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W tym roku na całym świecie odbywają się obchody upamiętniające 200-lecie urodzin Karola 

Darwina i  150-lecie  opublikowania jego słynnej  książki  O powstawaniu gatunków.  Jeśli  mamy 

przypomnieć  o  innych  kontrowersjach,  prawdziwych  lub  pozornych,  pomiędzy religią  a  nauką 

w świecie współczesnym, można również dodać, że w tym roku przypada 400-lecie początkowych 

odkryć astronomicznych Galileusza. Z pewnością „sprawa Galileusza” i debata nad ewolucją, czy 

to biologiczną, czy kosmologiczną, są kluczowymi elementami szerszej dyskusji o relacji pomiędzy 

naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią.

Chciałbym rozpocząć moje uwagi o tym szerszym dyskursie przypomnieniem, że w najnow-

szych  (i  w  nie  tak  nowych)  dyskusjach  o  ewolucji  i  roli  Boga  w  dokonywaniu  się  zmiany 

biologicznej  dla  wielu wybór,  jak się wydaje,  jest  pomiędzy z  jednej  strony czysto naturalnym 

wyjaśnieniem początku  i  rozwoju  życia:  wyjaśnieniem w  kategoriach  wspólnego  pochodzenia, 

mutacji  genetycznych i  selekcji  naturalnej  jako mechanizmów zmiany biologicznej,  a z  drugiej 

strony wyjaśnieniem, które widzi  Boże działanie jako źródło życia  w całej  jego różnorodności, 

i postrzega ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, jako zajmujących szczególne miejsce 

we wszechświecie. Różnica wydaje się być radykalna: albo Darwin, albo Bóg.

Takie znaczenie fundamentalnej niezgodności pomiędzy stworzeniem a ewolucją uwikłane jest 

w szerszy intelektualny schemat, ujęty w tytule mojej prezentacji. Ten szerszy kontekst ma swe 

źródło w najnowszych zdobyczach nauk przyrodniczych, szczególnie w kosmologii i biologii, które 

doprowadziły  do  szeroko  zakrojonych  spekulacji  na  temat  ich  konsekwencji  dla  tradycyjnych 

teologicznych i  filozoficznych  koncepcji  stworzenia,  to  znaczy koncepcji  całkowitej  zależności 

wszystkiego, co istnieje, od stwórczego aktu Boga.

Często  te  zdobycze  naukowe  wykorzystywane  były  do  wsparcia  czegoś  w  rodzaju 

„totalizującego  naturalizmu”,  wedle  którego  wszechświat  i  procesy  w  nim  zachodzące  nie 

potrzebują innego wyjaśnienia poza kategoriami nauk przyrodniczych. Do pewnego stopnia taka 

konkluzja  odpowiada  filozoficznemu twierdzeniu,  że  istnienie  jest  „czystym faktem”,  który nie 

domaga się  żadnego wyjaśnienia  poza  nim samym.  Stąd tylko powstanie  nowych rzeczy z  już 

istniejących rzeczywistości, albo ich zanikanie, albo inne rodzaje zmian domagają się wyjaśnienia; 

zaś zwykłe istnienie tego, co podlega zmianie, według tej koncepcji, nie potrzebuje wyjaśnienia. 



Rozumowanie opiera się na przekonaniu,  że nauki przyrodnicze są w zupełności wystarczające, 

przynajmniej  zasadniczo,  by  wytłumaczyć  wszystko,  co  tylko  potrzeba  wytłumaczyć  we 

wszechświecie. Czy to mówimy o rzekomym wyjaśnieniu samego Wielkiego Wybuchu (jak np. 

przez  kwantowy  tuneling z  niczego),  czy  o  jakiejś  wersji  hipotezy  wieloświata,  czy  o  samo-

organizujących się zasadach w zmianie biologicznej (włączając w to czasami także odwołania do 

losowości i przypadku jako ostatecznych wyjaśnień), wniosek, który wielu wydaje się nieuchronny, 

jest taki, że nie ma żadnej potrzeby odwoływać się do jakiegoś stwórcy, czyli do jakiejś przyczyny, 

która jest poza porządkiem naturalnym. Na tym właśnie temacie samowystarczalności natury i jej 

relacji do nauki o stworzeniu, skupię się tego wieczoru w moim krótkim wystąpieniu. W pierwszym 

cytacie  na waszych kartkach Jean-Michel  Maldamé wyraża ze szczególną jasnością  sedno tego 

podejścia. Zauważmy jego nacisk na rozpowszechniony pogląd, że Natura jest samowystarczalna, 

a zatem  że  tradycyjna  nauka  o  stworzeniu  właściwie  zanikła,  albo  przynajmniej  straciła  na 

popularności.

