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KS. SèAWOMIR SÂLEDZIEWSKI

WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ.
BIBLIA A NAUKI PRZYRODNICZE

WSTEÎP

Nauka i religia stanowiaÎ dwa bardzo wazÇne elementy ludzkiej kultury.
Wszystkie rozwazÇania na temat genezy sÂwiata majaÎ swoje zakorzenienie w tych
dwoÂch podstawowych aspektach postrzegania rzeczywistosÂci. Wszystko, co istnieje, potrzebuje wyjasÂnienia swego pochodzenia. I dlatego podstawowym pytaniem, ktoÂre zapoczaÎtkowaøo filozofieÎ, byøo pytanie czøowieka o siebie samego
i o Kosmos. Filozofowie greccy okresu przedsokratejskiego, a poÂzÂniej Platon
i Arystoteles, proÂbowali wyjasÂnicÂ przyrodeÎ poprzez pojeÎcia ogoÂlne na drodze
rozumowej. Temu filozoficznemu mysÂleniu antycznej Grecji przeciwstawiø sieÎ
przekaz biblijny, ktoÂry swojaÎ wiaraÎ w stworzenie sÂwiata przez Boga daø odpowiedzÂ na pytanie o genezeÎ caøej rzeczywistosÂci. W ten sposoÂb pytanie
o WszechsÂwiat staøo sieÎ pytaniem teologicznym.
Relacja nauki o stworzeniu, wywodzaÎcej sieÎ z biblijnego opisu, ukazujaÎcego
Boga dajaÎcego istnienie wszystkiemu, wkroczyøa na drogeÎ konfliktu z empirycznym opisem powstania Kosmosu i czøowieka w nim. Pytania, ktoÂre cywilizacja
øacinÂska1 przejeÎøa z filozofii greckiej i chrzesÂcijanÂstwa, opartego na podstawach
biblijnych, przerodziøy sieÎ na przestrzeni dziejoÂw w konflikt nauki i wiary.
ZapoczaÎtkowany on zostaø poprzez rewolucjeÎ kopernikanÂskaÎ i spraweÎ Galileusza, a swoje najwieÎksze zaognienie miaø w XIX wieku w wyniku odkrycÂ w dziedzinie biologii, zwiaÎzanych gøownie z teoriaÎ ewolucji Karola Darwina2. Jednym
z podstawowych aspektoÂw tego konfliktu jest problem powstania sÂwiata, stanowiaÎcy niejako naturalne miejsce spotkania teologii z naukami przyrodniczymi. Ten konflikt, jak zobaczymy nizÇej, zrodziø sieÎ w wyniku proÂby odkrywania
istoty przesøania BozÇego, zawartego w Biblii, przez nauki przyrodnicze. To
odkrywanie byøo interpretacjaÎ natchnionego tekstu w relacji do odwiecznej
1
2

Por. F. Koneczny, ObronicÂ cywilizacjeÎ øacinÂskaÎ, Lublin 2002.
Por. T. Jelonek, Biblia a nauka, KrakoÂw 2005, s. 21±28.
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prawdy i zmiennych kulturowych, a takzÇe cywilizacyjnych ram. Autorzy biblijni, pouczajaÎc o stworzeniu sÂwiata, posøugiwali sieÎ wspoÂøczesnym im obrazem
otaczajaÎcej ich rzeczywistosÂci. Przez wiele wiekoÂw obraz sÂwiata panujaÎcy w starozÇytnosÂci i ukazany na kartach Biblii pozostawaø aktualny i wpøynaÎø w sposoÂb
zasadniczy na naszaÎ cywilizacjeÎ. Do konÂca XVI wieku udawaøo sieÎ dostosowywacÂ poszczegoÂlne obrazy sÂwiata ukazane w Biblii do obrazoÂw naukowych3.
Sytuacja zaczeÎøa sieÎ zmieniacÂ od momentu uksztaøtowania sieÎ nowozÇytnych
nauk przyrodniczych, w ktoÂrych coraz wieÎkszaÎ roleÎ zaczaÎø odgrywacÂ eksperyment, z jego coraz bardziej wyszukanym i dokøadnym aparatem narzeÎdziowym,
a takzÇe rozwinaÎø sieÎ potrzebny do opisu przyrody jeÎzyk matematyki. Fascynowano sieÎ odkryciami, a jednoczesÂnie zaczeÎøy one budzicÂ sprzeciw, mieÎdzy innymi dlatego, zÇe pojawiøy sieÎ trudnosÂci pogodzenia nowego obrazu sÂwiata
z wierzeniami religijnymi, ktoÂre do tego czasu byøy dla wielu najwazÇniejszym
przesøaniem w tej dziedzinie. Podstawowym problemem ze strony nauki byøo
pozbawienie czøowieka jego nadrzeÎdnego miejsca we WszechsÂwiecie4. Dlatego
Biblia i nauka znalazøy sieÎ w opozycji do siebie i nalezÇaøo poszukacÂ rozwiaÎzania
tego konfliktu. KosÂcioÂø stanaÎø na strazÇy przekazu biblijnego, chcaÎc bronicÂ wartosÂci objawionego søowa BozÇego w imieÎ prawdy. Ale prawda z perspektywy
nauk przyrodniczych wyglaÎdaøa zupeønie inaczej. Biblia, ktoÂra przez wieki byøa
niejako motorem napeÎdzajaÎcym naukowosÂcÂ, zaczeÎøa pod wpøywem nierozwazÇnych i bøeÎdnych decyzji ludzi KosÂcioøa ograniczacÂ rozwoÂj nauk i przeciwstawiacÂ
sieÎ mu. I tak Pismo SÂwieÎte staøo sieÎ paradoksalnie hamulcem rozwoju cywilizacyjnego.
Jak do tego doszøo? ChcaÎc odpowiedziecÂ na to pytanie nalezÇy dokonacÂ
analizy relacji wiary do rozumu, ktoÂrej reprezentatywnym przykøadem jest
interpretacja Biblii w relacji do nauk przyrodniczych. Wiara wychodzi od poszukiwania sensu istnienia, ktoÂre opiera sieÎ na Bogu ± StwoÂrcy wszystkiego.
PoniewazÇ nauka o stworzeniu i Stworzycielu jest takzÇe odpowiedziaÎ na pytania
kosmologiczne, stawiane tak czeÎsto w ramach rozwazÇanÂ przyrodniczych i filozoficznych, Biblia traktuje ten problem takzÇe priorytetowo. Dlatego na tym tle
wynikaøy roÂzÇnego rodzaju nieporozumienia i konflikty, ktoÂre ogoÂlnie odnosiøy
sieÎ do relacji mieÎdzy BibliaÎ i naukami przyrodniczymi. Mimo zÇe poglaÎdy autoroÂw biblijnych na temat WszechsÂwiata nie zawsze byøy zgodne z twierdzeniami
nauk przyrodniczych, to jednak nie da sieÎ podwazÇycÂ znaczenia Biblii, ukazujaÎcej wiareÎ w jednego Boga, ktoÂry stworzyø sÂwiat i czøowieka w nim, dla powstania nauki i techniki, co przejawiøo sieÎ w ogromnym posteÎpie cywilizacyjnym naszej ery. ZÇadna inna ksieÎga nie posiada tak gøeÎbokiego moralnego
znaczenia dotyczaÎcego zasady miøosÂci chrzesÂcijanÂskiej jak Biblia i zÇadne inne
3

Por. W. Skoczny, Opisy stworzenia a prawda podana dla naszego zbawienia, w: PoczaÎtek
sÂwiata ± Biblia a nauka, red. M. Heller, M. DrozÇdzÇ, TarnoÂw 1998, s. 264.
4
Por. Jelonek, dz. cyt., s. 14 n.
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dzieøo nie posiada trafniejszej duchowej koncepcji nizÇ biblijna wizja Boga.
Pismo SÂwieÎte ukazuje najwyzÇsze ideaøy, jakie kiedykolwiek znane byøy ludzkosÂci i ktoÂre jednoczesÂnie stworzyøy podstawy dzisiejszej cywilizacji5. PosteÎp
cywilizacyjny doprowadziø natomiast do powstania nauk, ktoÂre zrodziøy sieÎ
pierwotnie na terenie oddziaøywanÂ judeochrzesÂcijanÂstwa6. Karl Rahner tak
pisze o istocie historii zbawienia zapisanej na kartach Starego Testamentu:
¹BoÂg daø sieÎ poznacÂ w historycznym dziaøaniu i dzieÎki swej ingerencji doprowadziø do powstania monoteizmu Izraela. [...] BoÂg Przymierza, Jahwe, zawsze
i w sposoÂb wyrazÂny byø uznawany za rzeczywisÂcie jedynego i zÇywego Boga
i jako takiemu oddawano mu czesÂcÂ. BoÂg caøego sÂwiata zawarø z maøym narodem szczegoÂlne przymierze, poniewazÇ ta droga partykularnego przymierza
byøa historycznaÎ drogaÎ do uniwersalnego celu ± jednosÂci Boga z caøaÎ ludzkosÂciaÎ w Bogu-Czøowiekuº7.

FascynujaÎce w PisÂmie SÂwieÎtym jest to, zÇe spisana historia maøego i nieistotnego w dziejach ludzkosÂci narodu, zaowocowaøa ogromnym wpøywem na tworzenie sieÎ cywilizacji i przyczyniøa sieÎ do wøasÂciwego ukazania paradygmatu
prawdy. Proces ten nie zostaø jeszcze zakonÂczony. Jak døugo bowiem beÎdzie
istniecÂ ludzkosÂcÂ, tak døugo poszukiwanie prawdy, ktoÂra z woli BozÇej zostaøa
przekazana dla naszego zbawienia, domagacÂ sieÎ beÎdzie ciaÎgøych odpowiedzi
i otwartosÂci na niaÎ.

