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Kwestia ewolucji stworzeñ w nauczaniu papie¿a Franciszka
The Issue of the Evolution of Creatures in the Teaching of Pope Francis

Papieska encyklika Laudato si stanowi pewien wy³om w dotychczasowych dokumentach nastêpców w. Piotra. Pierwsza czêæ dokumentu jest analiz¹ wielu problemów wspó³czesnego wiata opartych
na badaniach poszczególnych nauk przyrodniczych. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy taki sposób prezentacji sytuacji w wiecie jest uzasadniony, konieczny i dobry. Nauki empiryczne postêpuj¹ w badaniach i odkryciach, i to, co dzi wydaje siê bardzo oczywiste, jutro mo¿e okazaæ
siê mniej oczywiste lub nawet b³êdne. Niemniej Franciszek na podstawie rezultatów badañ i obserwacji w poszczególnych dziedzinach nauk
przyrodniczych przypomina o prawdach zawartych w objawieniu biblijnym. Laudato si jest wezwaniem skierowanym do ludzi, którym
na sercu le¿y troska o wspólny dom  planetê Ziemiê1.
Spojrzenie na relacjê jaka zachodzi miêdzy cz³owiekiem a otaczaj¹cym go rodowiskiem naturalnym musi byæ poszerzona o odniesienie obu do Boga. Dla cz³owieka i wiata ten Bóg jest przecie¿ jedynym
Stwórc¹, któremu wszystko podlega. wiat i cz³owiek nie s¹ wy³¹cznie ukierunkowani na siebie; razem maj¹ tak¿e inny cel wyznaczony
im przez Stwórcê. Odkrycie tego celu i nieustanna pamiêæ o nim jest
istotnym elementem biblijnego przes³ania o akcie stwórczym. Wszystkie stworzenia realizuj¹ zamys³ samego Boga, który ostatecznie odpowiada najg³êbszym pragnieniom samych stworzeñ, nawet wtedy, gdy
pozostaj¹ one niewiadome tego. Stworzenie ma cel: osi¹gn¹æ Bo¿¹
1

Takie jest g³ówne przes³anie encykliki zawarte w jej podtytule.

106

TOMASZ NAWRACA£A

pe³niê2. Przez cz³owieka i z cz³owiekiem wszystkie zmierzaj¹ ku
ostatecznemu kresowi, jakim jest Bóg w transcendentalnej pe³ni ( ).
Poniewa¿ cz³owiek, obdarzony inteligencj¹ i mi³oci¹, poci¹gany jest
pe³ni¹ Chrystusa, powo³any jest, by przyprowadziæ wszystkie stworzenia do ich Stwórcy3.
Zwi¹zek cz³owieka i wiata nie dotyczy tylko celu. Ujawnia siê ju¿
w ich pocz¹tkach. Chodzi bowiem o jeden, niepowtarzalny akt, przez
który Bóg doprowadzi³ wszystko, co jest, do istnienia. Na tym gruncie
miêdzy teologi¹ a naukami przyrodniczymi czêsto dochodzi do nieporozumienia. Z jednej strony stawia siê kreacjonizm, a z drugiej ewolucjonizm. Oba stanowiska przedstawia siê jako sprzeczne i nie do
pogodzenia. Pomijaj¹c ju¿ sam fakt b³êdu metodologicznego, niew¹tpliwie oba stanowiska nie s¹ przeciwstawne, lecz komplementarne.
Uchwycenie obu daje szerok¹ perspektywê spojrzenia na liczny, czêsto skompilowany, zespó³ relacji miêdzy cz³owiekiem i wiatem.
W niniejszym artykule ukazana zostanie najpierw istota sporu miêdzy
kreacjonizmem a ewolucjonizmem, nastêpnie nauczanie papie¿y oraz
samego Franciszka.

ISTOTA SPORU
W doæ powszechnej opinii, choæ w gruncie rzeczy fa³szywej, za
twórcê ewolucjonizmu uchodzi angielski uczony Karol Darwin4. Prowadz¹c liczne obserwacje wiata zwierz¹t, Darwin doszed³ do wniosku,
¿e najwa¿niejszym elementem decyduj¹cym o rozwoju okrelonego
gatunku jest dobór naturalny. W rodowisku naturalnym najwiêksze
szanse na prze¿ycie maj¹ tylko osobniki najlepiej przystosowane, które swoje najlepsze cechy przekazuj¹ nastêpnie na potomstwo, u³atwiaj¹c mu istnienie w tym¿e rodowisku. Prawo doboru naturalnego odnosi siê do wszystkich istniej¹cych gatunków zwierz¹t i ten pogl¹d
Darwin przedstawia w opublikowanym w 1859 roku dziele zatytu³owanym O powstawaniu gatunków drog¹ naturalnego doboru, czyli
o utrzymywaniu siê doskonalszych ras w walce o byt5. W tej ksi¹¿ce