Niemiecki  chemik,  Heinrich  Caro,  pisząc  trochę  ponad  wiek  temu,  zauważył,  iż  „nauka 

doprowadziła Boga do swoich granic, dziękując mu za jego tymczasowe usługi”. Stephen Hawking, 

wypowiadając się na temat konsekwencji jego własnego poglądu, że wszechświat nie ma początku, 

uznał, że stwórca nie ma nic do roboty; wszechświat zwyczajnie jest. Richard Dawkins i Daniel 

Dennett, wychodząc od założeń biologii ewolucyjnej, dochodzą do podobnego wniosku. Dawkins 

pisze  w następujących,  słynnych już  słowach,  że  wiara  w Boga „jest  komputerowym wirusem 

umysłu” i  że wszechświat odkryty przez biologię ewolucyjną „ma dokładnie takie właściwości, 

jakich powinniśmy oczekiwać, jeśli tak fundamentalnie nie ma żadnego projektu,  żadnego celu, 

żadnego zła i dobra, nic, jak tylko ślepa, bezlitosna obojętność”.

W niektórych dzisiejszych kosmologicznych kręgach jest wyraźne pragnienie, by pozbyć się 

„kłopotliwej osobliwości” Wielkiego Wybuchu, gdyż, tak rozumiany Wielki Wybuch był czasem 

utożsamiany z pierwotnym aktem stworzenia: najbardziej znanym przykładem użycia Wielkiego 

Wybuchu  dla  poparcia  stworzenia  jest  dzieło  Williama  Lane  Craiga.  Craig  i  inni  twierdzą,  że 

ponieważ  nauka  pokazuje  nam,  iż  wszechświat  rozpoczął  się  czymś  w  rodzaju  pierwotnego 

wydarzenia – Wielkim Wybuchem – jesteśmy zmuszeni przyjąć istnienie jakiegoś Stwórcy jako 

przyczyny tego wydarzenia

Ale teraz są nie tylko różnorodne teorie wyjaśniające początkowy Wielki Wybuch w wyłącznie 

naukowych kategoriach, tacy kosmologowie jak Neil Turok z Cambridge University, wykorzystując 

rozwój  „teorii  superstrun”,  przedstawia  model,  w którym narodziny obecnego wszechświata  są 

wynikiem zderzenia olbrzymich czterowymiarowych membran. Wszechświat Turoka jest, jak on 

sam  mówi,  „filozoficznie  bardzo  atrakcyjny.  (…)  Czas  jest  nieskończony,  przestrzeń  jest 

nieskończona, i one zawsze tu były. (…) To jest dokładnie tym, czego chcieli zwolennicy ‘stanu 



stacjonarnego wszechświata’. Nasz model spełnia ich cel [tzn. wszechświat bez przyczyny ‘poza’ 

samym  sobą]”.  Jak  zauważa  Turok,  wielu  kosmologów  w  latach  pięćdziesiątych  i  wczesnych 

sześćdziesiątych  poprzedniego  stulecia  było  niechętnych  względem teorii  Wielkiego  Wybuchu, 

ponieważ jeśliby uważać, że wszechświat miał taki początek, wówczas początkowe uwarunkowania 

mogły  być  w  pewnym  sensie  akcydentalne,  tzn.  nie  ujęte  w  wyjaśniający  schemat  nauk 

przyrodniczych.  Stąd,  początkowe uwarunkowania  musiałyby  mieć  jakieś  źródło  poza  domeną 

wyjaśniania  nauk  przyrodniczych:  źródło,  które,  zdaniem  niektórych,  musi  oznaczać  Boga. 