I. BIBLIJNY OPIS STWORZENIA SÂWIATA

Opis stworzenia sÂwiata przedstawiony na poczaÎtku Pisma SÂwieÎtego w KsieÎdze Rodzaju stanowi wprowadzanie do caøej Biblii. Teksty biblijne odnoszaÎce
sieÎ do dziejoÂw czøowieka, ukazujaÎ go w relacji do Boga, do sÂwiata, drugiego
czøowieka i siebie samego8. Stary Testament tworzyøy roÂzÇne tradycje. Pierwszy
opis stworzenia sÂwiata pochodzi z tradycji kapøanÂskiej, jest wypracowany teologicznie i bardzo gøeÎboki, natomiast drugi opis, z tradycji jahwistycznej, ma
charakter pierwotny ± odwoøuje sieÎ do obrazoÂw i symboli. Pierwszy tekst Rdz
1,1±2.4a nalezÇy do kapøanÂskiej warstwy literackiej PieÎcioksieÎgu i powstaø prawdopodobnie w V wieku przed Chrystusem w Mezopotamii, w sÂrodowisku kapøanoÂw zÇydowskich9. Autor tekstu biblijnego Rdz 1,1±2.4a wierzy w Boga,
5

Por. N.L. Geisler, W.E. Nix, A General Introduction to the Bible, Chicago 1986, s. 196 n.
Por. M. Gajewski, Darwin, Biblia, Big Bang, geny i duch, w: ¹Frondaº 2008 nr 46, s. 99.
7
K. Rahner, H. Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, tø. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, s. 431.
8
Por. J. Homerski, PiesÂnÂ o stworzeniu sÂwiata, w: PoczaÎtek sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 17±31.
9
Por. J.S. Synowiec, PoczaÎtki sÂwiata i ludzkosÂci wedøug KsieÎgi Rodzaju, KrakoÂw 2001, s. 17.
6
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istniejaÎcego bez poczaÎtku i bez konÂca. ProÂbuje on ukazacÂ prawdeÎ, zÇe sÂwiat
powstaø w wyniku stwoÂrczego dziaøania søowa Boga10. Ta interpretacja, opierajaÎca sieÎ na wierze we wszechmoc stwoÂrczaÎ jedynego Boga, jest oryginalna
z powodu odboÂstwienia przyrody, co byøo wyrazem posteÎpu zaroÂwno w naukowym, jak i teologicznym rozumieniu rzeczywistosÂci. Do tego dochodzi stwierdzenie, izÇ wszystkie byty, ktoÂre BoÂg powoøaø do istnienia, saÎ dobre.
Drugim tekstem ukazujaÎcym stworzenie sÂwiata i pierwszego czøowieka jest
fragment z Rdz 2,4b±24. Fragment ten nalezÇy do tzw. dzieøa jahwistycznego,
powstaøego w X wieku przed Chrystusem. Te dwa opisy stworzenia roÂzÇniaÎ sieÎ
od siebie ¹tworzywem,º z ktoÂrego BoÂg uczyniø sÂwiat, jak tezÇ odmiennym porzaÎdkiem chronologicznym, a takzÇe liczbaÎ osoÂb stworzonych11. Te dwie tradycje funkcjonowaøy przez wiele wiekoÂw jedynie w przekazie ustnym, dopiero
poÂzÂniej byøy spisywane, a ostatni redaktor, ktoÂry tworzyø PieÎcioksiaÎg, z szacunku dla nich nie poøaÎczyø ich w jedno, lecz zachowaø obok siebie dwa opisy, a wieÎc
dwie teologiczne wizje tego samego wydarzenia. MozÇna to poroÂwnacÂ z Ewangeliami synoptycznymi, ktoÂre podajaÎ nam cztery obrazy Jezusa Chrystusa.
Jezus jest jeden, ale kazÇdy widzi Go inaczej, kazÇdy odkrywa nowe perspektywy.
Mimo widocznych roÂzÇnic w obu tekstach, autorzy opisoÂw korzystali z ogoÂlnie przyjeÎtych w kosmologii tamtych czasach obrazoÂw sÂwiata. Jednak autorom
biblijnym chodziøo o przekazanie prawd religijnych, ktoÂrych nadrzeÎdnym przesøaniem byøa wiara w Boga-StwoÂrceÎ, ktoÂremu nalezÇna jest czesÂcÂ12. AnalizujaÎc
oba te teksty w konteksÂcie innych utworoÂw maÎdrosÂciowych starozÇytnego Egiptu, Mezopotamii czy Fenicji, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe wyroÂzÇnia je monoteizm, gdyzÇ
opowiadajaÎ o ¹jednym Bogu jako StwoÂrcy oraz wøadcy sÂwiata i czøowieka, nie
wspominajaÎc ani søowem o innych boÂstwach, ktoÂre w mitach bliskowschodnich
wysteÎpujaÎ w rozwazÇaniach nad pochodzeniem sÂwiata i losem ludzkimº13. Pismo
SÂwieÎte nie jest stenogramem stworzenia sÂwiata i czøowieka, lecz teologicznym
ujeÎciem tej prawdy. Nie chodzi w nim o historycznaÎ relacjeÎ powstania nieba
i ziemi ani ukazanie poszczegoÂlnych epok geologicznych. Autorzy tekstoÂw
stworzyli utwoÂr religijny, beÎdaÎcy wyrazem wiary w Boga-StwoÂrceÎ, czøowieka
przez Niego powoøanego do istnienia i sÂwiadectwem rozumienia ich osobowej
relacji. Wszelkie proÂby nadawania tym tekstom roÂzÇnego znaczenia pojeÎciowego i hermeneutycznego posiadajaÎ bardzo døugaÎ historieÎ w chrzesÂcijanÂstwie,
ktoÂraÎ mozÇna nazwacÂ procesem reinterpretacji. Proces ten nie jest zakonÂczony,
gdyzÇ dzieøo stworzenia nie zostaøo jeszcze zakonÂczone. Dlatego rzeczywistosÂcÂ
ludzka przy interpretacji Biblii wychodzi od obserwatora Kosmosu. Dzisiejszy
obserwator ma horyzonty znacznie szersze nizÇ ludzie wczesÂniejszych epok,
10

Por. tamzÇe, s. 61.
S. Grzybek, Teologia kapøanÂskiego opisu stworzenia sÂwiata (Rdz1,1±2,4a), w: PoczaÎtek
sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 34 n.
12
Por. tamzÇe, s. 38 n.
13
Synowiec, dz. cyt., s. 143.
11
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zaroÂwno w wymiarze makrokosmosu, jaki i mikrokosmosu14. Istotne jest wieÎc,
aby analizujaÎc Pismo SÂwieÎte, bracÂ pod uwageÎ obowiaÎzujaÎce na przestrzeni
dziejoÂw w naukach przyrodniczych obrazy sÂwiata.

Â DèO OBJAWIENIA BOZÇEGO
II. BIBLIA JAKO ZÂRO
Â W SÂWIATA
W KONTEKSÂCIE OBRAZO

BoÂg, istniejaÎc, stwarza wszelki byt. Byt zasÂ pozostaje otwarty na Objawienie, ktoÂre jest ze swej natury samoobjawieniem sieÎ Boga. Boga mozÇna poznacÂ
poprzez sÂwiat stworzony. Czøowiek jest capax Dei, czyli zostaø obdarzony przez
StwoÂrceÎ mozÇliwosÂciaÎ poznania Go15. Kulminacyjnym punktem Objawienia
BozÇego staøo sieÎ czøowieczenÂstwo Jezusa Chrystusa ± samoobjawienie sieÎ Boga
w sposoÂb najpeøniejszy, absolutny i ponadczasowy.
Tu dochodzimy do bardzo zasadniczej konkluzji: Pismo SÂwieÎte uzyskuje
zupeønaÎ wyjaÎtkowosÂcÂ poprzez fakt, izÇ jest ksieÎgaÎ objawionaÎ. Odsøania nie tylko
tajemniceÎ czøowieka, ale roÂwniezÇ ukazuje oblicze Boga. Biblia jest sÂwieÎtaÎ ksieÎgaÎ BozÇego objawienia miøosÂci w dziejach czøowieka. Jest sÂwiadectwem wiekuistego przymierza, pojednania czøowieka i caøej ludzkosÂci z Bogiem, ktoÂry jest
StwoÂrcaÎ i Ojcem. To BozÇe Objawienie przesiaÎknieÎte jest Jego dialektykaÎ, jednoczesnym objawianiem sieÎ i pozostawaniem w ukryciu. Kwestia Objawienia
stanowi jeden z najsubtelniejszych aspektoÂw relacji pomieÎdzy nowozÇytnosÂciaÎ
i chrzesÂcijanÂstwem, ktoÂra pojawia sieÎ w wielu dokumentach KosÂcioøa. Nie wystarczy bowiem samo øaÎczenie naukowo-przyrodniczych wypowiedzi o sÂwiecie
z refleksjaÎ teologicznaÎ. GøeÎbsza wizja stworzenia powinna bycÂ owocem refleksji
nad Objawieniem. PodwoÂjne zÂroÂdøo poznania ± wedøug Edouart'a Bone'a ±
daje mozÇliwosÂcÂ peønego poznania rzeczywistosÂci:
¹A przeciezÇ [...] ten sam BoÂg, stwarzajaÎc WszechsÂwiat, stworzyø jednoczesÂnie
nasz umysø krytyczny, a niezadøugo takzÇe naukowy i techniczny. WøasÂnie ze
wzgleÎdu na nalezÇnaÎ Bogu chwaøeÎ osÂmielamy sieÎ zaufacÂ temu podwoÂjnemu
zÂroÂdøu poznania, bo to, co On nam daje w Objawieniu, nie mozÇe przeciezÇ bycÂ
sprzeczne z tym, co pozwala nam odkrywacÂ dzieÎki autentycznemu posøugiwaniu sieÎ krytycznym umysøemº16.

14

Por. J. Chmiel, Hermeneutyczne przesøanki biblijnej interpretacji opisoÂw stworzenia, w:
PoczaÎtek sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 55 n.
15
Por. M. Rusecki, Objawienie BozÇe, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki
i in., Lublin±KrakoÂw 2002, s. 865.
16
E. Bone, BoÂg niepotrzebna, hipoteza? Wiara a nauki przyrodnicze, KrakoÂw 2004, s. 40.
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Relacja KosÂcioøa do sÂwiata postrzeganego przez nauki sÂcisøe, wychodzaÎca
od refleksji teologicznej, przeszøa døugaÎ i zÇmudnaÎ drogeÎ. SÂwiadczaÎ o niej takie
dokumenty, jak:
· Konstytucja dogmatyczna Soboru WatykanÂskiego I Dei Filius;
· Encyklika Leona XIII Providentissimus Deus z 18 listopada 1893 roku;
· List Apostolski Leona XIII Vigilantiae, wydany 30 pazÂdziernika 1902
roku;
· List Apostolski sÂw. Piusa X Vinea electa, wydany 7 maja 1909 roku;
· Encyklika Benedykta XV z 15 wrzesÂnia 1920 roku, zatytuøowana Spiritus
Paraclitus;
· Encyklika Piusa XII Divino afflante Spiritu, ktoÂra ukazaøa sieÎ w pieÎcÂdziesiaÎtaÎ roczniceÎ wspomnianej wyzÇej encykliki Leona XIII i zostaøa wydana
30 wrzesÂnia 1943 roku;
· List Komisji Biblijnej, ktoÂry sekretarz tejzÇe Komisji O.J.M. VosteÂ OP
skierowaø 16 stycznia 1948 roku do kardynaøa Suharda, arcybiskupa ParyzÇa. List byø zatwierdzony przez Piusa XII;
· Konstytucja dogmatyczna Soboru WatykanÂskiego II o Objawieniu BozÇym Dei verbum.
Od konÂca XIX wieku, to jest od wydania przez Leona XIII encykliki Providentissimus Deus, nauka KosÂcioøa moÂwiøa o bezbøeÎdnosÂci albo nieomylnosÂci
Biblii17. Byøa to reakcja na tak zwanaÎ kwestieÎ biblijnaÎ we Francji, kiedy to
dostrzezÇono sprzecznosÂci mieÎdzy tym, co moÂwi Biblia, a wynikami nauk. Encyklika natomiast wyjasÂniaøa, zÇe cel, dla ktoÂrego powstaøo Pismo SÂwieÎte, nie ma
charakteru naukowego, lecz religijny, tak wieÎc wypowiedzi autoroÂw natchnionych na temat przyrody czy astronomii saÎ po prostu zapisem saÎdoÂw wrazÇeniowych. Niemniej jednak encyklika miaøa charakter typowo apologetyczny.
WskazujaÎ na to wøasÂnie takie sformuøowania jak bezbøeÎdnosÂcÂ, nieomylnosÂcÂ.
Nowe, w wieÎkszej mierze pozytywne spojrzenie na BiblieÎ pojawiøo sieÎ wraz
z rozwojem teologii biblijnej, szczegoÂlnie teologii objawienia, w ktoÂrej to dziedzinie wielkie zasøugi poøozÇyø prof. Pierre Grelot. ZwroÂciø on uwageÎ, zÇe w Biblii
jest zawarta przede wszystkim prawda dotyczaÎca zbawienia. Zatem celem søowa BozÇego jest przekazywanie ludziom Objawienia. BoÂg wøasÂciwie objawia
tylko jednaÎ rzecz: tajemniceÎ zbawienia urzeczywistnionaÎ w Jezusie Chrystusie.
Objawienie zawsze zwiaÎzane jest z tajemnicaÎ zbawienia. Prawda Biblii ukazuje
przede wszystkim nieodmiennaÎ miøosÂcÂ Boga i Chrystusa18.
Wedøug Soboru WatykanÂskiego II centralnaÎ ideaÎ Pisma SÂwieÎtego jest zbawczy plan Boga, dotyczaÎcy czøowieka stworzonego i odkupionego. Prawda
o Bogu Stworzycielu i o Jego dziele stwoÂrczym jest jednym z podstawowych