Por. Franciszek, Laudato si. W trosce o wspólny dom, Kraków 2015 (dalej LS).
LS 83. Por. LS 84
4
B. Louart, Aux origines idéologiques du darwinisme, Paris 2010, s. 2. Autor zauwa¿a,
¿e sam termin ewolucja pojawia siê w g³ównym dziele Darwina tylko dwa razy i to dopiero
w szóstej edycji z 1876 r.
5
Tytu³ angielski: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.
2
3
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nie ma mowy o cz³owieku6. Darwin nie stosuje swojego prawa do homo
sapiens oraz do jego p³ciowoci. Cz³owiek nie kieruje siê wy³¹cznie
instynktami. Jeli jest pod pewnym wzglêdem podobny do zwierz¹t,
to jednoczenie przekracza je dziêki rozumowi i woli7. Ten wniosek
jest jednym z g³ównych przes³añ innego dzie³a, które ukaza³o siê drukiem w 1871 roku. Nosi ono tytu³: Potomstwo cz³owieka i wybór w relacjach p³ciowych8.
Darwin nie jest pierwszym naukowcem, który próbuje uchwyciæ
w sposób systematyczny podobieñstwa i ró¿nice zachodz¹ce miêdzy poszczególnymi gatunkami. Wskazuj¹c na selekcjê naturaln¹ jako element
determinuj¹cy zachowanie i przetrwanie gatunków, nie kwestionuje on
stworzenia jako takiego. Wrêcz odwrotnie. Cofaj¹c siê w przesz³oæ, mo¿na pokazywaæ rozmaite cechy konieczne do istnienia okrelonego bytu
pierwszego, który sam w sobie musia³ byæ stworzony. Jako ju¿ istniej¹cy
móg³ ulegaæ procesom ewolucji, które próbuje siê opisaæ na podstawie
przyjêtych za³o¿eñ. Sam Bóg okazuje siê niepotrzebny do zaistnienia
poszczególnych gatunków, gdy¿ pojawiaj¹ siê one na skutek zmian wynikaj¹cych z lepszego przystosowywania siê organizmów do zmiennych
warunków ¿ycia. By³ jednak konieczny do zaistnienia tego pierwszego,
zasadniczego bytu (lub bytów), od którego wszystko siê wywodzi.
6
Jedyna wzmianka znajduje siê w podsumowaniu XIV rozdzia³u. Darwin mówi wyranie o otwarciu pewnej drogi do interpretacji pocz¹tków cz³owieka i jego historii w nowym
wietle. Zob. On the Origin of Species, London 1859, s. 488, za: http://darwin-online.org.uk/
content/frameset?pageseq=506&itemID=F373&viewtype=side [dostêp 25.08.2016].
7
Darwin zauwa¿a, ¿e na p³aszczynie intelektualnej miêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami
istnieje podobieñstwo, choæ jest ono bardzo odleg³e. Zwierzêta ucz¹ siê pewnych rzeczy
i mog¹ je nawet dziedziczyæ, zawsze jednak w dalszej perspektywie maj¹c na celu lepsze zachowanie gatunku (selekcjê naturaln¹). Nawet jeli podobnie by³o u cz³owieka, to gwa³towna zmiana nast¹pi³a wraz z upowszechnieniem siê mowy i przypisywaniem okrelonych
dwiêków do przedmiotów. W ten sposób zrodzi³o siê mylenie, a wraz z nim rozumowanie
logiczne, abstrakcja, wiadomoæ siebie i inne. Na p³aszczynie moralnej ró¿nica miêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami jest jeszcze wiêksza. Zdaniem Darwina wszelka moralnoæ opiera siê
na instynkcie spo³ecznym wyra¿aj¹cym siê w wiêziach rodzinnych. Te instynkty rodzinne s¹
podstaw¹ do podejmowania lub zaniechania okrelonych aktów. Szczególne miejsce wród
nich zajmuje mi³oæ i sympatia. Pomoc, ostrzeganie o niebezpieczeñstwie, wzajemna obrona
mog¹ wystêpowaæ u zwierz¹t, lecz czêsto ograniczone s¹ do jednej rodzinystada. W przypadku cz³owieka moralnoæ wyra¿a siê w analizie motywów, które w przesz³oci doprowadzi³y do zaakceptowania lub odrzucenia okrelonego dzia³ania. Tego typu w³adza z pewnoci¹ wystêpuje  wed³ug Darwina  wy³¹cznie u cz³owieka, pozwalaj¹c mu na przewidywanie
swego dzia³ania w przysz³oci. Ostatecznie tak¿e zdolnoci moralne s¹ wy¿ej cenione przez
angielskiego przyrodnika ni¿ w³adze intelektualne. Por. The Descent of Man, London 1871,
s. 390-394., za: http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.2&viewtype=i
mage&pageseq=1 [dostêp 25.08.2016].
8
Tytu³ orygina³u: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Dzie³o zosta³o
rok póniej uzupe³nione przez tom zatytu³owany The Expression of the Emotions in Man
and Animals.
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W sposób bardziej zradykalizowany i bardziej systematyczny teoriê o ewolucji wszelkich bytów przedstawi³ Jean-Baptiste Lamarck.
Zdaniem francuskiego badacza, organizmy, które dzi poznajemy
wywodz¹ siê od organizmów wczeniejszych o budowie mniej skomplikowanej. Wprawdzie taka teoria nie spotka³a siê z entuzjastycznym przyjêciem, to jednak da³a mocne podstawy do tego, co dzi reprezentuj¹ radykalni zwolennicy ewolucji. Dla Lamarcka Bóg nie by³
potrzebny. Organizmy ulega³y samoczynnej ewolucji, przystosowuj¹c
siê do rodowiska ¿ycia i nowych wymagañ wed³ug dwóch praw:
zró¿nicowania wynikaj¹cego z lepszego przystosowania oraz wzrastaj¹cej z³o¿onoci wynikaj¹cej z wewnêtrznej koniecznoci przemiany
materii. Na tej podstawie kszta³tuje siê ogólne prawo dla póniejszej
teorii lamarkizmu, o dziedziczeniu cech nabytych przez organizmy
¿yj¹ce.
Niezale¿nie od pocz¹tków tego, co okrela siê mianem teorii ewolucji, zasadnicza kwestia dotyczy pojawienia siê cz³owieka na ziemi.
Czy jest on tylko organizmem powsta³ym na skutek zmian zachodz¹cych w innych, mniej z³o¿onych bytach, czy te¿ powsta³ od pocz¹tku
jako taki i dlatego jego istnienia nie mo¿na ograniczaæ do porównañ
z innymi organizmami ¿yj¹cymi? Innymi s³owy, czy istnienie cz³owieka jest skutkiem ewolucji, czy raczej aktem stwórczego, wyj¹tkowego, a przez to niepowtarzalnego i nieporównywalnego dzia³ania
Boga?
Porednia odpowied na te pytania znajduje siê gdzie indziej 
w wizji przysz³oci. Dla tych, którzy uznaj¹ pojawienie siê cz³owieka
jako wynik ewolucji, przysz³oæ oznacza pojawienie siê kolejnego
organizmu, doskonalszego ni¿ cz³owiek i prawdopodobieñstwo utracenia w³asnej dominacji nad stworzeniem i stania siê jeli nie gatunkiem wymar³ym, to przynajmniej podleg³ym innym, a wiêc ograniczonym w tak cennej wolnoci i mo¿e tak¿e wykorzystywanym. Przyjêcie
stanowiska kreacjonizmu oznacza wiêksze zwrócenie uwagi na cz³owieka i jego rodowisko ¿ycia, o które musi zacz¹æ siê troszczyæ, aby
móc przetrwaæ. Ten nurt popiera Koció³, a dowodem tego jest w³anie
encyklika papie¿a Franciszka. Jednak, dla cis³oci, mo¿na dodaæ
dwie opinie wspomnianych wy¿ej badaczy:
Tak wiêc przez walkê w przyrodzie, przez g³ód i mieræ rozwi¹zujemy
najwy¿sze zagadnienie, do jakiego wznieæ siê mo¿emy  powstawanie
coraz wy¿szych i doskonalszych form zwierzêcych. Jest to wznios³y zaiste
pogl¹d, i¿ Stwórca natchn¹³ ¿yciem, jakie nas otacza, kilka tylko lub jedn¹ formê i ¿e podczas tego, jak planeta nasza ulegaj¹c cile prawu ci¹¿e-
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nia, dokonywa³a swego obrotu, z tak prostego pocz¹tku zdo³a³ powstaæ
i wci¹¿ siê jeszcze rozwija nieskoñczony szereg form najpiêkniejszych
i najdziwniejszych9.

oraz
Cz³owiek przez swój egoizm zbyt ma³o przewiduj¹cy dla w³asnego zysku,
przez swoj¹ sk³onnoæ do korzystania ze wszystkiego, co ma do swojej
dyspozycji, jednym s³owem, przez swoj¹ obojêtnoæ na przysz³oæ i na
sobie podobnych, wydaje siê pracowaæ nad unicestwieniem swoich rodków do zachowania i zniszczeniem nawet w³asnego gatunku. Niszcz¹c
wszêdzie  dla przedmiotów, które spe³niaj¹ chciwoæ chwili  wielkie zespo³y rolinne, które chroni³y ziemiê, szybko prowadzi do bezp³odnoci
tej ziemi, któr¹ zamieszkuje, prowadzi do wysychania róde³, oddala
zwierzêta, które w nich znajdowa³y swoje utrzymanie i sprawia, ¿e du¿a
czêæ wiata, kiedy bardzo ¿yzna i gêsto zaludniona we wszystkich
aspektach, jest teraz pusta i ja³owa, niezamieszkana i opuszczona. Ignoruj¹c zawsze rady dowiadczenia i aby poddaæ siê namiêtnoci, jest on
nieustannie w stanie wojny z sobie podobnymi i niszczy je wszêdzie
i pod ka¿dym pretekstem; wynika z tego, ¿e widzi populacje, kiedy znacz¹ce, zuba¿aj¹ce siê coraz bardziej. Wygl¹da na to, ¿e cz³owiek jest przeznaczony do zniszczenia siebie samego po tym, jak uczyni ziemiê nie do
zamieszkania10.

