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Wstęp 
 

Socjobiologia jest nauką biologiczną zajmującą się analizą zachowań społecz-
nych zwierząt i człowieka z perspektywy ewolucyjnej1. Ta stosunkowo młoda 
dziedzina nauki utrzymuje, że wszystkie nasze społeczne zachowania i struktury 
ewoluowały w sposób naturalny i są uwarunkowane genetycznie2. W szczególno-
ści, socjobiologowie istnienie wszystkich bez wyjątku religii wyjaśniają w katego-
riach ewolucji i doboru naturalnego. Twierdzą, że religie istnieją wyłącznie dlate-
go, że sprzyjają przetrwaniu i reprodukcji grupy.  

Ojcem socjobiologii zwykło się określać Edwarda Osborne’a Wilsona, ento-
mologa z Harvardu3. Został ochrzczony w wieku 14 lat, gdy jednak zaczął zajmo-
wać się nauką, porzucił religię4. W jednej z książek szczegółowo opisuje okolicz-
ności, które spowodowały jego odejście od religii: „Wychowałem się na południu 

                                                            
1 E. K o śm i c k i , Socjobiologia – nauka o społecznych zachowaniach zwierząt i czło-

wieka. Uwagi na marginesie książki Eckarta Volanda, „Przegląd Antropologiczny” (1994), 
nr 1-2, s. 107, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/7363/1/12_Eugeniu 
sz_Ko_micki_SOCJOLOGIA_NAUKA_O_SPO_ECZE_STWIE_107-112.pdf (dostęp: 24 
IV 2014). Por. M. R u s e , Sociobiology and Reductionism, w: Reductionism and Systems 
Theory in the Life Sciences, red. P. Hoyningen-Huene, F. M. Wuketits, Dordrecht-Boston 
1989, s. 45.  

2 R. B o h l i n , Socjobiologia. Ewolucjonizm, geny i moralność, tłum. K. Przybylska, 
„Na Początku…” 2004, nr 11-12A, s. 403, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/in 
dex.php? action=tekst&id=53 (dostęp: 19 IV 2014). 

3 I. F. F i u t , Człowiek w ujęciu socjobiologii, „Miesięcznik Literacki” 1989, nr 7, 
s. 140. 

4 J. S i m m o n s , 100 najwybitniejszych uczonych wszech czasów, tłum. P. Amsterdam-
ski, Warszawa 1997, s. 322. 
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Stanów Zjednoczonych w rodzinie należącej do Kościoła Baptystów. […] Wiara, 
nadzieja i miłość bliźniego przenikały całą moją istotę […]. Kiedy jednak znala-
złem się w college’u, pod wpływem hormonalnej burzy uległem nastrojom mło-
dzieńczego buntu i zacząłem wątpić. […] Doszedłem do wniosku, że Księga Apo-
kalipsy może być równie dobrze wynikiem halucynacji jakiegoś starożytnego pro-
staka, wyznawcy czarnej magii. […] Wątpliwości było zbyt wiele, a wolność zaw-
sze tak słodka”5. 

Pomimo odejścia od religii tematy z nią związane od czasu do czasu pojawiają 
się w publikacjach Wilsona. Poglądy na religię tego filozofującego biologa budziły 
i wciąż budzą wiele kontrowersji. Zostały one przedstawione głównie w następują-
cych pracach: Sociobiology: The New Synthesis (1975), On Human Nature (1978), 
The Relation of Science to Theology (1980) oraz Consilience: The Unity of 
Knowledge (1998), The Meaning of Human Existence (2014).W niniejszym arty-
kule autor zreferuje poglądy Wilsona dotyczące religii oraz dokonamy ich krytycz-
nej oceny, wspierając się argumentami znanych autorytetów w dziedzinie biologii 
i filozofii. 