[Kosmologowie  w Związku Radzieckim jeszcze  w latach  sześćdziesiątych  dwudziestego wieku 

mieli  zakaz  nauczania  kosmologii  Wielkiego  Wybuchu,  gdyż  władze  uznawały  ją  za  „naukę 

teistyczną”.] Najnowsza książka Turoka, napisana razem z Paulem Steinhardtem, ma wymowny 

tytuł:  The Endless Universe (Niekończący się wszechświat), ponieważ on i Steinhardt proponują 

niekończące się zderzenia i odrodzenia, jeden wielki wybuch po drugim, a ten po następnym. Nie 

ma  potrzeby  odwoływania  się  do  Stwórcy;  zwyczajnie  przydarzyło  nam  się  żyć  w  jednym  z 

niezliczonej liczby wszechświatów. Taki wieloświat nie domaga się żadnego wyjaśnienia poza nim 

samym.

W książce opublikowanej w zeszłym roku (2008) Stuard Kauffman, słynny dzięki swej pracy 

o systemach informacyjnych i złożoności biologicznej, twierdzi, że „wymyślamy na nowo sacrum” 

w wyniku nowego pojmowania nauki.  To nowe ujęcie nauki zakłada odrzucenie redukcjonizmu 

i potwierdzenie  nowych własności  dynamicznego wszechświata  „nieustannej  kreatywności”.  Jak 

zauważa, „życie powstało we wszechświecie bez potrzeby specjalnej interwencji  Boga Stwórcy. 

(…) Twierdzę,  że  wszystko  powstało  bez  Boga Stwórcy.  (…) Czy takie  spojrzenie,  spojrzenie 

oparte na rozwiniętej nauce, nie jest wystarczającym Bogiem? Czy sama kreatywność natury nie 

wystarczy? Czegóż więcej potrzebujemy od Boga…?”

Jak zasugerowałem, wszechświat opisany przez współczesną naukę często postrzegany jest jako 

wszechświat  samowystarczalny,  wyczerpująco  zrozumiały  w  kategoriach  zasad  i  praw  nauki. 

W takim wszechświecie jest – jak się wydaje – mało miejsca, jeśli w ogóle, dla Boga żydowskiego, 

chrześcijańskiego czy muzułmańskiego objawienia.  Tradycyjna  nauka  o stworzeniu wygląda na 

przestarzałą  w obliczu najnowszych zdobyczy nauki.  Rola stwórcy,  jak się  wydaje,  okazała  się 

zbyteczna, stwórca jest co najwyżej jakimś tworem myślowym z mniej oświeconej epoki. Jednym 

ze źródeł nieporozumienia w takich analizach jest  postrzeganie Bożego aktu stwórczego przede 

wszystkim jako wyjaśnienia porządku i projektu w naturze: czyli utożsamienie stworzenia z tworze-

niem porządku  i  projektu.  Jako że  na  przykład  biologia  ewolucyjna  twierdzi,  że  jest  w stanie 

wyjaśnić porządek i projekt bez odwoływania się do kogoś porządkującego lub projektującego, 

wydaje się wielu, że już więcej nie ma dla Boga żadnej roli do spełnienia. Innym nieporozumieniem 

jest  utożsamianie  stworzenia  koniecznie  z  czasowym  początkiem  wszechświata  –  tak  że  jeśli 



negujemy taki początek, wygląda na to, że negujemy stworzenie.

Jeśli ograniczymy się do biologii, biologowie, gdy mówią o samoorganizacji, albo autopoiesis, 

i posuwają  się  do  tego,  by występować z  ogólnymi  twierdzeniami  o  ‘samostworzeniu’ i  braku 

potrzeby odwoływania się do źródła istnienia bytów ożywionych, wchodzą na poziom twierdzeń 

zasadniczo  metafizycznych.  Ważną  cechą  tych  filozoficznych  twierdzeń,  mianowicie  że 

‘samostworzenie’ i  ‘samowystarczalność’ oczywiste  w  porządku  naturalnym eliminują  potrzebę 

odwoływania się do Boga, jest to, że zakładają one koncepcje Boga i stworzenia, które, nawet jeśli 

podzielane  przez  niektórych  wierzących,  nie  są  w  rzeczywistości  tymi  samymi,  co  koncepcje 

znajdujące się w tradycyjnej filozofii i teologii.