17
18

Por. M. Bednarz, Zanim zaczniesz czytacÂ Pismo SÂwieÎte, TarnoÂw 1997, s. 141.
Por. J. Polkinghorne, Rozum i rzeczywistosÂcÂ, KrakoÂw 1995, s. 94.

WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ

355

przesøanÂ objawienia biblijnego, ktoÂre ± jako jedyne ± zawieraøo peønaÎ odpowiedzÂ na pytanie o pochodzenie wszystkiego.
Konstytucja Dei verbum otworzyøa drogeÎ katolickiej egzegezie i pozwoliøa
jeszcze lepiej rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte. Z wielu poruszonych w niej problemoÂw
zajmiemy sieÎ bardziej szczegoÂøowo zagadnieniem prawdziwosÂci Biblii, gdyzÇ
rozwiaÎzanie, jakie w tej kwestii zaproponowaø SoboÂr, okazaøo sieÎ kluczem do
rozwikøania sporoÂw mieÎdzy naukami przyrodniczymi a BibliaÎ. Przed Soborem
rozwazÇano problem bezbøeÎdnosÂci Pisma SÂwieÎtego (inerrantia Scripturae Sacrae) i tak sformuøowane zagadnienie znalazøo sieÎ w schemacie przygotowanym
na obrady Soboru: Pismo SÂwieÎte zawiera prawdeÎ, ale zawiera jaÎ na sposoÂb
ludzki, bo wøasÂnie w taki sposoÂb przemoÂwiø BoÂg do ludzi, ktoÂrzy teÎ prawdeÎ
poÂzÂniej spisali. Poznanie prawdy przez czøowieka nie dokonuje sieÎ jednorazowo, lecz czeÎsÂciowo i zazwyczaj w konkretnym konteksÂcie (por. J 16,13). Pismo
SÂwieÎte zawiera prawdeÎ odnoszaÎcaÎ sieÎ do zbawienia; nie porusza tych aspektoÂw
prawdy, ktoÂrymi zajmujaÎ sieÎ nauki przyrodnicze; celem Biblii nie jest wykøad
sÂcisÂle historyczny, chocÂ w duzÇym stopniu jej przekaz nawiaÎzuje do historii,
w ktoÂrej i poprzez ktoÂraÎ dokonuje sieÎ Objawienie i Zbawienie.
Ludzki przekaz prawdy dotyczaÎcej zbawienia zawiera obrazy odpowiadajaÎce znanemu biblijnym autorom wyobrazÇeniu sÂwiata. Obrazy te oddajaÎ prawdeÎ o Zbawieniu, a nie prawdeÎ nauk przyrodniczych. I chocÂ przyrodnicza wizja
sÂwiata ulega zmianie, to nie przestajaÎ one peønicÂ swojej funkcji: nadal søuzÇaÎ
przekazaniu wøasÂciwej dla Biblii prawdy, chocÂ z punktu widzenia nauk przyrodniczych przestaøy bycÂ aktualne.
PrawdeÎ Biblii trzeba takzÇe oceniacÂ w sposoÂb dynamiczny. Objawienie tajemnicy zbawienia dokonywaøo sieÎ stopniowo. ZÇaden zatem tekst Starego Testamentu nie przedstawia zamknieÎtej naukowej koncepcji19. RoÂwniezÇ prawdziwosÂcÂ tych tekstoÂw wynika z caøosÂciowego interpretowania Biblii. Trzeba tezÇ
pamieÎtacÂ, zÇe przy rozwazÇaniu kazÇdego tekstu trzeba bracÂ pod uwageÎ jego gatunek literacki, czyli przyjeÎtaÎ przez hagiografa okresÂlonaÎ konwencjeÎ jeÎzykowaÎ.
DzieÎki znajomosÂci gatunku literackiego rozpoznajemy, w jaki sposoÂb przekazana zostaøa w teksÂcie prawda, a takzÇe jaki jest ± ¹gatunkowyº wøasÂnie ± cieÎzÇar
wypowiedzi autora. UwzgleÎdnienie tych zasad pozwala tak interpretowacÂ BiblieÎ, zÇe stawiane dotaÎd zarzuty tracaÎ zasadnosÂcÂ20. Natomiast ¹uwolnienieº Biblii
od rzekomych bøeÎdoÂw, a tym samym ¹uwolnienieº teologii od koniecznosÂci
ciaÎgøego odpierania zarzutoÂw i uzasadniania, na czym polega prawdziwosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego i jak prawdeÎ Biblii nalezÇy poznawacÂ, pozwala dzisiejszej egzegezie ogarniacÂ przeogromne przestrzenie mysÂli biblijnej, ukazujaÎcej Boga Zbawi19
Por. J. Bolewski, Z teologicznej problematyki ewolucyjnego obrazu sÂwiata, w: Obrazy
sÂwiata w teologii i w naukach przyrodniczych, red. M. Heller, S. Budzik, S. Wszoøek, TarnoÂw
1996, s. 195 n.
20
Por. Chmiel, Hermeneutyczne przesøanki, w: PoczaÎtek sÂwiata ± Biblia a nauka, s. 55 n.
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ciela i jego zbawcze dzieøo, wyrazÇajaÎce sieÎ roÂwniezÇ w dziele stwoÂrczym. To
odkrycie rodzi radosÂcÂ i wynagradza døugaÎ drogeÎ, jakaÎ trzeba byøo przebycÂ,
aby dojsÂcÂ do takiego poznania. Biblia to nie kronika; to teologiczna wizja zbawczych wydarzenÂ, spisana przez roÂzÇnych teologoÂw, ktoÂrzy w celu przedstawienia okresÂlonych tresÂci posøugiwali sieÎ obrazami sobie wspoÂøczesnego sÂwiata.
PrzedstawiajaÎc wyzÇej opisanaÎ argumentacjeÎ z perspektywy kosÂcielno-teologicznej, nalezÇaøoby zadacÂ w tym konteksÂcie pytanie: skoro Biblia jest zÂroÂdøem
BozÇego Objawienia, to dlaczego pojawiøo sieÎ tyle sporoÂw i niedomoÂwienÂ na tle
interpretacji biblijnego przekazu, majaÎcych czasami finaø tragiczny lub konÂczaÎcych sieÎ otwartym konfliktem i wzajemnaÎ dezaprobataÎ? ProÂba odpowiedzi na
to pytanie zawarta jest w dalszej czeÎsÂci tego punktu.
Benedykt XVI swoje søowa z Ratyzbony: ¹Nie posteÎpowacÂ zgodnie z rozumem jest sprzeczne z naturaÎ Bogaº opatrzyø nasteÎpujaÎcaÎ uwagaÎ: ¹Tylko ze
wzgleÎdu na to stwierdzenie zacytowaøem dialog mieÎdzy Manuelem a jego perskim rozmoÂwcaÎ. To z tego stwierdzenia wynika temat moich dalszych refleksjiº. I dalej PapiezÇ stwierdza:
¹Tutaj przychodzi mi na mysÂl wypowiedzÂ Sokratesa skierowana do Fedona.
W poprzednich dialogach poruszono wiele bøeÎdnych poglaÎdoÂw filozoficznych.
WoÂwczas Sokrates moÂwi: «Byøoby bardzo zrozumiaøe, gdyby ktosÂ z powodu
irytacji wywoøanych tyloma bøeÎdnymi rzeczami, znienawidziø przez reszteÎ swego zÇycia kazÇde rozwazÇanie o bycie i je szkalowaø. Ale tym samym zagubiøby
prawdeÎ o bycie i dosÂwiadczyøby wielkiej szkody». Od dawna ZachoÂd jest
zagrozÇony taÎ niecheÎciaÎ do stawiania sobie fundamentalnych pytanÂ przez rozum. W ten sposoÂb moÂgøby doznacÂ jedynie wielkiej szkody. Odwaga otwierania sieÎ na wielkosÂcÂ rozumu, a nie odrzucenie jego wielkosÂci ± to wøasÂnie
stanowi program, poprzez ktoÂry teologia podejmujaÎca refleksjeÎ nad wiaraÎ
biblijnaÎ, wchodzi w dialog z obecnymi czasamiº.

Benedykt XVI podejmuje w tym znamiennym wykøadzie, wygøoszonym
podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Niemiec, dnia 12 wrzesÂnia 2006 roku,
problem relacji wiary i rozumu. PapiezÇ przestrzega nas, abysÂmy nie zaprzepasÂcili teologii opartej na wierze biblijnej. JednoczesÂnie zobowiaÎzani jestesÂmy do
ciaÎgøego korygowania relacji wiary i rozumu. Oba te pojeÎcia wøasÂciwie odpowiadajaÎ naukowemu i religijnemu czy teologicznemu obrazowi sÂwiata.
Na przestrzeni wiekoÂw roÂzÇnie wyglaÎdaøa wzajemna zalezÇnosÂcÂ tych obrazoÂw. Punktem wyjsÂcia teologicznego obrazu sÂwiata byø przekaz biblijny. I tu
pojawia sieÎ problem w konfrontacji z naukami przyrodniczymi, gdyzÇ poglaÎdy
autoroÂw biblijnych na temat WszechsÂwiata i jego powstania saÎ nie do zaakceptowania przez te nauki21. Wynika to z faktu, zÇe KosÂcioÂø przejaÎø tzw. model
ptolemejski (pochodzaÎcy od Ptolemeusza, ktoÂry w II wieku przedstawiø peøny
21

Por. Bednarz, dz. cyt., s. 138.

WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ

357

model kosmologiczny, opierajaÎc sieÎ na poglaÎdach Arystotelesa), gdyzÇ uznaø go
za zgodny z BibliaÎ22. Biblijny obraz sÂwiata odpowiada natomiast poglaÎdom
ludzi starozÇytnego Bliskiego Wschodu. PoglaÎdy te nie stanowiøy problemu azÇ
do czasoÂw Kopernika i Galileusza. ChrzesÂcijanÂska synteza nauki, kultury i teologii w sÂredniowieczu byøa czymsÂ tak wyjaÎtkowym i tak satysfakcjonujaÎcym, zÇe
teologia chrzesÂcijanÂska z wielkim trudem proÂbowaøa otrzaÎsnaÎcÂ sieÎ z szoku spowodowanego zburzeniem tej harmonii, ktoÂrej sÂlady ciaÎgle saÎ obecne w rozmaitych teologicznych rozprawach, co implikuje utrzymanie sÂredniowiecznego obrazu sÂwiata. Ale obraz ten nie moÂgø przetrwacÂ proÂby czasu, gdyzÇ pojawiøy sieÎ
obrazy nowe, kwestionujaÎce caøkowicie dotychczasowy porzaÎdek.
Ale wroÂcÂmy do genezy tego problemu. Niech kolejnym krokiem beÎdaÎ
søowa znanego teologa i kosmologa Michaøa Hellera, wedøug ktoÂrego sÂwiat
przyrody napisany jest jeÎzykiem matematyki, ktoÂry my odkrywamy, a ktoÂry
stanowi formuøeÎ genezy WszechsÂwiata:
¹Matematyka nie jest ekwiwalentem pieÎkna ± ona jest jego pierwowzorem.
èaÎczy sieÎ w niej dosÂwiadczenie koniecznosÂci i wolnosÂci [...] Jak w tym powiedzeniu Michaøa Anioøa, zÇe rzezÂbicÂ jest bardzo øatwo, bo w kamieniu skryta juzÇ
jest forma, ktoÂrej artysta poszukuje, wystarczy tylko odøupacÂ to, co zbyteczne.
Niekiedy przychodzi mi do gøowy mysÂl, zÇe matematyka jest jedynaÎ dziedzinaÎ
ziemi, ktoÂrej nie dotknaÎø grzech pierworodny ± jest tak, jak powinno bycÂº23.

NaukowosÂcÂ dokumentoÂw, napisanych w jeÎzyku greckim i pochodzaÎcych
z ok. 500 roku p.n.e., polegaøa na nowej jakosÂci systematycznej, racjonalnej
refleksji, z jakaÎ JonÂczycy odnosili sieÎ do pytanÂ o sÂwiat natury. Refleksja ta miaøa
charakter matematyki pierwszej, beÎdaÎcej proÂbaÎ racjonalnego mysÂlenia. Cecha
ta byøa czymsÂ wyjaÎtkowym jak na owe czasy i wyroÂzÇniaøa sieÎ od innych swaÎ
oryginalnosÂciaÎ, ktoÂra do dzisiaj pozostaøa najwazÇniejszym atrybutem nauki.
Od tego czasu zaczeÎto tworzycÂ naukowe obrazy sÂwiata, beÎdaÎce ludzkim wyobrazÇaniem, opierajaÎcym sieÎ na obserwacjach i matematycznych obliczeniach.
SÂwiat cywilizacji rzymskiej przejaÎø po czeÎsÂci grecki obraz sÂwiata, ale wiele jego
aspektoÂw zostaøo utraconych. Dopiero kultura arabska zainteresowaøa sieÎ spusÂciznaÎ greckiej, egipskiej, perskiej, hinduskiej nauki i przechowywaøa jaÎ. ZaczeÎto
uprawiacÂ tzw. ¹obce naukiº, jak filozofia, medycyna, astronomia i inne dziedziny przyrodnicze24. Tym sposobem przetrwaøy one przez prawie szesÂcÂ wiekoÂw.
Dopiero okoøo 1100 roku cywilizacja europejska zaczeÎøa powazÇnie interesowacÂ
sieÎ naukaÎ i filozofiaÎ sÂwiata arabskiego, ktoÂry staø sieÎ øaÎcznikiem pomieÎdzy greckimi zÂroÂdøami a nowoczesnym, zachodnim sÂwiatopoglaÎdem naukowym.
22

Por. S. Hawking, KroÂtka historia czasu, Warszawa 1993, s. 13 n.
M. Heller, O Tajemnicy WszechsÂwiata, w: K. Janowska, P. Mucharski, Rozmowy na koniec
wieku, t. 3, KrakoÂw 1999, s. 5.
24
Por. J.M. Riaza Morales, KosÂcioÂø i nauka, KrakoÂw 2003, s. 41.
23
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Nauka arabska i grecka stworzyøy na Zachodzie podwaliny sÂredniowiecznej
filozofii przyrody, a takzÇe przyczyniøy sieÎ do rozbudzenia w XVI i XVII wieku
poteÎzÇnej siøy ludzkiego rozumu w wyjasÂnianiu zjawisk przyrody, posiøkujaÎc sieÎ
dosteÎpnymi im naukami przyrodniczymi i tworzaÎc tym samym naukowy obraz
sÂwiata. WidacÂ tu wyrazÂnie odniesienie do archimedejskiej koncepcji nauki,
pojmowanej jako matematyczny dyskurs o przyrodzie25. Na tym etapie mozÇemy jeszcze zauwazÇycÂ, zÇe ludzie zaangazÇowani w rozwoÂj nauk przyrodniczych
uwazÇali swojaÎ dziaøalnosÂcÂ za zewneÎtrzny wyraz wiary chrzesÂcijanÂskiej.
Wiara skøaniaøa ich do przekonania, zÇe obserwowany porzaÎdek sÂwiata zo±
staø nadany przez Boga StwoÂrceÎ, ktoÂry jest wobec niego transcendentny i ponadracjonalny. Co wieÎcej, skoro uwazÇano, zÇe sÂwiat zostaø stworzony przez
wolny akt Boga, to sposoÂb, w jaki zostaøa mu narzucona racjonalnosÂcÂ, nalezÇaøo
odkrycÂ na drodze eksperymentu. Monoteistyczna kultura chrzesÂcijanÂska staøa
sieÎ doskonaøym gruntem, na ktoÂrym mogøy rozwijacÂ sieÎ nauki przyrodnicze, i na
ktoÂrym mozÇna byøo budowacÂ nowozÇytny obraz sÂwiata.
W ten sposoÂb w XVI wieku narodziø sieÎ na Zachodzie sÂwiat nowozÇytny,
w ktoÂrym jednak nauka wkroÂtce zdominowaøa kultureÎ intelektualnaÎ, gdyzÇ postulat odzwierciedlania rzeczywistosÂci przez nauki przyrodnicze ciaÎgle znajdowaø pragmatyczne potwierdzenie w udanych zastosowaniach technologicznych.
Jako przedsieÎwzieÎcie intelektualne nauka cechuje sieÎ sÂcisøosÂciaÎ, otwartosÂciaÎ,
elastycznosÂciaÎ, nowatorstwem, zÇyczliwym stosunkiem do nowych poglaÎdoÂw
oraz towarzyszy jej prawdziwie mieÎdzynarodowe, globalne porozumienie.
W taki sposoÂb powstaø tzw. naukowy obraz sÂwiata. Obraz ten mozÇna rozumiecÂ
jako w pewnym sensie ¹usÂrednienieº indywidualnych obrazoÂw sÂwiata uczonych danej epoki (pod warunkiem, zÇe zabieg ¹usÂrednianiaº pojmuje sieÎ liberalnie, bez standardowych odniesienÂ do statystycznych procedur). Za cecheÎ
charakterystycznaÎ wspoÂøczesnego naukowego obrazu sÂwiata (poczaÎtku XXI
wieku) mozÇna uznacÂ otwartosÂcÂ i ukierunkowanie na czøowieka26.

III. WPèYW BIBLII NA CYWILIZACJEÎ ±
Â TKI RYS HISTORYCZNY
KRO
¹Biblia, nawet rozwazÇana jedynie z punktu widzenia historyka kultury, czy
literatury stanowi zjawisko jedyne w naszych dziejach. W ciaÎgu dwudziestu
wiekoÂw naszej ery nie byøo innego dzieøa, czy zespoøu dzieø literackich, ktoÂry
25

Por. O. Pedersen, Konflikt czy symbioza?, TarnoÂw 1997, s. 182.
Tu nalezÇaøoby odniesÂcÂ sieÎ do tzw. zasady antropicznej: sÂwiat jest taki, jaki jest, gdyzÇ my
w nim zÇyjemy.
26
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by miaø tak licznych czytelnikoÂw, zÇadnego nie przepisywano, a poÂzÂniej nie
wydawano drukiem tak wiele razy, zÇadnego nie tøumaczono na tyle jeÎzykoÂw.
Wpøywy i najroÂzÇniejsze echa biblijne odnajdujemy na kazÇdym kroku w naszej
sztuce, literaturze, sposobie mysÂlenia, a nawet nawykach jeÎzykowychº27.

