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Wstęp 
 
Celowość to pogląd przyjmujący, że każde działanie zmierza do jakiegoś celu1. 

Stanowisko to było rozwijane już w początkach filozofii. Początkowo celowość 
utożsamiano z porządkiem materialnego świata, który odzwierciedla porządek 
świata idei. Dojrzałą koncepcję celowości sformułował Arystoteles, widząc w niej 
główną rację działania. Stagiryta rozważał trzy aspekty celowości: ludzkie działa-
nie moralne, twórcze działanie w świecie przyrody nieożywionej i ożywionej oraz 
działania pierwszego Nieruchomego Poruszyciela. Arystoteles dostrzegał celowość 
w całej rzeczywistości i uważał, że jest ona motywowana dobrem. 

Do koncepcji celowości starożytnego greckiego filozofa odwołał się św. To-
masz z Akwinu, aby wyjaśnić zależność świata od stwórczego aktu Boga. Sformu-
łował w oparciu o celowość jeden ze swoich argumentów na istnienie Boga. Piąty 
dowód, zwany też drogą „z rządzenia”, podobnie jak pozostałe cztery dowody na 
istnienie Boga został sformułowany w Summa theologiae oraz w Summa contra 
gentiles2. W czasach nam współczesnych nazwano go argumentem teleologicznym, 
ponieważ św. Tomasz „rządzenie” rozumiał jako kierowanie rzeczami w stronę 
celu, jakim jest dobro.  

Piąty dowód św. Tomasza odwołuje się więc do faktu kierowania rzeczami. 
Uporządkowane i celowe działanie każdego nieosobowego bytu przygodnego na-
kierowuje na istnienie i na osobowy charakter Bytu Pierwszego. W Summa theolo-

                                                            
1 Por. M. P r z e c h o w s k i , Przypadek i celowość w filozoficznym obrazie świata we-

dług K. R. Poppera, w: Przyrodoznawstwo – filozofia – teologia. Obszary i perspektywy 
dialogu, red. J. Meller, A. Świeżyński, Warszawa 2010, s. 116. 

2 Por. F. J. A y a l a , Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. P. Dawidowicz, 
Warszawa 2009, s. 2. 
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giae czytamy: „Piątą drogę wskazuje fakt kierownictwa wszystkim rzeczami na 
świecie. Widzimy bowiem, jak rzeczy pozbawione [wszelkiego] poznania, miano-
wicie ciała naturalne, działają celowo. Objawia się to w tym, że zawsze lub bardzo 
często działają jednakowo, a działają po to, by dopiąć tego, co dla nich najlepsze. 
Jasne więc, że nie dochodzą do celu mocą przypadku, ale w sposób zamierzony. 
Otóż rzeczy pozbawione [wszelkiego] poznania o tyle dążą do celu, o ile są skie-
rowane ku niemu przez kogoś obdarzonego zdolnością poznania i myślenia, tak jak 
strzała przez łucznika. A więc istnieje ktoś myślący, kto kieruje wszystkimi natu-
ralnymi rzeczami ku celowi – i jego to zwiemy Bogiem”3. 

Innymi słowy, ciała naturalne, które same nie dysponują inteligencją, działają 
w sposób zorientowany na cel, aby osiągnąć to, co jest dla nich dobre4. Osiągają 
swój cel nie przez przypadek ale celowo. Osiągają to nie przez ich intencje, bo nie 
mają inteligencji, ale raczej przez Intelekt, który kieruje je ku ich kresowi, tak jak 
łucznik kieruje strzałą. Nazywamy ten Intelekt, który kieruje wszystkimi natural-
nymi rzeczami, Bogiem. 

W Summa Contra Gentiles z kolei św. Tomasz pisze: „Inne zaś byty nie mają 
intelektu i nie kierują się same do swego celu, lecz kieruje nimi coś innego. Te 
z nich, które są niezniszczalne, jak nie mogą posiadać braku w zakresie bytu natu-
ralnego, tak też we właściwych sobie działaniach nigdy nie zbaczają z drogi do 
wyznaczonego celu, lecz niezawodnie poddają się rządom Pierwszego Władcy; 
takimi są ciała niebieskie, których ruchy zachodzą zawsze w jednakowy sposób. 
Inne znowu, zniszczalne, mogą cierpieć brak co do bytu naturalnego, ale ów brak 
jest równoważony przez istnienie czegoś innego, gdy bowiem jedna rzecz ulega 
zniszczeniu, inna powstaje. I podobnie we właściwych sobie działaniach odstępują 
od porządku naturalnego, ale ów brak zostaje wyrównany przez jakieś wynikające 
stąd dobro. Widać zatem, że także te rzeczy, które wydają się odstawać od porząd-
ku ustanowionego przez Pierwszego Władcę, w rzeczywistości nie wymykają się 
spod Jego władzy, ponieważ nawet ciała zniszczalne, jak zostały przez Boga stwo-
rzone, tak też doskonale poddają się Jego władzy”5.  