Dziś wieczór chcę krótko argumentować za wartością powrotu do Średniowiecza, a szczególnie 

do Tomasza z Akwinu, aby w ten sposób ocenić współczesne twierdzenia o samowystarczalnym 

wszechświecie.  Średniowieczne  dyskusje  o  stworzeniu  (szczególnie  rozumienie  stworzenia 

z niczego – creatio ex nihilo), o Bożym działaniu i autonomii natury, a w końcu o samej możliwości 

odkrywania przez nauki przyrodnicze prawdziwych przyczyn w naturze, stanowią dla nas dzisiaj 

bogate źródło spostrzeżeń. Awicenna, Maimonides i Tomasz z Akwinu, na przykład, widzieli jasno, 

że  stworzenie  jest  wyjaśnieniem  istnienia  rzeczy,  a  nie  zmian  w,  ani  pomiędzy  rzeczami,  co 

pozwala  nam  wnioskować,  że  nie  ma  sprzeczności  pomiędzy  stworzeniem,  tak  właśnie 

rozumianym, a jakąkolwiek konkluzją nauk przyrodniczych.

Kluczem do analiz na przykład Tomasza z Akwinu jest rozróżnienie, jakie robi on pomiędzy 

stworzeniem a zmianą, czyli, jak sam często zauważał: creatio non est mutatio – stworzenie nie jest 

zmianą. Stworzenie jako idea metafizyczna i teologiczna stwierdza, że wszystko, co istnieje, zależy 

od Boga jako przyczyny. Nauki przyrodnicze, czy to arystotelesowskie (którymi Tomasz głównie 

się zajmował), czy też te dzisiejsze, mają za swój przedmiot świat zmieniających się rzeczy: od 

subatomowych cząsteczek przez żołędzie aż do galaktyk. Zawsze, gdy zachodzi jakaś zmiana, musi 

być  coś,  co  podlega  tej  zmianie.  Niezależnie  od  tego,  czy  te  zmiany  są  biologiczne,  czy 

kosmologiczne, bez początku czy kresu, czy też są ograniczone w czasie, pozostają one procesami. 

Stworzenie  zaś  jest  radykalnym  sprawianiem  całego  istnienia  tego,  co  istnieje.  Całkowite 

sprawianie istnienia czegoś nie jest sprawianiem zmiany w czymś, ani działaniem na lub z jakimś 

istniejącym  materiałem.  Jeśli  w  sprawianiu  czegoś  nowego  przyczyna  sprawcza  miałaby  użyć 

czegoś  już  istniejącego,  nie  byłaby całkowitą  przyczyną  tej  nowej  rzeczy.  Ale  stworzenie  jest 

dokładnie takim całkowitym sprawianiem. Stworzyć oznacza sprawić istnienie, i wszystkie rzeczy 

są zupełnie zależne od Stwórcy z tego tylko faktu, że są. Jak Tomasz zaznacza w swoim traktacie 

De substantiis  separatis:  „Poza tym sposobem powstawania,  dzięki któremu coś się staje przez 

zmianę lub ruch, musi być jakiś sposób powstawania lub bycia źródłem rzeczy bez żadnej zmiany 



lub  ruchu  przez  wlanie  istnienia.”1 Biologia  ewolucyjna,  kosmologia  i  każda  inna  nauka 

przyrodnicza  proponują  wyjaśnienia  zmiany;  nie  zajmują  się  metafizycznymi  i  teologicznymi 

kwestiami  stworzenia.  Brak  rozpoznania  tego  rozróżnienia  jest  źródłem  sporego  współcześnie 

zamieszania dotyczącego relacji pomiędzy teologią a nauką.

Dla Tomasza stworzenie nie jest przede wszystkim jakimś odległym wydarzeniem; raczej jest 

ono  trwającym  zupełnym  sprawianiem  istnienia  wszystkiego,  co  jest.  W  tym  konkretnym 

momencie, jeśli Bóg nie sprawiałby, by wszystko, co jest, istniało – od subatomowych cząsteczek, 

przez kolor nieba, do naszych myśli, nadziei i marzeń – jeśli by Bóg nie sprawiał wszystkiego, co 

jest,  zupełnie  nic  by  nie  było.  Stworzenie,  dla  Tomasza,  dotyczy  przede  wszystkim  źródła 

wszechświata,  a  nie  czasowego  początku  wszechświata.  Istotnie,  ważne  jest  dostrzeżenie  jego 