Biblia stanowi fundament dziedzictwa cywilizacji Europy. Spisywana przez
prawie 1500 lat zawiera prawdy odnoszaÎce sieÎ do wszystkich dziedzin zÇycia,
zaroÂwno w wymiarze jednostkowym, jak i spoøecznym. Mimo upøywu czasu,
Pismo SÂwieÎte nie zdezaktualizowaøo sieÎ, lecz ciaÎgle wywiera duzÇy wpøyw na
ksztaøtowanie wiary, zÇycia i zachowanÂ czøowieka, a takzÇe jego twoÂrczosÂcÂ28.
Biblia skøania czøowieka, by naprawiaø zøo i ustanawiaø dobro, jednak nie na
drodze rewolucji, ktoÂra antagonizuje ludzi i niszczy zastane warunki spoøeczne.
Na przestrzeni wiekoÂw biblijne zasady i duch stopniowo zmieniajaÎ cywilizacjeÎ
i uwarunkowania w Europie. MozÇna wyroÂzÇnicÂ w historii trzy okresy oddziaøywania Biblii:
a. epokeÎ antycznaÎ,
b. okres sÂredniowiecza,
c. czasy nowozÇytne.
Biblia, jako przewodnie sÂwiatøo cywilizacji, prowadziøa do wielkich spoøecznych, obywatelskich, rodzinnych, edukacyjnych, prawnych i religijnych przemian. Monoteizm przyczyniø sieÎ do zmiany mysÂlenia na temat mozÇliwosÂci dziaøania czøowieka w sÂwiecie, gdyzÇ odrzuciø wszelkiego rodzaju ograniczenia dotyczaÎce ingerencji w przyrodeÎ. To zasÂ otworzyøo drogeÎ do powstania jednej
z najwazÇniejszych zdobyczy cywilizacji ± nauki, a co za tym idzie sukcesywnie
zaczaÎø sieÎ zmieniacÂ obraz sÂwiata29. Biblia ukazaøa tezÇ antycznemu sÂwiatu, w ktoÂrym czøowiek nie przedstawiaø wieÎkszej wartosÂci, ludzkaÎ godnosÂcÂ. Przyniosøa
bowiem przesøanie, zÇe czøowiek stworzony zostaø na obraz i podobienÂstwo Boga30, zÇe BozÇy obraz i podobienÂstwo wciaÎzÇ saÎ w nim obecne, zÇe BoÂg umiøowaø
czøowieka tak bardzo, zÇe oddaø za niego na sÂmiercÂ swego Jednorodzonego
Syna. Taka perspektywa prowadziøa do stopniowych przeobrazÇenÂ i ograniczenia niesprawiedliwosÂci spoøecznej. Inna, zainicjowana przez BiblieÎ reforma
zmieniøa stosunek do niewolnictwa w starozÇytnym sÂwiecie, a z czasem doprowadziøa do jego zniesienia. Relacja ta opieraøa sieÎ na kilku nadrzeÎdnych zasadach: nie powinno sieÎ zniewalacÂ ani utrzymywacÂ w niewoli blizÂnich, poniewazÇ
BoÂg wszystkich stworzyø na swoÂj obraz, a Chrystus oddaø zÇycie za kazÇdego
czøowieka bez wyjaÎtku (por. Ga 3,28). ChrzesÂcijanie nie powinni zniewalacÂ
ani utrzymywacÂ jako niewolnikoÂw innych ludzi, gdyzÇ niewolnicy saÎ wolni
A. SÂwiderkoÂwna, Co to jest Pismo SÂwieÎte?, KrakoÂw 1992, s. 8.
Por. H. ZÇukowski, Biblia u podstaw kultury chrzesÂcijanÂskiej w Europie, w: W Tym, ktoÂry
umacnia, red. J. Zabielski, Biaøystok 2004, s. 273 n.
29
Por. Gajewski, art. cyt., s. 99.
30
Por. Rdz 1,26±28, Ga 2,20.
27
28
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w Chrystusie. Ci, ktoÂrzy wøaÎczeni saÎ do spoøecznosÂci poprzez chrzest i wspoÂlnoteÎ, saÎ bracÂmi, nie panami czy niewolnikami.
Kolejnym przejawem wpøywu nauki biblijnej na cywilizacjeÎ byøo przejeÎcie
zasad humanitaryzmu, ktoÂre staøy w opozycji do okrucienÂstwa okresu antycznego. Znamienne, zÇe w pierwszych trzech wiekach naszej ery chrzesÂcijanie
odmawiali udziaøu w walce31, chocÂ jednoczesÂnie uznawali zasadnosÂcÂ udziaøu
w walce innych ludzi. Pod wpøywem Biblii w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa w Cesarstwie Rzymskim wprowadzono zakaz cieÎzÇkiej pracy, dzienÂ odpoczynku w tygodniu, a takzÇe zdecydowanie ograniczono stosowanie tortur. IstotnaÎ reformaÎ, ktoÂra zostaøa wprowadzona dzieÎki oddziaøywaniu Biblii byø
sprawiedliwszy podziaø doÂbr. Pojawiaø sieÎ zwyczaj zapisoÂw spadkowych, co
umozÇliwiaøo tworzenie schronisk, sierocinÂcoÂw, domoÂw dla starcoÂw lub chorych,
przytuøkoÂw dla obcokrajowcoÂw, szpitali.
RoÂwniezÇ w czasach sÂredniowiecza Pismo SÂwieÎte odegraøo wazÇnaÎ roleÎ
w przemianach cywilizacyjnych. W wyniku procesoÂw historyczno-politycznych
sÂwiat Cesarstwa Rzymskiego przemijaø, a znaczenie zaczeÎøy zyskiwacÂ ludy celtyckie i germanÂskie. Biblia ± jak sieÎ okazuje ± przyczyniøa sieÎ w duzÇej mierze do
posteÎpu tych spoøeczenÂstw oraz do ksztaøtowania sieÎ ich moralnosÂci i prawa.
W chrzesÂcijanÂskim duchu poteÎpiaøy one wendety, ucisk i krzywoprzysieÎstwo,
sprzyjaøy maøzÇenÂstwu, ograniczaøy rozwody, chroniøy ubogich, rozbitkoÂw, obcych i cudzoziemcoÂw.
W czasach nowozÇytnych mysÂl biblijna przyczyniøa sieÎ do poprawy spoøecznego statusu kobiety. ZnaczaÎcy byø tezÇ wpøyw Pisma SÂwieÎtego na prawo mieÎdzynarodowe i budowanie przyjaznych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwami32. Punktem zwrotnym byø na przykøad kongres w ParyzÇu w 1856 roku, ustalenia genewskie z roku 1872, a takzÇe powstanie w Hadze w 1899 r. SaÎdu MieÎdzynarodowej
SprawiedliwosÂci i ArbitrazÇu. Do roku 1878 handel niewolnikoÂw prawie zaniknaÎø
w krajach chrzesÂcijanÂskich. ZnaczaÎcaÎ zmianaÎ w dziedzinie praw czøowieka byøa
reforma wieÎziennictwa. Dotychczas bowiem karanym nie zapewniano zÇywnosÂci,
ciepøych pomieszczenÂ, øoÂzÇek ani posÂcieli; wieÎzÂniowie gøodowali, zamarzali i przechodzili meÎki, jesÂli na ich potrzeby nie odpowiedzieli przyjaciele. Cele byøy
ciemne, duszne, o nieprzyjemnym zapachu, ciasne, brudne, leÎgøo sieÎ w nich
robactwo, øatwo byøo o choroby. WieÎzÂniowie czeÎsto byli torturowani i deprawowani. Wielu reformatoroÂw, poczaÎwszy od Howarda, ktoÂry badaø wieÎzienia i wieÎzienne metody, odwoøywaøo sieÎ do zasad biblijnych, by poruszycÂ opinieÎ publicznaÎ; krytykowali oni sposoÂb budowania i prowadzenia wieÎzienÂ oraz traktowanie
wieÎzÂnioÂw, azÇ w konÂcu wprowadzono zmiany, by poprawicÂ te warunki33.
31
Por. C. Lepelley, Die Christen und das RoÈmische Reich, w: Die Geschichte des Christentums,
red. L. Pietri, t. 1, ParyzÇ 2000, s. 264 nn.
32
Por. G. Sivan, The Bible and Civilization, New York 1974, s. 491.
33
Por. E. Hansen, John Howard a wspoÂøczesna problematyka penitencjarna, Neriton 2002.
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MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe Biblia ma znaczenie dla cywilizacji przede
wszystkim w dwoÂch aspektach: religijnym i kulturowym. Biblia dotyczy relacji
mieÎdzy czøowiekiem a Bogiem. Opowiada o tym, jak przejsÂcÂ zÇycie, aby na jego
konÂcu spotkacÂ Boga twarzaÎ w twarz. Poucza o sposobie budowania wøasÂciwych relacji w rodzinie, wsÂroÂd przyjacioÂø, w swoim otoczeniu. WyjaÎtkowosÂcÂ
tej KsieÎgi polega m.in. na jej uniwersalnym charakterze. Adresatem BozÇego
søowa jest bowiem kazÇdy ± niezalezÇnie od wieku, statusu spoøecznego, wyksztaøcenia czy dosÂwiadczenia religijnego. Specyfika Pisma SÂwieÎtego wyrazÇa
sieÎ takzÇe w przekraczaniu progoÂw czasu i barier kultury34. Dlatego zÇadna inna
ksieÎga nie zyskaøa w dziejach roÂwnie wielkiego znaczenia i nie pozostawiøa
sÂladoÂw roÂwnie wyrazÂnych. Przez wiele setek lat Pismo SÂwieÎte wywieraøo
decydujaÎcy wpøyw na ksztaøtowanie naszego europejskiego prawodawstwa,
systemoÂw edukacyjnych i ideaøoÂw demokratycznych, nie moÂwiaÎc juzÇ o rozumieniu praw czøowieka. Bez Pisma SÂwieÎtego nie sposoÂb zrozumiecÂ zachodniaÎ
cywilizacjeÎ.
Trzeba takzÇe uwzgleÎdnicÂ wpøyw Biblii na sztukeÎ europejskaÎ: malarstwo
i rzezÂbeÎ (motywy biblijne dominowaøy w sztuce sÂredniowiecza, a czeÎsÂciowo
renesansu i baroku), muzykeÎ (sÂpiew gregorianÂski, utwory np. G.F. Haendla,
J.S. Bacha, F. Mendelssohna), literatureÎ (apokryfy, literatura i teatr sÂredniowiecza, inspiracja dla poezji, zwøaszcza barokowej, i romantycznej, w XX wieku, np. P. Claudel, F. Mauriac, J. Steinbeck, P. Lagerkvist, M. A. Buøhakow).
Z dawnej literatury polskiej mozÇna wymienicÂ twoÂrczosÂcÂ: M. Reja, J. Kochanowskiego, P. Skargi, F. KarpinÂskiego, biblijne stylizacje u A. Mickiewicza
i J. Søowackiego, z nowszej ± utwory Z. Kossak, Cz. Miøosza, J. DobraczynÂskiego, A. KamienÂskiej, R. Brandstaettera.
WøasÂnie Biblia, wielokrotnie wydawana, czytana, komentowana, staøa sieÎ
dla krajoÂw i narodoÂw, ktoÂre jaÎ przyjeÎøy i uznaøy za podstawowy fundament
wiary, dzÂwigniaÎ rozwoju osÂwiaty, nauki i kultury, w konsekwencji wyzÇszej technologii i wyzÇszego poziomu zÇycia, w sumie ± wyzÇszej cywilizacji. Biblia ksztaøtowaøa mysÂlenie, kultureÎ jeÎzyka i stanowiøa cenne zÂroÂdøo literackich inspiracji35.
DzieÎki Pismu SÂwieÎtemu ludzkosÂcÂ otrzymaøa wiele cennych idei, takich jak
wskazoÂwki w posteÎpowaniu ku zbawieniu, wiara w sens historii, obraz Boga,
pragnaÎcego wolnosÂci i sprawiedliwosÂci spoøecznej. To znaczenie Biblii w ksztaøtowaniu cywilizacji miaøo swoje przedøuzÇenie w ksztaøtowaniu poÂzÂniejszych
relacji mieÎdzy wiaraÎ i rozumem, ktoÂrych polem konfrontacji byøa biblijna interpretacja powstania sÂwiata i czøowieka.

