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Na potrzeby tego krótkiego eseju proponuję rozróżnienie wstępne: komórka – rzecz żywa, 

pułapka na myszy – rzecz, którą nazwałabym zwykłą (aby nie traumatyzować dociekań 

stwierdzeniem, że martwa; życie jest samo w sobie tak bardzo niezwykłe). Następnie 

proponuję zwrócić uwagę na trzy pojęcia: 1. rzecz żywa, 2. rzecz zwykła, 3. osoba ludzka, 

czyli człowiek.  

A teraz przedstawiam moje spostrzeżenia: układ nieredukowalnie złożony może dotyczyć 

rzeczy żywych i zwykłych, ale nie ludzi. Czy człowiek bez świadomości lub bez wolnej woli 

pozostaje człowiekiem? Tak. A czy ciało człowieka bez ręki pozostaje ciałem? Także tak.  

W takim razie ani człowiek, ani jego ciało nie jest układem nieredukowalnie złożonym. Co 

natomiast nim jest oprócz pułapki na myszy i niektórych części komórki? Może obraz. Obraz, 

czyli świadomie namalowane dzieło malarskie twórcy, którego skończenie związane jest  

z decyzją artysty, że właśnie w tym a nie w innym momencie twórczego procesu obraz jest 

gotowy. Od chwili podjęcia tej decyzji nie może już być mowy o jakiejkolwiek zmianie, 

ponieważ każda zmiana po decyzji, że obraz jest skończony spowoduje, że będziemy mieli 

już inny obraz. Układy nieredukowalnie złożone można zatem znaleźć w rzeczach żywych 

(komórka) i zwykłych (pułapka na myszy, obraz), ale nie można w osobach. Ani obraz, ani 

komórka nie mają cech osoby. Tu nasuwa mi się kolejne przypuszczenie, że jak obraz 

powstał, ponieważ namalował go artysta malarz i nie mógł powstać inaczej, tak i powstała 

komórka. Z tą różnicą, że Bóg stwarza i rzeczy i osoby (rzeczy żywe obdarzone rozumem  

i wolną wolą), i to z niczego, a człowiek tworzy różne rzeczy, ale tylko z tego co już zastał 

(rzeczy żywe i zwykłe). Dla wierzących czynnie dochodzi do tego współpraca człowieka  

z Bogiem, która polega na czynieniu dobra razem (dzięki łasce uświęcającej). Być może i tu 

byłaby droga wyjaśnienia zgodności z darwinowską teorią ewolucji i miejsce na 

niewątpliwość co do tego, iż człowiek rzeczywiście pochodzi od małpy (zniszczenie po 

grzechu pierworodnym). Bo, jeśli wziąć pod uwagę proces nawrócenia, to osoba ludzka podła 



(czyli jakaś „małpa”) ewoluuje w kierunku organizmu, który ma moralność (czyli osoby 

ludzkiej).  

A zatem ewolucyjna kolejność rzeczy byłaby taka: 1. proces stwarzania (tu na jakimś 

odcinku mieści się darwinowska teoria ewolucji), 2. po stworzeniu człowieka z rozumem  

i wolną wolą (formowanie się ludzkiej  duchowości) decyzja Pana Boga, że dzieło jest 

ukończone i nic więcej już dodawać nie trzeba (ale tu trzeba by odrzucić redukcjonizm, jako 

pokusę pychy, żeby uwzględnić złożoność skończoności Bożego dzieła, jego dynamikę),  

3. pielęgnowanie człowieka przez Boga (protoewangelia dana po grzechu pierworodnym, 

przymierza, zachęcanie do nawrócenia), 4. współpraca człowieka z łaską (komunia  

z Bogiem).  

 

 

 