Dla św. Tomasza celowość jako istotny element w wyjaśnianiu świata obejmu-
je całą przyrodę zarówno nieożywioną, jak i ożywioną, w tym byty rozumne6. Wi-
doczna jest ona w aktywności bytów fizycznych, które działają w taki sposób, aby 
osiągnąć to, co jest dla nich najlepsze. Tak rozumiana celowość wyklucza przypa-

                                                            
3 T o m a s z  z  A k w i n u , Suma teologiczna. O Bogu, t. 1, cz. 1, Zagadnienie 2, Art. 3, 

tłum. P. Bełch, Londyn 1975, s. 49. 
4 Por. Ch. S c h ö n b o r n , Fides, Ratio, Scientia. The Debate about Evolution, w: Crea-

tion and Evolution. A Conference with Pope Benedict XVI in Castel Gandolfo, trans. M. J. 
Miller, San Francisco 2008, s. 96-97. 

5 T o m a s z  z  A k w i n u , Summa Contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej 
w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 2, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 
2007, s. 18-19.  

6 Por. M. P r z e c h o w s k i , dz. cyt., s. 116. 
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dek i jest argumentem wskazującym na istnienie Boga. Celowość jest tu więc ro-
zumiana jako nadrzędna właściwość porządku świata7. 

Poniżej przedstawiono i przeanalizowano główne wątki wciąż trwającej dysku-
sji nad „piątą drogą” św. Tomasza z Akwinu. W dyskusji tej obecne są głosy przy-
rodników i filozofów podążających drogą wytyczoną blisko osiem wieków temu 
przez tego wybitnego chrześcijańskiego filozofa i teologa. Nie brakuje także tych, 
którzy inaczej niż Akwinata pojmują interakcję Boga ze światem, wciąż zagłębia-
jąc się w jej szczegóły. We współczesnej debacie pojawiają się również głosy kwe-
stionujące sensowność jakichkolwiek spekulacji nad relacją Boga do świata.  

 
2. Argument inteligentnego projektu a „quinta via”  

św. Tomasza z Akwinu 
 
Kilka wieków po św. Tomaszu angielski duchowny William Paley w książce 

Natural Theology; or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity (1802) 
sformułował argument inteligentnego projektu, pozwalający na wyjaśnienie złożo-
ności organizacji istot żywych8. W dziele tym angielski teolog i filozof pisał: „Nie 
może być projektu bez projektanta, urządzenia bez konstruktora, uporządkowania 
bez wyboru środków odpowiednich do osiągnięcia celu i wypełniających misję 
jego osiągnięcia bez wcześniejszego przemyślenia tegoż celu”9. 

Paley, opierając się na wiedzy biologicznej, jaka była mu dostępna, przedstawił 
dowody na rzecz istnienia inteligentnego projektu10. Porównał m.in. ludzkie oko do 
teleskopu i argumentował, że obydwa zostały zaprojektowane: teleskop przez 
optyka, a oko przez Inteligentną Przyczynę11. Ta ostatnia, która powołała do istnie-
nia ogromną różnorodność istot żywych, bardzo starannie zaprojektowała tak wy-
szukane części jak ludzkie oczy, aby skutecznie wypełniały swoje funkcje życiowe. 
Liczne elementy składające się na ludzkie oko muszą precyzyjnie do siebie paso-
wać, by można było nim coś widzieć12. Angielski duchowny badał narządy i koń-
czyny różnych organizmów, dowodząc, że są one precyzyjnie zaprojektowane do 
wypełniania swoich funkcji. Zwrócił też uwagę na to, że relacje zachodzące po-
między partnerami seksualnymi tego samego gatunku, organizmami różnych ga-
tunków i organizmami a środowiskiem, w którym żyją, wydają się być precyzyjnie 
zaprojektowanymi przez Stwórcę. Istnienie organizmów dowodzi więc, zdaniem 
Paleya, że zostały zaprojektowane, a wielość, doskonałość i zróżnicowanie projek-
tów można wyjaśnić nie inaczej, jak tylko przyjmując istnienie wszechmocnego 
Boga13.  
                                                            

7 Por. tamże, s. 116-117. 
8 Por. F. J. A y a l a , dz. cyt., s. 2. 
9 W. P a l e y , Natural Theology, Nowy Jork 1881, s. 20; cyt. za: F. J. A y a l a , dz. cyt., 

s. 15. 
10 Por. F. J. A y a l a , dz. cyt., s. 6. 
11 Por. tamże, s. 2. 
12 Por. tamże, s. 6. 
13 Por. tamże, s. 15. 
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W pierwszej połowie XIX w. także inni uczeni, a wśród nich szkocki anatom, 
chirurg, fizjolog i teolog Charles Bell w pracy The Hand: Its Mechanism and Vital 
Endowments as Evincing Design (1833), próbowali znaleźć naukowe dowody inte-
ligentnego projektu14.  