34
35

Por. Bednarz, dz. cyt., s. 11 n.
Por. M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Weinheim 2000.
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IV. RELACJE MIEÎDZY BIBLIAÎ A NAUKAÎ

Aby zrozumiecÂ konflikt pomieÎdzy naukaÎ i wiaraÎ, nalezÇy wyjsÂcÂ od poznania
relacji pomieÎdzy ksieÎgaÎ objawienia i ksieÎgaÎ natury. Wielu czoøowych prekursoroÂw nauki prowadziøo swoje poszukiwania w przekonaniu, zÇe wiara w stworzenie jest podstawaÎ naukowych badanÂ natury, gdyzÇ w nauce chodzi tezÇ o to,
aby czytacÂ z ksieÎgi stworzenia; BoÂg daø czøowiekowi rozum, aby potrafiø odcyfrowacÂ teÎ ksieÎgeÎ. ProÂba zdefiniowania tej relacji przesøania biblijnego do teorii
naukowych jest dzisÂ wyzwaniem zaroÂwno dla nauki, jak i dla wiary. Konstruktywny dialog przyczynia sieÎ do akceptacji osiaÎgnieÎcÂ naukowych, a nie narusza
przy tym prawd objawionych36. OmawiajaÎc zatem znaczenie Biblii dla rozwoju
cywilizacji, nie sposoÂb pominaÎcÂ jednego z najistotniejszych paradygmatoÂw
ludzkiej sÂwiadomosÂci, ktoÂry zostaø zapoczaÎtkowany przez SÂwieÎte KsieÎgi i rozwinieÎty w dialogu z naukami przyrodniczymi.
¹Nauka mozÇe oczysÂcicÂ religieÎ z przesaÎdoÂw, ale religia mozÇe oczysÂcicÂ naukeÎ
z faøszywych pewnikoÂwº ± uczyø Jan Paweø II. Znaczenie tych søoÂw nabiera
dopiero sensu, kiedy usÂwiadomimy sobie nadrzeÎdny cel wszelkich poczynanÂ
czøowieka, daÎzÇaÎcego do poznania i zgøeÎbienia prawdy. Ta nadrzeÎdna prawda,
dotyczaÎca istoty sensu zÇycia czøowieka, w konteksÂcie nauki o stworzeniu okresÂlana jest prawdaÎ objawionaÎ, a w naukach przyrodniczych prawdaÎ naturalnaÎ.
Obie perspektywy nie mogaÎ pozostawacÂ ze sobaÎ w sprzecznosÂci, gdyzÇ ten sam
BoÂg ¹jest fundamentem oraz reÎkojmiaÎ poznawalnosÂci i racjonalnosÂci naturalnego porzaÎdku rzeczy, na ktoÂrym z ufnosÂciaÎ opierajaÎ sieÎ ludzie nauki, oraz
objawia sieÎ jako Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusaº37. Jednak dla wielu
ludzi opis ten nie byø (nie jest) do pogodzenia z posteÎpujaÎcymi zdobyczami
nowoczesnych nauk przyrodniczych.
Opis stworzenia sÂwiata na kartach Biblii opowiada o stwoÂrczym akcie woli
transcendentnego Boga. Pierwsze søowa KsieÎgo Rodzaju: ¹Na poczaÎtku stworzyø BoÂg niebo i ziemieÎº (Rdz 1,1) ukazujaÎ Boga jako StwoÂrceÎ WszechsÂwiata.
Od momentu stworzenia, rozpoczyna sieÎ historiozbawcza epopeja, opisana na
kartach Starego i Nowego Testamentu, majaÎca swoÂj kulminacyjny punkt we
Wcieleniu Syna BozÇego. Biblia rozpoczyna sieÎ ukazaniem stwoÂrczej wøadzy
Boga, poniewazÇ ona stanowi o Jego wszechmocy. JednoczesÂnie ten wøasÂnie
fragment otwiera problem, polegajaÎcy na mozÇliwosÂci dwojakiego postrzegania
rzeczywistosÂci: w wymiarze religijnym ± jako stworzenia i w wymiarze naukowym ± jako natury38. Mniej wieÎcej do XVI wieku Biblia byøa interpretowana,
36

Por. Jelonek, dz. cyt., s. 163.
Jan Paweø II, Encyklika Fides et ratio', Watykan 1998, s. 34.
38
Por. S. SÂledziewski, Theologie der SchoÈpfung und die moderne Astrophysik, Frankfurt
am M. 2001, s. 16.
37
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szczegoÂlnie przez teologieÎ biblijnaÎ, jako dzieøo bezbøeÎdne w sensie literalnym.
Dopiero w momencie powstania nowozÇytnych nauk przyrodniczych zaczeÎøy
pojawiacÂ sieÎ rozbiezÇnosÂci, ktoÂre doprowadziøy do konfliktu39.
Stworzeniu podstaw nowoczesnych metod naukowych, opartych na dosÂwiadczeniu, nie sprzeciwiaøa sieÎ pierwotnie refleksja nad tresÂciaÎ Objawienia;
tresÂcÂ Objawienia nie musiaøa pomijacÂ danych empirycznych, gdyzÇ opisujaÎ one
sÂwiat stworzony przez jednego Boga, moÂwiaÎcego do nas przez SÂwieÎte KsieÎgi.
Do czasoÂw sÂw. Tomasza z Akwinu (1225±1274) wiara i rozum, przyroda i nadprzyrodzonosÂcÂ, øaska BozÇa i ludzkie dziaøanie postrzegane byøy jako komplementarne. Jednak od czasoÂw Wilhelma z Ockham (ok. 1285±1349) moÂwimy
o rozdziale rozumu od wiary i powstaniu zasady podwoÂjnej prawdy. Ta koncepcja przyczyniøa sieÎ do krytycznego spojrzenia na BiblieÎ. Od tego momentu
mamy do czynienia z tendencjami do zdobywania wiedzy poprzez dosÂwiadczenie. To, co zapoczaÎtkowaø Wilhelm z Ockham, rozwinaÎø Mikoøaj KuzanÂczyk
(1401±1464), ktoÂry na nowo okresÂliø relacjeÎ mieÎdzy wiaraÎ i rozumem i daø
podstawy teoretycznego ujeÎcia jednosÂci sÂwiata dosÂwiadczalnego/fizycznego
oraz teoretyczne podwaliny relatywistycznej teorii kosmosu. Wedøug niego
okresÂlenie sÂrodka WszechsÂwiata i moÂwienie o WszechsÂwiecie ograniczonym
nie majaÎ pokrycia w rzeczywistosÂci40. UjeÎcie to podobne jest do wspoÂøczesnych
zapatrywanÂ kosmologicznych, ktoÂre proponujaÎ obraz skonÂczonego kosmosu,
bez sÂrodka i bez kraweÎdzi: jesÂli wieÎc WszechsÂwiat nie posiada sÂrodka, to Ziemia nie mozÇe bycÂ centrum kosmosu; jesÂli zasÂ Ziemia nie jest centrum WszechsÂwiata, to musi sieÎ poruszacÂ.
Elementy mysÂli KuzanÂczyka przejeÎli poÂzÂniej: Mikoøaj Kopernik (1473±
1543), Giordano Bruno (1548±1600), a takzÇe Jan Kepler (1571±1630). To wøasÂnie ci uczeni, jak roÂwniezÇ Tycho Brahe (1546±1601), Galileo Galilei (1564±
1942) oraz Izaak Newton (1643±1727) zapoczaÎtkowali, poprzez swoje odkrycia,
rewolucjeÎ naukowaÎ i otworzyli drogeÎ rozwoju nowoczesnych nauk przyrodniczych.
Tak wieÎc w obrazie proponowanym przez ptolemeuszowskaÎ koncepcjeÎ
sÂwiata czøowiek, zÇyjaÎcy na ziemi, znajdowaø sieÎ w centrum Kosmosu. To wokoÂø
niego obracaøo sieÎ wszystko: søonÂce, ksieÎzÇyc, planety i gwiazdy. Teoria kopernikanÂska z punktu widzenia nauki o ruchu przeniosøa tylko poczaÎtek ukøadu
wspoÂørzeÎdnych, ale ze sÂwiatopoglaÎdowego punktu widzenia okazaøa sieÎ prawdziwaÎ rewolucjaÎ. Czøowiek z centrum WszechsÂwiata zostaø ¹wyrzuconyº i umieszczony w nic nieznaczaÎcym miejscu, na dalekiej orbicie obiegajaÎcej SøonÂce, zasÂ
Ziemia staøa sieÎ jednaÎ z wielu planet kraÎzÇaÎcych wokoÂø swojej gwiazdy.