 
1. Wilson o znaczeniu i roli religii 

 
Wilson nie chce bagatelizować religii6. Wierzenia religijne uważa za integralną 

i ważną część ludzkiej kultury7. Dla entomologa z Harvardu religia istnieje jednak 
tylko ze względu na dobór naturalny: „Jeśli umysł wykształcił się w drodze doboru 
naturalnego, to nawet zdolność wyboru określonych sądów estetycznych i wierzeń 
religijnych musiała powstać w wyniku tego samego mechanistycznego procesu”8. 
Wierzenia religijne są dla Wilsona pożytecznymi mechanizmami, które służyły 
przetrwaniu9. Osobnikom posiadającym wiarę było łatwiej przetrwać i reproduko-
wać się, aniżeli tym, które jej nie miały10. Religia daje etyczne normy, które uła-
twiają wzajemne współżycie, mobilizuje do posłuszeństwa przywódcom grupy, 
niwelując w ten sposób wewnętrzne konflikty i tym samym zapobiegając rozpado-
wi grupy. W obliczu zewnętrznych niebezpieczeństw zagrażających grupie religia 
scala ją, mobilizuje do podejmowania wspólnych działań, zapewnia jej jedność. 
Religia ponadto oswaja ze śmiercią, w czym także mieści się jej funkcja wspólno-
totwórcza. Wilson pisze: „[…] w prymitywnych religiach zwracanie się do nadna-
turalnego związane jest z dążeniem do zdobycia całkowicie ziemskich nagród: 
długiego życia, obfitego pożywienia, uniknięcia fizycznych katastrof i podboju 
przez nieprzyjaciół. W procesie ewolucji rozwiniętych religii, w toku rywalizacji 

                                                            
5 E. O. W i l s o n , Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. J. Mikos, Poznań 2002, s. 13-14. 
6 M. R u s e , Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and 

Religion, Cambridge 2001, s. 125. 
7 Tamże, s. 125. 
8 E. O. W i l s o n , O naturze ludzkiej, tłum. B. Szacka, Poznań 1998, s. 12. 
9 Tamże, s. 13. 
10 M. R u s e , dz. cyt., s. 125. 
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między sektami działa także rodzaj darwinizmu kulturowego. Te, którym udaje się 
zdobyć zwolenników, rozwijają się, te którym się nie udaje – znikają. Tak więc, 
religie, podobnie jak pozostałe ludzkie instytucje, ewoluują w kierunku korzyst-
nym dla ich wyznawców”11. W innym miejscu dodaje: „W trakcie ewolucji ten targ 
o ludzką duszą stanowił jedyną więź spajającą plemię w czasach wojny i pokoju. 
Dawał członkom dumną tożsamość, legitymizował zasady postępowania i wyja-
śniał tajemniczy cykl życia i śmierci. Przez wieki żadne plemię nie mogło prze-
trwać, nie zdefiniowawszy znaczenia swojego bytu jakąś opowieścią o stworzeniu. 
Ceną utraty wiary był zanik motywacji, osłabienie i rozmycie wspólnego celu”12.  

Chociaż uczony z Harvardu w powyższym fragmencie mówi o kulturowej 
ewolucji, w rzeczywistości uważa, że religia jest wrośnięta bezpośrednio w naszą 
biologię13. Dzięki naszym genom jest to część naszej wrodzonej natury. Pisze: 
„Jeżeli zbada się dokładniej najbardziej wzniosłe formy praktyk religijnych, można 
dostrzec, że przynoszą korzyść biologiczną. Dostarczają przede wszystkim krze-
piącego poczucia tożsamości”14. 

Czym więc jest religia według Wilsona? W „Konsiliencji” znajdujemy precy-
zyjną definicję podaną przez biologa z Harvardu: „[…] religia to zbiór mitologicz-
nych opowieści, które objaśniają pochodzenie danego ludu i jego przeznaczenie 
oraz odpowiadają na pytanie, dlaczego jego członkowie powinni poddawać się 
konkretnym rytuałom i nakazom kodeksu moralnego. […] powstają oddolnie, sta-
nowią kulturowe uogólnienie dziedzictwa jednostek. Nie są odgórnie narzucane 
przez Boga albo jakieś inne niematerialne źródło za pośrednictwem kultury”15. 

Entuzjazm religijny jest częścią ludzkiej kondycji16. Wilson twierdzi, że mo-
żemy w pełni wyjaśniać religię, ale nigdy nie możemy jej wyeliminować. Co naj-
wyżej możemy promować ewolucyjny światopogląd jako alternatywną świecką 
religię17. Komentując powyższe przekonanie Wilsona, za Zdzisławą Piątek może-
my stwierdzić, że każda intelektualna krytyka religii z punktu widzenia socjobiolo-
gii jest całkowicie bezsilna i nie jest w stanie osłabić ich żywotności18.„Najlepszym 
sposobem życia w tym realnym świecie – konkluduje – jest uwolnienie się od de-
monów i plemiennych bogów”19. 