rozróżnienia na źródło i początek. Źródło oznacza całkowitą, trwałą zależność wszystkiego, co jest, 

od Boga jako przyczyny. Choć Tomasz uważał, na podstawie wiary, że wszechświat miał czasowy 

początek,  uznawał,  że nie ma sprzeczności w idei wiecznego, stworzonego wszechświata:  gdyż 

nawet jeśli wszechświat byłby bez początku, i tak ciągle miałby źródło, ciągle byłby stworzony. Te 

współczesne teorie kosmologiczne,  które wykorzystują hipotezę wieloświata,  albo nieskończoną 

serię wielkich wybuchów, według Tomasza wcale nie podważałyby podstawowej charakterystyki 

tego, co oznacza bycie stworzonym. Dlatego, niezależnie od tego jak wiele wszechświatów może 

być, każdy z nich będzie stworzonym światem. 

Ci,  którzy bronią samowystarczalności w naturze i  jej  procesach,  widzą problem w każdym 

odwołaniu się do przyczyny poza naturą, bo takie odwołanie jest albo zbyteczne, albo sprzeczne 

względem podstawowego twierdzenia, że natura jest dziedziną samoorganizujących się aktywności. 

Często spowodowane jest  to  tym, że postrzegają oni  Boga jako rywalizującą przyczynę pośród 

innych przyczyn w naturze. Jednakże jest to nieporozumienie dotyczące różnych porządków lub 

poziomów wyjaśniania.  Jeśli  spytamy,  na  przykład,  dlaczego drewno się  ogrzewa w obecności 

ognia, możemy wyjaśnić ten fenomen w ramach charakterystyk drewna i ognia. Tomasz z Akwinu 

zaznacza, że jeśli ktoś na pytanie, dlaczego drewno się ogrzewa, odpowiada mówiąc, że Bóg tak 

chce, to taka osoba „odpowiada słusznie, jeśli ma zamiar odnieść pytanie do pierwszej przyczyny, 

ale  odpowiada  niesłusznie,  jeśli  ma  zamiar  wykluczyć  wszystkie  inne  przyczyny”.  Tomasz  był 

szczególnie zaangażowany w odrzucanie opinii tych, którzy uważali, iż obrona Bożej wszechmocy 

i panowania domaga się negowania każdej przyczyny w naturze. Tomasz myśli, że bronienie tego, 

że  stworzenia  są  rzeczywistymi  przyczynami,  wcale  nie  jest  podważaniem Bożej  wszechmocy, 

wręcz  przeciwnie,  jest  to  mocny  argument  za  Bożą  wszechmocą.  Jak  sam  mówi,  negowanie 

zdolności stworzeń do bycia przyczynami rzeczy jest ujmowaniem z doskonałości stworzeń, i stąd 

jest  „ujmowaniem z doskonałości  mocy Bożej”.  Zatem,  samowystarczalny wszechświat  –  czyli 
1  “Oportet igitur supra modum fiendi quo aliquid fit per mutationem vel motum, esse aliquem modum fiendi sive 

originis rerum absque omni mutatione vel motu per influentiam essendi” (De substantiis separatis, c. 9).



wszechświat wyjaśnialny w ramach przyczyn w naturze – jest dokładnie wszechświatem, który Bóg 

stworzył. 

Według Tomasza, Bóg działa w każdym działaniu natury. Stworzenia są tym, czym są, i działają 

tak,  jak działają,  ponieważ Bóg jest  obecny jako ich przyczyna.  Autonomia natury nie oznacza 

jakiejś redukcji Bożej mocy lub działania; raczej oznacza ona Jego dobroć. Ważne, by dostrzec, że 

dla  Tomasza  Boża  przyczynowość  i  przyczynowość  stworzeń  funkcjonują  na  fundamentalnie 

innych poziomach. Prawdą jest powiedzieć, że Bóg jest całkowitą przyczyną wszystkiego, co dzieje 

się w świecie, i powiedzieć, że stworzenia są także całkowitymi przyczynami. Nie oznacza to, że 

Bóg i stworzenia są cząstkowymi przyczynami, ani nawet, że są współprzyczynami.

