w wizji (...) [Teilharda] znika neomanichejskie przeciwstawie
nie między przyrodoznawstwem i religią, materią i duchem”, J. Życiński, Poeta ewolucji, [w:]
M. Heller, J. Życiński, Drogi myślących, Kraków 1983, s. 216-217. W słowach tych zawarta jest 
surowa krytyka niechętnej teilhardyzmowi filozofii tomistycznej, która odróżnia Boga i świat, ma
terię i ducha, a także dobro i zło, naturę i łaskę oraz wiele innych kategorii łączonych w monizmie 
de Chardina. Tomizm nie ma jednak nic wspólnego z manicheizmem.

Zdaniem Teilharda materia ze swej natury służy duchowi: „Cała realność, także 
materialna, którą obserwujemy wokół nas, służy rozwojowi naszej duszy. Cała re
alność zmysłowa prowadzi nas przez naszą duszę do Boga”148. W świecie, który się 
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przebóstwia, zasadniczo brak zagrożeń duchowych dla człowieka149. Świat i człowiek 
są traktowane dynamicznie: świat zmierza do większej jedności, człowiek do rzeczy
wistości nadludzkiej (/’ultra-humain), a następnie do Boga w punkcie Omega. Czyn
niki tego wzrostu są immanentne światu i w ten sposób naturalizm dominuje w wizji 
Teilharda150. Potwierdzeniem tej opinii jest słuszny wniosek polskiego badacza, że 
„duchowość jest u Teilharda przedstawiona dość ogólnikowo, zjawiskowo i na spo
sób fizyczno-biologizujący. Ma ona jakiś swój początek ewolucyjny, który zbiegł się 
wyraźnie z powstaniem myśli ludzkiej”151.

149 Por. „Dzięki wszystkim bez wyjątku stworzonym bytom pierwiastek Boski oblega nas, 
przenika i urabia. Sądzimy, że jest on daleki, niedostępny, a tymczasem żyjemy zanurzeni w jego 
gorących sferach. (...) ten świat widzialny, do którego odnosiliśmy się z brakiem zainteresowania 
i czci jako do miejsca świeckiego, jest (...) miejscem świętym, a myśmy o tym nie wiedzieli. «Veni
te, adoremus»”, Środowisko Boże, s. 358-359.

150 Fac, s. 93. Por. „bezmiar przestrzeni i czasu, bogactwo świata stale rozwijającego się w nie 
ustającym procesie stwarzania - wszystko to przejmuje lękiem współczesnego człowieka”, Malo- 
ney, s. 174. Naturalizm ten ma wydźwięk panteistyczny, bo: „Bóg w naszych ślepych wysiłkach 
objawia się wszędzie jako uniwersalne środowisko, otoczenie, powietrze, którym oddychamy”, ibi
dem, s. 180.

151 Fac, s. 36. Por. „na skutek pewnego rodzaju determinizmu biologicznego, indywidualne 
Środowiska Boże w miarę powstawania dążą do zespalania się z innymi i dzięki temu połączeniu 
nieograniczenie wzrasta ich energia”, Środowisko Boże, s. 392-293.

152 Łotys, s. 74.0 umiłowaniu „postępu” por. Waloszczyk, s. 139. Chodzi tutaj o postęp natury, 
a nie łaski.

153 Wildiers, s. 53.
154 Bartnik, s. 54-55. W myśl powszechnego ewolucjonizmu: „człowiek (...) jest permanent

nie kreowany przez przyrodę, Boga i coraz bardziej przez swój własny, celowy wysiłek”, Łotys, 
s. 73. Por. „Ewolucji nie traktował jako hipotezy, lecz jako teorię, do której muszą być dostosowane 
wszystkie inne teorie. Nie ogranicza się ona tylko do darwinowskiego transformizmu, lecz prze
kracza dziedzinę biologii i ogarnia całą matematykę, historię i religię. Ewolucji podlega zarówno 
materia, jak i systemy społeczne”, Gadacz, t. 1, s. 414 (zamiast „matematykę" należałoby raczej 
powiedzieć „metafizykę”, a dodać trzeba by było „oraz religia”).

155 Por. Teilhardyzm „jest to wizja całości nie statycznej, ale znajdującej się w procesie o cha
rakterze zbieżno-personalistycznym”, Waloszczyk, s. 55. Symbolem i wyrazem dynamizmu tkwią
cego - zdaniem Teilharda - w materii jest zjawisko promieniotwórczości niektórych pierwiastków. 
Por. „Les substances radio-actives ne seraient-elles pas, au lieu de la manifestation d’une propriété 
générale de la matière actuelle, un vestige-quelque chose comme ces paquets de glace encore non 
fondus, après plusieurs jours de printemps?”, Teilhard de Chardin, Journal, t. 1 (cahiers 1-5) 
(26 août 1915 - 4 janvier 1919), éd. N. i K. Schmitz-Moormann, Paris 1975, s. 202 (dalej: 
Journal).

Na gruncie monizmu bytu i jednorodności natury, zakładanych w filozofii 
de Chardina, w dziejach świata mają miejsce jakości we przeskoki, z których naj
ważniejsze było powstanie człowieka, owego „dziecka postępu”152, „głównego pędu 
ewolucji”153. Wedle de Chardina było ono związane z „błyskawicą nowości, ze sko
kiem megamutacji, z eksplozją hominizacji, jako największego wydarzenia w świe
cie”154. U podstaw tych jakościowych zmian w wizji Teilharda tkwi zasada procesu155. 
Nie można mówić o rzeczach, należy raczej mówić o procesach: „myśl przemienia 
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się w noogenezę dokładnie tak samo jak kosmos w kosmogenezç, a człowiek w an- 
tropogenezę”156. Tak więc każdy istniejący byt podlega dalszym zmianom, bo „być 
bytem to tyle, co dążyć do jedności”157. Żaden byt nie ma stałej, określonej natury, ani 
istoty, ale każdy ciągle się staje, doznaje przemian i doskonali się na osi czasu, raczej 
jako gatunek (fylum), zbiór, suma podobnych bytów, niż jako pojedyncza jednostka 
danego gatunku. Sposób myślenia właściwy dla biologa zainspirował więc refleksję 
Teilharda nad całą rzeczywistością15". W dalszych rozważaniach okaże się, że naturę 
biologicznego gatunku ma w jego ujęciu nawet Kościół katolicki i urząd papieski159, 
a także narody, państwa, władza i cała cywilizacja ludzka (T. Płużański pisał wręcz 
o teilhardowskim «biologizowaniu cywilizacji»)160.

156 Por. „La Pensée se transposant, de ce chef, en Noogénèse (exactement comme le Cosmos 
en Cosmogénèse et l’Homme en Anthropogénèse)”, Teilhard de Chardin, Réflexions sur la pro
babilité scientifique et les Conséquences religieuses d'un Ultra-Humain, [w:] idem, Oeuvres, t. VII, 
s. 288 (przypis autora); idem, Rozważania nad naukowym prawdopodobieństwem i religijnymi 
konsekwencjami rzeczywistości ponadludzkiej, [w:] Moja wizja świata, s. 345. Dla Teilharda czło
wiek nie był zatem bytem, ale raczej procesem, „strzałą w locie", Waloszczyk, s. 92.

157 Wciórka, s. 117. Por. „Kreacja duszy indywidualnej nie odbywa się w izolacji, lecz we 
współpracy z innymi ludźmi”, Łotys, s. 91 ; a także „Wszelki byt pojawił się wskutek narodzin, a jego 
rodzicem jest w pewnym sensie cały wszechświat", Waloszczyk, s. 56.

158 Por. „postęp kumuluje swe siły (...) albowiem jego całkowity marsz jest nieodwracalny 
i niepowstrzymany”, Waloszczyk, s. 183.

159 Wedle zwolennika „nowej teologii”, Jeana Danielou SJ, Kościół dla Teilharda to „kres 
ostateczny ewolucji, już w ewolucji obecny i nadający jej kierunek”, idem, Znaczenie Teilharda 
de Chardin, „Znak”, nr 95 (1962), s. 738. Francuski paleontolog nie przyjmował jednak żadnych 
gotowych bytów, a tylko procesy.

160 Marksizm a fenomen, s. 243. Por. też „Teilhard nie pragnie więc uprawiać ani teologii, ani 
filozofii - chce tylko dokonać przeglądu całości zjawisk (...). Widzi w tym jakiś rodzaj «metabiolo- 
gii», która (...) wiedzie ku zadaniom na dziś i ku obrazowi przyszłości”, M. Schoof, Przełom w teo
logii katolickiej;początki, drogi, perspektywy, tłum. H. Bortnowska, Kraków 1972, s. 116. To zła
godzenie stanowiska de Chardina wydaje się celowe - ma prowadzić do „oswojenia” czytelników 
z teilhardyzmem. Zob. też „kolejnym aspektem ślepoty Teilharda wobec zasadniczo jednostkowe
go charakteru osoby jest jego przesadne zainteresowanie człowiekiem jako gatunkiem. Tu znowu 
nie dostrzega on różnic, jakie istnieją między ludźmi a zwykłymi zwierzętami”, Hildebrand, s. 184.

161 Por. „Tout m’est Tout, et tout ne m’est rien; tout m’est Dieu, et tout m’est poussière: voilà
ce que l’Homme peut dire avec une égale vérité suivant l’incidence du rayon divin", Teilhard 
de Chardin, Le Milieu Divin, |w:] idem, Oeuvres, t. IV, Paris 1957, s. 146; a także: idem, Środo
wisko Boże, s. 367. Zob. również Fac, s. 127.

W omawianej wizji świata znaczenie każdej rzeczy (albo raczej biologicznie: 
gatunku, czyli fylum) zależy od jej miejsca na osi procesu ewolucji, który relaty
wizuje wszelkie absolutne kwalifikacje ontologiczne i moralne. Dobre jest to, co 
późniejsze, bardziej złożone i zaawansowane. Przeszłość się nie liczy. Dlatego Teil- 
hard powiedział: „wszystko jest dla mnie wszystkim i niczym, wszystko jest dla 
mnie Bogiem i wszystko jest dla mnie prochem - oto słowa, które człowiek może 
wypowiedzieć z jednakową słusznością (avec une égale vérité) w zależności od 
kąta padania promienia Bożego”161 * *. To dobitne świadectwo zasad panteistycznego 
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monizmu162. Duch takiego myślenia tkwi we wszystkich rozważaniach francuskiego 
filozofa, które charakteryzuje głęboka konsekwencja. Wszystkie, nawet aluzyjne od
wołania do metafizycznych zasad, mają ten sam wydźwięk16’.

Por. „I abandoned the antiquated static dualism and emerged into a universe in process of 
guided évolution”, cyt. za: Meaning, s. 18.

165 Por. „to dzieło [Teilharda] - choć pozornie eklektyczne i chaotyczne - oznacza się w rze
czywistości wielką spoistością wewnętrzną, organiczną. Można by je chyba streścić w kilku podsta
wowych tezach ( ). Centrum życia duchowego Teilharda wyznaczają dwa pojęcia: Bóg i Wszech
świat”, Wildiers, s. 5.

164 „teilhardyzm (...) łączy w sobie (...) trzy płaszczyzny (naukowo-fenomenologiczną, filo
zoficzną i teologiczną) w jedną całość, ale jako sukcesywne i zarazem dialektycznie przenikające 
się kręgi jednej i tej samej spirali rozwoju widzenia ludzkiego. W wypadku rozerwania tych kręgów 
nie ma teilhardyzmu”, Bartnik, s. 13; „jego monistyczna tendencja prowadzi go do próby likwidacji 
wszelkich rzeczywistych sprzeczności. Pragnie on zachować integralność osoby, lecz zachwyca się 
totalnością. Sprowadza wszelkie sprzeczności do różnych aspektów tej samej rzeczy”, Hildebrand, 
s. 185.

165 Por. Teilhard de Chardin, L’Hominisation, [w:] idem, Oeuvres, t. III, Paris 1957, oma
wiane przez Bartnik, s. 41. Zob. także „wszechświat nie jest całością statyczną, ale procesem, które
go człowiek jest naturalnym rezultatem”, Waloszczyk, s. 56.

166 Por. „trzeba zwrócić uwagę na «biologiczne» traktowanie przez Teilharda zarówno cywili
zacji, jak i kultury”, Pacewicz, s. 40; „Dramat Pascala przestaje nękać ludzkość. Zostaje on przezwy
ciężony, zdaniem Teilharda, przez sprowadzenie fizyki, psychologii, etyki i teologii do wspólnego 
mianownika przemian ewolucyjnych”, Marksizm a fenomen, s. 98; „Teilhard (...) regarded the hi- 
story of culture as «a special form of zoological development»”, Speaight, s. 218.

167 Francuski pisarz i publicysta katolicki Louis Salleron (1905-1989) napisał wręcz, że „le 
commun dénominateur des dérèglement que nous observons aujourd'hui tant dans le domain de 
la foi que dans celui de la liturgie, c’est finalement la substitution progressive du culte de l’homme 
au culte de Dieu. Nous renversons la croyance chrétienne que Dieu a créé l’homme et que le Verbe 
s'est fait chaire, pour concevoir un Dieu qui n’est que l’homme lui même en train de devenir Dieu. 
Nous adorons le Dieu qui procède de nous. Entre l’humanisme de la science et de marxisme et 
l’humanisme de ce néo-christianisme dont Teilhard de Chardin est le prophète, il n’y a plus qu’une 
différence de mots. Le premier annonce la mort de Dieu, et le socond sa naissance, mais l’un et 
l’autre ne confessent plus que l’homme, qui sera demain le tout de l’univers, sous son propre nom 
ou sous celui de Dieu”, L. Salleron, La Nouvelle messe, Paris 1970, s. 57-58.

Można uznać, że w najgłębszym sensie świat Teilharda rządzi się zatem moni- 
zmem, który ogarnia rzeczywistość i wiedzę o rzeczywistości164. Monizm ten ma 
wydźwięk naturalistyczny, skoro „Wszystkie wytwory człowieka (...) mają charakter 
organiczny i biologiczny, są przedłużeniem i wyższym etapem ewolucji przyrodni
czej”165. Zobaczymy dalej, że kultura i religia również są potraktowane jako dzieło 
natury, która w człowieku staje się świadoma samej siebie166. Powszechna zmień-· 
ność kosmosu relatywizuje ostateczny sens intelektualnych wytworów człowieka 
i całej kultury (a nawet religii), za wyjątkiem teilhardyzmu, który staje się proroc
twem, ostateczną teorią, refleksją na temat nowej kultury, kultury całej, zjednoczonej 
ludzkości167.

Rzeczywistość fizyczna ma wyjątkowe znaczenie dla filozofii Teilharda, który 
wspominał, że przez lata w jego duszy gromadziły się: „kult materii, kult życia i kult 
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energii”168, a często wyznawał wprost, że „wszystko, co się dzieje, godne jest adora
cji”169. W słowach tych widać poszukiwania prowadzone poza obszarem tradycyjnej 
myśli chrześcijańskiej170. Adoracja ta nie ogranicza się do sfery religijnej. A nawet 
więcej: religia to kult świata, a nie tylko Boga171. Zbawienie dokonuje się przez pracę, 
a nie tylko przez sakramenty172. W ten sposób dla francuskiego geologa naturalny, 
fizyczny, biologiczny jest cały świat człowieka i - jak stwierdza historyk - „Teilhar- 
dowe rozumienie kultury jest oryginalne. Przede wszystkim nie mają dla niego sensu 
wszelkie przeciwstawienia kultury naturze. Kultura jest dla niego wyższym etapem, 
szczeblem rozwoju biologicznego. Znajduje się ona w samym centrum rozwoju tego, 
co ludzkie”173. O podstawach takiego ujęcia możemy przeczytać w studium poświę
conym myśli de Chardina, że „Teilhard w swej obronie sensu życia nie odwołuje się 
bezpośrednio do Boga, ale do świata właśnie. Jest to ważna innowacja w stosunku do 
tradycji”174.

168 Por. „culte de la Matière, culte de la Vie, culte de l’Énergie”, Teilhard de Chardin, Le 
Coeur..., s. 33; idem, Serce materii, [w:] Moja wizja świata, s. 275.

169 Por. „Teilhard a toujours professe que «lout ce qui arrive est adorable»", Teilhard de 
Chardin, Accomplir l'homme. Lettres inédites (1926-1952), Paris 1968, s. 10 (fragment wstę
pu, autorstwa René d’Ouince SJ), cyt. przez: Bartnik, s. 187. Zob. też „życie materialne, cielesne 
i wszystkie procesy fizyczne zasługują na taki sam szacunek, jak procesy psychiczne, ponieważ 
są to procesy powodowane przez Boga, są jego objawieniem”, Tanalski, s. 110. Odnośnie do tomu 
listów Accomplir l'homme dodajmy, że ukazał się on również w wersji angielskiej, jako Letters to 
Two Friends. Obydwa tomy nie zawierają informacji do kogo były pisane te listy. Każdy tom składa 
się z dwóch części. Jedna zawiera listy pisane po francusku, a druga - po angielsku. W wydaniu 
francuskim druga część jest tłumaczeniem, a w wydaniu angielskim przekładem są listy z części 
pierwszej. W tym sensie oba tomy zawierają po połowie teksty oryginalne i tłumaczenia.

170 Aby osłabić radykalizm niektórych tez teilhardyzmu, zwolennicy jego wizji świata starają 
się sprowadzić najbardziej radykalne poglądy mistrza do czystego opisu, do fenomenologii. Należy 
sądzić, że jest to zabieg celowy, ale nierzetelny, bo teilhardyzm zawiera jednak cały szereg niezwy
kle mocnych twierdzeń metafizycznych. Sam Teilhard ukrywał w ten sposób swoje tezy przed 
krytyką ze strony przełożonych zakonnych. Por. „fenomenologia (lub hiperfizyka czy «pogląd na 
świat») Teilharda de Chardin - to po prostu możliwie dokładny opis wszechświata w oderwaniu 
od wszelkich zagadnień metafizycznych czy epistemologicznych, możliwie jak najściślej oparty na 
przesłankach naukowych, z tym jedynie zastrzeżeniem, że pewien swoisty element, a mianowicie 
ukierunkowanie wewnętrzne, obiektywny «sens» obserwowanego zjawiska objęty jest również za
kresem badań", Wildiers, s. 23.

171 Por. „Chodziło mu [Teilhardowi] o osiągnięcie jedności naszych czynów, dążeń i wysiłków, 
o nadanie naszemu działaniu takiego kierunku, by zwracało się ono równocześnie i ku Bogu, i ku 
światu", Wildiers, s. 9. Cały dramatyzm teilhardyzmu polega na tym, że chrześcijaństwo oznacza 
w wielu kwestiach wybór pomiędzy tymi dwoma celami działania.

172 Por. Waloszczyk, s. 37; „każdy przejaw świeckiego działania człowieka nabiera znaczenia 
działania świętego, współdziałania z Bogiem”, Mysłek, s. 167; „świadomie jednocząc się ze światem 
jednoczymy się z Bogiem, ponieważ w świecie tym obecny jest Chrystus (...). Objąć świat znaczy 
objąć Chrystusa, ponieważ Chrystus i świat stanowią jedno", N. M. Wildiers, Obraz świata..., 
s. 216-217. Wildiers mimo woli wprost ujawnia panteizm Teilharda.

173 Bartnik, s. 59.
17,1 Waloszczyk, s. 82.
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Francuski filozof był uzdolniony literacko i miał rzadką zdolność do wyraża
nia swych pełnych rozmachu wizji za pomocą niezwykłe sugestywnych obrazów 
i zręcznie ujętych idei175. Ważne miejsce w syntetycznej prezentacji teilhardowskie- 
go monizmu ma koncepcja trzech nieskończoności. W ewoluującym wszechświe- 
cie - powiada Teilhard - widzimy rzeczy nieskończenie małe, cząstki elementarne, 
atomy, molekuły. To pierwsza nieskończoność - o rozmiarach bilionowych części 
metra (10 20 cm). Na drugim biegunie rzeczywistości są rzeczy nieskończenie wielkie 
- gwiazdy, galaktyki, przestrzeń kosmiczna. To druga nieskończoność - o rozmia
rach bilionów metrów (1025 cm). Obie te nieskończoności inspirowały już od dawna 
myśl filozoficzną, np. Błażeja Pascala (1623-1662). Teilhard dodaje do nich jeszcze 
trzecią nieskończoność - człowieka, byt nieskończenie złożony, którego mózg jest 
zorganizowaną całością, złożoną z miliardów komórek nerwowych (1022 atomów)176. 
Za pomocą tej śmiałej refleksji opisywany jest cały kosmos i to, co w nim jakościowo 
odmienne177. Warto jednak zwrócić uwagę na wyraźny naturalizm tej wizji, w któ
rej świadomość człowieka jest elementem świata natury, a nie ducha. Filozof tomi- 
styczny dodałby, że nieskończenie złożony mózg jest tylko narzędziem dla działania 
prostej, niezłożonej, ale duchowej duszy ludzkiej, która pochodzi bezpośrednio od 
Boga i decyduje o wyjątkowości człowieka. W myśli Teilharda o odrębności rzeczy 
decydują wielkie liczby, a nie natura; ilość, a nie jakość. Nowe jakości są mutacjami 
wielkich liczb. Wszystko rodzi wszystko. Teilhard jest monistą.

175 Innym ważnym elementem osobowości Teilharda był swoisty rodowy „arystokratyzm” 
charakteru, poczucie dystansu do wielu codziennych problemów. Por. „He remained very much 
a man of his «millieu», although he looked - and how far he looked! - beyond it”, Speaight, 
s. 24.

176 Por. „obok nieskończenie wielkiego i nieskończenie małego pojawia się nieskończenie zło
żone”, Wildiers, s. 45. Zob. też Philippe de la Trinité, t. 2, s. 170. Teilhard odróżniał energię fizyczną, 
tangencjalną (énergie tangentielle), odpowiedzialną za jedność atomów, i energię radialną (énergie 
radiale) czyli duchową (spirituelle) - czynnik tworzący uporządkowaną złożoność. Cała ewolucja 
to narastanie energii radialnej, a zmiejszanie się energii tangencjalnej. Zob. Gadacz, 1.1, s. 415-416 
(opis jest niejasny).

177 Por. Marksizm a fenomen, s. 74. Konsekwentnie punkt Omega byłby połączeniem miliar
dów ludzi w jedności z Bogiem - byłaby to „czwarta nieskończoność” wizji de Chardina.

178 Bartnik, s. 60. Teilhard surowo ocenia przeciwników idei ewolucji, która jego zdaniem „już 
dawno przestała być hipotezą (choć są tacy, co jeszcze ględzą na ten temat)”, Teilhard de Char
din, Rozważania nad naukowym prawdopodobieństwem i religijnymi konsekwencjami rzeczywisto
ści ponadludzkiej, [w:| Moja wizja świata, s. 340.

179 Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, [w:] idem, Oeuvres, t. I, Paris 1955, 
s. 231 i dalej, omawiane przez: Barnik, s. 62.

Uniwersalistyczny monizm ciągle powraca w różnych aspektach tej wizji, 
gdyż „Dla Teilharda kultura jest nie tylko koniecznym komponentem procesu 
hominizacji, ale nawet wyższym etapem powszechnego i zawsze tego samego 
procesu ewolucji życia. Jest ona dopełnieniem i wyższym szczeblem antropo- 
genezy”178. Podobnie „proces cywilizacji jest dalszym przejawem kosmicznego 
procesu zwijania się rzeczywistości”179, a więc innymi słowy „tworzenie się cy- 
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wilizacyj, a w nich narodów, państw i imperiów, jest po prostu nowym etapem 
ewolucji”180.

180 Bartnik, s. 61; a także Marksizm a fenomen, s. 69. Por. „Argumenty Teilharda przemawia
jące na rzecz zaakceptowania ewolucji zostały uznane dopiero przez II Sobór Watykański”, Łotys, 
s. 146.

181 Trudno zatem zgodzić się z opinią, że „najbardziej doniosłe dziedzictwo teilhardyzmu wy
raża się (...) w wypracowaniu nowej wizji świata, w której łączy się w spójną całość przyrodoznaw
stwo i Ewangelia, ewoluujący wszechświat i kosmiczny Chrystus”, J. Życiński, Poeta ewolucji,
s. 216.

182 Bartnik, s. 30-31. Por. „chcę przeto ukazać życie Pana Jezusa krążące we wszystkich rze
czach - jako prawdziwą Duszę Świata”, Teilhard de Chardin, Le prêtre, [w:] idem, Ecrits du 
temps..., przytoczone bez numeru strony przez: Polkowski, s. 110. Zob. też „Seul en fait le (...) 
«panthéisme» chrétien (celui où chaque être se trouve super-personnalisé, supercentré, par union 
au Christ, le super-Centre divin), - seul un tel panthéisme interprète exactement et satisfait plei
nement les aspirations religieuses humaines (tylko (...) «panteizm» chrześcijański (taki, w którym 
każda istota ludzka doznaje superpersonalizacji, superześrodkowania przez zjednoczenie z Chry
stusem, Bożym supercentrum), tylko taki panteizm właściwie ujmuje i w pełni zadowala ludzkie 
dążenia religijne", Teilhard de Chardin, Introduction à la Vie chrétienne, [w:] idem, Oeuvres,
t. X, s. 200; idem, Wprowadzenie do życia chrześcijańskiego, [w:] Zarys wszechświata, s. 169.

182 Por. Bartnik, s. 187 („dopuszczalny i poprawny panteizm konwergencji, zbudowany na 
konstrukcji Chrystusa jako związaniu omegi naturalnej z nadprzyrodzoną”). Teilhard wspominał, 
że w dzieciństwie fascynował się materią i adorował kawałek żelaza. Zob. Teilhard de Chardin, 
Serce materii, [w:] Moja wizja świata, s. 267-268, a także: Speaight, s. 25; Polkowski, s. 38; Walosz- 
czyk, s. 8; Philippe de la Trinité, t. 1, s. 34, Plater-Syberg, s. 22.

IM Zbyt łagodna wydaje się opinia, że system Teilharda „nie będąc panteizmem jest zarazem 
«pan-enteizmem», czyli obecnością Boga we wszystkich rzeczach”, Waloszczyk, s. 220. Teilhard 
przecież „kochał materię, ponieważ widział ją zawsze w ruchu ku duchowości”, Maloney, s. 183. 
W ten sposób w teilhardyzmie materia stanie się kiedyś składnikiem Mistycznego Ciała Chrystusa, 
budulcem punktu Omega, elementem przebóstwionym przez proces ewolucji, ludzką współpracę 
i Bożą łaskę. W monizmie bowiem wszystko jest we wszystkim. Wątpliwe stają się zatem opinie 
w rodzaju: „Teilhard reste parfaitement orthodoxe”, Plater-Syberg, s. 31.

185 Teilhard de Chardin, Kaplan, [w:] Moja wizja świata, s. 24. Por. „Chrystus działa (...) 
we wszechświecie od samego początku, ewolucja dokonuje się w środowisku boskim - milieu 
divin”, W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004, s. 272, Kompendia Filozoficzne·, jego koncepcji 

Nietrudno dostrzec, iż teilhardowski monizm ma wyraźny wydźwięk pante- 
istyczny, gdyż tak pojmowana natura przeniknięta jest dogłębnie i ciągle coraz bar
dziej przenikana pierwiastkiem boskim181. Jak twierdzi Cz. Bartnik: „U Teilharda 
(...) nie ma panteizmu we właściwym, klasycznym znaczeniu, jest natomiast tzw. 
panteizm chrześcijański, który sprowadzał wszystko do rzeczywistości Chrystusa 
i Jego Mistycznego Ciała”182. Dobrze przy tym pamiętać, że owo rozumienie Chry
stusa i Kościoła (Mistycznego Ciała Chrystusa) nabiera nowego sensu. Sam Teilhard 
mówił o „eu-panteizmie” swych poglądów, a więc o optymistycznym przeświad
czeniu, że pod boskim wpływem wszystko się doskonali183 *. Możemy więc określić 
stanowisko francuskiego paleontologa jako panteizm ewolucjonistyczny o inspiracji 
chrześcijańskiej,M. Stąd też w opinii francuskiego uczonego Kosmos to „środowisko 
przebóstwione przez Wcielenie, przebóstwiające przez komunię, dające się przebó- 
stwić przez naszą współpracę”185. W myśli de Chardina świat jest więc „zanurzony 
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w Środowisku Bożym”'86, „poprzez każdy przedmiot, który oddziaływa na nas swą 
istotą, promieniuje na nas Ognisko Powszechne”186 187, a nawet więcej: „Teilhard chce 
tu dokonać ep kowego przełomu, nadając także stworzeniu sens absolutny, przynaj
mniej względnie absolutny”188. Optymizm tej wizji bierze się właśnie z panteistycz- 
nego składnika rzeczywistości189. Skoro świat jest (a raczej staje się) boski, to trze
ba go wielbić, zjednoczyć się z nim i działać na rzecz jego jedności190. Człowiek też 
uczestniczy w bóstwie i jego godność godna jest czci. Zło zaś domaga się nowego 
podejścia - nie jest zagrożeniem, godnym odrzucenia, ale zadaniem do stopniowego 
pokonania19'. Francuski uczony zwracał się więc do Boga słowami: „Chryste chwa
lebny, boski fluidzie tajemnie rozproszony i działający w łonie materii, olśniewające 
centrum, gdzie schodzą się niezliczone włókna wielości!”192, traktując Go jako Boga 
Wszechświata193.

Wszechświat staje się w miarę postępu ewolucji globalnym «Środowiskiem Bożym» (...)..Na wyż
szym etapie rozwoju maksymalnie zhominizowany człowiek coraz bardziej będzie wyręczał Boga 
w kreacji «Środowiska Bożego». W ten sposób stanie się on autentycznym współpartnerem Boga", 
Łotys, s. 164; „Milieu Divin (...) n’esprime de manière recevable ni le cosmos d’ordre naturel, ni 
les valeurs substantielles transcendantes (grâce sanctifiante, vertus théologales, économie sacra- 
mentaire), ni Dieu, ni le mystère de l’union hypostatique du Verbe incarné. C’est le règne d’une 
confusion totale, cosmo-dogmatico-morale et mystique”, Philippe de la Trinité, t. 2, s. 123.

186 Waloszczyk, s. 234. Por. „The presence of God possessed him”, Meaning, s. 19. Gdy Teilhard 
napisał swe główne dzieło „Środowisko Boże”, to jako motto do całego traktatu użył biblijnego 
cytatu „Sic Deus dilexit mundum”. Dla tomisty słowa te oznaczają, zgodnie z Tradycją, że Bóg tak 
umiłował świat, że zesłał nań swojego Jednorodzonego Syna, aby na Krzyżu odkupił grzeszników. 
Wydaje się, że zdaniem Teilharda Bóg tak umiłował świat, że udzielił mu, i nadal udziela, swojej 
boskości. Chrześcijaństwo dla de Chardina to uzasadnienie panteizmu, a dla tomisty - zaprzecze
nie panteistycznej wizji świata, przez Wyróżnienie różnic pomiędzy Bogiem i stworzeniem, naturą 
i łaską, Kościołem i światem.

187 Środowisko Boże, s. 360.
188 Fac,s. 134.
189 Por. „Sans aucun doute, Teilhard se proclame panthéiste, mais, de grâce, que l’on veuille se 

donner la peine de comprendre de quel genre de panthéisme il s’agit. (...) il est panthéiste dans ce 
sens que «Dieu est dans tout» (...) Dieu (...) est le centre universel d’unification, le Dieu-Oméga 
vers lequel la création converge”, H. Cuypers, op. cit., s. 50.

I9<) Teilhard ułożył nawet modlitwę do „przebóstwionej Materii”, na wzór znanej w zakonie 
jezuitów modlitwy „Anima Christi”, propagowanej przez św. Ignacego Loyolę. Por. „Materio! (...) 
Urokiem swym przyciągnij mnie, sokami swymi nakarm mnie! Nieustępliwością swoją umocnij 
mnie. Dążeniem wzwyż wyzwól mnie! Całą sobą, wreszcie, przebóstwij mnie!”, Środowisko Boże, 
s. 357. Komentarz do tych słów ze strony filozofa tomistycznego jest wymowny: „Cest est sens 
profond de l’expression «Milieu divin» qui syntétise le Monde et Dieu dans le Christ-Universel”, 
Philippe de la Trinité, t. 1, s. 142, a także t. 2, s. 123.

191 Por. Zło „pojawia się (...) w sferze kosmologicznej jako «nieunikniony skutek uboczny gry 
wielkich liczb», a na poziomie biologicznym jako «cena postępu»”, Waloszczyk, s. 39.

192 Por. „Christ glorieux, Influence secrètement diffuse au sein de la Matière et Centre éblouis
sant où se relient les fibres sans nombre du Multiple”, Teilhard de Chardin, La Messe sur le
Monde, [w:] idem, Oeuvres, t. XIII, s. 154; idem, Msza na ołtarzu Ziemi, [w:] Moja wizja świata, 
s. 58. Bóg Teilharda przyciąga do siebie Kosmos, jest jak „the ocean that gathers up all the spi ritual 
currents of the Universe”, cyt. za: Meaning, s. 22.
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Wyznacznikiem doskonałości poszczególnych elementów rzeczywistości stało 
się w teilhardyzmie przede wszystkim ich położenie na osi czasu, gdyż ewolucja jest 
procesem kierunkowym i zbieżnym: to, co było wcześniej jest mniej zjednoczone, 
mniej złożone i mniej doskonałe, a to, co następuje później, okazuje się bardziej zjed
noczone, złożone i doskonałe. Zasada ta dotyczy nie tylko materialnych składników 
przyrody, ale także wyłaniającego się z materii ducha, ludzkiej kultury i jej wytwo
rów: nauki, polityki, kultury, a nawet Kościoła i religii. Pojawienie się Kościoła jest 
„megamutacją”, ale ugruntowaną na naturze. W świetle tak wyrażonego przeświad
czenia przeszłość nie zasługuje na uznanie (Tradycji nie trzeba kultywować) ani nie 
stanowi punktu odniesienia, chyba że jako kontrprzykład dla wyższych form ewolu
cyjnych. Teilhardowska wiara w postęp ma zatem uzasadnienie metafizyczne. Postęp 
doczesny to droga do Boga. Teilhardysta myśli o historii jak paleontolog - traktuje 
dawne idee niczym skamieniałości, które odkrywa z poczuciem oświeceniowej wyż
szości i poddaje je surowej ocenie ze swojej perspektywy194. Trzeba jednak zatrzy
mać się nad tymi minionymi aspektami rzeczywistości, które refleksja chrześcijań
ska traktowała jako ponadczasowe, nieulegające deprecjacji wskutek upływu czasu. 
W historiozofii katolickiej niezwykle istotne jest bowiem czerpanie z Tradycji, a nie 
tylko koncentracja na przyszłości, która była najważniejsza dla de Chardina195. Ob
jawienie w katolicyzmie jest zakończone w czasach apostolskich (I wiek), w teilhar
dyzmie nowe formy ewolucyjne objawiają ciągle człowiekowi plany stwórcze Boga, 
który stwarza, jednocząc, wyłaniając z materii coraz wyższe postaci ducha, również 
kolektywnego. W następnym rozdziale poddamy analizie teilhardowskie rozumienie 
religii, tej wyższej formy powszechnej ewolucji zbieżnej, a zarazem jednego z naj
istotniejszych czynników dziejowego procesu doskonalenia się kosmosu. Religia jest 
ważnym czynnikiem w historiozofii de Chardina.

Por. Łotys, s. 55; Pacewicz, s. 103 („Ludzkie oblicze noosfery, jej twarz, jest Jego obliczem - 
to twarz Chrystusa Wszechrzeczy, który wcielił się we wszechświat").

1.4 Por. słowa Teilharda „[il serait] inutile, ou même dangereux (...) de nous prêcher un sim
ple retour au passé", cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 62.

1.5 Por. „wizja przyszłości była największym odkryciem jego życia", Wildiers, s. 57; „it was the 
essential paradox of Teilhards life and vision that one whose scientific research was directed to 
the remotest origins of man should have had the future so constantly and prophetically before his 
eyes", Speaight, s. 126.
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Religia w teilhardyzmie

Filozofia Teilharda de Chardin łączy w jednej wizji rozważania nad Bogiem i nad 
światem. W swej refleksji Teilhard zaprezentował chrześcijańską, linearną koncepcję 
dziejów, w której zagadnienia religijne odgrywają zasadniczą rolę. Kategorie religij
ne tworzą jego historiozofię. Przypisując religii szczególną rolę w swej wizji świata, 
nadawał jej jednak nowe znaczenie i rozwijał nowe rozumienia tradycyjnych pojęć 
religijnych, a nawet dogmatów Wiary.

W myśli chrześcijańskiej istotę religii opisywano w kategoriach relacji człowieka 
do Boga, do porządku nadprzyrodzonego. Jeden z najwybitniejszych ojców Kościoła, 
św. Augustyn z Hippony (354-430), wywodził etymologię terminu „religia” od sło
wa reeligere czyli „ponownie wybierać”, mając w tym przypadku na myśli ponowne 
wybieranie przez człowieka Boga, o którym człowiek miał nieszczęście zapomnieć 
na skutek grzechu pierworodnego pierwszych ludzi. Religia dla św. Augustyna jest 
to „więź człowieka z jednym, wszechmogącym Bogiem”196 * *. W epoce patrystycznej 
pisarze chrześcijańscy zarezerwowali pojęcie religii wyłącznie dla chrystianizmu”7. 
Łacińscy i greccy ojcowie Kościoła, obok wiary chrześcijańskiej uznanej za jedyną 
prawdziwą, przyjmowali, że istnieją także fałszywe religie Greków, Rzymian i innych 
ludów pogańskich. Wśród fałszywych religii sytuowali również współczesny sobie ju
daizm, który odrzucił Jezusa Chrystusa, a więc nie akceptował całości Objawienia’98.

196 Por. św. Augustyn, De civitate Dei, ks. X, r. 3; idem, De vera religione, r. 55; idem, Re- 
tractationes, ks. I, r. 13; por. G. Bardy, Święty Augustyn, tłum. Z. Kobylańska, Warszawa 1955.

1.7 A. Bronk, Nauka wobec religii, Lublin 1996, s. 79, Prace Wydziału Filozoficznego. Towarzy
stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 69.

1.8 Por. É. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, 
wyd. 2, Warszawa 1987.

1.9 Sw. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, Il-a Il-ea, q. 80; É. Gilson, Tomizm. Wpro
wadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960, s. 459; A. Tan- 

W czasach klasycznej filozofii scholastycznej (XIII w.) jeden z największych teo
logów, św. Tomasz z Akwinu (1223-1274), w Sumie teologii zdefiniował religię jako 
sprawność należącą do cnoty sprawiedliwości, na mocy której człowiek oddaje Bogu 
należną cześć199.
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W myśli Teilharda de Chardin religia ma znaczenie kluczowe w życiu ludzkości 
i jej postępie, ale jest ona pojmowana bardzo szeroko; nie dotyczy tylko Boga200. Oka
zuje się bowiem, że „Teilhard operował faktycznie rozmaitymi pojęciami religii, ale 
najczęściej pojęciem religii naturalnej, widząc w niej te elementy refleksji, które uni
fikują ludzi ze sobą i z całym Wszechświatem201. Nie powinno to zaskakiwać w świe
tle jego naturalizmu i monizmu202. Dlatego też, zdaniem Teilharda „chrześcijanin 
wyznający poglądy ewolucjonistyczne może przekroczyć barierę, która zdawała się 
oddzielać to, co świeckie, od tego, co święte (...), wszelkie działanie uzyskuje w swej 
konkretnej rzeczywistości walor świętości i komunii”203. Dla francuskiego uczonego 
świat ukazuje więc „działanie sił unadnaturalniających”204. W ten sposób historio- 
zofia de Chardina wyraża stopniowe wzrastanie ludzkości ku jej ostatecznemu speł
nieniu, a historia świata wartościowana jest pozytywnie z racji religijnych205. Katoli
cyzm dla Teilharda nie różni się radykalnie od religii świata świeckiego, gdyż jest jego 
zdaniem „osią wśród zbiegających się wiązek ludzkiej aktywności”206. Krytykowany 
przez władze zakonne francuski paleontolog odróżniał widzialny Kościół „zdehuma- 

querey, Synopsis theologiae dogmaticaefundamentalis, ed. 14,1.1-3, Roma 1911,1.1, s. 62-63, (da
lej: Tanquerey); M. Karaś, Problem definicji religii w historii nauk humanistycznych, [w:] Definicja 
religii. Studia i szkice, red. M. Karaś, Kraków 2002, s. 13-31.

200 Por. „nauka, filozofia i religia (...) zbiegają się u niego w jedną całość, tworząc «hiperfizy- 
kę»”, Łotys, s. 42.

201 Bartnik, s. 70. Lubelski uczony zainspirował się tym sposobem myślenia i doszedł do wnio
sku, jak relacjonuje jego uczeń, że „nadszedł czas, kiedy należy istotnie docenić wszelką religię, nie 
tylko judeo-chrześcijańską”, Fac, s. 41. Wbrew temu, papież Pius XI napisał stanowczo: „Zaczęto 
(...) powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi fałszywymi i stawiać ją niegodziwie wprost 
w tym samym rzędzie", Pius XI, Quas primas, Jaidhof 1996, nr 17.

202 Por. „aktywność duchowo-moralną trzeba uznać za najwyższego rodzaju przedłużenie po
wszechnej energii kosmicznej”, Waloszczyk, s. 142.

202 Por. „Par un Pascal, la recherche physique pouvait encore être regardée comme une occu
pation d’ordre inférieur, dont le fidèle avait presque à s’excuser, une sorte de larcin fait à la prière 
et à l’adoration. Pour l’évolutionniste devenu chrétien, la barrière peut être dépassée qui semblait 
séparer le profane du sacré. Dans un univers au sein duquel tout concourt à la formation graduelle 
de l’esprit que Dieu élève vers l’union finale, toute oeuvre acquiert, dans sa réalité tangible, une 
valeur de sainteté et de communion”, Teilhard de Chardin, La mystique de la science, [w:] 
idem, Oeuvres, t. VI, s. 221-222, cyt. przez Polkowski, s. 212 (zob. też Speaight, s. 248; Pacewicz, 
s. 78; Wildiers, s. 126). Z drugiej strony Teilhard wierzył, że „przyjmując Komunię świętą (...), 
styka się z samym sercem ewolucji” („En communiant à l’Hostie, un tel chrétien a conscience de 
toucher au coeur même de l’Évolution”), Teilhard de Chardin, introduction à la Vie chrétien
ne, [w:] idem, Oeuvres, t. X, s. 195; idem, Wprowadzenie do życia chrześcijańskiego, [w:] Zarys 
wszechświata, s. 165.

204 Teilhard de Chardin, O pojęciu doskonałości chrześcijańskiej, [w:| Zarys wszechświata, 
s. 125.

205 Por. „dla innych historia świecka ma sama w sobie wartość pozytywną lub też nabywa ją; 
takie jest przekonanie o. Teilharda de Chardin”, R. Winling, op. cit., s. 88.

206 Por. „position axiale du catholicisme dans le faisceau convergent des activités humaines", 
list do przełożonego gen. zakonu jezuitów o. J. Ch. Janssensa z roku 1951, cyt. za Philippe de la 
Trinité, t. 1, s. 227.
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nizowany” (sic!) od postulowanego „prawdziwego Kościoła”, który chciał budować 
i rozwijać207. (Pisał nawet, że nie wierzy w to wszystko, co stanowi działalność Ko
ścioła za jego czasów, czuł się w nim obco208). Rozróżnienie na „dwa Kościoły”, obce 
katolickiej Tradycji, wyraża reformatorski zamysł Ewolucjonisty.

21,7 Por. „the mass of Christians perishing of cold and hunger in a dehumanized Church”, 
Speaight, s. 146; „The only solution (...) was «always to love the Church, the true Church, beyond 
the one that speaks to us and the one that we meet - and serve it by forcing its hand»”, ibidem, 
s. 114.

208 Por. „Simplement, je me trouve de plus en plus étranger à une foule de choses, de croyan
ces littérales, de préoccupations, de méthodes qui sont les apparences de l’Eglise. Je n’y crois plus”, 
Lettres, s. 143. Rzecz znamienna, cytatów tego rodzaju znajdujemy bardzo mało w niezwykle prze
cież obszernej literaturze teilhardowskiej.

209 Kulisz, s. 94-95. Niektórzy próbowali wszakże złagodzić wydźwięk wypowiedzi Teilharda 
na tematy religijne. Por. P. Smulders, La vision de Teilhard de Chardin, trad. Ch. d’Armagnac, 
éd. 2, Paris 1965.

210 Teilhard de Chardin, Jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 38.
211 Pojmowanie religii jako odpowiedzi człowieka na dynamizm świata zakłada u Teilharda jej 

zmienność i naturalistyczny wydźwięk twierdzeń doktrynalnych. Opinie te zostały jednak odrzu
cone przez Magisterium w wymierzonym w modernizm dekrecie Lamentabili św. Piusa X. Wśród 
potępionych zdań znalazło się bowiem m.in. radykalne przekonanie, że „nie istnieje niezmien
na prawda, ale że zmienia się ona wraz z człowiekiem (Veritas non est immutabilis plus quam 
ipse homo, quippe quae cum ipso, in ipso et per ipsum evolvitur)”, Lamentabili, nr 58, Denzinger, 
nr 3458, oraz że „dogmaty Wiary katolickiej nie są prawdami objawionymi przez Boga, ale jedynie 
symbolami, które nie wyrażają żadnej prawdy, gdyż człowiek doszedł do nich sam, przez namysł 
nad własnym przeżyciem religijnym (Dogmata, quae Ecclesia perhibet tamquam revelata, non 
sunt veritates e caelo delapsae, sed sunt interpretatio quaedam factorum religiosorum, quam hu- 
mana mens laborioso conatu sibi comparavit)”, Lamentabili, nr 22, Denzinger, nr 3422.

212 Pacewicz, s. 108.

Geneza religii w teilhardyzmie pojmowana jest jako proces w dużej mierze 
naturalny: „Różne rozumienie poznawanej prawdy (...) rodziło wielość religii. 
(...) religie stanowią wyraz ludzkiego poszukiwania Absolutu. (...) religie mają 
naturę «biologicznego filum», tym samym są poddane prawu biologicznego roz
woju”209. Pamiętajmy przy tym, że ów „rozwój biologiczny” to - ewolucja zbież
na. Stąd „fenomen religii w swym całokształcie to po prostu reakcja rozwijającej 
się ludzkiej zbiorowej świadomości na wszechświat jako taki”210. Każda religia 
ma zatem swoje należne miejsce w procesie ewolucji211. Historyk G. Pacewicz, 
badając poglądy de Chardina, słusznie zauważył, że wizji francuskiego uczo
nego „wszystkie nurty religijne oddziałują na siebie i zbliżają się ku sobie. Wie
lość religii w historii ludzkiej była nieunikniona i pożyteczna, ponieważ jej re
zultatem jest zróżnicowanie elementów religijnych. Są one niczym kolejne szkice 
jednej prawdziwej religii, jak system gałęzi dla jednego drzewa. W tym obrazie 
miejsce centralne Teilhard przyznaję chrześcijaństwu”212. Na tej podstawie może
my podać dwa wzajemnie powiązane wnioski. Po pierwsze poglądy francuskiego 
uczonego są bardzo zbliżone do wypowiedzi współczesnych zwolenników eku
menizmu w Kościele i można uznać, że Teilhard jest jednym z ich wpływowych 
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inspiratorów213. Po drugie zaś przedstawiona wizja de Chardina jest naturalistycz- 
na i radykalnie sprzeczna z dobitnie podkreślanymi w jego czasach zasadami teo
logii katolickiej, która wykluczała stanowczo zarówno naturalistyczne rozumienie 
religii (przede wszystkim katolickiej), jak i pozytywne wartościowanie wszystkich 
religii i teorię o ich zmienności i procesualnej zbieżności. Monistyczna koncepcja 
religii de Chardina zakłada natomiast zasadnicze podobieństwa różnych systemów 
religijnych214. Zakładana ewolucja religii i dynamiczna koncepcja prawdy religijnej 
są jednak sprzeczne ze słowami Przysięgi antymodernistycznej uroczyście składanej 
przez de Chardina przed otrzymaniem święceń kapłańskich215. W Przysiędze tej Teil- 
hard jednoznacznie przyjął katolickie rozumienie prawdziwej religii: „wiara nie jest 
ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpły
wem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym rozumo
wym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą którego wszystko to, 
co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz, uznajemy za 
prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego”216.

213 Tomiści mogą łatwo dojść do wniosku, że popularność teilhardyzmu bierze się często 
z odejścia od klasycznej metafizyki, w której odróżnia się to wszystko, co Teilhard łączył w jedno. 
Por. „l'invasion du teilhardisme est, au fond, le test révélateur de la carence d’une bonne et solide 
formation métaphysique”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 235.

214 Por. „for the synthesis to be produced, Christianity must, without modifying the position 
of its summit, open its axes to embrace the whole totality of the new surge of religious energy 
welling up from below and seeking sublimation", Meaning, s. 179.

215 Oto przykład dialektyki Teilharda: „Christianity (...) must grow up, and radically change 
its appearance, while remaining fundamentally the same”, Speaight, s. 193. Na temat św. Piusa X, 
który zwalczał modernizm, Teilhard wypowiadał się bardzo cierpko: „N’est-il pas malheureux que 
le dernier Pape canonisé ait justement été «Grand Inquisiteur», - lui aussi... On s’acharne vraiment 
à vouloir faire de l’Eglise un principe de stabilité et non de mouvement. Voilà ce qui nous tue", 
Lettres familières de Pierre Teilhard de Chardin, mon ami, 1948-1955, éd. P. Leroy SJ, Paris 1976, 
s. 228.

216 Por. „fidem non esse caecum sensum religionis e latebris subconscientiae erumpentem, 
sub pressione cordis et inflexionis voluntatis moraliter informatae, sed verum assensum intellectus 
veritati extrinsecus acceptae «ex auditu» quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac Domino 
nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dëi auctoritatem summe veracis”, 
św. Pius X, Przysięga antymodernistyczna, nr 5, [w:] Breviarium Fidei, cz. I, nr 90; Denzinger, 
nr 3542.

217 Bartnik, s. 200. Por. „«filum» Kościoła, w którym i wokół którego Chrystus wciąż rozbudo
wuje w świecie swą osobowość totalną” („phylum Église, en qui et autour de qui le Christ continue 
àdévelopper dans le Monde sa personnalité totale”),Teilhard de Chardin, Introduction à la Vie 
chrétienne, [w:] idem, Oeuvres, t. X, s. 180; idem, Wprowadzenie do życia chrześcijańskiego, [w:] 
Zarys wszechświata, s. 151. Zob. teżRic, s. 150; Wildiers.s. 119; Maloney, s. 199. Płużański słusznie 
tłumaczy „phylum” jako „szczep” (Marksizm a fenomen, s. 66).

Chrześcijaństwo, a także każda inna religia, jest u Teilharda pojmowana na spo
sób naturalistyczny, jako zmienny i żywy gatunek, jako historyczny „rodzaj filum 
biologicznego”217. Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół rzymskokatolicki, jest 
dla Teilharda „organizmem tak namacalnym i tak konkretnym, jak każdy inny or
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ganizm, jest ostatecznym rezultatem biologicznej ewolucji wszystkich organizmów, 
można by rzec najwyższym tworem ewolucji”218. Kościół stanowi więc „biologiczne 
filum Chrystusa”219, ów „komponent powszechnego ruchu ewolucyjno-historyczne- 
go” i „centralną oś uniwersalnej konwergencji”220, a także „przedłużenie jednoczącej 
ewolucji świata”221, innymi słowy „grot” albo „naturalny rdzeń ewolucji”, czyli obej
muje „część ludzkości najbardziej świadomie dążącą do celu ewolucji”222. Religia ka
tolicka staje się religią naturalną, religią ewolucji. Jednocześnie sama podlega ewolu
cji223; wszystko płynie. Wedle Teilharda Objawienie jest bowiem immanentne światu 
kultury224. Warto pamiętać, że na tym zasadniczo polegał modernizm z początków 
XX wieku225. Mówiąc o Kościele, Teilhard miał na myśli raczej oczekiwany neo- 
-Kościół przyszłości, gdyż o współczesnym Kościele, którego był członkiem, mawiał, 
że „trzeba przebić ów krąg, w którym katolicy uwięzili ducha”226.

218 Marksizm a fenomen, s. 93. Mimo to de Lubac twierdził, że „Teilhard professed the tra
ditional doctrine of the mystical body with a realism that was seldom found in religious circles 
when he was a young man", Meaning, s. 36. Naturalizacja religii jest więc dla przyjaciela Teilharda 
realizmem, ale nie ma ona nic wspólnego z tradycyjną doktryną Kościoła.

219 Teilhard de Chardin, Accomplir l'homme..., s. 239 („«le phylum» du Christ"); Kulisz, 
s. 162. Teilhardyści niekiedy między wierszami przyznają, jak bardzo nowatorska była filozofia 
de Chardin. Por. „Teilhard zazwyczaj nie rozważa Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chry
stusa z ustaloną hierarchiczną strukturą i kolektywną jednością w wierze, sakramentach i naucza
jącym magisterium, ale (...) skupia on uwagę na jego dynamicznym aspekcie”, Maloney, s. 198.

220 Por. Bartnik, s. 201.
221 Wciórka, s. 235.
222 Por. Polkowski, s. 220-221; Kulisz, s. 165; Maloney, s. 200 („Teilhard często powraca do tej 

biologicznej koncepcji Kościoła, często porównując go do rośliny, łodygi, pędu wtrąconego między 
ludzkość, aby cały rodzaj ludzki uległ stopniowemu przekształceniu”).

223 Teilhard to przecież „Prophet de la mutation de la foi et des transpositions dogmatiques", 
Philippe de la Trinité, t. 1, s. 31.

224 Wedle Teilharda Objawienie to odzwierciedlenie „Najwyższej Świadomości w świadomo- 
ściach elementarnych, które skupia”, Teilhard de Chardin, Zarys wszechświata personalistycz- 
nego, [w·.] Zarys wszechświata, s. 98. Zob. też Teilhard de Chardin, Wprowadzenie do życia 
chrześcijańskiego, [w:] ibidem, s. 158. Por. Philippe de la Trinité, t. 1, s. 59; Meaning, s. 168.

225 Por. „la confusion s’installe au plan méthodologique: la science, comme telle, n’y gagne 
rien et l’évolution dogmatique en devient hétérogène: les formulation traditionelles changent de 
sens et de signification profonde. C’est un néo-modernisme. La foi n’est pas sauvée”, Philippe de la 
Trinité, t. 1, s. 68. Nie wystarczy zatem powiedzieć, że „le teilhardisme ne peut pas être non plus 
confondu avec un vague modernisme puisque son auteur admet la stricte historicité du Christ”, 
Plater-Syberg, s. 31, przypis 2. Modernizm może przecież polegać również na subiektywizmie i idei 
ewolucji dogmatów.

226 Por. „the sole aim of my life - and more so than ever - will be to work to break the circle in 
which, by a bitter irony, the «children of light» have imprisoned the spirit”, Speaight, s. 190.

W myśli chrześcijańskiej Objawienie, rozumiane w ścisłym sensie, nie ma nigdy 
charakteru naturalnego, nie należy do świata kultury, zwłaszcza świeckiej, jako jej ele
ment składowy, ale jest nadprzyrodzonym działaniem Boga, ukazaniem człowiekowi 
prawd wiecznych przez proroków, a zwłaszcza przez Syna Bożego, Jezusa Chrystu
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sa227. Tradycyjna teologia stanowczo broniła tego podstawowego rozróżnienia (świat 
świecki - świat boski), które decyduje o specyfice chrześcijaństwa, odróżnianego od 
innych religii. W katolicyzmie Kościół jest bytem nadprzyrodzonym, bosko-ludz- 
kim, ożywionym przez łaskę, a nie tworem ewolucji.

227 Por. „Revelatio divina proprie dicta, seu stricto sensu accepta, est manifestatio alicuius 
veritatis a Deo nobis facta per supernaturalem mentis nostrae illuminationem, sicut nempe Deus 
multifariam locutus est olim patribus in prophetis, et novissime in Filio”, Tanquerey, t. 1, s. 106. 
Jedynie w sensie szerokim, niewłaściwym, naturalne poznanie Boga jest nazywane objawieniem, 
w tym przypadku naturalnym, „per opera creationis”, ibidem, t. 1, s. 106, przypis 3.

228 Pius IX, Quipluribus. Warszawa 2003, Magisterium Kościoła Katolickiego (cytat uwspół
cześniono); Tertulian, Depraescriptione haereticorum, r. 8 (Patrologia Latina, t. 2, kol. 25).

229 Płużański, s. 61.
230 Por. „myśl francuskiego jezuity służy ponadnarodowemu i ponadwyznaniowemu dialogo

wi”, Waloszczyk, s. 38.
231 Polkowski, s. 73. W myśli de Chardina podobnie łączą się przeciwieństwa: „dans la doc

trine dynamique de P. Teilhard, l’antithèse accompagne toujours la thèse", B. Charbonneau, Teil- 
hard de Chardin, prophète d’un âge totalitaire, Paris 1963, s. 122.

232 Por. „ruchem (...) podstawowym we wszechświecie jest ruch po linii witalizacji, czyli wzra
stającego nieprawdopodobieństwa. Jest on wpisany w samą naturę materii, która (...) zawsze się 
«witalizuje»”, Pacewicz, s. 111; „swoje pojmowanie Boga [Teilhard] nazywał (...) niekiedy «chrze- 
ścijańskiem panteizmem», ale nie dlatego, że nie doceniał boskiej transcendencji, lecz ponieważ 
chciał wyraźnie podkreślić obecność Boga we wszystkich rzeczach, a zwłaszcza w dokonującym się 
w świecie procesie ewolucji”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 217.

W połowie XIX wieku papież Pius IX (1846-1878) potępił surowo reformistyczne 
postulaty odnoszone do Kościoła katolickiego. W swej inauguracyjnej encyklice Qui 
pluribus papież napisał: „przeciwnicy boskiego objawienia, uwielbiając ze wszystkich 
sił postęp ludzki, równie zuchwałym jak świętokradzkim zamachem chcieliby wpro
wadzić ten postęp do religii katolickiej, właśnie jakby ta religia nie była dziełem bo
skim, lecz ludzkim, lub jakimś wynalazkiem filozoficznym, który by ludzką umiejęt
nością dał się poprawić. Do nich, tak żałośnie zabłąkanych, najwłaściwiej stosuje się 
wyrzut Tertuliana, nader słusznie czyniony mędrcom swojego wieku: «którzy stoicki, 
platoński i dialektyczny Chrystianizm wprowadzili»”228.

W teilhardyzmie Chrystus, działający w świecie jako motor jednoczący procesu 
ewolucji zbieżnej, już teraz skutecznie łączy ludzi, gdyż wedle francuskiego uczonego 
„jako cały rodzaj ludzki stanowimy jedność złączoną w Jezusie Chrystusie”229. Twier
dzenie to ma wydźwięk zarazem ekumeniczny i optymistyczny230. W myśl zasad mo- 
nizmu Chrystus jest „jednością i mnogością zarazem, duchem i materią, osobą i nie
skończonością, częścią i całością (...), życie we wszechświecie, a zwłaszcza na Ziemi, 
rozwija się w tajemnicy Chrystusowego działania w samym sobie”231. W tych słowach 
możemy dostrzegać wyraźne opowiedzenie się francuskiego uczonego na rzecz ewo
lucyjnego panteizmu, gdyż wszystko staje się stopniowo coraz bardziej żywe i boskie, 
nawet państwa marksistowskie232.

Religia katolicka jest dla Teilharda zarazem naturalnym wytworem człowieka 
dostrzegającego działanie Boga w świecie i jednocześnie dziełem nadprzyrodzo
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nym, jako efekt tego działania Boga. Kategorie teilhardowskie obejmują wzajemnie 
sprzeczne ujęcia religii, dyskutowane w jego epoce. W myśli francuskiego paleonto
loga brak przeciwieństwa pomiędzy Objawieniem nadprzyrodzonym a naturalnym 
ludzkim poznaniem, gdyż zasada monistyczna niweluje wszystkie sprzeczności, na
pięcia i granice pomiędzy rzeczami i ideami233. Człowiek poznaje prawdę jako jed
nostka, ale również jako gatunek. Kluczowe w teologii katolickiej rozróżnienie na po
rządek natury (rzeczywistość przyrodzona) i łaski (rzeczywistość nadprzyrodzona) 
znoszone jest w monistycznej wizji francuskiego uczonego234. Łaska staje się elemen
tem natury, rodzajem energii działającej na gatunki o wyższym stopniu ewolucyjne
go rozwoju, rodzajem kosmicznej energii, duchowym przyciąganiem, nadprzyrodzo
nym składnikiem świata natury235. Rzeczywistość nadprzyrodzona jest dla Teilharda 
wyższym szczeblem ewolucji natury. W ten sposób zatraca się cała istota katolickiego 
rozróżnienia na naturę i łaskę, na Boga i świat, na życie doczesne i wieczne, na ziemię 
i niebo236. W dalszych badaniach rozważamy przeformułowanie głównych kategorii 
chrześcijaństwa w wizji de Chardina237. Wówczas podejmiemy problem kosmicznego 
wydźwięku dogmatyki chrześcijańskiej w jego rozumieniu, które przypomina myśle
nie w kategoriach stoickich238.

233 Por. Waloszczyk, s. 62 (pokonanie wszelkich „antynomii" w teilhardyzmie).
234 Por. „chodzi (...) o zniwelowanie wzniesionego piętra nadprzyrodzoności na stworzeniu 

i ludzkiej naturze”, Kulisz, s. 98; „1’influence christique, loin de se confiner aux zones mystérieuses 
de la «grâce», se diffuse et pénètre dans la masse entière de la Nature en mouvement (oddziaływa
nie chrystyczne nie ogranicza się do tajemniczych stref «łaski», ale rozprzestrzenia się na całość 
przyrody)”, Teilhard de Chardin, L’Esprit nouveau, [w:] idem, Oeuvres, t. V, Paris 1959, s. 124; 
idem, Nowy duch, [w:] Moja wizja świata, s. 137.