Podsumowując, Wilson twierdzi, że religia to rodzaj iluzji: iluzji koniecznej 
dla efektywnego przetrwania i reprodukcji20. Naturalistyczne wyjaśnienia podane 
przez uczonego z Harvardu mają w założeniu zdemaskować, obnażyć ten rodzaj 

                                                            
11 E. O. W i l s o n , O naturze…, s. 187-188. 
12 Tenże, Znaczenie ludzkiego istnienia, tłum. B. Baran, Warszawa 2016, s. 140. 
13 M. R u s e , dz. cyt., s. 125. 
14 E. O. W i l s o n , O naturze…, s. 200. 
15 Tamże, s. 371-372. 
16 M. R u s e , dz. cyt., s. 125. 
17 E. O. W i l s o n , O naturze…, s. 204-205. 
18 Z. P i ą t e k , Odpowiedź Krzysztofowi Łęckiemu, w: Biologiczne i społeczne uwarun-

kowania kultury, red. J. Kmita, K. Łastowski,Warszawa-Poznań 1992, s. 114. 
19 E. O. W i l s o n , Znaczenie ludzkiego..., s. 145. 
20 M. R u s e , dz. cyt., s. 126. 
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iluzji, jaką w jego oczach jest religia21. Jako że ciągle widzi emocjonalną i spo-
łeczną siłę w religii, Wilson dąży do zastąpienia jej swego rodzaju religią świecką, 
jaką jest darwinowska ewolucja. Wyznawca darwinizmu nie może być, jak twier-
dzi, wyznawcą religii, powinien być ateistą. 

 
2. Wilson o relacji nauka-teologia 

 
Wilson z całą stanowczością przekonuje, że obecnie nie możemy jasno i ade-

kwatnie spoglądać na świat, w którym żyjemy, gdyż widzimy go w sposób znie-
kształcony przez dogmaty religijne22. Jedyną skuteczną drogą, aby oczyścić nasze 
spojrzenie na świat, jego zdaniem, jest konsiliencja, czyli integracja wiedzy z ob-
szaru nauk przyrodniczych z rozstrzygnięciami nauk społecznych i humanistycz-
nych.  

Wilson uważa, że w niedalekiej przyszłości nauki humanistyczne i społeczne, 
a więc m.in. filozofia i historia, etyka i religioznawstwo, historia sztuki i estetyka, 
bardzo zbliżą się, a nawet częściowo stopią z naukami przyrodniczymi23.Zdaniem 
biologa z Harvardu, jedyną skuteczną drogą do rozwiązania większości proble-
mów, z którymi ludzkość na co dzień się boryka, jak np. aborcja, zagrożenie śro-
dowiska, ubóstwo, jest właśnie integracja wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych 
z osiągnięciami nauk społecznych i humanistycznych24.  

Filozofujący biolog dostrzega konieczność pogłębionej refleksji nad naturą 
ludzką, w którą to refleksję powinni zaangażować się także przedstawiciele nauk 
społecznych i szeroko pojętej humanistyki, z teologią włącznie. Wilson podaje 
własne rozstrzygnięcia. Chociaż, zdaniem biologa z Harvardu, kultura zawsze po-
zostawała i wciąż pozostaje pod wpływem genów, nie utożsamia jednak koewolu-
cji genetyczno-kulturowej z bezwzględnym, totalnym determinizmem genetycz-
nym, czyli poglądem, że geny wyznaczają konkretne formy kultury25. Swoje sta-
nowisko przedstawia następująco: „Geny nie przesądzają o kształcie złożonych 
konwencji, takich jak totemizm, rady starszych czy ceremonie religijne […]. Moż-
na natomiast powiedzieć, że pod wpływem genetycznie uwarunkowanych reguł 
epigenetycznych ludzie mają dyspozycje do tworzenia i stosowania tego typu kon-
wencji. Jeżeli reguły epigenetyczne są silne, to wyznaczane przez nie zachowania 
ewoluują w podobny sposób w wielu społeczeństwach”26. Geny określały i wciąż 
determinują fundamentalne reguły funkcjonowania ludzkiej kultury27. Chociaż nie 
zawsze były w stanie dotrzymać kroku tempu przemian kulturowych, mimo to 
kulturze nigdy nie udało się ich wyrugować. 