Jak¿e ró¿ne, wrêcz diametralnie, s¹ stanowiska Darwina i Lamarcka! Pierwszy postrzega ¿ycie jako element decyduj¹cy i dominuj¹cy
za wszelk¹ cenê. Radykalne przyjêcie tej opinii musi doprowadziæ,
poprzez g³ód i mieræ, do zmiany ¿yj¹cych, nie tylko tych najpiêkniejszych, ale tak¿e i najdziwniejszych. Opinia francuskiego naukowca
jest chyba dzisiaj bardziej oczywista. Zamiast oczekiwaæ przysz³ych
K. Darwin, O powstawaniu gatunków, Warszawa 1884, s. 408.
Lhomme par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son
penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour
lavenir et pour ses semblables, semble travailler à lanéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands
végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il
amène rapidement à la stérilité ce sol quil habite, donne lieu au tarissement des sources,
en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du
globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues et stériles,
inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils de lexpérience, pour sabandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les détruit de
toutes parts et sous tous prétextes: en sorte quon voit des populations, autrefois considérables, sappauvrir de plus en plus. On dirait que lhomme est destiné à sexterminer lui-même
après avoir rendu le globe inhabitable. J.-B. Lamarck, Système analitique des connaissances positives de lhomme, Paris 1820, s. 154-155, cytat za: www.lamarck.net [dostêp
31.08.2016].
9

10
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zmian, nale¿y rozpocz¹æ troskê o to, co jest. Tylko w ten sposób cz³owiek bêdzie móg³ przetrwaæ kryzys ekologiczny, spo³eczny czy w ogóle biologiczny.

NAUCZANIE MAGISTERIUM
Pogl¹dy Darwina nie zosta³y przyjête entuzjastycznie przez wspólnoty eklezjalne11. Jako pierwszy g³os zabra³ Koció³ anglikañski, odrzucaj¹c tezy o pojawieniu siê cz³owieka na skutek ewolucji. Wspólnoty protestanckie mocniej zró¿nicowa³y swoje stanowisko i do dzi
mo¿na w nich wyró¿niæ trzy typy podejcia: odrzucenie, akceptacja
oraz umiarkowane przyjêcie, w ramach koncepcji Intelligent Design.
Ze strony Kocio³a pierwsz¹ opiniê na temat darwinowskiej teorii ewolucji wyrazi³ synod w Kolonii w 1860 roku. Biskupi niemieccy
zdecydowanie odrzucili pogl¹dy Darwina dotycz¹ce pochodzenia
cz³owieka.
Jednak dopiero prawie sto lat póniej nast¹pi oficjalne og³oszenie
nauczania Magisterium Kocio³a. W opublikowanej w 1947 roku encyklice Humani generis Pius XII stwierdza:
Dla tych powodów Koció³ nauczaj¹cy nie zabrania uczonym i teologom
polemiki nad doktryn¹ ewolucjonizmu, wed³ug dzisiejszego stanu nauk
przyrodniczych i teologicznych. Gdy siê mianowicie bada problem pochodzenia cia³a ludzkiego z materii istniej¹cej uprzednio i organicznej; bo
uznanie bezporedniego stworzenia dusz przez Boga nakazuje nam wiara
katolicka. Swoboda jest dopuszczalna pod warunkiem wszak¿e, ¿e bêdzie
siê z nale¿n¹ powag¹, umiarem i opanowaniem rozwa¿aæ i oceniaæ dowody i zwolenników, i przeciwników ewolucjonizmu. Z tym te¿, by wszyscy
byli gotowi poddaæ siê zdaniu Kocio³a, któremu Chrystus zleci³ zadanie
autentycznej interpretacji Ksi¹g wiêtych i obrony dogmatów wiary. Tej
jednak swobody roztrz¹sañ naukowych niektórzy nadu¿ywaj¹ lekkomylnie, tak sprawê stawiaj¹c, jak gdyby pochodzenie cia³a cz³owieka z materii organicznej by³o ju¿ z pewnoci¹ udowodnione z materia³ów dotychczas znalezionych i z wniosków z tych¿e materia³ów wyp³ywaj¹cych i jak
gdyby z drugiej strony ród³a Objawienia nic nie zawiera³y, co by wymaga³o w tej sprawie wielkiego umiaru i ostro¿noci12.