235 Zob. Waloszczyk, s. 62 (zniesienie antynomii natury i łaski). Godnym uwagi byłoby prze
śledzenie, na ile rewolucyjna wobec Tradycji koncepcja łaski, wyrażona przez Henri de Lubaca 
w jego dziele Surnaturel, a poddawana surowej krytyce przez teologów tomistycznych, była za
inspirowana przez poglądy jego bliskiego przyjaciela, Teilharda. Ten ciekawy wątek wpisuje się 
w szerszy nurt filozoficznego znaczenia „nowej teologii”. Por. „kontynuując myśl Maurice Blonde- 
la, tacy pisarze jak Henri de Lubac, Hans von Balthasar i Karl Rahner podkreślają jedność między 
Bogiem a Jego światem, między tym, co nadnaturalne, a tym, co naturalne, między łaską a naturą”, 
Maloney, s. 12. Oceniając wizję Teilharda, francuski karmelita napisał: „le teilhardisme est radica
lement incapable de concevoir et reconnaître la distinction qui s’impose du point de vue de la foi 
catholique entre exigences naturelles et gratuité de l’ordre surnaturel”, Philippe de la Trinité, t. 2, 
s. 46, przypis 1.

236 Wyraźnie piszę o tym cenzor pism Teilharda, cytowany przez niego samego w jednym z li
stów: „Mundus supernaturalis ipse videtur in hoc libro terminus esse ejusdem impetus evolutivi 
ex quo totus mundus originem suam ducit. - Sed tunc quomodo distinguuntur naturalia et super- 
naturalia?”, Lettres, s. 348. Moglibyśmy odpowiedzieć: „secundum Teilhard distinguuntur gradu, 
non essentia”.

237 Por. „Teilhard (...) nie wypowiada zasady zmienności dogmatów - po prostu, nie nazywa
jąc rzeczy po imieniu, szeroko ją stosuje", Marksizm a fenomen, s. 116-117.

238 Łącząc w jedno naturę i łaskę, Kościół i świat, postęp doczesny i religijny, Teilhard pro
ponował rzecz niemożliwą z punktu widzenia tradycyjnej teologii: „całkowite zwrócenie się ku 
Bogu, a zarazem poświęcenie wszystkich sił postępowi na Ziemi”, Wildiers, s. 124. Z kolei A. Plater- 
-Syberg (Plater-Syberg, s. 56) twierdzi, że u Teilharda ma miejsce „une concordance parfaite entre 
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Religijność w naszych czasach (wiek XX) jest dla Teilharda „ucieleśnieniem 
współczesnych mistyk duchowo-kulturowych. Przez fenomen religijny idzie naj
głębszy nurt antropogenezy, zwłaszcza kolektywnej”239. Dla autora zatem religijność 
dostarcza ludzkości reguł celowego działania. Apologetyka w ujęciu teilhardowskim 
mogłaby polegać na poszukiwaniu religii zdolnej pokierować ludzkość do punktu 
Omega, do ostatecznego celu dziejów, i na ukazaniu tej religii dzisiejszej ludzkości. 
W takim razie prawdziwa dla de Chardina byłaby taka religia, która zawiera wszyst
kie niezbędne elementy doktryny i praktyki, mogące być motorem ewolucji zbieżnej 
ludzkiej kultury. Ponieważ Kościół katolicki był przedmiotem częstej krytyki fran
cuskiego pisarza, wydaje się, że jego celem było zbudowanie neo-Kościoła, przefor- 
mułowanie katolicyzmu z użyciem jego filozofii, aby powołać do istnienia w Kościele 
nową, bardziej dynamiczną wspólnotę religijną240. Połączenie wiary w Boga z wiarą 
w świat kreuje bowiem jego zdaniem „mistykę humanistyczno-chrześcijańską”241.

les lois de la nature et de la surnature convergeant en eue de la réalisation du plan salutaire de Dieu 
qui est de construire sur les Terres Nouvelles le Corps Mystique du Christ Ressuscité”.

239 Bartnik, s. 100.
240 Na kartach tej monografii nie nazywamy - wbrew innym autorom - Teilharda teologiem, 

gdyż jego rozważania religijne podporządkowane są filozoficznej wizji świata, a jego refleksja teo
logiczna ma dość pobieżny charakter.

241 Bacewicz, s. 78.
242 Por. „Szczytem ewolucji byłoby zatem, jego zdaniem, rozbudzenie nadświadomości ema

nującej ze zjednoczenia i duchowego zespolenia wszystkich ludzi”, Wildiers, s. 70; „Teilhard cał
kowicie odwraca chrześcijańską hierarchię wartości. Proces kosmiczny ma dlań pierwszeństwo 
względem indywidualnej duszy. Działalność badawcza i praca mają pierwszeństwo wobec wartości 
moralnych. Działanie jako takie (czyli każda łączność z procesem ewolucji) jest ważniejsze niż 
kontemplacja, żal za grzechy i pokuta. Postęp i podbój oraz totalizacja świata w drodze ewolucji 
mają pierwszeństwo względem świętości”, Hildebrand, s. 191.

243 Wciórka, s. 115. Por. „Kolektywizacja na etapie antropogenezy zespołowej ma doprowadzić 
do stworzenia warunków dla coraz bardziej intensywnego i pełnego rozwoju jednostek, w których 
będą się one szybciej i pełniej przeistaczać w osoby”, Łotys, s. 110.

244 Bartnik, s. 101.

Wspólnota poglądów religijnych żywionych przez wielu ludzi ma w oczach Teil
harda ważne znaczenie w konstruowaniu zbiorowej świadomości, jako wyższego etapu 
ewolucyjnego rozwoju ludzkiego gatunku. Religia stanowi tutaj składnik kultury i wie
dzy. Uczony nie wyjaśnia, na czym ma polegać kolektywna świadomość; koncentruje 
się na treści zamiast na jej podmiocie242. Wbrew indywidualizmowi XX wieku Teilhard 
wierzy, że „jedność materialna, ku której zmierza kosmos, ma charakter kolektywny, 
przeto odpowiadająca tej jedności świadomość nie może już być jednostkowa, lecz 
również kolektywna. Jej wyrazem będą żywione przez wszystkie jednostki wspólne 
ideały poznawcze, akceptacja wytworzonych pod wpływem tych ideałów świata warto
ści etycznych, wspólnota wytwarzanych dóbr kulturowych i duchowych”243.

Konwergencja świata ma swój wyraz także w jednoczeniu się różnych religii, gdyż 
„Wszystkie nurty religijne oddziałują na siebie i zbliżają się ku sobie, a raczej ku pew
nej wspólnej osi ewolucyjnej”244. Możemy dojść do wniosku, że ambicją de Chardina 
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było poznanie, opisanie i wspieranie tej centralnej religii, która była śmiałym pro
jektem leżącym u podstaw jego reformistycznego nastawienia do Kościoła. Nie od
różniając poznania naturalnego, drogą zmysłową i rozumową, od wiedzy osiąganej 
wyłącznie przez Objawienie chrześcijańskie, francuski biolog powiadał, że w różnych 
religiach rozwijają się „ludzkie receptory Omegi"245. W duchu umiarkowanego mo
dernizmu twierdził zatem, że człowiek odczuwa Boga w swoim wnętrzu246. Był także 
zdania, iż poszczególne religie „stały się receptorami naturalnie przystosowanymi do 
«uchwycenia promieniowania transkosmicznego»”247 248. Tradycyjne rozróżnienia teo
logii katolickiej tracą zatem dla de Chardina swe znaczenie (Z am hyper-Catholic1411, 
mawiał), gdyż pojmował on katolicyzm ewolucyjnie249. Z tego powodu teilhardy- 
ści mogą śmiało uznawać, iż „«religia ziemi» może zjednoczyć się z «religią nieba» 
w dziele nieprześcignionej ekumenii, jakiej dotąd Ziemia nie oglądała”250, mimo że 
dzieli je tak wiele. Dla Teilharda religią ziemi jest przede wszystkim humanizm, la- 
icyzm, filozofia marksistowska i komunizm, a religią nieba - katolicyzm. Inne przeja
wy religijności to formy ewolucyjnie mniej czyste. Zjednoczenie religii naturalistycz- 
nych i religii objawionych we wspólnej super-religii miałoby się dokonać za sprawą 
ich wzajemnego przeformułowania. Teilhard domagał się więc pozbawienia religii 

2'15 Bartnik, s. 101. Podobnie pisał Jan Paweł II, gdy w encyklice Redemptor hominis (nr 12) 
wspomniał o dorobku „całego wspaniałego dziedzictwa ducha ludzkiego, które wypowiedziało się 
we wszystkich religiach”. U Teilharda człowiek stanowi cząstkę boskiego kosmosu, a więc odczuwa 
działanie Boga, w którym jest zanurzony. Por. „la perception de l’omniprésence divine est essen
tiellement une vue, un goût, c’est-à-dire une sorte d’intuition”, Teilhard de Chardin, Le Milieu 
Divin, [w:] idem, Oeuvres, t. IV, s. 163; Philippe de la Trinité, t. 1, s. 149.

246 Zdaniem historyka religia dla Teilharda to „zmysł kosmogenezy uniwersalnej, która kon- 
werguje ku jedności", Fac, s. 42. Por. „After condemning Modernism as «a meeting-ground of all 
heresies», the pope denounced in it a group of errors which included: the separation on an «histo
rical» from a «religious» Christ; the reversal of the Incarnation by the denial of the entering of the 
Divine into the temporal sphere; the reducing of faith to a matter of feeling (...)”, F. Forbes, Pope 
St. PiusX, Rockford 1987, s. 89.

247 Teilhard de Chardin, Le goût de vivre, [w:] idem, Oeuvres, t. VII, s. 251, cyt. przez: 
Bartnik, s. 101.

248 Zob. Speaight, s. 171.
249 Por. „Jego zdaniem (...) zasada ewolucji tkwi u doktrynalnych podstaw katolicyzmu", Ło- 

tys, s. 145; „zasada, że «Bóg działa tylko ewolucyjnie» może «postawić na nogi» cały, niedomagają
cy ówcześnie chrystianizm, wiążąc dogmaty z życiem, a życie z Ziemią, która w toku swej ewolucji 
potrzebuje wysiłku ludzkich rąk, serc i umysłów”, Waloszczyk, s. 59.

250 Wypowiedź J. Strojnowskiego, Główne wartości dzieła o. Teilharda de Chardin (odpo
wiedzi na ankietę), [w:] Myśl o. Teilharda ..., s. 408. Teilhard wierzył w połączenie humanizmu 
i chrześcijaństwa, mimo że w jego ojczyźnie Kościół był w młodości filozofa brutalnie zwalczany 
przez socjalistyczne władze - a więc przedstawicieli „religii ziemi”. Przypomnijmy, że francuski 
polityk socjalistyczny, Arystydes Briand (1862-1932), premier Republiki i laureat pokojowej na
grody Nobla (1926) powiedział nawet: „Katolicy (...) nie zaakceptują tego rozdziału [Kościoła od 
państwa], jeśli nie będzie on przystawiony Kościołowi jak rewolwer do głowy", G. Kucharczyk, 
Kielnią j cyrklem..., s. 180. Inny polityk socjalistyczny, Maurice Allard, uważał wręcz, że „chrze
ścijaństwo jest zniewagą dla rozumu, jest zniewagą dla natury (...), chcę, by osiągnięto dzieło 
dechrystianizacji Francji” (ibidem, s. 178).
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skrajnych, antagonistycznych ujęć w celu osiągnięcia większego zjednoczenia świa
ta przez głębszą wiedzę (gnoza), za sprawą podążania (z pomocą różnych idei) po 
wspólnych drogach ku punktowi Omega u kresu historii251. Wizja taka stała się zatem 
nader atrakcyjna dla tych wszystkich chrześcijan, którzy na pierwszym miejscu sta
wiali swe świeckie, doczesne aspiracje. Idea współpracy planetarnej, braku konku
rencji idei, wspólnego budowania świata bardziej ludzkiego, te utopijne hasła obec
ne w teilhardyzmie także wpisywały się w ten optymistyczny obraz252. Są to główne 
czynniki decydujące o popularności de Chardina wśród inteligencji chrześcijańskiej 
i laickiej lat sześćdziesiątych253.

251 Teilhard mówił, że łatwo nawiązywał „kontakt głęboki, ostateczny i całkowity” z ludźmi 
o odmiennych poglądach, gdy tylko łączyła ich wiara w postęp. Zob. Waloszczyk, s. 184. Por. też 
„dość przychylnie kwitują część poglądów tego filozofa marksiści, doceniając, że stały się one źró
dłem integracji ideologicznej niektórych lewicowych środowisk katolickich podejmujących dialog 
z marksistami", Mysłek, s. 164.

252 Por. „Dzięki naszym wysiłkom, zmierzającym powoli do indywidualnego uduchowienia, 
świat ten gromadzi powoli, poczynając od wszelkiej materii, to, co uczyni z niego niebieskie Jeru
zalem, czyli nową Ziemię”, Środowisko Boże, s. 307.

253 Por. „jeżeli mamy mieć dzisiaj jakąkolwiek transcendencję, nawet chrześcijańską, to tylko 
w tym, co świeckie, i przez to, co świeckie (...). Jeżeli mamy znaleźć Łaskę, to tylko w świecie, a nie 
w górze”, słowa Amosa Wildera, cyt. za: Maloney, s. 18.

254 Bartnik, s. 102. Por. „Chrześcijaństwo (...) im bardziej jest katolickie, tym bardziej zabez
piecza ludzkie tęsknoty i nadzieje na lepszą przyszłość Świata, przysparza siły dla personalizacji 
i kolektywizacji", Łotys, s. 144.

255 Bartnik, s. 131. Por. „nauka, metafizyka i teologia dadzą nową syntezę, doskonalszą od 
elementów wyjściowych jakość", Łotys, s. 104.

256 Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 432. Znany 
teilhardysta, Norbert Wildiers, był jeszcze bardziej stanowczy: „dla dzisiejszego człowieka chrze
ścijaństwo jest do przyjęcia wyłącznie jako religią ewolucji, jako nauka i postawa życiowa nadająca 

W filozofii de Chardina różne religie, podobnie jak gatunki powstałe na Ziemi, 
nie są sobie równe, bo „Teilhard przyznaję innym religiom wiele najrozmaitszych 
wartości, łącznie z siłą jednoczenia, wiary i miłości, ale chrześcijaństwo uważa za sam 
«front» fali ewolucyjnej. Ono jedno posiada absolutnie konieczną dla współczesne
go etapu rozwoju ludzkiego ideę Omegi”254. Możemy tutaj dostrzec gradualistyczne 
przekonanie, że religie nie dzielą się na jedyną prawdziwą i inne, fałszywe, jak to wie
lokrotnie podkreślali teologowie katoliccy w czasach Teilharda, ale raczej na mniej 
i bardziej prawdziwe. To jeszcze jeden element optymizmu francuskiego filozofa. 
Fałsz dla tomisty staje się mniejszą prawdą dla teilhardysty.

Pojmując Chrystusa jako Boga Wszechświata, Teilhard mógł uznać, że chrze
ścijaństwo jest nie tylko ewolucją religii, ale też „religią ewolucji i religią jutra (...), 
motorem dalszej antropogenezy (...), duszą przyszłości”255. Głosił więc nowy kult 
i pisał: „Religia ewolucji - oto czego w końcu człowiek najbardziej potrzebuje do ży
cia w znaczeniu potocznym i do wyższego życia, jeśli tylko uświadamia sobie własną 
moc i obowiązek wyższej autohominizacji”256. Pojęcie religii zdobywa bowiem nowy 
niż dotąd sens: „każdy twórczy wysiłek człowieka jest tylko innym wyrazem tej samej 

54



Religia w teilhardyzmie

tendencji, która wyraźnie zaznacza się w religii (...), wyniki naukowe i techniczne 
niejako z siebie samych, niezależnie od intencji, dla których podejmuje się je, mają 
charakter religijny”257. Religia oznacza więc dla Teilharda wytwór człowieka o wyso
kim stopniu abstrakcji i sile nośnej zdolnej do przemiany i przyspieszania ewolucji. 
Streszczając swoje poglądy, de Chardin napisał, że istotą chrześcijaństwa w jego ro
zumieniu jest wiara w zjednoczenie świata i Boga, które dokonuje się przez Wcielenie 
Jezusa Chrystusa258. Z religii nadprzyrodzonej, głoszącej wyniesienie człowieka do 
Boga, chrześcijaństwo teilhardowskie staje się religią świata, który w kosmicznym 
procesie staje się boski259. Teilhardowskie rozumienie religii ma zatem charakter 
modernistyczny, a jego religia to - jak referuje polski badacz - „nowy nurt rozwoju 
refleksji, podlegający analogicznie niemal wszystkim prawom.ewolucji powszech
nej, a więc prawu koagulacji (tworzenia kościołów), ramifikacji (wyznań, odłamów) 
i konfluencji (zlewania się w jeden wspólny wielki strumień)”260.

dziejom sens i kierunek”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 209. Wydaje się, że autor tego cytatu 
mówił tylko w swoim imieniu.

257 Wciórka, s. 197. Zob. też „chrystianizm nie tylko byłby niesprzeczny z ewolucyjnym spoj
rzeniem na kosmos, lecz stanowiłby jego przedłużenie i wypełnienie, uzasadniając zarazem trak
towanie wysiłków poznawczych i technicznych człowieka za czynności ze swej natury zmierzające 
ku Bogu i będące jedną z form realizacji religijnych aspiracji ludzkości”, ibidem, s. 211.

258 Por. „Llessence du Christianisme, ce n’est ni plus ni moins que la croyance à l’unification 
du Monde en Dieu par l’incarnation”, Teilhard de Chardin, Esquisse d’un univers personel, [w:] 
idem, Oeuvres, t. VI, s. 113, cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 172.

259 Por. „Bóg teilhardowski jest początkiem, jako punkt Alfa, który nadaje chaosowi prama- 
terii określony ład, sam się realizuje w procesie ewolucji i osiąga pełnię; gdy ewolucja znajdzie się 
w w punkcie Omega, utożsami się z Bogiem”, Marksizm a fenomen, s. 110.

240 Fac, s. 44. Por. „Teilhard knew that his «dossier» at the Holy Office was a heavy one, and 
there were many «floating mines» in the waters he was navigating”, Speaight, s. 204.

261 Zob. Speaight, s. 311-312. Esej poświęcony tym urządzeniom dobrze streszcza teilhardow- 
ską wizję religii świata, techniki i doczesności. Por. Teilhard de Chardin, Patrząc na cyklotron, 
[w:] Człowiek i inne pisma, tłum. J. i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warsza
wa 1984, s. 280-288 (dalej: Człowiek).

262 Por. „Na wzgórzach Berkeley zanika granica oddzielająca laboratorium badawcze od za
kładu wytwórczego, energię atomową od energii społecznej, a także - co szczególnie podkreślam 

Dostrzegając jednoczące działanie Boga w materii i udział ludzkości w procesie 
własnego przebóstwienia, Teilhard zachwycony był zwłaszcza tymi działami nauki 
i techniki, które wnikały głęboko w strukturę świata materialnego. Stąd brał się po
dziw francuskiego paleontologa wyrażany nad amerykańskimi cyklotronami na Uni
wersytecie w Berkeley261. Cyklotron był dla francuskiego biologa dowodem wielkich, 
kolektywnych osiągnięć ludzkości. Do jego obsługi potrzebni byli specjaliści z wielu 
różnych zaawansowanych dziedzin wiedzy. Rozpędzając cząstki elementarne i śle
dząc ich historię, człowiek stawał się swego rodzaju „ziemskim bogiem”, gdyż mógł 
wnikać w materię w jej najbardziej dynamicznym i elementarnym aspekcie, tworzyć 
nowe cząstki, wyzwalać i przekształcać energię. Cyklotron to urządzenie, które do
tyka jednej z „trzech nieskończoności”, o których sugestywnie pisał Teilhard (rzeczy 
nieskończenie małych). Staje się symbolem jego wizji262. Drugim takim narzędziem 
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ludzkości do badań materii mógłby być teleskop, a może nawet radioteleskop. Trze
cim - szpital neurochirurgiczny. Naturalizm, widoczny w tego typu refleksji, był kry
tykowany przez współbraci zakonnych de Chardina. Sięgnijmy po przykład z czasów 
nieco wcześniejszych. Polski jezuita, ks. prof. Marian Ignacy Morawski (1845-1901), 
napisał o zagrożeniach biorących się z nadmiernego zapatrzenia w technikę już 
w XIX stuleciu: „A fabryka! To narzędzie demoralizujące, gnębiące, przerabiające 
człowieka w maszynę, cóż ona ma za możliwy stosunek do królestwa Bożego?”263.

- pierwiastek lokalny od pierwiastka ogólnoziemskiego. Dlatego tutejszy pracownik (...) może się 
nawet zastanawiać, czy porwany potężnym nurtem, który go unosi, nie przeistacza się przypad
kiem w jakąś dotychczas nieznaną postać (...) pierwiastka ludzkiego”, Człowiek, s. 283.

263 M. Morawski SJ, W sto lat po zaprowadzeniu liberalizmu w świecie, [w:] idem, Podstawy 
etyki i prawa, wyd. 3, Kraków 1908, s. 275.

264 Por. „Sobór Watykański II nadał Kościołowi wielkość uniwersalistyczną przez otwarcie 
się na wszystkich ludzi żyjących w różnych systemach kulturowych, religijnych, ideologicznych aż 
po ateistyczne. Sobór ukierunkował Kościół ku dialogowi ze światem ludzi, religii, kultur, nauki, 
techniki i środków przekazu”, Cz. Bartnik, Vaticanum IIjako wydarzenie historyczne i doktry
nalne, [w:] W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II. Recepcja - doświadczenia - perspektywy, 
red. J. Homerski, F. Szulc, Lublin 1987s. 46-47, Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego. 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 82.

265 Postęp doprowadził już do tego, że wedle francuskiego uczonego „dla obserwatora znaj
dującego się z zewnątrz i dysponującego pełną skalą percepcji, Ziemia mogłaby się wydawać kulą 
«świetlistą od myśli»”, Polkowski, s. 215. Zob. też Teilhard de Chardin, Fenomen człowieka, 
[w:] Moja wizja świata, s. 66, a także: „przez całe moje życie świat stopniowo rozświetlał się, roz
palał w moich oczach, aż w końcu wokół mnie stał się pełen wewnętrznego blasku”, Teilhard de 
Chardin, Serce materii, [w:] Moja wizja świata, s. 264.

266 Kulisz, s. 168. Wedle Teilharda chrześcijaństwo powinno wypracować „superdynamiczną 
wizję Istoty Najwyższej” dla człowieka jutra, Łotys, s. 143. O postępie wspieranym ideowo przez 
religię zob. Waloszczyk, s. 179. Teilhardowska wiara w postęp i w człowieka zyskała uznanie w śro
dowiskach wolnomularskich, z zasady niechętnych wobec katolicyzmu. Por. „Toute l’oeuvre de 
Teilhard marque une enthousiaste adhésion à l’idée de progrès. On le retrouve affirmée en Ma
çonnerie, notamment dans la Constitution du Grand Orient de France”, Les Franc-Maçons devant 
la pensée de Teilhard de Chardin", „Bulletin du Centre de Documentation du Grand Orient de 
France”, nr 6 (1957), s. 35; Zob. także „Jacques Mitterand, allora Gran Maestro del «Grand Orient 
de France», nel suo intervento all’Assemblea Generale della Loggia tenuta a Parigi dal 3 al 7 set
tembre 1962, rivendico alla massoneria il merito della pubblicazione postuma dei libri di Teilhard 
e all’immensa influenza esercitata dalle sue teorie attribuiva il rinnegamento nel campo cattolico 
della Tradizione e l’accentuato culto dell’uomo a scapito del culto di Dio. Teilhard de Chardin - 
egli disse - «pose l’uomo sull’altare e, poiché adorava l’uomo, non poteva piu adorare Dio. Roma 
afferro accuratamente la portata di questo concetto e attraverso tutte le forze retrive che sono 

Swoisty kosmiczny uniwersalizm Teilharda stał się wyznacznikiem teilhardow- 
skiej oceny, wartościowania miejsca Kościoła we współczesności264. Ten nowy uni
wersalizm nowego Kościoła nie miałby jednak polegać na posiadaniu całej pełni 
prawdziwej doktryny, ale raczej na ogólnym, całościowym uznaniu dorobku czło
wieka podległego wielkiej fali twórczego postępu265. Nowa wizja religii katolickiej 
miałaby sprawić, że „Chrześcijaństwo w rzymskim wydaniu staje się jakby płomie
niem ludzkiego wysiłku, staje się religią Postępu”266. Lepiej powiedzieć, że to raczej 
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teilhardowskie rozumienie rzymskiego chrześcijaństwa, pewien plan i zamysł, niż 
rzeczywistość w połowie XX wieku. Katolicyzm w czasach Teilharda był religią cią
głości. W tej atmosferze filozof „się dusił” i twierdził, że jest to „atmosfera niegodna 
człowieka (sub-htiman)”267 268. Religia zaś postępu to nowy system, którego był „proro
kiem”. Swoisty duch misyjnego zapału, widoczny w pismach zwolenników Teilharda, 
wydaje się wynikać z tej wiary w konieczność wykreowania nowego oblicza Kościoła 
i nadania mu siły zdolnej jakoby przemieniać oblicze ewoluującej ziemi. Hiperorto- 
doksja epoki lotów w kosmos - to utopijny postulat teilhardystów26".

concentrate nel suo seno, condanno Teilhard»”, I periti del Concilio. Teilhard e de Lubac, „Si si, no 
no”, nr 20 (2009), s. 2.

267 Ciągłość ta mierziła francuskiego biologa, który pisał do B. de Solages w r. 1954: „The sin 
of Rome (..) is not to believe in future, and an achievement (for heaven) of man upon earth. I know 
it because I heve stifled for fifty years in this sub-human atmosphere”, Speaight, s. 320. Dwie strony 
dalej biograf powiada jednakże (wraz z o. R. d’Ouince SJ), że „the obedience of Teilhard was (...) 
exemplary”, ibidem, s. 323.

268 Por. Waloszczyk, s. 5-6: „Myśl Teilharda pomaga mi od kilkunastu lat pokonywać (...) gnu
śność i znajdować ów trudny rodzaj szczęścia, który jest ubocznym produktem wysiłku”.

2,>’ Współczesny polski teolog prawosławny Jerzy Klinger doceniał te wysiłki, dostrzegając 
analogie między wizją de Chardina a współczesnym odczytywaniem prawosławia. Por. Klinger, 
s. 361-362.

Aby bliżej określić miejsce teilhardyzmu we współczesnej myśli chrześcijańskiej 
i lepiej poznać wiarę francuskiego uczonego, należy jeszcze zbadać rozumienie kon
kretnych zagadnień filozofii i teologii katolickiej w jego ujęciu. Teilhard podejmo
wał bowiem cały szereg podstawowych kategorii myśli chrześcijańskiej i wszystkim 
nadawał nowy sens26’.
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Przeformułowanie 
głównych kategorii chrześcijaństwa

W teilhardowskiej wizji dziejów istotne miejsce ma przeformułowana dogmaty
ka chrześcijańska, która prowadzi do stworzenia oryginalnej wizji historii, prowadzą
cej ludzkość od natury do Boga. Wizja ta sprzeczna jest z filozofią tomistyczną i na jej 
tle najlepiej widać rewolucyjny charakter teilhardyzmu.

Mieliśmy już okazję zauważyć, że wizja Teilharda jest optymistyczna. Wszystkie 
wytwory ewolucji i dzieła ludzkości są zasadniczo dobre. Dla każdej ideologii fran
cuski paleontolog widzi należne jej miejsce na osi czasu i w ciągu zbieżnej ewolu
cji. Wysoko ceni marksizm i komunizm, zwłaszcza chiński270. Krytyce poddany jest 
natomiast Kościół rzymski, którego był członkiem. Kościołowi przypisywał jednak 
ważną rolę dla ludzkości. Musiał zatem zaproponować głęboką zmianę idei i praktyki 
Kościoła, zgodną z jego własną wizją świata. Przygotowując te nowe idee, Teilhard 
oceniał surowo myślicieli niechętnych jego wizji271. Pisał wprost, że pesymiści „gnież
dżą się chyba najliczniej w chrześcijaństwie”272. Katolicyzm tradycyjny, broniący 

270 Por. „What distresses me is to see Communism opposed by Fascism, which is the brutal 
and retrograde negation of what the many «good» elements of the Communist awakening have 
obscurely wished and felt for”, Speaight, s. 149.

271 Tomiści katoliccy szybko zdali sobie sprawę z rewolucyjnych idei de Chardina i dlatego 
nieuzasadniona jest opinia, że nie potrafili zrozumieć jego wizji. Por. „jego styl przyjmowania 
zakazów publikacji czy ocen formułowanych przez autorów, którzy nie byli w stanie zrozumieć 
ocenianych dzieł, nadaje swoisty stygmat świadectwu wielkiego myśliciela”, J. Życiński, Poeta 
ewolucji, s. 222.

272 Teilhard de Chardin, Les fondements et le fond de l’idée dévolution, [w:] idem, Oeu
vres, t. III, s. 194 oraz Bartnik, s. 81; Fac, s. 58. Teilhard diagnozował wręcz „jednostronność nauki 
moralnej i filozofii bytu, jakie uznawał współczesny mu Kościół katolicki. Dodajmy od razu, że 
po Soborze Watykańskim II ta nauka znacznie się zmieniła i to właśnie w kierunku sugerowanym 
przez Teilharda”, Waloszczyk, s. 192. Zob. też „francuski myśliciel krytykował tradycyjną etykę 
katolicką”, Pacewicz, s. 147.
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nadprzyrodzoności, był dla niego „ograniczony i zgrzybiały”* 274 275. Należy zatem (jego 
zdaniem) nadać Kościołowi nowe spojrzenie na świat274. Sam Teilhard był do tego 
stopnia krytyczny wobec katolicyzmu, że napisał wprost: „Niektórzy ludzie czują się 
szczęśliwi w widzialnym Kościele; jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że będę szczęśliwy, 
gdy umrę, aby się od niego uwolnić - i odnaleźć Naszego Pana poza nim”275. Mimo 
to dodawał: „moja działalność jest sto razy bardziej skuteczna od wewnątrz niż od 
zewnątrz [Kościoła]”276. Postanowił zatem zmieniać katolicyzm przez walkę prowa
dzoną w jego łonie, przez rewolucyjną działalność od środka, prowadzoną w nowym 
duchu277. W świetle tych wypowiedzi należy zweryfikować wypowiedzi teilhardystów 
o „absolutnym posłuszeństwie okazywanym przez Teilharda Kościołowi katolickie-

275 Por. „un organisme où je perçois constatemment de l’étroitesse illégitime et de la caducité”, 
cyt. za: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 39. Zob. też „największym błędem katolicyzmu był negatyw
ny stosunek do stworzenia, świata doczesnego, materii oraz olbrzymi rozziew między pojęciami 
chrześcijańskimi a światem”, Fac, s. 85. Autor nie podaję żadnych dowodów na rzecz tych pela- 
giańskich opinii, wyrażanych przez Teilharda, który sam zaprzeczał takiej kwalifikacji swej filozofii 
(„I stand at the antipodes of Pelagianism”, Speaight, s. 147).

274 Por. „naszemu pokoleniu brakuje czegoś w submanicheistycznym zabarwieniu nauk ewan
gelicznych, w których postępy nauki i techniki są jeszcze przedstawiane nie jako jeden z warunków 
spirytualizacji człowieka, lecz jako jakiś dodatek do niej”, Teilhard de Chardin, Rzeczywistość 
chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 433. Zob. też „należy go uznać za twórcę «teologii techni
ki» jako pewnej odmiany teologii «rzeczywistości ziemskich»”, Łotys, s. 147. Teilhard postanowił 
zatem stworzyć w Kościele ośrodek propagowania nowej teologii: „le moment est venue où le sens 
chrétiens doit «sauver le Christ» des mains des clercs pour que le Monde soit sauvé”, list Teilharda 
z roku 1929, cyt. za: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 40.

275 Por. „II y en a qui se sentent heureux dans l’Eglise visible; - moi, il me semble que je serai heu
reux de mourir pour en être débarrassé, c’est-à-dire pour trouver Dieu N. S. en dehors d’elle”, Lettres, s. 
132; Speaight, s. 140, a także cytat w: Polkowski, s. 193. Przy innej okazji (rok 1926) francuski uczony 
odróżniał Kościół oficjalny od swego projektu Kościoła i mówił „Nous ne sommes plus «catholiques», 
en fait; mais nous défendons un système, un secte”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 39. Krytykując wi
dzialny Kościół, przeciwny gwałtownym zmianom, de Chardin cenił natomiast wojny i rewolucje jako 
czynnik postępu ludzkości. Zob. „po każdym konflikcie, czy to była wojna, czy też rewolucja, ludzkość 
wyglądała na bardziej związaną i zjednoczoną w jakiś jeden organizm", Pacewicz, s. 32.

27,1 Por. „I am a hundred times more active inside than outside", list z grudnia 1938 r., Teil
hard de Chardin, Letters to Two Friends, London 1970, s. 126, cyt. za: Polkowski, s. 228; Spe
aight, s. 140. Por. Teilhard de Chardin, Accomplir l'homme..., s. 151. Zob. też „mimo szykan 
ze strony władz kościelnych programowo dążył on [Teilhard] do oddziaływania na Kościół od 
wewnątrz”, Mysłek, s. 173; „zadanie (...) powinno być wykonane wewnątrz Kościoła przy współ
udziale wszystkich twórczych umysłów”, Wildiers, s. 134.

277 Por. „je lui [integryzmowi] ai déclaré une guerre définitive”, Philippe de la Trinité, t. 1, 
s. 39. Sw. Pius X był niezwykle krytyczny wobec takich strategii, gdy napisał „przeprowadzają swe 
zgubne dla Kościoła plany nie poza tym Kościołem, lecz w nim samym: stąd też niebezpieczeństwo 
ma swoje siedlisko niejako w samych żyłach i wnętrznościach (in ipsis Ecclesiae venis et visceribus) 
Kościoła, ku tym pewniejszej szkodzie, im lepiej oni go znają. Nadto, przykładają siekierę nie do 
gałęzi i latorośli, lecz do samych korzeni, to znaczy do wiary i do jej żył najgłębszych. Dotknąwszy 
zaś tego korzenia nieśmiertelności, szerzą dalej jad po drzewie całym, tak iż nie oszczędzają żadnej 
cząstki prawdy katolickiej, żadnej takiej, której by się nie starali zarazić”, św. Pius X, Pascendi 
dominici..., nr 3.
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mu i przełożonym zakonnym”278. Przecież jego zdaniem „zatrucie zamkniętymi or
todoksjami przyprawia kolejno o śmierć systemy filozoficzne i stanowi najcięższe za
grożenie dla istnienia takiej czy innej religii”279. W słowach tych słyszymy stanowcze 
opowiedzenie się na rzecz otwarcia i dynamizmu, postulat ciągłej ewolucji instytucji 
i idei280. Jako jezuita miał natomiast obowiązek, aby „pochwalać teologię pozytywną 
i scholastyczną”281.

278 Por. „his spirit of obedience was absolute”, Meaning, s. 74; „était totale sa disposition d’o
béissance”, H. de Lubac, La prière..., s. 84 (oryginalne wydanie tej samej książki).

279 Teilhard de Chardin, Science et Christ, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, s. 226, cyt. za: 'Wa- 
loszczyk, s. 149. Mimo że Teilhard głosił i stosował metody „intelektualnej partyzantki", wymierzo
nej w tradycyjny Kościół, to jednak liberalni publicyści i tak winą obarczają Kościół, który kryty
kował de Chardina, a nie Teilharda, który Kościół „uobjawiał od środka”. Por. „sprawa Teilharda de 
Chardin to jeszcze jeden mało chwalebny epizod w historii Kościoła”, Minois, s. 347.

28U Postulaty te stały się popularne wśród różnych reformistów i ma rację historyk, który na
pisał, że „do teilhardyzmu odwołuje się katolicka lewica, widząc w nim wątki sprzyjające podej
mowanej przez nią walce o postępowe cele społeczne", Myslek, s. 165. Złożywszy swe pierwsze 
śluby zakonne (1901) Teilhard wypowiadał się jeszcze tradycyjnie: „I’m a Jesuit (...) I hâve at last 
given myself completely and for ever to the Society [of Jesus], particularly at time when it is being 
persecuted”, cyt. w: Speaight, s. 30.

281 I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. M. Bednarz, Kraków 2002, s. 234.
282 Por. „L’intégrisme, comme le stalinisme, tend à forcer l’Homme au repos: il ne peut quêtre 

stérile, et finir par sauter”, Teilhard de Chardin, Lettres à Jeanne Mortier, éd. Clair-Michot, 
Paris 1984, s. 69.

283 Bartnik, s. 104. Teilhard nie zgadzał się z pesymistyczną oceną współczesności, odchodzą
cej od Boga, podawaną przez papieży, ale proponował włączenie do chrześcijaństwa nowych idei, 
aby go ożywić. Por. esej Le Christ Évoluteur z roku 1942, cyt. przez Philippe de la Trinité, 1.1, s. 190.

2,M Warto zauważyć, że Teilhard nie był misjonarzem na rzecz katolicyzmu, ale raczej no
wej wizji świata, w której przeważały elementy naturalistyczne: „ewolucyjność i zbieżność świata, 
a w nim prymat miłości, świadomości, personalizacji, działania i wiary w postęp”, jak piszę histo
ryk (Waloszczyk, s. 34). Filozof chrześcijański wczasach de Chardina wskazałby raczej na elementy 
nadprzyrodzone w tradycyjnej wizji dziejów: rozwój Kościoła, kult Boga, udzielanie Sakramentów, 
a także realizacja społecznego panowania Jezusa Chrystusa.

285 Por. „Le catholicisme m’avait déçu, en première apparence, par ses représentations étroites 
du Monde, et par son incompréhension du rôle de la Matière. Maintenant je reconnais qu'à la suite 
du Dieu incarné qu’il me révèle je ne puis être sauvé qu’en faisant corps avec l’Univers. Et ce sont 
du même coup mes aspirations «panthéistes» les plus profondes qui se trouvent satisfaites, guidées,

Oceniając tomistyczną teologię Piusa XII (1939-1958) Teilhard pisał, że „in- 
tegryzm, podobnie jak stalinizm, stara się pozbawić człowieka ruchu”282. Ponadto 
de Chardin był zdania, że „wyższa religia po dwu tysiącach lat zamiera i wymaga 
radykalnego odrodzenia”283 *. Jest to wyraźna aluzja do Kościoła katolickiego w jego 
czasach281. Na czym miałoby polegać to odrodzenie? Francuski uczony wspomina: 
„Początkowo katolicyzm rozczarował mnie zbyt ciasnymi wyobrażeniami o świecie 
i niezrozumieniem roli materii. Teraz widzę, że idąc śladem Boga wcielonego, któ
rego mi on objawia, mogę być zbawiony tylko pod warunkiem zjednoczenia się ze 
wszechświatem. W ten sposób znajdują zarazem spełnienie, kierunek i umocnienie 
moje najgłębsze skłonności «panteistyczne». Otaczający mnie świat staje się boski”285.
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Wśród wielu ogólnikowych sformułowań jest to deklaracja bardzo śmiała i stanowi 
otwarte przyznanie się do nowego, oryginalnego rozumienia katolicyzmu2’6. Warto 
od razu zauważyć, że w powyższych słowach francuski uczony nie rozumuje trady
cyjnie* 287. Dla niego Wcielenie Chrystusa nie oznacza przyjęcia przez Zbawiciela ludz
kiej natury, nadziei dla ludzkości pogrążonej w grzechu, że dokona się upragnione 
odkupienie z grzechów, zadośćuczynienie Bogu Ojcu za zło. Teilhard myśli inaczej: 
skoro Bóg przyjął na siebie ludzkie ciało, a więc materię, zatem materia stała się w ja
kiś sposób boska i zbawienie dokonuje się przez materię, która dalej ewoluuje na 
wyższym poziomie2”. Niezwykle stanowcze są słowa, że zbawienie wymaga zjedno
czenia ze wszechświatem289. Chrześcijaństwo nigdy nie stawiało takiego warunku, 
wręcz przeciwnie, często traktowano świat, a przynajmniej jego „złudne” wartości, 
jako poważną przeszkodę do zbawienia290. Francuski filozof dokonuje „rewolucji ko- 
pernikańskiej” w filozofii chrześcijańskiej. Echem jego zamysłu są niektóre reformy 
II Soboru Watykańskiego, ale o tym będzie mowa w dalszej części naszych rozwa
żań. W czasach Teilharda idea zbawienia przez zjednoczenie się z wszechświatem 
była traktowana jako absurd291 * *. Teologowie tomistyczni przedstawiali przeciwną tezę: 
„Kościół wyraźnie głosi jako dogmat wiary, iż widzialny Kościół Chrystusowy rzym
skokatolicki jest jedyną instytucją zbawczą, poza którą osiągnięcie zbawienia jest nie-

rassurées. Le Monde autour de moi devient divin”, Teilhard de Chardin, Comment je cross, [w:] 
idem, Oeuvres, t. X, s. 148-149; idem, Jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 47. Zob. też 
Łotys, s. 89; Wildiers, s. 117 (fragment o panteizmie - co znamienne - pominięto).

2,6 Rozumienie to bywa przyjmowane bardzo pozytywnie w różnych środowiskach. Por. „Teil
hard (...) był głębokim filozofem chrześcijańskim, odkrywającym nowe rozległe perspektywy. Nie 
był zaś zawodowym teologiem”, Klinger, s. 343; „Teilhard goes on to admit that he had always had 
«a naturally pantheistic soul»”, Speaight, s. 80 (dalej czytamy, że panteistyczne rozumienie chrze
ścijaństwa jest zdaniem angielskiego pisarza i biografa możliwe, a nawet „perfectly orthodox”).

287 Por. „une telle [teilhardien] foi évolutive s’accommoderait mal de dogmes fixes et figés. 
(...) Ce qu’on pensait jusque-là, du moins tel qu’on le pensait, n’est pas «ipso facto» garant de 
l’avenir, fût-il question des certitudes doctrinales considérées comme les plus fermes”, Philippe de 
la Trinité, t. 1, s. 80-81.

2,8 Por. „z miłości wynikają nie tylko i nie bezpośrednio «zasługi na życie wieczne», ale budo
wanie noosfery, bez pośrednictwa której nie osiągnie się Nieba”, Pacewicz, s. 100.

289 Por. „tragiczne nieporozumienie przesłania jego [Teilharda] oczom prawdę o doli ludz
kości, zbyt głęboko zranionej, by mogła ona liczyć na zbawienie przez skoncentrowanie się wokoł
rozległej ortogenezy wszechświata i pokładać nadzieję w zasobach swej woli mocy”, Journet, s. 280.

2,0 Dla Teilharda taka postawa Kościoła była szkodliwa. Podobnie traktował także rolę cier
pienia w refleksji teologicznej. Zob. Waloszczyk, s. 192.

2,1 Por. „aucune créature ne peut être, comme telle, moyen d’union à Dieu tel qu’il est en soi”, 
Philippe de la Trinité, t. 1, s. 102. Liberalny publicysta G. Minois nie rozumie zbyt dobrze istoty teil- 
hardyzmu, gdy piszę: „fundamentalny zarzut, jaki kierowały pod adresem Teilharda de Chardin ów
czesne władze [w Kościele], sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że wyszedł poza granice nauki, 
by uprawiać filozofię i teologię, mieszać gatunki. Otóż, ten właśnie aspekt syntezy wiedzy stanowi 
o wartości jego myśli; w tym właśnie kierunku należy podążać”, Minois, s. 348. Należałoby powie
dzieć, że fundamentalny zarzut Kościoła wobec Teilharda polega głównie na tym, że poddaje ewolu
cji dogmatykę, że traktuje Boga jako duszę świata, że wyprowadza życie, duszę i zbawienie z materii, 
że myśli w kategoriach naturalistycznych i mon ¡stycznych, że podporządkowuje teologię biologii.
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możliwe"2’2. W tych słowach chodzi oczywiście o Kościół jako byt bosko-ludzki, a nie 
kosmiczny. Zjednoczenie ze wszechświatem nie ma wartości zbawczej.

Rewolucyjny stosunek Teilharda do chrześcijaństwa rodził jego śmiałe plany re- 
formistyczne293. Stąd pojawia się u niego ambicja zbudowania i propagowania, jak 
pisał -„«nowej religii» (nazwijmy ją wzbogaconym chrześcijaństwem), w której oso
bowy Bóg nie będzie już dłużej wielkim «neolitycznym» właścicielem ziemskim (le 
grand propriétaire «néolithique») z czasów, które minęły, ale Duszą Świata”294. W tym 
szczerym wyznaniu widzimy wyraz pragnienia, aby tym budowniczym stał się sam 
Teilhard295. Ambicją francuskiego ewolucjonisty było zasymilowanie w Kościele idei 
współczesnych (ewolucji, postępu, humanizmu). Jednak podczas wieloletniej forma
cji zakonnej otrzymał inne wzorce. Przypomnijmy, że np. papież Pius IX krytycznie 
oceniał świat współczesny, a podczas audiencji publicznej w dniu 9 stycznia 1870 r. 
powiedział „Rzekomi mędrcy, duces coecorum, wodzowie ślepych, chcieliby, żeby 
oszczędzać pewne kwestie i nie sprzeciwiać się ideom tego czasu. A ja powiadam, 
że trzeba mówić prawdę dla ustalenia wolności i że nie trzeba nigdy lękać się głosić 
prawdy, a potępiać błędu. Chcę wolności, zarówno jak prawdy. O sprawy świata nie 
troszczę się, ale wykonuję sprawy Boga, Kościoła, Stolicy Świętej i całego społeczeń
stwa chrześcijańskiego”296.

2.2 B. Pylak, Przynależność niekatolików do Kościoła w świetle encykliki «Mystici Corporis» 
i w interpretacji teologów współczesnych, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 3 (1956), z. 2, s. 486.

2.3 Przewrotnie interpretując ogłoszenie dogmatu o Wniebowzięciu Matki Bożej, Teilhard 
uznał, że dowodzi to ewolucji dogmatycznej Kościoła; mimo że Pius XII miał na myśli pogłębianie 
rozumienia zawszej tej samej, niezmiennej dogmatyki. Por. „définir l’Assomption, c’est affirmer 
(par les faits) que la «Révélation continue», c’est-à-dire que le dogme croît (qu’il vit): pas de plus 
magnifique preuve que le Christianisme (comme le Vivant et l’Humain) évolue (au sens correct, 
«génétique», du mot)”, Teilhard de Chardin, Lettres à Jeanne..., s. 69.

2.4 Por. „Ce qui va dominant mon intérêt et mes préoccupations intérieures, vous le savez 
déjà, c’est l’effort pour établir en moi, et diffuser autour de moi, une religion nouvelle (appelons-la 
un meilleur Christianisme, si vous voulez) où le Dieu Personnel cesse detre le grand propriétaire 
«néolithique» de jadis pour devenir l’âme du Monde que notre stade culturel et religieux appelle”, 
Teilhard de Chardin, Lettres à Léontine Zanta [1923-1939], Paris 1965, s. 127, cyt. też (bez nu
meru strony) przez: Polkowski, s. 237, Speaight, s. 223. Por. „Przyjęcie ewolucji jako metody zmian 
«Wszechrzeczywistości» postawiło Teilharda w opozycji do tradycji chrześcijańskiej w takich za
gadnieniach jak raj, grzech pierworodny, piekło, dusza ludzka itp.”, Łotys, s. 89. Warto dodać, że 
wstrząsające dla tradycyjnego katolika neoplatońskie mieszanie Chrytusa i świata („dusza świata”), 
bywa wartościowane pozytywnie przez entuzjastów doczesności, gdyż ją nobilituje: „pogląd na 
Chrystusa jako na życie świata, w świecie, niosącego życie światu, stawał się coraz mniej wyraźny, 
i dopiero Teilhard de Chardin przywrócił go w sposób rzeczywiście genialny”, Maloney, s. 20. Zob. 
też Speaight, s. 90.

295 Por. „Teilhard opowiadał się za ścisłym wiązaniem życia religijnego z technicznym, żeby 
zakończyć również w religii neolityczną sferę rolniczą”, Fac, s. 64; „W życiu tętniącym we mnie 
i w podtrzymującej mnie materii znajduję coś więcej niż Twe dary - spotykam Ciebie samego, 
Ciebie, który pozwalasz mi uczestniczyć w Twym istnieniu i który mnie kształtujesz", Środowisko 
Boże, s. 324.

2,6 J. M. Villefranche, Pius IX - dzieje, życie, epoka, tłum. M. Nowodworski, Warszawa 
2001, s. 582.
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Traktowanie Boga jako duszy świata zdradza ewolucyjny panteizm francuskiego 
filozofa297. Zdaniem Teilharda w dotychczasowej filozofii panował bowiem dualizm 
pomiędzy Bogiem i światem, który rodził też odmienne postawy wśród ludzi: jed
ni wielbili Boga, a inni świat. Aby umożliwić zjednoczenie ludzkości we wspólnej 
wierze w „boski postęp”, de Chardin proponuje zniesienie tego dualizmu, traktując 
rzeczywistość w sposób monistyczny (byt partycypujący jest jednocześnie bytem 
absolutnym), zakładając ciągłość, płynne przejście („transcendencja (...) [człowie
ka wobec świata] nie jest oderwana od immanencji, lecz wyrasta z niej”), następ
stwo metafizyczne pomiędzy światem, który staje się boskim, a Bogiem, który sta
je się światem, staje się w świecie przez Wcielenie Chrystusa w kosmos298. Tezy te 
z punktu widzenia filozofii tomistycznej są niebezpieczne i pozbawione sensu299. 
Mimo to, teilhardyści wierzą w teilhardyzm mocną wiarą i głoszą, że „ewolucjonizm 
katolicki okazuje się największym systemem XX wieku, co zresztą wykazał już ks. 
Czesław S. Bartnik”300. Wcześniej za taki system uważano tomizm. Otóż, w epoce 
posoborowej pojawiła się więc ambicja, aby zastąpić filozofię tomistyczną systemem 
Teilharda301.

2.7 Religią Teilharda jest więc panteistyczny kult „Chrystusa powszechnego”, a prócz tego „ety
ka dynamiczna wyzwala się w religii wszechświata”, Pacewicz, s. 147. Zob. „przez pewien czas Teil
hard był pod urokiem panteizmu, okres ten był jednak bardzo krótki i niebawem przyszła kolej na 
bezwarunkowe uznanie Boga osobowego”, Wildiers, s. 8. Warto skorygować tę opinię, bo wydaje 
się, że de Chardin po prostu zmodyfikował swój pierwotny panteizm, tworząc system ewolucyjny, 
nie porzucając przekonania o obecności w świecie pierwiastka boskiego.

2.8 Por. „Je pense (...) à une re-définition synthétique de l’Être, où, pris sous sa forme la plus 
générale, il comprendrait à la fois et simultanément un terme absolu et un terme participé. Ce qui 
rend l’antinomie Dieu/Monde insoluble, ne serait-ce pas que, rompant à l’origine un couple natu
rel, nous nous obstinons à considère les deux terme successivement?”, Teilhard de Chardin, 
Science et Christ, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, s. 229, przypis autora.

2” Por. Philippe de la Trinité, t. 2, s. 89.
wo Fac, s. 225.
■'Ol Por. „umysłowości współczesnej, przenikniętej do głębi partykularyzmem ze wszystkimi 

jego konsekwencjami w dziedzinie myśli i czynu, trudno jest pojąć ten coraz ściślejszy związek 
wiary katolickiej z tomizmem. Niezdolna dostrzec uniwersalistycznego charakteru tego ostatnie
go, widząc w nim tylko doktrynę partykularystyczną myśliciela średniowiecznego, jedną z wielu 
(...). Nie katolicyzm ulega tomizmowi, ale tomizm jest do szpiku kości katolickim, a to dla tej 
prostej racji, że jest uniwersalistyczny. Katolicyzm bowiem i uniwersalizm to jedno. W tym tkwi 
sekret katolickości tomizmu", J. Woroniecki OP, op. cit., s. 72-73.

W roku 1899, gdy młody Teilhard wstępował do nowicjatu zakonnego zgroma
dzenia jezuitów, papież Leon XIII wystosował list Testem benevolentiae, skierowany 
do Jakuba kard. Gibbonsa, biskupa Baltimore w Stanach Zjednoczonych, a za jego 
pośrednictwem do całego Kościoła katolickiego w USA. W encyklice tej papież pod
dał surowej krytyce idee tzw. amerykanizmu, projektu zreformowania doktryny 
i rozluźnienia dyscypliny Kościoła. Łatwo można dostrzec, że główne tezy ameryka- 
nistyczne, popularne wśród zwolenników reformy Kościoła również na kontynencie 
europejskim, były szczególnie bliskie Teilhardowi.
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Odnośnie do doktryny Leon XIII napisał: „te nowe poglądy, o których tu mowa, 
polegają przede wszystkim na tym, że dla łatwiejszego pociągnięcia innowierców do 
uznania prawdy katolickiej należałoby, aby Kościół bardziej zbliżył się do ludzkości, 
która doszła już do pełnej dojrzałości i pozbywszy się dawnej surowości, stał się wy
rozumiałym dla aspiracji i poglądów ludów współczesnych”502. Wbrew temu papież 
podkreślił niezmienność dogmatyki katolickiej.

102 Uwspółcześniony cytat pochodzi z: Leon XIII, Testem benevolentiae, [w:] Encykliki Le
ona XIII..., s. 378.

303 Środowisko Boże, s. 316; por. „En ce temps où s’éveille légitimement, dans une Humanité 
près de devenir adulte, la conscience de sa force et de ses possibilités, c’est un des premiers devoirs 
apologétiques du chrétien de montrer (...), que le Dieu incarné n’est pas venu diminuer en nous 
la magnifique responsabilité ni la splendide ambition de nous faire nous-mêmes”, Teilhard de 
Chardin, Le Milieu Divin, [w:] idem, Oeuvres, t. IV, s. 62.

Por. B. Pylak, Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na 
Soborze Watykańskim, Lublin 1959.

305 Tradycyjna definicja Kościoła por. „Ecclesia siquidem est societas hominum viatorum, 
sub magisterio et regimine legitimorum pastorum, ac praecipue Romani Pontificis, eiusdem chri- 
stianae fidei professione et eorundem sacramentorum communione adunatorum, ad aeternam 
salutem consequandam”, Tanąuerey, s. 612.

306 Pius XII, Mystici Corporis Christi, Warszawa 1997, nr 13, Wierność Prawdzie Katolickiej,
nr 7. Magisterium Kościoła Katolickiego·, por. B. Pylak, Kościół - Mistyczne..., s. 319.

Teilhard głosił jednak śmiało oświeceniowe przekonanie, że dzisiejsza ludzkość 
osiągnęła już ostatni etap swej naturalnej historii, gdy pisał: „W tych czasach, gdy 
słusznie budzi się w ludzkości, bliskiej wieku dojrzałego (près de devenir adulte) - 
świadomość własnej siły i własnych możliwości, jednym z pierwszych obowiązków 
apologetycznych chrześcijanina jest wykazanie (...), że Bóg Wcielony nie przyszedł 
po to, by umniejszać naszą wspaniałą odpowiedzialność i dumną ambicję kształto
wania samych siebie”505.

W teologii katolickiej XIX i XX wieku duże znaczenie zyskała koncepcja, w myśl 
której Kościół rzymskokatolicki stanowi Mistyczne Ciało Chrystusa504. Za pomocą 
tego terminu rozumiano hierarchiczną wspólnotę kościelną o naturze bosko-ludz- 
kiej, założoną przez historycznego Jezusa Chrystusa, ożywioną łaską i kierowaną 
przez wieki historii doczesnej przez papieży, zastępców Chrystusa na ziemi505. Po
szczególne aspekty nauki o Mistycznym Ciele Chrystusa były formułowane bardzo 
precyzyjnie. Papież Pius XII wydał (1943) obszerną encyklikę poświęconą tej kwe
stii (Mystici Corporis Christi), w której napisał „aby zdefiniować i zobrazować ten 
prawdziwy Kościół Chrystusowy, którym jest święty, powszechny, apostolski, rzym
ski Kościół, nie można znaleźć określenia bardziej szlachetnego, bardziej dostojne
go, bardziej wreszcie Boskiego, nad to, które nazywa go «Mistycznym Ciałem Jezusa 
Chrystusa»”506.

Tym, co wyróżniało tożsamość Kościoła katolickiego była jego nadprzyrodzona 
natura. Mimo że składa się on z ludzi i jest wspólnotą widzialną, to jego życie oży
wione jest nadprzyrodzonym działaniem łaski Bożej. Kościół jest jedynym środo
wiskiem zbawienia, a świat jest mu zasadniczo niechętny, gdyż zasady katolickie są * 303 * 305 306 *
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ekskluzywne i wymagające307. Zobaczmy, jak koncepcję Mistycznego Ciała Chrystusa 
pojmował o. Teilhard de Chardin.

307 Por. „L’Eglise (...) a lutté contre les déformateurs et faux réformateurs qui l’ont ansi obligée 
à préciser sa foi dogmatique transcendante et surnaturelle en des formules intelligibles qui pou
vaient tenir à un «iota»’’, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 16.

308 Por. „Christ a un Corps cosmique répandu dans l’univers tout entier: tel est le mot ultime 
qu’il faut entendre. «Qui potest capere, capiat»’’, Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., s. 67, 
cyt. też przez: Bartnik, s. 203 (podano tam nr strony z innego wydania - 47); Fac, s. 151.

a* Por. Bartnik, s. 203: „Christus mundus factus est”. Zob. też Teilhard de Chardin, Rze
czywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 430; „przez Twe Wcielenie, mój Boże, cała mate
ria stała się Ciałem", Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, [w:] idem, Oeuvres, t. XIII, 
s. 145, przytoczone przez Fac, s. 189.

310 Polkowski, s. 177.
311 Por. „EAme du Monde. - Elle est pour nous la Réalité expérimentale qui établit la liaison de 

notre être avec le Christ.... - Le milieu où II s’incarne pour se joindre individuellement à chacun 
de nous; - le milieu d’énergie et d’esprit qui se transforme en Dieu, se charge de Dieu... C’est elle 
qui est pressentie, cherchée (quae tractatur) dans «la Vie Cosmique», - élaborée par l’union créa
trice, - divinisée dans le «Milieu mystique»”, Journal, t. 1, s. 249.

312 Por. „ITncarnation est co-extensive à l’univers”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 101. Dla 
Teilharda najważniejsze było, aby „to counteract the tendencies of a Christianity «too extrinsic 
and particularist», a dogmatic structure which seemed to hâve no attachement to the universe”, 
Speaight, s. 97.

313 Por. „Teilhard nadnaturç, czyli działanie Bożej Łaski, widzi jako przedłużenie działania 
stwórczego Boga, a nie jako dualistycznie oddzieloną od natury przypadłość, której efekty należą 
całkowicie do innego świata i nie mają nic wspólnego z kosmosem, duchem Ziemi, cywilizacją, 
noogenezą”, Waloszczyk, s. 129-130.

Francuski paleontolog rozumiał katolicką naukę o Wcieleniu Chrystusa i Jego 
Mistycznym Ciele szerzej i inaczej niż teologowie katoliccy, gdyż zakładał, że wskutek 
ewolucji „Chrystus ma ciało kosmiczne rozprzestrzenione na cały Wszechświat”308. 
Dokonując parafrazy nauki katolickiej, francuski uczony powiadał nawet, iż „Słowo 
stało się światem”309. Jest to wyraźnie rewolucyjne rozumienie dogmatu o Wciele
niu. Dalej możemy się dowiedzieć, że „pomniejszenie Chrystusa w stajence betle
jemskiej i jeszcze większe pomniejszenie w okresie poprzedzającym Jego narodziny, 
w świętym łonie Matki Dziewicy - to nie tylko lekcja pokory; to również przejaw 
praw genezy. (...) Chrystus (...) jest nierozłącznie związany z rozwojem ducha”310. 
W monistycznej wizji świata zaproponowanej przez Teilharda dzieje zbawienia i do
mniemane przebóstwienie materii są integralną częścią dziejów świata311. Chrześci
jańska idea Wcielenia staje się okazją do sformułowania panteistycznej zasady, teo
rii świata, który ewolucyjnie staje się boski312. Zbawienie to nie jest już łaska Boża 
działająca na naturze stworzonej, ale przebóstwienie staje się częścią natury, frag
mentem kosmosu313. Wcielenie dokonuje się na mocy praw przyrody, jest jakby ko
niecznym procesem dziejowym. Zaczyna się w osobie Jezusa, a później obejmuje całą 
ludzkość. Bóg Teilharda realizuje marzenie panteistów: wnika w materię, przebó- 
stwia naturę. Natura i łaska nie są rozdzielne, ale zbliżają się do siebie. Świat staje się
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boski314. Możemy powiedzieć, że Teilhard wraca od teologii św. Augustyna do filo
zofii Marka Aureliusza, od nadprzyrodzoności do stoicyzmu315. Wszystkie te katego
rie, które dotąd w filozofii chrześcijańskiej byty ściśle separowane, łączą się. Wkrótce 
zobaczymy, że w taki sam rewolucyjny sposób autor potraktował wszystkie dogmaty 
katolicyzmu316. Aby wyjaśnić przyczynę tak głębokiego przeformułowania doktryny 
nie wystarczy odwołać się do idei ewolucji, która dotyczy zwykle świata gatunków 
biologicznych, a u Teilharda - całej rzeczywistości. Musimy szukać istoty filozoficz
nej oceny chrześcijaństwa podanej przez francuskiego paleontologa.

3,4 Można uznać, że przeformułowanie doktryny katolickiej w różnych aspektach pozwoliło 
Teilhardowi zachować swój pierwotny panteizm w ramach nowej, kosmicznej wizji świata. Por. 
„J’avais toujours eu une âme naturellement panthéiste. J’en éprouvais les aspirations invincibles, 
natives; mais sans oser les utiliser librement, parce que je ne savais pas les concilier avec ma foi. 
Depuis ces expériences diverses (et d’autres encore) je puis dire que j’ai trouvé, pour mon existence, 
l’intérêt inépuisé, et l’inaltérable paix”, Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., s. 125-126.

315 Por. „Teilhard ne comprend plus, déchu qu’il est du niveau de la foi chrétienne. Il parle, 
au fond, comme les pseudo-philosophes du XVIIIe siècle, comme les libres penseurs ou rationa
listes de tous les temps, comme les Athéniens de l’Aréopage entendant l’allocution de saint Paul”, 
R. Valnève, op. cit., s. 105.

316 Zamiast wskazać na rewolucyjne poglądy Teilharda, które byty przyczyną sankcji i zaka
zów nakładanych na de Chardina, w literaturze często spotykamy opinie, jak to „jezuici (...) do 
samej śmierci gnębili swego konfratra”, Mysłek, s. 165.

317 Grecy liczyli czas od jednej do drugiej olimpiady. Rzymianie od jednego do następnego 
konsula. Chrześcijańska rachuba lat - od narodzenia Chrystusa - wyraźnie wskazuje, że w katolic
kiej historiozofii jest punkt węzłowy całych dziejów.