                                                            
21 E. O. W i l s o n , The Relation of Science to Theology, „Zygon” 1980, nr 4, s. 425. 
22 Tenże, Konsiliencja…, s. 24. 
23 Tamże, s. 22. 
24 Tamże, s. 24. 
25 Tamże, s. 252-253. 
26 Tamże, s. 253. 
27 Tamże, s. 254. 
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Chociaż Wilson nie ma wątpliwości, iż religia istnieć będzie tak długo, jak 
długo istnieć będzie ludzkość, jednak z drugiej strony wyraża przekonanie, że teo-
logia nie utrzyma się jako niezależna dyscyplina intelektualna”28. Będąc nie do 
końca konsekwentnym, dostrzega jednak jej wartość, a nawet akceptuje pewien 
obszar możliwego dialogu między nią a naukami. Uściślając powyższe stwierdze-
nie, Wilson akceptuje tylko pewien nurt współczesnej teologii, „teologię liberalną”, 
która w domyśle jest synonimem postępu i otwartości na rozstrzygnięcia różnych 
dziedzin nauki, a którą to przeciwstawia „teologii dogmatycznej”, a więc w domy-
śle konserwatywnej, będącej przedmiotem jego zdecydowanej krytyki. Ów dialog 
między przedstawicielami nauk i rzecznikami „teologii liberalnej” może być, zda-
niem uczonego z Harvardu, zorientowany np. na problematykę umysłu29. „Liberal-
na teologia” może rzucić wyzwanie naukowemu materializmowi przez głębokie 
pytania, które podnosi odnośnie ludzkiego umysłu. Owocem dialogu będzie wy-
pracowanie stanowiska między skrajnym podejściem materialistycznym, traktują-
cym umysł jako „maszynę”, a podejściem skrajnie kreacjonistycznym, dostrzegają-
cym w umyśle jedynie nadnaturalny, transcendentny wymiar.„Liberalna teologia” 
może, jak podkreśla Wilson, służyć jako swoista „zapora” przed wciąganiem ludzi 
w „dogmatyczne religie” czy „religijne ideologie” wykorzystywane do celów poli-
tycznych30. Ponadto, „teologia liberalna” może, zdaniem Wilsona, skutecznie ry-
walizować z „fundamentalistycznymi teologiami” w służbie niezaprzeczalnym 
duchowym potrzebom ludzi, odkrywając wciąż nowe prawdy dzięki otwartości na 
specjalistyczną wiedzą, dostarczoną przez nauki. 

 
3. Krytyczna ocena Wilsona wizji religii i jej relacji do nauki 

 
W tej części artykułu autor dokona krytycznej oceny poglądów Wilsona doty-

czących religii i jej relacji do nauki, posiłkując się argumentami znanych autoryte-
tów w dziedzinie biologii i filozofii. 

 
„Niekompletność” podstawowym wyznacznikiem argumentów Wilsona 
 
Zdaniem amerykańskiego filozofa, Michaela Ruse’a, sposób argumentowania 

przez Wilsona w stosunku do religii nie należy do nowych31. Jak twierdzi, podob-
nie w naturalistyczny sposób próbowali tłumaczyć fenomen religii Karol Marks 
i Zygmund Freud. Jednak czy takie tłumaczenie jest uprawnione, pyta Ruse. Od-
powiadając, odwołuje się do przykładu: „Zastanówmy się na przykład nad przy-
padkiem spirytualizmu, w szczególności tego, jak odnosił się do ludzkich wierzeń 
i ich praktyk religijnych w czasie pierwszej wojny światowej. Wielu osieroconych 
ludzi skierowało się na spirytualizm w poszukiwaniu pocieszenia. I rzeczywiście, 

