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Inteligentny projekt a kreacjonizm ewolucyjny 
 

W swoim wystąpieniu porównam koncepcję inteligentnego projektu ze stanowiskami, które 

łącznie można określić jako kreacjonizm ewolucyjny. Na początku jednak należy krótko 

scharakteryzować oba typy poglądów. W skrócie i w uproszczeniu koncepcja inteligentnego 

projektu przyjmuje, że złożoność struktury i funkcji żywych organizmów nie mogła powstać 

w wyniku działania naturalnych mechanizmów ewolucji, na które wskazuje syntetyczna 

teoria ewolucji, zatem jest ona dziełem inteligentnego projektanta, który z góry zaprojek-

tował każdy ze złożonych żywych systemów. Z kolei kreacjonizm ewolucyjny obok 

stwórczego działania Pierwszej Przyczyny przyjmuje działania przyczyn naturalnych. Zatem 

dopuszcza możliwość pogodzenia chrześcijańskiej doktryny o stworzeniu świata z kształto-

waniem się coraz bardziej złożonych układów łącznie z żywymi organizmami i człowiekiem 

w procesie ewolucji. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie ma tylko jednego stanowiska okre-

ślanego jako kreacjonizm ewolucyjny, gdyż między poszczególnymi zwolennikami tej kon-

cepcji istnieją dosyć zasadnicze różnice dotyczące ujęcia relacji między działaniem Boga a 

procesami przyrodniczymi. Dla moich rozważań nie będzie to miało jednak istotnego zna-

czenia.  

Kreacjonizm ewolucyjny jest koncepcją filozoficzną. Natomiast status inteligentnego pro-

jektu nie jest łatwy do określenia. Sami zwolennicy projektu przedstawiają bowiem na 

poparcie swych tez argumenty z różnych płaszczyzn badawczych i o różnym ciężarze ga-

tunkowym. Część autorów mianowicie próbuje pokazać, że ewolucjonizm nie ma charakte-

ru naukowego (np. J. Ankerberg, J. Weldon, Fakty w sporze stworzenie czy ewolucja). Za-

razem krytykują darwinizm również z pozycji nauk przyrodniczych. Na przykład F. Hoyle za 

pomocą modeli matematycznych doboru naturalnego i rozmnażania próbuje wykazać, że 

dobór naturalny nie jest w stanie „wyprodukować” złożonych struktur przyrody (F. Hoyle, 

Matematyka ewolucji). Z kolei M. Behe usiłuje pokazać, że organizmy charakteryzują się 

nieredukowalną złożonością, która nie mogła powstać na drodze kumulowania się drobnych 
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zmian przystosowawczych (analogia do pułapki na myszy) (M. Behe, Czarna skrzynka Dar-

wina). 

Pokazując nienaukowość ewolucjonizmu, zwolennicy projektu próbują zarazem wykazać, 

że ich koncepcja ma taki sam status jak teorie przyrodnicze. W tym celu m.in. powołują 

się na dane naukowe. Nie odrzucają mianowicie możliwości zachodzenia zmian w organi-

zmach i działania doboru, gdyż na to zdają się wskazywać obserwacje, doświadczenia ho-

dowców, badania laboratoryjne. Twierdzą jednak, że działanie mechanizmu ewolucji dar-

winowskiej (mutacje i dobór naturalny) może spowodować zmiany jedynie w obrębie ga-

tunku (powstanie nowych odmian czy ras), ewentualnie rodzajów, natomiast nie może do-

prowadzić do powstania istotnie nowych planów budowy organizmów, czyli utworzenia 

nowych typów bądź gromad. Ponieważ mechanizm darwinowski jest niewystarczający, za-

tem, według zwolenników projektu, musiał działać inteligentny projektant, a tym samym 

jego istnienie zostało wykazane na płaszczyźnie badawczej nauk przyrodniczych. 

Czy zatem można zasadnie twierdzić, że inteligentny projekt jest teorią naukową? Wydaje 

się, że nie. 