39

Por. Skoczny, art. cyt., s. 264 n.
Por. Hoffmann/Wilbert/Bohrmann, De docta ignorantia (OsÂwiecona niesÂwiadomosÂcÂ/ignorancja), Dzieøa Mikoøaja KuzanÂczyka, t. 2, rozdz. 162, Berlin 1977, s. 95.
40
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Od 1597 roku Galileusz promowaø system kopernikanÂski, proÂbujaÎc znalezÂcÂ
dowody na jego potwierdzenie. Potrzebowaø do tego tzw. ksieÎgi natury; twierdziø, zÇe BozÇe Objawienie mozÇna takzÇe odnalezÂcÂ w przyrodzie. Wynikaøo to
z przekonania o braku sprzecznosÂci mieÎdzy Objawieniem zawartym w ksieÎdze
natury i søowem BozÇym zapisanym na kartach Biblii41. Wedøug Galileusza, jesÂli
chcemy korzystacÂ z ksieÎgi natury, potrzebujemy matematyki, ktoÂra tworzy
pewnaÎ autonomieÎ naukowaÎ, potrzebnaÎ do interpretacji przyrody, by przez to
pomoÂc teologii w interpretacji Biblii. W obliczu pytania, czy ksieÎga natury
stanie sieÎ norma normans (formaÎ podstawowaÎ) ksieÎgi objawienia, rozwinaÎø
sieÎ spoÂr z teologami. W ten sposoÂb sprawa Galileusza dotyczaÎca relacji mieÎdzy
BibliaÎ a naukami przyrodniczymi przyczyniøa sieÎ do powstania konfliktu pomieÎdzy naukaÎ i wiaraÎ. OsiaÎ tego sporu byøa kwestia odniesienia arystotelesowsko-ptolemeuszowskiej wizji sÂwiata do Biblii, ktoÂrej bronili adwersarze Galileusza, a ktoÂra bezsensownie odrzucaøa zdobycze nauki. Konsekwencje tego
konfliktu trwaøy do czasoÂw wspoÂøczesnych i wøasÂciwie dopiero papiezÇ Jan Paweø II rehabilitowaø Galileusza (31 pazÂdziernika 1992 r.)42.
ReasumujaÎc problematykeÎ relacji mieÎdzy BibliaÎ i naukaÎ, nalezÇy stwierdzicÂ,
zÇe system Kopernika zostaø poteÎpiony w zÂle pojeÎtej proÂbie ocalenia Biblii jako
koniecznego zÂroÂdøa wiary chrzesÂcijanÂskiej. W poczaÎtkowej swej fazie, tworzaÎca
sieÎ nauka nowozÇytna postrzegaøa Boga jako Pana WszechsÂwiata. Dopiero teoria ewolucji usÂwiadomiøa czøowiekowi upøyw czasu i przemijanie. Kiedy wydawaøo sieÎ, zÇe przemijanie podwazÇa fundamenty wiary chrzesÂcijanÂskiej, to przypominaøo ono teÎ istotnaÎ prawdeÎ, zÇe BoÂg jest Panem Wszechrzeczy. I dlatego
BozÇa wola i Jego dziaøanie majaÎ odniesienie do wszystkich wydarzenÂ w sÂwiecie,
bo sÂwiat zostaø przez Boga stworzony i wszystko znajduje sieÎ w relacji do
Stworzyciela. TeÎ mysÂl przedstawia interesujaÎco fragment artykuøu o akcie stworzenia z Maøego søownika teologicznego:
¹Nauka wiary w sÂwietle adorujaÎcego dosÂwiadczania swojej wøasnej autonomicznej i odpowiedzialnej rzeczywistosÂci wyrazÇa to «stworzenie» jako bez
reszty i bezwarunkowo podporzaÎdkowane tajemnicy; [...] W tej bezwarunkowej zalezÇnosÂci skonÂczona rzeczywistosÂcÂ na kazÇdym stopniu bytu objawia cosÂ
z istoty Boga, poniewazÇ musi istniecÂ analogia mieÎdzy StwoÂrcaÎ a stworzeniem,
i taka istnieje na czesÂcÂ BozÇaÎº43.

41
Por. A. Fantoli, Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie KosÂcioøa, TarnoÂw 1997,
s. 165±184.
42
Por. tamzÇe, s. 446±452.
43
Rahner, Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, s. 6 n.
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V. BIBLIJNA HISTORIA STWORZENIA
Â èCZESNYCH TEORII EWOLUCJI
W KONTEKSÂCIE WSPO

KsieÎga Rodzaju w dzisiejszym ksztaøcie pochodzi z VI/V wieku przed Chr.,
z okresu niewoli babilonÂskiej lub po jej zakonÂczeniu. Opis stworzenia sÂwiata
nazywamy tezÇ kosmogoniaÎ biblijnaÎ (grec. kosmos = sÂwiat, gignomai = staje sieÎ,
powstaje). Na przestrzeni wiekoÂw zadawano pytanie, jak nalezÇy oÂw biblijny
opis rozumiecÂ: czy jako naukowaÎ relacjeÎ o powstaniu sÂwiata, czy tezÇ jako poemat o stworzeniu, w ktoÂrym zawarte saÎ okresÂlone tresÂci religijne? Jak juzÇ
wczesÂniej zostaøo zasygnalizowane, ilekrocÂ rozumiano biblijny opis stworzenia
dosøownie, tylekrocÂ natrafiono na trudnosÂci w pogodzeniu Biblii ze wspoÂøczesnym stanem nauk przyrodniczych. Problem wynikaø z tego, zÇe teolog moÂwiaÎcy
o stworzeniu sÂwiata dotyka niejako obszaru przypisanego naukom przyrodniczym, mimo zÇe rozpatruje ten obszar z odmiennego punktu widzenia. Na tym
tle narastaø konflikt, ktoÂry ksztaøtowaø relacjeÎ nauki i wiary, przyczyniajaÎc sieÎ
do pogøeÎbiania sieÎ wzajemnego niezrozumienia i nieufnosÂci, co odbiøo sieÎ niekorzystnie na dialogu pomieÎdzy tymi dziedzinami. Konflikt ten rozpoczaÎø sieÎ
wraz z powstaniem nowozÇytnych nauk przyrodniczych, a spektakularnaÎ postaciaÎ tego konfliktu staø sieÎ Galileo Galilei, jak juzÇ wczesÂniej zostaøo ukazane44.
W dalszej relacji nauki i wiary doszøo do jeszcze wieÎkszej eskalacji tego sporu,
na co wpøyneÎøo pojawienie sieÎ teorii ewolucji w XIX wieku. Pojawienie sieÎ
teorii ewolucji w XIX wieku spowodowaøo eskalacjeÎ sporu mieÎdzy wiaraÎ i rozumem45± pytanie przybraøo nowe oblicze; jak pogodzicÂ ewolucjeÎ ze stworzeniem? Pod wpøywem rodzaÎcych sieÎ teorii ewolucji czøowieka przestano postrzegacÂ jako ¹koroneÎ stworzeniaº46. Biblijne aspekty stworzenia, ukazujaÎce czøowieka pochodzaÎcego od Boga, nie dopuszczaøy mozÇliwosÂci historycznych przemian. Ewolucja zasÂ opiera sieÎ na czasowosÂci. Biolog Jean-Baptiste Lamarck
(1744±1829) w swoim dziele Filozofia zoologii (1809) uzÇywa pojeÎcia transformacji gatunkowej, ktoÂra pozwala na przeksztaøcenie sieÎ jednego gatunku w drugi, na przestrzeni døuzÇszego czasu. Wprowadzony przez ¹transformacjonizmº
czynnik czasu nie moÂgø bycÂ przyjeÎty przez oÂwczesnaÎ teologieÎ, zakøadajaÎcaÎ niezmiennosÂcÂ gatunkoÂw; tym samym teologia zanegowaøa zaøozÇenie Lamarcka, zÇe
zmiana mozÇe dokonacÂ sieÎ tylko w czasie. Ale dopiero teoria Darwina, ktoÂrej
najwieÎkszaÎ zasøugaÎ byøo przedstawienie zrozumiaøego mechanizmu ewolucji,
zburzyøa wieÎzÂ nauki i religii ± podwazÇyøa bowiem chrzesÂcijanÂskaÎ wizjeÎ statycz44

Por. Fantoli, dz. cyt., s. 1 nn.
Por. K. HuÈbner, Die biblische SchoÈpfungsgeschichte im Licht moderner Evolutionstheorien,
w: J. Audretsch, K. Mainzer, Vom Anfang der Welt. Wissenschaft, Philosophie, Religion, Mythos,
MuÈnchen 1989, s. 173.
46
Por. R.J. Berrry, BoÂg i biolog, KrakoÂw 2005, s. 45.
45
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nego sÂwiata, wyjasÂniajaÎc ewolucjeÎ zÇycia zmiennosÂciaÎ i doborem47. SÂcisÂle biologiczne traktowanie teorii ewolucji podwazÇa teologieÎ na cztery sposoby:
1) detronizuje czøowieka,
2) odczarowuje Stworzenie,
3) grzebie etykeÎ,
4) wyjasÂnia sÂwiat bez Boga48.
Jednak to nie sama teoria ewolucji, ale filozofia materialistyczna, ktoÂraÎ sieÎ
z niaÎ zwykle øaÎczy, powoduje, zÇe jest ona tak problematyczna. Wielu naukowcoÂw, ale tezÇ niektoÂrzy ludzie wierzaÎcy z kreÎgoÂw konserwatywnych, ukazujaÎ
teorieÎ Darwina jako materialistycznaÎ i ateistycznaÎ ze swej natury. KosÂcioÂø nie
poteÎpia teorii ewolucji Darwina, lecz jedynie ¹darwinizm ideologicznyº, odmawiajaÎcy roli stwoÂrczej Bogu, a rozwojowi i ewolucji sÂwiata ± racjonalnosÂci i Boskiego planu. Døugi proces kontrowersji na temat teorii Darwina zostaø oficjalnie przez KosÂcioÂø zamknieÎty søowami Jana Pawøa II podczas przemoÂwienia do
przedstawicieli Papieskiej Akademii Nauk, 22 pazÂdziernika 1996 roku: PapiezÇ
powiedziaø, zÇe teoria ewolucji jest czymsÂ wieÎcej nizÇ tylko hipotezaÎ. Søowa Ojca
SÂwieÎtego zostaøy przez wielu zinterpretowane jako rehabilitacja Darwina.
Pierwotny konflikt mieÎdzy BibliaÎ i naukami przyrodniczymi zostaø zazÇegnany.
Wymagaøo to takzÇe wysiøkoÂw z strony teologii, ktoÂra poprzez wspoÂøczesnaÎ
hermeneutykeÎ biblijnaÎ zwroÂciøa uwageÎ na fundamentalnaÎ spraweÎ, jakaÎ saÎ gatunki literackie w PisÂmie SÂwieÎtym. Okazaøo sieÎ, zÇe biblijny opis stworzenia
sÂwiata jest poematem i trzeba go traktowacÂ jako poemat, a nie kronikeÎ wydarzenÂ. SzesÂcÂ dni stworzenia to jakby szesÂcÂ strof swoistej piesÂni o stworzeniu;
¹I tak upøynaÎø wieczoÂr i poranek ± dzienÂ pierwszy, drugi, trzeci. [...] A widziaø
BoÂg, zÇe wszystko, co uczyniø, byøo bardzo dobreº ± oto powracajaÎcy refren tej
piesÂni. W poczaÎtkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu sÂwiatøosÂci od
ciemnosÂci, woÂd goÂrnych od woÂd dolnych (zgodnie ze starozÇytnym obrazem
sÂwiata), moÂrz od laÎdoÂw i o pojawieniu sieÎ pierwszej rosÂlinnosÂci. Kolejne trzy
zwrotki piesÂni stworzenia wymieniajaÎ: na sklepieniu niebieskim ± søonÂce, ksieÎzÇyc i gwiazdy, w wodzie i powietrzu ± ryby i ptaki, na ziemi ± zwierzeÎta i czøowiek. W taki poetycki sposoÂb autor biblijny wyrazÇa religijnaÎ prawdeÎ, zÇe wszystko, co istnieje, jest stworzone przez Boga. Warto dodacÂ, zÇe przedstawione
nasteÎpstwo dzieø stworzonych odpowiada stanowi wiedzy ludzi starozÇytnych,
natomiast ich ujeÎcie w szesÂciu obrazach-strofach jest z jednej strony zamysøem
literackim, a z drugiej pragnie pouczycÂ ludzi, zÇe nakaz sÂwieÎtowania sioÂdmego
dnia ma charakter religijny, pochodzi od Boga49.
47