318 Kulisz, s. 150. Zob. „W sposób zaskakujący dla dotychczasowej teologii chrześcijańskiej 
twierdzi on [Teilhard], że Krzyż Chrystusa także ma jakieś znaczenie «energetyczne»”, Waloszczyk, 
s. 161.

319 Teilhard de Chardin, Kapłan, [w:] Moja wizja świata, s. 14. Znany teolog prawosław
ny zwraca uwagę, że „o. Teilhard chce powiedzieć, że przez konsekrację cały świat staje się Cia
łem Chrystusa”, Klinger, s. 354. Zaskakuje przy tym dalszy ciąg wypowiedzi polskiego uczonego: 
„te myśli, być może najgłębsze z tego, co zostało wypowiedziane na temat centralnego misterium 
chrześcijańskiego - na pewno w całej pełni zgodne z dogmatem katolickim - znów, rzecz zdumie
wająca, znajdują potwierdzenie w praktyce i doktrynie raczej Kościoła wschodniego niż zachod
niego”, ibidem, s. 355.

A oto następne elementy teilhardowskiej wizji dogmatyki katolickiej. Po Wcie
leniu rozważymy Odkupienie, rdzeń każdej historiozofii chrześcijańskiej. Dzięki 
nauce o odkupieniu stała się możliwa historiozofia linearna i wyzwolenie z cyklicz- 
ności greckiego necesaryzmu. Chrześcijańska koncepcja Odkupienia tworzy, warun
kuje historię jako proces, a nie sam tylko przepływ czasu bez celu317 318 319. Dla Teilharda 
„Chrystus na Krzyżu w nowej wizji świata, to nie tylko «żertwa ekspiacji», ale rów
nież Bóg ewolucji przezwyciężający inercję stawiającą opór w prawdziwym dojrze
waniu ducha”31". W konsekwencji dla Teilharda świat godzien jest czci, którą wyraża 
w słowach modlitwy: „Klękam, o Panie przed wszechświatem, który tajemnie, pod 
wpływem Hostii, stał się Twoim uwielbionym Ciałem i Twoją Boską Krwią”3”. W or
todoksyjnej teologii katolickiej Hostia Jezusa Chrystusa jest natomiast Sakramen-
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tem, owocem Odkupienia dokonanego na Krzyżu i nie obejmuje innej materii niż 
konsekrowane Postacie Eucharystyczne320. Skoro jednak dla ewolucyjnego panteisty 
świat staje się boski, to wedle Teilharda nauka badająca i opisująca świat ma charakter 
religijny, a badacz świata to kapłan nowej religii321. Kontakt ze światem - to kontakt 
z Bogiem. Dlatego w jego rozumieniu „Eucharystia jest Uniwersalnym Sakramentem 
Uświęcenia Ewoluującego Świata”322.

320 Nie dziwią więc kpiny teilhardystów z tradycyjnej nauki Kościoła. Por. „Eucharystia jest 
jednak pozbawiona [dla Teilharda] fałszywych nut egocentrycznego, indywidualistycznego piety
zmu i przedstawiona jest w kontekście ewoluującego, rozwijającego się wszechświata, który kiero
wany ręką kosmicznego Chrystusa niezmiennie dąży do coraz większej świadomości i konwergen
cji czy centryczności w procesie amoryzacji”, Maloney, s. 194. Tekst ten przypomina protestancki 
traktat antyeucharystyczny z XVI wieku połączony z opowiadaniem science-fiction o losach od
ległej galaktyki.

521 Por. Bartnik, s. 85, a także Polkowski, s. 226: „sama nauka miała dla niego święty, kapłań
ski sens”, oraz Łotys, s. 147: „technika, postęp naukowo-techniczny są sposobami wyzwolenia 
człowieka, wnoszą wkład w dzieło zbawienia”; Teilhard żywił „głęboki, religijny wręcz szacunek 
i entuzjazm (...) dla poszukiwań naukowych", Waloszczyk, s. 111; „Noosfera poświęca badaniu 
rzeczywistości niemal całe swoje siły i energie, a nauka przybiera charakter niemal religijny, staje 
się Przykazaniem Bożym”, Fac, s. 66.

322 Fac, s. 191. Zob. też „The action of the priest extends beyond the transsubstantiated host to 
the cosmos itself”, Speaight, s. 128, por. jeszcze ibidem, s. 329. Teilhard głosił naturalne uduchowie
nie natury i nadprzyrodzone przebóstwienie ludzkości. W monizmie łączą się wszystkie kategorie: 
„Dans ma vie et mon «Évangile» il y a comme deux cercles: 1) Le cercie naturel, exotérique: évan- 
gile de leffort humain, préchant la spiritualisation naturelle de l’Univers, et leffort unique pour 
élaborer une ame du Monde. 2) Le cercie surnaturel, ésotérique: évangile du Christ-Kosmique, 
révélant le sens profond de notre opus et de notre operatio: «Ut nobis Corpus et sanguis fiat Domini 
Nostri Jesu Christi»”, Journal, t. 1, s. 370.

323 Teilhard wypowiadał się nieraz tak wieloznacznie, że są możliwe różne interpretacje jego 
wizji świata. Jedni odczytują ją w duchu tradycyjnym, a inni - rewolucyjnym. Aby podać najbliż
szą prawdzie wykładnię poglądów de Chardina, trzeba odczytywać jego dzieło całościowo. Por. 
„Quanquam auctor potest quae scripsit sensu orthodoxo explicare, ea lamen non satis explicavit. 
Oportuit saltem ad necessariam actionem Dei explicite recurrere in creatione rerum, in origine 
vitae, in diversis gradibus evolutionis, in creatione animae, et multo attentius ponderare quae fides 
de protoparentibus docet”, Lettres, s. 348.

324 Podobnie w teologii prawosławnej i dlatego zaskakujące jest uznanie dla teilhardyzmu ze 
strony Jerzego Klingera, który dobrze zna i rozumie poglądy de Chardina, pisząc, że „w sensie 
wtórnym, niemniej realnym, Hostią jest cały wszechświat", Klinger, s. 355.

325 J. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.
326 Por. fragment wyznania wiary ogłoszonego przez IV Sobór Laterański w r. 1215 (tzw. 

Symbol Laterański): „Jeden zaś jest powszechny (universalis) Kościół wiernych, poza którym nikt

Nie będzie trudne wykazanie zasadniczej niezgodności tych wypowiedzi z pra
wowierną teologią, którą de Chardin poznał podczas wieloletnich studiów, a jako je
zuita był zobowiązany do jej wyznawania, głoszenia i obrony323. W teologii katolickiej 
świat nigdy nie staje się ciałem Chrystusa324. Wcielenie Słowa Bożego zostało opisane 
dogmatycznie przez Sobory powszechne325. Hostia jest sakramentem działającym na 
dusze ludzkie, ale nie ma bezpośredniego wpływu na rzeczywistość naturalną. Kato
licka nauka o transsubstancjacji nie ma wymiaru kosmicznego326. Sobór Trydencki 
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(którego naukę Teilhard poznał niezwykle szczegółowo) przedstawił traktat dogma
tyczny o Eucharystii. Nie ma w nim śladu panteizmu, bo w dekrecie soborowym 
możemy przeczytać: „Święty Sobór najpierw uczy i otwarcie oraz wprost wyznaje, że 
w życiodajnym Sakramencie świętej Eucharystii, po dokonaniu konsekracji chleba 
i wina - jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pan nasz, Jezus Chry
stus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, pod postaciami tych widzialnych rze
czy. Nie ma w tym sprzeczności, że nasz Zbawiciel na zawsze siedzi po prawicy Ojca 
w niebie wedle naturalnego sposobu istnienia, a jednak jest sakramentalnie obecny 
w swej substancji w różnych innych miejscach. Ten sposób istnienia jest możliwy dla 
Boga”527.

w ogóle nie bywa zbawiony. W nim Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą. Jego ciało 
i krew prawdziwie zawarte są w sakramencie ołtarza (in sacramento alians) pod postaciami chleba 
i wina, przeistoczonymi (transsubstantiatis) Boską mocą: chleb w ciało, wino w krew", Breviarium 
Fidei, cz. IX, nr 31.

327 Por. „Principio docet sancta Synodus et aperte ac simpliciter profitetur, in almo sanctae 
Eucharistiae sacramento post panis et vini consecrationem Dominum nostrum lesum Christum 
verum Deum atque hominem vere, realiter ac substantialiter (...) sub specie illarum rerum sen- 
sibilium contineri. Neque enim haec inter se pugnant, ut ipse Salvator noster semper ad dextram 
Patris in caelis assideat iuxta modum exsistendi naturalem, et ut multis nihilominus aliis in locis 
sacramentaliter praesens sua substantia nobis adsit, ea exsistendi ratlone quam etsi verbis expri- 
mere vix possumus possibilem tamen esse Deo”, Sobór Trydencki, sesja XIII, Benzinger, nr 1636.

328 Teilhard de Chardin, Opostępie, [w:] Moja wizja świata, s. 42; „Teilhard (...) sympaty
zował z mocno złagodzonym naturalizmem”, Łotys, s. 86; Maloney, s. 181.

329 Bartnik, s. 102. Ten religijny naturalizm doceniają zwolennicy ekumenizmu. Por. „myśl 
[Teilharda] tak często koresponduje z najlepszymi tradycjami teologii wschodniej i to zarówno 
w zakresie patrystyki, jak mistyki i liturgii Kościoła wschodniego”, Klinger, s. 343. Wydaje się, że 
jest to opinia mało uzasadniona źródłowo. Odnośnie do małej wrażliwości liturgicznej de Chardi- 
na por. „Teilhard was generally indifferent to liturgical punctilio, had little ear for music, and used 
to say how glad he was to belong to an order which dispensed with the choral office”, Speaight, 
s. 48; „He was no lover of ecclesiatical pomp", ibidem, s. 331. Tymczasem w Ćwiczeniach duchow
nych św. Ignacego, które były podstawową lekturą pobożnościową Teilharda, znajduje się wyraź
na reguła, obowiązująca członków Towarzystwa: „Pochwalać [kult] relikwi świętych, okazując im 
cześć i modląc się do świętych. Pochwalać odprawianie stacji, pielgrzymki, odpusty, jubileusze, 
krucjaty i świece zapalane w kościołach”, I. Loyola, op. cit., s. 231.

330 Por. „Teilhard spoke the language of this science [biology]; a language very different 
from that of traditional scholasticism", Speaight, s. 155. Teilhard oceniał w sposób biologiczny

Nauka francuskiego uczonego o Kościele - Ciele Chrystusa ma silny wydźwięk 
naturalistyczny: „wszelkie osiągnięcia - przemysłowe, estetyczne, naukowe i moralne 
- na świecie przyczyniają się fizycznie do dopełnienia Ciała Chrystusa”’28. Chrze
ścijaństwo pojmowane jest ponadto jako rodzaj wytworu biologicznego: „Zgodnie 
z prawami ewolucji na etapie niejako ramifikacji także i w ramach chrześcijaństwa 
jako filum wystąpiły trzy odgałęzienia: prawosławie, protestantyzm i katolicyzm (...), 
główna oś chrześcijaństwa przebiega przez katolicyzm”’29. Pogląd francuskiego pale
ontologa nie tylko ma charakter naturalistyczny i stanowi ekstrapolację z dziedziny 
biologii na grunt nauk teologicznych”0, ale oznacza również akceptację dla ekume- * * * * 
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nicznej idei Kościoła złożonego z odmiennych wyznań chrześcijańskich. Opinia ta 
pozostaje w sprzeczności z eklezjologią, do przyjęcia której Teilhard był zobowiązany 
jako uczony katolicki, członek zakonu jezuitów.

Papież Pius IX dobitnie odrzucił pogląd (proweniencji protestanckiej) o Kościele 
poróżnionym w wierze, gdy napisał: „Ani jedna [z tych religijnych wspólnot różnią
cych się między sobą i odseparowanych od Kościoła katolickiego], nawet branych 
łącznie, nie konstytuuje w żadnym razie Kościoła katolickiego, ani nie jest tym jedy
nym Kościołem katolickim założonym przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, tym 
Kościołem, który On życzył sobie założyć. Co więcej, nie można nawet mówić, że te 
wspólnoty są bądź to członkami, bądź też częściami tego samego Kościoła, ponieważ 
w sposób widomy odłączyły się one od jedności katolickiej”331. W czasach de Chardi- 
na wszyscy papieże potwierdzali to przekonanie. Wyraźne stwierdzenia tego rodza
ju znajdujemy u Leona XIII, św. Piusa X, Piusa XI, jak również Piusa XII. Teilhard 
poszedł własną drogą. Jego naturalizm sprzeciwiał się nauce Kościoła również w ten 
sposób, że francuski paleontolog dopuszczał, a nawet postulował zmienność istoty 
Kościoła, wykluczoną w teologii katolickiej. W myśl zasad uniwersalnego ewolucjo- 
nizmu, bliskiego poglądom modernistów, Teilhard uważał, że nawet rzeczywistość 
nadprzyrodzona jest procesem. Tym bardziej Kościół, byt bosko-ludzki, w wizji tego 
paleontologa jest bytem dynamicznym, tworem żywej natury. Nie bez racji napisał 
więc znawca teilhardyzmu: „wielkie religie ukształtowały się w epoce rolniczej i cha
rakter kultury agrarnej przenika dziś do głębi całe chrześcijaństwo. Przyszłość zatem 
wymusi bardzo skomplikowane zmiany i w katolicyzmie”332. Przeciw takiemu rozu
mieniu Kościoła protestował później nawet Paweł VI (1963-1978), zresztą zwolennik 
myśli Teilharda, gdy napisał: „Przede wszystkim należy ustalić pewne reguły, zgodnie 
z którymi powinno się przeprowadzić tę odnowę [soborową]. Nie może ona, rzecz 
jasna, dotyczyć istoty Kościoła katolickiego, ani tych części, które nieodzownie należą 
do jego zasadniczej formy ustrojowej. Dlatego niedorzecznie używalibyśmy słowa: 
«odnowa», biorąc je w takim znaczeniu. Nie możemy bowiem podejrzewać Kościoła 
Bożego, świętego i umiłowanego o niewierność”333.

nawet dogmat Wniebozwięcia: „je crains bien que les affirmations d’un «individu Adam» (malgré 
le caractère symbolique reconnu de la Genèse sur ce point!) et d’une incorruption littérale du 
corps de Marie (impliquant l’évasion hors du cycle cosmique d’un groupe de protéines, se mainte
nant hors du temps et de l’espace) ne paraissent à la grande majorité des chrétiens ou des Gentils 
réfléchis un défi à ce qu’il y a de plus essentiel et de plus définitif dans la science moderne”, Lettres 
à Jeanne..., s. 68.

511 Pius IX, list lam vos omnes. Zob. Collectio Lacensis. Acta et Décréta sacrorum conciliorum 
recentiorum, t. VII, Fryburg 1890, kol. 8-10.

332 Fac, s. 31. Autor, mimo że jest katolickim duchownym, nie dostrzega żadnych zagrożeń dla 
Wiary wynikających z tej wizji.

333 Paweł VI, Ecclesiam suam, Warszawa 1977, nr 46.
334 Bartnik, s. 102; Fac, s. 84.

Francuski uczony miał nadzieję, że katolicyzm rzymski „sprosta wielkim nowo
czesnym nurtom humanistycznym i zasymiluje je”334. Teilhard osobiście dawał przy
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kłady takiego wysiłku, bo w jego pismach ma miejsce właśnie asymilacja humani
zmu na gruncie chrześcijańskim335. Nawet czysto doczesny humanizm, czyli „religia 
człowieka”, ma dla niego wyjątkowy wymiar, a „służba ideałom humanistycznym nie 
oznacza rezygnacji z religii, lecz z właściwie rozumianej służby Bożej wypływa. Tym 
samym zaś może być podstawą oczekiwanej wciąż ascezy ludzi, którzy żyjąc w świe
cie, w tymże świecie i poprzez niego chcą służyć Bogu”336. Dziś wzrasta więc „idea 
Boga jako jakiejś energii uniwersalnej”337. Katolicka idea Boga nie sprowadza jed
nak Stwórcy do roli kosmicznego działania jednoczącego i energetycznego. Teilhard 
zmienia znaczenie wszystkich terminów religijnych.

335 Mówiąc językiem teilhardystów „zarysowuje się teraz nowy humanizm, «neohumanizm 
ewolucyjny, wypływający z przekonania, że istnieje sfera ultra-ludzkości (...), humanizm osadzo
ny w kosmogenezie»”, Wildiers, s. 131.

336 Wciórka, s. 217-218. Dawniej jezuiccy autorzy inaczej pojmowali zadania religijnego kato
lika: mieli na myśli wierne wyznawanie wiary i praktykowanie cnót katolickich, a nie humanizmu. 
Św. Piotr Kanizjusz, teolog i Doktor Kościoła (XVI w.), pisał: „Quis dicendus est christianus? Qui 
Iesu Christi veri Dei et hominis salutarem doctrinam in eius Ecclesia profitetur. Omnes proinde 
cultus et sectas, quae extra Christi doctrinam et Ecclesiam ubivis gentium reperiuntur, ut est iu- 
daica, ethnica, mahometica, haeretica, damnat et detestatur penitus, qui vere christianus est et in 
ipsa Christi doctrina firmiter acquiescit”, św. Piotr Kanizjusz SJ, Catechismus Maior seu Summa 
Doctrinae Christianae Post-Tridentina (1566-1592), [w:] S. Petri Canisii doctoris Ecclesiae, Ca
techismi latini et germanici, cz. I: Catechismi latini, Roma 1933, s. 83.

337 Bartnik, s. 105.
338 Por. ,,1’axe ascensionnel de l’homisation”, Teilhard de Chardin, Lettres de voyage..., 

s. 294, cyt. też przez: Speaight,s. 285; Bartnik, s. 102-103; Maloney, s. 201-, Meaning, s. 75, przypis 16.
339 Por. „w doktrynie o. Teilharda Kościół utożsamia się z działaniem Chrystusa w kosmosie", 

Klinger, s. 358. Na początku swego Środowiska Bożego de Chardin napisał, że „książka ta w grun
cie rzeczy nie jest adresowana do chrześcijan mocno utwierdzonych w wierze. Ci nie mogą się 
z niej niczego nauczyć. Napisana jest dla tych, których postawa wewnątrz lub na zewnątrz chrze
ścijaństwa nie jest ustalona” (Środowisko Boże, s. 291). Można interpretować te słowa jako zachętę 
Teilharda, aby zaprosić do Kościoła „letnich” chrześcijan i osoby obojętne religijnie. Wydaje się 
jednak, że jest jeszcze jedna możliwość: de Chardin nie pisał do „mocnych chrześcijan”, bo oni od 
razu dostrzegliby, że wizja zaprezentowana przez francuskiego paleontologa oddala się od Kościo
ła. Środowisko Boże to rekolekcje z nowej religijności, z religii świata, adresowane do umiarkowa
nych naturalistów.

34<) Bartnik, s. 106. Bliższy Teilhardowi byłby więc Rzym Jana XXIII (1958-1963) i Pawła VI 
(1963-1978) niż ten z jego czasów.

Katolicki Rzym, Stolica Apostolska, „ognisko duchowego promieniowania”, 
to „biegun chrystyczny Ziemi”, miejsce, gdzie przechodzi „wstępująca oś homini- 
zacji”33". Kościół de Chardina to Środowisko Boże, ludzkość przemieniona energią 
kosmiczną, a nie wspólnota posiadająca określone granice i jasną doktrynę339. Jed
nocześnie „oba światy, chrześcijański i ludzki, zaczynają się schodzić w jeden (...), 
religia Ziemi i religia nieba są dla siebie nawzajem konieczne”340. W ten sposób dla 
Teilharda Kościół i humanizm są dwiema formami religii ludzkości, które powinny 
współpracować i połączyć się w jednym systemie religijnym. Przekonanie takie było 
dla katolickich teologów w czasach de Chardina zamachem na same podstawy obja
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wionej doktryny katolickiej. Wybitny niemiecki teolog, ks. Karl Adam (1876-1966) 
dobitnie podkreślał, że „Kościół [katolicki] wyparłby się swej najgłębszej, najbardziej 
własnej istoty (...), gdyby kiedykolwiek uznał w innej - istniejącej obok siebie lub an- 
tagonistycznej w stosunku do siebie - wspólnocie chrześcijańskiej, kościół siostrzany, 
posiadający takie prawa, jakie ma Kościół katolicki (...) [gdyż] nie może on w innych 
wspólnotach widzieć chrześcijańskich kościołów, posiadających równy katolickiemu 
ustrój i prawa”341. Przypisywanie humanizmowi statusu „siostrzanego” wobec katoli
cyzmu wyznania ludzkości, które powinno połączyć się z Kościołem w nowej formie 
kultu, było postulatem jeszcze bardziej rewolucyjnym, zrozumiałym wyłącznie na tle 
monizmu francuskiego biologa342.

341 K. Adam, Natura katolicyzmu, tłum. P. Lisicki, Warszawa 1999, s. 148-149.
342 Por. „wszystko stanowi jedność w procesie, który porusza wszystkimi od góry do dołu 

elementami Wszechświata i kieruje nimi”, Środowisko Boże, s. 308.
343 I Sobór Watykański precyzyjnie wyraził doktrynę o prymacie papieża w Kościele, dogma

tycznie opisując władzę następcy św. Piotra i odrzucając inne mniemania: „Jeżeli zatem ktoś mówi, 
że Biskup Rzymski posiada tylko urząd nadzorczy lub kierowniczy, a nie pełną i najwyższą władzę 
jurysdykcji (plenam et supremom potestatem iurisdictionis) nad całym Kościołem, nie tylko w rze
czach wiary i moralności, lecz także w tym, co dotyczy karności i rządzenia Kościołem na całym 
świecie, albo jeśli mówi, że ma tylko większą część władzy, a nie pełnię tej władzy najwyższej, albo 
że ta władza nie jest zwyczajna i bezpośrednia, bądź w odniesieniu do wszystkich poszczególnych 
kościołów, bądź wszystkich poszczególnych pasterzy i wiernych - niech będzie wyłączony ze spo
łeczności wiernych”, Breviarium Fidei, cz. II, nr 56.

344 Sw. Pius X stanowczo odrzucił modernistyczne postulaty o potrzebie zreformowania istoty 
Kościoła i jego władzy: „co się tyczy Kościoła rządzącego, ten, zdaniem ich [modernistów], winien 
być zreformowany od góry do dołu, zwłaszcza władza dyscyplinarna i dogmatyczna. Duch jego 
i forma winny się zastosować do stanu świadomości nowoczesnej, która jest dziś całkiem demo
kratyczną: a zatem i kler niższy, a nawet i laicy, niech wezmą udział w rządach Kościoła, a cała wła
dza w ten sposób niech zostanie zdecentralizowaną. Podobnie zreformować ich zdaniem należy 
rzymskie kongregacje do prowadzenia spraw kościelnych, przede wszystkim zaś urząd Świętego 
Oficjum i Indeksu. Również niechaj władze kościelne wycofają się z działalności politycznej i spo
łecznej, trzymając się z dala poza organizacjami świeckimi, niechaj się jednak przystosują do nich 
i w ten sposób niech je przenikają swoim duchem”, św. Pius X, Pascendi dominici..., nr 52.

345 Bartnik, s. 106. Zob. też Marksizm a fenomen, s. 135; Philippe de la Trinité, t. 1, s. 57.

Teilhard świadomie abstrahuje również od wszelkiej tradycyjnej refleksji teolo
gicznej nad urzędem papieskim i jego rolą w Kościele343. Jego zdaniem papież powi
nien stać się przywódcą nowej, naturalistycznej religii, liderem procesów homini- 
zacji, w których działanie Boga łączyłoby się z intensyfikacją i realizacją rezultatów 
ludzkich wysiłków poznawczych, naukowych i duchowych. Papież nie byłby już 
autorytetem religijnym ani kapłanem w tradycyjnym znaczeniu, ale działaczem na 
rzecz ludzkości344.

W ślad za nowym rozumieniem Kościoła i papiestwa dokonuje się - wedle Teil- 
harda - „odrodzenie wszystkich podstawowych idei chrześcijańskich. Zaczynamy 
być niejako świadkami reinkarnacji Chrystusa, czyli ponownego wcielenia, w tym 
sensie, że po epoce wcielenia w człowieka i w grupę ludzką Chrystus wciela się w całą 
noosferę, a przez nią w cały kosmos”345. Jest to wyraźnie przedstawiona teza ewo

72



Przeformułowanie głównych kategorii chrześcijaństwa

lucyjnego panteizmu344 * 346. Można powiedzieć ściślej, że Teilhard głosił rodzaj „pante- 
izmu nadprzyrodzonego”347, gdy mówił o trzeciej naturze Chrystusa, która nie jest 
„ani ludzka, ani boska, lecz «kosmiczna»”’4". Polski historyk filozofii Z. Łotys mógł 
więc dojść do wniosku, że w wizji de Chardina „równolegle z ewolucją następowało

344 Por. „Bóg (...) [jest] w jakiś sposób w mym piórze, w mym kilofie, w mojej igle, w mym
sercu, w mojej myśli. Doprowadzając do ostatecznego naturalnego końca pociągnięcie piórem,
uderzenie kilofem, ścieg, nad którym się trudzę, dosięgam ostatecznego celu, do którego dąży 
moja najgłębsza wola”, Środowisko Boże, s. 311.

347 Philippe de la Trinité, t. 1, s. 213.
348 Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 429. Por. 

Maloney, s. 189-190. Trzeba dodać, że H. de Lubac starał się bronić Teilharda przed zarzutami 
i twierdził, że pojęcie „trzeciej natury (troisième nature) Chrystusa” jest ortodoksyjne: „It would, 
however, be unfair to bear too heavily on a paradoxical expression in which there was no intention 
of attacking dogma. It is better to uncover the underlying intention”, Meaning, s. 47. W przypisie 
(którego brak w wydaniu francuskim) de Lubac dodaje: „No more could one quarrel in the St. Tho
mas for having on one occasion spoken of three substances in Christ” (ibidem, przypis 10). Różnica 
polega na tym, że Akwinata nie mówił o Wcieleniu Chrystusa w kosmos, a tylko wymieniał - jak 
podaję sam de Lubac: „1res substantiae, sc. substantia Verbi, animae et corporis” (ibidem).

349 Łotys, s. 87. Są to dywagacje całkowicie obce teologii katolickiej, sprzeczne z Pismem Świę
tym i Tradycją. O radykalnych usiłowaniach głębokiej reformy chrześcijaństwa papież św. Pius X 
pisał: „Do opłakanych w istocie następstw prowadzi w czasach naszych, porzucających wszelkie 
ograniczenia, pogoń za nowinkami w badaniach podstaw rzeczy. Sprawia ona, że po odrzuceniu 
dziedzictwa ludzkości popada się nierzadko w najpoważniejsze błędy. Błędy te stają się szczególnie 
zgubne, gdy odnoszą się do nauk świętych, tłumaczenia Pisma Świętego oraz głównych tajemnic 
wiary. Najbardziej należy ubolewać, że nawet wśród katolików znajduje się wielu pisarzy, którzy prze
kraczają granice wytyczone przez Ojców i sam Kościół święty, a pod pozorem poważniejszej krytyki 
i w imię metody historycznej zmierzają do takiego rozwoju dogmatów, który w rzeczywistości jest 
ich skażeniem", dekret Lamentabili, 1907, wstęp, cyt. za: A. Szlagowski, Wstęp ogólny..., s. 281.

350 Bartnik, s. 106; Fac, s. 86; Pacewicz, s. 108. Por. „chrystianizm nabiera pełnej wartości 
jedynie wtedy, gdy mu nadamy (jak ja chętnie to czynię) wymiary uniwersalne”, Teilhard de 
Chardin, Jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 48. Teilhard proponował zatem nowe 
rozumienie uniwersalizmu chrześcijańskiego. W wielu opracowaniach cały dramatyzm teilhar- 
dowskiej rewolucji doktrynalnej wydaje się celowo osłabiany. Zob. np. „[Teilhard] chce przeka
zać (...) radość płynącą z odkrycia struktur ładu w świecie zjawisk, z kontemplacji wewnętrznej 
zbieżności wszechświata, który dorasta do boskiego wypełnienia zrealizowanego w Chrystusie”, 
M. Schoof, op. cit., s. 116.

351 Por. „(...) l’Église vivante: germe de super-vitalisation déposé au sein de la Noosphère par 
l'apparition historique du Christ-Jésus: non pas organisme parasite, doublant ou déformant le cône 

czyli nadawania rzeczywistości cech boskich”349. Zdaniem innego badacza, Cz. Bart
nika, „Tak powstaje współczesny chrześcijański «ultramonoteizm» lub «monote
izm schrystyfikowany», czyli idea zespolenia Boga i świata, Ziemi i nieba, historii 
i wieczności w Chrystusie uniwersalnym”, a chrześcijaństwo staje się „definitywną 
religią świata”350. Dla Teilharda „w łonie Noosfery Kościół jest ziarnem i początkiem 
«superwitalizacji», która od wewnątrz swym działaniem stopniowo przenika cały 
świat, sprowadzając go do jednego Centrum - Chrystusa”351. Nie trudno zauważyć, 
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że powyższe wypowiedzi pozostają w zasadniczej sprzeczności z tradycyjną filozofią 
chrześcijańską352. Idea wcielenia Chrystusa w kosmos nie istnieje w katolicyzmie353. 
Teilhardowskie twierdzenie, że „boskość przenika cały świat” znów zdradza jego 
panteizm354. Chrześcijaństwo nie staje się definitywną religią świata ewolucyjnie po 
upływie XX wieków od Wcielenia, ale od początku miało taką tożsamość, jako osta
teczne, uniwersalne Objawienie i Odkupienie, które Teilhard radykalnie przeformu- 
łowuje. Dla francuskiego uczonego tezy teologii katolickiej są punktem wyjścia dla 
własnej refleksji, ulegają istotnej zmianie i stają się budulcem nowej wizji świata355. 
Jako jezuita był jednak zobowiązany do ich wiernego zachowywania356. Tymcza
sem w swej wizji świata zakładał, że to Kościół powinien przyjąć jego tezy, dogmaty 
nowej religii, dynamicznego chrześcijaństwa o treści monistycznej, panteistycznej 
i humanistycznej357.

évolutif humain, mais cône plus intérieur encore, imprégnant, envahissant et soutenant graduel
lement toute la masse montante du Monde, et convergeant concentriquement vers le même som
met”, Teilhard de Chardin, Esquisse d'une Dialectique de ¡‘Esprit, [w:] idem, Oeuvres, t. VII, 
s. 156, cyt. przez: Kulisz, s. 168. Zob. również Waloszczyk, s. 133.

352 Teilhard odrzucał katolickie rozumienie Chrystusa i chciał promować własną wizję. Pisał 
o tym otwarcie. Por. „si j’ai besoin du Christ de l’Eglise pour sauver mon Monde, je dois prendre 
le Christ tel que me le présente l’Eglise, avec son fardeau de rites, d’administration et de théologie. 
Voilà ce que vous me direz, et ce que je me suis dit bien des fois. Mais maintenant je ne puis échap
per à l’évidence que le moment est venu où le sens chrétien doit «sauver le Christ» des mains des 
Clercs, pour que le Monde soit sauvé”, Lettres, s. 184.

553 Por. „Le monde physique dans lequel nous vivons n’ est pas le Corps du Christ. Il n’ est en 
aucun sens assumé par le Verbe de Dieu. (...) C’est par le grâce sanctifiante, non par l’univers que 
nous vivons de la vie du Verbe incarné en son Corps mystique, et c’ est sous les espèces du pain 
et du vin consacrés, et sous elles soulement, que nous pouvons contacter le Corps et le Sang du 
Christ”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 123.

354 Maloney, s. 181.
355 Nie sposób zatem zgodzić się z apologetyczną tezą, że Teilhard „przez całe życie konfron

tował swoje poglądy z prawdami wiary, a konfrontacja ta miała na celu nie tylko wyeliminowanie 
wszelkich sprzeczności, lecz ponadto - dokonanie żywej syntezy”, Wildiers, s. 79. Holenderski teil- 
hardysta sam daje przecież świadectwo, że „Wcielenie nie może być interpretowane przez teologa 
inaczej niż w ramach tej nowej [pan-ewolucyjnej] koncepcji świata”, ibidem, s. 91.

356 Por. słowa wzięte z uroczystego Trydenckiego wyznania wiary (1564), przypominane 
Teilhardowi podczas jego studiów teologicznych: „Uznaję święty, katolicki i apostolski Kościół 
rzymski, Matkę i Mistrzynię wszystkich kościołów, a Rzymskiemu Biskupowi, następcy Księ
cia Apostołów błogosławionego Piotra, jako namiestnikowi Jezusa Chrystusa ślubuję i przyrze
kam prawdziwe posłuszeństwo”, Pius IV, bulla Iniunctum nobis, [w:] Breviarium Fidei, cz. IX, 
nr 45.

357 Zmienna i ewolucyjna metafizyczna natura Kościoła to główny element teilhardyzmu, któ
ry powinien budzić sprzeciw katolickich teologów. Kościół jest przecież (jego zdaniem) bytem, 
który podlega ogólnym prawom kosmogenezy. Prawa te są zaś jasne: „W świecie realnym - twier
dzi Teilhard - każda wielkość, która wzrasta, musi z konieczności przechodzić przez punkty kry
tyczne, zmieniając przy tym swą istotę i właściwości”, Waloszczyk, s. 88.

Postawa de Chardina wobec tradycyjnego Kościoła jest radykalna. Przedstawia
jąc zmienioną i zmieniającą się nieustannie, procesualnie istotę Kościoła katolickie
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go, francuski jezuita głosił poglądy, które nie przypominają zgoła precyzyjnych reguł 
obowiązujących w teologii katolickiej. Można powiedzieć, że głosząc „odrodzone 
chrześcijaństwo”, Teilhard nie stosuje się do zasad, jakie obowiązywały uczonych ka
tolickich przedstawiających dysydentom, czym jest katolicyzm35". W roku 1949, gdy 
francuski uczony formułował ostatnie tezy swego systemu panteistycznego, została 
wydana instrukcja św. Oficjum, zatwierdzona przez papieża Piusa XII, przypomina
jąca warunki działalności apologetycznej: „Należy więc przedstawić i wykładać całą 
i nieuszczuploną doktrynę katolicką. Żadną miarą nie wolno pomijać milczeniem 
czy owijać w wieloznaczne słówka tego, co wiara katolicka mówi o prawdziwej na
turze i drodze usprawiedliwienia, o strukturze Kościoła, o prymacie jurysdykcji bi
skupa rzymskiego, wreszcie o jedynej prawdziwej jedności przez powrót dysydentów 
do jednego prawdziwego Kościoła Chrystusa (deque unica vera unione per reditum 
dissidentium ad unam veram Christi Ecclesiam)"™. Teilhard był natomiast zdania, 
że współczesna idea Boga powinna łączyć w sobie pojęcia chrześcijańskie i laickie. 
Wierząc w jakiegoś rodzaju porządek nadprzyrodzony i zarazem w postęp doczesny, 
teilhardysta powinien zatem połączyć w jednej religii chrześcijaństwo i marksizm. 
Bóg de Chardina jest komunistą (Dieu chretien-marxiste)* 359 360.

558 W tym kontekście zmienić się musi wydźwięk jednoznacznych opinii wypowiadanych 
przez apologetę Teilharda, o. de Lubaca: „when meditating on the Incarnation of the Word, he 
would associate Mary with Jesus, so he would associate with him this other mother, «Mater Ecde- 
sia», to whom he clung”, Meaning, s. 85.

359 Instrukcja Kongregacji Świętego Oficjum, De motione oecumenica, nr 2.
360 Por. „Comme j’aime à dire, la synthèse du «Dieu» (chrétien) de l'En-Haut et du «Dieu» 

(marxiste) de l’Avant, voilà le seul Dieu que nous puissions désormais adorer «en esprit et en vé
rité»”, list Teilharda z 1952 r„ cyt. za: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 77; „wielu rozmaitych autorów 
stara się zbliżać w niektórych punktach teilhardyzm do materializmu historycznego, głównie na 
etapie socjalizacji, wiary w skuteczność twórczego działania człowieka i w kategoriach jedności 
ogólnoludzkiej”, Teilhardyzm, s. 127.

361 Teilhard de Chardin, Jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 45. Por. „the 
Incarnation (...) he describes as «a synthesis between Christ and the universe»”, Speaight, s. 208; 
Philippe de la Trinité, t. 1, s. 165.

362 Por. „identification ultime de la Cosmogénèse avec une Christogénèse”, Teilhard de 
Chardin, Christianisme et Evolution. Suggestions pour servir à une Théologie Nouvelle, [w:] idem, 
Oeuvres, t. X, s. 211, cyt. przez: Bartnik, s. 206.

363 Historycy powinni więcej uwagi poświęcić analogiom pomiędzy systemami Hegla 
i Teilharda.

Również teilhardowskie rozumienie osoby i roli w świecie Jezusa Chrystusa ulega 
kosmicznemu uogólnieniu, gdyż wedle francuskiego jezuity „Chrystus Wszechświata 
to (...) synteza Chrystusa i wszechświata (...), [jest to] (...) nieuniknione wyjaśnie
nie (...) misterium Wcielenia”361. Tym samym dokonuje się „utożsamienie Kosmo- 
genezy z Chrystogenezą”362. Rozwój świata jest więc rozwojem ducha i ciągle aktuali
zującym się rozwojem wcielonej boskości, który realizuje się przez uświęcenie świata 
i rozwój Kościoła, wpierw jako siły duchowej, a potem jako siły ogólnoświatowej, 
kosmicznej363. Wszystkie idee dopełniają się i wzajemnie przenikają, jedność staje 
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się powszechna, a prawda - symfoniczna’64. Tezy te wyrażają dobitnie ewolucyjny 
panteizm francuskiego filozofa’65. Boskość realizuje się w świecie, a wyrazem tego 
przekonania są przeformułowane dogmaty katolickie, które stają się tworzywem no
wej wizji świata i ludzkiej historii’66.

W wizji Teilharda „Kościół w swym dynamizmie rozwojowym, aktualizując moc 
zbawczą Chrystusa zmartwychwstałego, winien wyrażać postawę duchową w roz
woju świadomości chrystycznej na miarę wzrastającej świadomości ludzkiej”’67. 
W słowach tych jezuita domaga się uznania dla nurtów opozycyjnych wobec Ko
ścioła i przyjęcia swej własnej, relatywistycznej wizji jako nowego chrześcijaństwa’68. 
Uznanie | z Kościół świata - oto projekt teilhardowskiej przyszłości, owa „era 
«transchrzescijańska»”, gdy nie będzie już żadnych ograniczeń dla powszechnej kon
wergencji, czyli ewolucji zbieżnej’69, dla ewolucji „kuomegalnej”’70, aż do kresu, gdy - 
jego zdaniem - „Bóg i świat utworzą organiczną jedność”’7', a więc powstanie „«Ca
łość» - Chrystus Totalny”’72. W ten sposób teologia także podlega ewolucji, a sama 
ewolucja ma charakter teologiczny564 * * * * 569 * * * 573.

564 Nie można zatem twierdzić, że „Teilhard réalise-t-il une synthèse cosmique puissante qui 
réconcilie Science et Foi”, H. Cuypers, op. cit., s. 6, gdyż poglądy francuskiego uczonego odbiegają 
od obu tych dziedzin wiedzy i nie stanowią ich harmonijnej syntezy.

365 Por. „mes réviseurs ont senti, avec raison, que pour moi tout l’Univers (y compris les rela
tions entre le Divin et le Participé, et entre le Naturel et le Surnaturel) était d’étoffe organique (ou 
génétique, ce qui revient au même) et non simplement d’étoffe juridique”, list Teilharda z 1954 r. do 
C. Tresmontanta, cyt. za: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 60.

366 por „Kwestia stosunków pomiędzy historią a transcendencją stanowiła dla niego, podob
nie jak dla Hegla, problem rzeczywiście egzystencjalny, który pochłaniał go całkowicie, ponieważ 
dotyczył jego własnego istnienia jako człowieka i jako chrześcijanina”, Wildiers, s. 11.

367 Por. „le Christianisme (...) représente en fait une attitude spirituelle en voie de continuel 
développement: le développement d’une conscience christique à la mesure et à la demande de la 
conscience grandissante de l’Humanité", Teilhard de Chardin, Introduction à la vie chrétienne, 
[w:] idem, Oeuvres, t. X, s. 196, cyt. przez: Kulisz, s. 164. Teilhard z zadowoleniem i nadzieją 
konstatował rozwój w Kościele nowych idei, wbrew nauczaniu papieży: „Depuis cinquante ans, j’ai 
vu de trop près autour de moi se revitaliser la pensée et la vie chrétienne - malgré tout encyclique 
- pour ne pas avoir une immense confiance dans les puissances de ré-animation de la vieille tige 
romaine”, list do M. Gorce’a z roku 1950, cyt. za: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 224-225.

368 Nie ma racji H. de Lubac, gdy twierdzi, że w wypowiedziach Teilharda „was no intention 
of attacking dogma”, Meaning, s. 47.

569 Por. Wciórka, s. 105.
370 Bartnik, s. 109.
371 Polkowski, s. 187.
372 Kulisz, s. 141.
373 Por. Lotys.s. 31. W myśli Teilharda tkwi napięcie, dialektyka procesu: „What must Christol- 

ogy become if it is to remain itself?’’, cyt. za: Meaning, s. 51.

Idea Chrystusa Totalnego to ukoronowanie panteistycznych marzeń Teilharda, 
prowadzonych w oparciu o dość powierzchowną inspirację teologią katolicką. Fran
cuski eseista eksponuje te dogmaty, które dają się przeformułować w ramach jego 
wizji, gdyż dotyczą w jakiś sposób rzeczywistości materialnej (Stworzenie, Wcielenie, 
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Odkupienie, Kościół widzialny, Eucharystia). U celu dziejów uniwersalnych w teil- 
hardyzmie mała omega (zjednoczona ludzkość) jednoczy się z dużą Omegą (Bogiem 
ewolucji)374 375 376 377 * *. Owa jedność to dla Teilharda właśnie Chrystus Totalny, synteza Boga 
i Świata, w której świat staje się Kościołem - Ciałem Chrystusowym, ogromną Hostią 
konsekrowaną przez historię, przez świętą Ewolucję175. Wśród nielicznych krytyków 
tej wizji można wskazać tomistów, którzy dostrzegli zasadniczą sprzeczność speku
lacji de Chardina z tradycyjną filozofią katolicką i dogmatami wiary. Jednoznacznie 
krytyczne są wypowiedzi o. Filipa de la Trinité, autora kilku wnikliwych studiów filo
zoficznych nad teilhardyzmem176. Można jednak zauważyć, że są one zasadniczo po
mijane w literaturze teilhardystycznej. Surowe oceny sformułował też inny francuski 
uczony, Jacques Maritain177.

17< Por. Marksizm a fenomen, s. 174.
375 Por. „Chrystus przyszedł po to, by przeoblec, zbawić i uświęcić świętą materię”. Środowisko 

Boże, s. 352; „W tej powszechnej historii materii któż by nie rozpoznał wielkiego, symboliczne
go aktu chrztu? W wodach Jordanu, będących wyobrażeniem mocy ziemi, zanurza się Chrystus, 
uświęcając je”, ibidem, s. 356.

376 Oceniając ideę wcielenia Chrystusa w kosmos, o. Filip de la Trinité napisał wprost: „si 
l’assomption hypostatique de l’univers matériel par le Verbe de Dieu était réalisé, l’univers serait 
Dieu et digne détre adoré, mais l’hypothèse est radicalement et totalement étrangère à l’Écriture 
comme à la Tradition”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 124.

377 Oceniając pełne zachwytu wypowiedzi Teilharda na temat wszechświata, Maritain napisał, 
że ma wrażenie, jakby czytał Lukrecjusza, który został chrześcijaninem. Por. J. Maritain, op. cit., 
s. 175, cyt. przez: Philippe de la Trinité, 1.1, s. 136. Zarzuty Maritaina krytycznie omawia np. A.Pla- 
ter-Syberg (Plater-Syberg, s. 75-88). Nietrudno też postrzec pewne podobieństwa teilhardyzmu do 
filozofii neoplatońskiej. Zob. „w pewnym sensie Teilhardowska wizja świata odnawia starożytną 
ideę «emanacji» z Boga i powrotu do Boga. Ale ów powrót nie przybiera dla Teilharda postaci 
odwrócenia się jednostki od obcego świata i poszukiwania ekstatycznego zjednoczenia z Jednem, 
«ucieczki jednego do Jednego», jaku Plotyna. Sam proces ewolucyjny jest procesem powrotu, a in
dywidua, w ujęciu Teilharda, stają się jednością w wielości w Chrystusie i poprzez Niego", Cople- 
ston, t. IX, s. 317; „Coś jest bytem, o ile staje się jednym. Być to znaczy jednoczyć się i stawać się 
jednym. Przypomina to neoplatonizm”, Cz. Bartnik, Historia filozofii, s. 455; Gadacz, t. 1, s. 410.

37’ Mimo to, H. de Lubac twierdził stanowczo, że „Père Teilhard give a sure indication not 
only of an uncommon spiritual life but also of a profoundly Catholic spirit”, Meaning, s. 95.

37’ Por. T. Kizwalter, Historia powszechna. Wiek XIX, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 62-63. Na
tomiast Syllabus traktowano w Kościele jako obowiązujące wszystkich wiernych rozstrzygnięcie 
dyskusji w kwestii ideowej oceny świata liberalnego, powstałego po rewolucji we Francji. Zob. 
„propositiones, quarum «Syllabus» est authentica collectio (...) a summo pontífice ita damnatae

Łatwo dostrzec, że w refleksji de Chardina tradycyjne pojęcia teologiczne tra
cą całkowicie swój dotychczasowy sens178. Wedle francuskiego uczonego Kościół nie 
tylko nie może i nie powinien krytykować współczesnej myśli antychrześcijańskiej, 
ale powinien uznać jej ewolucyjną konieczność, złagodzić tylko jej radykalizm, a tezy 
świata porewolucyjnego uczynić składowymi swej dogmatyki i nauki społecznej. 
W epoce Teilharda ważnym dokumentem wyrażającym stosunek Kościoła do współ
czesnego świata zachodniego był jednak Syllabus Piusa IX (1864), a nie Manifest 
komunistyczny (1848)17’. Możemy uznać, że de Chardin był jednym z ważniejszych 
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autorów, którzy dokonywali rewizji Syllabttsa w Kościele. W dokumencie tym papież 
potępił próby uczynienia z Kościoła instytucji laickiej, liberalnej, wspierającej natu
ralizm i humanizm oświeceniowy, a wyrażający się w Rewolucji Francuskiej i w jej 
dziedzictwie społecznym3"". Teilhard był jednak zdania, że „Syllabus - jakie by nie 
były głosy, które mu się dodaje - był próbą potępienia najbardziej rzetelnych oczeki
wań aktualnych”* 381.

sunt, ut appareat eum voluisse obligare universam ecclesiam ad eas reiciendas”, Ch. Pesch, Pra- 
electiones dogmaticae, ed. 3,1.1, Friburgi Brisgoviae 1903, s. 325, nr 520.

Rozstrzygnięcia te (Syllabus dołączony do encykliki Quanta cura) obowiązywały jako 
istotny element nauki Kościoła. Zob. „wszystkie i każde z osobna przewrotne zdanie i naukę, wy
mienione w tym liście, naszą powagą apostolską odrzucamy i potępiamy, jak też żądamy i rozka
zujemy, aby takie poglądy przez wszystkich synów Kościoła uważane były za odrzucone, napiętno
wane i potępione”, Pius IX, Quanta cura, nr 10.

381 Cyt. za: Fac, s. 85. Teilhard miał zapewne zwłaszcza na myśli ostatnie zdanie („propozy
cję"), potępione w Syllabusie, w którym to zdaniu wyraża się laicka wiara w świat doczesny: „Bi
skup Rzymski może i powinien pogodzić się (reconciliare) i dostosować (componere) do postępu, 
liberalizmu i współczesnej cywilizacji”, Pius IX, Syllabus, nr 80.

382 Karmelitański uczony o. Philippe de le Trinité (Philippe de le Trinité, t. 2, s. 83) miał jednak 
odwagę napisać, że „nous refusons d’accepter la pseudo-synthèse teilhardienne, ultra-physique co- 
smo-dogmatico-poétique, nous refusons la gnose teilhardienne”. Nie bez powodu jednak wnioski 
o. Philippe’a nie pojawiają się wcale na kartach większości opracowań myśli de Chardina, mimo że 
książki francuskiego karmelity są już dostępne od ponad 40 lat.

383 Por. „sacramentum in genere (...) definitur: Signum sensibile a Deo permanenter institu- 
tum, ad significandam gratiam, at sanctitatem aliquam conferendam”, Tanąuerey, t. 3, s. 151-152.

384 Bartnik, s. 192. Por. „nieskończony krąg rzeczy nie jestże hostią ostateczną, którą chcesz 
przekształcić?” („Le cercle infini des choses nest-il pas lTIostie définitive que vous voulez transfor
mer?”), Teilhard de Chardin, Le prêtre, [w:] idem, Ecrits du temps..., s. 313, cyt. bez numeru 
strony przez: Polkowski, s. 132. Zob. też „materią sakramentu staje się po prostu świat, w którym 
rozprzestrzenia się nadludzka obecność Chrystusa Wszechświata, aby go dopełnić. Świat jest osta
teczną i rzeczywistą Hostią, w którą po trochu zstępuje Chrystus i zstępować będzie, póki się czas 
nie spełni”, ibidem, s. 181.

385 Por. „mystérieusement et réellement, au contact de la substantielle Parole, l’Univers, im
mense Hostie, est devenu Chair. Toute matière est désormais incarnée, mon Dieu, par votre Incar
nation”, Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, [w:] idem, Oeuvres, t. XIII, s. 145; idem. 
Msza na ołtarzu Ziemi, [w:] Moja wizja świata, s. 50, a także s. 52. Podobnie myślą niektórzy znani 
teologowie prawosławni, co dowodzi popularności panteizmu w naszej epoce. Por. „teilhardow-

Większość historyków filozofii, badając system Teilharda, nie zatrzymuje się nad 
tego rodzaju poglądami francuskiego autora, tracąc z oczu właściwy sens jego myśli. 
Obok pomijania kontekstu, a więc dobitnej, jednoznacznej, wyraźnej i bezkompro
misowej historiozofii katolickiej jego czasów, jest to jedna z zasadniczych przyczyn 
mało adekwatnego obrazu teilhardyzmu, jaki wyłania się z literatury przedmiotu382.

W teologii katolickiej sakrament to „znak widzialny ustanowiony na trwale przez 
Boga, aby wyrażać udzielanie łaski i świętości”383. Zmiana sensu pojęć teologii w my
śli Teilharda wyraża się także w tym, że „za sakrament uznał [on] całą rzeczywistość 
doczesną i dzieje naturalne”384, a nawet był zdania, że „świat, ta ogromna Hostia, 
stał się ciałem”385, dodając (w duchu panteizmu): „wszystko wokół mnie jest Ciałem 
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i Krwią Słowa [Bożego]”386. Było to możliwe, bo skoro w teilhardyzmie „Bóg jest 
światu immanentny przez to, że działa w kierunku jego zjednoczenia, wówczas zmie
rzające do tego samego celu wysiłki ludzkie nabierają nowego zupełnie charakteru. 
Nie są już aktami pod względem religijnej wartości obojętnymi, a znaczenia religijne
go nabierającymi dopiero pod wpływem złączonej z nimi intencji, lecz czynnościami, 
które z natury niejako ów religijny walor posiadają. Ich związek z Bogiem - centrum 
religijnego życia - ma charakter organiczny, a nie tylko moralny"387.

skie pojęcie kosmosu jako stopniowo stającej się Hostii nie jest obce teologii wschodniej”, Klinger, 
s. 357. Krytyczna analiza: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 132-135.

Por. „tout, autour de moi, est le Corps et le Sang du Verbe”, Teilhard de Chardin, La 
Messe sur le Monde, [w:] idem, Oeuvres, t. XIII, s. 149; idem, Msza na ołtarzu Ziemi, [w:] Moja 
wizja świata, s. 53. Por. też „ewoluująca Rzeczywistość staje się «Ciałem i Krwią Słowa»”, Polkow
ski, s. 137. Do tego rodzaju wniosków Teilhard doszedł bardzo wcześnie, bo już w roku 1918 zapisał 
w swym Dzienniku: „Nature entière (substance et energie) = chose encore désordonnée et informe, 
- qui ne s'agite que dans l’attente de l’assomption d’une partie élue d’elle-même par le Christ. - Le 
cercle infini des créatures est l’Hostie totale à consacrer. Le creuset de leurs activités est le calice à 
sanctifier...’’, journal, s. 328.

387 Wciórka, s. 217. Ludzkie działania mają więc zasadniczo wydźwięk pozytywny, gdy doko
nuje się: „scalenie wszystkiego, co ludzkie, w jeden układ o rozmiarach ogólnoziemskich, zdolny 
do korefleksji”, Teilhard de Chardin, Rozważania nad naukowym prawdopodobieństwem i reli
gijnymi konsekwencjami rzeczywistości ponadludzkiej, [w:] Moja wizja świata, s. 344.

388 Bartnik, s. 176. Teilhard chciał „osiągnąć Niebo przez dokończenie ziemi”, Teilhard de 
Chardin, Serce materii, [w:j Moja wizja świata, s. 295. Por. „I want to be able to love Christ pas- 
sionately, and at the same time love the Universe a great deal. Is this a chimera or a blasphemy?”, 
List z 1916 r„ cyt. za: Speaight, s. 61.

389 Por. „Celui qui aimera passionnément Jésus caché dans les forces qui font grandir la Terre, 
la Terre, maternellement, le soulèvera dans ses bras géants, et elle lui fera contempler le visage de 
Dieu”, Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, [w:] idem, Oeuvres, t. XIII, s. 149; idem, 
Msza na ołtarzu Ziemi, [w:j Moja wizja świata, s. 55; cyt. też przez: Plater-Syberg, s. 108.

390 Gdy Teilhard mówił, że jego marzeniem jest „schrystianizować materię” (Wildiers, s. 11), 
to należy przez to rozumieć pragnienie pojmowania i opisania kosmosu w kategoriach pante-
istycznych, a nie jakiś rodzaj „nowej ewangelizacji”. Francuski uczony wyszedł od panteizmu i do
panteizmu ciągle powracał. Zob. „par évolution intérieure, par besoin, et par expérience religieuse, 
j’en suis arrivé à ne plus guère pouvoir concevoir le Christ autrement que comme équivalent au 
Monde (équi-cosmique), coextensif à l’univers (Substance et dynamisme...) Cette propriété me 
parait essentielle: autrement le Christ serait plus petit que le Réel!! - autrement on ne pourrait 
sentir le Christ partout, en tout. (Christ = inséparable pour moi du Kosmos)”, Journal, t. 1, s. 304.

Wedle francuskiego uczonego „miłość Boga i miłość świata leżą na jednej linii, 
przy czym pierwsza jest przedłużeniem drugiej”388, a wiara w świat prowadzi do wia
ry w Boga i odwrotnie: „Kto gorąco pokocha Jezusa ukrytego w siłach niosących 
Ziemi rozwój, tego Ziemia po macierzyńsku uniesie w swych ogromnych ramionach 
i pozwoli mu oglądać twarz Boga”389. W tej metaforze wyraża się teilhardowska wiara 
w zbawcze możliwości natury. Pogląd ten sprzeciwia się jednak teologii katolickiej390 * *. 
W myśli de Chardina nie ma bowiem różnicy między porządkiem natury i łaski: wia
ra w świat i wiara w Boga mają podobną naturę, podczas gdy w katolicyzmie wiara 
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w świat to postawa naturalnego rozumu, a wiara w Boga - to nadprzyrodzona cnota 
teologalna, konieczny warunek zbawienia człowieka391.

3.1 Por. „Le terme de «foi» ne peut avoir le même sens en ces deux expressions: foi au monde 
(attitude naturelle de la «raison») et foi au Christ (vertu théologale surnaturelle)”, Philippe de la 
Trinité, t. 1, s. 191.

3.2 Por. Bartnik, s. 199. Wedle Teilharda wcielony Chrystus byt ponadto „embrionem escha- 
tycznej przyszłości".

3.3 Por. Bartnik, s. 131; „Wokół Ziemi, będącej centralnym ośrodkiem naszych perspektyw, 
dusze tworzą jak gdyby rozżarzoną powierzchnię materii, pogrążoną w Bogu”, Środowisko Boże, 
s. 371.

394 Por. „charakterystyczne dla Teilharda jest dochodzenie do określenia najwyższego przed
miotu poznania religijnego nie tyle jako Boga, ale jako Teogenezy (la Théogénèse), za co - nawia
sem mówiąc - ściąga na siebie zarzut gnostycyzmu”, Teilhardyzm, s. 113.

3,5 Grzegorz XVI, Mirari Vos, tłum. F. Rostafiński, Warszawa 2003, nr 10, Magisterium 
Kościoła Katolickiego.

•”6 Fac, s. 82.
3,7 Bartnik, s. 131-132; Fac, s. 116, 211; „The Church (...) would be failing in its duty if it did

not encourage «the sacred duty of research»”, Speaight, s. 78. Por. „religie ewoluują od stadiów
niższych, prymitywniejszych ku wyższym”, Łotys, s. 91. W myśli Teilharda wszystkie religie są więc 
potrzebne i prawdziwe, mimo że powszechna opinia teologów katolickich w jego czasach była 
odmienna: np. znany autor Karl Adam pisał, że w kwestiach religijnych „dogmatyczna nietoleran
cja jest (...) moralną powinnością, obowiązkiem wobec prawdy i prawdomówności”, K. Adam, 
op. cit., s. 159.

W historii ludzkiej przed Wcieleniem Jezusa Chrystusa Teilhard dostrzegał 
„uprzedzające działanie inkarnacyjne” czyli „preegzystencję człowieczeństwa Chry
stusa”392, ponadto chrześcijaństwo w jego teorii podlega zmianom w czasie i w przy
szłości ma powstać „ultrachrystianizm”, który będzie odpowiadał „ultraludzkości”. Ta 
nowa forma religii ma stanowić niejako „jeszcze jedno wcielenie Chrystusa w dzieje 
noosfer”393. Mimo że ma się to dokonać mocą konieczności dziejowej, to jednak Teil
hard stara się proces ten przyspieszyć, a jego filozofia to wieloletni wysiłek na rzecz 
zbudowania owego ultrachrystianizmu394.

Z punktu widzenia tradycyjnej filozofii katolickiej przedstawione poglądy są fał
szywe, utopijne i prowadzą do apostazji. Jeszcze w XIX wieku papież Grzegorz XVI 
napisał „jest absurdalne i wielce dlań [dla Kościoła] szkodliwe domagać się w nim 
jakiegoś odrodzenia i reformy rzekomo potrzebnej do jego własnego ocalenia czy 
wzrostu, jakby to Kościół mógł ulegać zaciemnieniu, zbłądzeniu lub tym podobnym 
brakom, [a] takim właśnie wydaje się nowatorom, którzy zamierzają położyć funda
menty pod jego nową, czysto ludzką instytucję”395.

Katolicyzm współczesny dla Teilharda jest tylko przejściową religią dnia dzi
siejszego („religie również ewoluują”396), a zapowiadany „ultrachrystianizm” ma 
być nowym zjawiskiem religijnym: „nie będzie to już chrześcijaństwo ani wschod
nie, ani zachodnie, ani rzymskie, lecz uniwersalne, wszechświatowe. Kościół zapew
ne przekształci się w opiekuna świata, będzie zagrzewać do inicjatyw robotniczych 
i badawczych, będzie wychowywać na obywateli Wszechświata”397 * *. W tych słowach
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de Chardin postuluje zatem głębokie przewartościowanie w łonie Kościoła, natu- 
ralizację religii398. W innym miejscu napisał, że Kościół, który hamowałby postęp, 
byłby godny potępienia (une église condamnée)399. Dla Teilharda katolicyzm nie jest 
jeszcze uniwersalną religią, ale ma się nią dopiero stać. Francuski uczony odrzucał 
zatem ideę katolickości Kościoła, która pojmowana jest jako istniejąca realnie peł
nia doktryny, a nie jako zamierzony kosmiczny wyraz wszelkiej działalności religij
nej400. Katolicyzm nie jest partią socjalistyczną, jak zdaje się domagać de Chardin401. 
Ponadto w powyższych słowach widzimy porzucenie idei o szczególnej roli Kościo
ła rzymskiego, który jest tu traktowany wyłącznie jako jedna z historycznych form 
chrześcijaństwa.

3” Tradycyjnie rola Kościoła była zgoła inna: „Les tâches scientifico-techniques ne serons ja
mais de sa [de l’Eglise] compétence tandis que son premier devoir sera toujour celui se sauvegarder 
en son intégrité le trésor de la Vérité de la foi, Lumière d’Espérance et de Charité”, Philippe de la 
Trinité, t. l,s. 175-176.

3” Por. „il est nécessaire quelle [l’Eglise] se révèle comme instrument de progrès. Elle n’a pas 
directement à faire progresser l’Univers naturel: mais il faut quelle encourage, qu’elle rende le 
chrétien plus humain parce que chrétien... Une Église qui freinerait le progrès.est une église 
condamnée”, Journal, t. 1, s. 239.

«» Według Teilharda „l’Eglise dépérira aussi longtemps qu’elle n’échappera pas au monde fac
tice de théologie verbale, de sacramentalisme quantitatif et de dévotions subtilisées où elle s’enve- 
lope, pour se réincarner dans les aspirations humaines réelles”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 39.

401 Por. „Le Christianisme n’avancera que quand l’Eglise se sera convertie à l’Humanité, au 
sens humain”, Lettres familières..., s. 42 (list z roku 1948); „Życie ma jakiś cel, a więc narzuca kie
runek ruchu, który w istocie zmierza ku coraz większemu uduchowieniu, zdobywanemu coraz 
większym wysiłkiem”, Środowisko Boże, s. 348.

402 Pius XI, Mortalium animas, nr 10.
402 Teilhard de Chardin, Jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 49. Por. „Pod 

pojęciem «nieomylności» rozumie on [Teilhard] tylko to, że Kościół «zawiera w sobie w wyższym 
stopniu swoisty zmysł i niewyjaśnione możliwości». Jednakże nic nie wskazuje na to, aby ów «swo
isty zmysł» miał charakter nadprzyrodzony”, Łotys, s. 146 (cytat z: Teilhard de Chardin, Wpro
wadzenie do życia chrześcijańskiego, [w:] Zarys wszechświata, s. 152-153).