Po pierwsze, wskazywanie, że mechanizmy ewolucji przyjmowane w neodarwinizmie nie 

mogły doprowadzić do ukształtowania się złożonych układów, nie oznacza, że proces ewo-

lucji nie zachodzi w przyrodzie. Ewentualna niewystarczalność mechanizmu darwinowskie-

go ewolucji co najwyżej może skłaniać do poszukiwania innych, bardziej odpowiednich 

mechanizmów. Nie wynika z tego natomiast, że jedyną dla nich alternatywą jest istnienie 

inteligentnego projektanta. Na marginesie warto dodać, że darwiniści nie twierdzą, iż 

zmiany w obrębie wyższych jednostek taksonomicznych, powstawanie nowych planów bu-

dowy mogło następować nagle, skokowo, w krótkim czasie. Czy w długich okresach drobne 

zmiany ukierunkowywane przez dobór, jak twierdzi na przykład R. Dawkins (R. Dawkins, 

Ślepy zegarmistrz), mogły doprowadzić do powstania nowych typów, wydaje się, przy-

najmniej na razie, doświadczalnie bezpośrednio nie możliwe do rozstrzygnięcia. Być może 

będą mogły tu pomóc symulacje komputerowe. 

Po drugie, wskazywanie na projektanta na płaszczyźnie przyrodniczej wymusza pytanie o 

jego naturę, o to, czym lub kim jest, jakie ma własności, gdzie się znajduje, jak powstał. 

Zwolennicy koncepcji inteligentnego projektu bądź pozostawiają te pytania w zawieszeniu 

(np. Hoyle wskazuje na kosmiczne pochodzenia materiału genetycznego), bądź wskazują 

na Boga. Tym samym jednak opuszczają płaszczyznę badawczą nauk przyrodniczych, na 
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której obowiązuje bezwyjątkowy naturalizm metodologiczny, gdyż rezygnacja z niego 

przekreśla sensowność uprawiania nauk przyrodniczych. 

Jak się wydaje, zwolennicy projektu mieszają różne płaszczyzny badawcze. Próbują wyka-

zywać, że ich koncepcja jest alternatywą na płaszczyźnie przyrodniczej dla ewolucjoni-

zmu. Jednocześnie wprowadzają „projektanta”, którego natura wyraźnie wykracza poza tę 

płaszczyznę. Zarazem projektant służy do likwidowania luk w naszej wiedzy, gdyż jest 

traktowany równorzędnie z przyczynami naturalnymi. Z jednej strony zatem zwolennicy 

koncepcji projektu traktują ją jak teorię przyrodniczą, z drugiej nie liczą się z uwarunko-

waniami metodologicznymi nauk przyrodniczych. Tych trudności unika kreacjonizm ewolu-

cyjny sytuujący siebie na płaszczyźnie filozoficznej, a nie nauk przyrodniczych. Na płasz-

czyźnie filozoficznej przyjęcie, że istnieje inteligentny projektant, nie jest metodologicz-

nym nadużyciem. 

Jak się wydaje, sporu między inteligentnym projektem a ewolucjonizmem nie da się roz-

strzygnąć wyłącznie na płaszczyźnie nauk przyrodniczych. Na tej płaszczyźnie bowiem me-

toda zmusza do poszukiwania tylko i wyłącznie naturalnych czynników, powodujących 

zmiany gatunków, nie można zatem zakładać istnienia jakiegoś czynnika o nieznanej natu-

rze, wyraźnie przekraczającego sferę zjawiskową. Ujęcie rzeczywistości przyrodniczej tyl-

ko metodami charakterystycznymi dla nauk przyrodniczych jest jednak niewystarczające. 

Rzeczywistość materialna jest wieloaspektowa, złożona, przejawia różne niesprowadzalne 

do siebie nawzajem „pokłady”. Zatem badanie jej tylko jedną, na dodatek niedoskonałą i 

wykazującą ograniczenia, metodą, jaką jest metoda eksperymentalna, nie może dać nam 

jej pełnego poznania. Nie uzyskamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Możliwość badania 

świata z wielu różnych punktów widzenia, w szczególności z punktu widzenia nauk przy-

rodniczych, filozofii, teologii, pozwala uzyskać odpowiedzi, które nie muszą się wykluczać, 

a mogą okazać się komplementarne, uzupełniające się, pokazujące bogactwo przyrody, a 

jednocześnie dawać głębsze jej zrozumienie. 