11
Na temat reakcji ró¿nych Kocio³ów zob: B.E. Poirot, La théorie de lévolution et son
impact en théologie. Quelques réflexions historiques et théologiques, s. 69-96, za: http://doc
num.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/Masters/2011/Theo_Anthropo_Philo_E.POIROT.pdf [dostêp 2.09.2016].
12
Cytat za: http://biblia.wiara.pl/doc/423146.e/7 [dostêp 31.08.2016].
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Stanowisko papie¿a jest interesuj¹ce i na pewno warto odczytaæ je
nie jako reakcjê negatywn¹, lecz pozytywn¹. Pius XII nie zabrania
dyskusji nad teori¹ ewolucji jako tak¹. W ramach badañ prowadzonych przez specjalistów z dziedzin nauk przyrodniczych oraz teologów
wymiana pogl¹dów mo¿e przynosiæ interesuj¹ce rezultaty, zw³aszcza
w dziedzinie ludzkiego cia³a. To cia³o pochodzi z materii organicznej,
podobnej do tej, z jakiej sk³adaj¹ siê cia³a innych organizmów, oraz
istniej¹cej, w swych sk³adowych, wczeniej. Troska o ludzkie cia³o nie
ma mniejszego znaczenia ni¿ troska o ludzk¹ duszê. Nale¿y je traktowaæ podobnie w ramach odpowiadaj¹cych im rzeczywistoci. Niemniej
nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiara nakazuje uznanie duszy za element stworzony bezporednio przez Boga. Papie¿ wyranie pokazuje, ¿e nawet
jeli ewolucja dotyczy materii, w ¿aden sposób nie odnosi siê do duszy. Byty duchowe nie podlegaj¹ zmianom ontologicznym i nie mo¿na doszukiwaæ siê ani wczeniejszych form porednich miêdzy dusz¹
cz³owieka a jak¹ bli¿ej nieokrelon¹ pra-dusz¹, podobnie jak nie nale¿y oczekiwaæ zmiany w przysz³oci w kierunku nowego ducha13.
Poza tym papie¿ wykazuje zdecydowan¹ ostro¿noæ w traktowaniu
ewolucji jako teorii ostatecznej. Mimo wielu odkryæ w dziedzinie paleontologii wci¹¿ brakuje jednoznacznych i wyczerpuj¹cych dowodów
na poparcie g³ównych tez ewolucji. Pozostaje ona tylko hipotez¹.
Z drugiej strony Pius XII przeciwstawia siê tendencji do marginalizowania objawienia biblijnego jako takiego. Nawet jeli wczeniej,
w encyklice Divino afflante Spiritu, papie¿ dopuci³ mo¿liwoæ stosowania metody historyczno-krytycznej w badaniu ksi¹g Pisma wiêtego, to jednak samej metody nie nale¿y nadu¿ywaæ i przeceniaæ14. Ona
mo¿e wiele t³umaczyæ, ale nie wszystko wyjaniæ. Pismo wiête pozostaje ksiêg¹ objawienia, czyli s³owem Bo¿ym, które poucza cz³owieka.
13
W tym wzglêdzie najmocniej krytykowano prace Teilharda de Chardin, którego wykszta³cenie i praca naukowa stanowi³y swoisty pomost miêdzy naukami przyrodniczymi
a teologi¹. De Chardin w swej wizji wiata cytuje pogl¹d Matthew, który dopuszcza³ zmianê
w bytach rozumnych: jeli cz³owiek zniknie, pojawi siê kto inny. Francuskiemu jezuicie bli¿ej jednak do stwierdzenia, ¿e cz³owiek, z trudem, ale i w sposób nieunikniony, d¹¿y do
swego spe³nienia: LHomme est irremplaçable. Donc, si invraisemblable soit la perspective, cest quil doit aboutir, non pas nécessairement, sans doute, mais infailliblement. To
d¹¿enie oznacza pe³n¹ hominizacjê. Le phenomen humain, Paris 1956, s. 307.
14
Warto tu przypomnieæ bardzo wczesne orzeczenie Papieskiej Komisji Biblijnej na temat historycznoci trzech pierwszych rozdzia³ów Ksiêgi Rodzaju. Orzeczenie wydane
30 czerwca 1909 r. stwierdza, ¿e nale¿y: 1) unikaæ i odrzucaæ jednostronnoæ w badaniu tej
ksiêgi; 2) podporz¹dkowywaæ historycznoæ prawdom teologicznym; 3) uznaæ Boga za jedynego stworzyciela ca³oci wszechwiata oraz 4) uznaæ wyj¹tkowoæ cz³owieka z racji jego podobieñstwa do Boga. Por. On the Historical Character of the First Three Chapters Of Genesis, za: http://www.catholicscripture.net/enchiridion/historicalchar.html [dostêp 31.08.2016].
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Opinia Humani generis by³a a¿ do 1996 roku jedynym g³osem
Magisterium Kocio³a. W tym¿e roku, w przemówieniu do cz³onków
Zebrania Plenarnego Papieskiej Akademii Nauki Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e dokument Piusa XII nie by³ skierowany przeciwko nauce jako takiej. Opozycja miêdzy nauk¹ a wiar¹ jest sztuczna, bo obu
dziedzin nie nale¿y sobie przeciwstawiaæ15. Pius XII nie odrzuca³ teorii ewolucji, lecz traktowa³ j¹ jako powa¿n¹ hipotezê z ograniczeniem
na temat powstania ludzkiej duszy. Sama za encyklika pozytywnie
podchodzi do nauk przyrodniczych, uznaj¹c ich kompetencje i pokazuj¹c tak¿e zakres wypowiedzi Kocio³a wyznaczony przez objawienie Bo¿e.
Nastêpnie Jan Pawe³ II stwierdzi³:
Dzisiaj, prawie pó³ wieku po publikacji encykliki, nowe zdobycze nauki
ka¿¹ nam uznaæ, ¿e teoria ewolucji jest czym wiêcej ni¿ hipotez¹. Zwraca uwagê fakt, ¿e teoria ta zyskiwa³a stopniowo coraz wiêksze uznanie
naukowców w zwi¹zku z kolejnymi odkryciami dokonywanymi w ró¿nych
dziedzinach nauki. Zbie¿noæ wyników niezale¿nych badañ  bynajmniej
nie zamierzona i nie prowokowana  sama w sobie stanowi znacz¹cy argument na poparcie tej teorii.
Jaki zasiêg ma ta teoria? Kwestia ta nale¿y do dziedziny epistemologii.
Teoria jest konstrukcj¹ metanaukow¹, odrêbn¹ od rezultatów obserwacji,
ale zgodn¹ z nimi. Dziêki teorii mo¿na po³¹czyæ w ca³oæ pewien zbiór
niezale¿nych od siebie danych i faktów i wyjaniæ je w ramach jednolitej
interpretacji. Teoria okazuje siê s³uszna w takiej mierze, w jakiej pozwala
siê zweryfikowaæ; jest nieustannie oceniana w wietle faktów; kiedy przestaje uwzglêdniaæ fakty, ujawnia swoje ograniczenia i nieprzydatnoæ.
Wymaga wówczas ponownego przemylenia.
Ponadto sformu³owanie teorii takiej jak ewolucjonizm wymaga nie tylko przestrzegania zgodnoci z danymi uzyskanymi z obserwacji, ale tak¿e zapo¿yczenia pewnych pojêæ z filozofii przyrody.
W rzeczywistoci nale¿y mówiæ nie tyle o teorii, co raczej o teoriach ewolucji. Ich wieloæ wynika z jednej strony z ró¿nych sposobów wyjaniania
mechanizmu ewolucji, a z drugiej  z ró¿nych filozofii, które stanowi¹ ich
punkt odniesienia. Istniej¹ mianowicie interpretacje materialistyczne
i redukcjonistyczne, a tak¿e interpretacje spirytualistyczne. Ich ocena nale¿y do kompetencji filozofii, a dalej  do kompetencji teologii16.