Wbrew temu papież Pius XI napisał wyraźnie w roku 1928: „Pracy nad jedno
ścią chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by 
odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, 
od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by powrócili do jedynego Kościoła 
Chrystusa, który jest wszystkim widomy i po wszystkie czasy, z woli swego Założy
ciela, pozostanie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił”402. 
Zamysł ten był Teilhardowi obcy. Przeciwnie, w ramach wizji de Chardina wszystkie 
religie ludzkości, wskutek ewolucji zbieżnej, spotkają się kiedyś w jednej uniwersal
nej syntezie kosmicznej i jak sam pisał: „Powszechna zbieżność religii w Chrystusie 
Wszechświata, który w gruncie rzeczy czyni zadość istocie każdej z nich, to, jak mi się 
wydaje, jedyna możliwość nawrócenia się świata i jedyna postać religii przyszłości, 
jaką można sobie wyobrazić”403. W tej kwestii Teilhard radykalnie zaprzecza teologii 
katolickiej i odrzuca nauczany dobitnie w jego epoce dogmat, że poza Kościołem
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nie ma zbawienia (extra Ecclesiam nulla salus), a więc, że nawrócenie do Kościoła 
katolickiego jest warunkiem zbawienia404. Dla Teilharda nie ma zatem jednej jedynej 
prawdziwej religii, nie ma jednego prawdziwego Kościoła405. Idea zbieżności wszyst
kich religii w Chrystusie Wszechświata wynika z założeń teilhardyzmu i jest próbą 
pogodzenia humanizmu z chrześcijaństwem, pewnego rodzaju relatywistyczną teo
logią, sprzeczną z tomizmem406. Trzeba przypomnieć, że Pius IX potępił wyraźnie 
religijny indyferentyzm, który obecny jest również w pismach Teilharda, twierdzą
cego, że wszystkie religie są odpowiedzią ewoluującego ludzkiego ducha na otacza
jący wszechświat. Papież powiedział wprost: „zasada indyferentyzmu jest zgubna, 
sprzeczna z prawdą wiary, która głosi, że poza Kościołem rzymskim nikt nie może się 
zbawić (...). [Natomiast ludzie] pozostający w niezawinionej nieznajomości praw
dziwej religii nie zaciągają przez to winy wobec Boga (...). Przebywając na ziemi, 
mamy wierzyć, że jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest i pracować, by wszyst
kie narody zwróciły się do Chrystusa”407. Tymczasem zdaniem de Chardina ludzka 
praca, przemysł, technika i ideologia komunistyczna lepiej prowadzą do Boga niż 
Kościół katolicki408.

404 Por. „Kościół jest konieczny do osiągnięcia zbawienia i to na miarę konieczności środka 
(necessitas medii), w czym mieści się równocześnie konieczność nakazu (necessitas praecepti). Ko
ściół jest więc nie tylko jedyną drogą do zbawienia nakazaną przez Boga, ale w ogóle jedyną doń 
drogą, gdyż Bóg w planach swej Opatrzności ustalił, iż udzielanie Ducha Świętego, uczestnictwo 
w prawdzie i w życiu Bożym może się dokonywać tylko w Kościele i przez Kościół, którego Głową 
jest Chrystus”, B. Pylak, Kościół - Mistyczne..., s. 119. Por. „Kościół głosi jako dogmat wiary, że 
jest jeden tylko prawdziwy i widzialny Kościół Chrystusowy, Kościół rzymskokatolicki, Mistycz
ne Ciało Chrystusowe” (ibidem, s. 112). Wyznania niekatolickie posiadają zaś tylko pozostałości 
(mniejsze lub większe) religii chrześcijańskiej „pewnych resztek (...) religii [chrześcijańskiej] moż
na doszukiwać się także w innych społecznościach religijnych, odłączonych od Kościoła” (ibidem, 
s. 86). Zob. też T. G ran derath, Constitutiones dogmaticae Sacrosancti Oecumenici Concilii Vatica- 
ni ex ipsius eius actis explicatae atque illustratae, Freiburg 1892, s. 29-32.

405 Por. „Sola igitur Romana Ecclesia, quae in omnibus essentialibus una eademque est ac 
Ecclesia a Christo fundata, mérito vera Ecclesia dicitur", Tanquerey, 1.1, s. 504.

406 Konsekwencją wiary Teilharda w zbieżność różnych religii jest też idea wolności religijnej. 
Na temat tej idei zob. M. D avies, Drugi Sobór Watykański a wolność religijna. Warszawa 2002; 
N. Lobkowicz, Czas kryzysu, czas przełomu, tłum. G. Sowiński, Kraków 1996, Biblioteka Myśli 
Politycznej. Zob. też „Odcięcie się Kościoła doby soborowej od tradycyjnych ujęć doktrynalnych 
w kwestii «wolności religinej» jest (...) drastyczne i dość radykalne", I. Krasicki, Kartki z Piazza 
San Piętro, Kraków 1966, s. 259. Można sądzić, że de Chardin wspierałby takie stanowisko.

407 Pius IX, przemówienie Singulari quadam perfusi, cyt. za: B. Pylak, Kościół - Mistyczne..., 
s. 136.

408 Por. „rzeczywistość ziemską włącza on [Teilhard] zdecydowanie, bez najmniejszych wa
hań, w zakres historii zbawienia (aczkolwiek zachowuje transcendencję tej ostatniej)”, Waloszczyk, 
s. 109; „Chrześcijanin, o którym marzy Teilhard, ciałem i duszą poświęca się ziemskiemu zadaniu 
dowolnie przez siebie wybranemu; jest szeroko otwarty na każdą nową myśl niezależnie od kie
runku, z którego ona pochodzi”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 217.

Francuski uczony nie tylko podważa uniwersalizm katolicyzmu, ale ponadto jego 
religia staje się kultem wszechświata pojmowanego w duchu panteistycznym jako byt 
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przebóstwiony („Bóg stwarza Chrystusa przez tworzenie świata ewolucyjnie Ciałem 
Chrystusa”40’). Stąd w miejsce Kościoła walczącego (Ecclesia militans), kierującego 
do Boga, Kościoła głoszonego przez jezuitów, współbraci zakonnych Teilharda, po
jawia się idea Środowiska Bożego, świata przemienionego przez boski pierwiastek409 410. 
Nowa koncepcja Wcielenia Chrystusa („który zanurzył się w tym ogromnym morzu 
[podzielonego ludzkiego serca], chłonął wszystkimi porami (par tous sespores) ludz
kie doświadczenia i wszystkie uczynił swoimi”411) pozwala oceniać poglądy Teilharda 
jako zerwanie z tradycyjnym katolicyzmem w zasadniczym punkcie412.

409 Bartnik, s. 215. Por. „Mais affirmer que la grâce sanctifiante circule partout comme la 
vraie sève du Monde, c’est identifier le Monde et le Corps mystique du Christ. Teilhard accepte, 
à sa manière, cette identification. Tel est bien son Évangile”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 145. Teil
hard zradykalizował zatem tezy amerykanizmu, w myśl których cnoty naturalne i czynne, praca 
i działanie, są ważniejsze i lepsze od cnót nadprzyrodzonych i biernych, jak modlitwa, pokora 
i kontemplacja. Leon XIII potępił takie wartościowanie: „trudno pojąć, jak ludzie przejęci du
chem chrześcijańskim, mogą przedkładać cnoty naturalne nad cnoty nadprzyrodzone, i przypi
sywać tamtym większą skuteczność i płodność. Czyżby natura, wsparta łaską, miała być słabszą 
niż natura pozostawiona swoim własnym siłom? (...) nie ma i nie może być cnoty biernej (...), 
czyn cnoty nie jest niczym innym, jak dobrym użyciem wolnej woli, przy pomocy łaski Bożej, gdy 
chodzi o cnotę nadprzyrodzoną”, cytat uwspółcześniony z: Leon XIII, Testem benevolentiae, [w:] 
Encykliki Leona XIII..., s. 382.

410 Już w literaturze patrystycznej można odnaleźć liczne rozróżnienia, w których Kościół 
i świat są traktowane rozłącznie, a nie łącznie, jak u de Chardina. Por. „Extra Ecclesiam catholicam 
totum potest praeter salutem. Potest habere honorem, potest habere Sacramentum, potest cantare 
Alléluia, potest respondere Amen, potest Evangelium tenere, potest in nomine Patris et Filii et Spi
ritus sancti fidem et habere et praedicare: sed nusquam nisi in Ecclesia catholica salutem poterit 
invenire", św. Augustyn, Sermo ad Caesareensis ecclesiae, [w:] Patrologia Latina, t. 43, kol. 695.

411 Por. „Essayons de réunir en un seul Océan la masse de passions, d’attentes, de craintes, de 
peines, de bonheur, dont chaque homme représente une goutte. C’est dans cette mer immense que 
le Christ s’est plongé, jusqu’à l’absorber, par tous ses pores, tout entière”, Teilhard de Chardin, 
Mon univers, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, s. 90-91, cyt. przez: Kulisz, s. 152.

412 Por. „Wcielenie (...) okazuje się czymś «organicznie» i jakby fizycznie związanym z ewolu
ującym światem", Wciórka, s. 225.

413 Por. „per alia verba (...) Symboli: Tertia die resurrexit a mortuis, credimus Jesum Chri- 
stum, tertia die postquam mortuus fuerat, propria virtute, sicut praedixerat, animam suam cum 
corpore iterum coniunxisse, atque ita immortalem et gloriosum revixisse", P. Gasparri, Cate- 
chismus catholicus, ed. 11, Roma 1933, s. 119; „Całą pełnię cudownej mocy objawił Chrystus Pan 
w Swym Zmartwychwstaniu, które jest najwspanialszym cudem, dowodem Jego Bóstwa oraz naj
silniejszą rękojmią prawdziwości całego chrystianizmu”, W. Kalinowski, J. Rychlicki, Dogma
tyka katolicka, wyd. 10, Poznań 1960, s. 81.

414 Por. Kulisz, s. 157 i 175 („événement cosmique’’); Fac, s. 149-150.
415 Teilhard de Chardin, Mon univers, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, s. 92, cyt. przez: Bartnik, 

s. 200. Zob. też Kulisz, s. 158.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest w teologii katolickiej kluczowym wyra
zem boskiej mocy Zbawiciela i oznacza pokonanie przez Niego śmierci cielesnej413. 
Teilhard traktował natomiast Zmartwychwstanie jako „wydarzenie kosmiczne”414, 
pisał, że było to „wniknięcie świata wraz z Chrystusem w Boga”, a Chrystus „wy
nurzył się z materii, przeszedłszy przez jej chrzest”415. W przyszłości eschatologicz
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nej, ale przygotowanej na Ziemi „swoją pełnię Jezus osiągnie w zmartwychwstaniu 
powszechnym, kiedy ludzkość przeniknięta mocą samego Boga, zacznie istnieć w ta
jemniczej jedności w Chrystusie", co Teilhard nazywa Pleromą'lu‘. W myśli de Chardi- 
na Pleroma to ewolucyjnie wykreowana synteza Boga i świata, której powstanie do
konuje się mocą naturalnego ro woju, energetycznie wspieranego przez łaskę Boga, 
pojmowaną jako moc fizyczna1"7.

416 Por. Teilhard de Chardin, Comment je vois?, [w:] idem, Oeuvres, i. XI, Paris 1973, 
s. 211, Kulisz, s. 158; Łotys, s. 166: „Aktem końcowym Pleromy będzie Paruzja, czyli powtórne 
przyjście Chrystusa na Ziemię”.

417 Por. „każdy konstruktywny wysiłek buduje tajemniczą pełnię (Pleromę) Chrystusa i jest 
- obok modlitwy i praktyk kultowo-sakramentalnych - podstawowym wymiarem kontaktu czło
wieka z Bogiem”, Waloszczyk, s. 162. Można dodać, że u Teilharda akcent jest wyraźnie położony 
na wysiłek, a nie na kult. Zresztą kult też ma u niego wydźwięk naturalistyczny. Zob. też Philippe 
de la Trinité, t. 2, s. 272.

4,8 Bartnik, s. 132. Te nowe wartości religijne Teilhard realizował osobiście i „jeżeli (...) nie 
odkrył, to w każdym razie sformułował nowy typ świętości i żył nim”, C. Cuć not, Science and faith 
in Teilhard de Chardin, London 1967, s. 28, cyt. przez: Polkowski, s. 190-191. Por. też „jego dzieło 
i jego testament duchowy należą do najdonioślejszych wydarzeń naszej epoki”, Wildiers, s. 137. 
Warto się zastanowić, czy de Chardin, pisząc o swej nowej religii, złożyłby szczerze wyznanie wiary 
obowiązujące wówczas w Kościele, w którym czytamy: „wierzę, że święty Kościół katolicki, apo
stolski i rzymski jest jedynym i prawdziwym Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa 
na ziemi, któremu się poddaję z całego serca. Wierzę we wszystkie artykuły, które mi podaję do 
wierzenia; odrzucam i potępiam wszystko, co on odrzuca i potępia, i jestem gotów do zachowania 
wszystkiego, co on mi nakazuje”, M. Nassalski, Formularium legalepracticum, wyd. 2, Włocławek 
1905, s. 211.

Celowo tworzymy to określenie przez nawiązanie historyczne do XVII-wiecznej armii par
lamentu angielskiego, tzw. New Model Army.

420 Por. „Teilhard (...) staje się świadom swego prawdziwego powołania: nie będzie nim ani 
tradycyjna posługa duchowa, ani kariera naukowa, ani nawet nowa filozofia czy teologia, ale ro
dzaj misji proroczej w świecie, który doznał wielkich przemian”, Waloszczyk, s. 10.

421 Obok funkcji kapłana-ofiarnika, ważne znaczenie przypisywano też roli kapłana-wycho- 
wawcy. Pisząc do Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych papież Leon XIII podkreślał 
(1895): „Co dotyczy spraw publicznych, doświadczenie wykazało jak ważnym jest dla obywateli, by 
byli prawi i cnotliwi. W wolnym państwie, jeśli sprawiedliwość nie jest powszechnie pielęgnowana, 
jeśli ludzie nie są ustawicznie i skrzętnie nakłaniani, by przestrzegali nakazów i praw Ewangelii, 
sama wolność może być zgubna. Niech więc ci duchowni, którzy nauczają tłumy, jasno głoszą 

Ewolucja religii ma według wizji Teilharda przynieść głębokie przewartościowa
nie idei w samym Kościele i „może już niezadługo w katolicyzmie najważniejszą rolę 
będzie pełnił kapłan-badacz Wszechświata, kapłan-robotnik, kapłan-twórca, kapłan- 
-naukowiec, śledzący tajniki związków dzieła ludzkiego z nieprzemijalnością i wysił
ku ludzkiego z genezą królestwa Bożego”1"8. Teilhard, sam będąc duchownym, staje 
się takim właśnie „kapłanem nowego wzoru”416 417 * 419, pomijając najistotniejsze zadanie ka
płana katolickiego, a więc bycie Ofiarnikiem, składającym na ołtarzu Ofiarę Nowego 
Przymierza, sprawującego obrzędy katolickiej Mszy w Rycie Rzymskim, obowiązu
jącym jezuitów420. W czasach de Chardina o kapłaństwie pisano przecież zupełnie 
inaczej niż w jego eseistyce filozoficznej421. Polski liturgista A. Nojszewski podkreślał: 
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„Nie należy do istoty kapłaństwa słuchanie spowiedzi, sprawowanie sakramentów, 
głoszenie słowa Bożego, ale ofiara jest tak ściśle złączona z kapłanem, że kapłana bez 
ofiary i ofiary bez kapłana pojąć nie można”422 *. Natomiast wybitny hierarcha Kościo
ła katolickiego w Anglii Henry kard. Manning (1808-1892) pisał: „słusznie Albert 
Wielki i św. Tomasz twierdzą, że nie ma żadnej wyższej władzy i godności, jakiej 
mógłby dostąpić człowiek, niż władza i godność konsekrowania Ciała Chrystusowe
go”421. Teilhard wyobrażał sobie te czynności w wymiarze kosmicznym, wbrew teo
logii katolickiej.

w tej kwestii obowiązki obywateli, tak by wszyscy mogli zrozumieć i poczuć konieczność w życiu 
politycznym sumienności, samokontroli i uczciwości; bowiem nie może być prawnym w życiu pu
blicznym co w prywatnym jest bezprawiem”, Leon XIII, Longínqua oceani, nr 15.

422 A. Nojszewski, Liturgia rzymska, wyd. 2, Warszawa 1914, s. 248; por. „Kapłaństwo jest
sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym
i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bo
żego”, Katechizm św. Piusa X. Vademécum katolika, tłum. M. Karaś, Sandomierz 2006, s. 176, 
Biblioteka Rodziny Katolickiej.

425 H. Manning, Wieczne kapłaństwo. Warszawa 2000, s. 13.
■'2‘‘ Por. „vous transparaissez pour moi. Maître, à travers toutes les puissances de la Terre”, 

Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, [w:] idem, Oeuvres, t. XIII, s. 153; Teilhard de 
Chardin, Msza na ołtarzu Ziemi, [w:] Moja wizja świata, s. 57.

415 Por. „«Prae-sentire cum Ecclesia»: Teilhard avait ainsi concience d’une décalage: il se voyait 
en désaccord avec l’Église de son temps, mais pensait que cette même Église, demain, lui donnerait 
raison”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 46.

426 Por. „Wizja świata, jaką sformułował Teilhard de Chardin, była (...) w dużym stopniu 
świecka, gdyż ujmowała kosmos jako wynik procesu ewolucji, widziała w nim złożoność skła
dającą się z tworzywa, mającego własności materialne i psychiczne”, R. Palacz, Klasycy filozofii, 
wyd. 4, Warszawa 1997, s. 358-359.

427 Por. „Chodziło mu nie o to, by z humanistów zrobić chrześcijan, lecz by chrześcijan uczy
nić «pełnymi ludźmi», tzn. takimi, którzy nie tęsknią za tym, co pozaświatowe i przez to stają się 
ludźmi - jaksądził - kalekimi, mdłymi i słabymi”, D. J. Olewiński, Drogi i bezdroża teologii wXX 
wieku, cz. 1, „Christianitas”, nr 13 (2002), s. 61.

428 Por. „Le principe incorruptible de Cosmos est désormais trouvé, et il est répandu parto
ut. Le Monde est plein d’Absolu. Quelle libération!", Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., 
s. 144, cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 100.

429 Por. „noosfera zmierza coraz szybciej ku stanom ultraludzkim”, Teilhard de Char
din, Serce materii, [w:] Moja wizja świata, s. 280; a także: „Rewolucja świadomościowa przybliży 
ludzkość do «ultraludzkości»”, Łotys, s. 152. Zob. też „Teilhard często stosował przedrostki typu 

Teilhardowski kult Ziemi wynikał z przekonania o boskiej obecności w świe
cie materialnym, wyrażonego w modlitwie Teilharda: „widoczny jesteś, Mistrzu, we 
wszystkich mocach Ziemi”424. Co ciekawe, autor tych słów raczej nie dostrzegał swe
go Mistrza konkretnie działającego w Kościele rzymskim, gdyż domagał się jego za
sadniczej reformy425. Dochodzi tu do głosu teilhardowski naturalizm426. Jako czciciel 
Ziemi, francuski paleontolog uważał się za odnowiciela Kościoła w tym duchu427.

Historiozofia de Chardina ma wydźwięk panteistyczny, gdyż dzieje doczesne 
stanowią dla niego stopniową realizację boskości w świecie42". Jego zdaniem w toku 
dziejów ewolucyjnie powstaje ultraludzkość429, a z kolei ta „Ultraludzkość przygo
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towuje grunt dla «Neo-Chrystusa» czy «Super-Chrystusa»”430. Teilhard formułuje 
zatem koncepcję mówiącą o „Chrystusie uniwersalnym, wyrażając w tym określe
niu przekonanie, iż Chrystus jest organicznie z resztą świata złączonym ośrodkiem 
i przyczyną procesów zmian ewolucyjnych”431.

«hiper-», «super-», «ultra-», «nad-»; wszystkie one są w zasadzie zamiennikami (...) i oznaczają 
podniesienie jakiegoś zjawiska na wyższy poziom oraz jego kontynuację”, Pacewicz, s. 37.

430 Bartnik, s. 217. Jak przytacza inny polski autor „Chrystus ze swojej strony osiąga siebie 
dopiero poprzez Wszechświat doprowadzony do swych krańcowych możliwości”, Teilhard de 
Chardin, Le prêtre, [w:] idem, Ecrits du temps..., przytoczone bez numeru strony przez: Polkow
ski, s. 57.

451 Wciórka, s. 226. Chrystus był też przez Teilharda pojmowany jako „czynnik humanizacji 
świata”, ibidem. W świetle tych niezwykle mocnych tez należy oceniać pogląd, że „Teilhard de 
Chardin nie chce wykraczać poza teren nauk ścisłych i rozmyślnie pozostawia problemy filozoficz
ne i teologiczne ludziom bardziej kompetentnym niż on”, Wildiers, s. 38.

432 Speaight, s. 77 oraz s. 331 (cyt. również przez: Polkowski, s. 267). Teilhardowi nie podobało 
się jednak, że w Rzymie antyczny obelisk zwieńczono znakiem krzyża: „Teilhard (...) wonder why 
it was thought necessary to put a cross on top on the obelisk [in the Piazza del Popolo]. Obelisks 
could stand on their own pagan feet”, Speaight, s. 283.

433 Kulisz, s. 150, por. „la Croix devient (conformément aux plus profondes aspirations de no
tre âge) le symbole, la voie et le geste même du Progrès”, Teilhard de Chardin, L’Esprit nouveau, 
[w:] idem, Oeuvres, t. V, Paris 1959, s. 124; idem, Nowy duch, [w:| Moja wizja świata, s. 137; oraz 
idem, Wprowadzenie do życia chrześcijańskiego, [w:] Zarys wszechświata, s. 162. Zob. też Walosz- 
czyk, s. 192.

434 Kulisz, s. 151, por. Teilhard de Chardin, Mon univers, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, s. 88- 
-89; „Ku niewyraźnie rysującym się przed nami szczytom, do których zdobycia wzywa nas Krzyż, 
wspinamy się ścieżką będącą jednocześnie drogą postępu powszechnego”. Środowisko Boże, s. 350.

435 Por. „Le Mai (...) cessent théoriquement d’être un scandale, du moment où, l’Évolution 
devenant une Genèse (zło... teoretycznie przestaje być gorszące z chwilą, gdy ewolucja staje się 
genezą)”, Teilhard de Chardin, L’Esprit nouveau, [w:] idem, Oeuvres, t. V, s. 119; idem, Nowy 
duch, [w:] Moja wizja świata, s. 133. Zob. też „Teilhard stosunkowo mało się trudzi polemiką z za
rzutami wynikającymi z doświadczenia wszelkiego typu zła w świecie”, Waloszczyk, s. 83. Wydaje 
się, że praktyka taka bierze się z przekonania de Chardina, że zło zostanie przezwyciężone przez 
konwergencję kosmosu.

W tej wizji Krzyż Chrystusa także nabiera nowego sensu, bo „we wszechświecie, 
który znajduje się na drodze do zjednoczenia z Bogiem, Krzyż (nie tracąc swojej 
odkupicielskiej i dopełniającej funkcji) staje się symbolem i znakiem ewolucji”432, 
jednocześnie jest też „symbolem postępu i energii twórczej”433. Dla francuskiego 
uczonego Krzyż to wyraz „zanurzenia się (Timmersion) Bożej Jedności w tajemni
cze głębiny wielości”434. Nie chodzi tutaj o odkupienie człowieka, ale raczej o odku
pienie kosmosu. To obca teza na gruncie chrześcijańskim. W katolicyzmie wszech
świat nie jest bytem świadomym, moralnym - nie grzeszy, a więc nie potrzebuje 
odkupienia.

Dla wszelkich rozważań o charakterze historiozoficznym kluczowe znaczenie ma 
problem zła. Zło nie jest dla Teilharda brakiem dobra moralnego, winą aniołów i lu
dzi, ale stanem kosmosu, istniejącą jeszcze w świecie wielością, przejściowym, mija
jącym rozproszeniem „dobrej” materii, mniejszym dobrem435. Wcielenie Chrystusa 
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(dla pokonania zła) ma charakter kosmiczny („Bóg zstępuje z wyżyn w świat ewolucji, 
by z powrotem wszystko, w co wstępuje, wprowadzić na wyżyny”43*), a Odkupienie to 
raczej przyspieszenie jednoczenia kosmosu („którego owocem jest dopełnienie pro
cesu ewolucji zbieżnej”436 437) niż wyzwolenie od upadku człowieka w grzechy43", gdyż 
francuski jezuita był zdania, że „proces ewolucji, jako wyraz stwórczego działania 
Boga, jest tym samym powolnym procesem przezwyciężania zła w świecie i powięk
szeniem dobra”439. Ewolucja z samej swej natury jest więc odkupieniem („dobro i zło 
są kategoriami ruchomymi jak i sam byt”440), a Odkupienie dokonane przez Jezusa 
Chrystusa na Kalwarii było tylko energetycznym impulsem, przeskokiem świata na 
wyższy poziom. Chrześcijaństwo tak rozumiane staje się religią natury, religią ko
smiczną, zaczyna przypominać neoplatonizm. Wówczas wszystkie dogmaty zmie
niają swe znaczenie, gdyż inaczej nie wyjaśnią optymistycznie wartościowanej zbież
ności wszechświata ku punktowi Omega441. Zbieżność ta jako podstawowa kategoria 
teilhardowskiej historiozofii ma przecież wydźwięk naturalistyczny: „punkt Omega 
stworzony przez ludzi - to widoczne na dalekim horyzoncie historii nowe, doskonałe 
społeczeństwo, w którym inteligencja ludzka zapanowałaby w całości nad żywiołem 
materii i stosunków społecznych”442.

436 Kulisz, s. 139.
437 Wciórka, s. 237.
438 Por. „[Dokonuje się) pewne odwrócenie dotychczasowych proporcji: ważniejsze jest dla 

Teilharda nie to, że człowiek upadł, ale to, że został odkupiony”, Polkowski, s. 117. Potwierdza się 
tym samym optymizm francuskiego jezuity.

439 Kulisz, s. 39; Gadacz, t. 1, s. 419: „zło jest (...) niejako ubocznym wytworem stworzenia, 
nieodłącznym od niego. Rozwiązaniem problemu zła jest metafizyka jedności”.

440 Fac.s. 131.
441 Por., „il ne s’agit pas d’une évolution, mais d’une révolution dogmatique", Philippe de la 

Trinité, t. 1, s. 146.
442 Marksizm a fenomen, s. 183.
443 Por. „Teilhard (...) sprowadza sprzeczność między dobrem i złem do poziomu stadiów 

ewolucji - wyłącznie do stopni doskonałości”, Hildebrand, s. 187.
444 Kulisz, s. 13. Por. „Na etapie antropogenezy indywidualnej ogrom zła manifestował się 

w mnogości centrów, które procesy dywergencji atomizowały i hermetyzowały. Zło było wte
dy prostą konsekwencją znacznego rozproszenia ludzkiego filum, ludzi nie przenikała wówczas 
wspólna myśl i wspólna prawda. Dopiero konwergencja przeciwdziałała dalszej atomizacji i spo
wodowała zahamowanie powiększania się ilości zła na korzyść dobra”, Łotys, s. 125.

Wedle Teilharda zło ma przede wszystkim znaczenie naturalne, przyrodzone, 
kosmiczne443. Ma więc rację J. Kulisz, gdy piszę, że „Wielość niezorganizowaną, pod
legającą różnym formom jednoczenia utożsamia Teilhard ze złem. Tym samym zło 
przestaje być «nieszczęśliwym przypadkiem» zaistniałym w pewnym momencie hi
storii, a staje się elementem wchodzącym w strukturę bytu in/ieri”444. W wizji Teil
harda dominuje jednak optymizm, gdyż sama ewolucja przezwycięża ten negatywny 
aspekt rzeczywistości: „Zło w postaci wielości stanowi przeto nieodłączny element 
ewoluującego świata, nie oznacza to jednak, że świat jest z natury zły. W gruncie 
rzeczy bowiem ewolucja ku jedności stanowi wyraz stopniowego przezwyciężania zła 
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w świecie i coraz bardziej wzrastającego dobra”·1''5. Dlatego też Teilhard mógł dojść do 
wniosku, że „ewolucja wszechświata (...) jest «święta»”445 446.

445 Wciórka, s. 239. Pierwsza wojna światowa jako poruszenie potęgi technicznej i wyzwole
nie nowych pokładów ludzkiego ducha była dla francuskiego uczonego okresem, gdy „człowiek 
osiągał czasem szczyt swego bytu”, Polkowski, s. 67-68, a „ludzkość osiąga solidarność walcząc ze 
sobą”, ibidem, s. 84. Teilhard wspominał: „Przypomnijmy sobie taki czy inny epizod wojenny, kie
dy to, oderwani od samych siebie siłą zbiorowej namiętności, byliśmy intuicyjnie przeświadczeni, 
że osiągamy jakiś wyższy stopień ludzkiej egzystencji”, Teilhard de Chardin, O postępie, [w:] 
Moja wizja świata, s. 40. Warto dodać, że dwóch rodzonych braci Teilharda zginęło na froncie, 
Waloszczyk, s. 10.

446 Polkowski, s. 73; Speaight, s. 77; „W imieniu naszej wiary mamy prawo i obowiązek pasjo
nować się sprawami Ziemi”, Środowisko Boże, s. 316; „Teilhard opowiada się za fundamentalnym 
optymizmem (...) nie przyjmuje reprezentowanego prawie powszechnie pesymizmu teologów ka
tolickich, według których ludzkość ciągle się degeneruje", Fac, s. 91-92. W tych słowach widzimy 
radykalne odrzucenie tradycyjnej katolickiej historiozofii.

447 Waloszczyk, s. 136; „we Christians (...) have a great need to «humanize» our sanctity, with
out, of course, doing violence to the dogmas we hold”, cyt. w: Meaning, s. 106.

44B Por. „To, co miało być teodyceą, przeobraża się w teogonię, w historię dojrzewania Boga. 
To się właśnie zdarzyło Eriugenie i Teilhardowi”, L. Kołakowski, Czy diabeł..., s. 213.

449 Środowisko Boże, s. 312.
450 Waloszczyk, s. 164. Moralność dla Teilharda jest więc „energetyką myślenia” - „énergé

tique de la Pensée” (Philippe de la Trinité, t. 1, s. 158).
451 Pacewicz, s. 135.

Katolickie pojęcie świętości, jako wolności od zła, ma w teilhardyzmie nowe, inne 
znaczenie, znaczenie kosmiczne i oznacza dobro wszechświata, realizujące się na osi 
czasu niezależnie od świadomych decyzji podmiotów moralnych („świętość polega 
na koncentracji energii Ziemi”)447. Świętość to cecha bytu zaawansowanego. Biorąc 
pod uwagę teilhardowski optymizm, Leszek Kołakowski (1927-2009) mógł zatem 
dość do wniosku, że ta wizja świata stała się „chrześcijaństwem bez zła”, historią doj
rzewania Boga w świecie przez dzieje doczesne44’. Teilhard wyrażał to przekonanie 
również w sposób metaforyczny: „na mocy aktu stworzenia, a tym więcej Wcielenia, 
nic na świecie nie jest bezbożne dla tego, kto umie widzieć. Przeciwnie, wszystko jest 
święte dla tego, kto rozpoznaje w każdym stworzeniu cząsteczkę wybranego bytu, 
podlegającego przyciąganiu przez Chrystusa dla ostatecznego spełnienia przezna
czeń świata”449.

W opinii de Chardina znawca moralności, „moralista (...) staje się technikiem 
i inżynierem duchowych energii świata”450. Polski autor (G. Pacewicz) ma zatem ra
cję, gdy przedstawia rewolucyjne tezy teilhardyzmu, pisząc o „religii dążącej «do nie
ba przez ziemię», (...) [oraz ujęciu] etyki «dynamicznej», w której nic nie jest zakaza
ne oprócz marnotrawienia konstruktywnej energii”451. Idąc dalej torem tych metafor, 
T. Płużański tak charakteryzował etykę de Chardina: „«Technik energii ludzkiej» 
staje się rodzajem apostoła postępu duchowego i moralnego w cywilizacji współcze
snej; to on właśnie, w oparciu o gruntowną znajomość praw energetyki wszechświata, 
jest niejako obowiązany do celebrowania «mszy nad światem», podczas gdy wszyscy
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przedstawiciele gatunku «Homo sapiens» mają w niej uczestniczyć dla dobra świa
ta i swego własnego. Takie są imperatywy teilhardowskiej etyki”452. Ta kosmiczna, 
stoicka z ducha etyka sprzeciwia się jednak wyraźnie doktrynie katolickiej. Teologia 
katolicka nie zna idei „mszy nad światem”, bo Msza (missa) to Ofiara Nowego Przy
mierza, uobecnienie ofiary krzyżowej Chrystusa na ołtarzu453.

452 Marksizm a fenomen, s. 194.
453 Por. „Sacrificium Missae definitur: sacrificium novae Legis, in quo Christus offertur et 

incruente immolatur, sub speciebus pañis et vini, per hominem ministrum pro Ecclesia ad agno- 
scendum Dei dominum supremum, nobisque applicandum satisfactiones et merita suae passio- 
nis", Tanquerey, t. 3, s. 426. Określenie „msza” (missa) bierze się od zwrotu wyrażającego rozesła
nie wiernych na zakończenie liturgii, posłanie umocnionych łaską w świecki świat: „Der Name 
«Missa» (...) stammt her vor der «Entlassung» (Missa) der Katechumenen, welche in der ersten 
Jahrhunderten nach der sogen. Vormesse oder unmittelbar vor dem Offertorium unter dem Rufe 
Diakons: Ile, Missa est! statttzufinden pflegte (...) sodann auch von der «Entlassung» (Missa) aller 
Gläubigen, welche nach der Communion in der gleichen Weise geschah, und deren Andenken bis 
heute in dem genannten Rufe sich erhalten hat”, Th. Simar, Lehrbuch der Dogmatik, 2 Aufl., Frei
burg im Breisgau 1887, s. 801. W doktrynie tej nie ma żadnych wątków naturalistycznych.

454 Por. „Infernum locus est ille miserrimus, in quo daemones, atque homines cum peccato 
lethali mortui, aeternis afficiuntur suppliciis. - Inferni existentiam negant quotquot animas cum 
corporibus perire existimant, et recentiores praesertim rationalistae ac materialistae, qui omnem 
revelatam veritatem rejiciunt”, J. Herrmann, Institutiones theologiae dogmaticae, Roma 1897, t. 3, 
s. 519 (dalej: Herrmann). Nauka ta ma charakter dogmatyczny: „Existit infernus. De fide”, ibidem, 
s. 519.

455 Lotys, s. 90. Por. Teilhard „skłania się (...) do koncepcji pełnej optymizmu, że nie będzie 
potępionych, lecz cały rodzaj ludzki dzięki postępowi ewolucji osiągnie Boga”, Marksizm a feno
men, s. 91.

456 Por. „Jeszcze większy, o Panie, ciągle większy niech staje się Twój wszechświat, abym przez 
stale wzrastającą i coraz silniejszą z nim łączność utrzymał się przy Tobie i abyś Ty mnie podtrzy
mał”, Środowisko Boże, s. 295.

457 Wyrazem wiary w ewolucyjny panteizm jest u Teilharda koncepcja, że cały świat staje się 
stopniowo Chrystusem, konsekrowaną Hostią, a „czas jedynej konsekracji (bo wszystko jest jedną 
Hostią, wszystkie konsekracje są jedną konsekracją) jest czasem trwania świata do paruzji”, Klinger, 
s. 355. Podobnie de Chardin pisał w swym Dzienniku w roku 1918: „La consécration sacramen
telle s’auréole d’une consécration analogique, universelle. - Quand on a compris cette universelle 
poussée des créatures qui aspirent au Christ, quelle puissance ne sent-on pas s’écouler à travers 
cette parole (= à la fois désir, prière, action...) «Hoc est Corpus meum»”, Journal, t. 1, s. 328-329.

W teologii katolickiej piekło to miejsce wiecznej kary za te grzechy, które rady
kalnie oddzielają od Boga454. Piekło w myśli Teilharda „to nie pośmiertna, wiecz
na pokuta za grzechy, lecz straszliwa świadomość tego, że człowiek nie uczestniczy 
w rozwoju, że nie nadąża za innymi ludźmi. (...) Piekło (...) to kompleksy, niepokoje 
i frustracje (...), jest w różnym stopniu udziałem wszystkich ludzi, jest zlokalizo
wane nie w zaświatach, lecz na Ziemi”455. Jednoczenie się ludzkości w toku zbieżnej 
ewolucji to wychodzenie z piekła. Ewolucja jest więc zbawieniem456. Twierdzenie to 
ma charakter religijnego wartościowania w ramach optymistycznego naturalizmu457. 
Korzystając z przeformułowanych dogmatów wiary katolickiej, Teilhard stwierdza 
wprost, że Bóg udziela światu swej boskości, a świat zaczyna partycypować w bycie
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absolutnym, staje się czymś absolutnym (desse absolutum)45*. Z tego powodu u Teil- 
harda pojawiają się radykalne pojęcia „Konsekracja powszechna” (Consécration uni
verselle) i „Komunia powszechna” (Communion universelle), oznaczające procesy 
jednoczenia Boga i świata, a nie naturę i cel Sakramentu Ołtarza* 459.

45R Por. „le Monde (...) dépendant de Dieu pour surmonter sa contingence et sa pluralité 
(c’est-à-dire recevant de Dieu, par participation, une sorte desse absolutum, - la consécration de 
sa réalité)”, Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., s. 272, cyt. przez: Philippe de la Trinité, 
t. l,s. 107.

459 Por. Teilhard de Chardin, Hymne de l’univers, Paris 1961, s. 32-33, cyt. przez: Philippe 
de la Trinité, t. 1, s. 134, który nie pozostawia wątpliwości, że „le passage que nous venons de lire 
est à compter parmi les textes plus tristement révéleteurs du panthéisme teilhardien christique et 
cosmique”, ibidem, s. 135.

460 Por. Ch. Hollis, Historia jezuitów, tłum. J. S. Łoś, Warszawa 1974, s. 272: „Młody Teilhard 
pogłębiał w sobie przekonanie, że grzech pierworodny nie był niczym więcej niż istniejącą jeszcze 
skazą w świecie podległym ewolucji, która to skaza musi w końcu być przezwyciężona, w miarę 
jak całe stworzenie przybliża się do swego punktu ostatecznego (Omega). Te poglądy Teilharda de 
Chardin ściągnęły na niego około roku 1924 niełaskę kardynała Merry del Val, który poprzednio 
za pontyfikatu Piusa X był sekretarzem stanu, a później sekretarzem Świętego Oficjum i głównym 
sternikiem kampanii antymodernistycznej".

461 Por. „Święte Officjum zadecydowało (...) że książki te [Teilharda] zostaną wycofane z bi
bliotek seminaryjnych, ze względu na swą dwuznaczność teologiczną, a także ze względu na za
wartą w nich teorię grzechu pierworodnego”, J. Orlandis, Kościół katolicki w drugiej połowie XX 
wieku, tłum. P. Skibiński, Radom 2007, s. 19; „założono mu «teczki» podejrzanego o niepra- 
womyślność: u generała zakonu, u wpływowego kardynała Merry del Val i w Świętym Oficjum 
- rzymskiej dykasterii czuwającej nad prawowiernością nauczania w Kościele”, Waloszczyk, s. 11.

442 Wciórka, s. 241 -242; „originai sin was a kind of necessary flaw in thè universe”, Speaight, 
s. 136. W innym ujęciu „Odrzucenie, odmowa współpracy z łaską - energią stwórczego jednocze
nia - oto dla Teilharda grzech pierworodny w rozumieniu teologicznym", Kulisz, s. 14. W rozumie
niu Teilharda łaska na charakter kosmiczny. Zob. też „Teilhard de Chardin nie mógł (...) przyjąć 
tradycyjnej wykładni grzechu pierworodnego. Akceptując zasadą rozwoju, odrzucił tezę, w myśl 
której (...) nastąpiło zahamowanie postępu", Łotys, s. 89-90.

W wielu opracowaniach relacja Teilharda do tradycyjnej teologii katolickiej opi
sywana jest w odniesieniu do problemu grzechu pierworodnego4“. Francuski uczony 
miał zaproponować nowe ujęcie tego zagadnienia, zmieniając katolickie rozumienie 
początków ludzkości i zła moralnego. Owszem, to prawda461. Traktując całościowo 
filozofię de Chardina, łatwo można jednak zauważyć, że podobne rozbieżności po
między teilhardyzmem a teologią katolicką dotyczą także innych kwestii (wydaje 
się, że wręcz wszystkich aspektów refleksji teologicznej, całej dogmatyki). Według 
Teilharda grzech pierworodny zmienia (a nawet traci) swój tradycyjny sens, gdyż 
jego zdaniem „nie należy go (...) ujmować jako historycznie określonego, jednora
zowego faktu, lecz jako stan kosmosu polegający na rozproszeniu materii, z której 
dopiero formuje się świat, rozproszeniu nieprzezwyciężonym jeszcze przez postępu
jące wciąż naprzód procesy unifikacyjne (...), grzech pierworodny (...) staje się (...) 
czymś (...) koekstensywnym do procesów ewolucji zbieżnej”462. Teilhard powiada 
też, że „jeśli istnieje grzech pierworodny w świecie, to istnieje on wszędzie (partout)
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i od zawsze (depuis toujours), od najmniejszej drobiny aż po najdalsze mgławice”4*3. 
W chrześcijaństwie grzech (peccatum) dotyczy zawsze osób i jest świadomym dzia
łaniem moralnym, nigdy nie oznacza niskiego stanu zjednoczenia kosmosu, nie jest 
współczynnikiem konwergencji463 464. W teilhardyzmie okazuje się także, że „Wcielenie 
(...) to akt koekstensywny z całą historią wszechświata”465. Aby dowartościować ludz
kość, Teilhard uważał, że ludzka praca jest czynnikiem współtworzącym to Wcielenie 
Chrystusa w kosmos466. Wszystko staje się zatem procesem naturalnym i nadprzy
rodzonym zarazem. Teilhard ostro atakował teologów tomistycznych za zwracanie 
uwagi na zło moralne i na istnienie porządku nadprzyrodzonego, różnego od rzeczy
wistości naturalnej. Kluczowe dla katolicyzmu pojęcie „nadprzyrodzoności” uważał 
za poważny błąd467. W imię monizmu zwalczał tradycyjne rozumienie nadprzyro
dzoności, które oddzielało świat doczesny i wieczny, ziemię i Boga, naturę i łaskę468 469. 
Francuski uczony nie chciał uznać, że w teologii katolickiej świat jako taki nie ma 
skuteczności zbawczej, że zbawienie wymaga wiary i sakramentów, a nie „budowania 
Ziemi” przez postęp doczesny. Religia Teilharda koncentruje się na laicyzmie, świecie 
i doczesności.

463 Teilhard de Chardin, Une interprétation biologique plausible de l'histoire humaine: la 
formation de la «Noosphère», [w:] idem, Oeuvres, t. X, s. 222, cyt. przez: Kulisz, s. 42. Zob. też 
ibidem, s. 103 i 110. Skoro grzech jest pojmowany na nowy sposób, to również prawdą jest, że Teil
hard „dążył do wypracowania innych, nowych zasad etycznych”, Pacewicz, s. 145. Trudno zrozu
mieć, dlaczego wybitny teolog prawosławny Jerzy Klinger nie dostrzegał istoty poglądów Teilharda 
na temat grzechu. Zob. Klinger, s. 347.

464 Por. dla Teilharda „grzechem pierworodnym świata jest ciągła skłonność do regresu ku 
niepowiązanej, chaotycznej wielości, a znakiem działania łaski jest jednoczenie się elementów 
przez miłość”, Waloszczyk, s. 13. Zatem grzech, łaska i miłość stają się pojęciami z zakresu ko
smologii i biologii, a nie z domeny teologii katolickiej. Historyk idei powinien przy tym pamiętać, 
że „publikacja dzieł Teilharda de Chardin mocno zaważyła na ewolucji wewnątrz katolicyzmu 
[w kwestii grzechu pierworodnego]”, R. Winling, op. cit., s. 408.

465 Teilhard de Chardin, Pisma wybrane, tłum. W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warszawa 
1967, s. 37; N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 217, przypis 31.

466 Por. „przyjdą czasy, kiedy ludzie pojmą sens ścisłego związku, który łączy wszelką aktyw
ność i zmianę na tym świecie w jedyne dzieło Wcielenia (...) ich pracę, nawet najbardziej prymi
tywną, przyjmuje i zużytkowuje Boskie Centrum Wszechświata”, Środowisko Boże, s. 314.

467 Por. „toujours à la base de l’univers «le mystère d’iniquité», et toujours un «Surnaturel» 
monstrueusement isolé de toute Biologie!”, Lettres familières..., s. 198.

468 Por. „Supernaturale vocatur, ut vox ipsa sonat, quidquid est supra naturam. Proprie defini- 
tur id quod, etiam supposita eius creatione, est prorsum indebitum sive naturae sive personae, ide- 
oque superat essentiam, vires, exigenias et meritu alicuius naturae”, Tanquerey, t. 2, s. 522. W pe- 
lagianizmie de Chardina chodziło o to, aby człowiek (a ściślej ludzkość) mógł osiągnąć wyższy 
stopień egzystencji (niebo) mocą własnych sił.

469 Por. „grzechem jest ograniczanie siły”, Pacewicz, s. 146 (a także s. 149); „zło jest struktu
ralnie związane ze światem podlegającym ewolucji", Wildiers, s. 112; „Teilhard woli mówić (...) 
o grzechu świata", Pac, s. 49; G. Minois (Minois, s. 344) wspomina „zagadnienie grzechu pierwo-

Skoro grzech ma dla Teilharda charakter naturalny („grzech świata”)46’, to rów
nież i „Łaska (...) oznacza nad-stworzenie fizyczne. Sprawia ona, że wznosimy się na
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wyższy szczebel kosmicznej drabiny ewolucyjnej. Innymi słowy, jest ona czynnikiem 
ściśle biologicznym (...), ma to zastosowanie w teorii Eucharystii i ogólnie wszyst
kich sakramentów”470. Mając w pamięci rozbudowane traktaty dogmatyczne o sakra
mentach, które Teilhard studiował podczas swej formacji zakonnej, możemy łatwo 
skonstatować, że jego poglądy nie tylko nie mają w tym punkcie zgoła nic wspólne
go z teologią katolicką, ale ponadto, że dokonał on swoistej ekstrapolacji z biologii, 
w której był specjalistą i której zasady filozoficzne wyznawał, na teologię, którą pra
gnął reformować w myśl swych ogólnych przekonań. Ewolucja gatunków stała się 
dla Teilharda również ewolucją dogmatów471. Francuski uczony nie rozumiał, albo 
nie chciał rozumieć, że teologia katolicka ma inne założenia, cele i naturę niż współ
czesne nauki przyrodnicze472. W katolicyzmie nie ma naturalnej ciągłości pomiędzy 
naturą i nad-naturą (łaską)473. W monizmie Teilharda natomiast zbawienie jest dal
szym ciągiem ewolucji474. Terminologia teologiczna pojawia się (w nowym znacze-

rodnego, stanowiącego według jezuity niedoskonałość, która będzie zanikać w miarę zbliżania się 
do punktu Omega”. Jest to charakterystyka niejasna i nieprecyzyjna, ale i tak wskazuje na kosmicz
ną naturę grzechu w teilhardyzmie.

470 Teilhard de Chardin, Wprowadzenie dożycia chrześcijańskiego, [w:] Zarys wszechświa
ta, s. 152. Zob. też „sakramenty (...) sprawiają (...) w sposób biologiczny to, co oznaczają”, ibidem, 
s. 163. Teilhard twierdził przy tym, że „musimy się przyczynić do rozwoju objawionego dogmatu 
przez bardziej wnikliwą analizę”, Teilhard de Chardin, Genèse dune pensee, przytoczone bez 
numeru strony przez Polkowski, s. 76.

471 Trudno zatem bez zastrzeżeń zgodzić się z tezą, że Teilhard „nigdy nie zamierzał podwa
żać dogmatów wiary katolickiej. Pragnął jedynie, żeby dogmaty, zawsze dotychczas formułowa
ne w ramach statycznej koncepcji świata, były odtąd wyrażane w odniesieniu do świata pojętego 
w sposób dynamiczny”, Wildiers, s. 91. Trzeba pamiętać, że teoria o dynamicznym świecie, trak
towanym jako jednorodna całość, z kulturą i religią włącznie, to podstawowa teza modernizmu.

472 Por. Teilhard „poświęca wiele pasji polemicznej przekreślaniu dualizmu ziemi i nieba, na
tury i łaski”, Waloszczyk, s. 109. Nieuzsadniona jest więc apologetyczna teza, że „Teilhard starał się 
trzymać możliwie jak najściślej tradycyjnych koncpecji teologii katolickiej, które jedynie usiłował 
przenieść w ramy nowego obrazu świata”, Wildiers, s. 116. W istocie postępował przeciwnie: pod
porządkował teologię swej idei kosmicznej ewolucji. Kościół był dla niego gatunkiem w ruchu, 
możemy nawet powiedzieć - eklezjogenezą. Por. „au sujet de l’«Évolution», Teilhard fait tout en
semble, confusément, de la science, de la philosophie et de la théologie, au sens classique de ces ter
mes”, Philippe de la Trinité, t. 2, s. 23; „Ewolucja obejmuje całą rzeczywistość. Nie ma więc miejsca 
na nieewolucję lub niehistorię”, Teilhardyzm, s. 18.

473 Por. „The second person of the Blessed Trinity became man, suffered and died, not only to 
satisfy Gods justice, but also to gain grace for man. Christ died, not only to make reparation for 
the insult offered to God by sin, but also to raise man again to the state of friendship with God, to 
reopen heaven to him”, E. Wirth, Divine Grace. A Series of Instructions arranged according to the 
Baltimore Catechism, New York 1903, s. 21 (dalej: Wirth).

474 Por. Teilhardyzm to „vision moniste, où le naturel et le surnaturel sont en continuité on
tologique, puisqie s’y vérifie la «prodigieuse identification» entre le Fils de l’Homme et le Milieu 
Divin”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 184-185. Wydaje się, że jest to jeden z najpoważniejszych za
rzutów pod adresem teilhardyzmu ze strony filozofii tomistycznej. Niestety, nie pojawia się on zbyt 
często w literaturze teilhardowskiej, co sprawia, że staje się ona nierzadko dość powierzchowna, 
gdy trzeba rozważać oryginalność de Chardina.
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niu) w jego spekulatywnym dyskursie filozoficznym poświęconym kosmogenezie, 
o obcych katolicyzmowi pryncypiach. Jest to podyktowane zasadą monizmu475. Dzi
wić musi brak tej dość oczywistej konstatacji w większość książek poświęconych po
glądom słynnego Francuza476.

175 Por. „Ma Teilhard de Chardin nega, esplicitamente, la distinzione tra materia e spirito, 
affermando che tra Tuna e l’altra non sussiste differenza metafisica, ma solo «cambiamento di stato 
cosmico» (changement d’état cosmique)”, L. Villa, Il gesuita massone..., s. 69.

476 Wydaje się, że teilhardyści nie chcą przyznać, jak bardzo rewolucyjne były poglądy ich 
Mistrza.

477 Por. Waloszczyk, s. 90; „zdaniem Teilharda (...) nie było raju, nie było leż jednostkowego 
Adama”, Marksizm a fenomen, s. 201. Ten sprzeczny z nauczaniem Kościoła pogląd przyjmują 
teilhardyści: „musimy porzucić rozumowanie mitologiczne, według którego pierwszym «Homo 
sapiens» był Adam, czy inny Praczłowiek, którego religia była w pełni ukształtowana, a nawet do
skonalsza niż nasza”, Fac, s. 41 (a także s. 46.). Papież Pius XII potępił takie mniemania: „Nie 
wolno (...) wiernym Chrystusowym trzymać się takiej teorii, w myśl której (...) po Adamie żyli na 
ziemi prawdziwi ludzie nie pochodzący od niego, drogą naturalnego rodzenia, jako od wspólnego 
wszystkim przodka, albo to, że nazwa «Adam» nie oznacza jednostkowego człowieka, ale jakąś 
nieokreśloną wielość praojców”, Pius XII, Humanigeneris, nr 30.

478 Por. ,,[w myśli Teilharda pojawia się] interesująca reinterpretacja podstawowych dogma
tów chrześcijańskich, zwłaszcza o grzechu pierworodnym i Wcieleniu”, Waloszczyk, s. 207.

479 Zob. A. Dobroniewski, Modernizm i moderniści, red. M. Karaś, Poznań 1911; S. Mił- 
kowski, O modernizmie, Wilno 1911; Modernizm potępiony przez papieży, Sandomierz 2010, 
Roma Locata...; D. J. Olewiński, op. cit., s. 25-108; M. Sieniatycki, System modernistów, Lwów 
1916; Cz. Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna, Warszawa 1916. Teilhardyści bardzo ostro 
zwalczają antymodernistyczne stanowisko Kościoła. Por. „The memory of the Modernist witch- 
-hunt was too recent for Teilhard’s Jesuit superiors - sympathetic as many of them were, and nota
bly his own Provincial - to run unnecessary risks”, Speaight, s. 138.

480 Dla tomistycznego uczonego z zakonu karmelitów teilhardyzm to ,,un nouveau moderni
sme qui fausse le sens du catholicisme, qui aboutit au Dieu transchrétien (...) une transposition, 
une déformation du christianisme métamorphosé en évolutionnisme de type naturaliste, moniste 
et panthéiste (...) une erreur syncrétique de type cosmoreligieux, placée sous le signe d’une vague 
panchristisme”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 236. Teilhard głosił, że „the definitive World, that in 
which Christ reings, is constituted (...) by a «transformation» (...) the rapid transformations our 
age is undergoing”, cyt. w: Meaning, s. 114-115.

Okazuje się, że poglądy Teilharda to nie tylko prze artościowanie w katolickiej 
nauce o grzechu pierworodnym (monofiletyzm i poligenizm w miejsce monogeni- 
zmu)477. Byłby to poważny wyłom w tradycyjnie katolickiej tożsamości francuskiego 
uczonego. Na podstawie powyższych wypowiedzi możemy jednak uznać, że wła
ściwie wszystkie twierdzenia teologii katolickiej mają u niego nowy, odmienny od 
obowiązującego, sens. W teilhardyzmie nie ma pojedynczych wyłomów wobec tra
dycji, raczej cała jego wizja religii nie polega na tożsamości katolickiej, ale jest dyna
miczną, naturalistyczną religią wszechświata powstałą na gruncie inspiracji chrze
ścijańskiej478 479 480. Zaryzykujmy tezę, że ten sposób rozumienia religii wyczerpuje istotne 
elementy definicji modernizmu podanej przez władze kościelne w początkach wie
ku XX (immanentyzm, zmienność i ewolucja dogmatów)47’. Można uznać, że sys
tem Teilharda to modernizm panteistyczny48“, w przeciwieństwie do modernizmu

93



Rozdział III

subiektywistycznego, w który wymierzona była Przysięga antymodernistyczna, ale 
również heterodoksyjny. Warto jednak pamiętać, że przyjmując święcenia kapłańskie, 
młody francuski uczony uroczyście obiecywał: „Poddaję się też z należytym uszano
waniem i całym sercem wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom 
zawartym w encyklice Pascendi i w dekrecie Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy tzw. 
historii dogmatów”·”1. Brytyjski biograf Teilharda napisał, że de Chardin „nie podda
wał w wątpliwość żadnego dogmatu wiary katolickiej”481 482 *. Werbalnie byłoby to zgod
ne z celami modernizmu i na pierwszy rzut oka to prawda: Teilhard nie podważał 
wprost żadnego dogmatu, ale wszystkim nadawał nowy sens, różny od poprzedniego. 
W ten sposób podważał jednak dogmatykę jako taką. Katolicyzm traktował bowiem 
jako sektę (sect) i oczekiwał nadejścia nowego Kościoła (hyper-Catholic)4K3.

481 Por. „Me etiam qua par est, reverentia subicio totoque animo adhaereo damnationibus, 
declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris «Pascendi» et in Decreto «Lamen
tabili» continentur praesertim circa earn quam historiam dogmatum vocant”, św. Pius X, Przysię
ga antymodernistyczna, [w:] Breviarium Fidei, cz. I, nr 91 (zawiera błąd - pominięcie fragmentu 
tekstu); Denzinger, nr 3543.

482 Por. „Teilhard questioned no article of Catholic belief, but he placed these beliefs in such 
a new and personal perspective that their official custodians were alarmed”, Speaight, s. 102.

485 Por. „he contunued to feel a «deep and native opposition» to the comtemporary forms and 
idiom of Catholicism (...) Catholicism had ceased to be catholic; it allowed itself to shrink to the 
dimensions of a system and sect (...) «I am hyper-Catholic»”, Speaight, s. 171; Lettres, s. 137.

484 Por. „Je suis parfois un peu effrayé quand je songe à la transposition que je dois faire subir, 
en moi, aux notion vulgaires de creation, inspiration, miracle, peché originei. Resurrection, etc., 
pour pouvoir les accepter”, list Teilharda z 17 grudnia 1922 r., cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 1, 
s. 71.

485 Waloszczyk, s. 167. Teilhard chętnie nawiązywał do swego historycznego relatywizmu. Por. 
„Obraz nieba, piekła, szatana, dotychczasowy obraz Chrystusa, jaki stworzyli sobie naiwnie nasi 
przodkowie, nie znajdują już potwierdzenia w mentalności współczesnych pokoleń”, Marksizm 
a fenomen, s. 137. Teilhardyści chętnie sięgają do wartościowania swego Mistrza: „niemal cała 
teologia tradycyjna opierała się tylko na czarnych stronach życia ludzkiego”, Fac, s. 55 (brak argu
mentów na rzecz tej mocnej tezy).

Pisząc w roku 1922 list do swego „ojca duchowego”, Augusta Valensina z okazji 
ogłoszonego przez tego ostatniego artykułu poświęconego panteizmowi na łamach 
Słownika Apologetycznego (Dictionnaire d’ Apologétique), Teilhard otwarcie przy
znał, że w swej wizji świata będzie rnusiał poddać daleko idącemu przeformułowaniu 
wszystkie dogmaty katolickie, aby dostosować je do wymogów swego systemu484.

Moderniści wywodzili religię z podświadomości, a Teilhard wywodził ze zmysłu 
kosmosu. Religia modernistów ewoluowała wraz z człowiekiem. Religia Teilharda 
ewoluuje wraz z kosmosem. Katolicyzm dla modernistów był tylko etapem świado
mości, stosownym dla minionych czasów, odpowiedzią człowieka żyjącego w Impe
rium Rzymskim na wyobrażenia dotyczące Boga, nurtujące dusze ludzi żyjących na 
Bliskim Wschodzie i w miastach Cesarstwa Rzymskiego. Katolicyzm dla francuskiego 
uczonego to religia „neolityczna”, zapatrzona w Tradycję (a wedle Teilharda „w prze
szłości nie ma czego szukać”485), statyczna i odróżniająca naturę od łaski, powstała
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na pewnym etapie ramifikacji kultury ludzkiej48*. Moderniści chcieli zastąpić trady
cyjny katolicyzm bezdogmatycznym chrystianizmem, a Teilhard - panteistycznym 
ewolucjonizmem487. W centrum obu koncepcji znajduje się doczesność, człowiek 
i jego zmienny świat488. W centrum tradycyjnego katolicyzmu znajduje się Bóg, który 
objawia się w Piśmie Świętym i Tradycji, podając Kościołowi do nauczania dogma
ty, które mają pozostać na zawsze niezmienne. Katolicyzm to religia niezmienności 
dogmatycznej, a modernizm i teilhardyzm głoszą jedną tylko niezmienną zasadę - 
zmienność48’. Ocena teilhardyzmu z punktu widzenia tradycyjnej myśli chrześcijań
skiej w zakresie refleksji nad dogmatyką katolicką wydaje się zatem jednoznacznie 
krytyczna490.

480 Por. Pacewicz, s. 107-108.
4,7 Trudno zatem zgodzić się z opinią, że „Teilhard de Chardin zbliżył wielu ludzi do chrystia- 

nizmu, przekładając wykład nauki Kościoła na język zapożyczony od współczesnej nauki", Wildiers, 
s. 13. Należałoby raczej powiedzieć, że Teilhard zbliżył wielu ludzi do swojej wersji chrystianizmu, 
modyfikującej radykalnie naukę Kościoła z pomocą języka na poły naukowego.

488 Por. „pozorne przywiązanie [Teilharda] do terminów chrześcijańskich czyni go bardziej 
niebezpiecznym od Woltera, Renana i Nietzschego. Jego sukces, gdy chodzi o owijanie panteistycz- 
nego, gnostycznego monizmu w szaty chrześcijańskie jest najbardziej widoczny w «Środowisku 
Bożym»”, Hildebrand, s. 192.

4” Dowodem tej zmienności jest też forma teilhardyzmu. Por. „jego [Teilharda] myśl nie jest 
żadnym systemem, ale ciągłym szkicowaniem nigdy nie kończącego się obrazu, nieustannym po
szukiwaniem”, Waloszczyk, s. 27.

4,0 Aby wyjaśnić sytuację, że „spory o prawowierność [Teilharda] znikły bodaj całkowicie” 
(Waloszczyk, s. 21, zob. też Pacewicz, s. 15) zwrócić należy uwagę na wpływy teilhardystów w Ko
ściele współczesnym. Przyjaciel de Chardina, Henri de Lubac, został przecież mianowany kardy
nałem, a zwalczający Teilharda tomiści znaleźli się na marginesie myśli katolickiej.