                                                            
28 Tenże, O naturze…, s. 205. 
29 Tenże, The Relation…, s. 425-426. 
30 Tamże, s. 433. 
31 M. R u s e , dz. cyt., s. 126. 
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otrzymali pocieszenie, ponieważ słyszeli lub też otrzymywali wiadomości w innej 
formie od zmarłych. Niemniej jednak każdy z nas by się teraz zgodził, że nawet 
w tych przypadkach, gdzie nie miało miejsce jawne oszustwo, to jednak wątpli-
wym było, że martwy żołnierz rzeczywiście przemawiał do żyjących. Silna psy-
chologiczna ludzka potrzeba, by usłyszeć coś pocieszającego, prowadziła ich do 
stworzenia i otrzymania pożądanych wiadomości, przez co je słyszeli. Po przed-
stawieniu tego wytłumaczenia, widząc, jak nierozsądne jest oczekiwanie, że zmarli 
rzeczywiście przemawiali, pozycja spirytualistów upada”32. 

Jednak nie wszystkie wyjaśnienia tego, jak i dlaczego wierzymy, prowadzą do 
obalenia prawdziwości systemów wierzeń. Ruse pisze: „Przypuśćmy, na przykład, 
że mamy naukowe wyjaśnienie wzroku pokazujące nam, jak to się dzieje, że ktoś 
potrafi dostrzec zbliżający się wprost na niego pociąg. Fakt, że ktoś potrafi podać 
wyjaśnienie – pod kątem fizjologii oka, promieni światła i tak dalej – w żadnym 
sensie nie umniejsza lub dyskredytuje wiary, że rozpędzający się pociąg rzeczywi-
ście się zbliża. Jeżeli już, to tylko potęgują tę wiarę. Pytanie, które musimy zadać, 
to czy religia jest bardziej jak przypadek spirytualizmu, czy też raczej jak przypa-
dek przyspieszającego pociągu – i z pewnością trafna będzie uwaga, że pytanie 
to ani nie zostało przez Wilsona zadane, ani też nie udzielił na nie odpowiedzi. 
Nie oznacza to jednak, że Wilsona wyjaśnienie dla religii – spirytualizm zamiast 
pociągu – jest niewłaściwe. Należy jednak stwierdzić, że potrzebny jest dodatkowy 
argument”33. 

Ta niekompletność jest, zdaniem Ruse’a, podstawowym wyznacznikiem argu-
mentów Wilsona – tak jak miało to miejsce w przypadku Marksa i Freuda34. Mate-
rialistyczne lub naturalistyczne argumenty wysuwane w celu wykazania niepraw-
dziwości religii są, zdaniem amerykańskiego filozofa, niewystarczające. Fakt, iż 
istnieje ewolucyjne wyjaśnienie religii, nie jest więc sam w sobie wystarczający, 
by odrzucić system wiary jako iluzoryczny lub fałszywy. Potrzeba czegoś więcej. 

 
Nieprzykładanie przez Wilsona wagi do ustaleń biologii ewolucyjnej 
 
Problematyczne dla wspomnianego Michaela Ruse’a jest także i to, iż Wilson 

wygłasza swoje poglądy bez większego przykładania wagi do ustaleń biologii ewo-
lucyjnej: „Dobrze wiemy, że różni ludzie mają różne religijne wyznania. Niektórzy 
są chrześcijanami, niektórzy żydami, inni muzułmanami i tak dalej. […] Można 
twierdzić, że jedno wyznanie jest lepsze od innych. Lub też że wszystkie one mają 
wspólne korzenie i to jest to, co się liczy. Zauważcie, że – tak jak w przypadku 
głównego argumentu – te kontrargumenty nie mają wiele wspólnego z darwini-
zmem. Wiara chrześcijańska jest oceniana przez inne czynniki”35. 

 

                                                            
32 Tamże, s. 126. 
33 Tamże, s. 126-127. 
34 Tamże, s. 127. 
35 Tamże, s. 128. 
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Poglądy na religię Wilsona wyrazem bezkrytycznej wiary w mocgenu 
 
Wilson stoi na stanowisku, że społeczeństwo, sztuka, a nawet religia da się 

ostatecznie wyjaśnić, odwołując się do kategorii doboru naturalnego. Angielski 
biolog Simon Conway Morris nie podziela bezgranicznego entuzjazmu Wilsona: 
„Wilson wyraża swoje opinie z zapałem i przekonaniem, ale przeczytanie Konsi-
liencji w obiektywny sposób sprawiło, że jestem bardziej pod wrażeniem wiary 
Wilsona w swoją argumentację, której towarzyszą braki logiki, nieuzasadnione 
założenia i zbytnie uproszczenie”36.  