15
Genialne jest póniejsze zestawienie wiary i nauki we wprowadzeniu do Fides et ratio. Byæ mo¿e inspiracj¹ do tego tekstu by³ Psalm wiary z cyklu Psalmy przysz³oci Z. Krasiñskiego.
16
Magisterium Kocio³a wobec ewolucji. Przes³anie Ojca wiêtego do cz³onków Papieskiej Akademii Nauk, LOsservatore Romano wyd. pol. 1(189)1997, s. 18-19.
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Wypowied papie¿a powinna byæ odczytywana i analizowana
w ca³oci, a nie tylko w perspektywie jednego lub dwóch wyrwanych
z kontekstu zdañ. Przede wszystkim Jan Pawe³ II podkrela zmiennoæ w dostêpie do danych spowodowan¹ rozwojem nauk przyrodniczych i innych dziedzin nauki. Iloæ odkrywanych przez naukowców
danych jest znacz¹ca i nie do podwa¿enia. Jednak za tym postêpem
w zdobywaniu materia³u do analizy, postêpuje tak¿e swoiste skostnienie w spojrzeniu na otrzymywane rezultaty. Teoria ewolucji uznawana jest doæ powszechnie za jedyn¹ naukow¹ koncepcjê t³umacz¹c¹
zachodz¹ce w przyrodzie zmiany, dlatego wszystko  bezwzglêdnie
wszystko  musi jej byæ podporz¹dkowane17. Jeli co odbiega od za³o¿enia, musi byæ dalej obserwowane i badane, a¿ do uzyskania satysfakcjonuj¹cego wspó³brzmienia z ca³oci¹ ewolucjonizmu. Ta swoista
supremacja teorii ewolucji jest niebezpieczna. Wypacza bowiem spojrzenie szersze i nie wykorzystuje g³ównego motoru nauki  zdziwienia wobec faktów. St¹d ewolucjonizm, jako teoria naukowa, pretenduje do bycia ostateczn¹ wyk³adni¹ t³umacz¹c¹ wszelkie zmiany
zachodz¹ce w wiecie. Tymczasem nale¿y traktowaæ j¹ jako zjawisko
kulturowe, a nie naukowo pewne. Wed³ug papie¿a ewolucjonizm jest
teori¹ metanaukow¹, czyli tak¹, która przekracza dane empiryczne
(naukowe), poddaj¹c je z góry ustalonej interpretacji. Teoria jest wiêc
prób¹ interpretacji faktów i od nich odrêbn¹, która obejmuje dane
i fakty z ró¿nych dziedzin. Jedno przyjête za³o¿enie staje siê kluczem
do interpretacji tych¿e danych. W chwili, kiedy fakty nie daj¹ siê dalej
intepretowaæ wed³ug przyjêtych zasad, ca³a teoria wymaga przemylenia. Ponadto, w sytuacji opisywania pocz¹tków wiata i cz³owieka, nie
mo¿na zupe³nie porzuciæ filozofii lub nawet teologii. Istotne jest zachowanie kompetencji i zasad wynikaj¹cych z okrelonej dziedziny nauki.
Rozmaitoæ przyjêtych filozofii uzasadnia to, co zauwa¿a papie¿:
trudno jest mówiæ o jednej teorii ewolucji. Raczej nale¿y mówiæ o ich
wieloci: od materialistycznych, poprzez redukcjonistyczne a¿ do ca³kowicie przeakcentowuj¹cych wymiar duchowy. Dopiero w wietle
przyjêtych zasad filozoficznych próbuje siê pokazywaæ wizjê cz³owieka, poniewa¿ ka¿da antropologia uwarunkowana jest filozofi¹. Papie¿
wyjania:
Magisterium Kocio³a jest bezporednio zainteresowane kwesti¹ ewolucji,
poniewa¿ dotyka ona koncepcji cz³owieka, o którym Objawienie poucza
17
Szerzej na ten temat zob: P. Tarasiewicz, Jan Pawe³ II wobec ewolucjonizmu, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyñski i in., Lublin 2008, s. 209-211.
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nas, ¿e zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Soborowa konstytucja Gaudium et spes wspaniale przedstawi³a tê doktrynê, stanowi¹c¹ jeden z fundamentów myli chrzecijañskiej. Przypomnia³a, ¿e cz³owiek jest «jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³ dla niego
samego» (n. 24). Ujmuj¹c to inaczej, jednostka ludzka nie mo¿e byæ podporz¹dkowana gatunkowi ani spo³eczeñstwu jako rodek czy narzêdzie,
gdy¿ ma samoistn¹ wartoæ. Jest osob¹. Dziêki swej inteligencji i woli jest
zdolna tworzyæ z blinimi wiêzi wspólnoty i solidarnoci, potrafi z³o¿yæ dar
z siebie. ( ) Ponadto cz³owiek jest powo³any do po³¹czenia siê wiêzi¹ poznania i mi³oci z samym Bogiem i ta relacja zostanie w pe³ni urzeczywistniona poza czasem, w wiecznoci. W tajemnicy Chrystusa zmartwychwsta³ego zosta³a nam objawiona ca³a g³êbia i wielkoæ tego powo³ania.
Ca³y cz³owiek, w³¹cznie z cia³em, jest obdarzony tak¹ godnoci¹, poniewa¿ posiada duszê duchow¹. Pius XII zwróci³ uwagê na tê istotn¹ kwestiê: jeli cia³o ludzkie bierze pocz¹tek z istniej¹cej wczeniej materii o¿ywionej, dusza duchowa zostaje stworzona bezporednio przez Boga ( ).
W konsekwencji, te teorie ewolucji, które inspiruj¹c siê okrelon¹ filozofi¹, uwa¿aj¹, ¿e duch jest wytworem si³ materii o¿ywionej lub prostym
epifenomenem tej¿e materii, s¹ nie do pogodzenia z prawd¹ o cz³owieku.
Co wiêcej, nie s¹ w stanie uzasadniæ godnoci cz³owieka.
W przypadku cz³owieka mamy zatem do czynienia z ró¿nic¹ natury ontologicznej, mo¿na wrêcz powiedzieæ  ze ,skokiem ontologicznym. Czy
jednak g³osz¹c tê tezê o nieci¹g³oci ontologicznej, nie negujemy owej
ci¹g³oci fizycznej, która wydaje siê stanowiæ niæ przewodni¹ badañ nad
ewolucj¹, podejmowanych na p³aszczynie fizyki i chemii? Analiza metody stosowanej w ró¿nych dziedzinach wiedzy pozwala pogodziæ ze sob¹
dwie wizje, które mog³yby siê wydawaæ ca³kowicie sprzeczne. Nauki dowiadczalne z coraz wiêksz¹ dok³adnoci¹ badaj¹ i opisuj¹ wielorakie
przejawy ¿ycia, umieszczaj¹c je na skali czasowej. Moment przejcia do
sfery duchowej nie jest przedmiotem obserwacji tego rodzaju. Mo¿e ona
jednak ujawniæ  na p³aszczynie dowiadczalnej  ca³y zespó³ bardzo
wa¿nych oznak specyficznoci istoty ludzkiej. Natomiast dowiadczenie
poznania metafizycznego, samowiadomoci i zdolnoci do refleksji, sumienia i wolnoci czy wreszcie dowiadczenie estetyczne i religijne nale¿¹ do sfery analizy i refleksji filozoficznej, podczas gdy teologia odkrywa
ich sens ostateczny, zgodny z zamys³em Stwórcy18.

Jeli wizja cz³owieka wynika z przyjêtej wczeniej filozofii, to
w spojrzeniu na cz³owieka widaæ wielki pluralizm pogl¹dów. Skupienie siê tylko na elemencie materialnym przy braku dostatecznego
podkrelenia wartoci elementu duchowego prowadzi jednak zawsze
18

Magisterium Kocio³a wobec ewolucji, dz. cyt., s. 19.
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do niew³aciwych koncepcji antropologicznych, w których nietrudno
o powa¿ne nadu¿ycia. Równowaga miêdzy obydwoma elementami
gwarantuje w³aciwe spojrzenie na cz³owieka i przyznanie mu niezbywalnej godnoci. W tym wzglêdzie Jan Pawe³ II ukazuje jak pochodzenie cz³owieka od Boga gwarantuje mu wyj¹tkow¹ godnoæ wobec innych bytów stworzonych, a tak¿e wp³ywa na jego przeznaczenie.
Cz³owiek pochodzi od Boga, bêd¹c stworzonym na Jego obraz i podobieñstwo, by dziêki dzie³u odkupienia dokonanym w przez S³owo
wcielone móc osi¹gn¹æ to, co Bóg oferuje mu jako szczêcie wieczne.
S³ynne zdanie o tym, ¿e ewolucja jest czym wiêcej ni¿ tylko hipotez¹ sta³o siê dla wielu potwierdzeniem uznania przez Koció³ teorii
Darwina za ostateczn¹. To oczywicie zbyt daleko id¹ce wnioski, tym
bardziej jeli wemie siê pod uwagê wartoæ merytoryczn¹ dokumentów papieskich. Miêdzy encyklik¹ a przes³aniem istnieje ró¿nica gatunkowa nie tylko pod wzglêdem literackim, lecz tak¿e doktrynalnym.
Wyjania to sam Pius XII we wspomnianej Humani generis:
Nie wolno te¿ s¹dziæ, ¿e treci Encyklik nie wymagaj¹ same przez siê uleg³oci, skoro w nich Papie¿e nie sprawuj¹ swej najwy¿szej w³adzy nauczania. Ucz¹ one bowiem na podstawie zwyczajnego pos³annictwa Urzêdu
Nauczaj¹cego, do którego równie¿ odnosz¹ siê s³owa: Kto was s³ucha,
mnie s³ucha (£k 10,16). Najczêciej te¿ to, co Encykliki wyk³adaj¹ i uwydatniaj¹, ju¿ sk¹din¹d nale¿y do doktryny katolickiej. Jeli zatem Najwy¿si Pasterze w wypowiedziach swych orzekaj¹, po uprzednim zbadaniu,
o kwestii dot¹d swobodnie dyskutowanej, dla wszystkich jest jasne, ¿e
z woli i intencji Papie¿y sprawa ta nie mo¿e byæ odt¹d przedmiotem wolnej dyskusji miêdzy teologami19.