4.1 M. Sienatycki, Modernistyczny neokościół, [w:] Modernizm potępiony..., s. 281.
4.2 Por. „Ucierpiał na tej osobistej niechęci papieża [Piusa X] do eksperymentowania Kościół 

katolicki, potępiając modernizm w niewiele ponad pół wieku przed II Soborem Watykańskim,

Pisząc o reformistycznych planach modernistów z początków XX stulecia, pol
ski teolog ks. Maciej Sieniatycki zwracał uwagę na zasadniczą sprzeczność pomiędzy 
modernizmem a katolicyzmem. Dziś mało się pamięta o tych dystynkcjach: „Re
forma, jaką chcą wprowadzić moderniści w Kościele, nie jest reformą, ale zburze
niem starego Kościoła i stawianiem nowego na całkiem innych zasadach. Wszelkie 
oświadczanie ze strony modernistów, iż chcą Kościołowi katolickiemu iść z pomocą 
przeciw atakom nowoczesnej kultury, jest albo udanym, albo jeśli jest szczerym, to 
nie widzą zgubnych konsekwencji, do jakich ich system doprowadziłby Kościół kato
licki. Kościół, który by powstał na zasadach modernistycznych, jeśli w ogóle te zasady 
mogą stworzyć konkretną społeczność religijną, co jest rzeczą bardzo wątpliwą, nie 
byłby już Kościołem Chrystusowym, ale tworem XX wieku, opartym na zasadach 
częściowo protestanckich, a głównie na dzisiejszych światopoglądach agnostycyzmu, 
pozytywizmu, z przymieszką mistycznych marzeń”491. Wypowiedź ta ukazuje dra
matyzm konfliktu modernistów z Kościołem. Można sądzić, że religijna tożsamość 
teilhardyzmu także rodzi takie dramatyczne konsekwencje492.
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Głębokie przeformułowanie całej katolickiej dogmatyki, wyraźnie widoczne 
w eseistyce filozoficznej Teilharda de Chardin, wydaje się, naszym zdaniem, wynikać 
z pragnienia pogodzenia przez francuskiego paleontologa ewolucyjnego panteizmu 
z inspiracją chrześcijańską. W tym starciu idei u Teilharda, myślącego w katego
riach naturalistycznych, ważniejszy jest jednak panteizm, a dogmaty Kościoła stają 
się twierdzeniami o wszechświecie. Tak rozumiana religia postępu służy następnie, 
jako zasadniczy element, teilhardowskiej wizji przyszłości, o której będzie traktował 
czwarty rozdział tej monografii.

który to - choć nie «expressis verbis» - podobny system poglądów akceptował. Co więcej, jakby 
nobilitował, sterując ku doktrynie Teilharda de Chardina, również kiedyś potępionego teologa- 
-ewolucjonisty czerpiącego niemałą część swych poglądów z teorii modernistycznych”, I. Krasic
ki, Z tej i z tamtej strony Spiżowej Bramy, Warszawa 1973, s. 96-97.
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Wizja przyszłości świata

Historiozoficzny zapal i reformatorskie nastawienie Teilharda widać najlepiej 
w jego projekcie przyszłości“193. Wszystkie przygotowane wcześniej kategorie filo
zoficzne i teologiczne są zastosowane do opisania tego, co nadejdzie w przyszłości. 
W wizji tej dostrzec możemy ostateczne konsekwencje mocnych założeń monistycz- 
nego optymizmu francuskiego uczonego. Po przedstawieniu głównych elementów 
teilhardowskiej filozofii i jego rozumienia religii możemy zatem przystąpić do anali
zy jego wizji przyszłości.

Charakter wizji Teilharda daje się rozpoznać po jej spodziewanych owocach. Aby 
ujrzeć jej istotę, należy zatem przestudiować obraz przyszłości świata postulowanej 
w teilhardyzmie. Wedle filozofa nasza przyszłość rodzi się już dzisiaj493 494. Niebawem 
„zmieni się człowiek społecznie. Zapewne będą się formowały wyższe rodzaje ro
dów, grup, kultur, ludów, narodów, noosfer. Być może pojawią się także nowe gałęzie 
społeczne ludzkości (...). Będzie to etap ultraewolucji, ultrahominizacji i ultraludz- 
kości”495. Konwergencja ludzkości, owo scalanie się procesów cywilizacyjnych, prze
jawia się w żywszej - jak mówił - „granulacji filum” (rozwój centrów zjednoczenia), 
przekształceniu gatunku ludzkiego i w pojawianiu się początków jego ogólnej uni
fikacji, która prowadzić będzie do spełnienia się dziejów496. Charakterystyczne jest 
przeświadczenie francuskiego pisarza, że po setkach milionów, po kilku miliardach 
lat istnienia świata, ale dopiero na naszych oczach konwergencja nabiera prędkości 
i rodzi się jej ogólna teoria, czyli teilhardyzm. Ewolucja „materii i życia (...) na eta
pie ludzkim zmierza ku coraz większej jedności całej rodziny ludzkiej, przy jedno

493 Wedle niezwykle złagodzonej opinii H. de Lubaca, Teilhard „took a different view of what 
was required of him”, Meaning, s. 102. Celem było zbudowanie zupełnie nowej wizji dziejów.

4.4 Por. „la lumière du point Oméga commence à paraître à l’horizon”, P. Smulders SJ, op. cit., 
s. 113.

4.5 Fac, s. 93-94.
4.6 Por. Bartnik, s. 65. Teilhard mówił zatem o „antropogenezie zespołowej”, zob. Łotys, s. 50. 

Krótko mówiąc: „nasz gatunek ma charakter zbieżny”, Pacewicz, s. 38.
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czesnym rozwoju każdej osoby tę rodzinę współtworzącej”497. Rozważania Teilharda 
mają charakter naturalistyczny, łaska staje się elementem natury, a świat prowadzi 
do Boga równie skutecznie jak religia katolicka498. T. Płużański zauważył słusznie, że 
w teilhardyzmie „nie ma sprzeczności między historią «w porządku przyrodzonym» 
a historią «w porządku nadprzyrodzonym», albowiem istnieje tylko jeden porządek

497 Wciórka, s. 143. Zdaniem Teilharda życie to „szczególna właściwość tworzywa wszech
świata, doprowadzonego na drodze ewolucji aż do strefy wielkich złożoności", zob. „Pourquoi ne 
pas définir tout simplement la Vie comme la propriété spécifique de l’Étoffe de l’Univers évolutive- 
ment portée jusqua la région des grands complexes?”, Teilhard de Chardin, L'Esprit nouveau, 
[w:] idem, Oeuvres, t. V, s. 116; idem, Nowy duch, [w:] Moja wizja świata, s. 130.

498 W tradycyjnej teologii świat jako taki, nie ma żadnej skuteczności zbawczej, a zbawienie 
wieczne jest nieporównywalnie ważniejsze niż postęp doczesny. Por. „To obtain justification and 
to retain it is the most necessary and most important task of man in this life; it is his life’s work”, 
Wirth, s. 77.

499 Marksizm a fenomen, s. 222. Niektórzy przedstawiciele tradycyjnej, tomistycznej myśli 
chrześcijańskiej ostro krytykują teilhardowski monizm. Por. „II s’agit bien, dans la pensée de Teil
hard, de panthéisme au sens strict, tel qu’il l’a toujours compris, méconnaissant l’ordre à part de la 
Révélation surnaturelle et faisant du Christ le point de convergence et de coïncidence de révolution 
cosmique. Du reste, il admet cette évolution comme un postulat, sans se préoccuper d’en exami
ner la valeur au triple regard de la science, de la philosophie et de la théologie, Teilhard construit, 
mais en imagination. Qu’est-ce, par exemple, que ce «quelque chose qui ‘luisait’ au coeur (?) de la 
Matière»? Qu’est-ce d’ailleurs, concrètement, que la «Matière» prise ainsi en général?”, R. Valnève, 
op. cit., s. 98.

500 Stąd też Teilhard „always tried to see anything that was positive in what people thought, 
even when they themselves did not realize all its implications”, Meaning, s. 104.

501 Grzegorz XVI, Mirari vos, nr 5.

- nadprzyrodzony i jedna historia, która jest wielkim procesem przeobrażania się 
wszechświata w Chrystusie”499. Wypowiedź tę należy doprecyzować, bo wedle fran
cuskiego uczonego ów porządek nadprzyrodzony rodzi się z natury i rozwija poprzez 
jej moc, a więc w istocie jest porządkiem doczesnym, pojmowanym w duchu ewolu
cyjnego panteizmu500 501. W teilhardyzmie są obecne wszystkie kategorie dotychczaso
wej historiozofii katolickiej, ale wszystkie mają zmieniony sens.

Tradycyjna katolicka historiozofia oceniała współczesność w zupełnie inny 
sposób niż Teilhard. Różnice nie polegały na odmiennym rozkładzie akcentów, ale 
tkwiły w istocie całej refleksji. Papież Grzegorz XVI pisał w dramatycznych słowach, 
że w połowie XIX wieku wskutek rewolucji „wyrodziły się z nowatorstwa potworne 
poglądy, z powodu których już nie pokątnie i skrycie, ale otwarcie, w bezpośrednim 
ataku doznaje straszliwej napaści wiara katolicka”50'. Współczesność to epoka odda
lania się od Boga całych narodów. Dechrystianizacja utrudnia zbawienie ludzi, nara
żonych na coraz to nowe zagrożenia. Kościół nie może swobodnie pełnić swej misji. 
Prawa stanowione są wbrew Bogu. Kluczowe dla teilhardyzmu pojęcie konwergencji 
wyraża zbieżność wszystkich rzeczy w Bogu - Omedze. Uczeni katoliccy używali już 
kiedyś pojęcia „konwergencja”, ale mówili raczej o innej zbieżności, konwergencji
- mając na myśli, że Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, jest celem kultu, ośrodkiem Ko
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ścioła, wbrew laickim ideom współczesności. Centrum cywilizacji chrześcijańskiej są 
więc katedry, a nie cyklotrony502.

502 Por. np. „tout ce magnifique ensemble [sc. katedra gotycka] convergeant à un centre 
unique, Jésus-Christ sur l’autel, Jésus-Christ sur le trône où il règne en s’immolant, et qui, de là, 
remplit tout et commande partout”, L. Baunard, Histoire du Cardinal Pie, évêque de Poitiers, éd. 6, 
t. 1, Poitiers 1901, s. 180. Dla Teilharda cyklotron był miejscem koncentracji energii i przedmio
tem adoracji: „Moje oczy (...) przestały widzieć cyklotron. Zamiast niego miałem przed sobą całą 
noosferę (...), to, co nazywamy - nazbyt skrótowo - «aktywnością poznawczą», wypełniało się, 
zabarwiało i rozgrzewało siłami uważanymi dotąd za obce nauce - takimi, jak Wiara, jak adora
cja... (...), wszystkie związane z (...) [aktywnością ludzką] wysiłki i nadzieje muszą się ostatecznie 
koncentrować, muszą się zbiegać w jakimś ognisku Bożym”, Teilhard de Chardin, Patrząc na 
cyklotron..., s. 287-288.

503 Kościół odrzucił obie skrajności, pelagianizm i jansenizm, jako herezje nadmiernego opty
mizmu i pesymizmu.

5<M Por. „Each individual was a nucléus of cosmic vitality, and it was here that the «énergie 
humain» was united”, Speaight, s. 232.

505 Por. Fac, s. 151: „Teilhard odważył się na prowokacyjną tezę, że oto do nauki chalcedoń- 
skiej o dwu naturach w Chrystusie, boskiej i ludzkiej, trzeba dodać trzecią naturę, a mianowicie 
kosmiczną”, Fac, s. 151. Dodatek taki jest radykalnie sprzeczny z chrześcijaństwem.

506 Por. „Quemadmodum enim sunt in natura ipsa gradus diversorum ordinum toto genere 
differentium a substantia materiali inorgánica et eius accidentibus usque ad purum spiritum, ita 
est ordo aliquis communicationis divinae et consortii divinae naturae superior omnibus ordinibus 
naturalibus”, J. F ran żeli n, Tractatus de Divina Traditione et Scriptura, Roma 1870, s. 554.

W historiozofii katolickiej celem historii jest wypełnienie przewidzianej przez 
Boga liczby zbawionych, a więc realizacja zbawienia dla tych, którzy chcą dokonać 
właściwego zasadniczego wyboru pomiędzy dobrem a złem, którzy podejmą wy- 
s łek współpracy z łaską. Historia uniwersalna staje się tym samym dziejami zba
wienia (mówiąc językiem Karla Lówitha), historią Kościoła rzymskiego. Człowiek 
po grzechu pierworodnym nie może sam pokonać zła, ale został odkupiony przez 
Chrystusa i może z tej możliwości skorzystać. Odkupienie dotyczy dusz ludzkich, 
a nie świata fizycznego i nie jest bezwarunkowe - wymaga współpracy człowieka 
z Bogiem503. Dzieje doczesne, wzięte jako takie, są tylko sceną dla dziejów religij
nych. Nie mają znaczenia moralnego. Inaczej jest w teilhardyzmie. Kategorie kato
lickie ulegają w nim uogólnieniu i przeformułowaniu. Grzech to wielość w materii. 
Odkupienie dotyczy kosmosu, jest jednoczeniem, granulacją i porządkowaniem 
fylum. Człowiek jest włączany w wielki, kosmiczny proces jednoczenia świata504. 
Świat staje się ewolucyjnie „trzecią naturą Boga”505, a więc ma sam w sobie sku
teczność zbawczą. Łączność człowieka ze światem to łączność z kosmicznym Ko
ściołem. Ewolucja ludzkości oznacza wspinanie się wzwyż, postępowanie w górę 
po drabinie bytów, w kierunku Boga. W katolicyzmie hierarchia świata przyrodzo
nego i nadprzyrodzonego jest stworzona i zasadniczo niezmienna506. W teilhardy
zmie dzieje to następujące po sobie przeskoki, wznoszenie się „ewolucyjnego grota” 
na coraz to wyższe szczeble hierarchii, aż do punktu Omega. Ewolucyjny panteizm 
francuskiego myśliciela opisuje wszystkie byty w ciągłości, a więc pozbawione swej 
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charakterystycznej odrębności. W dalszych rozważaniach przedstawimy zasadni
cze elementy tej wizji dziejów.

Dla Teilharda cały proces cywilizacyjny to wyższy etap hominizacji, czyli huma
nizacja507 508 509. Można powiedzieć, że jest to teilhardowska wersja zasady antropicznej, 
znanej z kosmologii: człowiek jest świadkiem swej własnej ewolucji, bo jako obser
wator może on istnieć wyłącznie w zaawansowanym ewolucyjnie miejscu dziejów 
kosmosu50". Jednocześnie Teilhard namawia swych adherentów do ostatecznej mo
bilizacji, do „ostatniego boju” z inercją, bo już przekroczyliśmy równik na drodze do 
bieguna dziejów, nastała nowa era, wyszliśmy z neolitu. W ten sposób wyraża się me- 
sjanizm de Chardina, przekonanie, że obecnie przeżywamy ostatnią już wielką epokę 
dziejów uniwersalnych. Obecnie ludzkość przeżywa bowiem proces, o którym autor 
powiada, że jest to „wyższa fala hominizacji, o bogatych objawach ześrodkowywania 
się ludzkości w całość, jakby ruch fali po kuli ziemskiej ku biegunowi, po przekrocze
niu równika”50’. W ten sposób rodzi się noosfera, kluczowy termin teilhardowskiej 
historiozofii, czyli zbudowana z całej ludzkości „nadludzka molekuła”510. Kluczowe 
terminy tej wizji dziejów mają wyraźny charakter kolektywistyczny - Teilhard myśli 
jak biolog, a nie jak teolog511. W teologii dramat zbawienia dotyczy zawsze jednostki 
w społeczności Kościoła. U Teilharda dramat megamutacji człowieka toczy się w ra
mach fylum - gatunku512. Miarą mesjanizmu francuskiego paleontologa jest przeko

507 Bartnik, s. 59. Por. „W przyszłości hominizacja i spirytualizacja w pełni utożsamią się, 
tworząc «doskonałą syntezę, której elementem będzie pełniejszy i wszechstronniejszy człowiek»”, 
Łotys, s. 159 (cytat z: Teilhard de Chardin, Zarys wszechświata personalistycznego, [w:] Zarys 
wszechświata, s. 70).

508 Por. „argument antropiczny zakłada, iż Wszechświat, jaki obserwujemy, musi mieć naturę 
umożliwiającą powstanie i egzystencję istot, które są w stanie go postrzegać i poznawać. Argumen
tu tego możemy użyć do odpowiedzi na pytanie, dlaczego planeta, na której żyjemy, charakteryzuje 
się tak odpowiednim zakresem temperatur, atmosferą, dostatkiem wody etc. Gdyby warunki na 
Ziemi nie były tak sprzyjające, wówczas bylibyśmy zupełnie gdzie indziej!”, R. Penrose, Droga do 
rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, tłum. J. Przy- 
stawa, Warszawa [2006], s. 727.

509 Bartnik, s. 79; zob. też Polkowski, s. 18. Teilhard stwierdzał precyzyjnie, że ludzkość właśnie 
„w latach trzydziestych naszego wieku przekroczyła «równik». Tym samym rozpoczęła się nowa 
epoka, którą w przyszłości uwieńczy porozumienie narodów i ludzi”, Łotys, s. 80.

510 Zob. Waloszczyk, s. 32.
511 Zdaniem jednego z krytyków teilhardyzm to „aberration impie, car il ravale et amalgame 

à sa fantasmagorie tout l’univers surnaturel que nous a découvert la Révélation chrétienne. C’est là 
une profanation du mystère de la Divinité et de celui de l’incarnation et de l’Eglise", R. Valnève, 
op. cit., s. 100.

512 Por. „Wszystko zdaje się wskazywać na to, że człowiek wkroczył w nową fazę swoich dzie
jów, a my stoimy na początku procesu, który można by nazwać socjalizacją ludzkości. Wszyscy 
krytycy Teilharda muszą wziąć pod uwagę fakt, że jego obraz przyszłości opiera się nie na prze
słankach czysto spekulatywnych, lecz na bardzo konkretnej analizie wielkich zmian, których dal
szy przebieg i końcowy wynik można w ogólnych zarysach przewidzieć za pomocą metod sta
tystycznych”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 205. Zauważmy, że w tym fragmencie książki 
znanego teilhardysty rysuje się taktyka obrony Teilharda za pomocą argumentu o jego rzekomej 
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nanie, że w przyszłości „będą się łamały wszelkie bariery intelektualne, emocjonalne, 
polityczne, narodowe, rasowe, językowe, religijne, kulturowe - ludzkość będzie two
rzyła Wielką Monadę, spod której nie będzie wyjęta żadna jednostka, żadna grupa 
i żaden naród lub państwo”513.

naukowości. Inni sięgają natomiast zwykle po argument, że teilhardyzm to tylko fenomenologia, 
a nie nauka.

513 Fac, s. 95, 206.
514 Charakterystyczny jest teilhardowski z ducha fragment liturgii mszalnej, zreformowa

nej przez Pawła VI w roku 1969. W miejsce ofiarowania Bogu „niepokalanej hostii” przynosi się 
„chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”. W ten sposób dochodzi do głosu w jakiś sposób natura
lizm i antropocentryzm.

515 Por. „Teilhard de Chardin jest (...) pluralistą; uwzględnia autonomiczność wszystkich kul
tur, koncepcji filozoficznych, koncepcji społecznych, ruchów społecznych”, Marksizm a fenomen, 
s. 224.

516 Teilhard de Chardin, Lettresde voyage, s. 360, cyt. przez: Waloszczyk, s. 114, a także Pa- 
cewicz, s. 85; „ludzkość podąża w czasie i przestrzeni do jednego cetrum głębinowego i do jednego 
wspólnego terminu finalnego. W konsekwencji nastąpi dalsze ześrodkowanie się i uwewnętrznie- 
nie procesów, a zwłaszcza super-refleksji ludzkiej”, Fac, s. 206.

517 Por. Teilhardyzm, s. 88-89.
518 Por. Plater-Syberg, s. 62; „na samej iglicy Stożka Ewolucji i Historii będzie się znajdował 

główny nerw dialektyki bytu, czyli ciągłości i nieciągłości", Fac, s. 120.
519 Por. Maloney, s. 184.
S2° Por. Philippe de la Trinité, t. 2, s. 241.
521 Por. „Kościół żywy - to nie narośl, to nie konkurent, ani nie deformacja stożka ewolucji 

ludzkiej, lecz stożek znajdujący się głębiej wewnątrz, przenikający swym oddziaływaniem, opano
wujący i wspierający wszystko, co w świecie pnie się wzwyż, i zbiegający się u góry w tym samym 
wierzchołku”, cyt. przez: Fac, s. 188.

Czynnikiem kosmicznej jedności świata nie jest jednak chrześcijaństwo, ale na
uki przyrodnicze i technika; cyklotron, a nie ołtarz514. Ludzkość traktowana jest plu
ralistycznie - wszystkie kultury mają swoją wartość515. Z okazji Międzynarodowego 
Roku Geofizyki de Chardin pisał (1954): „To jeszcze bardzo powierzchowny znak 
duchowego zjednoczenia ludzi. Ale to już pierwszy krok, można rzec - dotknięcie 
palcem tego dzieła, i głęboko wzrusza mnie ten wielki, zorganizowany ruch, w któ
rym dokona się po raz pierwszy od kilku miliardów lat zgodny gest (jednoznacznie 
ukierunkowany) w wymiarach całej Ziemi: rok I noosfery”516 517 518.

W literaturze często pojawia się metaforyczne przedstawienie teilhardowskiej wi
zji dziejów jako stożka (cône)5'7. Jego podstawą jest pierwotna materia, punkt Alfa. 
Szczytem stożka jest punktowe skoncentrowanie świata w pełnej unifikacji - punkt 
Omega - miejsce spotkania z Bogiem - Omegą51". Wysokość stożka to całość czasu - 
dzieje uniwersalne. Objętość stożka - to cała historia wszechświata w toku ewolucji 
zbieżnej. Poziome przekroje stożka w różnych płaszczyznach - to dane momenty 
w linearnej wizji dziejów519. Cała historia wszechświata to w panteizmie de Chardina 
stopniowe przebóstwianie kosmosu przez Boga (Dieu, qui se «cosmise») i stopniowe 
uduchowienie ewolucji, która się personalizuje (Évolution que se «personalise»)520. 
Wewnątrz stożka jednoczącej się ludzkości jest drugi, mniejszy stożek - Kościół521.
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Teilhard był zdania, że w naszej epoce „zaczynamy tworzyć jedno ciało (...), na
sze umysły zaczynają (...) funkcjonować tak jak komórki jednego mózgu”522. Do
konuje się przełomowe wydarzenie w dziejach, powstaje noosfera, ma miejsce „su- 
per-mega-mutacja”523. Czynnikiem tego zjednoczenia nie jest łaska, ale wiedza524. 
W kolektywizmie tym „człowiek jako indywiduum zostaje potraktowany jako atom 
jakiegoś tajemniczego superorganizmu i superświadomości”525. Teilhardyści przyj
mują te perspektywy z zachwytem. Tomiści jednak - niekoniecznie526. Ponieważ dla 
de Chardina ośrodkiem całej noosfery jest Chrystus, to jest ona w swej totalnej cało
ści Mistycznym Ciałem Chrystusa, czyli ewoluującym Kościołem w ujęciu Teilharda, 
przebóstwioną ludzkością, neo-chrystianizmem527. Cała ludzkość tworzy Kościół - 
przedłużenie ewolucji całej natury528. Według refleksji francuskiego jezuity ma miej
sce nad-zjednoczenie (sur-compression) ludzkości529. Powstaje „współświadomość” 

522 Teilhard de Chardin, Rozważania o szczęściu, [w:] Zarys wszechświata, s. 140. Teilhard 
dokonuje ekstrapolacji z biologii na życie społeczne ludzkości i kultury. Por. „[Teilhard wyjaśnia, 
że wyszedł] od podwójnej hipotezy: prymatu myśli i tego, co psychiczne w materii świata oraz bio
logicznego znaczenia wspólnoty. Hipotezy te, twierdzi on, należy mieć stale przed oczyma chcąc 
właściwie zrozumieć jego dzieło”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 201.

523 Teilhardyzm, s. 20.
524 Por. „stwierdza on bowiem (Teilhard), że ze wzrostem wiedzy o świecie przyrasta bytu", 

Marksizm a fenomen, s. 225. W poglądzie tym dostrzec można elementy gnostyckie.
525 Waloszczyk, s. 96. Por. „wyobrażenie świadomości nie-jednostkowej jest wewnętrznie 

sprzeczne”, Hildebrand, s. 183; Mimo to, wedle H. de Lubaca „for Teilhard, everything rests on the 
primacy of the person”, Meaning, s. 23. Zob. jeszcze „wraz z pojawieniem się świadomości i myśli 
rodzi się «noosfera», wprawdze w postaci embrionalnej, lecz przez personalizację zmierza ku na- 
dosobowemu ognisku zjednoczenia, które Teilhard nazywa «punktem Omega»”, Copleston, t. IX, 
s. 314. Warto dodać, że F. Copleston przedstawia bardzo złagodzony obraz teilhardyzmu.

526 Por. „cała ludzkość zmierza do jedności, jakiej nie zaznała nigdy dotąd. (...) Po raz pierw
szy w historii wyłania się możliwość prawdziwego zjednoczenia ludzkości - w skali całego naszego 
globu. Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa historia ludzkości (sic!), ponieważ dopiero teraz ludz
kość całej ziemi zaczyna się poczuwać do solidarności”, Wildiers, s. 62. Wypowiedzi tego rodzaju 
dowodzą, że teilhardyzm jest jeszcze jedną utopią w dziejach filozofii zachodniej.

527 Por. Pacewicz, s. 119. Wbrew temu, w tradycyjnej teologii podkreślano wieczną i nie
zmienną naturę Kościoła. Por. „Ecclesiae constitutio est aeterna, quia est organum exclusivum 
salutis in aeternum, nec unquam potest excidere ex gradu ac muñere medii exclusivi. Hinc nulla 
unquam praevaricationum exundatione peribit in Sacerdotio Christi potestas et jurisdictio divino 
humana, quam Ecclesiae dedit Salvator”, J. Zadori, Syntagma theologiae dogmaticaefundamenta- 
lis, Strigonii 1882, s. 414.

528 Tezy te dowodzą głębokiego pomieszania porządku natury i łaski. W tradycyjnej teologii 
łaska nie tylko radykalnie różni się od natury, ale ponadto jest niezbędna do zbawienia. Pelagia- 
nizm jest wykluczony. Por. „Grace is not merely valuable, but it is absolutely necessary for salva- 
tion. It is absolutely necessary for the unbeliever that he shall believe; it is absolutely necessary for 
the sinner that he shall be freed from his sins; it is absolutely necessary for the just man that he shall 
persevere in the state of grace”, Wirth, s. 235.

529 Bartnik, s. 79. Por. „Teilhard jest (...) zwolennikiem tezy, że dalsza ewolucja dokona się 
w łonie dzisiejszej ludzkości. Tylko tam dokonują się wielkie i głębokie zmiany, które można in
terpretować jako nowe stadium rozwoju w kierunku wyższej złożoności i wyższej świadomości”, 
N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 205. Zob. jeszcze: Marksizm a fenomen, s. 41.
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(la co-conscience), refleksja drugiego stopnia (la co-réflexion)SM. Tworzy się noosfera, 
superorganizm społeczności ludzkiej, najdoskonalszy twór ewolucji powszechnej530 531, 
a Ziemia świeci łuną twórczości ludzkiej532. Ludzkość, ta „kolektywna nadmonada”533 
jednoczy się i zmierza do „wspólnej wiedzy, ideologii, teorii (...), powstaje «organizm 
jednoświadomy» (un super-organisme uniconscient)", ożywiony związkami wzajem
nej miłości członków5”. Mimo że historia XX wieku wyraźnie przeczy takiej jedno
stronnej wizji, to francuski paleontolog był jej wierny aż do końca życia, przypisując 
potężne działanie w świecie Chrystusowi, motorowi tych prz mian: „stworzenie od 
swych początków poprzez antropogenezę, Wcielenie, a obecnie poprzez działanie 
Kościoła jest procesem zmierzającym, dzięki fizycznemu oddziaływaniu Chrystusa, 
do pełnego zjednoczenia z Bogiem, co Teilhard za św. Pawłem nazywa Pleromą"5ii 535 536. 
Zdaniem Teilharda „Chrystus Objawienia - to nic innego jak Omega ewolucji”53*. 
Świat współczesny jest więc wartościowany nie tyle pozytywnie, co wręcz z uwielbie
niem, podobnie jak cała Natura537. Wiek XX, przedmiot licznych rozważań pisarzy 
chrześcijańskich, to dla francuskiego uczonego epoka niezwykłego postępu i nadziei, 
która radykalnie zmienia dotychczasowe myślenie człowieka o jego historii i tożsa
mości538. Na koniec zaś „ludzkość otrzyma nową formę świadomości”539.

530 Por. Bartnik, s. 80; Waloszczyk, s. 111 („noosferyczny mózg ludzkości”); Wildiers, s. 69 
(„jedność ponadosobowa”).

531 Por. Bartnik, s. 81. Zdaniem Teilharda idea ewolucji „nadaje w pewnym sensie boską war
tość wszechświatowi”, zob. Teilhard de Chardin, Rozważania nadpostępem, [w:] Zarys wszech
świata, s. 116; Waloszczyk, s. 115 („istnieje ponad i przed nami nieograniczona przestrzeń życia 
ponadludzkiego").

532 Por. Bartnik, s. 83.
533 Łotys, s. 141.
534 Bartnik, s. 86. Por. „O ile «jedność wewnętrzna» - zdaniem Teilharda - uczyniła z nas lu

dzi, o tyle «jedność zewnętrzna» uczyni z nas w przyszłości «nadludzi» i «nadosoby»”, Łotys, s. 113. 
Zob. też „ludzkość jest na drodze, która prowadzi do uformowania się jednego jej mózgu, serca 
i oczu”, Waloszczyk, s. 33; „Teilhard (...) spodziewa się (...) nadludzkości”, Wildiers, s. 70.

535 Kulisz, s. 151. Por. „w historii nastąpi kiedyś taki moment, że ludzie staną się rzeczywi
ście braćmi", Łotys, s. 155; „Wcielenie dokonało się w odpowiednim punkcie, jako dialektyczny 
początek nowego etapu ubóstwienia człowieka”, Cz. Bartnik, Historia filozofii, s. 457; „Imaginer 
Jésus-Christ comme le centre de «coïncidence» et de «synthèse» de notre univers surnaturel et du 
cosmos, et comme le point d’aboutissement de l’énergie évolutive de la matière, est proprement 
blasphématoire et révoltant pour le sens chrétien”, R. Valnève, op. cit., s. 100.

536 Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 428. Oczy
wiście, idea Omegi jest „daleka od tomizmu czy neotomizmu”, Pacewicz, s. 118.

537 Por. „j’ai toujours aimé et scruté la Nature, je puis donc dire que ce n’est pas en savant, mais 
en «dévot»”, Teilhard de Chardin, Ecrits du temp..., s. 270, cyt. przez: Philippe de la Trinité, 
t. 1, s. 55.

538 Por. „w obecnej fazie ewolucji (...) zmieniły się wszystkie przesłanki naszego rozumowa
nia”, Waloszczyk, s. 101.

539 Fac, s. 96.

Francuski pisarz i eseista przewidywał i zapowiadał reformy Kościoła, gdy mówił, 
że seminaria duchowne: „będą przygotowywały ludzi dla całego świata, a nie tylko 
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dla Kościoła. Kościół stanie się głównym zwolennikiem teorii i praktyki ewolucji”, 
a katolicyzm będzie „neochrześcijaństwem”540, czy też „superchrześcijaństwem”541. 
Teilhardowska wizja religii jest projektem takiego superchrześcijaństwa, a on sam 
tworzy tego rodzaju seminarium wśród swych ideowych uczniów542. Dotychczasowe 
dogmaty - jego zdaniem - były tylko pojedynczymi gwiazdami na niebie noosfery. 
Teilhardyzm to marzenie o nowym dogmacie, które jak słońce oświetla całą wiedzę54’. 
To nowe chrześcijaństwo powinno - jego zdaniem - zajmować się przede wszystkim 
człowiekiem i światem, bo „uczestniczymy w doskonaleniu dzieła bożego, ześrodko- 
wywaniu się noosfery, o ile bierzemy aktywny udział - jak mówi Teilhard - w budo
waniu Ziemi”544. Ideowemu budowaniu nowej Ziemi poświęcił zaś niemal wszystkie 
swe pisma545. Dla francuskiego paleontologa nowy sens chrześcijaństwa polega za

540 Por. Bartnik, s. 132. Por. „w teologii klasycznej dogmat był dla naszego rozumu jakby szere
giem niezależnych od siebie kół, rozmieszczonych na jednej płaszczyźnie. Dziś, po wprowadzeniu 
nowego wymiaru (wraz z Chrystusem Wszechświata) ten sam schemat rozwija się i organicznie 
grupuje na powierzchni jednej kuli w przestrzeni. Oto prosty, a niezwykły przejaw hiperortodok- 
sji”, Teilhard de Chardin, Chrystianizm a ewolucja. Sugestie na użytek nowej teologii, [w:] Moja 
wizja świata, s. 150. Tezy takie odrzucił I Sobór Watykański. Por. „Jeżeli ktoś twierdzi, że jest moż
liwe, aby niekiedy dogmatom przez Kościół przedłożonym, podług postępu wiedzy trzeba było 
dać inne znaczenie, niż takie, w jakim je pojmował i pojmuje Kościół - niech będzie wyłączony ze 
społeczności wiernych”, Breviarium Fidei, cz. I, nr 68.

541 Łotys, s. 162; Fac, s. 114: „chrześcijaństwo u Teilharda należy do najgłębszych i najbardziej 
ewolucjogennych pojęć systemowych”. Poglądy te uderzały w samą istotę Kościoła. Warto przypo
mnieć, że takie opinie były surowo potępiane przez Kościół w przeszłości, a nawet w czasach de 
Chardina. Podczas otwarcia wystawy dzieł religijnych w rzymskich Termach Dioklecjana, 17 lute
go 1870 r., papież Pius IX powiedział: „Religia jest niezmienna i nie potrzebuje przechodzić przez 
rewolucję, a ja potępiam tego, który odważył się napisać, że rok 1789 był dla niej konieczny”, cyt. 
w: J. Μ. Villefranche, Pius IX..., s. 583 (przedruk z książki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego 
pontyfikat, Kraków 1887). Tymczasem teilhardysta współczesny, Norbert Wildiers (doktor teolo
gii katolickiej) afirmatywnie cytował Teilharda: „dzisiaj definitywnie zamknięty jest już, sądzi on, 
pewien okres w dziejach chrześcijaństwa. Rozpoczyna się nowy okres zasadniczo różniący się od 
poprzedniego, i to tak bardzo, że możemy mówić o neochrześcijaństwie”, N. Μ. Wildiers, Obraz 
świata..., s. 209.

542 Tylko w rewolucyjnym sensie można zatem odczytywać pochwały w rodzaju: „zasługuje 
on [Teilhard] na szacunek nie tylko tylko jako wielki uczony i wzorowy chrześcijanin, lecz również 
- i to w znacznie większym stopniu - jako niepospolity świadek tego, co się w obecnej dobie dzieje 
w głębi dusz ludzkich”, Wildiers, s. 17. Por. „czołowi teilhardyści - to przeważnie ludzie, którzy zna
li o. Teilharda osobiście i wciąż jeszcze żyją pod niemal «magnetycznym» wpływem jego osobowo
ści, jego geniuszu, jego świętości”, Μ. Tazbir, L’art d'etre teilhardien, [w:] Myśl o. Teilharda..., s. 17.

543 Por. „Les Dogmes ne m’apparaissent pas comme un soleil qui illumine, mais comme des 
étoiles dans un Univers obscur, fixes et lumineuses comme la polaire, mais laissant subsister d’im
menses et vivantes ténèbres”, journal, t. 1, s. 372.

544 Plużański, s. 180. Wedle Teilharda we wszystkim należy „widzieć przejaw powolnego «za
gęszczania się» świata, ześrodkowywania się poszczególnych jego elementów w sobie, wokół in
nych i wokół Powszechnego Centrum”, Polkowski, s. 105. Francuski uczony postulował zmiany we 
wszystkich sferach życia, np. „małżeństwo o nowym profilu”, Waloszczyk, s. 142.

545 Tradycyjni teologowie nie kładli nacisku na budowanie Ziemi, ale na rozwijanie życia 
nadprzyrodzonego, życia w łasce. Teilhard odwraca wszystkie perspektywy. Por. „Hope shows us 
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tem na twórczym zagłębieniu się w materii546. Uczeni katoliccy wierni tomizmowi, 
dostrzegli bez trudności zagrożenia wynikające z tej nowej wizji Kościoła547. Trady
cyjna teologia katolicka nie zna bowiem żadnej koncepcji „superchrześcijaństwa”548. 
Pierwszy Sobór Watykański nauczał, wbrew rodzącemu się wówczas modernizmowi 
(1870), że „Nauka wiary, którą Bóg objawił, nie jest bowiem podana ludzkim umy
słom jako wytwór filozofii, który dałby się udoskonalać mocą rozumu ludzkiego, 
ale jest przekazana Oblubienicy Chrystusowej jako Boski depozyt, aby go wiernie 
strzegła i nieomylnie wyjaśniała. Dlatego zawsze należy zachować takie znaczenie 
świętych dogmatów, jakie już raz określiła święta Matka, Kościół, a od tego znaczenia 
nigdy nie można odejść pod pozorem i w imię lepszego zrozumienia”549. Głównym 
zadaniem dla historyka idei badającego wizję Teilharda i wnikliwie czytającego eseje 

the possesion of God Himself and eternal happiness, the insignificance and worthlessness of the 
pleasures and of the goods of this world, as compared to God, so that heaven at once appears be
fore our minds, and we are preserved from sin, because by hope we are anchored to God”, Wirth, 
s. 138. Można dojść do wniosku, że sam Teilhard byl raczej, mówiąc tym językiem, „anchored to 
world”.

546 H. de Lubac przytacza teilhardowski ideał ludzi, którzy zmieniają świat „working like mi
ners in the depths of matter”, Meaning, s. 70.

547 Por. Marksizm a fenomen, s. 133. W 1946 r. na łamach czasopisma „Angelicum” tomista 
francuski o. R. Garrigou-Lagrange (1877-1964) pytał: „Dokąd zmierza ta nowa teologia, wraz z jej 
nowymi mistrzami, którzy są jej natchnieniem? Dokąd się kieruje, jeśli nie na drogę sceptycyzmu, 
fantazji i herezji?”, cyt. za: R. Winling, op. cit., s. 96-97. Zob. też Meaning, s. 175. Odpowiadając na 
krytykę, Teilhard podkreślał: „Atmosfera w teologii staje się niesłychanie naprężona. Szeroko za
krojona ofensywa integrystyczna (to znaczy - fundamentalistyczna) nie przeraża mnie (nic prze
cież nie może zatrzymać marszu neohumanizmu, a w konsekwencji neochrystianizmu), ale zmu
sza nas do (...) działania podziemnego (work underground)", Speaight, s. 299, cyt. przez: Polkowski, 
s. 257-258. Zob. też „Nigdy nie pokonano żadnej siły, żadnej idei, gdy je usiłowano stłumić. Można 
je co najwyżej «oswoić» i skierować w pożądanym kierunku”, Teilhard de Chardin, Ewolucja 
pojęcia czystości, [w:] Moja wizja świata, s. 96.

548 Por. „Myśl Teilharda pozostaje (...) w nieuleczalnej sprzeczności z chrześcijaństwem. Ob
jawienie chrześcijańskie zakłada podstawowe fakty naturalne: istnienie obiektywnej prawdy, du
chową realność pojedynczej osoby, radykalną różnicę między duchem a materią i między ciałem 
a duszą, niezmienną obiektywność moralnego dobra i zła, wolność woli, nieśmiertelność duszy 
i, rzecz jasna, istnienie osobowego Boga. Podejście Teilharda do tych wszystkich zagadnień ujaw
nia nieprzekraczalną przepaść między jego «theology fiction» a objawieniem chrześcijańskim”, 
Hildebrand, s. 188.

549 Por. „Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum pro- 
posita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divinum depositum Christi Sponsae tradi- 
ta, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hine sacrorum quoque dogmatum is sensus 
perpetuo est retinendus, quern semel declaravit sancta mater Ecclesia, nec umquam ab eo sensu 
altioris intelligentiae specie et nomine recedendum”, I Sobór Watykański, Konstytucja dogmatycz
na o wierze katolickiej, rozdz. 4: O wierze i rozumie, [w:] Denzinger, nr 3020. Por. „quisquis autem 
dicit sensum ilium quern in suis definitionibus suaque articulorum fidei propositione intellexit et 
intelligit Ecclesia, non esse incommutabiliter verum, sed talem cui sensus alius secundum progres- 
sum scientiae potuerit aut possit aliquando substitui, haeretico fallitur spiritu”, L. Billot SJ, De 
virtutibus infusis. Commentarius in secundam partem S. Thomae, Roma 1901, s. 267.
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filozoficzne francuskiego biologa jest zbadanie, jaka jest jego wiara w przyszłość, bo 
w niej widać dobitnie istotę teilhardyzmu550.

550 Trzeba zauważyć, że z jednej strony Teilhard nie chce jakoby niczego twierdzić stanowczo, 
a z drugiej głosi niezwykle śmiałe perspektywy dla ludzkości i świata. Radykalnym zerwaniem 
z tomizmem wydaje się jego stanowisko, które historyk przedstawia w słowach: „Teilhard nie był 
fundamentalistą i nie próbował docierać do «istoty rzeczy». Dlatego swoją filozofię nazwał fene- 
menologią”, Pacewicz, s. 23. Fenemenologia de Chardina głosi jednak szereg mocnych tez filozo
ficznych. Por. „człowiek, który atakuje tradycyjną filozofię i teologię za abstrakcyjność i skłonność 
do dostosowywania rzeczywistości do zamkniętego systemu, [Teilhard] sam tworzył najbardziej 
abstrakcyjny i nierealistyczny system, jaki tylko można sobie wyobrazić, i próbował siłą wepchnąć 
weń rzeczywistość”, Hildebrand, s. 187.

551 Bartnik, s. 133. Por. „W ruchu konwergencji, który czyni rzeczy wzajemnie współzależny
mi, jedność przestaje być przeciwieństwem mnogości i zarysowuje się monizm, który zachowuje 
jednocześnie dane nam w doświadczeniu braki i bogactwa wielości”, Teilhard de Chardin, 
Zarys wszechświata personalistycznego, [w:] Zarys wszechświata, s. 95.

552 Fac,s. 118.
553 Płużański, s. 116.
554 Trudno zatem uznać po prostu, że „unifikacyjne zadania spełniał Teilhard de Chardin 

jednocząc w swej całościowej wizji świata elementy przyrodoznawstwa z tezami teizmu chrześci
jańskiego”, J. Życiński, Poeta ewolucji, s. 220. Proroczy styl i rozmach Teilharda zyskał mu sporo 
zwolenników, a jak świadczy holenderski teilhardysta: „dla wielu pierwsze zetknięcie się ze świa
tem jego myśli było jak gdyby duchowym wyzwoleniem; będą mu oni za to dozgonnie wdzięczni", 
Wildiers, s. 18.

555 Por. Teilhard de Chardin, Mon univers, [w:] idem, Oeuvres, t. IX, s. 90-92, cyt. przez: 
Kulisz, s. 154.

556 Teilhard de Chardin, Ludzki zmysł gatunku, [w:] Moja wizja świata, s. 227. Teilhard 
w swym optymizmie był zdania, jak piszę współczesny badacz, że „chrześcijaństwo, mimo dostrze
gania grzechu w człowieku, musi odrzucić wszelkie poglądy pesymistyczne na temat człowieka 

Teilhardowski monizm w świecie bytów i idei zakłada, że „przyszłe idee wiodące 
będę się współstwarzały, dojrzewały (...) od wewnątrz, bez likwidacji poglądów od
miennych”551, a „przeciwieństwa godzą się ze sobą w ekstazie omegalnej”552. Dlatego 
pojawiła się opinia, że „Pokojowa synteza pozwala Teilhardowi ogarniać cały różno
rodny dorobek ludzkości, nie niszcząc żadnego z jej elementów, lecz tylko «oczysz
czając» każdy z niekorzystnych dla postępu właściwości. Uznana na tej podstawie 
komplementarność kultur zapewnia bezkonfliktowe ich przenikanie się i jednocze
nie z jednoczesnym zachowaniem, a nawet pomnożeniem różnorodności”553. Najbar
dziej śmiałą propozycją de Chardina, wynikającą z tego postulatu metodologicznego, 
jest pragnienie połączenia komunizmu i katolicyzmu (pozbawionych cech skrajnych 
i antagonistycznych) w jednej ideologii przyszłości554.

Optymizm Teilharda wyraża się w akcentowaniu boskiego działania w świecie 
(„Jezus (...) wypełniał ludzkie serce Bożą miłością (...). W nim stał się świat po raz 
pierwszy w pełni dobry”555). Pogląd ten zakłada zatem ideę ewolucyjnego odkupie
nia kosmosu, obcą chrześcijaństwu. Optymistyczne postrzeganie historii streszcza 
się w przekonaniu de Chardina, że wszystko zmierza do punktu Omega („ogniska 
ultrapersonalizacji”556) w powszechnej unifikacji: „Ziemia obudzi się jutro «wszech- 
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zorganizowana»”557. W przyszłości - jego zdaniem - dojdzie przez „superkompre- 
sję”558 do powstania „ogólnoświatowej kultury, gospodarki, techniki, sztuki, nauki, 
religii, moralności, a nawet jednego języka”55’. Możemy uznać, że pewnego rodzaju 
próbką tego języka są już pisma francuskiego autora560. Zakładane w tym procesie 
zmian kształtowanie się nowej, ogólnoświatowej religii oznacza kult nowego typu, 
łączący podziw i uwielbienie dla Boga i świata. Zdaniem T. Płużańskiego „«misty
ka» teilhardowska rozciąga się na kult wszechświata, staje się religią wszechświata”561. 
Przeciwko poglądom tego rodzaju wystąpił święty Pius X (1903-1914), gdy stanow
czo potępił pogląd modernistów o zmienności religii katolickiej, pisząc: „Taka jest, 
Czcigodni Bracia, teoria, jaką jest praktyka modernistów; i jedna, i druga głosi, że nie 
ma w Kościele nic trwałego, nic, co by było niezmienne. W poglądzie tym wyprze
dzili ich jednakże ci, o których już poprzednik Nasz Pius IX pisał: «Owi wrogowie 
Objawienia Bożego najwyższymi pochwałami obsypują postęp ludzki, usiłując z zu
chwalstwem iście świętokradzkim, wprowadzić go do religii katolickiej, jak gdyby 

społecznego. Po prostu przekłada ono Chrystusa i wszystkie wartości nie tylko na wielkości zbaw
cze, ale i na wartości doczesne i społeczne”, Fac, s. 35. Warto dodać, że gdy katoliccy teilhardyści 
lat 60. i 70. starali się jeszcze odczytywać myśl de Chardina w kategoriach filozofii tomistycznej 
(np. de Lubac, Plater-Syberg, Wciórka), to autorzy współcześni przedstawiają znacznie bardziej 
radykalny obraz teilhardyzmu (np. Bartnik, Boudignon, Fac), ponieważ nie mają tradycyjnej 
formacji, albo od niej abstrahują. Dowodzi to ponadto niejasności teilhardyzmu: każdy może go 
przedstawiać inaczej. Naszym zdaniem nowe interpretacje są lepsze - nie pomijają radykalizmu 
francuskiego uczonego.

557 Por. „la Terre seveillera demain «pan-organisee»”, Teilhard de Chardin, Une Inter
pretation biologique plausible de l’histoire humaine: la formation de la «Noosphere», [w:] idem, 
Oeuvres, t. V, s. 223, cyt. też przez: Bartnik, s. 119. Wildiers napisał krótko: „droga, którą mamy 
podążać, jest drogą ziemskiego postępu w kierunku duchowego zjednoczenia umożliwiającego 
osiągnięcie naszego ostatecznego przeznaczenia”, N. Μ. Wildiers, Obraz świata..., s. 214. Ile w tej 
wizji pozostaje z tradycyjnego chrześcijaństwa?

558 Por. „Spotęgowanie interioryzacji w sferze myśli i działania prowadzić będzie do «super- 
kompresji». Superkompresja wyzwoli wyższy poziom organizacji osób, co z kolei przywiedzie do 
dalszego spotęgowania świadomości i do «super superkompresji»”, Łotys, s. 114.

559 Bartnik, s. 112; Speaight, s. 234. Por. „człowiek (...) stanowi jeden gatunek, a w przyszłości 
stanowić będzie także jedność kulturową opartą na jednym wspólnym fundamencie pojęć, wie
rzeń i idei”, Marksizm a fenomen, s. 84. Teilhardyści poszli za swym mistrzem: „nie tylko kultury 
zapładniają się wzajemnie: ponad granicami powstaje wspólne dzieło w dziedzinie nauki, myśli, 
sztuki, etyki, religii. We wszystkich tych dziedzinach jesteśmy świadkami współpracy i takiej kon- 
cetracji sił, do jakiej nigdy przedtem nie doszło”, Wildiers, s. 63 (pisane w roku 1961).

s“ Por. „żadna ilość modnych paradoksów, uczuciowych, wylewnych zwrotów, egzotycznie 
z dużej litery pisanych słów nie jest w stanie ukryć tego, że Teilhard w sposób zasadniczy nie 
rozumie natury osoby. Pojęcie tego, co osobowe w systemie Teilharda jest wyzute z wszelkiego 
rzeczywistego sensu przez leżący u podłoża tego systemu panteizm. W myśli Teilharda człowiek 
zbiorowy i totalizacja człowieka przedstawiają ideał, który obiektywnie nie daje się pogodzić z ist
nieniem jednostki ludzkiej - lub inaczej, który z konieczności oznacza unicestwienie osoby”, Hil
debrand, s. 185.

561 Marksizm a fenomen, s. 142.
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ta nie była dziełem Bożym, ale ludzkim, wynalazkiem filozoficznym podlegającym 
doskonaleniu»”562.

562 Por. „Sic igitur, Venerabiles Fratres, modernistis auctoribus atque actoribus, nihil stabile 
nihil immutabile in Ecclesia esse oportet. Qua equidem in sententia praecursoribus non caruere, 
illis nimirum, de quibus Pius IX decessor Noster iam scribebat: «Isti divinae revelationis inimici 
humanum progressum summis laudibus efferentes, in catholicam religionem temerario piane ac 
sacrilego ausu ilium inducere vellent, perinde ac si ipsa religio non Dei, sed hominum opus esset 
aut philosophicum aliquod inventum, quod humanis modis perfici queat»”, św. Pius X, Pascendi 
dominici gregis, nr 38, „Acta Sanctae Sedis”, t. 40 (1907), s. 620.

563 Por. „Science (c’est-à-dire toutes formes d’activité humaine) et Religion n’ont jamais fait, 
à mes yeux qu’une même chose, l’une et l’autre étant, pour moi, la poursuite d’une même Objet”, 
Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., s. 270, cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 56 
(i komentarz: „C’est la racine même de tout panthéisme”, ibidem); „La vision prophétique et «pla
nétaire» du Père se développe (...) pour concilier, mieux: pour identifier la religion avec la science, 
effectuée par un homme de science illustre”, R. Teldy-Naim, op. cit., s. 54-55.

564 Waloszczyk, s. 163. Zdaniem Norberta Wildiersa wizja Teilharda to „mozolne próby nada
nia konkretnego kształtu marzeniu o odnowionym chrześcijaństwie jako religii ludzkości na dro
dze ku swojemu ostatecznemu spełnieniu”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 210. Wypowiedź 
ta jest (ze swej istoty) manifestem religijnego modernizmu. Odnośnie wizji moralności podanej 
przez de Chardina: „marksiści gotowi są zaaprobować w znacznej mierze podstawowe zasady etyki 
teilhardowskiej”, Marksizm a fenomen, s. 265. Niejednoznaczność myśli Teilharda może jednak 
powodować, że marksiści zaostrzali jej wydźwięk.

565 Fac, s. 154. W liście do przełożonego generalnego jezuitów, o. Jana Ch. Janssensa (1951) 
Teilhard pisał wprost „należy mnie brać takiego, jakim jestem” (słowa te przytacza np. Philippe de 
la Trinité, t. 1, s. 226). W innym zaś liście (1948) napisał jeszcze dobitniej „They must take me as 
I am, or not at all (...) I am going to Rome, but not to Canossa”, cyt. przez: Speaight, s. 282.

566 Por. „wszelka kultura jest (...) następnym etapem rozwoju biologicznego”, Fac, s. 196.
567 Teilhard de Chardin, Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la bombe 

atomique, [w:] idem, Oeuvres, t. V, s. 183, cyt. przez: Bartnik, s. 115. Por. Teilhard de Chardin, 

Francuski filozof był również zdania, że nauka i religia są wręcz tym samym, bo 
dotyczą tej samej rzeczywistości kosmicznej563. Podobnie było w przypadku moral
ności chrześcijańskiej, bo, jak napisał polski historyk idei K. Waloszczyk, „Teilhard 
formułuje więc nową, własną propozycję właściwego, zgodnego z nowo odkrytymi 
wymiarami wszechświata, wykorzystania energii ludzkiej - jest nią «moralność dy
namiczna» (...), zadaniem moralności jest budowanie świata”564. Pod koniec życia 
francuski biolog stworzył niemal całkowicie nowy język i głosił z proroczym unie
sieniem tezy nowej religii, religii kosmosu, w której dokonuje się „diafania Boskiego 
w Sercu gorejącego Wszechświata, gdzie Serce Chrystusa zuniwersalizowanego zbie
ga się z sercem materii zamoryzowanej”565. Dla tomisty w tych słowach wyraża się 
dobitnie teilhardowska utopia.

Teilhard dąży do podporządkowania człowieka procesom powszechnej ewolucji, 
a następnie ewolucji człowiekowi; chce przyspieszenia zakładanej konwergencji ko
smosu, ogarnięty jest podziwem dla biologii i jej praw, przekonany o jedności myśli 
i życia, biologii i kultury566. W związku z tym zakłada rozwój „naukowej eugeniki”, 
która miałaby mieć na celu „kontrolowanie dziedziczności i płci przez wpływ na geny 
i chromosomy”567. Wówczas, jego zdaniem, człowiek będzie mógł przejąć w swe ręce 
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„sprężyny antropogenezy indywidualnej oraz społecznej i będzie współpracował przy 
swojej własnej genezie”, a ludzkość doprowadzi się sama do „autotransformacji”568. 
Usiłowania tego typu zdradzają totalitarne nastawienie teilhardyzmu, skoro - jak pi
szę badacz tych zagadnień, G. Pacewicz - „eugenika ma służyć świadomie sterowanej 
selekcji ludzi, nastawionej na ich «cerebralizację» i «biologiczną dojrzałość»”56’. Na 
fali wszechogarniającego optymizmu francuski futurysta zdaje się zapominać o za
strzeżeniach, jasno wyrażanych w jego czasach m.in. przez papieża Piusa XII, który 
w przemówieniu na temat genetyki (1953) powiedział wprost: „Podstawą tendencji 
genetyki i eugeniki jest wywieranie wpływu na przekazywanie czynników dziedzicz
nych, dla poparcia rozwoju dobrych i eliminowania szkodliwych. Ta podstawowa 
tendencja jest, z moralnego punktu widzenia, nienaganna. Lecz pewne metody, dla 
osiągnięcia zamierzonego celu, i pewne środki ochronne wywołują moralne zastrze
żenia, jak również zresztą źle zrozumiane poważanie dla celów genetyki i eugeniki 
(...), pomimo swego olbrzymiego postępu, genetyka z technicznego i analitycznego 
punktu widzenia wplątała się w liczne błędy doktrynalne, takie jak rasizm, zastoso
wanie mutacjonizmu do filogenezy dla wytłumaczenia w nowoczesnych terminach 
darwinistycznego ewolucjonizmu, kontrola narodzin wszystkich obciążonych lub za 
takich uznanych, poprzez środki zapobiegawcze lub praktykowanie poronień, obo
wiązek świadectwa przed zawarciem małżeństwa, itd.”570.

Ludzki zmysł gatunku, [w:] Moja wizja świata, s. 226; Fac, s. 107. Zob. też „ludzkość nie przetrwa, 
jeśli dzięki zwiększonym nakładom na poszukiwania naukowe nie zdobędzie się na ogólnoziemską 
politykę, ekonomię, geofizykę, eugenikę, itd.”, Waloszczyk, s. 34 (a także s. 113 i 143). Teilhard nie 
wyjaśniał, kto miałby się konkretnie zatroszczyć o realizację tego projektu globalizacji, ale sojusz
ników poszukiwał raczej w środowiskach lewicowych niż w Kościele rzymskim.

568 Bartnik, s. 115; Łotys, s. 39 („człowiek może stać się swym własnym wysiłkiem zarów
no artifeksem rzeczywistości zewnętrznej, jak i samego siebie”; ibidem, s. 94 „ludzkość zdobędzie 
umiejętność kontrolowania zmian w kodzie genetycznym i sterowania swoim rozwojem gatunko
wym”; Fac, s. 107 „człowiek przyszłości ujmie w swe ręce sprężyny antopogenezy indywidualnej 
i kolektywnej, aż do poziomu autotransformacji”).

569 Pacewicz, s. 138. Broniąc się przed zarzutami, Teilhard twierdził, że ludzkość może się 
ustrzec takich zagrożeń, gdyż obecnie rodzi się „wyższa postać odpowiedzialności", Teilhard de 
Chardin, Ewolucja odpowiedzialności na świecie, [w:] Moja wizja świata, s. 246. Korzenie tej na
dziei tkwiły w optymizmie de Chardina, ale historia XIX i XX wieku zaprzecza tego rodzaju po
glądom. Monizm Teilharda ma wyraźny wydźwięk totalitarny, skoro „ostatecznie jednak najważ
niejsza jest Całość”, Gadacz, t. 1, s. 417. Co prawda de Chardin przypisywał tej Całości charakter 
religijny (ożywiany przez Chrystusa), to jednak uznając naturalne korzenie jedności ludzkości, 
wynikające ze zjednoczenia realnej rzeczywistości, ale z pominięciem zła, to wydaje się, że nie 
dostrzegał zjawisk, które później zostały słusznie nazwane przejawami „cywilizacji śmierci”.

570 Por. Pius XII, Genetyka, Dziedziczność, Ewolucja, Warszawa 2002, s. 18.
571 Francuski uczony mówił wprost o „biologicznej w swej istocie naturze praw etycznych 

i społecznych”, Teilhard de Chardin, Ewolucja odpowiedzialności na świecie, [w:] Moja wizja

Teilhardowskie idee autotranformacji ludzkiej przypominają koncepcję „woli po
wszechnej” Jana Jakuba Rousseau (1712-1778), która decyduje nawet o tym, czym 
jest prawda i wolność, a więc teilhardyzm wydaje się uniwersalnym rusoizmem 
biologicznym571. Dla paleontologa z Owernii „Ewolucja społeczna jest dalszym 
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ciągiem ewolucji materii i życia”372. Tym samym potwierdza się teza o teilhardowskiej 
ekstrapolacji zasad z dziedziny biologii na nauki społeczne* 572 573, a nawet na teologię574. 
Francuski uczony krytykował przecież Oswalda Spenglera (1880-1936), że „rozwój 
społeczny ludzkości rozpatrywał niezależnie od biologii”575. W. M. Fac, historyk teil- 
hardyzmu mógł więc powiedzieć wprost, że w myśli de Chardina „kultura duchowa, 
cywilizacja oraz kultura materialna stanowią ciągłość i prostą kontynuację samego 
procesu antropogenetycznego - wszelka kultura jest następnym etapem rozwoju bio
logicznego”576. A inny badacz, Cz. Bartnik piszę: „u Teilharda (...) poznanie uniwer- 
salnohistoryczne zbliża się bardzo do poznania typu przyrodniczego”577 578 579.

świata, s. 246. Por. „prawa przyrody emergują z siebie prawa rozwoju społecznego, z kolei prawa 
rozwoju społecznego wyłaniają z siebie prawa osoby”, Łotys, s. 108. Wymienione opinie (podobnie 
jak teilhardowska teoria religii) dowodzą naturalizmu wizji de Chardina, bo przecież „w sprawach 
gospodarczych i społecznych (...) patrzył na wszystko z właściwych sobie - kosmologicznego 
i biologicznego - punktów widzenia”, Pacewicz, s. 141.

572 Teilhard de Chardin, Lhvenir de 1'homme, [w:] idem, Oeuvres, t. V, s. 167, cyt. przez: 
Wciórka, s. 72. Zob. też Wciórka, s. 256.

573 Por. „może mają trochę racji ci krytycy, co twierdzą, że teilhardowska filozofia człowie
ka jest zarażona biologią, albo ci, co powiadają, że jest oderwana od egzystencjalnego konkretu”, 
M. Tazbir, L’art d'être teilhardien, [w:] Myśl o. Teilharda..., s. 22.

57·· Teilhard wszędzie odwołuje się do swego monizmu. Por. „świat jest ewolucją, mnogość jest 
posiewem jedności. Chrystus wszystko przenika swym działaniem, wszelki konstruktywny wysi
łek jest budulcem Królestwa Bożego”, Waloszczyk, s. 10; Niektórzy jednak pamiętają, że „1’Homme 
est esprit et (...) la Science vise le sensible observable (mathématisable), il est impossible qu’in- 
tégralement considéré l’Homme relève de la Science. Telle est cependant l’utopie de Teilhard qui 
pense être le créateur d’une synthèse supérieure", Philippe de la Trinité, t. 2, s. 25.

575 Gadacz, t. 1, s. 409.
576 Fac, s. 27. Por. „Skoro procesy biologiczne przeniknięte są psychizmem i świadomością, 

czyż zatem nie należałoby szukać klucza do podstaw i ewolucji społeczeństw ludzkich w prawach 
biologii? «Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że w nie dającym się pozornie rozwikłać splocie Kul
tur, Narodów, Państw itd., rozrastających się stale wokół nas, dopatrywać się należy organiczne
go systemu pewnych całości idealnie ‘naturalnych’, wywodzących się biologicznie z normalnego 
funkcjonowania chromosomów w środowisku wyjątkowo ‘nasyconym psychiką’»”, Journet, s. 273.

577 Teilhardyzm, s. 79.
578 Bartnik, s. 118. Por. „Wraz ze wzrostem poziomu psychizmu w świecie podnosił się stop

niowo poziom wolności, który obecnie jest tak wielki, że postęp ewolucji zależy przede wszystkim 
od woli człowieka”, Pacewicz, s. 107.