 
Sprzeczności w poglądach na religię Wilsona 
 
Amerykański filozof Dale Jamieson odsłania sprzeczności w rozważaniach 

Wilsona dotyczących religii i etyki zawarte w „Konsiliencji” (które, nota bene, 
uważa za najsłabsze w całej książce): „Nie zgadza się z istnieniem Boga, ale mówi 
niewiele o tym, jak moralność może sobie radzić w świecie faktów. Wilson wydaje 
się autentycznie ambiwalentny co do tego, czy nauka może zapewnić podstawy dla 
wartości. Wcześniej, w książce pisze, że ‘nauka nie jest ani filozofią ani systemem 
wierzeń’, następnie jednak mówi: ‘nauka zawsze pokonywała religijne dogmaty 
tam, gdzie stała z nimi w sprzeczności’. Trudno jednak stwierdzić, jak nauka mo-
głaby zmierzyć się z dogmatem punkt po punkcie, kiedy sama nie jest systemem 
wierzeń, czy też systemem filozoficznym. Niektórzy w duchu naturalizmu podjęli 
próbę redukcji wartości moralnych do koncepcji takich jak biologiczna ‘trafność’. 
Podobne redukcje są jednak nie tylko nieprawdopodobne, są w sprzeczności z za-
sadami samego Wilsona”37. Przemyślenia Wilsonana temat religii i moralności 
w oczach Jamiesona są bardzo płytkie, powierzchowne: „Ci z nas, którzy podzi-
wiają jego odwagę i osiągnięcia, i popierają jego poglądy, mogą się czuć wyłącznie 
rozczarowani”38. 

 
Nieuprawniony redukcjonizm Wilsona 
 
Polski bioetyk, Stanisław Warzeszak krytykuje redukcjonizm biologiczny so-

cjobiologii reprezentowanej przez Wilsona39. Warzeszak zauważa, że zoologiczna 
wizja ludzkiego fenomenu Wilsona prowadzi do wniosku, że postawy religijne są 
ściśle determinowane przez strukturę genetyczną. Wymiar religijny ludzkiej egzy-
stencji został przez biologa z Harvardu, zdaniem polskiego bioetyka, sprowadzony 

                                                            
36 S. C. M o r r i s , Life’s Solution. Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge 

2006, s. 324. 
37 D. J a m i e s o n , Cheerleading for science, „Issues in Science and Technology” 1998, 

nr 15, s. 91. 
38 Tamże, s. 91. 
39 S. W a r z e s z a k , Redukcjonizm biologiczny na gruncie współczesnych biotechnolo-

gii, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1996, nr 9, s. 270. 
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do poziomu ściśle biologicznego. W takim ujęciu religijność jest tylko wyrafino-
waną formą egocentryzmu, wprowadzoną do życia człowieka przez dobór natural-
ny, aby zapewnić przetrwanie ludzkiego materiału genetycznego. Mocno uprosz-
czony i spłycony przez Wilsona obraz człowieka pozbawia go przysługującej mu 
wyjątkowej godności w świecie przyrody i zrównuje go ze zwierzętami.  

 
Zakończenie 

 
Według Wilsona, religia to rodzaj iluzji koniecznej dla przetrwania i reproduk-

cji. Ułatwia wzajemne współżycie w grupie, niwelując wewnętrzne konflikty. Sca-
la grupę w obliczu zewnętrznych niebezpieczeństw jej zagrażających. Poza tym 
religia oswaja ze śmiercią. Taka skrajnie naturalistyczna wizja religii pozbawia ją 
głębi i transcendencji, a więc tego, co należy do jej istoty, a ludzi – głębokiego 
sensu i nadziei. Wymiaru religijnego ludzkiej egzystencji nie można sprowadzać 
do poziomu stricte biologicznego. Odarcie religii z sacrum jest świadectwem braku 
zrozumienia dla jej istoty i wyrazem tendencyjnego, z uporem promowanego jako 
jedynie słuszny, ateistycznego światopoglądu.  