Nauczanie zawarte w encyklice mo¿na uznaæ za ostateczne w kwestiach poruszanych przez tê encyklikê20.
Dziesiêæ lat po wyst¹pieniu Jana Paw³a II, papie¿ Benedykt XVI
zwo³a³ do Castel Gandolfo sympozjum na temat ewolucji21. Pogl¹dy
Cytat za: http://biblia.wiara.pl/doc/423146.E /4 [dostêp 31.08.2016].
W tym znaczeniu encyklika Laudato si wywo³uje pewn¹ konsternacjê. Papie¿ bardzo
szeroko korzysta z badañ nauk przyrodniczych i jako fakt naukowo pewny uznaje zjawiska,
które wci¹¿ podlegaj¹ obserwacji i nie pozwalaj¹ na jednoznaczn¹ interpretacjê. Czy papie¿
uzna³ za niezbity i naukowo pewny fakt ocieplania siê klimatu, tzw. efekt cieplarniany?
Wydaje siê, ¿e tego typu spekulacje s¹ z gruntu b³êdne, poniewa¿ papie¿ wskazuje na te zjawiska, by pokazaæ ich zauwa¿alne skutki, ale ich nie ocenia. Ocena dotyczy ca³oci relacji
cz³owiek  wiat, a te odczytywane s¹ w wietle objawienia. To na tym gruncie papie¿ pozostaje nieomylny i to ta czêæ encykliki jest najwa¿niejsza dla chrzecijan i przysz³ego Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a.
21
Analizê tego spotkania podaje: D. Sagan, Debata Benedykta XVI i jego uczniów nad
stworzeniem i ewolucj¹, Filozoficzne Aspekty Genezy (2005/2006) 2/3, s. 7-17.
19
20
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papie¿a na temat stworzenia i pochodzenia cz³owieka kszta³towa³y siê
na przestrzeni wielu lat. Zwo³ane sympozjum nie mog³o przynieæ
wiêkszych zmian, co najwy¿ej uwypukliæ istotne kwestie i poddaæ je
pod dalsz¹ refleksjê. Nauczanie Benedykta XVI mo¿na uj¹æ w kilka
punktów22:
1. Nauka i wiara nie s¹ sprzeczne w wyjanianiu z³o¿onoci wiata, poniewa¿ s³u¿¹ prawdzie. Z natury swojej prawda jest tylko
jedna, choæ istnieje wiele dróg pozwalaj¹cych na jej odkrycie.
Nauki empiryczne nie s¹ lepsze w dochodzeniu do prawdy tylko dlatego, ¿e opieraj¹ siê na ponawianych zjawiskach. Ostatecznie zjawiska te nigdy nie odpowiedz¹ na pytanie o celowoæ
tego, co siê dzieje. Na takie pytanie odpowiada wiara. Miêdzy
nauk¹ a wiar¹ istnieje ró¿nica w podejciu do opisywanych zjawisk, ale ich stanowiska nie s¹ przeciwstawne. One s¹ komplementarne wzglêdem siebie i na siebie otwarte dopóty, dopóki
nauka nie stanie siê ideologi¹.
2. Konieczne jest rozró¿nianie mikroewolucji od makroewolucji.
Pierwsza jest faktem bezsprzecznym, który ³atwo daje siê zauwa¿yæ uwa¿nemu obserwatorowi. Organizmy przystosowuj¹
siê do zmiennych warunków ¿ycia. Makroewolucja jednak nie
ma ¿adnych dostatecznych dowodów. Nie uda³o siê pokazaæ
z naukow¹ pewnoci¹, ¿e zakres zachodz¹cych zmian i ich skondensowanie w przypadku jakiego okrelonego gatunku sprawia pojawienie siê nowego gatunku. Zmiany miêdzygatunkowe
s¹ naukowo niepewne, wrêcz niemo¿liwe.
3. Istnienie wszystkich istot jest konieczne i celowe. Nie ma
w wiecie stworzeñ przypadku i to nie przypadek decyduje
o pojawieniu siê okrelonego bytu. ¯ycie ka¿dej istoty ma sens,
a ca³oæ wiata mo¿na i nale¿y t³umaczyæ w wietle rozumu.
wiat stworzeñ odpowiada jakiemu planowi, który cz³owiek
mo¿e poznaæ dziêki sile rozumu. On jednak nie tworzy tego planu i nie ma prawa decydowaæ o sensie lub bezsensie cudzego
istnienia.
4. Nie istnieje ¿adna zmiennoæ w moralnoci i ustalaniu zasad
dobra i z³a. To s¹ wartoci niezmienne i uniwersalne, których
22
Odwo³ujemy siê tu do: M. Twardowski, Benedykta XVI wizja relacji ewolucja-stworzenie: regres czy kontynuacja, Resovia Sacra 18-20 (2011-2013), s. 289-297. Autor, choæ tego
nigdzie nie podaje, dos³ownie nawi¹zuje do: J.L. Allen Jr., Benedicts thinking on creation
and evolution, za: https://www.ncronline.org/blogs/all-things-catholic/benedicts-thinking-creation-and-evolution [dostêp 2.09.2016].
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granica nie jest zale¿na do pogl¹dów cz³owieka. Same wartoci
pochodz¹ od Stwórcy, który wszczepi³ ich poczucie w sumienie
istot rozumnych.
W podsumowaniu ca³ego sympozjum papie¿ podkrela, ¿e nie
mo¿na stosowaæ w ocenie ca³ej teorii prostego wyboru miêdzy za
i przeciw. Ewolucji i kreacjonizmu nie mo¿na zestawiaæ w prostej alternatywie, podobnie jak nie mo¿na przeciwstawiaæ sobie nauki i wiary. Dlatego Benedykt XVI stwierdza:
[ ] nauka otworzy³a g³ówne wymiary rozs¹dku, które wczeniej nie by³y
dostêpne i zapewni³a nam now¹ wiedzê. Ale w swojej radoci nad wielkoci¹ swoich odkryæ, ma tendencjê do konfiskaty wymiarów naszego rozumu, których wci¹¿ potrzebujemy. Jej ustalenia prowadz¹ do pytañ, które
docieraj¹ poza jej zasady metodologiczne i na które nie mo¿na udzieliæ
odpowiedzi wewn¹trz samej nauki. Niemniej jednak s¹ to pytania, które
rozum musi sobie zadaæ, i których nie mo¿na po prostu pozostawiæ religijnym odczuciom. Musimy patrzeæ na nie jak na rozs¹dne pytania, a tak¿e znaleæ rozs¹dne sposoby radzenia sobie z nimi. S¹ wielkie odwieczne
kwestie w filozofii, które staj¹ przed nami w nowy sposób: pytanie, sk¹d
cz³owiek i wiat pochodz¹ i dok¹d zmierzaj¹. [ ] istnieje, w pierwszym
rzêdzie, racjonalnoæ samej materii. Mo¿na j¹ przeczytaæ. Ma matematyczne w³aciwoci; sama materia jest racjonalna, nawet jeli jest w niej
wiele tego, co irracjonalne, chaotyczne i destrukcyjne na d³ugiej drodze
ewolucji. Ale materia per se jest czytelna. Po drugie, wydaje mi siê, ¿e
proces, jako ca³oæ, ma w sobie racjonalnoæ. Pomimo jego falstartów
i meandrów przez w¹ski korytarz, proces jako taki jest czym racjonalnym
w swoim wyborze z kilku mutacji pozytywnych i eksploatacji licznych mo¿liwoci. Ten podwójny racjonalizm, który z kolei okazuje siê odpowiadaæ
naszemu ludzkiemu rozumowi, w sposób nieunikniony prowadzi do pytania,
które wykracza poza naukê, ale jest rozs¹dnym pytaniem: Sk¹d ta racjonalnoæ pochodzi? Nauka nie mo¿e i nie powinna odpowiadaæ na to pytanie
bezporednio, ale powinnimy przyznaæ, ¿e pytanie to jest uzasadnione
i omieliæ siê zak³adaæ twórczy rozum, oraz powierzyæ siê Mu23.