579 Por. „Człowiek jest tylko atomem albo ogromną molekułą, a wraz z innymi ludźmi tworzy 
układ (...), z którego nie może się wyrwać”, Teilhard de Chardin, Rozważania o szczęściu, [w:] 
Zarys wszechświata, s. 139. W wizji Telharda pojawia się także: „Rzeczywistość ludzka przemienia
jąca się - w jakiś sposób, stopniowo przez ultrahominizację - w jedną gigantyczną supermolekułę", 
Teilhard de Chardin, Rozważania nad naukowym prawdopodobieństwem i religijnymi kon-

Planując przyszłość, Teilhard powiedział, że „planowanie w gospodarce świata 
będzie wynikało nie tyle z procesu scalania się i totalizowania nurtu ludzkiego, ale ze 
zwiększania się promienia wolności”57". Tym samym jednak człowiek staje się tylko 
cząsteczką w uniwersalnej masie379. Słusznie zatem napisano, że „uwaga skierowana 
przez francuskiego filozofa na całość ewolucji i na jej długotrwałe etapy pozostawia 
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w cieniu problemy jednostkowej subiektywności: sumienia i całej dramaturgii wybo
rów moralnych, winy, zasługi, wielowarstwowości i niespójności duszy (...), dynami
ka myśli poniosła go zdecydowanie w stronę tego, co ogólne i zbiorowe”* 580. Przypi
sywany Teilhardowi zamysł stworzenia chrześcijańskiego neohumanizmu staje w ten 
sposób pod znakiem zapytania, gdyż anonimowy kolektywizm ma wydźwięk biolo
giczny i bezosobowy, a nie humanistyczny581. Słusznie W. M. Fac zaznaczył, że „jest 
to więc personalizm raczej pozorny i czysto fizykalny; czy «apersonalny». Osoba jest 
tworzywem wszechświata - jako «granulka» i zarazem jako cząstka duszy świata”582.

sekwencjami rzeczywistości ponadludzkiej, [w:] Moja wizja świata, s. 344. Mimo to pojawiają się 
twierdzenia, że teilhardyzm to „istotny etap (...) walki o godność człowieka", Łotys, s. 11.

580 Waloszczyk, s. 176. Por. „Teilhardowska ogólna idea rozwijającego się świata czy wszech
świata, która dochodzi do samoświadomości w umyśle ludzkim i dzięki niemu, (...) idea noosfery, 
która zakłada biosferę, i biosfery zakładającej stadium, które sprawia, iż możliwe są prawa mecha- 
nistycznej fizyki - wszystko to jest uderzająco podobne do Heglowskiej wizji samourzeczywistnia- 
jącego się ducha”, Copleston, t. IX, s. 315.

581 Trudno zgodzić się z tezą, że „personalizm Teilharda, oparty na zasadzie «jedności różni
cującej», broni najwyższej wartości osoby ludzkiej i zarazem w oryginalny sposób rozwiązuje starą 
antynomię jednostki i społeczeństwa”, Waloszczyk, s. 201. W myśl poglądów de Chardina wszyscy 
muszą się przecież wyzbyć swych indywidualnych poglądów i uczuć, o ile te poglądy i uczucia są 
jednoznaczne i wyraźne. Teilhardyzm zakłada jedną świadomość wszystkich, a nawet jeden umysł 
całej ludzkości. W tej teorii nie ma miejsca na indywidualizm, a więc i na wartość osoby ludzkiej. 
U Teilharda tomista nie będzie mógł już wierzyć w dualizm ducha i materii, a nawet marksista 
w walkę klas. Dietrich von Hildebrand wspominał swe spotkanie z Teilhardem w 1949 r„ pisząc: 
„Teilhard dał długi wykład swoich poglądów. Wykład ten sprawił mi wielki zawód, ponieważ ujaw
nił kompletny zamęt myślowy, szczególnie w obrębie jego koncepcji osoby ludzkiej. Jeszcze bar
dziej wytrącił mnie z równowagi jego filozoficzny prymitywizm. Ignorował on całkowicie zasad
niczą różnicę, jaka istnieje między przyrodą a porządkiem nadprzyrodzonym”, Hildebrand, s. 181.

582 Fac, s. 175. Por. „We are like soldiers who fall in a battle which is the prelude to peace”, 
Speaight, s. 145.

583 Por. „żaden prawdziwy postęp nie może się dokonać, jeśli nie powstanie międzynarodowa 
organizacja scalająca wszystkie narody świata”, Marksizm a fenomen, s. 155.

58,1 Teilhard de Chardin, L'Énergie humain, [w:] idem, Oeuvres, t. VI, s. 42, cyt. przez: 
Waloszczyk, s. 162.

Zdaniem de Chardina anonimowi, ale potężni architekci planowania zapewnią 
ludzkości drogę ku zjednoczeniu583 *. Pisał: „badacze, uczeni, eksperci i inżynierowie 
(...) to robotnicy będący uosobieniem pędu ewolucji na wyższym etapie życia spo
łecznego. Są to «pracownicy Ziemi» i «przodownicy ewolucji życia»”. Warto dodać, 
że autor sam siebie uważał za czołowego rzecznika i sprawcę postępu na tej drodze 
ewolucyjnego jednoczenia świata i zaliczał się sam do grupy „inżynierów energii 
ludzkich”58,1. Zadaniem takich inżynierów jest panowanie nad naturalistycznie poj
mowaną konwergencją ludzkości, bo jak relacjonuje Ch. Journet: „Na wszystkich 
stopniach ewolucji odnajdujemy to samo prawo, prawo «złożoność-świadomość»: 
siła ewolucyjna opanowuje poszczególne elementy, aby przez ich scalenie stworzyć 
wielkie wspólnoty, których wynikiem są wyższe indywidualności; cząstki, wirując 
wokół siebie tworzą atomy, atomy molekuły, te z kolei komórki, komórki istoty żywe, 
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które tworzą grupy coraz to bardziej organiczne, cywilizacje zanikają dziś na rzecz 
jednej cywilizacji, osoby ludzkie zaś włączać się muszą bez wahania w niepowstrzy
many nurt planetyzacji”585.

585 Journet, s. 274.
566 Pius XI, Divini illius Magistrii, Warszawa 1999, nr 58.
5,7 Journet, s. 277.

Teilhard de Chardin, Ecrits du temps..., s. 48, cyt. przez: Kulisz, s. 134.
5” Por. „na gruncie myśli chrześcijańskiej był on [Teilhard] i jest nadal myślicielem najbar

dziej śmiałym i konsekwentnym w afirmacji wartości zdobyczy cywilizacyjnych ludzkości“, Wa- 
loszczyk, s. 106; „Myśl Teilharda stanowi też inspirację dla tworzenia etyki globalnej”, Pacewicz, 
s. 158. Nie jest to jednak etyka katolicka, ale naturalistyczna. Zob. jeszcze: „ze stworzonej rzeczy
wistości wyzwala się zbawczy pierwiastek", Środowisko Boże, s. 355.

Poglądy te ujawniają optymizm Teilharda, który wierzył w naturalne dobro każ
dego człowieka z osobna i ludzkiego kolektywu, zrodzonego z sumy jednostek Na 
takich założeniach zbudował swą historiozofię konwergencji. Nie ma w niej ani śladu 
ostrzeżeń wypowiadanych w czasach de Chardina przez papieża Piusa XI, który pod
kreślał naukę o upadku człowieka w grzech, co sprawia, że dzieje świata są walką do
bra ze złem, a nie triumfalnym pochodem ludzkości do punktu Omega. W encyklice 
o wychowaniu Divini illius Magistri (1929) papież pisał, że „nigdy nie powinno się 
tracić z oczu, że przedmiotem chrześcijańskiego wychowania jest cały człowiek, duch 
złączony z ciałem w jedności natury, ze wszystkimi swoimi władzami przyrodzony
mi i nadprzyrodzonymi, jak go nam przedstawia zdrowy rozum i Objawienie; prze
to człowiek, który wypadł ze stanu pierwotnej sprawiedliwości, ale przez Chrystusa 
został odkupiony i przywrócony do nadprzyrodzonego stanu przybranego dziecka 
Bożego, chociaż bez pozanaturalnych przywilejów nieśmiertelności ciała i całkowitej 
równowagi swoich skłonności. Stąd w naturze ludzkiej zostają skutki grzechu pier
worodnego, szczególnie zaś osłabienie woli i nieuporządkowane popędy”586.

Z teilhardowskim naturalizmem otwarcie polemizował Ch. Journet, który zwra
cał uwagę na zgubne dla chrześcijańskiej wizji człowieka aspekty teilhardyzmu i pi
sał, że „człowiek, od którego wszyscy pochodzimy, nie pojawił się w sposób naturalny 
w łańcuchu żywych istot. Stworzony został w uprzywilejowanym stanie harmonii, 
w stanie świętości i sprawiedliwości, który przeminął jak błyskawica i próżno byśmy 
szukali jego śladów w paleontologii, katastrofa ta jednak wyryła się głęboko w jego 
duszy, czyniąc zeń istotę jednocześnie upadłą i odkupioną przez Chrystusa”587.

Francuski jezuita postulował pokonanie grzechu przez wewnętrzne jednoczenie 
się natury świata, widział nieuchronne dążenie ewolucji do naturalnego zjednoczenia 
kosmosu, mimo że używał religijnego języka: „Ze Stworzeniem zaczął się (...) Ad
went, oczekiwanie, a zarazem przygotowanie całego stworzenia, a w nim «miejsca» 
ostatecznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i ludzi między sobą”588. Czynnikiem tego 
zjednoczenia ludzkości nie jest Kościół i łaska (w życiu nadprzyrodzonym), ale in
żynierowie i praca, pojmowane kolektywnie589. Działalność ta miałaby przyczyniać 
się do przebóstwienia ludzkości, do przemiany ludzkich wysiłków w atomy boskiej 
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rzeczywistości nadludzkiej, do „odmłodzenia Kościoła” (rajeunissement de 1’Église), 
a więc uczynienia go bardziej teilhardowskim590.

5,6 Por. „Par la divinisation, transfiguration de l’Effort humain (naturel), nous opérerons im
médiatement, radialement la conjonction Dieu/Kosmos, la vivification du Kosmos et le rajeunis
sement de l’Église... (toute la sève du Kosmos dans Dieu). Ce n’est pas assez de baptiser la Chine. 
Il y a plus à faire (= le coeur, le noeud...)”. Journal, t. 1, s. 393.

591 Bartnik, s. 119. Zob. też Plater-Syberg, s. 63. W duchu teilhardowskim wypowiadał siç 
później Paweł VI, gdy przybył do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 
(1965). Papież wyrażał się o ludzkości i na temat ONZ z religijnym wręcz uznaniem: „organi
zujecie braterską współpracę narodów. Tutaj wprowadza się system solidarności, który sprawia, 
że szczytne cele z dziedziny cywilizacji otrzymują jednomyślne i zorganizowane poparcie całej 
rodziny ludów dla dobra wszystkich i każdego. To właśnie jest najpiękniejsze w Organizacji Na
rodów Zjednoczonych, to właśnie jest jej najautentyczniejszym ludzkim obliczem, to właśnie 
ideał, o którym marzy ludzkość pielgrzymująca poprzez wieki. To jest największa nadzieja świa
ta” i dalej: „jesteście rzecznikami tego, co jest najwyższe w mądrości ludzkiej, powiedzielibyśmy 
nawet: jego sakralnego charakteru”, Paweł VI, Przemówienie do Narodów Zjednoczonych, cyt. 
przez: M. Wrzeszcz, Paweł VI. Szkice do portretu wielkiego papieża, wyd. 3, Warszawa 1988, 
w. 131-134.

552 Por. „Que nous le voulions ou non, tous les indices et tous nos besoins convergent dans le 
même sens", Teilhard de Chardin, Le phénomène..., s. 315: cyt. też przez: Bartnik, s. 121; Fac, 
s. 112.

593 Teilhard de Chardin, Uénergie humain, [w:] idem, Oeuvres, t. VI, s. 190, cyt. przez: 
Bartnik, s. 122.

594 Bartnik, s. 129. Zob. też „Człowiek „zmierza nieuchronnie do materialnego i psychicznego 
skupiania się w sobie aż po utworzenie, w sensie ściśle biologicznym, jednego superorganizmu 
o określonej naturze", Teilhard de Chardin, Hominizacja a specjacja, [w:| Moja wizja świata, 
s. 404.

595 Fac, s. 113 (Autor tej książki jest bardzo uzależniony od teilhardyzmu i od poglądów swego 
promotora, prof. Cz. Bartnika, którego często cytuje).

596 Por. Marksizm a fenomen, s. 86.
597 Teilhard de Chardin, Chrystianizm a ewolucja. Sugestie na użytek nowej teologii, [w:]

Moja wizja świata, s. 146.

Zaangażowany w doczesność, Teilhard popierał „wszystkie organizacje ogólno
światowe, wśród nich Ligę Narodów i ONZ”591. Zakładał, że proces jednoczenia świa
ta jest celowy i konieczny: „chcemy czy nie chcemy, wszystkie wskaźniki i wszyst
kie nasze potrzeby konwergują w tym samym kierunku”592, i dodawał, że „zbliżamy 
się nieuchronnie do nowego wieku, w którym świat zrzuci swe więzy, aby zaufać 
wreszcie mocy swych związków wewnętrznych”593. Wierząc w „boską” ewolucję, gło
sił: „Nie ma siły, która by mogła sparaliżować pochód życia ku swemu dopełnieniu 
i spełnieniu”594. Mówiąc językiem de Chardina, wkrótce „na bazie ko-refleksji doj
dzie do autoewolucji, czyli do świadomego i wolnego kierowania przez człowieka 
ewolucją własną i powszechną”595.

W historiozofii Teilharda cała ludzkość zmierza do owej jedności, czyli do 
nieskończenie złożonego596, ale prostego w swej jedności punktu Omega (gdy 
mnogość „zostanie zniesiona, nie będzie już niczego więcej do zjednoczenia 
ani w Bogu, ani «poza Bogiem»”597 *), do swego kresu i spełnienia w procesie 
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„eschatologizacji”598. Jego zdaniem nawet już obecnie „na ograniczonej powierzchni 
Ziemi tworzymy (...) na skutek wzrostu liczby ludności i zagęszczających się stosun
ków społecznych i ekonomicznych naprawdę jedno ciało”5”. Tak plastycznie opisy
wana wizja jedności rodzaju ludzkiego pomija wszelkie dramaty historii XX wieku: 
dwie wojny światowe600, setki mniejszych, ale równie krwawych wojen, totalitaryzmy, 
kryzysy gospodarcze, przemoc i dechrystianizację, o której tak obszernie pisali au
torzy chrześcijańscy601. Prawdziwa jest opinia, że Teilhard „potrafił na nowo uczynić 
z wszechświata świątynię”602 *, ale istotną jej cechą stało się to, że nie była już świątynią 
katolicką, zbudowaną według zasad Kościoła. W wizji filozofa była to świątynia po
stępu i natury601. Wydaje się, że nie dostrzegając realnego problemu zła moralnego, 
traktując zło jako wskaźnik energii zjednoczenia kosmosu (poziom entropii), teil- 
hardyzm okazał się niezdolny do adekwatnego opisania współczesności w katego
riach chrześcijańskich604. W teilhardowskich rozważaniach nad ludzkością „człowiek 
(...) został (...) zredukowany do cech gatunkowych - także jako osoba nie jest on 
wartością pełną, samoistną i niepowtarzalną (jak np. u E. Mouniera), lecz wyłącz
nie elementem scalenia”605. W tym kontekście kolektywizm de Chardina zaprzecza 
chrześcijańskiemu humanizmowi, w którym liczy się każda niepowtarzalna ludzka 
jednostka, a nie kolektyw ludzki znajdujący się w ewolucyjnym ruchu do ostateczne
go spełnienia historii606. Ponadto w katolicyzmie zawarte są mocne postulaty doty

5,8 Bartnik, s. 130. Por. „I surrender myself to this undefined faith in a single and Infallible 
World, wherever it my lead me”, cyt. w: Meaning, s. 132.

5W Plużański, s. 50.
600 Por. „O dwu straszliwych hekatombach światowych wojen nasz autor wyraził się (...), że 

«nie mają one żadnej wagi naukowej w całokształcie procesu świata»”, Waloszczyk, s. 117.
601 Wielu autorów mówi o humanizmie de Chardina. Por. „najwyższa wartość i godność, jaką 

Teilhard przyznawał człowiekowi, znalazła odbicie w całokształcie jego twórczości”, Waloszczyk, 
s. 86. Historyk idei powinien jednak oceniać takie deklaracje w świetle teilhardowskiego opisu 
dziejów ludzkich, które zmierzają u niego do kolektywizmu.

602 Wildiers, s. 16 (opinia Jeana Lacroix); Meaning, s. 35.
601 Por. „Do niedawna jeszcze chrześcijaństwo było religią porządku, nauką o powrocie do 

pierwotnego porządku świata. Od teraz musi ono stać się religią postępu, religią ludzkości, która 
rozglądając się i próbując, szuka swojej drogi w przyszłość. Trudno sobie wyobrazić zwrot bardziej 
radykalny”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 210. W kontekście radykalnych i reformistycz- 
nych poglądów de Chardina zupełnie nieuzasadnione jest zaliczanie go do grona myślicieli tomi- 
stycznych: M. Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, 
Pelplin 2008, s. Ill; idem, Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna 
na przełomie XIX i XX wieku, Włocławek 2011, s. 167.

604 Por. „dehumanizacjajest (...) nieuchronnym następstwem (...) monizmu [Teilharda], któ
ry pomniejsza rzeczywisty dramat życia ludzkiego - walkę między dobrem a złem - i sprowadza 
sprzeczności do rangi zaledwie stopni continuum”, Hildebrand, s. 194; Niezrozumiała staje się opi
nia znanego historyka idei, że „zdaniem Teilharda de Chardin nauka (...) osiąga dojrzałość, kiedy 
staje się ludzka w każdym sensie tego słowa”, Minois, s. 341.

605 Marksizm a fenomen, s. 232.
606 Wśród badaczy rzadko pojawiają się krytyczne opinie na temat historiozofii Teilharda. 

Tym bardziej należy docenić te bardziej wnikliwe uwagi, np.: „koncepcje [Teilharda] dotyczące 
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czące kształtowania człowieka i wykraczania poza stan natury: „Trzeba (...) popra
wić nieuporządkowane skłonności, wzmacniać i zestrajać dobre od lat najmłodszych, 
a przede wszystkim należy oświecać rozum i wzmacniać wolę za pomocą prawd nad
przyrodzonych i środków łaski”, jak napisał Pius XI607 * 609. Dla Teilharda środkiem dzia
łania łaski była ewolucja.

sensu ewolucji, ujmowanego w perspektywie chrześcijańskiej eschatologii, są wyrazem osobistych 
przemyśleń ich autora. Stwierdzić trzeba, że ujawniają one nowy wymiar w spojrzeniu na koncepcje 
ewolucji. Otwarte wszakże pozostaje pytanie, w jakim stopniu ten nowy eschatologiczny wymiar 
ewolucji odpowiada podstawowym elementom klasycznej doktryny o ostatecznym przeznaczeniu 
człowieka, ujmowanym w jego aspekcie osobowym, jak również wspólnotowym”, L. Wciórka, 
Filozofia i przyroda. Studia nad myśli} Pierre Teilharda de Chardin, Poznań 2002, s. 221.

607 Pius X.I, Divini illius Magistrii, nr 59.
"* Teilhardyzm, s. 63.
609 Leon XIII, Quod apostolici muneris. Warszawa 2002, nr 2, Magisterium Kościoła 

Katolickiego.
610 Podobnie pisał Henry kard. Manning: „przez trzy ostatnie wieki, narody i ludy tego Sta

rego świata [tzn. Europy] - jedne szybko i nagle, inne powoli i niepostrzeżenie, lecz mimo to 
nieprzerwanie - pogrążały się, coraz bardziej odchodząc od światłości i ładu wiary. Samozwańcza 
reformacja zrodziła rewolucję, a rewolucja pozbawiła sakry monarchie i państwa chrześcijańskie, 
pozostawiając Kościół w takim samym, w jakim był na początku, odosobnieniu. Niejeden smutek 
spotka tu pasterza trzody - z powodu dusz idących na zgubę, z powodu zniewag wyrządzanych 
Kościołowi. Bolesna to rzecz patrzeć, jak katolicki czy chrześcijański lud odwraca się plecami do 
światła”, H. Manning, op. cit., s. 94.

Opisując istotne cechy wizji de Chardina, Cz. Bartnik uznał, że „w teilhardyzmie 
przedmiot wszechdziejów stanowi człowiek, który zresztą jest zarazem ich podmio
tem. Przy tym człowiek jest ujmowany nie tylko jako struktura już ukształtowana 
i dopełniona, ale przede wszystkim jako będąca w stadium tworzenia się, niejako 
w ruchu. Jest to więc rozumienie człowieka jako pewnego «ludzkiego procesu», któ
ry dzięki czaso-przestrzeni materialnej zmierza ku coraz dalszemu «uczłowieczeniu 
się», ku pełnej i finalnej realizacji człowieka”6“''. Czytając te słowa, można dojść do 
wniosku, że fascynacja autora poglądami Teilharda nie pozwoliła mu dostrzec, że 
każda utopia to zapowiedź: „człowiek stanie się w pełni człowiekiem”. Każdy mesja- 
nizm obiecuje rychły koniec historii.

W czasach Teilharda teologowie katoliccy opisywali dzieje najnowsze raczej 
w ciemnych barwach. Papież Leon XIII napisał: „To zuchwalstwo niewiernych lu
dzi, które zagraża świeckiemu społeczeństwu każdego dnia coraz poważniejszymi 
zniszczeniami, które wywołuje lęk i zamęt we wszelkich umysłach, swoją przyczynę 
i początek bierze z zatrutych doktryn (...). Znacie przecież bardzo dobrze (...) tę 
okrutną wojnę, którą przeciwko wierze katolickiej toczą od XVI wieku innowatorzy. 
Celem ich jest usunięcie objawienia i obalenie całego porządku nadprzyrodzonego, 
co ma otworzyć dostęp do odkryć, a raczej szaleństw niczym nie wspomaganego 
rozumu”60’. W historiozofii Leona XIII reformacja spowodowała duchowy regres 
świata610. Oświeceniowa wizja człowieka sprawia, że ludzkość oddala się od Boga, 
licząc na zbawienie doczesne, zbudowanie raju na ziemi siłami natury. Dla papieży to 
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utopia i zuchwałość. Człowiek staje się dla człowieka Bogiem6". Skrajnym wyrazem 
tej emancypacji człowieka od Boga jest dla tradycyjnej myśli katolickiej pogański to
talitaryzm XX wieku: międzynarodowy socjalizm (komunizm) i socjalizm narodowy 
(nazizm) - dwie utopie wymierzone zarazem w tradycję chrześcijańską.

Uznanie dla wartości natury prowadzi też do nowej koncepcji moralności, gdyż 
dla Teilharda „wszystko, co przyczynia się do wzrostu człowieka, jest moralne, co 
natomiast wzrost ten w jakiś sposób opóźnia albo mu szkodzi, jest moralnie złe”611 612. 
Francuski jezuita stwierdzał: „cnotę realizuje człowiek przez współdziałanie z całym 
gatunkiem w tworzeniu noosfery”613, ale nie chodzi tutaj o cnoty chrześcijańskie614. 
Pojęcie dobra i zła ma zatem znaczenie kolektywne i ewolucjonistyczne, skoro „cały 
wszechświat jest w drodze do pełni, (...) jest obiektem stwórczego działania Boga 
(...). [Świat] jest w stanie «grzechu» rozumianego tu jako brak ostatecznej harmo
nii - jedności. Nic więc dziwnego, że według Teilharda zbawcze skutki Chrystusa 
muszą rozciągać się na cały kosmos”615. Poglądy tego rodzaju są całkowicie obce 
myśli katolickiej, bo oznaczają panteistyczne przebóstwienie rzeczywistości mate
rialnej616. Przez ekstrapolację teorii ewolucji z biologii na obszar filozofii bytu, czło
wieka i kultury de Chardin zyskuje narzędzie do zbudowania swej wizji świata617. 
Idea powszechnej ewolucji całej rzeczywistości fizycznej (kosmogeneza), ludzkości 

611 Por. „The protest of the Reformation, the paganism of the Renaissance, the scepticism of 
the Enlightenment, and the raucous clamour of political and industria democracy had reduced the 
magisterium to panic. It confused the world which Christ had redeemed with the world he had 
condemned”, Speaight, s. 78.

612 Wciórka, s. 144-145. Por. „rzeczy nie dzielą się na święte i świeckie, albo na czyste i nie
czyste. Ma natomiast sens podział na właściwy i niewłaściwy kierunek”, Teilhard de Chardin, 
Ewolucja pojęcia czystości, [w:] Moja wizja świata, s. 89.

6IJ Płużański, s. 82; „Pod względem duchowym nieczysta jest ta istota, która poprzestając na 
używaniu tego, co posiada, lub zamykając się w ciasnym egoizmie, wprowadza w sobie i wokół 
siebie czynnik opóźniający i rozsprzęgający zespalanie się wszechświata w Bogu”, Środowisko Boże, 
s. 380.

614 Por. „Zobowiązując wierzących do przestrzegania nakazów «Dziesięciorga przykazań», 
chrześcijaństwo przyczyniło się, zdaniem Teilharda, do zaprzepaszczenia w ciągu wieków mnó
stwa ludzkiej energii, czym hamowało rozwój”, Łotys, s. 120; „człowiek musi zerwać (...) z moral
nością legalistyczną, narzuconą z zewnątrz", ibidem, s. 125.

615 Kulisz, s. 43. Por. „Wraz z duchem Chrystus zbawia materię, w której się zanurzył”, Teil
hard de Chardin, Wprowadzenie do życia chrześcijańskiego, [w:] Zarys wszechświata, s. 167.

616 H. de Lubac stara się oczyścić poglądy Teilharda z takiego znaczenia: „Pere Teilhard was 
far from divinizing the Cosmos (...) such accusations have been based on occasional expressions 
that have been misunderstood”, Meaning, s. 27. W istocie jest jednak przeciwnie.

617 Por. „Une théorie, un système, une hypothèse, l’Évolution?... Non point: mais, bien plus 
que cela, une condition générale à laquelle doivent se plier et satisfaire désormais, pour être pen
sables et vrais, toutes les théories, toutes les hypothèses, tous les systèmes. Une lumière éclairant 
tous les faits, une courbure que doivent épouser tous les traits: voilà ce quest l’Évolution”, Teil
hard de Chardin, Le phénomène..., s. 242. Zob. też „Teoria ewolucji to według Teilharda nie tyl
ko teoria o pochodzeniu żyjących gatunków, nie tylko teoria biologiczna. Pojęcie ewolucji dotyczy 
świata i wszechświata jako całości”, Copleston, t. IX, s. 313.
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(antropogeneza) i kultury (noogeneza) pozwala francuskiemu uczonemu na pogodze
nie wszelkich przeciwieństw w monistycznej wizji świata618. Możemy zaryzykować 
mocny wniosek, że dla Teilharda nawet prawda podlega ewolucji wraz z człowiekiem 
i wyraża po prostu na różnych etapach aktualny stan konwergencji („prawda nie tyle 
jest, ale raczej staje się”)619. Skoro bowiem wszystkie byty zmieniają się w procesy, 
a teilhardyzm jako opis tych procesów sam jest niejako procesem, to również prawda 
rodząca się wskutek kontaktu człowieka-procesu z wszechświatem-w-procesie była
by procesem. Taki wniosek wyjaśniałby jednocześnie celowo niejasny styl Teilharda - 
słowa-procesy620. Oczywiście nie trzeba dodawać, że to rozumienie prawdy sprzeczne 
jest z logiką, z ujęciem tomistycznym, jak również z zasadami teologii katolickiej621. 
Świadczy raczej o skłonnościach modernistycznych francuskiego uczonego622.

618 Por. „idea ewolucji rozprzestrzeniła się stopniowo na wszystkie inne dziedziny wiedzy, aż 
wreszcie zawładnęła całą naszą koncepcją świata”, Wildiers, s. 28; „Teilhard envisaged his work (...) 
to «re-think Christology and Christianity» in terms of convergence”, Speaight, s. 308. Trzeba dodać, 
że idea ewolucji w doktrynie Kościoła to modernizm.

619 Fac, s. 129; Por. „Teilhard passe de la logique statique à une logique évolutive et dialecti
que”, słowa M. Barthélemy-Madaule, cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 2, s. 107 (ocena: „la contra
diction sera-telle surmontée. Nous ne le pensons pas sauf à reconnaître que la contradiction soit 
devenue la loi de réel”).

620 Por. „Teilhard n est guère «rationel» ni «rationaliste». Il voit, il sent, il affirme, il ne déduit 
guère, il ne prouve guère. Il «voit» et poursuit sa marche en avant”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 81; 
„Teilhard unika sztywnych pojęć statycznych, stąd stare terminy mają u niego większą elastyczność 
i większą swobodę semantyczną”, Fac, s. 144.

621 A. Plater-Syberg (np. Plater-Syberg, s. 67) próbuje interpretować teilhardyzm w katego
riach tradycyjnej historiozofii chrześcijańskiej. Wydaje się jednak, że jest to raczej projekcja jego 
własnych poglądów na wizję de Chardina niż odczytanie istoty wizji świata i historii francuskiego 
paleontologa. Teilhardowi nie podobało się katolickie przekonanie, że prawda religijna jest nie
zmienna i że posiada ją Kościół: ,,1’Église pousse à son maximum le concept et la valeur de l’ortho
doxie. Elle croit posséder une Vérité immuable. Tout changement devient inutile (accessoire) ou 
suspect. - Périsse l’univers plutôt qu’un élément infime de la morale”, Journal, t. 1, s. 239

622 Zebranie większej liczby wypowiedzi de Chardina pozwala nam dojść do wniosku, że fran - 
cuski paleontolog wielokrotnie powtarzał te same tezy. Istota jego systemu staje się w ten sposób
wyraźnie widoczna. Nie można zatem zgodzić się, że kontrowersyjne są tylko marginalne uwagi 
Teilharda, jak twierdzi de Lubac: „it should be remebered (...) that the points in which his writings
are most open to critisism play a very smali, and never a central, part in his work”, Meaning, s. 97.

625 Por. Waloszczyk, s. 63-67; „la loi teilhardienne de «complexité-conscience» qui explique, 
d’une façon paradoxale peut-être, cette ascension progressive des êtres créés vers des formes de 
plus en plus parfaites", Plater-Syberg, s. 18.

62< w dynamicznej noosferze ewolucja - zdaniem Teilharda - jest świadoma samej siebie, jest 
samoewolucją człowieka jako gatunku i wszystkich jego wytworów. Por. Waloszczyk, s. 112.

W myśli Teilharda byty coraz bardziej złożone są coraz bardziej świadome (tzw. 
prawo złożoności-świadomości)623. Materia na początku posiada elementarne przed- 
życie, świadomość rozproszoną w nieuchwytny sposób, później rodzi życie, a jeszcze 
później dochodzi do powstania ducha, człowieka. Następnie pojawia się nadżycie 
(noosfera)624 625. Również wolność (psychika refleksyjna) wyłania się z konieczności 

117



Rozdział IV

natury (z praw fizycznych)625. W jego ujęciu wolność człowieka w tym kosmicznym 
procesie poruszanym hiper-biologicznymi siłami jest więc iluzoryczna, o czym sam 
pisał otwarcie: „Dyskutujemy bez końca (...) nad tym, jaka jest najwłaściwsza posta
wa wobec naszego życia. Czy jednak (...) nie zachowujemy się jak podróżny, który 
w wagonie pociągu pędzącego z Paryża do Marsylii zacząłby się zastanawiać, czy le
piej byłoby skierować się na północ czy na południe?”625 626.

625 Por. Łotys, s. 35.
626 Teilhard de Chardin, Rozważania o szczęściu, [w:] Zarys wszechświata, s. 137. Por. 

„w takim bowiem monistycznym świecie energia kosmiczna porusza wszystko niezależnie od od
powiedzi udzielanej w wolności przez człowieka”, Hildebrand, s. 186.

627 Por. „zbyt wiele we mnie «syna świata» (...), abym nie miał czuć się dobrze w świątyni 
zbudowanej ku chwale ziemi”, Teilhard de Chardin, Jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszech
świata, s. 43. H. de Lubac, pisząc apologię de Chardina, przeznaczoną dla tradycyjnie myślących 
katolików i duchowieństwa, nie zawahał się jednak twierdzić, wbrew prawdzie, że Teilhard „rejects 
«a naturalist cult of the world» and recognizes a «love of the earth» as legitimate only when it is 
based on God-the-Creator”, Meaning, s. 27-28. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Bóg Teilharda 
wciela się w kosmos. Naturalizm jest tu opisem etapu na drodze świata do ubóstwienia. Świat ma 
nadprzyrodzoną wręcz wartość.

628 Teilhard mówił nawet o „dosięgnięciu nieba poprzez spełnienie ziemi”, Teilhard de 
Chardin, Comment je crois [w:] idem, Oeuvres, t. X, cyt. bez podania strony przez: Polkowski, 
s. 47. Por. „When Père Teilhard accords to the Universe a value that others find excessive, he is 
looking at it in «its concrete advance, now actually in progress» whose Term is supernatural”, 
Meaning, s. 151.

629 Teilhard de Chardin, Le néo-humanisme moderne (nie wydane, s. 3), cyt. przez: Bart
nik, s. 162. Zob. też Teilhard de Chardin, Trzy rzeczy, które widzę, czyli światopogląd w trzech 
punktach, [w:] Zarys wszechświata, s. 200; „Jeśli pragniemy ożywić w nas tęsknotę za Paruzją, poz- 
wólmy jedynie, by w łączności z Chrystusem biło w nas serce Ziemi”, Środowisko Boże, s. 403.

630 Krótko mówiąc, Teilhard chciał „pogodzić praktycznie przyrodzone z nadprzyrodzonym”, 
Wildiers, s. 92.

631 Por. „w całym teologicznym dziele Teilharda (...) Chrystus rnusiał w ten lub inny sposób 
należeć do struktury samego kosmosu”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 212.

Zgodnie ze swymi założeniami, Teilhard łączy myślenie naturalistyczne i religij
ne w jednej teorii627. Głosi zarazem zbawienie świata przez Boga i naturalne wzrasta
nie człowieka do zbawienia628. Dlatego punkt Omega powstaje z równorzędnego po
łączenia owoców łaski i natury, gdyż wedle francuskiego uczonego „Chrystus czeka 
na to, żeby kolektyw ludzki stał się w końcu zdolny (...) do przyjęcia od niego swego 
spełnienia nadprzyrodzonego. (...) Chrystus nie będzie mógł powrócić inaczej niż 
w ludzkości zsocjalizowanej i doszłej do punktu odpowiedniej «superhumanizacji- 
»”629. Oznacza to jednoczesne uświęcenie ewolucji i naturalizację religii. W ten spo
sób wyraża się monizm de Chardina630. Włączanie Jezusa Chrystusa w dzieje docze
sne służy zaspokojeniu panteistycznych pragnień Teilharda i marzeń o wspomnianej 
superhumanizacj i631.

Podejmując rozważania nad przyszłością ludzkości, de Chardin koncentrował 
swą uwagę na doczesności i wartościach laickich. Gdy w roku 1950 papież Pius XII 
ogłosił ostatni (jak dotąd) dogmat wiary katolickiej, uroczyście podnosząc naucza
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nie o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny do rangi nauki dogmatycznej632, to 
Teilhard, nie czując się szczęśliwy, potraktował definicję dogmatyczną jako „wybryk 
ślepego konserwatyzmu (blind conservatism)”633 i snuł rozważania nad biologicznym 
wydźwiękiem tego dogmatu63^

632 Por. „ad Omnipotentis Dei gloriam, qui peculiarem benevolentiam suam Mariae Virgini 
dilargitus est, ad sui Filii honorem, immortalis saeculorum Regis ac peccati mortisque victoris, 
ad eiusdem augustae Matris augendam gloriam et ad totius Ecclesiae gaudium exsultationemque, 
auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra pronuntia- 
mus, declaramus et definimus divinitus revelatum dogma esse: Immaculatam Deiparam semper 
Virginem Mariam, expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpore et anima ad caelestem gloriam 
assumptam”, Pius XII, Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus, [w:] Denzinger, nr 3903.

633 Por. „Maybe we need this excess of blind conservatism to make the Christian people 
realize how we have secretly advanced in the recognition of a new face of God”, Teilhard 
de Chardin, Letters to Two Firiends, London 1970, s. 213.

633 Por. „«In itself», he wrote later to Leroy, «this event does not displease me. I am too con
scious of the biological necessity of the «Marial» (to counterbalance of the «masculinity» of Jeho
vah) not to feel the deep need for this gesture. But won’t it be taken as a challenge to all our physics 
and all our biology»”, Speaight, s. 299. Z tych słów wynika po pierwsze - chęć przeformułowania 
dogmatu w duchu symbolizmu „kobiecości”, a po drugie - niezrozumienie, że w teologii katolickiej 
cud Wniebozwięcia wykracza ponad fizykę i biologię, a zatem nie stanowi dla tych nauk wyzwania.

635 Waloszczyk, s. 153-154. Por. „Pewnego dnia cała podlegająca przebóstwieniu substancja 
materii stanie się duchowa; odzyskane zostaną wszystkie wybrane siły - i wtedy świat nasz będzie 
przygotowany na przyjęcie Paruzji”, Środowisko Boże, s. 356.

634 Por. „pourquoi, en pleine conformité avec les nouvelles vues scientifiques d’une Humanité
en cours actuel d’Anthropogénèse, pourquoi ne pas admettre plutôt que l'étincelle parousiaque ne 
saurait jaillir, de nécessité physique et organique, qu’entre le Ciel et une Humanité biologiquement 
parvenue à un certain point critique évolutif de maturation collective?”, Teilhard de Chardin,
Lavenir de l’homme, [w:] idem, Oeuvres, t. V, s. 347.

637 Teilhard był konsekwentny w swej doktrynie przez całe dziesięciolecia. Dowodzi tego 
m.in. jego Dziennik, np. w tomie z lat 1915-1919, w którym możemy dostrzec zasadniczo te same 
poglądy, które głosił pod koniec życia. Na temat przebóstwienia świata możemy zatem przeczy
tać: „Le sacrifice (élévation) ne représente pas uniquement, directement, une communion, une 
union de N. S. et du monde, mais une ségrégation autour de Lui, par la douleur, conséquemment 
à l’incarnation des éléments destinés à constituer la matière nouvelle (Terra nova). Et ainsi, la vie

Kres dziejów doczesnych w tradycyjnej filozofii chrześcijańskiej dokonuje się 
w momencie drugiego przyjścia Chrystusa na świat (Paruzja). Wówczas odbędzie 
się Sąd Ostateczny, a historia osiągnie nieodwołalny kres. Paruzja (w myśli chrze
ścijańskiej) jako zdarzenie z porządku nadprzyrodzonego nie stanowi ukoronowa
nia historii naturalnej, ale jest kresem dziejów zbawienia, realizacji na ziemi darów 
nadprzyrodzonych pochodzących od Boga. Natomiast Teilhard doszedł do nowej 
koncepcji, gdyż: „koherencja jego myśli filozoficznej i religijnej prowadzi do wnio
sku, że powtórne przyjście Chrystusa nie może dokonać się w dowolnym momencie 
historii ludzkiej - jak zawsze dotąd głosiło przepowiadanie kościelne - ale dopiero 
w momencie jej «dojrzałości»”635. W ten sposób Paruzja staje się częścią natury, in
tegralnym elementem naturalnego rozwoju dziejów człowieka636. Odbędzie się, gdy 
świat się przebóstwi, w dużej mierze własną mocą637. Koncepcja ta wyraźnie dowodzi 
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naturalistycznego podejścia Teilharda do kluczowych dla chrześcijaństwa zasad dok
trynalnych, określających też charakter katolickiej historiozofii638.

cosmique vraie est une mixte de communion et de renoncement, une identification au courant par 
où une élite est entraînée dans le «sillage» de J.-C.”, Journal, t. 1, s. 29.

6:18 Por. „zasadniczą uwagą, jaka się nasuwa, jest, że zbawienie ludzkości nie może być przed
stawiane jako naturalny owoc narastającego procesu biologicznego; jest ono darem nadprzyrodzo
nym, dobrowolnie zstępującym ku nam z wysokości Krzyża. Pierwsze stworzenie Boże, zniszczone 
przez grzech, zostało odtworzone w Chrystusie. «Aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co 
jest w niebiesiech, w nim się pojednało po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego» (Kol 1, 20)”, 
Journet, s. 276.

639 Por. „w historii narodów, imperiów, instytucji ludzkich, ustrojów społecznych i gospodar
czych, religii, języków itd. ujawnia się zdecydowanie prawidłowość wielowymiarowo biologiczna”, 
Teilhardyzm, s. 86.

640 Por. „We need Gods help to begin, continue, and finish every good and salutary work; we 
need therefore for every good work Gods preventing, concomitant and subsequent grace. The 
work of justification, which is the greatest of all, must therefore be begun by the grace of God”, 
Wirth, s. 79. W teilhardyzmie świat jest swego rodzaju łaską; jest boski, panteistycznie przemienio
ny, by zbawiać człowieka. Z punktu widzenia tradycyjnej teologii jest to naturalizm - przecenianie 
natury.

641 Dla zwolenników pelagianizmu ten dramat nowożytności nie jest w istocie poważnym 
problemem, bo łaska nie jest już dla nich darem darmo danym przez Boga, ale skutkiem ludzkiego 
wysiłku. Por. „Pelagiusz głosił naukę, która była jego osobistym poglądem, a w każdym razie mogła 
pod wieloma względami uderzyć w zwyczaje i naukę Kościoła. (...) Pelagiusz głosił, że (...) jedynie 
uczynki mogą zapewnić zbawienie (...), że wszystkie uczynki - jakiekolwiek by były (...) mogą być 
dokonane przez samego człowieka, bez pomocy łaski Bożej (...); doktryna ta (... ) wychwalała (...) 
potęgę wysiłku i zasługę cnoty (...), była ona idealnie zgodna z nauką stoików", G. Bardy, op. cit., 
s. 313-314.

642 Leon XIII, Diuturnum illud, nr 1.
643 Łotys, s. 94. Zob też „elementem obecnie ewoluującym, jest świadomość zbiorowa”, Pace- 

wicz, s. 41.
644 Bartnik, s. 204. Zob. „Prawo rządzące rozwojem - complexité-conscience - działa dalej na 

płaszczyźnie społecznej, prowadząc do wytworzenia coraz to wyższego rzędu świadomości - jed
ności kolektywnej ludzi”, Kulisz, s. 33.

W teilhardyzmie ludzkość zmierza kolektywnie do zbawienia przez superhuma- 
nizację, mocą swych naturalnych osiągnięć639. Ten współczesny pelagianizm sprzecz
ny jest z tradycyjną teologią640. Jest także sprzeczny z historiozofią katolicką, w myśl 
której ostatnie kilkaset lat historii świata zachodniego przebiega pod znakiem na
rastającej dechrystianizacji i oddala ludzkość od Boga, pozbawiając coraz większą 
liczbę dusz nadprzyrodzonego działania łaski641. Leon XIII, który sporo uwagi po
święcił tym kwestiom, pisał otwarcie: „Długotrwała i zacięta walka, toczona przeciw
ko Boskiej powadze Kościoła, doprowadziła do wyników, jakie były nieuniknione: 
zagroziła poważnym niebezpieczeństwem ludzkiemu społeczeństwu, a w szczegól
ności zwierzchniej władzy państwowej, na której nade wszystko opiera się dobro 
publiczne”642.

Zarysowany w esejach filozofa obraz celu historii zakłada nawet powstanie „zbio
rowego mózgu ludzkości”643, owej „kolektywnej duszy ludzkości”644, czyli „nadświa
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domości”, która ma być „pewnym stanem świadomości kolektywnej tworzącej się pod 
wpływem postępującej wciąż naprzód organizacji społecznej jednostek ludzkich”645. 
Podstawą do sformułowania tej zaskakującej teorii jest ekstrapolacja teorii ewolucji 
na przyszłość człowieka, ludzkości pojmowanej jako gigantyczny organizm646. Wedle 
Teilharda „wiara w Człowieka jest starsza niż wszelka cywilizacja i ta wiara, w gruncie 
rzeczy, tworzy samą energię historii, z której się wyłaniamy”647 648 649. Wiara w człowieka 
prowadzi do skrajnych konsekwencji, bo jego zdaniem dynamika myśli i woli „osią
gnie nowe prawa i nową potęgę, kiedy dojrzeje (...) doskonała totalizacja duchowa 
ludzkości. W wymiarach takiej całości ludzkiej myśl i wola uzyskują (...) poziom 
bliski nieomylności (...), cała przyszła ludzkość zespoli się w jeden umysł i jedną 
wolę”64". Pojawi się zatem „szczyt hominizacji, postać superspersonalizowana, ludz
kość jednocentryczna”64’, „ludzkość przyszłości będzie (...) stanowić jeden organizm 
strukturalnie monocentryczny i sprowadzony w jakimś sensie do jednego duchowe

645 Wciórka, s. 90. Zob. też „[Teilhard] pisał o «powstającym pod ciśnieniem układzie, sca
lającym składniki ludzkie w jedno złożone ognisko świadomości»”, Polkowski, s. 17. A w innym 
miejscu: „zaciera się przeciwieństwo, zachodzące dotąd pomiędzy tym, co powszechne, a tym, co 
osobowe (a przy tym nie zaciera się różnica)”, Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, 
[w:] Moja wizja świata, s. 431. Zob. również Waloszczyk, s. 36; Gadacz, t. 1, s. 417: „im bardziej 
jednostka łączy się z innymi, tym bardziej się personalizuje. A z kolei im bardziej zbiorowość za
cieśnia się wokół elementów uosobionych, tym bardziej się humanizuje”.

646 Wstępem do kolektywizacji świadomości jest u Teilharda kolektywizacja jednostek, ko
smopolityzm: „Czułem, jak wzmacnia się we mnie niepokonany internacjonalista czy, mówiąc 
ściślej «człowiek Ziemi»”, Teilhard de Chardin, Lettres de voyage, s. 99, cyt. przez: Waloszczyk, 
s. 138.

647 Bartnik, s. 38, a także Waloszczyk, s. 167. Jednocześnie „świat oczekuje proroka, który mu 
wyjaśni tajemnicę jego niewyraźnych pragnień i oczekiwań”, Teilhard de Chardin, Psycholo
giczne warunki zjednoczenia ludzkości, [w:] Zarys wszechświata, s. 240. Francuski uczony przypi
sywał swej koncepcji tę wyzwoleńczą rolę wobec dotychczasowej wizji świata i religii, co wyraził 
w zabawnej metaforze: „Tratwa błąka się bez celu po bezbrzeżnym morzu. Tymczasem jednak 
druga część ludzi poderwała się na okrzyk wachtowego, opuściła krąg, gdzie reszta załogi opowia
da sobie w kółko te same historyjki", Teilhard de Chardin, O postępie, [w:] Moja wizja świata, 
s. 32.

648 Bartnik, s. 122. Por. „Podstawowym zjawiskiem w świecie ludzkim jest stopniowa totali
zacja ludzkości (umożliwiająca superrefleksję jednostek)”, Teilhard de Chardin, Moja wizja 
świata, [w:] Moja wizja świata, s. 177; „łatwiej byłoby wstrzymać obroty ziemi, niż totalizację ludz
kości”, ibidem, s. 182; Gadacz, t. 1, s. 416. Radykalne konsekwencje teilhardyzmu najsurowiej oce
niają konserwatywni teologowie, zob. np. „Szczyty ewolucyjnego delirium osiąga ojciec Teilhard 
(...), który twierdzi, w imię pseudonauki i pseudomistycyzmu, że materia staje się duchem, natu
ra staje się nadprzyrodzona, ludzkość staje się Chrystusem: potrójne pomieszanie ewolucyjnego 
monizmu, który jest nie do pogodzenia z wiarą katolicką", M. Lefebvre, Oni ¡ego zdetronizowali, 
Warszawa 1997, s. 25. O tradycjonalistycznym ujęciu myśli Teilharda zob. np. A. Małaszew- 
ski, Teilhard de Chardin i II Sobór Watykański, „Zawsze Wierni”, nr 110 (2008), s. 24-29 (krytyka 
z punktu widzenia tomistycznego antymodernizmu).

649 Bartnik, s. 185. Teilhard uważał, że cel dziejów to: „Nadludzkość zwieńczona Super-Chry- 
stusem, zasadą super-miłości”, Teilhard de Chardin, Moja wizja świata, [w:] Moja wizja świa
ta, s. 202, zob. też Teilhard de Chardin, Serce materii, [w:] ibidem, s. 303, a także: „przed 
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go punktu”650. Tym samym „ludzkość jutra, jakaś superludzkość (...) nabiera kształtu 
na naszych oczach”651. Zdaniem francuskiego filozofa proces tego oszałamiającego 
jednoczenia jest nieuniknioną koniecznością, przebóstwieniem kosmosu, realizacją 
celów zakładanych przez panteizm ewolucyjny, zbudowany jako spekulatywną eks
trapolacja z dziedziny biologii i przeformułowanych elementów teologii chrześcijań
skiej652. Ludzkość zrealizuje wówczas swe pragnienia do wyższej formy życia, a su
perludzkość okaże się super-świadomą pod wpływem działania Chrystusa-Omegi65’. 
Dla filozofa tomistycznego może to oznaczać wręcz naturalizację porządku religijne
go i uświęcenie laickiej doczesności654, bo - jak bezkrytycznie relacjonuje polski teil- 
hardysta, W. M. Fac - „ostatecznie jednoczenie się ludzkości jest faktyczne, totalne, 
nieodwracalne, stwórcze, błogosławione i eschatologiczne. Ukształtuje ono ludzkość 
w Uwielbiony Kościół Niebiański”655.

ludzkością coraz wyraźniej rysują się kontury «nadludzkości», które urzeczywistnione zostaną po
przez «ultraewolucjç», pod tym pojęciem Teilhard rozumiał autoewolucję”, Łotys, s. 98.

650 Fac, s. 100.
651 Teilhard de Chardin, Rozważania o szczęściu, [w·.] Zarys wszechświata, s. 140. Por. 

„[Chrystus] jako punkt Omega Ewolucji jednoczy całą ludzkość wewnętrznie i zespala ją z Bo
giem”, J. Życiński, Poeta ewolucji, s. 219; „szczytem ewolucji byłoby zatem, jego zdaniem, roz
budzenie nadświadomości emanującej ze zjednoczenia i duchowego zespolenia wszystkich ludzi”, 
Wildiers, s. 70.

652 Por. „ludzkość ma przed sobą wyłącznie drogę dalszego jednoczenia się, aż po stadium
«ludzkości uplanetyzowanej»”, Waloszczyk, s. 201. Cz. Bartnik dziwił się, że teilhardyzm bywa na
zywany gnozą (np. przez J. Maritaina). Można się jednak zastanawiać, czy zarzut ten nie znajduje 
uzasadnienia w opiniach w rodzaju: „Uchrystusowiony, nowy izraelski Lud Boży, stanowi «phylum 
zbawienia», który rozwija swoje wewnętrzne życie i swój hiperpersonalizm (...) dążąc do większej
świadomości i wznosząc się ku górze aż do uzyskania pełni Ciała w paruzji”, Maloney, s. 199. Pod 
koniec życia Teilhard posługiwał się niezwykle abstrakcyjnym językiem w takim właśnie duchu.

655 Por. „l’élan accéléré d’une Terre où le souci de la production pour le bien-être aura cédé la 
place à la passion de la découverte pour le plus-être, - la super-personnalisation d’une Super-Hu
manité devenue super-consciente d’elle-même à la lumière grandissante d’Oméga”, Teilhard de 
Chardin, EActivation de ¡'Energie, Paris 1963, s. 116-117.

6M Por. „poglądy Teilharda de Chardin wzbudziły duże zainteresowanie chrześcijan i nie
chrześcijan. Niektórzy katolicy osądzili je jako heretyckie”, Tanalski, s. 108.

655 Fac, s. 105. Idee Teilharda brzmią jak proroctwa założyciela nowej, naturalistycznej Teli
gli. Poglądy te nie znajdowały uznania w Kościele w czasach de Chardina, a krytyka ta spotyka 
się z napiętnowaniem przez zwolenników francuskiego uczonego, którzy czasy Piusa XII malują 
w czarnych barwach: „The atmosphère in ecclesiastica! circles was reminiscent of thè worst years 
under Pius X”, Speaight, s. 299. Angielski biograf relacjonuje później, jak Teilhard przekazał swe 
rękopisy sekretarce, co zapewniło ich późniejszy druk i sukces: „After he was dead the censors of 
thè Holy Office might do as they liked”, ibidem, s. 301.

656 Sam Teilhard daje świadectwo swego panteizmu: „zobaczyłem (...), że poprzez całą naturę 
byłem pogrążony w Bogu”, jak przytacza N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 217, przypis 30. Zob. 
też „Teilhard nie uchronił się też przed zarzutami panteizmu wysuwanymi przez obrońców czysto
ści doktryny kościelnej”, Marksizm a fenomen, s. 163. H. de Lubac broni jednak nadal de Chardina: 

Zaprezentowana przez de Chardina wiara w postęp ludzkości motywowana jest 
jego panteizmem: świat staje się boski, jest naszą jedyną nadzieją w Bogu656, „zstę
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pująca inwolucja Boga łączy się z wstępującą ewolucją kosmiczną”657. Trudno o bar
dziej optymistyczną wizję przyszłości658 659. Warto też zauważyć, że pojęcie nieomylno
ści, używane w Kościele w odniesieniu do rzadkich przypadków definicji papieskich 
formułowanych ex cathedra™, a także przypisywane zwyczajnemu Magisterium 
Kościoła Rzymskiego w rozstrzygniętych ostatecznie kwestiach z dziedziny wiary 
i moralności, Teilhard przypisuje zasadniczo ludzkości u celu historii660. Nadprzyro
dzone prerogatywy Kościoła stają się dziedzictwem całego rodzaju ludzkiego, a po
jęcie Środowiska Bożego nabiera swego pełnego znaczenia, jako świecki świat ludzki 
przebóstwiony w swej dynamicznej istocie661. Świat, który staje się boski662. Tezy te 
sprzeciwiają się jednak filozofii tomistycznej.

„He sought, too, to do more than reject or refute pantheism: by establishing the «differentiating 
and communicating action of love», he neutralized its temptation", Meaning, s. 29.

657 Cyt. przez: Fac, s. 184.
65" Dla Teilharda Chrystus działa w świecie jak energia kosmiczna, czynnik poruszający ewolu

cję: „Un tort des gens d’Église, avec l’extrinsécisme, a été le fixisme: croire que la Révélation, et sur
tout N. S., avaient stabilisé, cristallisé, le Monde. Jésus est au contraire un principe d’inquiétude, de 
développement ultérieur «ut vitam abundantius habeant», en tous les ordres...”, Journal, t. 1, s. 202.

659 Por. definicję I Soboru Watykańskiego, sformułowaną przez Piusa IX: „Trzymając się wier
nie Tradycji otrzymanej od początku wiary chrześcijańskiej, ku chwale Boga, Zbawiciela naszego, 
ku podwyższeniu religii katolickiej i zbawieniu chrześcijańskich narodów, za zgodą świętego so
boru nauczamy (docemus) i definiujemy (definimus) jako dogmat objawiony przez Boga (divinitus 
revelatum dogma esse), że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra, tzn. gdy sprawuje urząd pasterza 
i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały 
Kościół naukę w sprawach wiary czy też moralności, dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie 
św. Piotra apostoła posiada tę nieomylność (infallibilitate), jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć 
swój Kościół w definiowaniu nauki wiary czy też moralności. Toteż takie definicje są niezmienne 
(irreformabiles) same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła”, Breviarium Fidei, cz. II, nr 61. Podczas 
obrad Soboru, 11 lipca 1870 r., bp Vincenzo Gasser (1809-1879) z Brixen dokładnie wyjaśnił teo
logiczne aspekty tej definicji dogmatycznej podczas wystąpienia, które trwało cztery godziny. Zob. 
F. Ardusso, Magisterium Kościoła, tłum. M. Stebart, Kraków 2001, s. 194, Myśl Teologiczna, 31.

660 Stosunek Teilharda do decyzji władz kościelnych był raczej swobodny, bo jak pisał w liście 
do A. Valensina (styczeń 1926): „n’ai plus confiance dans les manifestations extérieures de l’Eglise. 
Je crois que c’est par elle que continuera à m’arriver l’influence divine. Mais je ne crois plus beaucoup 
à la valeur immédiate, tangible, criticable, des décisions et des directions officielles”, Lettres, s. 132.

Por. „Zamieszkajmy na stałe w Środowisku Bożym. Odnajdziemy w nim to, co najgłębsze 
w duszach i co najtrwalsze w materii. Odkryjemy w nim, obok całego zebranego tu piękna, ultra- 
żywy, ultrawrażliwy, ultraaktywny punkt wszechświata”, Środowisko Boże, s. 361.

“2 Por. „nous pensons qu’objectivement la foi teilhardienne n’est plus la foi chrétienne. Le 
contexte de l'oeuvre le montre clairement: nous sommes devant la gnose d’un panchristisme cos
mique”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 152.

Aby bliżej poznać obraz kresu dziejów ludzkości w wizji Teilharda, trzeba przyj
rzeć się szczegółom teilhardowskiego projektu celu i spełnienia historii. W nich hi- 
storiozofia francuskiego jezuity znajduje najpełniejszy wyraz.
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Unifikacja świata u kresu historii

W pismach francuskiego autora znajdujemy konkretne rozważania nad naturą 
świata w przyszłości. Cechą charakterystyczną tej nowej rzeczywistości w wizji Teil
harda jest unifikacja na wielu polach. Zdaniem paleontologa istniejące dziś formy 
ustrojowe (podobnie jak religie) złączą się kiedyś w wyższej syntezie, wyzbywszy się 
swych skrajnych, antagonistycznych cech. I tak kapitalizm „upadnie w drodze ewo
lucji, nie rewolucji, (...) umrze śmiercią naturalną na odpowiednio wysokim stopniu 
socjalizacji”“3. W ten sposób „braterstwo, brane dawniej raczej jako enigmatyczna 
sympatia oparta na wspólnocie pracy lub pochodzenia, staje się (...) żywym odczu
waniem wspólnego frontu ewolucji oraz solidarności w drodze naprzód”664. W poglą
dach Teilharda dominuje ten humanistyczny ton („siłą scalającą ludzkość jest zmysł 
braterstwa”665), a jego refleksja nad moralnością ma reformistyczny wydźwięk666.

Bartnik, s. 91. Por. „znakami przemiany noosfery ku punktowi Omega są: jednoczenie się, 
czyli organizacja, przezwyciężająca ograniczenia polityczne, ekonomiczne i psychiczne; koncen
tracja, czyli nasilenie się świadomości; spirytualizacja, czyli rosnąca przewaga refleksji”, Gadacz, 
t. 1, s. 417.

644 Bartnik, s. 92. Por. „przewartościowaniu musi ulec tradycyjne pojęcie «mądrości» (...). 
«Pracownik Ziemi» (...) musi wyjść poza swoje przyzwyczajenia i upodobania. Będzie zobligowa
ny (...) przyjąć nowe ideały i cele”, Łotys, s. 103.

“5 Waloszczyk, s. 171.
“* Por. „według Teilharda (...) należałoby krzewić nowego typu etykę (...) bardziej otwartą 

i dynamiczną niż aktualne systemy, a w niej główny akcent położyć na rozwój zmysłu ogólnoludz
kiego braterstwa”, Waloszczyk, s. 33-34.

W tradycyjnej historiozofii katolickiej inaczej pojmowano wizję dziejów. Pius XII 
wyraźnie odróżniał przemijający porządek naturalny, cywilizacje upadające niekie
dy w gruzy, od nadprzyrodzonego gmachu Kościoła, który trwa przez stulecia, aż 
do Sądu Ostatecznego. W roku 1953 papież powiedział: „Kościół zawsze stoi przed 
wyborem: albo kadzidło dla bałwanów, albo krew dla Chrystusa. Miejsce, gdzie się 
teraz znajdujecie, Wieczny Rzym z pozostałościami wielkości, która przeminęła, i ze 
wspaniałymi wspomnieniami o jego męczennikach, jest najbardziej wymownym do
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wodem odpowiedzi Kościoła. Nie palono kadzidła bałwanom, a chrześcijańska krew 
płynęła i uświęcała ziemię. Świątynie pogańskich bogów leżą w ruinach, jakkolwiek 
majestatycznych, to jednak zionących chłodem; podczas gdy przy grobach męczen
ników wierni wszystkich narodów i wszystkich języków gorąco powtarzają starodaw
ne Wyznanie Apostolskie”667.

“7 Pius XII, przemówienie Ci riesce, nr 6. Innym, dobitnym wyrazem tomistycznej filo
zofii ciągłości głoszonej przez Piusa XII była beatyfikacja (1951) i kanonizacja (1954) jednego ze 
swych poprzedników, św. Piusa X. Por. „Pius XII, wynosząc na ołtarze Piusa X, chciał nie tylko 
uhonorować jego osobiste cnoty, ale i docenić potępienie przezeń modernizmu. Dał temu wyraz 
w przemówieniu wygłoszonym podczas beatyfikacji (1951), podkreślając trafność postawionej 
przez błogosławionego diagnozy ówczesnych błędów i zła. Piętnując modernizm, papież ów bro
nił bowiem nienaruszalności tradycyjnego nauczania", J. Kracik, Antymodernistyczna kampania, 
„Znak”, nr 566 (2002), s. 42.

668 Historiozoficznego porównania dziejowej roli Imperium Romanum i Kościoła rzymskie
go, jako spadkobiercy uniwersalizmu antycznego, ale na wyższym, religijnym poziomie, dokonał 
w XIX wieku w śmiały sposób polski emigrant i współzałożyciel Zgromadzenia Zmartwychwstań
ców (CR), o. Piotr Semenenko (1814-1886), autor rozprawy Quid Papa et quid est Episcopatus ex 
aeterna ac divina ratione necnon quae eorum partes in Ecclesiae infallibili magisterio. Zob. P. S e m e - 
nenko, O Papieżu, opr. M. Karas, Kraków 2006, Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych 
Collegium Resurrectianum, t. 2.

Por. „wierność Ziemi, do której [Teilhard] nawołuje - to wierność owej głębokiej ewolucji, 
która się dokonuje w kosmosie, a polega na wznoszeniu się ku duchowi, na zmierzaniu do speł
nienia przez miłość i harmonię, na zbiorowym dążeniu do nadosobowego centrum, do którego 
kierują się wszystkie drogi ewolucji”, Wildiers, s. 77. W tych słowach zaznacza się dobitnie milena- 
rystyczna utopia teilhardyzmu.

670 Bartnik, s. 96.

W historiozofii katolickiej wskazuje się, że nawet uniwersalistyczne Imperium 
Rzymskie miało swój kres, a Kościół ożywiony łaską stanowi zwalczaną przez wro
gów niezmienną wspólnotę zbawienia, która daje jej członkom prawdziwą duchową 
jedność, nadprzyrodzone braterstwo, religijny postęp i wieczne zbawienie668. Celem 
dziejów jest więc wzrost Kościoła, a nie naturalistycznie pojmowana, procesualnie 
osiągana jedność rodzaju ludzkiego. Rzym antyczny był potężnym organizmem pań
stwowym, ale w drodze do Boga nie miał żadnej skuteczności zbawczej. Teilhard 
przypisuje taką rolę czysto ziemskim potęgom, współczesnym imperiom i ich na
miastkom, z ONZ na czele669. W myśli chrześcijańskiej ludzkość jako całość nie zmie
rza do zbawienia. Spora część ludzi wybiera bowiem zło, egoizm i indywidualizm. 
Idea kolektywnego marszu człowieka do punktu Omega zdradza w tym kontekście 
jednostronność, a nawet naiwność, właściwą każdej utopii historiozoficznej. Tomiści 
oceniali współczesność surowo i krytycznie. Teilhard zarzucał im więc manicheizm.