Pod koniec XX w. argumentacja na rzecz inteligentnego projektu ożyła na no-
wo za sprawą kilku autorów, m.in. biochemika Michaela Behego, filozofa Willia-
ma A. Dembskiego i profesora prawa Phillipa Johnsona15. Autorzy ci opowiadają 
się za tzw. „teorią inteligentnego projektu” (ang. Intelligent Design, ID), zgodnie 
z którą dla najpełniejszego wyjaśnienia pewnych zjawisk przyrodniczych koniecz-
ne jest odwołanie się właśnie do inteligentnego projektu16. Wspominani badacze 
nie odwołują się bezpośredniego do Boga, aby ich „teoria” mogła być wykładana 
w amerykańskich szkołach publicznych jako alternatywa dla teorii ewolucji, gdyż 
Konstytucja Stanów Zjednoczonych zabrania głoszenia wierzeń religijnych w in-
stytucjach publicznych. 

William B. Provine streszcza główne idee teorii inteligentnego projektu w kil-
ku punktach17: 

1. Analiza zjawisk naturalnych od tych będących przedmiotem astrofizyki 
poprzez mikroorganizmy występujące na Ziemi po subatomowe właściwo-
ści chemiczne pozwala odkryć wiele struktur „nieredukowalnie złożo-
nych”. 

2. „Nieredukowalnie złożona” struktura jest dziełem Inteligentnego Projek-
tanta. 

3. Inteligentny Projektant to Bóg lub siła działająca celowo. (Choć rzecznicy 
teorii ID na ogół kwestionują to twierdzenie, ponieważ nie da się go do-
wieść, to i tak przyjmują je na poziomie osobistym). 

 
3. Kazimierza Kłósaka „korekta” argumentu teleologicznego 

 
Akwinata uważał, że wszelkie byty działają regularnie i w uporządkowany 

sposób, co jest dowodem na ich celowe działanie. Polski neotomista, katolicki du-
chowny, Kazimierz Kłósak był innego zdania18. „Nie możemy utrzymywać za św. 
Tomaszem z Akwinu” – pisze – „że dowodem na to, iż byty materialne, pozbawio-
ne poznania, dążą do określonych celów, jest jeszcze przed stwierdzeniem istnienia 
Boga na okoliczność, że zawsze lub w większości wypadków działają w ten sam 

                                                            
14 Por. tamże, s. 7. 
15 Por. tamże, s. 129. 
16 Por. D. S a g a n , Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, 

Zielona Góra 2010, http://zbc.uz.zgora.pl/Content/21542/sagan_doktorat (dostęp: 10.11. 
2014). 

17 Por. W. B. P r o v i n e , Projekt? Tak! Ale czy inteligentny?, tłum. S. Piechaczek,  
„Filozoficzne Aspekty Genezy” 2005/2006, t. 2/3,  

http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/nowosci/34-fag-2005-2006/600-fag-
2005-2006-art-10 (dostęp: 24.03.2013).  

18 Por. M. P r z e c h o w s k i , dz. cyt., s. 119-120. 
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sposób, by zdobyć to, co dla nich jest najlepsze (...). Gdybyśmy nawet wyelimino-
wali tę dozę antropomorfizmu, jaka niewątpliwie występuje w uzasadnieniu danym 
przez myśliciela średniowiecznego, to i tak nie moglibyśmy utrzymywać, jak on 
utrzymywał w nieantropomorficznej części swego stanowiska, że przed udowod-
nieniem istnienia Boga nie można wykluczyć ewentualności, że to, co przedstawia 
się nam jako celowe nastawienie dynamizmu przyrody bezrozumnej, jest w rze-
czywistości tylko wynikiem działania ślepych przyczyn sprawczych, rezultatem 
działania takich na przykład czynników, jak dobór naturalny, dziedziczność”19.  

Zdaniem Kłósaka, odwołanie się do kategorii celu w przyrodzie nie może być 
w punkcie wyjścia argumentacji za istnieniem Boga, gdyż taki punkt wyjścia nie 
ma dostatecznego uzasadnienia w doświadczeniu, a ponadto prowadzi do błędu 
petitionisprincipii20. Zgadza się on na uwzględnienie w punkcie wyjścia samego 
porządku istniejącego w przyrodzie przy zachowaniu jednak należnej ostrożności 
przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków. Pisze: „Sądzę, że oceniając rze-
czy z punktu widzenia przyrodniczego, nie musimy uważać każdego porządku za 
przejaw rozumu. Pewna prawidłowość może przecież zachodzić w planie działania 
przyczyn bliższych w następstwie posiadania określonych cech. Może to być nawet 
prawidłowość bardzo złożona. Samo to, że daje się ona wyrazić w formułach ma-
tematycznych, które są dostępne tylko dla myśli, jeszcze nie dowodzi, że genetycz-
nie wywodzi się ona z jakiegoś rozumu”21. Polski neotomista dostrzega więc ko-
nieczność reinterpretacji piątej drogi św. Tomasza z Akwinu, w punkcie wyjścia 
kładąc nacisk na porządek występujący w świecie bytów ożywionych, a nie na 
celowość22.  