PRZES£ANIE ENCYKLIKI
Co mówi Franciszek na temat ewolucji? W rozdziale zatytu³owanym Ewangelia stworzenia papie¿ przypomina o g³ównych tematach nauczania Kocio³a w kwestii stworzenia. Przede wszystkim
23
Benedykt XVI, Repetition of the lecture by Christoph Cardinal Schönborn: Fides, Ratio, Scientia, cytat za: M. Twardowski, dz. cyt., s. 296.
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papie¿ przypomina, ¿e nauka i wiara nie powinny byæ traktowane wobec siebie roz³¹cznie. Maj¹c ró¿ne podejcia do rzeczywistoci mog¹
wejæ w intensywny dialog, owocny dla obu stron24. Wobec narastaj¹cego kryzysu ekologicznego nie mo¿na pomniejszaæ znaczenia ró¿norodnego bogactwa ¿ycia wewnêtrznego i duchowoci wielu narodów i kultur, które pozwalaj¹ tworzyæ ró¿ne syntezy wiary i rozumu.
Takie syntezy s¹ dobre i pomocne w odkryciu motywacji do troski
o ca³y otaczaj¹cy cz³owieka wiat. Dla chrzecijan taka troska wynika z wiary w Boga, który powierza cz³owiekowi wiat jako dobry
i wartociowy.
Franciszek przypomina o godnoci cz³owieka jako istocie stworzonej przez Boga z mi³oci, na Jego obraz i podobieñstwo25. Fakt takiego
stworzenia ods³ania godnoæ nale¿n¹ ka¿demu cz³owiekowi, który
sam zdolny jest do poznawania siebie, panowania nad sob¹ i tworzenia wspólnoty z innymi osobami poprzez dobrowolny i bezinteresowny dar z siebie samego. Godnoæ cz³owieka jest kluczem do zrozumienia wiata: sam jako osoba jest chciany i kochany przez Boga, a jego
bycie w wiecie nie ma nic wspólnego z beznadziejnoci¹, fatalizmem
lub przypadkowoci¹. Cz³owiek jest zanurzony w wiecie, w którym
realizuje swoj¹ egzystencjê, opieraj¹c siê na trzech relacjach: do Boga,
do ludzi i do wiata natury26. Te trzy istotne relacje uleg³y zerwaniu
na skutek grzechu cz³owieka. Z³o dokonane przez cz³owieka, którego
zamiarem by³o stanie siê jak Bóg, doprowadzi³o do naruszenia harmonii stworzenia w ca³oci i naznaczenia go nieistniej¹cym wczeniej
konfliktem.
W tym konflikcie nie chodzi wy³¹cznie o cz³owieka. Natura wci¹¿
odgrywa istotn¹ rolê, poniewa¿ nie jest zdana na cz³owieka. Ona ma
wartoæ sama w sobie i musi byæ przez cz³owieka szanowana i chroniona. Biblia nie daje podstaw do despotycznego antropocentryzmu,
nie interesuj¹cego siê innymi stworzeniami27. To, co istnieje nie jest
wy³¹cznie podporz¹dkowane dobru cz³owieka. Ka¿da istota ma swoj¹
wartoæ i ka¿da na swój w³asny sposób odbija m¹droæ i dobroæ Boga.
St¹d istnienie ka¿dej istoty wynika z mocy Boga i na Niego jest otwarte i ukierunkowane. Wszystko, co istnieje, powsta³o z niczego i ju¿
w tym fakcie ujawnia siê moc Boga. Bóg nie tylko okazuje swoj¹
wszechmoc u pocz¹tku istnienia wiata; tak¿e na ka¿dym etapie jego
24
25
26
27

LS 62.
Por. tam¿e, 65.
Por. tam¿e, 66.
Tam¿e, 68.
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istnienia mo¿e w to bycie interweniowaæ, zw³aszcza by pokonywaæ
wszelkie formy z³a28.
Wszystko, co istnieje, w swej z³o¿onoci i indywidualnoci, odpowiada Bo¿emu planowi mi³oci. wiat zosta³ stworzony wolnym aktem
Boga i jest przez Niego mi³owany. Dzie³a stworzone pozwalaj¹ odkryæ
Go jako Stwórcê pe³nego mi³oci i wiernoci29.
Dynamizm bytów stworzonych oraz ich mo¿liwoci rozwoju odpowiadaj¹ zamiarom Stwórcy, tak¿e wtedy gdy wi¹¿¹ siê z cierpieniem
i bólem. Bóg jest obecny w tym, co najg³êbsze w ka¿dej rzeczy, nie
uwarunkowuj¹c autonomii swego stworzenia, co zapewnia uzasadnion¹ autonomiê rzeczywistoci ziemskiej. Ta Bo¿a obecnoæ, która zapewnia ci¹g³oæ i rozwój ka¿dej istoty, «jest kontynuacj¹ dzia³ania
stwórczego». Duch wiêty wype³ni³ wszechwiat mo¿liwociami, dziêki którym z samego ³ona rzeczy mo¿e zawsze rodziæ siê co nowego30.
Cel i sens tego procesu okrela sam Bóg.
W z³o¿onoci wiata stworzonego sytuuje siê równie¿ istnienie
cz³owieka. Papie¿ Franciszek wyjania:
Cz³owiek, choæ jest równie¿ objêty procesami ewolucyjnymi, niesie ze sob¹
pewn¹ nowoæ, której nie da siê wyjaniæ przez ewolucjê oraz inne systemy otwarte. Ka¿dy z nas ma jak¹ to¿samoæ osobist¹, zdoln¹ do wejcia
w dialog z innymi i z samym Bogiem. Zdolnoæ do refleksji, rozumowania,
kreatywnoci, interpretacji, twórczoci artystycznej i inne oryginalne
mo¿liwoci ukazuj¹ pewn¹ wyj¹tkowoæ, która wykracza poza dziedzinê
fizyczn¹ i biologiczn¹. Nowoæ jakociowa, jak¹ oznacza powstanie bytu
osobowego w ramach materialnego wszechwiata, zak³ada bezporednie
dzia³anie Boga, szczególne powo³anie do ¿ycia i do relacji jednego Ty z innym ty. Na podstawie relacji biblijnych uwa¿amy osobê za podmiot, którego nigdy nie mo¿na redukowaæ do kategorii przedmiotu31.

Wed³ug papie¿a, cz³owiek jest istot¹ objêt¹ procesami ewolucyjnymi. Zmiany, jakie dokonuj¹ siê w wiecie przyrody i pozwalaj¹ na zrozumienie licznych relacji miêdzy stworzeniami, rzucaj¹ tak¿e wiat³o
na cz³owieka jako istotê stworzon¹. Jednak¿e same zmiany zale¿ne od
okrelonych systemów biologicznych nie dokonuj¹ siê gwa³townie
i szybko jak ludzkie dzia³anie. Ewolucja biologiczna jest procesem
wolnym32 i nieprzystosowanym do tempa, jakie nadaje jej cz³owiek.
28
29
30
31
32