Por. tamzÇe, s. 53.
G. Theiûen, Ewolucja, w: Czy przed Wielkim Wybuchem byø BoÂg?, T.D. Wabbel, Warszawa 2007, s. 156.
49
Por. S. Pisarek, Od stworzenia czøowieka przez odkupienie, do ¹nowego Nieba i nowej
Ziemiº, w: Od WszechsÂwiata stworzonego do czøowieka odkupionego, red. R. Rak, Katowice
1996, s. 94±97.
48
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TrudnosÂci pogodzenia wiary w stworzenie sÂwiata z teoriaÎ ewolucji wynikaøy
przede wszystkim z faøszywej sÂwiadomosÂci, jakoby prawda o stworzeniu opisana w Biblii dotyczyøa jedynie momentu poczaÎtkowego, w ktoÂrym sÂwiat zaczaÎø
istniecÂ. A przeciezÇ na caøe wieki przed pojawieniem sieÎ teorii ewolucyjnych
nauczano w KosÂciele, zÇe StwoÂrca nieustannie podtrzymuje wszystko w istnieniu. Usytuowanie naukowej genezy czøowieka w opozycji do biblijnego opisu
stworzenia spowodowaøo, zÇe oba ujeÎcia pochodzenia czøowieka zaczeÎøy bycÂ
postrzegane w opozycji do siebie, samym zasÂ naukom empirycznym przyznano
prawo do wyczerpujaÎcego opisu rzeczywistosÂci, bez potrzeby odwoøywania sieÎ
do innych dziedzin. Zdaniem wielu ewolucjonistoÂw, filozofia i teologia staøy sieÎ
zbeÎdne w opisie rzeczywistosÂci. Tymczasem mieÎdzy obiema dziedzinami nie
istnieje zÇadna sprzecznosÂcÂ, jesÂli uznajaÎ wzajemnie swoje kompetencje i wyciaÎgnaÎ odpowiednie wnioski. DaÎzÇaÎc do twoÂrczej wspoÂøpracy nauk przyrodniczych
i teologii, nalezÇy miecÂ na uwadze zdobyte juzÇ dosÂwiadczenia: ¹Jest rzeczaÎ
oczywistaÎ, zÇe zastaÎpienie wiary w StwoÂrceÎ materialistycznym ewolucjonizmem
jest dla chrzesÂcijanina nie do przyjeÎcia. Ale takzÇe fundamentalistyczny kreacjonizm nie jest zgodny z naukaÎ katolickaÎº50. Nauka opowiada sieÎ wspoÂøczesÂnie
za tzw. syntetycznaÎ teoriaÎ ewolucji, odnoszaÎcaÎ sieÎ do dorobku wielu dziedzin
nauki, takich jak: paleontologia, ekologia, zoogeografia, fitogeografia czy etologia. Hipoteza ta jest najbardziej spoÂjnaÎ i jednolitaÎ teoriaÎ ewolucji, ale jeszcze
niezakonÂczonaÎ51. BycÂ mozÇe poszukiwanie wspoÂlnej odpowiedzi przez teologieÎ
i naukeÎ jest wøasÂnie szansaÎ ich zblizÇenia.

PODSUMOWANIE

Na szesÂcÂ tygodni przed swojaÎ sÂmierciaÎ Karl Rahner wygøosiø pamieÎtny
referat z okazji swoich 80. urodzin, zatytuøowany DosÂwiadczenia katolickiego
teologa. OdnioÂsø sieÎ w nim mieÎdzy innymi do relacji teologii i nauk przyrodniczych:

¹Zapewne teolog ma w konÂcu do powiedzenia tylko jedno. Ale to jedno søowo
powinno bycÂ wypeønione tajemnaÎ esencjaÎ wszelkiej rzeczywistosÂci. A przeciezÇ,
ilekrocÂ otwieram dowolne dzieøo ktoÂrejkolwiek z nowoczesnych nauk, wpadam jako teolog w niemaøaÎ panikeÎ. WieÎkszosÂci tego, co tam napisane, nie
wiem, i w wieÎkszosÂci przypadkoÂw nie jestem w stanie dokøadniej zrozumiecÂ
tego, co mozÇna tam przeczytacÂ. I tak czujeÎ sieÎ jako teolog w pewien sposoÂb

50
Por. KosÂcioÂø wobec ewolucji ± stanowisko Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski,
Pøock 2006, s. 1.
51
Por. W. Kunicki-Goldginger, Szukanie mozÇliwosÂci. Ewolucja jako gra przypadkoÂw i ograniczenÂ, Warszawa 1989.
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zdezawuowany. UsÂwiadamiam sobie z przestrachem mdøaÎ abstrakcyjnosÂcÂ
i pustkeÎ moich pojeÎcÂ teologicznych. MoÂwieÎ: sÂwiat zostaø stworzony przez
Boga. Ale czym jest ten sÂwiat, o tym nie wiem prawie nic, i dlatego pojeÎcie
stworzenia pozostaje dziwnie puste. MoÂwieÎ jako teolog: Jezus jest takzÇe jako
czøowiek Panem caøego stworzenia. A potem czytam, zÇe kosmos rozciaÎga sieÎ
na miliardy lat sÂwietlnych, i pytam sam siebie z przestrachem, co wøasÂciwie
znaczy to przed chwilaÎ wypowiedziane zdanieº52.

ZgøeÎbianie tajemnej esencji wszelkiej rzeczywistosÂci jest zadaniem zaroÂwno
teologii, opierajaÎcej sieÎ na biblijnym przesøaniu objawionych prawd BozÇych, jak
tezÇ na naukach przyrodniczych, ktoÂre na drodze empirycznej analizujaÎ teÎ rzeczywistosÂcÂ. CechaÎ charakterystycznaÎ w wypowiedzi tego znamienitego teologa
jest ogromna pokora, z jakaÎ wypowiada sieÎ on na temat tresÂci nauk dosÂwiadczalnych. JednoczesÂnie søowa Rahnera wskazujaÎ na koniecznosÂcÂ komplementarnego traktowania tych dwoÂch nauk, gdyzÇ dziedzineÎ naszej wiary stanowi caøy
WszechsÂwiat. NalezÇy przy tym pamieÎtacÂ o metodologicznych roÂzÇnicach w obu
dziedzinach, ktoÂre wpøywajaÎ na wnikliwaÎ i jednoczesÂnie ostrozÇnaÎ interpretacjeÎ
argumentoÂw obu stron. PapiezÇ Jan Paweø II niejako podsumowaø teÎ zøozÇonaÎ
i nie zawsze pozytywna relacjeÎ:
¹Nauka musi uznacÂ swoje ograniczenia i swojaÎ niemoc w dotarciu do istnienia
Boga: nie mozÇe tego istnienia potwierdzicÂ ani zanegowacÂ. Nie znaczy to jednak, zÇe uczeni nie saÎ w stanie znalezÂcÂ w swych naukowych badaniach motywoÂw, ktoÂre pozwalajaÎ zakøadacÂ, zÇe BoÂg istnieje. [...] Poznanie, osiaÎgane przy
pomocy nauk szczegoÂøowych otwiera nowe pytania, stawia nowe problemy ±
zgøasza niejako nowe zapotrzebowania na teÎ rzeczywistosÂcÂ transcendentnaÎ,
ktoÂraÎ nazywamy Bogiemº53.

Nauka nie mozÇe zasÂwiadczycÂ o istnieniu Boga ani przeciw niemu. Ale
nauka mozÇe zgøeÎbiacÂ tajemnice WszechsÂwiata i z tej perspektywy mozÇe wyciaÎgacÂ wnioski dotyczaÎce Boga ± StwoÂrcy. Nauka wspoÂøczesna przywroÂciøa intelektualny respekt wobec pojeÎcia WszechsÂwiata, a takzÇe ukazaøa ogromny stopienÂ roÂzÇnorodnosÂci i zøozÇonosÂci WszechsÂwiata. ChrzesÂcijanÂstwo, dzieÎki wierze
w Stworzenie, pokonaøo leÎk przed WszechsÂwiatem. PoøaÎczenie greckiej filozofii
z judeochrzesÂcijanÂskaÎ, biblijnaÎ naukaÎ o stworzeniu staøo sieÎ pierwszym krokiem
na drodze poszukiwania BozÇego zamysøu w przyrodzie, a tym samym podstawaÎ
do przyjeÎcia prawa naturalnego w dzisiejszym rozumieniu tego søowa oraz
poøozÇyøo fundament pod nowozÇytne nauki przyrodnicze.

52

K. Rahner, Erfahrungen eines katholischen Theologen, w: Karl Rahner in Erinnerung, red.
A. Raffelt, DuÈsseldorf 1994, s. 145.
53
Jan Paweø II, WierzeÎ w Boga Ojca Stworzyciela, CittaÁ del Vaticano 1987, s. 112 n., 120.
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Kolejne pokolenia beÎdaÎ niewaÎtpliwie dalej korzystacÂ z tej ¹skarbnicy,º jakaÎ
jest Pismo SÂwieÎte. Mimo roÂzÇnorodnych interpretacji Biblii i licznych metod
egzegetycznych, podstawowe przesøanie sÂwieÎtych KsiaÎg pozostaøo niezmienne.
Ludzie w przyszøosÂci beÎdaÎ tezÇ z caøaÎ pewnosÂciaÎ na roÂzÇne sposoby szukacÂ inspiracji do poszukiwanÂ prawdy, aby Biblia mogøa bycÂ ksieÎgaÎ ukazujaÎcaÎ nam
WszechsÂwiat jako Sakrament BozÇej obecnosÂci.
The Influence of the Bible on Civilization.
The Bible and Natural Sciences
Summary
The article The Influence of the Bible on Civilization (The Bible and Natural
Sciences) shows us the importance of the Holy Bible in relation to the forming of
Western civilization. The Bible is at the foundation of the heritage of European
civilization. Written down during the period of almost 1500 years, it contains truths
that concern all fields of life, both on the individual and the social level. As a work of
literature it had its role, together with the civilization of Ancient Greece, in the
origins of sciences. Science and religion are two very important elements of human
culture. All reflections on the subject of the genesis of the world have their roots in
these two basic aspects of seeing reality. Everything that exists needs an explanation
of its origin. Thus the basic question that gave the beginning to philosophy was the
question of the human being about himself and about the Universe. The relation of
the science of creation, originating from the biblical description showing God as
giving existence to everything, came into conflict with the empirical description of
the beginning of the Universe and man in it. The questions that Latin civilization
took from Greek philosophy and Christianity, based on biblical foundations, were
transformed during the course of history to a conflict between science and faith,
which began with the Copernican revolution and the Galileo issue. It had its greatest
inflammation in the 19th century, as the result of the discoveries in the field of biology, mainly connected with the theory of evolution of C. Darwin. One of the basic
aspects of this conflict is the question of the origin of the world, which issue is, so to
say, a natural place of meeting of theology with natural sciences. This conflict began
as a result of trying to discover the essence of God's message contained in the Bible,
by natural sciences. This discovering was an interpretation of the inspired text in
relation to the eternal truth and to cultural variables, and also to civilization frames.
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