 
4. Kardynał Christoph Schönborno o „Boskim projekcie w przyrodzie” 
 
We wrześniu 2006 roku (1–3.09.2006) w Castel Gandolfo toczyła się debata 

wokół tematu ewolucja - stworzenie23. Na debatę tę papież Benedykt XVI zaprosił 
swoich byłych studentów. Sympozjum przewodniczył uczeń i bliski współpracow-
nik papieża kardynał Christoph Schönborn. Owocem wygłoszonych na sesji konfe-

                                                            
19 K. K łó s a k , W poszukiwaniu pierwszej przyczyny, cz. 2, Warszawa 1957, s. 76. 
20 Por. tamże, s. 79. Petitioprincipiito błąd logiczny polegający na tym, że przyjmuje-

my jako przesłankę zdanie niepewne, nieuzasadnione należycie, nieposiadające wystarcza-
jącego stopnia pewności. Por. K. Z e i d l e r , Petitioprincipii, czyli sposób erystyczny szósty, 
http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/petitio-principii-cz 
yli-sposob-erystyczny-szosty.html (dostęp: 11.11.2014). 

21 K. K łó s a k , dz. cyt., s. 97. 
22 Por. T. R u t o w s k i , Problematyka celowości w publikacjach Księdza Profesora Ka-

zimierza Kłósaka w dwudziestą rocznicę śmierci, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 
2004, s. 67.  

23 Por. Ch. S c h ö n b o r n , Foreword, w: Creation and Evolution..., s. 10. Szczegółowo 
omówiono stanowisko Ch. Schönborna w temacie ewolucja-stworzenie w: M. T w a r -
d o w s k i , Kardynała Christopha Schönborna wizja relacji ewolucja – stworzenie, „Studia 
Gdańskie” 2013, t. 33, s. 33-49. 
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rencji i toczących się po ich wygłoszeniu dyskusji była publikacja Creation and 
Evolution. A Conference with Pope Benedict XVI in Castel Gandolfo. Kardynał 
Schönborn napisał Wstęp i kluczowy rozdział, zatytułowany Fides, Ratio, Scientia. 
The Debate about Evolution. Temat relacji stworzenie - ewolucja pojawił się już 
we wcześniejszej publikacji kardynała: Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie („The 
New York Times”, 07.07.2005)24. Tematem tym Schönborn szczegółowo zajął się 
także w książce pt. Cel czy przypadek? 

Arcybiskup wiedeński nie zgadza się z rozumieniem idei ewolucji w sensie 
neodarwinowskim jako niekierowanego i nieplanowanego procesu powstawania 
przypadkowych zmian. Sprzeciwia się takim i tym podobnym próbom kwestiono-
wania celowości i projektu w przyrodzie. „Obecnie, na początku XXI stulecia – 
pisze – 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 bę-
dzie bronił ludzkiego rozumu, głosząc, że wewnętrzny zamysł dostrzegany w przy-
rodzie nie jest złudzeniem. Teorie przyrodnicze, które usiłują wymknąć się tej 
oczywistości projektu, przywołując działanie ‘przypadku i konieczności’ nie są 
wcale naukowe, lecz, jak to ujął Jan Paweł II, są kapitulacją ludzkiej inteligen-
cji”25. Jedyna alternatywa dla „przypadku i konieczności” to, zdaniem Kardynała, 
„skrzyżowanie się” własnej działalności stworzeń z umysłem Stwórcy, który ją 
podtrzymuje i umożliwia. Pisze: „Na początku było słowo, a nie przypadek. Istnie-
je przypadek w znaczeniu czegoś niezaplanowanego, ale nie jest on wielką zasadą 
stwórczą, którą ideologiczny darwinizm chciałby go uczynić”26. 

Chrześcijańska doktryna o stworzeniu, w opinii arcybiskupa wiedeńskiego, jest 
zgodna z ideą ewolucji, ale tylko taką, która jest ostatecznie w jakiś sposób kiero-
wana przez Boga27. Niezgodny z chrześcijańską doktryną stworzenia jest, według 
niego, tzw. „ścisły darwinizm”, zgodnie z którym, aby w pełni wyjaśnić rozwój 
nowych form życia, wystarczy odwołać się do faktu współdziałania doboru natu-
ralnego i mutacji28. Przekonuje, że mechanizmem ewolucji nie mogą być nieukie-
runkowane na cel, ślepe procesy, lecz celowe, zamierzone działanie Boga. 

Według austriackiego hierarchy, wnikliwa obserwacja wszechświata, Ziemi 
i życia dostarcza nam „przytłaczających dowodów” na istnienie porządku, planu 

                                                            
24 Por. Ch. S c h ö n b o r n , Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie, tłum. P. Lenartowicz, 

„Filozoficzne Aspekty Genezy” 2005/2006, t. 2/3, http://www.nytimes.com/2005/07/07/ 
opinion /07Schönborn.html (dostęp: 24 III 2013). 

