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BOGUSŁAW WÓJCIK 

Wydział Filozoficzny PAT 

 

Od Wielkiego Architekta Wszechświata do Boga Nowego Testamentu 
Czy teoria Inteligentnego Projektu i Neodarwinizm mogą być komplementarne? 

 

Zaproponowana przez Darwina w książce �O pochodzeniu gatunków� teoria ewolucji 

stanowiła w XIX w. poczwórne wyzwanie dla tradycyjnej myśli chrześcijańskiej. Wyzwania 

te według Iana G. Barboura to: (1) wyzwanie dla biblijnego literalizmu; (2) wyzwanie dla 

dowodu z istnienia projektu; (3) wyzwanie dla statusu człowieka; (4) oraz wyzwanie jakie 

przyniosły etyka ewolucyjna oraz Darwinizm społeczny. Zdaniem Barboura wszystkie te 

wyzwania są ważne również dzisiaj1. Obecny polityczny sukces zwolenników teorii Inteli-

gentnego Projektu skłania do zajęcia się szczególnie wyzwaniem dotyczącym biologicznej 

interpretacji celowości przyrody2. 

Blisko 150 lat, które minęły od publikacji przełomowego dzieła Darwina nacechowa-

ne zostało wieloma antagonizmami pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii ewolu-

cji. Pomimo wzrostu świadomości metodologicznej naukowców i teologów, a także zmiany 

paradygmatu samej teorii ewolucji, można odnieść wrażenie, że w pewnych kwestiach cią-

gle znajdujemy się w punkcie wyjścia. Nawet jeżeli zgodzimy się, że Kościół Katolicki nigdy 

wprost nie potępił ewolucji, lecz �powoli zmierzał do oficjalnej akceptacji pojęcia [ewolu-

cji]�3, naiwnością byłoby uznać, iż pozostaje to dla wszystkich oczywiste4. 

 
1 Por. I.G. Barbour, Religion and Science. Historical and Contemporary Issues, SCM Press, London 1998, 221. 
2 Por. M. Hewlett, T. Peters, Who Sets the Evolution Agenda?, Theology and Science, Vol. 4, No. 1, 2006, 1. 
Hewlett stwierdza, że 50 pozycji książkowych poświęconych teorii Inteligentnego Projektu to efekt wpompo-
wania 3 milionów 600 tys. dolarów w programy sponsorowane przez utworzony w 1996 roku Discovery Institute. 
3 J.D. Korsmeyer, Evolution & Eden, Paulist Press, New York, 1998, 16. Należy pamiętać, że obok podejścia, 
które prezentuje Korsmeyer, nie brak również katolickich apologii wszystkiego i niczego. Por. G.S. Johnson, 
Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji, WAM, Kraków 2005. 
4 Nawiązując do listu Jana Pawła II z 1996 r., w którym pojawiło się stwierdzenie, że teoria ewolucji �jest 
czymś więcej niż hipotezą� Schönborn napisał: �Ewolucja w znaczeniu wspólnego pochodzenia może być praw-
dą, jednak ewolucja w sensie neo-darwinowskim, jako ślepy, niezaplanowany proces przypadkowego różnico-
wania i selekcji naturalnej z pewnością nią nie jest. (...) Obecnie, na początku XXI stulecia, w obliczu roszczeń 
neodarwinizmu i wielorakich hipotez kosmologicznych, wymyślonych po to, by zignorować ogromną oczywistość 
celowości i projektu odnalezioną przez nowoczesną wiedzę przyrodniczą, Kościół Katolicki znowu będzie bronił 
ludzkiego rozumu głosząc, że wewnętrzny zamysł dostrzegany w przyrodzie nie jest złudzeniem. Teorie przy-
rodnicze, które usiłują wymknąć się tej oczywistości projektu przywołując działanie �przypadku i konieczności� 
nie są wcale naukowe, lecz, jak to ujął Jan Paweł, są kapitulacją ludzkiej inteligencji. Ch. Schönborn, Design 
in Nature, New York Times, July 7, 2005, Thursday, 23.  
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Mimo wszystko stanowisko katolików odbiega od postawy fundamentalistów chrze-

ścijańskich, stanowiących nowy odłam kreacjonizmu, którzy w ramach teorii Inteligentnego 

Projektu promują �w dalszym ciągu ciasny i naiwny sposób uprawiania teologii po Darwi-

nie�5. Wspomniany projekt stanowi przedłużenie �trwającej już przeszło dwa wieki upo-

rczywej próby kształtowania wiary w Stwórcę, w obliczu rzekomej niemożliwości ewolu-

cyjnego opisu genezy poszczególnych struktur świata�6. Paradoksalnie, wyznawców teorii 

Inteligentnego Projektu wzmacniają zarówno Daniel C. Dennett i Richard Dawkins uznają-

cy, iż �teoria Darwina obaliła raz na zawsze dowód z istnienia projektu�7, jak i obiegowe 

opinie, że �pozostało już bardzo niewielu prawdziwie religijnych biologów ewolucyjnych�8. 

Spory pomiędzy skrajnymi ewolucjonistami i skrajnymi kreacjonistami nie powinny 

jednak przesłonić faktu, że �nie musimy się lękać naukowych odkryć, gdyż prawdziwa wia-

ra nie jest od nich zależna, lecz raczej komplementarna wobec nich�9. 

