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w  głębszych w arstw ach  psychiki, do których jeszcze n ie dotarła ana
liza czynnikow a. Być m oże, gdyby w ykazano, że na podstaw ie w za
jem nego oddziaływ ania na sieb ie czynników  drugiego rzędu, otrzym u
jem y czynniki trzeciego rzędu, a te  z kolei dałyby czynniki czw artego  
rzędu, w tedy  dotarlibyśm y do głębszych w arstw  przyczyn zm ieności 
na p o w ierzch n i32.
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I. Transcendencja duszy ludzkiej w  ujęciu  neoscholastyków . 2. Trans
cendencja duszy ludzkiej w  T eilhardow skiej w izji kosm osu: Sposób  
rozw ażania duszy ludzkiej przez Teilharda. Geneza duszy ludzkiej. 
Natura duszy ludzkiej. N ieśm iertelność duszy ludzkiej. 3. W nioski.

P iotr Teilhard de Chardin n ie porusza bezpośrednio zagadnienia  
transcendencji duszy, jednakże na podstaw ie jego nauki o psych iźm ie  
ludzkim  i duchu 1 można postaw ić pytanie, czy i co m ożna pow iedzieć  
o transcendencji duszy ludzkiej, oraz na czym  polega odm ienność jego  
ujęcia w  stosunku do tradycyjnego rozw iązania neoscholastyków .

1. Transcendencja duszy ludzkiej w ujęciu neoscholastyków.

N eoscholastycy om aw iają zagadnienie transcendencji duszy ludz
kiej w  ram ach psychologii racjonalnej. Zgodnie z tego rodzaju ujęciem  
dusza ludzka, jako substncja duchowa, jest zarówno transcendentna  
jak i im m anentna ciału. C złow iek bow iem  istn ieje  jako jedna a nie  
jako istota  podw ójna, choć złożona z duszy i ciała. W tej złożoności 
dusza jest sam oistnym  bytem , stanow iącym  źródło i podstawą życia  
w egetatyw nego, zm ysłow ego i um ysłow ego.

Dla neoscholastyków  transcendencja duszy ludzkiej sprow adza się 
do duchow ości jej natury. K onsekw encją tezy o duchow ości jest teza, 
że dusza ludzka — ani w  ew olucyjnym  procesie filogenetycznym , ani 
ew olucyjnym  procesie ontogenetycznym  — n ie pow stała ze struktury  
m aterialno-zm ysłow ej, bez ingerencji Stw órcy.

32 Por. W. Okoń, A naliza czynnikow a, W arszawa I960, 231.
1 W ypow iedzi Teilharda o duchu należy traktow ać jako w ypow iedzi 

o duszy ludzkiej. Zob. Teilhard, L e Coeur de la M atière, 1959, 9. Zob. 
także P. Sm ulders SJ, La vosion  de Teilhard de Chardin. Essai de 
réflexion  Théologique, Paris 1965, 74.



2. Transcendencja duszy ludzkiej w  T eilhardow skiej w izji kosm osu
Sposób rozważan ia  du szy  ludzk ie j  p rzez  Teilharda

Teilhard rozw aża problem  duszy ludzkiej w yłączn ie na płaszczyźnie  
fenom enologicznej, eksperym entalnej, a nie in teresuje się zupełnie  
transcendencją duszy ludzkiej w  teoriopoznaw czym  i m etafizycznym  
rozum ieniu tego słow a przez neoscholastyków . N a płaszczyźnie zja
w iskow ej dusza ludzka jest poznaw alna tak, jak każde inne zjaw isko  
czy behaw ior lu d z k i!.

Geneza du szy  ludzkie j

W fenom enologicznym  ujęciu Teilharda — z jednej strony, człow iek  
w ychodzi z m aterii, tw orzy sw ą duszę przez długie lata na ziem i; 
z drugiej strony — jednak należy odrzucić sprow adzanie duszy w prost 
do m aterii.

G eneza ducha utożsam ia się w edług Teilharda ze stopniow ą genezą  
refleksyjnej św iadom ości i osobow ości. Św iat im plikuje w  sobie stop
n iow e budzenie się św iadom ości osobow ości, a w ięc ducha jako w ynik  
transform acji, transkreacji, sublim acji zachodzących ew olucyjn ie w  m a
terii 3.