25 Tamże. 
26 Tenże, Cel czy przypadek? Dzieło stworzenia i ewolucja z punktu widzenia racjonal-

nej wiary, red. H. Ph. Weber, tłum. M. Szczepaniak, Kielce 2009, s. 163. 
27 Por. D. S a g a n , Kardynał Schönborn a stanowisko Kościoła katolickiego wobec 

sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem, „Filozofia Nauki” 2006, nr 1, http://www.nauka-a-
religia.uz.zgora.pl/index.php/nowosci/15-przedruki/417-pr-art-41 (dostęp: 24 III 2013). 

28 Por. Ch. S c h ö n b o r n , Odnajdywanie zamysłu…. 
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i celu29. Przestrzega jednak przed zbyt pochopnymi próbami doszukiwania się 
wszędzie „inteligentnego projektu”30. 

 
5. Współczesna krytyka argumentu teleologicznego 

 
Argument teleologiczny przez wielu współczesnych filozofów i przyrodników 

jest poddawany ostrej krytyce. Różni autorzy podają różne powody kwestionowa-
nia argumentu z celowości, kreśląc przy tym różne wobec niego alternatywne roz-
wiązania.  

 
„Świat nie został zaprojektowany lub stworzony w jakimś celu.  
Projekt jest złudzeniem” 
 
Brytyjski zoolog Richard Dawkins twierdzi, że Karol Darwin wyznaczył nowe 

standardy w myśleniu przyrodnika na temat fenomenu życia. „Przed Darwinem – 
pisze Dawkins – nawet wykształceni ludzie, którzy już dawno uwolnili się od prze-
sądów każących dopatrywać się celowości w istnieniu kamieni, zaćmień czy stru-
myków, wciąż jeszcze uważali za zasadne stawianie pytań ‘po co?’ i ‘dlaczego?’ 
w odniesieniu do żywych organizmów. Obecnie tylko naukowi dyletanci zadają 
takie pytania”31. Zdaniem brytyjskiego biologa, istotne zrozumienie procesów ży-
ciowych zachodzących na Ziemi przyniosła darwinowska teoria doboru naturalne-
go i mutacji32. Dziś można już tylko mówić o projekcie jako o złudzeniu, którego 
należy się wystrzegać. 

 
„Teoria ewolucji nie wyklucza wiary w Boga” 
 
W przeciwieństwie do Dawkinsa amerykański genetyk, ewolucjonista i filozof 

pochodzenia hiszpańskiego, Francisco José Ayala przekonuje, że teoria ewolucji 
jest zgodna z wiarą w Boga, zaś kreacjonizm, w tym „teoria inteligentnego projek-
tu” – nie33. Pisze: „Świat przyrody pełen jest katastrof, nieszczęść, niedoskonało-
ści, błędów, cierpienia i okrucieństwa. Fale tsunami sieją zniszczenie i śmierć; 
straszliwe wybuchy wulkanów przyniosły zagładę Pompejom i Herkulanum, zabi-
jając ich mieszkańców; powodzie i susze doprowadzają do ruiny rolników. Ludzka 
szczęka jest kiepsko zaprojektowana, lwy pożerają swe ofiary, malaria corocznie 
zabija miliony ludzi. Nie przypisuję tych nieszczęść, okrucieństw i zniszczenia 
szczególnemu projektowi Stwórcy. Około 20% ludzkich ciąż kończy się sponta-
nicznym poronieniem w ciągu pierwszych dwóch miesięcy. To 20 milionów natu-
ralnych aborcji co roku. Wzdrygam się z trwogą na myśl, że niektórzy ludzie wiary 

                                                            
29 Por. tamże. 
30 Por. tamże. 
31 R. D a w k i n s , Rzeka genów, tłum. M. Jannasz, Warszawa 2010, s. 139. 
32 Por. tamże, s. 138-139. 
33 Por. F. J. A y a l a , dz. cyt., s. x. 
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przypisaliby to nieszczęście niedoskonałemu projektowi Stwórcy. Widzę je raczej 
jako konsekwencję niedoskonałych dróg procesu ewolucyjnego. Bóg objawienia i 
wiary jest Bogiem miłości, litości i mądrości. Teoria ewolucji Darwina jest darem 
dla nauki, ale także dla religii”34. 

Amerykański uczony wyznaje, że z dowodem z celowości zetknął się jeszcze 
w późnych latach pięćdziesiątych XX w. jako student teologii na Wydziale Papie-
skim w klasztorze św. Stefana35. Dowiedział się wtedy o pięciu dowodach na ist-
nienie Boga sformułowanych przez św. Tomasza, w tym z piątym dowodem. 
Z pracą Paleya zapoznał się kilka lat po swoich studiach teologicznych w Salaman-
ce, w Nowym Jorku, gdzie podjął studia doktoranckie z genetyki i ewolucji36. Wte-
dy też doświadczył, jak wpływowym był w tamtym okresie w Stanach Zjednoczo-
nych ruch kreacjonistyczny, postrzegający teorię ewolucji Darwina jako z założe-
nia sprzeczną z religią37. Wspomina po latach: „W Salamance, gdzie studiowałem 
teologię, teorię ewolucji uważano za przyjazną, a nie wrogą wierze chrześcijań-
skiej. Ewolucja, jak uczyłem się na zajęciach z teologii, wyposażyła teologów 
w brakujące ogniwo w wyjaśnieniu zła istniejącego w świecie albo – w języku 
teologów – rozwiązała problem teodycei. Słownikowa definicja teodycei brzmi: 
Obrona dobroci i wszechmocy Boga w obliczu istnienia zła”38. 