Por. tam¿e, 74.
Por. tam¿e, 77.
Tam¿e, 80.
Tam¿e, 81.
Por. tam¿e, 18.
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Sama ewolucja nie wystarcza do zrozumienia cz³owieka i jego egzystencji. Tym, co wyró¿nia cz³owieka to jego wiadomoæ, zdolna do budowania relacji z innymi stworzeniami, a przede wszystkim z Bogiem.
Kreatywnoæ w³asnego istnienia, nieograniczona przez prawa fizyki
i materiê, sytuuje cz³owieka poza zwyk³ymi organizmami biologicznymi. On jest wyj¹tkowy, jedyny, niepowtarzalny, poniewa¿ nie jest przedmiotem, lecz podmiotem. W wiecie przyrody tylko cz³owiek jest osob¹, której przys³uguj¹ okrelone prawa i niedaj¹ca siê zredukowaæ
godnoæ. Ta godnoæ nie jest wynikiem ewolucji materii. Zosta³a dana
cz³owiekowi przez Boga, który dzia³a przy jego stwarzaniu. Ka¿dego
cz³owieka Bóg stwarza indywidualnie i bezporednio, czyni¹c go istot¹ dialogiczn¹. W akcie stwórczym cz³owieka ujawnia siê jego natura,
a przez tê naturê ród³o i cel istnienia cz³owieka. Bóg Stwórca, jeden
w trzech Osobach, stwarza cz³owieka, czyni¹c go zdolnym do dialogu
z Nim, z innymi i ze sob¹ samym. Pocz¹tek i kres istnienia cz³owieka
znajduje siê w komunii osób, gdzie ka¿de ja odnoszone jest to Ty,
bêd¹cego równoczenie My.
Tezy z encykliki Laudato si maj¹ swoj¹ wczeniejsz¹ wersjê zawart¹ w przemówieniu do cz³onków Papieskiej Akademii Nauk.
W padzierniku 2014 roku papie¿ powiedzia³:
Podjêlicie debatê na temat wielce z³o¿ony  ewolucji pojêcia natury. Nie
bêdê absolutnie wchodzi³, dobrze to rozumiecie, w z³o¿onoæ naukow¹ tej
wa¿nej i decyduj¹cej kwestii. Chcê jedynie podkreliæ, ¿e Bóg i Chrystus
id¹ razem z nami i s¹ obecni tak¿e w naturze, jak stwierdzi³ aposto³ Pawe³ w mowie na Areopagu.
Gdy czytamy w Ksiêdze Rodzaju opowieæ o stworzeniu, zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e wyobrazimy sobie Boga jako czarownika z ró¿d¿k¹
magiczn¹, bêd¹c¹ w stanie dokonaæ wszystkiego. Ale nie jest tak. On
stworzy³ byty i pozwoli³ im siê rozwijaæ zgodnie z wewnêtrznymi prawami, które da³ ka¿demu, aby siê rozwija³y, aby dosz³y do swej pe³ni. Da³
autonomiê bytom wszechwiata w tym momencie, w którym zapewni³ im
swoj¹ trwa³¹ obecnoæ, daj¹c istnienie ka¿dej rzeczywistoci. I tak stworzenie rozwija³o siê przez wieki, tysi¹clecia, a¿ sta³o siê takie, jakie znamy dzisiaj, w³anie dlatego, ¿e Bóg nie jest demiurgiem czy magiem, lecz
jest Stwórc¹, który daje istnienie wszystkim bytom. Pocz¹tek wiata nie jest
dzie³em chaosu, który zawdziêcza swoje pochodzenie komu innemu, lecz
pochodzi on bezporednio od najwy¿szej Zasady, która stwarza z mi³oci.
Big-Bang, który dzi sytuuje siê u pocz¹tku wiata, nie przeczy boskiemu dzia³aniu stwórczemu, lecz go wymaga. Ewolucja natury nie jest
sprzeczna z pojêciem stworzenia, poniewa¿ ewolucja zak³ada stworzenie
bytów, które ewoluuj¹.
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Natomiast jeli chodzi o cz³owieka, to mamy do czynienia ze zmian¹
i nowoci¹. Kiedy w szóstym dniu, wed³ug opowieci z Ksiêgi Rodzaju,
nastêpuje stworzenie cz³owieka, Bóg daje istocie ludzkiej inn¹ autonomiê,
autonomiê ró¿n¹ od tej, jak¹ posiada natura, która jest wolnoci¹. Mówi
cz³owiekowi, by nadawa³ imiona wszystkim rzeczom i rozwija³ siê z biegiem historii. Czyni go odpowiedzialnym za stworzenie, tak¿e aby czyni³
sobie poddanym wiat stworzeñ, aby dba³ o jego rozwój, i tak a¿ do koñca
czasów. Zatem w³aciw¹ postaw¹ naukowca, a nade wszystko naukowca
chrzecijañskiego jest zadawanie sobie pytania o przysz³oæ ludzkoci
i ziemi, a jako byt wolny i odpowiedzialny przyczynia siê do jej przygotowywania, ochrony, eliminowania niebezpieczeñstw dla rodowiska zarówno naturalnego, jak i ludzkiego. Ale jednoczenie naukowiec powinien
kierowaæ siê ufnoci¹, ¿e natura skrywa w swoich mechanizmach ewolucyjnych potencja³, który inteligencja i wolnoæ maj¹ odkrywaæ i wykorzystywaæ, aby osi¹gn¹æ rozwój zgodny z zamys³em Stwórcy. Tak wiêc  nawet jeli ograniczona  dzia³alnoæ cz³owieka uczestniczy w mocy Bo¿ej
i jest w stanie budowaæ wiat odpowiedni dla jego dwojakiego ¿ycia  cielesnego i duchowego; budowaæ wiat ludzki dla wszystkich istot ludzkich,
a nie dla grupy czy uprzywilejowanej klasy. Ta nadzieja i ufnoæ pok³adana w Bogu, Autorze natury, i w zdolnoci ducha ludzkiego s¹ w stanie daæ
badaczowi nowe energie i g³êboki spokój. Ale jest tak¿e prawd¹, ¿e dzia³alnoæ cz³owieka, gdy jego wolnoæ stanie siê autonomi¹  która nie jest
wolnoci¹, lecz autonomi¹  niszczy stworzenie i cz³owiek zajmuje miejsce Stwórcy. Jest to grzech ciê¿ki przeciwko Bogu Stwórcy33.

Pogl¹dy Franciszka na temat pochodzenia cz³owieka zachowuj¹ stanowisko wypracowane przez Piusa XII i powtarzane nastêpnie przez
Jana Paw³a II i Benedykta XVI. Ujête s¹ w oryginaln¹ perspektywê dialogu i relacji, i opieraj¹ siê na zdecydowanym uznaniu pierwszeñstwa
cz³owieka w godnoci wobec innych stworzeñ. Papie¿ nie u¿ywa klasycznych pojêæ duszy i cia³a dla okrelenia bytu cz³owieka, ale im
w ¿aden sposób nie zaprzecza. Ewolucja, jako proces autonomicznego
rozwoju stworzeñ mo¿e mieæ miejsce, jednak ma charakter teleologiczny i pozbawiony jest przypadkowoci. Autonomia stworzeñ jest mo¿liwa, ale ich istnienie i zasady istnienia okrela sam Bóg. Papie¿ mocno
stoi na stanowisku, ¿e ewolucja i kreacjonizm nie powinny byæ traktowane jako kierunki sprzeczne i wykluczaj¹ce siê. Raczej nale¿y je
uznaæ za pomocnicze wobec siebie i w pewien sposób uzupe³niaj¹ce siê.
Rozwijaæ siê mo¿e tylko to, co wczeniej zaistnia³o. A istnienie nie pojawia siê samoczynnie, lecz pod wp³ywem dzia³ania stwórczego Boga.
33
Ewolucja nie jest sprzeczna ze stworzeniem. Przemówienie do cz³onków Papieskiej
Akademii Nauk, LOsservatore Romano wyd. pol. 11(366)2014, s. 43-44.
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ABSTRACT
Since the publication of Darwins work on the origin of species there has been a dispute
between proponents of creationism and evolutionism. For the evolutionists, the existence
of man is a consequence of the ongoing, usually long-term, spontaneous changes among
other creatures, which lead to their better adjustment to the environmental conditions
enhancing their chances of survival. For the creationists, man was created by God and this
makes him/her stand out from among all creatures. The Magisterium of the Church spoke
several times about human origins. Starting from Pius XI to Francis the line of the popes
teaching remains unchanged in significant elements. The human being is not only the
result of evolution. He/she may be subjected to it, provided that his/her ontological spiritual
element  the soul, comes directly from God. This article shows the way of individual popes
teaching, simultaneously revealing the assessment of evolution in the encyclical Laudato si.
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