I jeszcze jedna konkluzja z przeprowadzonych analiz poglądów Wilsona po-
święconych religii. Nie został przedstawiony żaden przekonujący argument, który 
by wskazywał, że darwinizm jednoznacznie prowadzi do ateizmu. Jak zauważa 
przywoływany wielokrotnie Michael Ruse, ateizm przez Wilsona został „przemy-
cony”, po czym został opatrzony „ewolucyjnym komentarzem”40. Nie jest to jed-
nak dobry powód do wyciągania wniosku, że darwinizm i religia wykluczają się 
nawzajem. Dla przykładu, współczesny filozofujący biolog – Francisco Ayala – 
jest innego niż entomolog z Harvardu zdania i postrzega ewolucję jako naturalny 
proces, za pomocą którego Bóg stworzył żywe istoty, a także rozwinął je zgodnie 
ze swoim planem41. 

Pomimo przywołanych w niniejszym opracowaniu, w pełni, zdaniem autora, 
uzasadnionych zarzutów pod adresem wizji religii Wilsona, w spojrzeniu na ludzką 
naturę socjobiologia może dostarczyć ciekawego materiału do gruntownych analiz, 
którym mogą, a może nawet powinni być zainteresowani wszyscy myślący ludzie 
bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Takiego zdania jest m.in. 
amerykański biolog Ray Bohlin. „Zawsze – pisze – byłem zadziwiony osobliwym 
podobieństwem pomiędzy biblijnym opisem zmysłowego człowieka czy jego cie-
lesnych pożądań a naturą człowieka przebijającą z ewolucyjnych zasad. Oba ujęcia 
przedstawiają ludzi jako istoty w głębi serca samolubne, dbające wyłącznie o wła-
sne interesy. […] Socjobiologia wydaje się być całkowicie zdolna do przewidywa-
nia wielu spośród charakterystycznych ludzkich zachowań. Pismo Święte z drugiej 
strony informuje nas o tym, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje do siebie rzeczy 

                                                            
40 M. R u s e , dz. cyt., s. 128. 
41 F. J. A y a l a , Creation vs. Creationism, „History and Philosophy of the Life Sci-

ences” (2006), nr 28, s. 72. 
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pochodzących od Ducha, ponieważ ma je za głupstwo”42. Mimo iż religia pod wie-
loma aspektami stoi w ostrym kontraście z ewolucjonizmem wyznawanym przez 
Wilsona, istnieje, jak widać, pewne „wspólne podłoże” dla religii i socjobiologii 
w spojrzeniu na ludzką naturę... 

 
S t r e s z c z e n i e  

 
Edward Osborne Wilson nie chce bagatelizować religii na wzór Richarda Dawkinsa. 

Wyraża przekonanie, że dzięki naszym genom religia jest częścią naszej wrodzonej natury. 
Wilson wyjaśnia religię jako rodzaj iluzji, która jest konieczna dla efektywnego przetrwa-
nia i reprodukcji. Organizmy posiadające wiarę są w stanie lepiej przetrwać i się reprodu-
kować niż te, które jej nie mają. Zdaniem Wilsona, religii nigdy nikomu nie da się wyeli-
minować. Co najwyżej możemy promować darwinowską ewolucję jako alternatywną 
„świecką religię”. W niniejszym artykule zreferowano poglądy Wilsona na relację nauka-
religia oraz dokonano ich krytycznej oceny, wspierając się argumentami znanych autoryte-
tów w dziedzinie biologii i filozofii. 

 
Słowa klucze: socjobiologia, religia, teoria ewolucji. 
 
 

Edward Osborn Wilson's views  
on the relationship between science and religion 

 
S u m m a r y  

 
Edward Osborne Wilson does not want to follow Richard Dawkins's example and  

ignore religion. He expresses the belief that as a result of our genetic makeup religion is 
a part of our inherent nature. Wilson explains religion as a kind of illusion which is neces-
sary for effective survival and reproduction. Organisms that have faith are more able to 
survive and reproduce than those that are devoid of it. In Wilson's opinion, nobody will 
ever be able to eliminate religion. At the most we can promote Darwinian evolution as an 
alternative to „lay religion”. In this article Wilson's views on the relationship between sci-
ence and religion are to be addressed and evaluated, which will then be supported by the 
arguments of well-known authorities in the fields of biology and philosophy.  

 
Key words: sociobiology, religion, theory of evolution. 

                                                            
42 R. B o h l i n , dz. cyt., s. 412. 
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