Dowody Paleya i innych przyrodników z pierwszej połowie XIX w. legły 
w gruzach, kiedy w 1859 r. Karol Darwin opublikował swoje dzieło O powstawa-
niu gatunków drogą doboru naturalnego, w którym opisał zgromadzone przez 
siebie dowody paleontologiczne i biologiczne wskazujące na ewolucję życia39. 
Darwin udowadnia, że dzięki doborowi naturalnemu organizmy ewoluowały 
w czasie i różnicowały się w rozmaitych siedliskach. Odwołanie się do doboru 
naturalnego zapewnia wystarczające wyjaśnienie naukowych obserwacji, że orga-
nizmy sprawiają wrażenie zaprojektowanych. 

Ayala dokonuje przeglądu najnowszych dowodów, które to wynikają z nie-
dawnej rewolucji w biologii molekularnej, a które mają wskazywać niezbicie, że 
nie istnieją już żadne luki w rekonstrukcji historii ewolucyjnej wszystkich organi-
zmów żywych od ich wspólnych przodków40. Biologia molekularna, wyłoniona 
jako dyscyplina naukowa w 1953 r., 100 lat po Darwinie, w następstwie odkrycia 
struktury podwójnej helisy DNA, chemicznej substancji dziedziczności, ma umoż-
liwić rekonstrukcję historii ewolucji z niemal dowolną dokładnością, dostarczając 
w ten sposób najmocniejszych dowodów ewolucji biologicznej41. Wszystkie che-
miczne składniki życia, a więc DNA, dwadzieścia aminokwasów tworzących biał-
ka i enzymy, i ich proporcje, są takie same u wszystkich organizmów od bakterii 
                                                            

34 Tamże, s. x-xi. 
35 Por. tamże, s. 1-2. 
36 Por. tamże, s. 2-3. 
37 Por. tamże, s. 3. 
38 Tamże. 
39 Por. tamże, s. 7. 
40 Por. tamże, s. 8. 
41 Por. tamże, s. 10-11. 
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po człowieka42. Ta identyczność wynika, zdaniem amerykańskiego biologa, z faktu 
wspólnego pochodzenia wszystkich organizmów żywych.  

Ayali trudno jest wskazać na zalety „teorii inteligentnego projektu”. Szczegól-
nie sprzeciw budzi w nim sama motywacja zwolenników tego poglądu, którzy chcą 
odkryć Boga i wiarę w nauce43. W przeciwieństwie do nich amerykański przyrod-
nik potwierdzenia prawd religijnych szuka na gruncie wiary i Objawienia, a nie 
w wiedzy naukowej, która ze swej natury nigdy nie jest ostateczna. Jasno i wyraź-
nie wyraża swoje stanowisko względem „teorii inteligentnego projektu”: „Inteli-
gentny Projekt to niedobra nauka, jeżeli w ogóle jest nauką. Wyrażane w nim idee 
nie są poparte doświadczeniami, obserwacjami ani wynikami opublikowanymi w 
recenzowanych czasopismach naukowych. Uważam ponadto, że Inteligentny Pro-
jekt jest zarazem niedobrą religią, złą teologią, ponieważ zakłada istnienie niepo-
żądanych cech Projektanta, których nie chcielibyśmy przypisywać Bogu. Mam 
nadzieję, że moje uwagi na ten temat okażą się przekonujące. Zwolennicy Inteli-
gentnego Projektu twierdzą, że teoria ewolucji jest niezgodna z religią. Ciekawe, że 
dzielą to przekonanie z materialistycznymi uczonymi. Moim zdaniem, zwolennicy 
Inteligentnego Projektu i materialiści mylą się: nauka i religią są niesprzeczne, 
dotyczą bowiem odmiennych obszarów wiedzy”44.  