Strum ień ew olucji w szedł w  fazę ludzką, gdy przeszedł ze św iado
m ego w  sam ośw iadom e, co było rów noznaczne z pow staniem  refleksji *.

Z punktu w idzenia fenom enologicznego Teilhard n ie uw aża m aterii 
i ducha za dw ie różne rzeczy, lecz za dw ie zm ienne sprzężone energią  
będącą tw orzyw em  ew olucji, oraz ujaw niające się: m ateria — w  postaci 
w ielości, a duch — w  postaci jakości.

Natura d u szy  ludzk ie j

W fenom enologicznym  ujęciu duszy ludzkiej przez Teilharda jej 
„naturę” stanow i św iadom ość refleksyjna, w yposażona w  m yśl i w olę.

Na tle pow yższych poglądów  Teilharda m ożna w nioskow ać, w  jakim  
sen sie  można m ów ić o transcendencji duszy ludzkiej w  jego fenom e
nologicznej w izji kosm osu. N ajpierw , jak to słu szn ie podkreśla Hubert 
Cuypers, jest to transcendencja w zględna a n ie  bezw zględna i abso
lutna 5. W term inologii Teilharda jed yn ie  Bóg jest absolutnie transcen

2 H. Rohracher, E inführung in die P sychologie, W ien 1960, 4— 5.
3 L ist z dnia 10. XII. 1933, tam że, 268—269.
4 O euvres VII, 423, 398, 352.
5 V ocabulaire Teilhard de Chardin, Paris 1963, 94.



dentny, jest „szczytem  transcendencji” 6. P odobnie jak życie przekracza  
m aterię nieorganiczną w ychodząc z niej, tak dusza ludzka przekracza  
psychizm  zw ierzęcy w ynurzając się z niego. Ta transcendencja ma 
postać rzeczyw istą, poniew aż dusza ludzka jest n iesprow adzalna do 
psychizm u niższego.

N ieśm ierte lność  duszy  ludzk ie j

W term inologii Teilharda niesprow adzalność duszy ludzkiej jest 
rów noznaczna z jej n ieśm iertelnością, a to stanow i transcendencję  
duszy ludzkiej.

Teilhard rozróżnia śm ierć osobistą człow ieka i śm ierć gatunku ludz
kiego, przy czym  ta ostatnia jest rów noznaczna z przejściem  w  ultra- 
ludzkość. Śm ierć osobista, podobnie zresztą jak śm ierć zbiorowa, jest 
śm iercią pozorną, ubytkiem  naszego istn ien ia , rozkładem  w ielości m a
terialnej.

D la Teilharda pozorność śm ierci w iąże się z zasadą uniw ersalną  
„zachow ania osobow ości”. Zasada ta w yraża, że w stępow anie w  kosm o
sie jest zjaw iskiem  nieodw racalnym . Skoro życie raz ukazało się w  m a
terii, kosm os n ie m oże się odw italizow ać. Skoro m yśl raz narodziła 
się  w  żyw ym , to n ie  m oże się odhom inizow ać. Z zasady zachow ania  
osobow ości w ynika, że każdy ośrodek indyw idualnej osobow ości, raz 
uform ow any, jest na zaw sze ukonstytuow any w  sobie. Każda elem e- 
tarna osoba zaw iera w  sw ej istocie  coś jedynego i n iekom unikow alne- 
go, a jej pozostaw anie w  trw aniu jest rów noznaczne z jej n ieśm iertel
nością. N ie istn ieje  śm ierć a b so lu tn a7.

3. W nioski

P sychologia filozoficzna ujm uje duszę ludzką jako substancję na
tury duchow ej, natom iast T eilhard rozważa ją jako zjaw isko, czy  
zespół zjaw isk  eksperym entaln ie obserw ow alnych.

W psychologii racjonalnej transcendencję duszy ludzkiej w arunkuje  
odm ienność jej natury bytow ej w  stosunku do bytów  m aterialnych. 
W sw ym  fenom enologicznym  ujęciu ducha Teilhard m ów i tylko o eks
perym entaln ie ujętej różnicy porządków  czy stanów  psychizm u zw ie
rzęcego i ludzkiego: przynależność duszy ludzkiej do now ego, w yż
szego porządku zjaw isk , w yższego stopnia istn ienia, pozw ala m ów ić  
o transcendencji duszy ludzkiej.