Wspomnianą komplementarność można budować poprzez nawiązania do uściślonej 

przez Awerroesa teorii dwóch prawd, w której wrażenie sprzeczności pojawiającej się po-

między filozofią i nauką z jednej strony, a teologią z drugiej strony, pozostaje następ-

stwem odniesienia się do różnych przedmiotów i metod poznania. Zdaniem Alvina Plantingi 

współczesną wersję tego sposobu rozumowania stanowią interpretacje mechaniki kwanto-

wej, które potwierdzają, że istnieją opisy przedmiotów lub zjawisk, które pomimo swej 

prawdziwości są trudne do uzgodnienia. Przyjęcie tezy, że �istnieje zasadniczo naukowy 

punkt widzenia i zasadniczo religijny punkt widzenia�10 oznaczałoby jednak zgodę na po-

rażkę rozumu. 

Należy zatem poszukiwać takiej komplementarności, która stanowiłaby rodzaj syn-

tezy obu punktów widzenia. W tej perspektywie Bóg - Improwizator o niedoścignionej po-

mysłowości - może być twórcą zarówno porządku jak i przypadku, dlatego �teista widzi 

Boga jako tworzącego w świecie za pomocą tego, co nazywamy �przypadkiem�, działające-

go w stworzonym porządku, którego każdy etap otwiera drogę do następnego�11. Poszuki-

wanie takiej syntezy staje się tym bardziej zasadne, że dzięki termodynamice nieliniowej i 

teorii chaosu jesteśmy w stanie �wyjaśnić naturę złożonych regularności, które wcześniej 

 
5 J.F. Haught, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję, WAM, Kraków 2003, 119. 
6 E. McMullin, Ewolucja i stworzenie, OBI, Kraków 1990, 58 
7 S.M. Barr, Fizyka a wiara, Techtra, Wrocław 2005, 81. 
8 A. Plantinga, When Faith and Reason Clash: Evolution and the Bible, w: D.L. Hull, M. Ruse, The Philosophy of 
Biology, Oxford University Press 1998, 693. 
9 R.J. Berry, Bóg i biolog. Wiara a nauki przyrodnicze, WAM, Kraków 2005, 81. 
10 A. Plantinga, When Faith and Reason Clash, dz. cyt. , 676. 
11 A. Peacocke, Drogi od nauki do Boga, Zysk i S-ka, Poznań 2004, 111. 
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wydawały się zarówno tajemnicze jak i irracjonalne�12. Nie bez znaczenia jest również to, 

że metafizyka ewolucyjna Teilharda de Chardin i A.N. Whiteheada pozostaje przykładem 

możliwości syntezy ewolucji i stworzenia w ramach spójnej wizji rzeczywistości13. 

Powstanie wspomnianej syntezy jest jednak silnie uwarunkowane. Po pierwsze �dia-

log z teologią musi odbywać się z pozycji prawdziwej nauki, a nie substytutu, który jest 

stanowiskiem filozoficznym�14. Po drugie nie można �myśleć o Bogu przede wszystkim jako 

o �architekcie��, gdyż �jest On też źródłem nowości, której pojawienie się prowadzi nie-

uchronnie do zniszczenia perfekcyjnego projektu�15. Nie powinno również traktować się 

przesłania Nowego Testamentu w kategoriach argument z projektu, �jest to bardziej ar-

gument z estetycznej świadomości, niż argument logiczny�16. Spełnienie tych warunków 

może prowadzić do stanowiska zbliżonego do sformułowanej przez Stephen J. Goulda za-

sady NOMA (Non-Overlaping Magisteria) uznającej, iż właściwą relacją pomiędzy nauką i 

religią pozostaje poszanowanie i nieinterferencja, połączone z intensywnym dialogiem. 

Sam Gould nie widzi �sposobu, w jaki nauka i religia mogłyby zostać zjednoczone lub choć-

by poddane syntezie w ramach jednego wspólnego schematu wyjaśnienia czy analizy�, ale 

także nie rozumie, �dlaczego miałby istnieć między nimi jakikolwiek konflikt�17. 

Istnieje wiele przykładów wskazujących na swoistość biologicznego i teologicznego 

pojęcia projektu. Dlatego prawdopodobnie ewentualna jego synteza nie będzie nigdy zu-

pełnie komplementarna. Przekonywujące okazuje się jednak stwierdzenia, w których ta-

kiej komplementarności można się doszukiwać. Przywołuję tylko dwa z nich: Johna H. 

Newmana - �wierzę w projekt, ponieważ wierzę w Boga, a nie wierzę w Boga dlatego, że 

dostrzegam projekt�18 oraz jego współczesną wersję - �Jako teolog odbieram Neo-

Darwinowskie stanowisko jako przekonujące, z wyjątkiem twierdzenia o jego eksplanacyj-

nej samowystarczalności�19. 

 
12 J.M. Życiński, God, Freedom, and Evil: Perspectives from Religion and Science, Zygon, vol. 35, no. 3, Sep-
tember 2000, 657. 
13 Por. I.G. Barbour, Religion and Science, dz. cyt., 241. 
14 M. Hewlett, T. Peters, Who Sets the Evolution Agenda?, dz. cyt., 2. 
15 J.F. Haught, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję, dz. cyt., 120. 
16 D.C. Burke, Evolution and Creation, w: F. Watts (ed.), Science Meets Faith, SPCK, London 1998, 58. 
17 S.J. Gould, Skały wieków, Zysk i Spółka, Poznań 2002, 10. 
18 Cytat za: J. A. Wiseman, Theology and Modern Science. Quest for Coherence, Contiuum, New York 2002, 63. 
19 N.H. Gregersen, The Complexification of Nature: Supplementing the Neo-Darwinian Paradigm? Theology and 
Science, Vol. 4, No. 1, 2006, 22. 
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