 
„Chociaż złożoność układów ożywionych da się wyjaśnić bez odwoływania 
się do kategorii ‘celu’, wrażenie projektu jest uderzające” 
 
Dla Paula Daviesa - brytyjskiego fizyka - podstawową trudnością w akceptacji 

argumentu teleologicznego jest fakt, że wiele bardzo złożonych układów w przyro-
dzie jest wynikiem całkowicie naturalnych procesów45. Choć nie uważa, że 
wszystkie bez wyjątku złożone układy stanowią wynik końcowy procesów natural-
nych, podkreśla jednak, że należy zachować właściwą ostrożność w wyciąganiu 
jednoznacznego wniosku o istnieniu projektodawcy na podstawie powierzchow-
nych obserwacji. Davies empiryczne potwierdzenie tezy, że nadzwyczaj złożone 
układy mogą powstawać drogą spontanicznego porządkowania się prostych ukła-
dów, znajduje w darwinowskiej teorii ewolucji. Pisze: „Zasadniczą cechą darwi-
nowskiej ewolucji jest jej przypadkowy charakter. Ślepy przypadek powoduje mu-
tacje. Dzięki tym czysto przypadkowym zmianom cech organizmów natura zyskuje 
duży wachlarz możliwości, z których wybiera, kierując się kryterium dostosowania 
i ewolucyjnej przewagi. Nagromadzenie się ogromnej liczby drobnych zmian pro-
wadzi do powstania złożonych struktur. […] Niezależnie od tego, czy ktoś gotów 
jest uznać, że darwinowska ewolucja wyjaśnia wszystkie problemy, nie można 
mieć wątpliwości, iż mutacje i dobór naturalny stanowią główny czynnik w rozwo-

                                                            
42 Por. tamże, s. 11. 
43 Por. tamże. 
44 Tamże, s. 12. 
45 Por. P. D a v i e s , Bóg i nowa fizyka, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2006, s. 208. 
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ju biologicznego porządku”46. Brytyjski przyrodnik nie ma złudzeń, że wielu 
współczesnych naukowców nie uznaje, że wszechświat ma cel i jest wytworem 
Projektanta47. Sam jednak przestrzega przed podobnymi pochopnymi, jednoznacz-
nymi, radykalnymi rozstrzygnięciami. Pisze: „Sam fakt, że wszechświat jest twór-
czy i że reguły pozwoliły na wyłonienie się złożonych struktur i ich rozwój aż do 
poziomu świadomości – innymi słowy, że wszechświat sam zorganizował swoją 
samoświadomość – jest dla mnie mocnym dowodem na to, iż ‘coś się dzieje’ za 
tym wszystkim. Wrażenie projektu jest uderzające. Nauka może wyjaśnić wszyst-
kie procesy, zgodnie z którymi wszechświat tworzy swoje własne przeznaczenie, 
ale wciąż pozostawia miejsce na to, by istniało znaczenie życia”48. 

 
„Przyczynowy obraz świata nie wyklucza opatrznościowego działania 
Stwórcy” 
 
Robert James Berry, genetyk na Uniwersytecie Londyńskim, zastanawia się 

nad pytaniem, czy znajomość przyczyny pewnego wydarzenia wyklucza możli-
wość udziału w nim Boga. Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości. Pisze: 
„[…] nie ma sprzeczności między znajomością przyrodniczych (materialnych) 
przyczyn jakiegoś wydarzenia a uznaniem, że Bóg jest również (formalną) przy-
czyną danego zjawiska. […] w przeciwnym razie należałoby usunąć Boga z wiel-
kiej ilości procesów, co do których sądzimy, że są przedmiotem Jego opatrzno-
ściowej troski”49. Dla brytyjskiego genetyka logiczne i naukowo poprawne jest 
komplementarne podejście do zagadnienia przyczynowości50.  

W podobnym duchu wypowiada się anglikański duchowny, matematyk, fizyk 
i teolog, John C. Polkinghorne. Próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy przy-
czynowy obraz świata, stworzony przez naukę, nie pozostawia miejsca na opatrz-
nościowe działanie Boga. Odpowiadając na powyższe pytanie, stwierdza: „Istot-
nym osiągnięciem długich dyskusji prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych 
było […] ustalenie, że nauka nie sformułowała domkniętego przyczynowo modelu 
świata, w którym wszystkie zdarzenia dawałyby się w pełni wyjaśnić w katego-
riach fizycznych. Nie ma zatem powodów, by wątpić w zasadność wiary w działa-
nie boskiej Opatrzności, podobnie jak nie ma powodów, by wątpić w doświadcze-
nie naszych własnych celowych działań”51. Polkinghorne podkreśla, że Bóg pozo-
staje ze światem w nieustannej interakcji, chociaż nie interweniuje doraźnie w za-
chodzące w nim procesy. Wskazuje na nierozerwalną jedność Boskiego działania, 
                                                            

46 Tamże, s. 209. 
47 Por. P. D a v i e s , Kosmiczny projekt. Twórcze zdolności przyrody w porządkowaniu 

wszechświata, tłum. A. Bielaczyc, Kraków 2014, s. 29. 
48 Tamże, s. 337. 
49 R. J. B e r r y , Bóg i biolog. Wiara a nauki przyrodnicze, tłum. J. Kochanowicz, Kra-

ków, 2005, s. 66. 
50 Por. tamże, s. 66-67. 
51 J. P o l k i n g h o r n e , Nauka i Opatrzność. Interakcja Boga ze światem, tłum. 

M. Chojnacki, Kraków 2008, s. 11-12. 
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będącą realizacją jednego aktu stworzenia. Pisze: „Regularność opisywana przez 
naukę przy pomocy praw natury jest w swej istocie przejawem stałości i wierności 
Boga, objawionej w Jego stworzeniu”52.  