Łączenie się idei w wyższej syntezie nie polega (zdaniem de Chardina) na zacie
raniu różnic pomiędzy nimi, ale na spotkaniu na szczycie, które przypomina „kon
wergencję filów hominidalnych z okresu narodzin Homo sapiens" i każdy człowiek 
powinien być „przede wszystkim sobie samemu wierny. Ale ma być to wierność dy
namiczna, wierność ruchowi naprzód i postępowi człowieka”670. Myślenie to ozna-
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cza unifikację wyższego rzędu, pojednaną różnorodność, optymistyczne spotkanie 
wszystkich ze wszystkimi. Dlatego Teilhard mógł powiedzieć, że „podobnie jak po
łudniki zbiegają się dochodząc do bieguna, tak Nauka, Filozofia i Religia zbiegają się 
w pobliżu Całości. Zbiegają się, zachowując swą odrębność i nie przestając napie
rać na rzeczywistość pod różnymi kątami widzenia i na różnych płaszczyznach”671. 
Taka właśnie była samoświadomość uczonego z Owernii, który swą wizję świata, swą 
fenomenologię, pojmował jako monistyczne połączenie i zjednoczenie nauki (pale
ontologii), filozofii (fenomenologicznej refleksji nad światem) i religii (religii Boga 
- katolicyzmu i religii człowieka - „humanizmu” marksistowskiego)672. Dla teilhar- 
dystów jest to jedność, która nie zamazuje odrębności żadnego z jej elementów673. 
Natomiast zdaniem filozofów tomistycznych ów monizm oznacza głębokie pomie
szanie na planie metodologii i fałszywą wizję świata po stronie osiągniętych rezulta
tów tej refleksji674.

671 Por. „Comme il arrive aux méridiens à l’approche du pôle, Science, Philosophie et Reli
gion convergent nécessaireement au voisinage du Tout. Elles convergent, je dis bien; mais sans se 
confondre, et sans cesser, jusqu'au bout, d’attaquer le Réel sous des angles et à des plans différents”, 
Teilhard de Chardin, Le phénomène..., s. 22, cyt. też przez: Polkowski, s. 217. Początków noos- 
fery Teilhard szukał wraz z narodzinami cywilizacji, około 15 do 10 tysięcy lat przed erą chrześci
jańską ( Waloszczyk, s. 35). Zob. też „wizja Teilharda de Chardin to przede wszystkim imponująca 
synteza, w której nie tylko stapia się w jedno myśl religijna i naukowa, ale która wykorzystuje 
wszystkie gałęzie nauki, obierając człowieka za punkt zbieżności, miejsce spotkania paleontologii, 
biologii, fizyki”, Minois, s. 341.

672 Por. „w swoich badaniach łączył naukę, filozofię i religię", Gadacz, t. 1, s. 413; „przed czy
telnikami dzieł Teilharda odkrywa się nowy fenomen - religijny kult nauki”, Marksizm a fenomen, 
s. 166. W tradycyjnej teologii nie ma miejsca na kult nauki, a religia katolicka różni się tym od 
innych dziedzin wiedzy, że zawiera treści objawione przez Boga, a nie same tylko wiadomości 
poznawalne drogą naturalną, zmysłami i rozumem. Por. „The Church of Christ, or the Catholic 
Church which was founded by Jesus, is the ordinary means by which men are to know the truths 
revealed by God. To this Church all must belong; this Church all must obey”, Wirth, s. 130.

673 Por. Teilhard „wants to establish the solidarity of the two sorts of faith, however they may 
differ in nature”, Meaning, s. 157. Teilhard bronił się stanowczo przed zarzutami, które powstawały 
pod adresem jego eseistyki: „nasze Środowisko Boże jest jednak krańcowym przeciwieństwem 
panteistycznego fałszu. Chrześcijan może mu się powierzyć całym sercem, bez obawy, że pewnego 
dnia stanie się monistą”, Środowisko Boże, s. 362. Władze zakonne nie dały się przekonać i nie ze
zwoliły na publikację tego traktatu.

674 Por. „Cela dit, le teilhardisme est, selon moi, «une erreur multiforme philosophico-théolo- 
gique, plecée sous le signe d’une irrémédiable confusion méthodologique»”, Philippe de la Trinité, 
1.1, s. 233. Wbrew poważnym zarzutom, H. de Lubac bronił ortodoksyjności Teilharda: „However 
modem or even «ultra-modem» his thought may be called, it is only by an abuse of language that 
it can be described as «neomodernism»”, Meaning, s. 170. Teilhard przytacza w jednym ze swych 
listów z 1946 r., że cenzor zarzucił jego Fenomenowi człowieka m.in., że „Genus auctoris (...) non 
placet: est enim mixtura quaedam scientiae, philosophiae, theologiae et poeseos”, Lettres, s. 348.

Najbardziej chyba zaskakujące dla historyka idei są rozważania francuskiego je
zuity nad komunizmem. Według Teilharda de Chardin marksizm, wielokrotnie po
tępiany przez władze zakonne i kościelne, nie był zagrożeniem dla cywilizacji jako 
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takiej (a chrześcijańskiej szczególnie), ale nadzieją dla Kościoła i świata675. Przeciw
nie - francuski uczony „widział olbrzymią zasługę marksizmu w dogłębnym zaję
ciu się doczesnością”676. Uważał, że marksizm to główny „wektor współczesności”677, 
a komunizm sowiecki - powiedział - to „wiara w bazę natury, którą szanuję całym 
swym bytem”678. Jego zdaniem nie chodzi tu tylko o ideowy, teoretyczny wymiar ko
munizmu, ale o konkretne wydarzenia historyczne związane z rewolucją bolszewic
ką, bo przecież w roku 1944 Teilhard powiedział: „ostateczny sens i istota Rewolu
cji Rosyjskiej leży w walce Ruchu przeciwko Inercji”679. O sowieckich zbrodniach, 
których ofiarami padła ludność Rosji i innych krajów, kilkadziesiąt milionów ludzi, 
pisarz nie wspominał. W kwietniu 1953, miesiąc po śmierci Józefa Stalina, napisał 
esej o cyklotronie, w którym opisywał obraz aktualnej sytuacji Ziemi jako całości, ale 
ani słowem nie wspomniał o obozach koncentracyjnych „Gułagu”, w których na kra
wędzi życia uwięzionych było wiele milionów niewinnych ludzi, również naukow
ców i techników, pracujących w niewoli dla reżimu680. Zamiast tego francuski pale

675 Teilhard pisał do o. Leroy w 1948 r.: „Who can tell whether, in the very interests of the 
Kingdom of God, a good dose of Marxism is not the thing to save us?”, cyt. przez: Speaight, s. 280. 
Teilhard uważał zresztą, że „poza Kościołem można spotkać olbrzymie ilości dobra i piękna (II 
y a, en dehors de l’Église, une immense quantité de bonté et de beauté qui ne s’achèveront sans 
doute que dans le Christ, mais qui, en attendant, existent et avec lesquelles il nous faut sympathiser, 
si nous voulons être pleinement chrétiens nous-mêmes et si nous voulons les assimiler à Dieu)”, 
Teilhard de Chardin, Lettres de voyage, s. 91, cyt. bez podania strony przez: Polkowski, s. 198. 
Zob. też Kulisz, s. 167.

676 Bartnik, s. 169. Por. „chrześcijanin (a nawet zakonnik) może (a nawet, zgodnie z logiką, 
powinien) być równie «ludzki» jak marksista”, Teilhard de Chardin, U podstaw mego stanowi
ska, [w:] Zarys wszechświata, s. 213.

677 Łotys, s. 133; Zob. też „Teilhard (...) cenił marksizm, ponieważ w filozofii tej «najwyższa 
wartość istnienia polega na poświęceniu ciała i duszy powszechnemu postępowi, który się wyraża 
w konkretnym rozwoju ludzkości»”, ibidem, s. 139 (cytat z: Teilhard de Chardin, Jaka jest moja 
wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 42).

678 Por. B. de Soleges, Teilhard de Chardin, témoignage et étude sur développement de sa pen
sée, Toulouse 1967, s. 239, cyt. przez: Bartnik, s. 94; Fac, s. 74. Wedle Bartnika (s. 98) Teilhard był 
zdania, że podczas II wojny światowej „Związek Radziecki walczył o postęp kulturowy i duchowy”. 
Doceniając wiarę w naturę, francuski uczony nie pisał natomiast o wierze katolickiej i jej tomi- 
stycznym rozumieniu, które było przypomniane na I Soborze Watykańskim w słowach: „wiara jest 
cnotą nadprzyrodzoną, dzięki której, z pomocą i natchnieniem łaski Bożej, wierzymy, że prawdzi
we jest to, co On objawił nie z powodu wewnętrznej prawdy rzeczy dostrzeganej światłem przyro
dzonego rozumu, lecz ze względu na autorytet samego objawiającego Boga, który ani nie może się 
mylić, ani wprowadzać w błąd”, I Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, 
rozdz. 3, cyt za: Brevianum fidei, I, 48; Denzinger, nr 3008.

679 Cyt. w: Fac, s. 74.
680 Najsłynniejszy sowiecki konstruktor rakietowy, Siergiej Korolow (1907-1966), był przez 

sześć lat niewinnie więziony w tajnym obozie dla naukowców (czyli tzw. szaraszce) na Syberii. 
Później dwukrotnie otrzymał tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej, a po śmierci został pochowany 
pod murem Kremla w Moskwie. Por. J. Harford, Siergiej Korolow. O krok od zwycięstwa w wyścigu 
na Księżyc, tłum. W. Pietraszek, Warszawa [20061. Teilhard mógł o tym nie wiedzieć, ale ogólna 
sytuacja panująca w Rosji sowieckiej była dobrze znana jezuitom.
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ontolog roztoczył sugestywną wizję świata przemienionego przez wiedzę naukową: 
„Cała Ziemia - jak substancja fluoryzująca wystawiona na działanie niewidzialnych 
promieni - pod wpływem otaczających mnie emanacji fizyczno-duchowych wydała 
mi się usiana świetlistymi punktami. Każda z tych «gwiazd» odpowiadała jakiemuś 
laboratorium, jakiemuś urządzeniu, wokół którego - pod wpływem napięcia i zespo
lenia - dokonywało się (...) przeistoczenie pierwiastka ludzkiego w jakiś «izotop» 
nowoludzki. (...) na ciemnej dotąd powierzchni naszej planety zacząłem dostrzegać 
iskry nadludzkości”681.

6,1 Teilhard de Chardin, Patrząc na cyklotron, s. 284. Por. „De la sorte, pareille à quelque 
substance fluorescente exposée à un faisceau de rayons obscurs, la Terre entière, sous l’influence 
des émanations physico-spirituelles qui m’enveloppaient, m’est peu à peu apparue comme semée de 
points lumineux, chacune de ces «étoiles» correspondant à quelque laboratoire ou à quelque appa
reil autour duquel l’Humain, par tension et par union, était, (...), en train de se muer en quelque 
«isotope» néo-humain. (...) pour mon regard enfin éduqué, la face jusque là obscure de la Planète 
s’était mise à scintiller d’ultra-humain”, Teilhard de Chardin, En regardant un Cyclotron, [w:] 
idem, Oeuvres, t. VIII, Paris 1965, s. 372.

682 Por. Bartnik, s. 94. Wedle jednego z badaczy ( Waloszczyk, s. 38) teilhardyzm jest „filozofią 
pokoju i ludzkiego braterstwa”. Jak pogodzić taką opinię z zachwytem de Chardina nad komuni
zmem? Wydaje się to wynikać z kolektywizmu i naturalizmu Teilharda oraz lekceważenia proble
mu zła. Karmelitański krytyk Teilharda powiedział więc wprost, że teilhardyzm to „le progres
sisme «catholico-marxiste»”, Philippe de la Trinité, t. 1, s. 236.

Trudno zatem uznać, że „sa vision sociale l’apparente plutôt à la dialectique de Hegel et de 
Marx dont elle est probablement la plus puissante réplique chrétienne”, Plater-Syberg, s. 24.

6,4 G. Kucharczyk, Czerwone karty Kościoła. Męczennicy - ofiary rewolucji. Radom 2004, 
Biblioteka „Białych Plam”. Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne·, idem, Nienawiść i pogarda. Dwa 
stulecia walki z Kościołem, Kraków 2010, Biblioteka Polonia Christiana.

System komunistyczny jest według Teilharda niczym św. Jan Chrzciciel (sic!), 
przygotowujący świat do wielkich wydarzeń, to „niespożyta siła organizująca” - na 
przykład w Chinach - wyprowadzająca świat z anarchii, moralnie zdrowa, antyko- 
lonialna, twórcza, postępowa6”2. Każdy z tych przymiotników jest sprzeczny z całą 
tradycją chrześcijańską683.

Filozof był człowiekiem świetnie wykształconym, podróżował przez Syberię, 
a w Chinach spędził wiele lat. Nie można go usprawiedliwiać niewiedzą i brakiem 
orientacji. Zbrodnie komunistyczne były znane, zwłaszcza w środowiskach kato
lickich, które padały ofiarą krwawych prześladowań religijnych ze strony komuni
stów684. Mówili o tym papieże i biskupi. Popularny brytyjski historyk Paul Johnson 
przywołuje niektóre fakty z dziejów Chin w tej epoce: „Mao otrzymał (...) rozkaz 
zorganizowania zbrojnego powstania (...), jego hasła były brutalne, lecz skuteczne, 
systematyzujące spontaniczną grabież ziemi (...), w zabijaniu wrogów był (...) bez
litosny (...), kazał rozstrzelać 2-3 tys. oficerów i członków armii (...). Mao nigdy nie 
wahał się przed użyciem siły. (...) działał z całkowitą bezwzględnością i nieludzkim 
okrucieństwem. Porównanie jego obdartej i dzikiej bandy z hordą Dżyngis Chana nie 
jest bezzasadne. (...) Mao i inni komunistyczni panowie wojny (...) w latach 1929- 
-1930 ciemiężyli około 30 min ludzi (...), mordowali mieszczaństwo (...), palili świą
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tynie i inne miejsca kultu, mordując duchownych i misjonarzy”685. Oczywiście chodzi 
tu to okres międzywojenny, jeszcze przed ustanowieniem w Chinach dyktatury ko
munistycznej (1949)686.

685 P. Johnson, Historia świata od roku 1917do lat 90-tych, przekł. zbiorowy, wyd. 2, London 
1992, s. 265-268, Historia 6.

686 Zbrodnie komunistów w Chinach powojennych były jeszcze bardziej wstrząsające.
687 Por. Pius XI, Divini redemptoris, nr 20. Papież był porażony ogromem zbrodni komu

nistycznych popełnionych w Hiszpanii, tym bardziej, że wiek XX uchodził za czasy postępu cy
wilizacji i rozwoju praw człowieka: „całe to dzieło zniszczenia wykonuje się z taką nienawiścią, 
z takim okrutnym barbarzyństwem, że wydaje się ono nieznośnym w czasach dzisiejszych. Każdy 
człowiek o zdrowych zmysłach, każdy polityk świadomy swej odpowiedzialności, każdy, powta
rzam, człowiek zadrżeć musi na myśl, że to, co dziś dzieje się w Hiszpanii, jutro powtórzyć się może 
wśród innych narodów cywilizowanych”. Zob. też. V C. Orti, Mrok nad ołtarzem. Prześladowanie 
Kościoła w Hiszpanii w latach 1931-1939, tłum. K. Klauza, Warszawa 2003. Teilhard nigdzie nie 
wspomina o tym.

688 Marksizm a fenomen, s. 167. Jak przystało na zwolennika lewicy, ceniąc komunizm, de 
Chardin potępiał natomiast faszyzm: „See (...) letter from China, 15 Aug. 1936, reffering to the 
Spinish Civil War: «(...) I tremble at seeing fascism and Christianity being identified»”, przytoczo
ne w: Meaning, s. 104, przypis 26. Ponadto „Neither in the first war nor the second was he moved 
by the «mystique» of French natonalism”, Speaight, s. 254.

689 Ostatnie dwieście lat historii przebiegało pod znakiem walki tych dwóch idei w cywilizacji 
zachodniej. Por. M. Karas, Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim 
w XIX i XX wieku, Sandomierz 2008.

6,0 Teilhardyzm.s. 11.
691 Bartnik, s. 95, Mysłek, s. 171. Komuniści sowieccy docenili propagandowe znaczenie posta

ci Teilharda dla swej sprawy, mimo że chciał połączyć marksizm z innymi ideologiami w „wyższej 
syntezie”. Por. „Teilhard de Chardin jest jedynym autorem katolickim, którego prace eksponuje się 
obok dzieł Marksa i Lenina w moskiewskim Muzeum Ateizmu”, M. M a r t i n, Jezuici. Towarzystwo 
Jezusowe i zdrada ideałów Kościoła rzymskokatolickiego, tłum. D. Kobylińska, J. Irzykowski, 
Gdańsk 1994, s. 293.

Miarą dramatyzmu tych wydarzeń i opinii jest fakt, że w tym samym czasie, gdy 
Teilhard fascynował się komunizmem, papież Pius XI ogłosił uroczyste potępienie 
ideologii komunistycznej i jej zbrodni687. Marksiści zaś mogli triumfować: „jakże da
leko jesteśmy (u Teilharda) od modelu chrześcijaństwa statycznego, wiążącego się 
programowo z każdym oporem przeciw postępowi, uznającego konserwatyzm za 
jedyną dla siebie ideologię, w przekonaniu, że świat rozwija się w kierunku nie ku 
Bogu, lecz przeciw Bogu”688. Oto istota starcia historiozofii katolickiej i teilhardow- 
skiej: postęp w czerpaniu z Tradycji lub postęp świecki, doczesny, techniczny, antro- 
pocentryczny68’. Mimo to katolicki uczony ks. prof. Cz. Bartnik uważa, że „Teilhard 
(...), twórca najpotężniejszego w historii systemu ewolucjonistycznego, chciał być 
i został teoretykiem dziejów najbardziej powszechnym, pozostawiając po sobie jedną 
z najrozleglejszych wizji historii uniwersalnej. Pod tym właśnie względem prześciga 
on - można powiedzieć - wszystkie próby nakreślenia historii świata”690.

W swych pismach Teilhard „postulował współpracę świata chrześcijańskiego 
z komunizmem”691. Był zdania, że „podział klasowy będzie zniesiony przez proces 
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konwergencji”6’2. Dostrzegał „szybkie nachylanie się ku sobie nawzajem chrześcijań
stwa i komunizmu na płaszczyźnie historiotwórczej i antropogenetycznej”6”. Słusz
nie napisano zatem, że „jedną z głównych nadziei XX w. widział Teilhard w komu
nizmie (utożsamianym faktycznie z marksizmem). «Według mego zdania - pisał już 
w r. 1933 - komunizm, w obecnej godzinie, coraz bardziej reprezentuje i monopoli
zuje prawdziwy wzrost ludzki (...). Marzyłbym o chrystianizacji Ziemi przez chrzest 
(baptême), jaki przynosi Komunizm»”* * 694. W tym ostatnim zdaniu streszcza się re
wolucyjna myśl francuskiego jezuity, jego wiara w wartość czysto doczesnej „religii" 
komunistycznego naturalizmu695. W nauczaniu Magisterium Kościoła komunizm był 
zaś oceniany najsurowiej, jako radykalne zaprzeczenie Wiary, własności i rodziny.

6.2 Bartnik, s. 94. Zob. „Nach der Kosmo- und Biogenese beginnt mit dem Menschen das 
Zeitalter der Noogenese (Geistwerdung). Dieses Zeitalter assoziert und personalisiert gleichzeitig 
die Individuen; sie bringen einen gesellschaftlichen Super-Organismus hervor - in solchen Vor
stellungen zeigt sich eine Nähe Teilhard de Chardins zu kommunistischen Idealen; bewegt von der 
Energie der Liebe konvergieren die menschlichen Bewußtseinszentren im Punkt Omega: er ist das 
Herz aller Zentren”, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, hasło cytowane.

6.3 Bartnik, s. 95. Zob. „patrząc z uznaniem na znanych sobie marksistów jako zwolenników 
postępu, nauki, wiary w człowieka, materialnej organizacji, jako na «robotników ziemi» itd., kry
tykował ich zarazem za przecenianie organizacji materialnej wobec zjawisk i procesów duchowych 
oraz za brak osobowego ośrodka w ich wizjach historii”, Waloszczyk, s. 202; C. Cuénot napisał zaś, 
że „le teilhardisme, pensons-nous, favorisera plus le marxisme qu’il ne s’y opposera”, cyt. przez 
Philippe de la Trinité, t. 1, s. 49.

6.4 Por. „ A mon avis, c'est de plus en plus le communisme qui, à l’heure actuelle, représente et 
monopolise la vraie croissance humaine. A prendre les mots avec leur signification purement psy
chologique et naturelle, c’est le seul mouvement qui, en ce moment, «convertisse» à du plus grand, 
- par enthousiasme et propagation spontanés et internes-; ici même, en Chine, ses «martyrs» ne 
se comptent plus. Encore une chose qu’il faudrait savoir regarder objectivement, mais sur laquelle 
les conventions et la presse «bourgeoise» nous aveuglent. - Je rêverais d’une christianisation de la 
Terre par le baptême du Communisme”, Lettres, s. 259; Fac, s. 76.

6.5 Por. „ks. Teilhard uważał światopogląd humanistyczno-marksistowski za religię, swoistą - 
mianowicie świecką - formę wiary w «Boga postępu». W taki sposób zsekularyzowany świat był 
dla niego «religijny», także neohumanistyczna wiara w świat była dla niego «wiarą», zawierającą 
element adoracji w znaczeniu uznania czegoś, co jest boskie”, D. J. Olewi ński, op. cit., s. 61.

696 Pius XI, Divini redemptoris, nr 4.

Papież Pius XI ostro potępił ideologię i praktykę komunistyczną, wskazując za
razem na zasadniczą ciągłość stanowiska Kościoła w tej kwestii. W encyklice Divini 
Redemptoris (1937) możemy przeczytać: „poprzednicy Nasi uważali za swój obo
wiązek wyraźne wskazywanie na skutki, jakie (...) dechrystianizacja społeczeństwa 
za sobą pociągnąć musi (...), błędy komunizmu już poprzednik Nasz, śp. Pius IX, 
uroczyście potępił, a następnie w Syllabusie dekret swój zatwierdził. Tymi bowiem 
w encyklice Quipluribus posługuje się słowy: «[Należy tu] ohydna a samemu prawu 
przyrodzonemu przeciwna nauka tzw. komunizmu, która, gdyby się ją przyjęło, sta
łaby się zupełnie ruiną wszystkich praw, instytucji i własności, a nawet społeczeństwa 
samego»”696. Teilhard był zobowiązany do posłuszeństwa papieżowi, a swe słowa za
chwytu nad komunizmem wypowiedział w roku 1933, a więc w cztery lata przed cy

131



Rozdział V

towaną wyżej encykliką, która powtarzała tylko tezy znane i akceptowane w Koście
le697. Zamiast opisu i oceny rewolucyjnych idei de Chardina w większości opracowań 
znajdują się wyrazy solidarności z jego postawą filozoficzną (prorok, geniusz, ojciec 
Kościoła), a to utrudnia zdystansowanie się wobec omawianych zagadnień i właściwą 
ich prezentację698.

697 Por. „W opinii Piusa XI komunistów należy traktować jako «nieprzyjaciół i otwartych wro
gów» Kościoła oraz Boga. Jednocześnie przestrzegał wszystkich tych, którzy nie doceniają niebez
pieczeństw grożących ze strony komunizmu i tym samym nie reagują na ich hasła nakłaniające do 
przewrotu społecznego”, E. Kozerska, Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 
2005, s. 256, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2738.

698 Por. Teilhard „głosił swe idee w epoce daleko posuniętego integryzmu doktrynalnego 
i obronnego uwrażliwienia Kościoła na wszystko, co przypominało «modernizm»", Waloszczyk, 
s. 168.

699 Por. Μ. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. I-II, opr. 
S. Borzym, Warszawa 1993.

71,11 Idem, Od Petersburga do Leningrada, Kraków 2009, s. 83, Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli 
Politycznej, t. 31. Zdziechowski surowo oceniał całe dzieje najnowsze i był zdania, że „renesan
sowy humanizm rozpoczął stan długotrwałego kryzysu w kulturze europejskiej, zakończonego 
rewolucją bolszewicką. Kryzys ten wyraża się w stopniowej detronizacji Boga przy jednoczesnym 
ubóstwieniu człowieka. Dokonywało się ono stopniowo: najpierw uwierzono w człowieka bez 
Boga, potem w człowieka walczącego z Bogiem, wreszcie zajmującego jego miejsce”, omawiane 
w monografii: J. Skoczyński, Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego, Wrocław 1983, 
s. 74.

701 Por. „Baptismus (...) Sacramentum Novae Legis a Christo institutum ad spiritualem ho
minis regenerationem, per ablutionem corporis externam, sub praescripta forma verborum”, Herr
mann, t. 3, s. 83.

702 Krytycy Teilharda przypisywali mu daleko idące koncesje na rzecz marksizmu. T. Płu- 
żański cytuje znamienne słowa L. Sallerona: „Z Teilhardem de Chardin zdarzyło się tak samo jak 
z «księżmi-robotnikami». Zagłębił się on w materię tak jak «księża-robotnicy» w masę ludzką. 
W obydwu wypadkach zwycięzcą okazuje się marksizm”, cyt. w: Marksizm a fenomen, s. 237.

Wybitny polski filozof, Marian Zdziechowski (1861-1938), który notabene 
też sympatyzował z ruchem modernistycznym699, nie miał złudzeń co do natu
ry ruchu komunistycznego i jego owoców państwowych, społecznych, cywiliza
cyjnych. W roku 1927, a więc w tych samych czasach, gdy Teilhard marzył o roz
szerzeniu bolszewizmu z Rosji na cały świat, napisał bez wahania: „Rosja stała się 
krajem, w którym ludzie uczciwi siedzą w więzieniu, złodzieje i bandyci gospoda
rzą, zawodowi niszczyciele-rewolucjoniści niby budują nowe życie, a wszystkim 
rządzi «mieżdunarodnaja swołocz», która za cel sobie wytknęła duchowo zabić 
Rosję”700.

Oceniając opinie de Chardina, Przypomnijmy, że w teologii katolickiej chrzest to 
sakrament, który daje jednostce ludzkiej odkupienie grzechów, a więc stanowi jed
nocześnie istotę chrześcijaństwa - jest realizacją Odkupienia człowieka przez Chry
stusa, oczyszcza duszę konkretnego człowieka z grzechu pierworodnego i grzechów 
uczynkowych701. Teilhard de Chardin zamienia kategorie: dla niego komunizm jest 
jak chrzest - najgorsze zło staje się największym dobrem702. W tego rodzaju dekla
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racjach znajdujemy klucz do fenomenu Teilharda - przyczynę popularności francu
skiego filozofa wśród wrogów Kościoła, którzy docenili jego rewolucyjne zamysły. 
W literaturze teilhardowskiej (z małymi wyjątkami) na próżno jednak szukalibyśmy 
szerszych rozważań nad tym problemem703 * 705, a nawet możemy przeczytać opinie, że 
„Teilhardyzm pozwala uczyć się myśleć i uczy odwagi myślenia wiecznie zalęknio
nych chrześcijan”704.

703 Szczególnie nierzetelne są rozważania Henri de Lubaca, który kreuje swego przyjaciela 
na współczesnego świętego, pomijając kontrowersje, a nawet znieważając autorów, którzy odwa
żyli się poddać krytyce poglądy de Chardina. Jako jezuita de Lubac również winien był zachować 
jedność z Rzymem. Tymczasem „ks. de Lubac (...) mało nas przekonywa, gdy, łagodząc w swej 
parafrazie najbardziej drażliwą część wymienionej pracy [o monogenizmie], przypisuje jej auto
rowi pełnienie na tym właśnie odcinku pożytecznej roli doradcy technicznego, który nie wchodzi 
w dziedzinę teologii", K. Kłósak, Ks. Piotr Teilhard de Chardin..., s. 98. Wydaje się, że to była stała 
praktyka francuskiego teilhardysty, który pisał o Teilhardzie: „Envers la Compagnie de Jésus, sa 
loyauté est perfaite”, przytoczone w: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 46, albo „son panthéisme est «ab
solument légitime»” (ibidem, t. 1, s. 56, przypis 1).

7(M Teilhardyzm, s. 7.
705 Leon XIII, enc. Diuturnum illud, nr 23.
706 Posłuszeństwo jezuitów stało się przysłowiowe. Por. „trzeba być zawsze gotowym wierzyć, 

że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi Kościół hierarchiczny", I. Loyola, op. cit, 
s. 235.

71,7 Por. chodzi o Reformę „beaucoup plus profonde que celle du XVIe siècle, [d’une réforme 
qui] n’est plus une simple affaire d’institutions et de moeurs, mais de Foi”, list Teilharda do M. Gor- 
ce’a z roku 1950, Philippe de la Trinité,1.1, s. 46 (cały list w aneksie, ibidem, s. 223-225). Zob. też „po 

Tradycyjna katolicka historiozofia widzi w komunizmie radykalną konsekwencję 
buntu człowieka wobec Boga i Kościoła, zapoczątkowanego już przez Reformację, 
a kontynuowanego w myśli oświeceniowej i podczas Rewolucji we Francji. Klasyczne 
w tej dziedzinie są słowa papieża Leona XIII, który napisał (w roku urodzin Teil
harda, 1881): „Ruch zwany «reformacją», którego przywódcy i zwolennicy nowymi 
teoriami z gruntu podkopali władzę duchowną i świecką, miał za skutek, zwłaszcza 
w Niemczech, gwałtowne rozruchy i krwawe bunty; wojna domowa i mordy doszły 
do takich rozmiarów, iż żadna prawie okolica nie uniknęła gwałtów i okrucieństw. 
Z herezji tej wzięła w zeszłym wieku [czyli w XVIII stuleciu] swój początek fałszywa 
filozofia i tak zwane «nowoczesne» prawo, doktryna o zwierzchniej władzy ludu i ta 
bezgraniczna samowola, którą wielu utożsamia z wolnością. Od tego doszło się do 
najgorszej zarazy, do komunizmu, socjalizmu, nihilizmu, tych potworów, zagrażają
cych śmiercią ludzkiej społeczności”705.

Jako członek zakonu jezuitów, powołanego przez papieży dla obrony Kościoła 
przed zrodzonym w dobie Reformacji protestantyzmem i jego ideowymi konsekwen
cjami, Teilhard powinien był surowo oceniać nie tylko ideologię komunistyczną, ale 
również oświeceniowy naturalizm i wymierzony w doktrynę katolicką protestan
tyzm706. Tymczasem filozof marzył o jeszcze głębszym przeformułowaniu katolicy
zmu niż miało to miejsce wskutek wystąpienia reformatorów XVI stulecia. Mówił 
o tym otwarcie. Występował w ten sposób przeciw Kościołowi707. Polski historyk 
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idei T. Płużański powiedział więc słusznie, że teilhardyzm to „filozofia najbardziej ze 
wszystkich chrześcijańskich zbliżona do myśli Marksa”708.

przeczytaniu szeregu jego [Teilharda] prac, uświadomiłem sobie w pełni katastrofalne implikacje 
jego idei filozoficznych i zrozumiałem absolutną niezgodność jego «theology fiction» z chrześci
jańskim objawieniem i doktryną Kościoła”, Hildebrand, s. 181.

708 Marksizm a fenomen, s. 239.
709 Płużański, s. 110; por. Fac, s. 76-77.
710 Bartnik, s. 172, Waloszczyk, s. 225-227. Por. „Teilhard do końca dostrzegał wielość i siłę 

doznawania jako «ręki Boga», a więc pewnego rodzaju pasywności, ale wcześnie za «drugą rękę 
Boga» uznał wszystkie formy ludzkiego działania i wysiłku (...), skończył na apoteozie czynu 
świeckiego jako duszy ewolucji”, Bartnik, s. 35-36; Pisząc o pracy, Teilhard „za Karolem Marksem 
(...) eksponował jej rolę kreatywną", Łotys, s. 83. Anonimowy masoński publicysta francuski wyso
ko oceniał ten zapał wobec pracy i działania: „Teilhard a foi dans l’efficacité de travail et de l’action, 
et là encore, il se rencontre avec les Franc-Maçons. Leur objectifs et ceux du Père convergent”, Les 
Franc-Maçons devant..., s. 35.

711 Por. „kontemplacja stanowi (...) najwznioślejszą postać ludzkiej działalności, ale tylko pod 
warunkiem, że ma za przedmiot to, czego znajomość jest celem życia. (...) Doktor teologii musi 
(...) nieuchronnie całą swoją wiedzę o swym właściwym przedmiocie, którym jest słowo Boże, 
budować na podłożu naukowej i filozoficznej znajomości świata”, E. Gilson, Tomizm..., s. 16.

712 Fac, s. 75, a także: „ludzkość spełnia się w pracy, a praca spełnia ludzkość” (ibidem, s. 130).
712 Por. „En vertu de l’interliaison Matière-Ame-Christ, quoi que nous fassions, nous ra

menons à Dieu une parcelle de l’être qu’il désire. Par chacune de nos oeuvres, nous travaillons, 
atomiquement mais réellement, à construire le Plérôme, c’est-à-dire à apporter au Christ un peu 
d’achèvement”, Teilhard de Chardin, Le Millieu divin, [w:] idem, Oeuvres, t. IV, s. 50, cyt. też 
przez: Bartnik, s. 190.

Zdaniem Teilharda wierzący w Boga chrześcijanie i wierzący w człowieka mark
siści przypominają ludzi „wspinających się z przeciwległych stron na tę samą górę, 
na szczycie której, z konieczności, muszą się spotkać”709. Wyrazem podziwu francu
skiego jezuity dla doczesności jest też przeświadczenie, że „najdoskonalszą postacią 
działania jest praca”710. Pogląd ten pozostaje w zasadniczej sprzeczności z refleksją 
tomistyczną, bo po pierwsze, według św. Tomasza najdoskonalsze działanie człowie
ka sytuuje się w szlachetniejszej części człowieka, czyli w duszy, a nie w ciele. Działal
ność intelektu, poznawanie, jest tą najdoskonalszą formą ludzkiej działalności. Praca 
dotyczy zaś głównie aspektu fizycznego człowieka. Po drugie, Akwinata nie ma na 
myśli poznania w ogóle, ale poznanie bytu najdoskonalszego, a więc Boga. W ten 
sposób w tomizmie najdoskonalszą formą ludzkiego działania jest poznawanie, kon
templacja rzeczywistości nadprzyrodzonej, poznawanie Boga711.

Współczesny badacz W. M. Fac wyraźnie ukazał naturalizm de Chardina, gdy na
pisał, że w teilhardyzmie „świat w pracy ludzkiej odnajduje siebie, a praca ma nawet 
wartość religijną, przyczynia się do zbawienia człowieka i do rozwoju Ciała Chrystu
sa na Ziemi, czyli jest chrystogenetyczna”712. Teilhard był też zdania, iż „cokolwiek 
czynimy, sprowadzamy do Boga cząsteczkę bytu, którego On pragnie”713. Wysiłki do
czesne człowieka nabierają tym samym znaczenia religijnego i „nie jest jałowy żaden 
trud na tym świecie. Jest on chlebem tajemniczej konsekracji, dokonywanej przez 
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Chrystusa Wszechświata”7'·1. Laicka rzeczywistość XX wieku ma więc dla francuskie
go uczonego znaczenie religijne, staje się materią sakramentu, którym jest kosmiczne 
dzieło Odkupienia* 715. Chrystus kosmiczny Teilharda okazuje się demiurgiem dziejów 
świeckich716. W teologii katolickiej nie ma takiego sakramentu i nie daje się on pomy
śleć. Wszystkie siedem sakramentów dotyczy wyłącznie zbawienia człowieka, a nie 
kosmosu717 * 719. Katolicyzm jest przeciwko panteizmowi, który oceniano jako absurdalny 
i bezbożny (absurdus et impius)7lK. W myśli de Chardina nie tylko dzieje współcze
sne są wartościowane pozytywnie. Na przychylną ocenę uczonego zasługują nawet 
wojny, jako starcie idei i walka sił materialnych, rodząca wyższe stadia ewolucyjnego 
procesu zbieżności71’. Nie chodzi tu oczywiście ani o pojęcie wojny sprawiedliwej, 
ani o wojnę w obronie Wiary. W naturalny sposób rodzi się zatem pytanie o naturę 
i wartość deklarowanego humanizmu głoszonego przez Teilharda, skoro rozlew krwi 
jest dla niego wyższą wartością niż ginący na wojnie ludzie720.

71,1 Polkowski, s. 145. Na temat rozumienia pracy u Marksa i Teilharda zob. Waloszczyk, 
s. 155-156. Jako czysto apologetyczny argument należy więc odczytywać deklaracje w rodzaju: 
„[Teilhard] loved the feasts of the Church” (Meaning, s. 71), bo przecież dalej czytamy: „he was 
against an abuse of ritual forms” (ibidem, s. 72). Por. „szczególnie praca staje się wartością religijną 
i kościelną, gdyż jest głównym rysem społecznego obrazu Bożego w człowieku oraz niejako głów
nym przykazaniem”, Fac, s. 62.

715 Jednocześnie de Chardin krytykował chrześcijan, że „budują swe miasto na chmurach”, 
Philippe de la Trinité, t. 1, s. 38. Nie łatwo uznać, że - jak twierdzi polski uczony z Francji - wi
zja Teilharda „semble pouvoir s* accorder parfaitement avec toutes les donnes de la Révélation 
chrétienne”, Plater-Syberg, s. 26. Zob. „Pendant que la piété et la théologie se construisent un Uni
vers qui risque de paraître «dans les nuées», parce quelles négligent de scruter son insertion, ses 
racines (psychologiques et cosmiques), - tandis quelles présentent aux incroyants un Dieu qui leur 
paraît (avec quelque prétexte...) extrinsèque et intrusif, un dieu naît parmi nous, (qui n est pas 
l’antéchrist, mais qui devrait, doit être absorbé par le Christ) = à savoir la substance du Monde, peu 
à peu découverte et de plus en plus «adorée» par l’amour religieux qui est au fond du coeur de tout 
homme...”, Journal, t. 1, s. 250.

716 Por. „le Christ cosmisant et cosmisé, démiurge immanent au monde de telle sorte que la 
cosmogénèse est en continuité intrinsèque et homogène avec la christogénèse, la nature se déve
loppant ainsi en grâce et surnature”, Philippe de la Trinité, t. 2, s. 252.

717 Por. „Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta Novae Legis a Iesu Christo 
Domino nostro instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, 
scilicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, paenitentiam, extremam unctionem, ordinem 
et matrimonium, iliaque gratiam conferre, et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine 
sacrilegio reiterari non posse”, Pius IV, Trydenckie wyznanie wiary, [w:] Denzinger, nr 1864.

716 Por. „Pantheismus, quomodocumque explicetur, tanquam absurdus et impius est rejicien- 
dus. De fide”, Herrmann, t. 1, s. 484.

719 Por. „the war would unité the nations of the earth in a way that nothing else could hâve 
united them”, Speaight, s. 68.

710 Por. „Blessed above ail be Death and the Terror of falling back into the Energies of the Cos
mos!”, cyt. w: Meaning, s. 109 (opinia o pierwszej wojnie światowej); „Teilhard zalicza drugą woj
nę światową do rzędu «znaków pozytywnych» - jako cenę i zapowiedź wzrostu jedności ludzkiej 
rodziny, który - jak wierzył - nastąpi po jej zakończeniu”, Waloszczyk, s. 180 (krytyka na s. 181).
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Z punktu widzenia tomizmu teilhardowskie tezy o współczesności są fałszywe 
(świat fizyczny nigdy nie stanie się nadprzyrodzonym sakramentem)721. Ponadto po
glądy takie były już surowo piętnowane przez władze kościelne. Papież Pius XI, które
go pontyfikat przypada w całości na okres aktywności naukowej de Chardina, napisał 
w mocnych słowach, ustanawiając święto Jezusa Chrystusa Króla w roku 1925: „teraz 
nakazaliśmy, aby cały katolicki świat czcił Chrystusa jako Króla (...), przez to chcemy 
zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka 
nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tzw. laicyzm, czyli zeświecczenie, 
jego błędy i niecne dążenia: a zbrodnia ta, jak Wam wiadomo, Czcigodni Bracia, nie 
naraz dojrzała, lecz od dawna już kryła się wśród państw. Zaczęto bowiem od zaprze
czenia panowania Chrystusa nad wszystkimi narodami; odmówiono Kościołowi wła
dzy nauczania ludzi, ustanawiania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzy
mał Kościół od samego Chrystusa, by ludzi prowadzić do szczęśliwości wiekuistej”722.

721 Por. „spotkałem się z gwałtowną krytyką ze strony tomistów polskich (...), że teilhardyzm 
to rzekomo gnoza i system nieprawowierny”, Teilhardyzm, s. 8.

722 Pius XI, Quas primas, nr 17.
723 Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 431; „ob

szary, do których sięga Energia Inkarnacyjna, tworzą szczególne, niewypowiedzialne Środowisko 
Chrystyczne”, Fac, s. 151.

724 Por. Pacewicz, s. 107.
725 Teilhard de Chardin, Kapłan, [w:] Moja wizja świata, s. 24. Zob. Waloszczyk, s. 228; 

Wildiers, s. 137.
726 Waloszczyk, s. 230.
727 Por. „J’y aurai constaté, une fois de plus, combien mon milieu «naturel» est le milieu «laïc»”, 

list Teilharda z roku 1932, cyt. przez: Philippe de la Trinité, t. 1, s. 40; „they [sc. the clergy] should 
be preaching and practising «the Gospel of human effort»”, Speaight, s. 99.

72R Środowisko Boże, s. 374.

W opinii francuskiego jezuity „Każde działanie, ukierunkowane wzwyż czy na
przód - przyczynia się (wskutek zakrzywienia szczególnej przestrzeni, w której się 
odbywa) do powszechnej humanizacji i powszechnego uchrystycznienia”723. Ukie
runkowanie wzwyż oznacza chrześcijaństwo, a naprzód - humanizm: w opinii Teil- 
harda są to dwie wiodące religie ludzkości724. W innym miejscu uczony nie wahał się 
oświadczyć z prorockim uniesieniem: „Tym, których olśniewa szlachetność wysiłku 
ludzkiego, chcę potwierdzić, w imieniu Chrystusa, że praca ludzka jest święta, święta 
w woli swojej, którą poddaje Bogu, i święta w wielkim dziele, które wypracowuje”725. 
Tym dziełem jest dla Teilharda zbawienie kosmosu. Nie wiadomo, kto upoważnił 
de Chardina do tak zdecydowanych sądów, dość powiedzieć, że w imię naturalizmu 
francuski historiozof nie obawia się twierdzić, iż (jak referuje polski badacz K. Wa- 
loszczyk) „konstruktywna praca ludzka na obecnym etapie ewolucji jest kontynuacją 
dzieła stwarzania”726. Opowiadając się na rzecz takiej działalności, Teilhard czuł się 
najlepiej w otoczeniu laickim, świeckim, doczesnym, które miało dla niego wymiar 
religijny727. Pisał przecież, że „życie (...) objawiło mi się jako chrzest przyjęty wraz 
z Tobą [Jezu] w oceanach świata, a które teraz przedstawia mi się jako zjednoczenie 
z Tobą poprzez świat”728.
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Teilhardowski naturalizm domaga się umiłowania świata, a „Oparcie moralne, 
znajdowane w świadomości przyczyniania się do wzrostu Świata przez przyczy
nianie się do wzrostu Ludzkości, staje się normalną i stałą sprężyną wszelkiego 
działania”729 730 731. W życiu nowego człowieka „znika wszelkie przeciwieństwo pomię
dzy przywiązaniem a oderwaniem się, działaniem a modlitwą, badaniami nauko
wymi a wielbieniem Boga, ześrodkowywaniem się w sobie a rozśrodkowaniem się 
ku innym”7’0. Tak oto „wzrostowi świadomości towarzyszy wzrost sił «przyciąga
nia» - sympatii, «miłość między ludźmi ujawnia swą siłę kosmiczną». Według de 
Chardina dziś (połowa XX wieku) stoimy w punkcie historii, z którego dostrzec 
można zarysy państwa uniwersalnego, «naturalnej wspólnoty ludzkiej»”73'. Już 
teraz „doszliśmy do decydującego punktu ewolucji ludzkiej, skąd jedyna droga 
naprzód - to wspólne namiętne zaangażowanie, «kon-spiracja», czyli jedność in
spiracji i aspiracji”732. W ten sposób człowiek z każdym dniem się doskonali, skoro 
„perspektywa ewolucyjnego rozwoju nakazywała mu (...) umieszczać doskona
łość człowieka nie w «raju przeszłości», ale u końca historii”733 i jak pisał: „mój 
«panchrystyzm« umieszcza jedność dopiero u kresu mozolnego procesu różnico
wania się bytów”734 735.

729 Por. ,,L’ appui moral cherché dans la conscience de faire grandir le Monde en faisant gran
dir l'Humanité tend à devenir un ressort normal et habituel de toute action humaine. Quel prodi
gieux changement depuis Pascal et depuis Bossuet!”, Teilhard de Chardin, Le sens humain, [w:] 
idem, Oeuvres, t. XI, s. 29, a także: Bartnik, s. 173.

730 Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 431.
731 Płużański, s. 36; Lotys, s. 134 („cywilizacja ogólnoświatowa”).
732 Polkowski, s. 250. Por. „Miłość (...) jest «wewnętrznością» rzeczy, immanentną silą jedno

czącą wszystkie świadome byty, «personalizującą» przez totalizację”, Maloney, s. 199.
733 Kulisz, s. 184.
734 Teilhard de Chardin, jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 47.
735 Por. „Miłość to siła jednoczenia elementów w wyższą całość oraz przyciąganie ontologicz- 

ne”, Fac, s. 166.
734 Kulisz, s. 99. Warto zauważyć, że większość autorów nie dostrzega utopijności wizji de 

Chardina, por. np. Pacewicz, s. 157; Wildiers, s. 69 (,,[w punkcie Omega] zasada powszechnej mi
łości urzeczywistni się w całej pełni”). Teilhard traktował przecież miłość po prostu jako „powi
nowactwo bytu z bytem”, jak cytuje Minois, s. 341. Krytyczny był natomiast T. Płużański: „Teilhar
dowski optymizm ugruntowano na niesprawdzalnych przesłankach; zamyka on oczy na realną 
rzeczywistość tego świata i ucieka w sferę utopii”. Marksizm a fenomen, s. 280.

737 Por. „świat nie jest całkowity bez Chrystusa, ale Chrystus nie jest też całkowity bez świata”, 
N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 216.

738 Por. „La totalisation, dans un amour total, de l'Énergie Humaine totale”, Teilhard de 
Chardin, Llénergie humain, [w:] idem, Oeuvres, t. VI, s. 191, cyt. bez podania strony przez: Po
lkowski, s. 250. Zob. też „wydaje się (...), że stwarzanie fizyczno-biologicznego pojęcia energii 

Utopijna wizja miłości - kosmicznej energii - ma kluczowe znaczenie w histo- 
riozofii teilhardowskiej715, skoro „proces stwórczy, prowadzący ku pełni Pleromy, 
nazywa pleromizacją, amoryzacją czy też chrystyfikacją”736. Bóg jednoczy się ze świa
tem737. Teilhard powiedział nawet, że dokonuje się «Totalizacja - w totalnej miłości 
- totalnej energii ludzkiej»”738, a kiedyś wręcz „amoryzacja obejmie całe ludzkie fi- 
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lum”7”. Wedle teilhardowskiej dialektyki zjednoczeni ludzie staną się jednością, nie 
tracąc niczego ze swej indywidualności739 740. Jednostronność tego optymizmu promie
niuje ze wszystkich publikacji de Chardina i jego zwolenników, którzy zdają się nie 
dostrzegać negatywnych aspektów rzeczywistości741. Norbert Wildiers napisał wręcz: 
„nie wyobrażamy sobie, by przyszłość (...) mogła być czym innym niż dążeniem do 
pełniejszej prawdy i bogatszej wiedzy, do doskonalszej sprawiedliwości społecznej, 
do harmonii, do rozwoju piękna i sztuki”742. Dialektyka Teilharda polega na łączeniu 
przeciwieństw przez potraktowanie ich jako następujących po sobie etapów w ewolu
cji świata743. Najpierw materia, później duch. Najpierw świat, później przebóstwienie 
świata w punkcie Omega, najpierw natura, później łaska. Wszystko zdarza się w ra
mach ciągłości744. Materialiści i spirytualiści, opisujący dotąd świat fragmentarycz
nie, mają się więc spotkać w ogólniejszej wizji świata - w teilhardyzmie745.

w noosferze na płaszczyźnie duchowej jest pewnym pomieszaniem materii i raczej fantazją typu 
gnostyckiego”, Fac, s. 65.

739 Łotys, s. 115. Pomimo wyraźnych jednostronności wizji Teilharda, w literaturze często 
możemy napotkać na niezwykle pochlebne opinie na temat jego poglądów. Por. „okres wojny jest 
ważny dla jego rozwoju filozoficznego, ponieważ dopiero w sytuacji zagrożenia i napięcia (...) 
wyzwolił się jego geniusz", Pacewicz, s. 31; „pod względem konstrukcyjnym i metodologicznym 
jest to system genialny”, Teilhardyzm, s. 7.

740 Por. „człowiek osiąga wyższą postać istnienia, postępując po drogach ewolucji, które zbie
gają się w punkcie, gdzie osoba, pozostając osobą, jednoczy się z wszystkimi innymi osobami w ca
łości większej niż ona sama”, Copleston, t. IX, s. 317; „Świat dziś potrzebuje szczególnie jedności, 
wspólnotowości, Kościoła Zjednoczenia Wszechludzkiego”, Fac, s. 173.

741 Por. „Ludzkość zbyt jest nieszczęśliwa, rozpacz jej zbyt bezgraniczna, tajemnica zła zbyt 
głęboka, by znaleźć było można lekarstwo inne niż to, które przyniesione zostało na Krzyżu. Gdy 
pozostawiona jest samej sobie i swym przyrodzonym siłom, każdy jej wysiłek skończyć się musi 
zwycięstwem, po którym następują katastrofy. Najwyższa jej nadzieja nie od niej samej pochodzi, 
ale od jej Boga”, Journet, s. 280.

742 Wildiers, s. 60 (teoretyczne dopuszczanie przez teilhardystów jakiejś «katastrofy» w noo
sferze wydaje się tylko werbalne).

743 Por. „pisanie na temat Teilharda nie jest zadaniem łatwym. Nie znam myśliciela, który by 
z taką zręcznością przeskakiwał od jednego stanowiska do drugiego, sprzecznego z poprzednim, 
nie doznając żadnego niepokoju z powodu tego przeskoku ani nawet nie dostrzegając go”, Hilde- 
brand, s. 182.

744 Wbrew temu możemy napotkać interpretacje, że Teilhard „respecte toutes les dualités légi
times entre la matière et l’esprit, etre la créature et son Créateur transcendant”, Plater-Syberg, s. 27.

745 Zob. „Les spiritualistes ont raison quand ils défendent si âprement une certaine trans
cendance de l’Homme sur le reste de la Nature. Les matérialistes n’ont pas tort non plus quand ils 
soutiennent que l’Homme n’est qu’un terme de plus dans la série des formes animales. Dans ce cas, 
comme dans tant d’autres, les deux évidences antithétiques se résolvent dans un mouvement, - po
urvu que dans ce mouvement soit faite la part essentielle au phénomène, si hautement naturel, de 
«changement d’état»”, Teilhard de Chardin, Le phénomène..., s. 186.

U podstaw takich przekonań leży generalizacja procesu ewolucji biologicznej 
do rozmiarów wizji uniwersalnej, gdyż „ewolucja typu zbieżnego, której kresem jest 
jedność wszystkich ludzi bez naruszenia ich osobowej odrębności i autonomii, jest 
(...) możliwa tylko w oparciu o miłość - jedyny czynnik jednoczący, a zarazem nie 
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naruszający niepowtarzalnego charakteru osób ludzkich”746. Historia nieustannie za
przecza tego typu uniwersalnym nadziejom. Papież Pius XII w swej encyklice Huma
nt generis z roku 1950 wskazał na uczonych, którzy odchodzą od filozofii katolickiej, 
„przyjmując śmiało monistyczne i panteistyczne wymysły o świecie całym, nieustan
nej ewolucji podległym”747. Niewątpliwie Teilhard był głównym adresatem tej kryty
ki74*. Papież zaliczył ten pogląd do opinii zagrażających samym podstawom kultury 
chrześcijańskiej749. Warto prześledzić opinie wyrażane przez Teilharda na temat tej 
encykliki papieskiej750. Wypowiedzi te są niewybredne751 752. W liście do modernistycz
nie nastawionego przyjaciela, Pierre’a Leroy SJ, de Chardin ośmielił się napisać, że 
encyklika ta „śmierdzi integryzmem (a une forte odeur intégriste)”, a nawet, że są niej 
obecne elementy „religijnej perwersji (perversion religieuse spécifique)”, swoisty „or
todoksyjny masochizm i sadyzm (masochisme et sadisme d’orthodoxie)”751. W świetle 

746 Wciórka, s. 223. Por. „zobaczyłem w deszczu iskier niezwykłe zjawisko pożaru całego świa
ta wskutek totalnej amoryzacji”, Teilhard de Chardin, Serce materii, [w:] Moja wizja świata, 
s. 299; „dla Teilharda miłość jest jedynie kosmiczną energią”, Hildebrand, s. 186; „miłość najbar
dziej powszechna i najsilniejsza staje się tajemniczą energią kosmiczną, świętym zasobem energii, 
samą krwią ewolucji - w niej w pierwszym rzędzie odkrywamy sens Ziemi”, Marksizm a fenomen, 
s. 81.

747 Pius XII, Humanigeneris, Warszawa 2002, nr 5. Por. „encyklika podkreślała wartość filo
zofii tomistycznej. Z dezaprobatą spotkało się przesadne usuwanie terminów i metodologii scho- 
lastycznej, prowadzące do zaciemniania pojęć dotąd jednoznacznych”, K. Panuś, Pius XII, Kraków 
2008, s. 94, Wielcy Ludzie Kościoła.

74* Por. „encyklika «Humani generis» zawierała także krytyczne aluzje do (...) motywów teil- 
hardowskich”, M. Schoof, op. cit., s. 118.

749 Por. „Niezgoda panująca wśród rodzaju ludzkiego w religijnej i moralnej dziedzinie oraz 
poważne w tej mierze odchylenia od prawdy, były zawsze wszystkim zacnym umysłom, szczegól
nie zaś wiernym i szczerym synom Kościoła, źródłem i powodem wielkiego bólu. Ból ten daje się 
odczuć zwłaszcza dzisiaj, gdy przychodzi patrzeć na napaści, kierowane zewsząd na same podsta
wy kultury chrześcijańskiej”, Pius XII, Humanigenesis, nr 1.

750 Teilhard traktował encykliki współczesnych sobie papieży jako przeszkodę w rozwoju ży
cia chrześcijańskiego. Por. „depuis cinquante ans, j’ai vu de trop près autour de moi se revitaliser la 
pensée et la vie chrétiennes - malgré toute encyclique - pour ne pas avoir une immense confiance 
dans les puissances de ré-animation de la vieille tige romaine”, list Teilharda do M. Gorce’a, cyt. 
przez: Philippe de la Trinité, 1.1, s. 51. Dodajmy, że traktowanie Kościoła rzymskiego jako „la vieille 
tige romaine” ponownie zdradza naturalizm francuskiego paleontologa. Zob. też Meaning, s. 180- 
-181: dla de Lubaca Teilhard zapowiadał myślenie soborowe.

751 Gdy przeglądamy obszerne listy Teilharda, pisane do różnych osób, wydane drukiem 
i obejmujące całe dziesięciolecia, to łatwo skonstatować, że francuski jezuita bardzo mało pisał 
o konkretnych wydarzeniach w Kościele. Dla niego Kościół był bardziej projektem przyszłości niż 
konkretną, widzialną instytucją („I no longer have confidence in the exterior manifestations of 
the Church”, cyt. przez: Speaight, s. 140). Nie komentował wydarzeń w życiu katolicyzmu. Dopiero 
gdy papież Pius XII ogłosił dogmat maryjny i wydał encyklikę wymierzoną w la nouvelle théologie, 
wtedy de Chardin zaczął dużo pisać na ten temat w listach.

752 „Dans l’ensemble, le document a une forte odeur intégriste: spécialement marquée dans 
la condamnation de l’«irénisme» (...) Je me demande même si, dans les deux gestes romains de 
l’année, un bon psychanalyste ne découvrirait pas des traces claires d’une perversion religieuse 
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tych nieparlamentarnych stwierdzeń, które przywołujemy z zażenowaniem, z przy
krego obowiązku badawczego, można łatwo ocenić cytowane już stanowcze twier
dzenie H. de Lubaca, że posłuszeństwo Teilharda władzom zakonnym i autorytetom 
kościelnym było jakoby absolutne (sa disposition d’obéissance était totale)753. Na kar
tach Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, które Teilhard odczytywał wielokrot
nie, przez dziesięciolecia, znajduje się reguła wyrażająca jezuickiego ducha posłu
szeństwa: „odłożywszy na bok wszelki sąd własny powinniśmy trzymać umysł nasz 
gotowy i skory do posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej Oblubienicy Chrystusa, 
Pana naszego, a jest nią nasza święta Matka - Kościół hierarchiczny”754.

spécifique: masochisme et sadisme d’orthodoxie; plaisir d'avaler, ou de faire avaler, la vérité sous ses 
formes les plus grossières et les plus bêtes”, Lettres familières..., s. 73. Zob. też Speaight, s. 298-299.

753 W podobny sposób odnosił się do władz kościelnych (za czasów Piusa XII) francuski do
minikanin, ideowy sojusznik o. Teilharda i o. de Lubaca, współtwórca późniejszych reform sobo
rowych, o. Ives Congar (1904-1995). Por. „nikczemny i nędzny system (...) panuje obecnie w Rzy
mie (...). Tyrana w końcu przygniecie ciężar ofiar (...), rzymski bożek (...), Rzym bez ustanku i we 
wszystkim rozpościera macki swojej władzy! (...) moje powołanie (...) polega na złożeniu siebie 
w ofierze, siebie samego, włącznie ze swoim szczęściem i swoim rozwojem duchowym, aby wal
czyć z rzymską hydrą”, I. Congar, Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952-1956, tłum. M. Romanek, 
Poznań 2008, ss. 85, 87, 92, 264, 347. Książkę wydali drukiem poznańscy dominikanie (Wydaw
nictwo „W drodze”, brak imprimatur).

754 I. Loyola, op. cit., s. 230. Nasza monografia nie ma na celu zbadania religijności, po
bożności i zaangażowania zakonnego Teilharda, ale studium jego filozofii. Mimo to, dobrze jest 
poznać ducha, w jakim de Chardin uprawiał swą filozofię, gdyż deklarował, że jest filozofem 
chrześcijańskim.

755 Teilhard de Chardin, Szczególne cechy gatunku homo sapiens, [w:] Zarys wszechświata, 
s. 328. Por. „napełnione żywą obecnością Chrystusa, te uchrystusowione istoty ludzkie, mieszka
jąc w rozszerzającym się wszechświecie, rozprzestrzeniają proces chrystyfikacji, aby przyspieszyć 
nadejście dnia, kiedy linie ewoluującego wszechświata i ewoluującego Chrystusa w Jego c łonkach 
zbiegną się w punkcie Omega”, Maloney, s. 207. W tych słowach streszcza się dobitnie idea teilhar- 
dowskiego panteizmu ewolucyjnego i monizmu.

75€ Teilhard de Chardin, Zarys wszechświatapersonalistycznego, [w:] Zarys wszechświata,
s. 77. Zob. też Waloszczyk, s. 132, Plater-Syberg, s. 127.

757 Por. ,,1’Univers s’illumine, c’est-à-dire il se découvre capable de combler les plus hautes 
aspirations de notre mystique”, Teilhard de Chardin, L’Esprit nouveau, [w:] idem, Oeuvres,
t. V, p. 121; idem, Nowy duch, [w:] Moja wizja świata, s. 135. Zob. też „Teilhard afirmował różne 
aspiracje panteizującej mistyki, którą jednak nazywał raczej «panchrystyzmem»”, Cz. Bartnik, 
Historia filozofii, s. 458.

758 Por. ,,1’Univers s’échauffe, - c’est-à-dire il s’ouvre tout grand aux puissances d’aimer”, Teil
hard de Chardin, L’Esprit nouveau, [w:] idem, Oeuvres, t. V, p. 121; idem, Nowy duch, [w:] 
Moja wizja świata, s. 134.

Wbrew tradycyjnej filozofii katolickiej w opinii francuskiego uczonego „Miłość 
ewangeliczna (...) w swej najgłębszej istocie nie jest «niczym innym jak miłością ko- 
smogenezy» uchrystycznionej aż po najdalsze konsekwencje”755. To „miłość fizycz
nie buduje wszechświat”756 i dlatego „świat się rozświetla, czyli okazuje się zdolnym 
zadowolić nasze najwyższe aspiracje mistyczne”757, innymi słowy „wszechświat się 
ociepla, czyli otwiera się na oścież dla mocy Miłości”758. Teilhard mógł więc uznać, 
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że „Wszechświat przesyca się miłością i personalizuje mocą samej dynamiki ewo
lucji”759, a „historia jest rozwojem wolności”760. W ten sposób „wszystko zmierza 
w kierunku Piękna i Dobra i pod wpływem Piękna i Dobra”761, dążąc do ostatecz
nego spełnienia i zjednoczenia w Bogu: „Chrystus totalny dopełnia się i jest osią
galny tylko u kresu powszechnej ewolucji”762. Dla Teilharda pojęcie punktu Omega 
ma zatem dwa znaczenia: jednym jest Chrystus, motor ewolucji zbieżnej, a drugim 
- ludzkość, która osiągnęła totalną jedność763. Właściwie lepiej byłoby zatem mó
wić o dwóch omegach: dużej (Chrystus wszechświata) i małej (ludzkość wszech- 
zorganizowana)764, które jednoczą się u kresu historii765. Wówczas świat staje się 

759 Teilhard de Chardin, Rzeczywistość chrystyczna, [w:] Moja wizja świata, s. 420. Pozo
staje zatem: „kochać ów wszechświat naładowany miłością”, Teilhard de Chardin, Rozważania 
o szczęściu, [w:] Zarys wszechświata, s. 147. Por. „wszechświat jest w takim samym stopniu rozum
ny jak i przepojony miłością. (...) Miłość jest siłą kosmiczną scalającą poszczególne świadomości”, 
Marksizm a fenomen, s. 96; „Skoro cała ewolucja okazuje się procesem jednoczenia się w Bogu 
i z Bogiem, wypełnia się ona miłością i staje się godna miłości - aż po najgłębsze przejawy, aż po 
najdalsze fazy”, M. Tazbir, Hart detre teilhardien, [w:] Myśl o. Teilharda..., s. 21.