Koncepcja projektu dopóki wskazuje na niewystarczalność ujęć czysto naturalistycznych 

przy wyjaśnianiu pochodzenia świata i życia, na ograniczoność wyjaśnień proponowanych 

przez neodarwinizm, dopóty jest do zaakceptowania. Gdy jednak kreuje się na teorię na-

ukową, zaczyna wikłać się w trudności, gdyż nie udziela odpowiedzi na płaszczyźnie przy-

rodniczej o projektanta. Można wprawdzie twierdzić, że nieznajomość natury projektanta 

obecnie, nie oznacza, że nie zostanie on w jakimś momencie poznany. Jest to jednak wy-

bieg, gdyż jeżeli projektantem są jakieś inteligentne istoty, żyjące gdzieś we wszechświe-
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cie, to dlaczego ich nie możemy obecnie dostrzec. A jeżeli jest to Bóg, to przechodzi się z 

płaszczyzny przyrodniczej na płaszczyznę filozoficzną czy nawet teologiczną. 

Z tego punktu widzenia kreacjonizm ewolucyjny jest spójnym stanowiskiem, gdyż przyjmu-

jąc istnienie Boga: Projektanta, Pierwszej Przyczyny, umiejscawia Go poza światem mate-

rialnym, wyraźnie oddzielając od przyczyn naturalnych. Dzięki temu uzyskujemy wyjaśnie-

nie ewolucji na różnych nie wykluczających się, a uzupełniających się wzajemnie pozio-

mach. Co więcej, kreacjonizm ewolucyjny przyjmuje działanie przyczyn naturalnych, na 

które wskazują nauki przyrodnicze, nie ustawia się w opozycji do rozstrzygnięć nauk szcze-

gółowych, pozostawiając im autonomię w ich własnym obszarze. 

Zwolennicy projektu przeciwstawiają Boga jako stwórcę i projektanta przypadkowi, działa-

jącemu na poziomie zjawisk. To przeciwstawienie jednak jest błędne, gdyż Bóg może stać 

równie dobrze poza zjawiskami ściśle deterministycznymi, jak i przypadkowymi. Istnienie 

Boga i Jego działanie w przyrodzie nie wyklucza logicznie zachodzenia zjawisk niezdeter-

minowanych. Podobnie, jak przypadkowość jakichś procesów, czy wyłanianie się niezapro-

jektowanych, bezcelowych złożonych struktur w przyrodzie nie jest logicznie sprzeczne z 

istnieniem Boga. 

Na poziomie nauk przyrodniczych ewolucja jawi się jako przypadkowa i bezcelowa, gdyż na 

tym poziomie nie są identyfikowane przyczyny deterministyczne, sprawiające, że mutacja 

nastąpi w tym oto miejscu, a dobór naturalny wyselekcjonuje akurat osobnika z określo-

nym zestawem genów. Na płaszczyźnie filozoficznej jednak można szukać innego rodzaju, 

niż tylko zjawiskowe, przyczyn zdarzeń przypadkowych. Przyroda jest „otwarta” na zmien-

ność, na niezdeterminowany, z góry określony rozwój. Zawiera pewien stopień swobody, 

nieokreśloności, co jednak nie przekreśla działania Boga – Mądrości i samoofiarującej się 

Miłości (J. H. Haught, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję). 

Jak się wydaje rzeczywista kontrowersja istnieje pomiędzy materialistyczną a teistyczną 

interpretacją ewolucjonizmu przyrodniczego. Rozpatrując te interpretacje, trzeba jedno-

cześnie pamiętać, że interpretacja materialistyczna nie jest konsekwencją logiczną natu-

ralizmu nauk przyrodniczych. Dane naukowe są „wieloznaczne”, tzn. dopuszczają różne 

interpretacje filozoficzne (J. F. Haught). Ks. Kłósak mówił, że nie wynikają z nich bezpo-

średnio żadne wnioski filozoficzne, czyli że są one neutralne filozoficznie (K. Kłósak, Z teo-

rii i metodologii filozofii przyrody). 
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Warto też mieć na uwadze to, że działanie Boga w przyrodzie nie musi oznaczać, iż w 

pewnych momentach bezpośrednio ingeruje On w przyrodę, aby utworzyć nową strukturę 

materialną. Wszelkie próby „wykazania” istnienia Boga przez wskazywanie, że w naturalny 

sposób nie mogły ukształtować się jakieś układy w świecie materialnym, od strony logicz-

nej i metodologicznej są łatwe do podważenia. 

Kreacjonizm ewolucyjny może wykorzystać część argumentów zwolenników koncepcji pro-

jektu przeciwko materialistycznej interpretacji darwinizmu. Natomiast odrzucenie ewolu-

cjonizmu nie wydaje się uzasadnione. 
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