Samowystarczalność  natury,  dynamizm  procesów  naturalnych,  które  odkrywa  nauka,  nie 

oznacza, że Bóg jest zbyteczny, gdyż On jest przyczyną samej natury; On jest przyczyną w taki 

sposób, że natura ma swoją własną integralność, swoje własne samoorganizujące zasady.

Dla  Tomasza  nie  ma  żadnego  konfliktu  pomiędzy nauką o  stworzeniu  i  jakąkolwiek  teorią 

fizyczną.  Teorie  w  naukach  przyrodniczych  tłumaczą  zmianę.  Czy  te  opisane  zmiany  są 

kosmologiczne,  czy  biologiczne,  niekończące  się  czy  skończone,  pozostają  one  procesami. 

Stworzenie tłumaczy istnienie rzeczy, a nie zmiany w rzeczach. Współczesne debaty o kosmologii, 

ewolucji  i  stworzeniu  często  nie  biorą  pod uwagę  fundamentalnego spostrzeżenia  Tomasza,  że 

stworzenie nie jest zmianą. Boża stwórcza moc wywiera swój wpływ poprzez cały bieg kosmicznej 

historii,  w  jakikolwiek  sposób  ta  historia  się  rozwinęła.  Żadne  wyjaśnienie  biologicznej  czy 

kosmologicznej  zmiany,  nieważne,  jak  radykalnie  losowo  czy  przypadkowo  się  to  w  owych 

wyjaśnieniach  dokonuje,  nie  podważa  metafizycznego  wyjaśnienia  stworzenia,  to  znaczy,  nie 

podważa zależności w istnieniu każdej rzeczy od Boga jako przyczyny. Jeśli jacyś myśliciele negują 

stworzenie na podstawie teorii w naukach przyrodniczych, albo odrzucają konkluzje tych nauk w 

obronie stworzenia, nie rozumieją oni stworzenia albo nauk przyrodniczych, albo obydwu. Jeszcze 

jedna przestroga: musimy unikać błędu myślenia, że kosmologia Wielkiego Wybuchu, jak jest ona 

tradycyjnie rozumiana, dostarcza potwierdzenia stworzenia.

Konkluzja

Całkowita zależność wszystkiego, co jest, od Boga, nie podważa właściwej autonomii naturalnej 

przyczynowości; Bóg nie jest rywalizującą przyczyną w świecie innych przyczyn. A nawet trzeba 

powiedzieć,  że  Boża  przyczynowość  jest  tego  typu,  iż  sprawia  on,  że  stworzenia  są  takimi 

przyczynami sprawczymi, jakimi są. W pewnym ważnym sensie, nie byłoby autonomii naturalnego 

porządku,  gdyby  Bóg  nie  sprawiał,  by  taka  autonomia  była;  nie  byłoby  wcale  ewolucyjnych 

i kosmologicznych  procesów,  gdyby Bóg  nie  stwarzał  ich,  by  były,  i  aby  były  tym,  czym są. 

Tradycyjne  koncepcje  Boga  jako  Stwórcy  z  pewnością  nie  muszą  być  porzucane,  by  przyjąć 



ewoluujący  wszechświat,  w  którym  rzeczywista  nowość  i  przypadkowość  są  cechami 

charakterystycznymi  natury.  Stworzony wszechświat  jest  samowystarczalnym wszechświatem w 

tym,  że  jest  rzeczywista  autonomia  i  integralność  jego  procesów,  autonomia  i  integralność 

spowodowane  jako  takie  przez  Stwórcę.  Dla  Tomasza  nauki  przyrodnicze,  filozofia  i  teologia 

odkrywają komplementarne, ale nie rywalizujące ze sobą prawdy o naturze, o naturze ludzkiej i o 

Bogu. Nie musimy wybierać pomiędzy wszechświatem, który jest stworzony, a wszechświatem z 

autonomicznymi  naturalnymi  przyczynami.  Musimy za  to  być  ostrożni,  by wyraźnie  odróżniać 

wyjaśnienia w naukach przyrodniczych od wyjaśnień w metafizyce i teologii. Tomasz z Akwinu nie 

mógł skorzystać z kosmicznego teleskopu Hubble’a, ani z wielkiego zderzacza hadronów, ale za to 

był zdolny widzieć dalej i wyraźniej od tych, którzy z tych urządzeń korzystają.