7“ Bartnik, s. 174. Por. „od początku we wszechświecie (...) ogromna masa bytów, której 
cząstką jesteśmy, pnie się w górę uparcie, niestrudzenie - ku większej wolności”, Teilhard de 
Chardin, Rozważania o szczęściu, [w:] Zarys wszechświata, s. 137.

761 Por. „Lierreur, c’est de s’imaginer que tout est naturellement, initialement, statiquement, 
bon. La vérité c'est de voir que tout cède dans le sens, et sous l’influence, de la Beauté et de la Bonté. 
Telle est la face intérieure de l’Êvolution...”, Teilhard de Chardin, Lettres à Léontine Zanta..., 
s. 91, cyt. przez: Bartnik, s. 173. Krótkie rozważania nad teilhardowską estetyką zob. M. Karaś, 
Piękno w filozofii Teilharda de Chardina, „Estetyka i Krytyka”, nr 19 (2010), s. 61 -71.

762 Teilhard de Chardin, jaka jest moja wiara, [w:] Zarys wszechświata, s. 47; Speaight, 
s. 209. Teilhardowi udało się zarazić swym jednostronnym optymizmem całe rzesze zwolenników 
teilhardyzmu. Por. „jest rzeczą jasną, że współczesna ludzkość stara się zaprowadzić na Ziemi ład 
pomyślany w skali całego globu”, Wildiers, s. 63. W słowach tych widać jakąś wiarę w nadprzyro
dzony charakter historii doczesnej.

763 Por. „Chrześcijaństwo uczy nas, że (...) energetyczne centrum istnieje w osobie Chrystusa, 
którego ponownego przybycia chrześcijanie oczekują na końcu czasów. Paruzja i punkt Omega 
muszą się więc w końcu spotkać ze sobą”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 213; „défini dans 
sa nature et ses propriétés, Oméga rayonne vraiment au ciel de l’avenir comme le moteur et le 
totalisateur complet de la Centrogénèse. Sous son attrait et à son image, les centres cosmiques 
élémentaires se forment et s’approfondissent dans leur matrice de complexité. Et, recueillis par lui, 
ces mêmes centres accèdent à l’immortalité, dès l’instant où, devenus eu-centriques (c’est-à-dire 
personnels) ils deviennent structurellement capables d’entrer en contact, centre à centre, avec sa 
consistance suprême”, Teilhard de Chardin, L'Activation de ¡'Energie, s. 119.

764 Por. „punkt Omega jest ostatecznym i samoistnym biegunem świadomości (nad-świado- 
mości) (...), ma charakter immannentny (...) w drugim znaczeniu, Omega ma charakter trans
cendentny i oznacza rzeczywistość różną od ewoluującego świata, nadprzyrodzoną (...), to Ome
ga wiary tożsama z Bogiem-Osobą, Najwyższą Osobą lub Chrystusem Wszechrzeczy”, Pacewicz, 
s. 98; „ludzkość, czyli noosfera stanowi omegę naturalną (...), kształtuje ją z góry Chrystus jako 
Omega Transcendencji”, Fac, s. 208.

765 Dla wyrażenia tej jedności Teilhard używa słów św. Pawła, że Bóg będzie wszystkim we 
wszystkich.
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osobowy, przebóstwiony i zjednoczony z Bogiem766. Panteizm ewolucyjny staje się 
faktem767.

766 Por. „korzeni tej koncepcji [teilhardyzmu] trzeba szukać u Orygenesa i w innych staro
chrześcijańskich teoriach apokatastazy", W. Stróżewski, op. cit., s. 273.

767 Por. „Chrystus jest dla niego [Teilharda] Chrystusem kosmicznym w pełnym tego słowa 
znaczeniu - w Nim kosmos staje się «super-osobą» i otrzymuje wszystko przewyższający charak
ter”, N. M. Wildiers, Obraz świata..... s. 216. Teilhard był pewien zarówno sukcesu ewolucji, jak 
i triumfu własnych idei: „I am so sure of the final triumph”, Speaight, s. 324.

768 Leon XÏU, Inscrutabili Dei consilio, nr 2-3.
769 Środowisko Boże, s. 294, przypis 1; por. „Le Monde au cours de toute ma vie, par toute 

ma vie, s’est peu à peu allumé, enflammé à mes yeux, jusqu’à devenir, autour de moi, entièrement 
lumineux par le dedans... Telle que je l’ai expérimentée au contact de la Terre: - la Diaphanie 
du Divin au coeur d’un Univers devenu ardent... Le Christ. Son Coeur. Un Feu: capable de tout 
pénétrer - et qui, peu à peu, se répandait partout”, Teilhard de Chardin, Le Milieu Divin, [w:] 
idem, Oeuvres, t. IV, s. 25, przypis 1.

Przeciwko takiemu optymizmowi papież Leon XIII opisywał teraźniejszość, cza
sy u schyłku XIX stulecia, w kategoriach tradycyjnej katolickiej historiozofii, gdy na
pisał w swej inauguracyjnej encyklice: „Od samego początku Naszego pontyfikatu 
smutny przedstawia się Nam obraz zła ogarniającego zewsząd rodzaj ludzki, a mia
nowicie tak szeroko widoczne podważanie najwyższych prawd, na których jak na 
fundamentach opierają się zręby ludzkiego społeczeństwa, ta zuchwałość umysłów 
nie znosząca jakiejkolwiek prawowitej władzy, ta wieczna przyczyna sporów, skąd 
pochodzą wewnętrzne starcia oraz straszne i okrutne wojny, pogarda dla praw (...), 
niewyjaśniona żądza przemijających rzeczy i zapominanie o wiecznych (...), przy
czyna tego zła tkwi przede wszystkim w lekceważeniu i odrzucaniu tego wzniosłego 
autorytetu Kościoła, który w Bożym imieniu prowadzi ludzkość i jest ostoją i obroń
cą prawowitej władzy”768.

Teilhard aż do końca życia pozostał wierny swej wizji dziejów powszechnych. 
Komentując wiele lat później powstałe w latach 1926-1927 Środowisko Boże, napisał 
(niejako tytułem podsumowania całej swej działalności filozoficznej) słowa, które 
wydawcy umieścili w przypisie do jednego z fragmentów tego głównego dzieła fran
cuskiego uczonego: „Świat w ciągu całego mego życia, przez całe moje życie powoli 
rozpalał się, rozpłomieniał w moich oczach, aż stał się wokół mnie całkowicie świe
tlisty od wewnątrz... Diafania Boga w sercu wszechświata, ta, której doświadczyłem 
w kontakcie z Ziemią, rozjarzyła się... Chrystus, Serce wszechświata, Ogień zdolny 
wszystko przeniknąć, który powoli rozprzestrzeniał się wszędzie”769.

Polski badacz myśli de Chardina J. Czarkowski ukazał jego opis przyszłości w na
stępujących słowach: „przedstawiając przyszłość gatunku ludzkiego (co utożsamia 
z finalnym stanem całej kosmogenezy), Teilhard używa wielu rozmaitych określeń: 
arcymolekuła hiper-złożona, hiper ześrodkowana i hiper-świadoma; coś bardziej 
skomplikowanego i bardziej ześrodkowanego niż człowiek; wyższa zcentralizowana 
złożoność i wyższa świadomość; olbrzymia hiper-komórka; mózg mózgów; jeden 
duchowy organizm; super-organizm złożony z jednostek tak jak jednostki są złożone 
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z komórek; ujednolicona refleksja, w której myśli jednostek funkcjonują jak komórki 
jednego mózgu ludzkości. Najbardziej charakterystyczną właściwością tych określeń 
jest odwoływanie się do pojęć biologiczno-psychologicznych oraz częste stosowa
nie przedrostków wzmacniających”770. Prezentacja ta jest trafnym streszczeniem 
zarówno teilhardowskiego języka, jak również utopijnego myślenia francuskiego 
historiozofa. Należy zatem pamiętać, że w mesjanizmie de Chardina myślenie w ka
tegoriach biologicznych odgrywa zasadniczą rolę. Jako paleontolog rozważał prze
szłość, ale w badaniach przyszłości odwoływał się do tych samych kategorii: starał się 
rzutować swe biologiczne wyobrażenia na dalszy bieg dziejów i odwrócić procesy 
ramifikacji (różnicowania), aby u kresu historii ostatecznie zwyciężyła unifikacja 
i konwergencja do punktu Omega. Na tym głównie polega element przeformuło- 
wanej inspiracji chrześcijańskiej w myśli Teilharda, chociaż oczywiście jest to nowe 
chrześcijaństwo, chrześcijaństwo „bez zła”771. W wizji de Chardina u kresu dziejów 
rodzi się świadomość nadludzka. Trudno sobie wyobrazić, na czym miałaby polegać 
ta kolektywna postać życia psychicznego. Współczesna biologia nie zna przecież ta
kiego zjawiska.

™ J. Czarkowski, Oblicza personalizmów. Konfrontacja antropologii filozoficznej E. Mounie- 
ra i P. Teilharda de Chardin, Toruń 1994, s. 88-89, Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

771 Klasyczna historiozofia chrześcijańska odwołuje się do innych zasad niż Teilhard: „myśl 
katolicka jest szczególnie wyczulona na problematykę moralną i to nadaje jej swoisty charakter 
i decyduje o odrębności wobec innych kierunków. Podejmuje problem roli zła moralnego w dzie
jach, jego przyczyn i szans przezwyciężenia. Pyta o możliwość moralnej oceny zjawisk historycz
nych, o ich sens eschatologiczny i odrzuca panujący w myśli mieszczańskiej sceptycyzm historio
zoficzny”, Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, wyd. 2, Warszawa 1983, s. 266, Biblioteka Wiedzy 
Współczesnej Omega, 264.

772 Bliższa analiza oddziaływania Teilharda w myśli chrześcijańskiej drugiej połowy XX wieku 
zasługuje na osobną monografię i wymaga obszernych badań źródłowych. W ostatnim rozdziale 
tej monografii naszkicujemy tylko podstawowe refleksje.

Przedstawienie (w oparciu o materiały źródłowe) wizji Teilharda de Chardin, 
oszałamiającej swym rozmachem i uderzającej swym optymizmem, pozwala na ko
niec przejść do krótkich rozważań nad oddziaływaniem tej niezwykłej syntezy na 
współczesną myśl chrześcijańską XX wieku772.
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Oddziaływanie Teilharda w Kościele

Jak wspomnieliśmy w szkicu biograficznym, francuski uczony zmarł w kwietniu 
1955 w Nowym Jorku773. Część jego pism filozoficznych krążyła już wtedy po świecie 
w wydawanych nielegalnie kopiach. Po śmierci de Chardina powstał komitet nauko
wy złożony z jego zwolenników i zaczęła się edycja kolejnych tomów dzieł francu
skiego uczonego, wbrew woli władz zakonnych i Stolicy Apostolskiej774. Pojawiły się 
zakazy rozpowszechniania tych publikacji w Kościele, ale nie były one zbyt ściśle 
przestrzegane775. Zwolennicy Teilharda pojawili się nie tylko wśród świeckich, ale 
także w seminariach duchownych, pośród jezuitów, kapłanów, a nawet biskupów776.

773 Nie jest prawdziwa opinia, że „[Teilhard] umiera (...) i zostaje pogrzebany całkowicie 
anonimowo gdzieś w okolicach Nowego Yorku", Minois, s. 345. Nagrobek de Chardina jest taki 
sam, jak innych jezuitów pochowanych na tym samym cmentarzu zakonnym w St. Andrew-on- 
-Hudson. Napis głosi: „IHS. P. Pierre Teilhard SJ. Natus 1 Mai 1881. Ingressus 19 Mar 1899. Obiit 
10 Apr 1955. RiP”, Teilhard de Chardin, Le Milieu Divin, [w:] idem, Oeuvres, t. IV, fotografie 
zamieszczone po s. 192.

774 Por. „Święte Oficjum interweniuje dwukrotnie, w roku 1957 i 1962, zabraniając sprzedaży 
w księgarniach katolickich jego dzieł oraz nakazując ich wycofanie z bibliotek seminariów i uczelni 
katolickich, ponieważ zawierają «dwuznaczności, a nawet poważne błędy narażające na szwank 
naukę katolicką»”, Waloszczyk, s. 20.

775 Por. „Występują przeciw niemu nie tylko orędownicy neotomizmu, lecz i wpływowe koła 
hierarchii kościelnej, które w filozofii Teilharda widzą zarówno zagrożenie dla tradycyjnej kato
lickiej nauki społecznej, przeciw której skierowane jest ostrze filozofii Teilharda, lecz i dla samej 
religii, dla teologii, dla podstaw egzystencji Kościoła jako instytucji”, Myslek, s. 163-164.

776 W roku 1959 wzrost wpływów teilhardyzmu w Kościele (w tym nawet w samym Rzymie) 
konstatował biskup brazylijski z Diamantyny, Gerald Proença Sigaud (1909-1998), później jeden 
z liderów nurtu konserwatywnego na Soborze, pisząc raport o stanie Kościoła: „Ex seminariis et 
ex ipsa Alma Urbe redeunt seminaristae pieni idearum Revolutonis. Ipsi se dicunt «maritainistas», 
sunt «discipuli Teilhard de Chardin», «socialistae catholici», «evolutionistae». Raro sacerdos qui 
Revolutionen! impugnai ad Episcopatum evehitur; frequenter ii qui ei favent”. Acta et Documenta 
Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, series I (Antepraeparatoria), vol. II (Consilia et Vota 
Episcoporum et Praelatorum), pars 7 (America Meridionalis - Oceania), Vatican 1961, s. 181.
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Kilka lat później (1958) zmarł nastawiony tradycyjnie papież Pius XII, a Tron 
Piotrowy w Rzymie objął Jan XXIII (1958-1963), który postanowił dokonać odnowy 
w Kościele, sięgając do różnych nurtów myśli współczesnej777. W teologii pojawiły 
się nowe idee, a zwolennicy reform (potępiani dotąd przez Święte Oficjum) przybyli 
na zwołany właśnie II Sobór Watykański, zaproszeni przez papieża. Historyk idei Z. 
Łotys słusznie zauważa, że „«Teologia rzeczywistości ziemskich», w tym «teologia 
postępu» i inne bez intelektualnego wkładu w ich powstanie Pierrea Teilharda de 
Chardin, byłyby niemożliwe lub w najlepszym przypadku pojawiłyby się później”778. 
Zdaniem innego badacza myśli Teilharda K. Waloszczyka „Sobór Watykański II 
uznał religijną wartość postępu doczesnego”779. Idea ta była tak ważna dla filozofa, 
że mówił o niej nawet w żartach: „gdyby cię wybrano papieżem, czego by dotyczyła 
twoja pierwsza encyklika? (...) Dotyczyłaby sensu postępu”78“. Marzenia te spełnili 
Jan XXIII i Paweł VI.

777 Z początku reformy były umiarkowane i nie brak opinii, że „Papież Jan [XXIII] sam nie był 
liberałem. W 1950 roku przeciwdziałał poczynaniom zarażonego marksizmem francuskiego ruchu 
księży-robotników. W 1961 r. Święte Oficjum przestrzegało przed tendencjami heterodoksyjnymi 
wśród biblistów katolickich. W czerwcu 1962 r. wyszło «monitum» potępiające prace Teilharda 
de Chardin”, M. Davies, Drugi Sobór Watykański a wolność religijna, tłum. A. Juchniewicz, 
Warszawa 2002, s. 118. Jednak z drugiej strony otwarta postawa papieża stała się nawet okazją do 
żartów: „Pewien dyplomata watykański oświadczy! (...), że gdyby Jan XXIII dożył II sesji soboru - 
to prawdopodobnie zaproponowałby na nim zmianę Składu Apostolskiego. Zmieniony fragment 
otrzymałby brzmienie: «Wstąpił na niebiosa, siedzi po lewicy Boga Ojca Wszechmogącego»”, 
L. Algisi, op. cit., s. 423.

778 Łotys, s. 9.
779 Waloszczyk, s. 109. Cytowany fragment soborowej konstytucji Gaudium et spes (nr 39) 

jest jednak wieloznaczny: „choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu Królestwa 
Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może 
przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej”. Z tych słów nie wynika bowiem, czy 
lepsze urządzenie społeczności ludzkiej tylko umożliwia rozwój życia religijnego, czy też jest jego 
integralnym elementem i czynnikiem. K. Waloszczyk podaję inny przekład tego fragmentu, ale 
sens jest ten sam.

780 Por. Lettresfamilieres..., s. 176, cyt. przez: Waloszczyk, s. 173. O wpływie Teilharda na Ka
techizm Kościoła katolickiego (1992) wspomina krótko G. Pacewicz (Pacewicz, s. 117).

781 Niemiecki historyki jezuita stwierdził nawet pochopnie: „Reformy Soboru Watykańskiego 
II miały swych «proroków» i «poprzedników» w różnych kościelnych kierunkach i prądach, które 
przez wieki spychane były w obszar herezji, albo przynajmniej uważane były za «niekościelne». 
Należały do nich reformacja, «jansenistyczne» prądy XVII i XVIII wieku, «katolickie oświecenie» 
zamykające się wiatach 1770-1830, «liberalny katolicyzm» Lamennais, Montalemberta i Dóllinge- 
ra oraz «katolicyzm reformistyczny» i «modernizm» z przełomu wieku. Faktycznie sobór oznaczał 
zrehabilitowanie, a przynajmniej spóźnione kościelne uznanie zasadniczych propozycji wysuwa
nych przez te kierunki”, K. Schatz SJ, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, 
tłum. J. Zakrzewski, wyd. 2, Kraków 2002, s. 258.

W dobie soborowej w Kościele rozpoczął się proces głębokich zmian i reform, 
których skutki są porównywalne do ustrojowych przemian wywołanych w Europie 
przez wydarzenia we Francji w r. 1789781. Świadectwo tym czasom dał sam papież 
Jan XXIII, gdy zanotował, po oznajmieniu kardynałom o swych planach soborowych: 
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„Kiedy powiedziałem im o swojej decyzji i spostrzegłem ich zdumienie, dopiero wte
dy uświadomiłem sobie, że rozpocząłem rewolucję”782. Ważnym jej elementem stały 
się poglądy de Chardina783. Dla zwolenników zmian uchodził on bowiem za rzecz
nika zbliżenia do wiodących nurtów ideowych współczesnego świata784. Teilhardyzm 
zdawał się łączyć Kościół ze światem nowoczesnym i dobrze wyrażał idee popular
ne w świecie zachodnim w latach sześćdziesiątych785. Miał być narzędziem dialogu 
z myślą współczesną786. Cenili go liberalnie nastawieni katolicy, a także protestanci 
i niewierzący.

782 L. Algisi, op. cit., s. 419. Zob. „Generał zakonu Pedro Arrupe w liście przysłanym do pro
wincjała jezuitów pisał [w roku 1981], iż «koncepcje o. Teilharda zapowiedziały otwarcie się Ko
ścioła na świat i dążenie do przymierza z kulturą, co charakteryzuje nauczanie Soboru, Jana XXIII, 
Pawła VI, a obecnie Jana Pawła II (...), Teilhard wyraził profetyczne intuicje wielu problemów»”, 
Waloszczyk, s. 22.

782 Amerykański duchowny ks. M. Martin w swej książce Jezuici ukazuje wpływy Teilharda 
de Chardina na ekspertów oraz francuskich i innych zachodnioeuropejskich Ojców Soboru. Por. 
M. Martin, op.cit., s. 288-305. Z kolei o. Henri de Lubac w swych pamiętnikach z doby soborowej 
wielokrotnie wspomina system de Chardina oraz swoje wystąpienia w jego obronie, a także liczne 
polemiki toczone woków teilhardyzmu. Por. H. de Lubac, Carnets du Concile, t. 1-2, Paris 2007. 
Por. np. t. 1, s. 89 (Jan XXIII i teilhardyzm); s. 90-91 (polemiki toczone we Francji); vol. 2, s. 410 
(krytyka Teilharda przez bpa Sigauda).

784 Por. „po śmierci Teilharda wybuchła jednak burza w filozofii chrześcijańskiej i dzisiaj zwo
lenników tego filozofa liczyć już można nie na setki, lecz na tysiące”, Tanalski, s. 112.

785 Por. „[Teilhard był] gorliwie broniony przez środowisko jezuitów «nowej teologii» z Lyonu 
(...). Równocześnie widoczny jest jego wpływ na tych teologów. Znane są także pochwały ze stro
ny środowisk antykościelnych jak masoneria i marksiści”, D. J. Olewiński, op. cit., s. 62.

786 Na temat burzliwych obrad soborowych i dyskusji toczonych wówczas na temat plano
wanych reform por. R. Wilt gen, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, tłum. 
A. Słowik, Poznań 2001.

787 Por. „Giovanni XXIII, nell’aprire il Concilio Vaticano II, riproporrà l’ottimismo teilhardia- 
no per la vita, rifiutando «le insinuazioni» di tutti quelli che nel mondo non vedono che sventure 
e male e non riescono a focalizzare un avvenire favorevole all’essistenza del uomo”, B. di Iasio, 
Teilhard de Chardin ovvero la realtà dell'utopia, Bari 1992, s. 73.

788 Pod wpływem optymizmu Jana XXIII głosy krytyczne wobec współczesności były na So
borze coraz słabsze. Dotyczyły one rówież Teilharda. Por. „o. Benedykt Reetz, opat benedyktynów 
(...), zaatakował naukę Teilharda de Chardin «(...) Opinia Teilharda (...) grzeszy zbytnim opty
mizmem (...), Ziemia nie jest rajem, a żywot człowieka jest walką. Nauka tego filozofa jest trudna 
do pogodzenia z rzeczywistością śmierci, grzechu, diabła, a nawet samego Odkupienia»”, Z. Czaj - 
kowski, Na Soborze i poza Soborem, Warszawa 1965, s. 320.

Przemawiając do zgromadzonych na otwarciu Soboru biskupów z całego świata, 
w dniu 11 października 1962 r„ Jan XXIII dał wyraz swemu optymizmowi i wie
rze w człowieka, odwołując się do nowej antropologii i nowej filozofii dziejów787. 
Zdaniem papieża nasza epoka różni się od przeszłości, rodzą się nadzieje na nowe 
ułożenie wszystkich relacji w świecie ludzkim, a pesymiści, widzący wszędzie upa
dek, powinni zaprzestać swych dramatycznych przestróg i refleksji, wieszczących po
wszechny upadek religijności i kultury chrześcijańskiej788.
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Słuszna jest opinia, że „Teilhardyzm zaistniał wyraźnie we wstępie do encykli
ki Jana XXIII Pacem in terris, uwidocznił się tam szczególnie w apologii człowieka 
jako kontynuatora «boskiego dzieła stworzenia», przejawił się w przesunięciu ak
centów z chrześcijańskiej metafizyki na antropologię filozoficzną”789. Aby dać wy
raz soborowemu optymizmowi przywołajmy też słowa samego papieża Jana, który 
napisał: „w naszych czasach społeczność ludzka przekształca się, przyjmując nowe 
formy życia społecznego i publicznego. Ponieważ wszystkie narody albo już osią
gnęły wolność, albo są w trakcie jej zdobywania, dlatego w niedalekiej przyszło
ści nie będzie ani narodów panujących nad innymi, ani pozostających pod obcym 
panowaniem”790.

789 Łotys, s. 171. Zob. też „w encyklice Pacem in terris znajdują się poglądy dość bliskie prze
konaniom Teilharda”, Mysłek, s. 164.

790 Jan XXIII, Pacem in terris, wyd. 2, Kraków 1969, nr 42. W napisanym przez Karola KI auzę 
wstępie do wyboru pism Teilharda de Chardin, Rozum i wiara, tłum. M. Tazbir, K. Waloszczyk, 
Warszawa 2003, s. 7 i 10: możemy przeczytać „wizja (...) [teilhardowska] stała się dla wielu myśli
cieli i ludzi Kościoła niezwykle skutecznym czynnikiem inspirującym, sięgającym aż po atmosferę 
dyskusji Soboru Watykańskiego II (...), Teilhard de Chardin zasługuje na postawienie go w rzędzie 
wiodących myślicieli kultury europejskiej”. Zob. też M. Schoof, op. cit., s. 118.

791 Por. wypowiedź, że: myśl Teilharda „przenika (...) coraz intensywniej do teologii i filozofii 
(...), jego oddziaływanie będzie długotrwałe i głębokie”, Waloszczyk, s. 117.

792 Por. „Quaedam vulgantur opera, etiam post auctoris obitum edita, Patris Petri Teilhard 
de Chardin, que non parvum favorem consequuntur. Praetermisso iudicio de his quae ad scientias 
positivas pertinent, in materia philosophica ac theologica satis patet praefata opera talibus scatere 
ambiguitatibus, immo etiam gravibus erroribus, ut catholicam doctrinam offendant. Quapropter 
Emi ac Revmi Patres Supremae Sacrae Congregationis S. Officii Ordinarios omnes necnon Supe
riores Institutorum religiosorum, Redores Seminariorum atque Universitatum Praesides exhor- 
tantur ut ánimos, praesertim iuventum, contra operum Patris Teilhard de Chardin eiusque asse- 
clarum pericula efficaciter tutentur”, „Acta Apostolicae Sedis”, t. 54 (1962), s. 526.

Papież Jan XXIII był przychylny niektórym poglądom francuskiego badacza, ale 
chcąc zadbać o powolne dojrzewanie nowych idei w Kościele, zrównoważyć różne 
tendencje doktrynalne i uniknąć skrajności, poddawał krytyce nadmierny zapał teil- 
hardystów. Papież zatwierdził więc wydany w roku 1962 przez Kongregację św. Ofi- 
cjum monit, a więc upomnienie przed pismami Teilharda, które budziły entuzjazm 
kościelnej lewicy791. W dokumencie tym czytamy: „Upowszechniane są pewne prace, 
także wydawane po śmierci autora, ojca Piotra Teilhard de Chardin, które są otaczane 
niemałą życzliwością. Pomijając sąd o kwestiach należących do nauk pozytywnych, 
należy powiedzieć, że w sprawach tak filozoficznych, jak też i teologicznych dosta
tecznie jasno we wspomnianych pracach roi się od takich niejasności, jak też ciężkich 
błędów, które sprzeciwiają się doktrynie katolickiej. Z tego powodu Ojcowie Świętej 
Kongregacji Świętego Oficjum zachęcają wszystkich Biskupów, jak też i Przełożonych 
Instytutów religijnych, Rektorów Seminariów a także Władze Uniwersytetów, aby 
dusze, przede wszystkim młodzieży, skutecznie strzegli przed niebezpieczeństwami 
prac ojca Piotra Teilhard de Chardin i jego zwolenników”792.
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W różnych dokumentach soborowych (opublikowanych przez Pawła VI) moż
na dostrzec tezy utrzymane w duchu teilhardyzmu793. Możemy w nich przeczytać, 
że „głównie dzięki zwiększonym środkom różnorakiego kontaktu między naroda
mi rodzina ludzka stopniowo uświadomiła sobie i stworzyła jedną na całym świecie 
wspólnotę”, a także: „Kościół uznaje ponadto wszystko to, co jest dobre w dzisiejszym 
dynamizmie społecznym: przede wszystkim ewolucję ku jedności (evolutionem ver
sus unitatenï) oraz proces zdrowej socjalizacji i stowarzyszania się obywatelskiego 
i gospodarczego. Popieranie bowiem jedności wiąże się z najgłębiej rozumianą misją 
Kościoła, ponieważ on sam jest «w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludz
kiego (totiusąue generis fiumani unitatis')»"79'1.

7,5 Por. „W dokumentach Soboru, szczególnie w konstytucji Gaudium et spes, można wyczuć, 
a nawet wyraźnie odczytać wpływy myśli teilhardowskiej. Dotyczy to zwłaszcza nauki o pozytyw
nym związku wartości ziemskich z Królestwem Bożym”, Waloszczyk, s. 20; „intuicje francuskiego 
jezuity dotyczące pracy wyraził także Sobór”, ibidem, s. 234. Na Soborze „naszkicowana została 
antropologia, która unika prezentacji tomistycznej (...), odnajdujemy (...) [w Gaudium et spes] 
echo filozofii Teilharda de Chardin”, R. Wi n 1 i n g, op. cit., s. 171. Zob. też K. S c h a t z, op. cit., s. 313; 
Fac,s. 157.

™ Por. „adiuvantibus imprimis auctis inter nationes multimodi commercii mediis, familia 
humana paulatim tamquam unam in universo mundo communitatem sese agnoscit atque con
struit (...) Ecclesia insuper agnoscit quidquid boni in dynamismo sociali hodierno invenitur: 
praesertim evolutionem versus unitatem, processum sanae socializationis et consociationis civilis 
et oeconomicae. Promotio enim unitatis cum intima Ecclesiae missione cohaeret, cum ipsa sit 
«in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque 
generis humani unitatis»", II Sobór Watykański, Gaudium et spes, r. 33 i 42; „Acta Apostolicae 
Sedis”, t. 58 (1966), s. 1052 i 1061. Konserwatywny krytyk dokumentów soborowych nie zawa
hał się powiedzieć, że „«duch», który opanował Sobór, i który zainspirował tak wiele niejasnych, 
dwuznacznych, a nawet otwarcie błędnych tekstów, nie miał nic wspólnego z Duchem Świętym, 
był to raczej duch współczesnego świata, duch liberalizmu Teilharda de Chardin, duch moder
nizmu, sprzeciwiający się Królestwu naszego Pana Jezusa Chrystusa”, M. Lefebvre, Oskarżam 
Sobór, Warszawa 2003, s. 18.

7.5 Por. „II pensiero teilhardiano entra nel messaggio e nell’ opera di Papa Roncalli, apre nel 
Concilio Ecumenico [Vaticano] II prospettive nuove suggerendo una visione più serena del uomo 
e del suo destino", B. di Iasio, op. cit., s. 73; J. Haught, More Being. The Emergence of Teilhard de 
Chardin, „Commonweal”, June 2009, s. 17-19; a także: „ani papieże Jan XXIII i Paweł VI ani Sobór 
Watykański nie skrytykowali uczonego jezuity, a nawet przeciwnie, otwarcie lub dyskretnie korzy
stają z jego prac”, Tanalski, s. 113; „Nothing that Teilhard said in public or in private - and much 
that he did not say - was left unsaid at the Second Vatican Council. Much that he had clamoured 
for was implied or incorporated in its decrees”, Speaight, s. 14.

7.6 Por. „Teilhard był na około 40 lat przed «Deklaracją o wolności religijnej» Soboru Waty
kańskiego II ideowym prekursorem dialogu między współczesnymi religiami świata”, Waloszczyk, 
s. 208; „Teilhard de Chardin est l'homme le plus lu à la fois dans les loges et dans les séminaires”, 
Y. Marsaudon, ^oecuménisme vu par un franc-maçon de tradition, Paris 1964, s. 25.

W literaturze pojawiają się zatem opinie o istotnym wpływie myśli de Chardi- 
na na soborowe dostosowanie Kościoła do ducha współczesnego świata795. Wśród 
soborowych idei, na które Teilhard miał duży wpływ, wymienić trzeba również 
koncepcje ekumenizmu i wolności religijnej796. Protesty tradycyjnie nastawionych 
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biskupów zostały szybko zagłuszone reformistycznym entuzjazmem zwolenników 
zmian797. Pojawiły się głosy, aby zastąpić tomizm teilhardyzmem798.

7.7 Por. „na początku Soboru główny atak integrystów był skierowany przeciw koncepcjom 
francuskiego uczonego i myśliciela [Teilharda], a jego interpretator, ojciec de Lubac, pomawiany 
był wówczas niemal o głoszenie herezji. Dziś sytuacja radykalnie się zmieniła. Jak wiadomo, sam 
Paweł VI jest pilnym czytelnikiem ojca Teilharda, a jego prace, początkowo wycofane z witryn 
watykańskich księgarń, obecnie wykładane są obok portretów obu ostatnich papieży", Z. Czaj
kowski, Ostatnia sesja Vaticanum II, Warszawa 1966, s. 157.

7.8 Por. „s’il s’ agit de son influence de fait: jusque sous les voûtes de Saint-Pierre! Quelqu’un 
devrait relever toutes les interventions à résonance teilhardienne qui furent faites durant les assem
blées conciliaires. Le clou fut celle où un archevêque proposa de remplacer saint Thomas d’Aquin 
par Teilhard”, R. Valnève, op. cit., s. 136.

7,5 Paweł VI, Populorum progressio, nr 17, cyt. przez: Waloszczyk, s. 54.
800 Paweł VI powołał się wprost na fragmenty „Środowiska Bożego” Teilharda de Chardin, 

gdy w homilii wygłoszonej dnia 6 stycznia 1975 r. powiedział: „Citiamo un Autore, iniziato a que
sto confronto dell’uomo moderno con l’esplorato mondo circostante; egli scrive: «l’arricchimento 
e il turbamento del pensiero religioso, nel nostro tempo, derivano senza dubbio dalla rivelazione 
che si apre, intorno a noi ed in noi, dalla grandezza e dall'unità del Mondo. Intorno a noi, l’e Scienze 
del Reale distendono smisuratamente gli abissi del tempo e dello spazio, palesano incessantemente 
dei vincoli nuovi fra elementi dell’universo»” (tekst homilii jest zamieszczony na oficjalnej stronie 
internetowej Stolicy Apostolskiej: www.vatican.va).

801 Paweł VI powiedział sam: „Ojciec Święty lubi cytować Teilharda de Chardin, który podał 
wyjaśnienie świata i pośród mnóstwa fantazji i mnóstwa nieścisłości umiał odczytać wewnątrz 
rzeczy rozumną zasadę, która winna nazywać się Bogiem”, cyt. za: Minois, s. 345-346.

802 Cyt. za: Gadacz, t. 1, s. 405.
801 Por. Minois, s. 346.
80,1 W kościole katolickim w Ellwangen (Badenia-Wirtembergia) znajduje się witraż, przed

stawiający Teilharda wraz Janem XXIII. Zob. też „At Gonzaga University in thè state of Washing- 

Sam papież Paweł VI w swej encyklice Populorum progressio (1967) nawiązał do 
teilhardowskiej idei postępu, gdy pisał: „wszystkie formy cywilizacji powstają, roz
kwitają i przemijają. Ale jak fale morza podczas przypływu jedna za drugą coraz głę
biej wdzierają się w wybrzeże, tak też i rodzaj ludzki posuwa się w biegu historii”799. 
Podczas swych publicznych wystąpień Paweł VI powoływał się na pisma Teilharda800, 
a w środowiskach watykańskich liberałów powtarzano, jak chętnie czyta różne frag
menty z kompletu jego dzieł801.

Wydaje się, że również Jan Paweł II był w jakiś stopniu przychylny wobec wi
zji francuskiego paleontologa, bo przecież w roku 1981 watykański Sekretarz Stanu 
(czyli niejako minister spraw zagranicznych polskiego papieża), Agostino kard. Ca- 
saroli (1914-1998), skierował pochwalny list do rektora Instytutu Katolickiego w Pa
ryżu (z okazji setnej rocznicy urodzin Teilharda), w którym napisał m.in: „niezwykły 
oddźwięk, jaki wywołały prace ojca Teilharda de Chardin, a także promieniowanie 
jego osobowości oraz bogactwo jego myśli naznaczyły trwałym piętnem naszą epokę 
(...), jego intuicje obudziły szerokie echo”802. Wkrótce potem ukazał się jednak ko
munikat Stolicy Apostolskiej, wyjaśniający, że dawne zastrzeżenia pod adresem de 
Chardina pozostają w mocy803. Świadczy to o umiarkowanej recepcji teilhardyzmu 
w Kościele804.
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Można zaryzykować tezę, że współcześni uczeni katoliccy, chcąc nawiązać dialog 
ze światem, wydobywają z zasobu idei chrześcijańskich i niechrześcijańskich te tezy, 
który dają się przeformułować i zastosować do świata jako całości"ns. Ich chrześcijań
ski, nadprzyrodzony sens schodzi jednak na drugi plan, a dowartościowanie ludzko
ści i świata prowadzi w stronę naturalizmu805 806. System Teilharda jest w tej inicjatywie 
głęboką inspiracją i niezastąpionym sojusznikiem807.

ton - also run by the Jesuits - one of the students’ hostels is now called Chardin Hall, and a large 
photograph of Teilhard presides over their comings and goings”, Speaight, s. 230. Wielu katolickich 
teologów i hierarchów wypowiadało się przychylnie na temat teilhardyzmu przy różnych okazjach. 
Cz. Bartnik był profesorem KUL. Jan Paweł II popierał zaś filozoficzny i teologiczny pluralizm, 
w którym zapewne mieściły się także różne opinie Teilharda. Wątek ten można by uczynić osob
nym tematem badań.

805 W literaturze nie brak przykładów, jak poważne zmiany w teologii katolickiej wprowadzali 
na własną rękę niektórzy reformiści. Jako dość skrajny przykład można podać przypadek holen
derskiego jezuity Jana van Kilsdonka, który uznał, że należy „odmitologizować chrześcijaństwo” 
(sic!) i odrzucił liczne dogmaty wiary. Jego postępowanie ostatecznie nie spowodowało nawet utra
ty stanowiska duszpasterza akademickiego w Amsterdamie, gdyż został usunięty z funkcji, a na
stępnie przywrócony do pracy, chociaż pozostał przy radykalnych poglądach. Por. I. Różycki, 
Początki «nowej teologii», „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 7 (1969), s. 56-57.

806 Por. J. McKenzie, op. cit., s. 272: „Teilhard de Chardin (...) zdaniem wielu osób jest naj
bardziej wpływowym autorem w naszym stuleciu”. Zob. też „Dzieło Teilharda na zawsze zmieniło 
życie tysięcy ludzi”, M. Schoof, op. cit., s. 116; „w wielu punktach idee Teilharda wywierają wpływ 
na dzisiejszą teologię”, N. M. Wildiers, Obraz świata..., s. 218.

807 Gdy Józef kard. Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI, pisał o rewizji postanowień Syl
labusa Piusa IX, to wśród inicjatorów takiej zmiany możemy dostrzec Teilharda, zajmującego czo
łową pozycję zwolennika nowej teologii. Zob. „Stawiając ogólną diagnozę tego tekstu [Gaudium et 
spes II Soboru Watykańskiego) można powiedzieć, że jest to (razem z tekstami o wolności religijnej 
i o religiach świata) rewizja Syllabusa Piusa IX, czymś w rodzaju anty-Syllabusa (...). Wystarczy 
nam tutaj zaznaczyć, że tekst gra rolę anly-Syllabusa w takim stopniu, w jakim stanowi próbę 
oficjalnego pojednania Kościoła ze światem takim, jakim się stał od 1789 roku”, J. Ratzinger, Les 
principes de la Théologie catholique, Paris 1982, s. 426.

808 Por. „dove Paolo descrive l’apostolato come sacerdozio, la funzione del sacerdozio è con
sacrare il mondo perché diventi ostia vivente, perché il mondo diventi liturgia: che la liturgia non 
sia una cosa accanto alla realtà del mondo, ma che il mondo stesso diventi ostia vivente, diventi 
liturgia. E’ la grande visione che poi ha avuto anche Teilhard de Chardin: alla fine avremo una vera 
liturgia cosmica, dove il cosmo diventi ostia vivente. E preghiamo il Signore perché ci aiuti a es
sere sacerdoti in questo senso, per aiutare nella trasformazione del mondo, in adorazione di Dio, 
cominciando con noi stessi”, Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas nieszporów w katedrze 
w Aoście, 24 lipca 2009, tekst dostępny w kilku językach na stronach internetowych Watykanu: 
www.vatican.va. Zob. też An Endorsement by Pope Benedict XVI of Teilhard de Chardin, „Teilhard 
Perspective”, nr 2 (2009), s. 1-3.

Papież Benedykt XVI, mimo że uchodzi za rzecznika umiarkowanego konserwa
tyzmu doktrynalnego, także publicznie nawiązał do myśli de Chardina, podkreślając 
pozytywne znaczenie „kosmicznej liturgii” (una vera liturgia cosmica) postulowanej 
przez francuskiego filozofa, która prowadzi do przekształcenia kosmosu w Hostię 
Jezusa Chrystusa (ostia vivente). Zdaniem papieża jest to wielka wizja i zadanie dla 
współczesnych kapłanów808.
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Rozdział VI

W Polsce niektórzy znani uczeni sięgają do dziedzictwa myśli francuskiego uczo
nego. Jako przykład można podać emerytowanego ordynariusza diecezji opolskiej, 
ks. abpa Alfonsa Nossola, który powiedział wprost, że „Wizja Chrystusa kosmiczne
go, Teilhardowska wizja, powraca, gdyż ma wiele do powiedzenia i ma swoje głębo
kie uzasadnienie (...), wizja rozwoju świata (...) napawa mnie nową nadzieją na coś 
jeszcze bardziej kosmicznie uniwersalnego. Być może dopiero wówczas przeżyjemy 
epokę prawdziwej jedności, która będzie korygowana przez wielość kultur i religii, 
zbliżymy się do pierwotnych, właściwych założeń Bożego pomysłu na człowieka 
i świat”80’. W słowach tych znajduje wyraz nie tylko ogólna inspiracja teilhardyzmem, 
ale również przekonanie, że wizja ta jest prawdziwa na gruncie teologii katolickiej, że 
otwiera epokę nowego uniwersalizmu ogólnoludzkiego. Oczywiście, nie wszyscy ule
gli temu czarowi wizji francuskiego paleontologa. Krytycy byli jednak w mniejszości.

W większości publikacji na temat inspiracji, poglądów, oddziaływania i wizji 
przyszłości francuskiego uczonego bardzo mało miejsca poświęca się kluczowej 
kwestii relacji pomiędzy tradycyjną, scholastyczną i tomistyczną filozofią katolicką 
a teilhardyzmem. Nasza analiza tej wizji świata byłaby niepełna, a nawet pozbawio
na zasadniczego elementu, gdyby nie postawić całościowo rozumianego zagadnienia 
wzajemnych relacji między tradycyjnym katolicyzmem a poglądami de Chardina, 
odpowiadając jasno na pojawiające się przy tej okazji pytania. Jego postulat zbudo
wania «neochrześcijaństwa» skłaniał do refleksji: czym się różni religia Teilharda od 
religii Kościoła rzymskiego pozbawionej owego sugerowanego przedrostka «neo». 
Znaczny sukces teilhardyzmu w Kościele posoborowym dowodzi, że liczni myśliciele 
chrześcijańscy nie traktują już tomizmu jako obowiązującej filozofii katolickiej. Pod
sumowaniem naszych badań nad filozofią, teologią i wynikającą z nich historiozofią 
Teilharda będzie zakończenie rozprawy. *

Być dla, czyli myśleć sercem. Z księdzem biskupem Alfonsem Nossolem rozmawia ksiądz 
Jerzy Szymik, Katowice 1999, s. 170. Autor dodał jeszcze, że w uniwersalistycznych rozważaniach 
chrystologicznych pojawia się „element ekumeniczności nie tylko czysto interkonfesyjnej, ale rów
nież międzyreligijnej, interhumanistycznej. Stąd można mówić o prawdzie Teilhardowskiej wizji 
Chrystusa kosmicznego”, ibidem, s. 225. W ten sposób teilhardyzm staje się filozoficzną podstawą 
dla działalności ekumenicznej o wydźwięku humanistycznym.
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Na zakończenie tych rozważań, najpierw (w dość niekonwencjonalny sposób) 
sięgniemy raz jeszcze do pism Teilharda de Chardin, aby streścić tę wizję świata za 
pomocą jego własnych sformułowań. Później podejmiemy ogólne uwagi, kończące 
monografię. Styl Teilharda jest przecież specyficzny i niepowtarzalny, a jego owoce 
warto zebrać w jednym miejscu. Polskie przekłady dobrze go oddają. Wizja ta jest 
następująca, nazwijmy ją confessio/idei teilhardiana:

Istnieje Bóg i wszechświat w procesie świętej, zbieżnej ewolucji. Ducho-materia 
się jednoczy przez całe dzieje świata. Czynnik psychiczny jest koekstensywny do sa
mej materii, a cała realność zmysłowa prowadzi nas do Boga. Wszystko, co się dzieje, 
godne jest adoracji. Istnieje człowiek. Powstanie człowieka było skokiem megamuta- 
cji, zaś proces cywilizacji to kosmiczny proces zwijania się w sobie całej rzeczywisto
ści: kultura jest wyższym szczeblem antropogenezy kolektywnej810.

810 W myśli Teilharda wszystko ma charakter monistyczny, gatunkowy i kolektywny: „nie ma 
w ogóle zjawisk i rzeczy «lokalnych» we wszechświecie, ale każde z nich w swych powiązaniach 
genetycznych (nie tylko logicznych) rozciąga się na całość czasu i przestrzeni", Waloszczyk, s. 78. 
Jednostronna jest więc opinia, że „cała ewolucja zmierza w rzeczywistości ku człowiekowi, który 
stanowi jej punkt kulminacyjny i uwieńczenie”, Wildiers, s. 33. W teilhardyzmie jest tak tylko na 
pewnym etapie uniwersalnej historii kosmosu. Dalszym etapem ewolucji jest rozwój noosfery, a jej 
uwieńczeniem jest przebóstwienie świata w punkcie Omega.

Wspólnoty religijne to rodzaje fylum biologicznego, ludzkie receptory Ome
gi (ogniska ultrapersonalizacji) są przystosowane do uchwycenia promieniowania 
transkosmicznego. Istnieje Kościół. Chrześcijaństwo w istocie jest frontem fali ewo
lucyjnej, religią ewolucji i Postępu, motorem antropogenezy, płomieniem ludzkiego 
wysiłku. Kościół (ziarno i początek superwitalizacji) to centralna oś uniwersalnej 
konwergencji, a Katolicki Rzym stanowi ognisko duchowego promieniowania, bie
gun chrystyczny Ziemi.

Odwieczny grzech pierworodny jest koekstensywny do przebiegu procesu ewo
lucji. Dlatego Chrystus Odkupiciel (chwalebny, boski fluid rozproszony i działający 
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w łonie materii) wciela się w całą noosferę, a przez nią w cały kosmos i staje się uni
wersalny, kosmiczny (powstaje ultramonoteizm lub monoteizm schrystyfikowany). 
Krzyż jest symbolem ewolucji, postępu i energii twórczej. Zmartwychwstanie Chry
stusa to wniknięcie świata wraz z Chrystusem w Boga, gdy Chrystus wynurzył się 
z materii, przeszedłszy przez jej chrzest.

Istnieje historia ludzkości. Działanie człowieka przyczynia się do powszech
nej humanizacji i uchrystycznienia; praca ludzka jest święta, a Ziemia świeci łuną 
twórczości ludzkiej. Chrześcijanie i marksiści budują nową Ziemię. Ultraludzkość 
przygotowuje grunt dla Super-Chrystusa (katolicyzm będzie wtedy neochrześcijań- 
stwem). Człowiek przejmuje świadomie w swe ręce sprężyny antropogenezy i auto- 
transformacji, bo kierują nim pracownicy Ziemi, przodownicy wspólnego frontu 
ewolucji życia. Ludzie zaczynają tworzyć jedno ciało (dokonuje się nad-zjednocze- 
nie), powstaje współświadomość, organizm jednoświadomy, rozwija się superorga- 
nizm społeczności ludzkiej (noosfera), najdoskonalszy twór ewolucji powszechnej. 
Kolektyw ludzkości zbliża się nieuchronnie do nowego wieku, jest to eschatologizacja 
przez superhumanizację.

Przyszłość rodzi się już dziś. Wszechświat się ociepla i rozświetla, ukazując dzia
łanie sił unadnaturalniających. Punktem dojścia ewolucji jest szczyt hominizacji 
(Ziemia przyszłości, Ziemia wszechzorganizowana), postać superspersonalizowana, 
nadświadomość, jednocentryczna ludzkość jutra; miłość między ludźmi ujawnia swą 
siłę kosmiczną, gdyż dokonuje się totalizacja duchowej energii ludzkiej. Zbliża się 
punkt Omega, kres dziejów. Wówczas Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

**♦

Mimo rozlicznych wieloznaczności, wizja ta jest dość jednoznaczna (po bliższej 
analizie). Dobitna i wyraźna. Oddziałuje na kulturę chrześcijańską XX wieku.

Każdy element teilhardyzmu to dowartościowanie świata, człowieka i doczesno
ści wbrew tradycyjnej, tomistycznej („neolitycznej”) filozofii chrześcijańskiej. W pro- 
cesualnej wizji Teilharda wszechświat nie jest stwarzany z nicości, ale Bóg („dusza 
świata”) w toku historii jednoczy pierwotną, odwieczną wielość materialną. Dusza 
ludzka nie jest stwarzana przez Boga, ale wyłania się z materii wskutek jednoczenia 
rudymentarnych form świadomości, obecnych w materii od zawsze. Człowiek jest 
dzieckiem Ziemi. Wszystkie dogmaty katolicyzmu stają się twierdzeniami o Wszech- 
świecie („hiperortodoksja”), a zwłaszcza te, które w pewnym sensie dotykały świata: 
Grzech, Wcielenie, Odkupienie, Zmartwychwstanie, Kościół, Eucharystia, Paruzja. 
Chrystus wciela się stopniowo w cały kosmos mocą swej boskości i mocą ludzkiej 
pracy („trzecia natura Chrystusa”). Kapłan staje się robotnikiem Ziemi. Rozwija się 
religia nieba i ziemi („neochrześcijaństwo”). Zło przezwyciężane jest ewolucyjnie. 
Natura nie różni się zasadniczo od łaski. Kosmos ma charakter moralny. Kolektyw 
ludzki pracowicie buduje rzeczywistość nadprzyrodzoną - noosferę i kształtuje 
punkt Omega. Nauka i religia tworzą jedność w totalnej kulturze. Ludzkość staje się 
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jednością w różnorodności. Zanika indywidualizm. U kresu historii dojrzała ludz
kość spotyka Boga, który wychodzi jej na przeciw. Ewolucja zbawia historię.

Jak wiemy, filozofia Teilharda zyskała znaczną popularność. Należy zatem odpo
wiedzieć na pytanie o przyczyny tej popularności. Wśród tych przyczyn możemy wy
mienić pozorne zakorzenienie wizji de Chardina w badaniach naukowych z zakresu 
biologii i paleontologii. Autor wydaje się czerpać z dorobku nauk przyrodniczych. Jest 
nowoczesnym, słynnym uczonym. W istocie jednak buduje własną spekulację meta
fizyczną przez ekstrapolację niektórych wyników badawczych i teorii naukowych na 
historię jako całość. Jego wizja nie jest naukowa. Spekulacja ta sięga do chrześcijań
stwa po inspirację, ale wszystkie dogmaty wiary są poddawane reinterpretacji, która 
zmienia ich sens"11. Chrześcijaństwo dla Teilharda nie jest już religią nadprzyrodzo- 
ności, ale kultem wszechświata, który staje się boski"12. Historiozofia de Chardina 
także nie jest tradycyjnie chrześcijańska. Wizja ta obejmuje trzy nieskończoności 
odkrywane w nauce: atomy, galaktyki i ludzki umysł. Elementy chrześcijaństwa i teo
ria ewolucji tworzą monistyczny, ewolucyjny panteizm, szeroko zaprojektowaną mo
dernistyczną wizję całego kosmosu pozostającego w ruchu od wielości do jedności, 
pokonując etapy ludzki, nadludzki i boski, aż do zwieńczenia w punkcie Omega”3.

O popularności tej wizji zadecydował jej rozmach, nieprecyzyjny język, który 
sprawiał, że możliwe stały się odmienne sposoby odczytania tej samej filozofii przez 
różnych czytelników, w zależności od ich własnych wyobrażeń dotyczących Boga 
i świata, człowieka i historii. Teilhardyzm był przyjmowany z entuzjazmem przez 
środowiska krytyczne wobec tradycyjnej filozofii (tomistycznej), które odgrywały 
coraz większą rolę w katolicyzmie w państwach zachodnich. Wizja de Chardina była 
dla nich naturalnym sojusznikiem w usiłowaniach mających na celu wyparcie to- 
mizmu z uczelni katolickich, z seminariów, z nauczania biskupów i kapłanów, z en
cyklik papieskich. Teologia miała zajmować się ziemią, a nie niebem. Ważną przy
czyną powodzenia teilhardyzmu było zaangażowanie papieży Jana XXIII i Pawła VI

*" Jako katolik Teilhard był jednak zobowiązany do integralnego zachowywania dogmatyki 
Kościoła. W różnych opracowaniach czytał wielokrotnie nakazy w rodzaju: „Because the motive 
of divine faith is the veracity of God, it follows that our faith must be universal; i.e. we cannot have 
divine faith unless we are willing to believe all God has revealed”, Wirth, s. 123.

812 Por. „wpanteistycznej, naturalistycznej religii Teilharda nie ma miejsca na porządek nad
przyrodzony czy świat łaski. Jest raczej tak, że więź z Bogiem polega zasadniczo na asymilacji 
z procesem ewolucji, a nie z nadprzyrodzonym życiem łaski wlanym w nasze dusze przez chrzest”, 
Hildebrand, s. 190.

813 Por. „Das Denken Teilhard de Chardins kreist um drei Grundkomponenten: Das Kosmi
sche, das Christische, das Menschliche: Das Kosmische ist der Sinn für die universelle Totalität 
und Solidarität; das Christische findet er in der christozentrischen Frömmigkeit (Herz-Jesu-Ve
rehrung), im Verständnis des christlichen Lebens als Dialogprozess mit Christus; das Menschliche 
zentriert sich in der evidenten Fähigkeit, das Einmütige in der Masse der menschlichen Kollektive 
zu finden. Innerster Kern seines Lebens wie Forschens war eine ausgeprägte Frömmigkeit. Sie 
verband sich für ihn zunächst mit einer kindlich geprägten Verehrung der Steine bzw. Mineralien. 
Diese erschienen ihm anfangs als Inbegriff des Beständigen, später aber dann als Zeichen von Ve
ränderungsprozessen", Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, hasło cytowane. 
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w szeroko zakrojone reformy Kościoła. Papieże ci cenili złagodzony teilhardyzm jako 
pomost łączący Kościół i świat. Z kolei w katolicyzmie wschodnim, głównie w Polsce, 
teilhardyzm wydawał się szansą na porozumienie „lewicy kościelnej” (PAX, Znak, 
Więź) z otwartą lewicą polityczną, a więc z tymi przedstawicielami obowiązującego 
oficjalnie i nauczanego powszechnie marksizmu, którzy nie wykluczali współpracy 
ze środowiskami katolickimi. Polscy biskupi nie mogli wprost zwalczać teilhardyzmu, 
bo władza komunistyczna liczyła na jakiekolwiek różnice zdań w obozie katolickim, 
aby w niego uderzyć"14. Po transformacji ustrojowej teilhardyzm utracił zasadniczo 
rację bytu* 815.

8,8 Problem teilhardyzmu na tle historii Kościoła w Polsce w okresie PRL to ważny temat 
do badań dla historyków mających przygotowanie z zakresu filozofii tomistycznej i współczesnej. 
Wydaje się, że polski teilhardyzm wciąż czeka na swych badaczy.

815 Polska edycja pism Teilharda pozostała nieukończona: wydano cztery tomy, a zapowiada
na była edycja wielotomowa. Planowano wydać „wybór jego listów i dzienników”, a także materia
ły pomocnicze: „tom suplementów, zawierający szczegółowe kalendarium jego życia i twórczości, 
bibliografie, indeksy i słownik terminów”, Człowiek, s. 5 (od wydawcy).

816 Por. „mimo całej opozycji, jaką napotkał Teilhard, i krytyki, jaką na siebie ściągnął, w po
wszechnym odczuciu uważa się, że dokonał on wielkiego dzieła i że, jak Mojżesz uderzający w ska
łę, dostarczył wody spragnionemu pokoleniu, pokoleniu znękanemu przez ciasne filozofie, przez 
narastający nacisk ekonomiczny i polityczny krępujący ludzką inicjatywę i działalność, przez bez
litosną techniczną specjalizację nauk. Teilhard, pragnąc zmienić ten obraz, podniósł głowę, po
błogosławił ziemi, i otworzył horyzonty ukazujące naszym oczom ziemię obiecaną”, M. D’Arcy, 
Humanizm i chrześcijaństwo, tłum. W. Grochulski, Warszawa 1973, s. 146.

Inną przyczyną powodzenia myśli Teilharda w Kościele w drugiej połowie 
XX wieku jest coraz mniejsza znajomość klasycznej metafizyki. W miejsce trudnych, 
spekulatywnych kategorii filozoficznych teilhardyści proponowali prostą, monistycz- 
ną wizję świata: wszystko zmierza do Boga, dużo od nas zależy, powinniśmy brać 
nasze sprawy w swoje ręce, a Bóg nas potrzebuje takimi, jakimi jesteśmy, wolnych 
od niepotrzebnych zakazów, w dziele budowania nowej, lepszej przyszłości dla dobra 
wszystkich i każdego. Są to poglądy łatwe do przyjęcia, dobitne, atrakcyjne, trudne 
do skrytykowania. Utopijne. Prawdopodobnie wielu spośród entuzjastycznych zwo
lenników wizji Teilharda nie czytało nawet wnikliwie jego esejów i listów, bo był dla 
nich po prostu prorokiem nowej formy chrześcijaństwa („jak Mojżesz uderzający 
w skałę”), sojusznikiem w rozwoju humanizmu i nowoczesnym myślicielem katolic
kim. Stawał się w ten sposób symbolem, a powoływanie się na jego nazwisko przez 
pewien czas było modne i nobilitujące816.

Można dostrzec analogię pomiędzy wielkimi utopiami XX wieku: komunizmem, 
nazizmem, faszyzmem, skrajnym humanizmem, wiarą w dekolonizację a teilhar- 
dyzmem, który zawiera w sobie niektóre ich elementy. Chrześcijaństwo jako religia 
nadprzyrodzoności, walki z egoizmem i poświęcenia zostało przez Teilharda ukazane 
jako płomień ludzkiego wysiłku doczesnego. Można powiedzieć, że teilhardyzm stał 
się w ten sposób złagodzoną wersją teologii wyzwolenia. Nie głosił wyzwolenia przez 
rewolucję, ale na drodze ewolucji. Teilhard był niejako Karolem Marksem tej nowej 
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wersji mesjanizmu. Głosił kult Boga jako duszy świata. Wyzwalał ludzkość z neolitu. 
Wyzwalał (jak cytowaliśmy) Kościół od „Wielkiego Inkwizytora”, św. Piusa X i „sa
dystycznego” Piusa XII. Jego eseje filozoficzne, Środowisko Boże i Fenomen człowie
ka, sprzedane w kilku milionach egzemplarzy, stały się manifestem tej nowej wizji 
świata. Najwybitniejszy polski badacz tej ideologii (Cz. Bartnik) napisał zaś wręcz, że 
„Teilhardowska koncepcja Ewolucji Uniwersalnej weszła - myślę - na stałe do dzie
dzictwa myśli ludzkiej i stanowi jedną z najwspanialszych konstrukcji systemowych, 
zarówno naukowych, jak i filozoficznych, a wreszcie teologicznych”1“7. Wydaje się, że 
z tą opinią nie może się zgodzić żaden konsekwentny tomista.

Mówiąc w największym skrócie, wizja Teilharda de Chardin dałaby się - naszym 
zdaniem - ocenić w następujący sposób: z punktu widzenia filozofii dziejów - utopia, 
z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej - monizm, z punktu widzenia tomistycz- 
nej filozofii bytu - ewolucjonistyczny panteizm, z punktu widzenia teologii katolic
kiej - umiarkowany modernizm, a z punktu widzenia teologii moralnej - naturalizm 
i kult człowieka. Trzy terminy najlepiej - można sądzić - opisują teilhardowską wizję 
dziejów: monizm, panteizm i naturalizm.

"I7 Teilhardyzm, s. 7.
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Marcin Karas

L’historiosophie de Teilhard de Chardin 
face à la pensée chrétienne traditionnelle 

Résumé
Lbuvrage en question constitue une vaste étude dans le domaine de l’histoire des 

idées, joignant une réflexion combinée sur l’histoire, la philosophie et la théologie. 
L’auteur analyse l’historiosophie de jésuite français Pierre Teilhard de Chardin (1881- 
1955) en comparaison avec la pensée chrétienne thomiste traditionnelle. Jusqu’à pré
sent apparurent plusieurs milliers d’études au sujet du «teilhardisme» mais seulement 
quelques-unes traitent de la nouveauté de Teilhard par rapport à la philosophie et la 
théologie scolastique. L’auteur avait pour but de combler ce manque en montrant avec 
précision les similitudes et les différences entre la vision de convergence universelle de 
Teilhard et la conception chrétienne du temps allant de la Création à la Rédemption.

La thèse est basée sur les sources, c’est-à-dire les écrits de Teilhard de Chardin, 
ainsi que sur les nombreuses études, polonaises comme étrangères. Ont été utilisés 
à la fois les essais philosophiques de jésuite français comme ses lettres dans lesquelles 
il s’exprimait clairement sur les points importants de sa vision obscure du monde. 
Les travaux consacrés à Teilhard et cités dans les notes sont très favorables à sa phi
losophie. L’auteur a décidé de les confronter avec les œuvres critiquant la pensée de 
Teilhard de Chardin.

A la suite de la recherche il apparaît que les convictions historiosophiques de 
savant français sont très éloignées de la vision thomiste de l’histoire. En effet Teilhard 
s’est nettement prononcé pour le naturalisme. Sa philosophie présente un caractère 
panthéiste et, ayant choisi le monisme comme le fondement ontologique de son im
pressionnant système de pensée, ses thèses métaphysiques sont trop univoques pour 
pouvoir servir correctement la pensée catholique.

En plus de ces éléments, le teilhardisme rejoint à multiples reprises la pensée mo
derniste du début du XXème siècle, contredisant ainsi radicalement, d’après l’auteur 
de la thèse, la philosophie et la théologie de Saint Thomas d’Aquin.

Traduit par Wojciech Golonka
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