T eilhardow ska koncepcja transcendencji duszy ludzkiej spełnia dwa 
w arunki: najpierw  dusza ludzka, rozważana w  płaszczyźnie zjaw isko

6 O euvres VI, 88.
7 Tamże, 198—200.



w ej, stanow i ciągłość ruchu ew olucyjnego, po wtóre, dzięki fazie prze
m iany stanu, stanow i w yższą h ierarchicznie rzeczyw istość. P ow stan ie  
sam ośw iadom ości w ynosi psychizm  niższy od stanu psychizm u w y ż 
szego, lecz  n ie zryw a ciągłości ew olucyjnej m iędzy nim i.

W ew olucyjnej w izji kosm osu Teilharda pow stan ie duszy ludzkiej 
następuje na drodze tzw. „przekształcenia stw órczego” 8. Jest to inne  
niż u neoscholastyków  pojęcie aktu stw órczego. W kierunku przepra
cow ania tradycyjnego pojęcia stw arzania za T heilhardem  zm ierzają  
rozw ażania P iotra Sm uldersa SJ. W edług niego h ipoteza w prow adzenia  
od zew nątrz duszy ludzkiej do zarodka ludzkiego prow adzi do uznania  
dualizm u bytow ego w  człow ieku. Bezpośrednie i specjalne stw orzen ie  
duszy ludzkiej przez Boga w skazuje zdaniem  autora ty lko na to, że 
dusza ludzka, a dokładniej się w yrażając człow iek  jako dusza, jest 
różny od innych bytów  stw orzonych. S tw órczy akt Boga i jego czyn
ność podtrzym ująca kosm os stanow ią jedną czynność. P ierw sza różni 
się od drugiej o ty le , że w yprow adza now ą zależność w zględem  Boga. 
A w ięc „specjalna in terw encja  Boża” w  stw orzeniu  duszy ludzkiej 
w skazuje na jej szczególną zależność od Boga, szczególny stosunek jej 
bytu, w zględnie bytu  człow ieka, do Boga. B iologiczne rodzenie k u lm i
nujące w  człow ieku w yprow adza byt, który istotow o przekracza serię  
zw ierzęcą. Jest to now e stw orzenie, lecz ta stw órcza interw encja Boża 
nie objaw ia się koniecznie przez zerw anie ciągłości w  serii fenom enów , 
lecz w skazuje tylko na głębokie przekształcenie ciała. C złow iek rodzi 
się  w  realnej w ew nętrznej c iągłości w  biegu życia, lecz rów nocześnie  
przekracza je ostotow o przez sw ój now y stosunek i now ą zależność od 
Boga. W chodzi na św iat z jednej strony jako w yższa form a życia  
zw ierzęcego, z drugiej jako stw orzen ie absolutn ie now e, oryginalne, 
stw orzone na „obraz i podobieństw o B oże” 9.

P ozytyw nym  w kładem  T eilharda do nauki o transcendencji duszy  
ludzkiej jest to, że w skazując na ew olucyjną genezę duszy, nie czyni jej 
epifenom enem  m aterii, lecz określa ją jako now y fenom en, który jest 
w yższy  od serii zjaw isk psychizm u niższego. W praw dzie jest jedna  
lin ia  ew olucyjna rozw oju kosm osu, lecz istn ieją  w  niej punkty całko
w itego  przerobienia, które w ynoszą psychizm  z poziom u niższego na 
w yższy, na którym  rozw ija się w  now ym  porządku fenom enów , który  
jest n ieodw racalnym  przekształceniem  porządku poprzedniego w  now y, 
o zupełn ie now ych w łasnościach, niesprow adzalnych do cech porządku  
w yjściow ego.

8 Zob. M. B arthelem y-M adaule, La pensée relig ieuse du P ère T e il
hard de Chardin, (bmw) 1962, 45—61; Ks. K. Kłósak, Z agadnienie stw o
rzenia w  ujęciu P. Theildarda de Chardin, „Studia P hilosophiae Chri
stianae”, I (1965) nr 2, 276—293.

3 Dz. cyt. 85—89.