 
„Kategoria ‘przypadku’ nie stoi w sprzeczności z racjonalnym działaniem 
Boga” 
 
Przykładem stanowiska teistycznego, odżegnującego się od deizmu ale zara-

zem usiłującego zachować naturalistyczną koncepcję nauki, jest ewolucjonizm 
teistyczny polskiego księdza, kosmologa, filozofa i teologa, Michała Hellera. Nie 
zgadza się on na „łatwe” i pochopne upowszechnianie przez zwolenników „Inteli-
gentnego Projektu” kategorii celowości zjawisk przyrodniczych53. Zarzuca rzecz-
nikom tej koncepcji dwa poważne błędy koncepcyjne54. Pierwszy błąd ma charak-
ter stricte teologiczny. Dla przedstawicieli ID „przypadek” jest rodzajem negatyw-
nej siły, którą należy przeciwstawić racjonalnemu działaniu Boga55. Efektem takie-
go spojrzenia na „przypadek” jest konieczność ograniczenia jego roli w ewolucji 
kosmosu. Drugi błąd obrońców „Inteligentnego Projektu”, zdaniem Hellera, ma 
podłoże historyczno-filozoficzne56. Podkreśla, że twórcy tej koncepcji opierają się 
w dużej mierze na Arystotelesowskiej koncepcji wiedzy. Wiedza naukowa, zgod-
nie ze stanowiskiem zajmowanym przez Stagirytę, polega na wyprowadzaniu zja-
wisk z ich przyczyn sprawczych. „Przypadek” przerywa sieć przyczynowych po-
wiązań, stąd nie można go w sposób naukowy badać. W czasach współczesnych, 
jak zauważa polski kosmolog, podważono zasadność Arystotelesowskiej koncepcji 
wiedzy, rehabilitując rolę przypadku. Polski filozof pisze: „[…] przypadki nie są 
obcym ciałem w ‘siatce praw przyrody’ lecz jej inherentną częścią, bez której 
‘siatka’ nie mogłaby funkcjonować. Struktura wszechświata jest utkana z praw 
przyrody i przypadków; oba te elementy wzajemnie bez siebie nie mogłyby ist-
nieć”57. W innej pracy dodaje: „W sieci praw fizyki istnieją jakby ‘wolne miejsca’, 
w których może działać przypadek; należy nawet powiedzieć, że takie miejsca są 
niezbędne, żeby cała sieć mogła sprawnie funkcjonować. Zatem zdarzenia przy-
padkowe nie przeczą porządkowi praw świata fizycznego ani też – w perspektywie 
religijnej – idei, w myśl której kosmosem rządzi boski projekt; są one raczej czę-
ściami tego projektu”58. W przekonaniu Hellera, zwolennicy ID źle rozumieją zna-
czenie przypadku w strukturze i ewolucji wszechświata. Aby historia wszechświata 
mogła się toczyć, konieczne były tzw. warunki początkowe lub brzegowe wyzna-
                                                            

52 Tamże, s. 25. 
53 Por. G. B r o t t i , Wstęp, w: M. H e l l e r , Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego 

celu, rozm. przepr. G. Brotti, tłum. E. Nicewicz-Staszowska, Kraków 2013, s. 8.  
54 Por. M. H e l l e r , Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu, rozm. przepr. 

G. Brotti, tłum. E. Nicewicz-Staszowska, Kraków 2013, s. 208. 
55 Por. tamże, s. 209. 
56 Por. tamże, s. 210. 
57 Tenże, Granice nauki, Kraków 2014, s. 227.  
58 Tamże, s. 212. 
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czane z punktu widzenia praw przyrody przez zdarzenia przypadkowe59. Heller 
w swej wizji znajduje jednak miejsce na działanie Stwórcy: „W takiej interpretacji 
działania Boga w świecie nie należy sobie wyobrażać jako ‘antynaturalistycznych’ 
pchnięć czy nadzwyczajnych interwencji, lecz jako Jego immanentną obecność 
w świecie i jego prawach. Bóg jest w świecie, ale nie wyczerpuje się w świecie. 
[…] Bóg jest Całością, w której nie można wydzielać odizolowanych od siebie 
części”60. W świecie, jak podkreśla, nie powinniśmy doszukiwać się jakichś szcze-
gólnych śladów aktywnej obecności Boga. „W rzeczywistości” – pisze – „cały 
wszechświat – a nie tylko jego poszczególne części – jest przejawem stwórczej 
mocy Boga”61.  

 
Zakończenie 

 
Św. Tomasz z Akwinu swoją „quinta via” wytyczył pewną drogę intelektualną, 

którą podążały całe pokolenia myślicieli. Inni, nie podzielając poglądów średnio-
wiecznego filozofa, rozwijali własną, alternatywną względem Akwinaty, koncepcję 
relacji Boga do świata. Jeszcze inni, wychodząc z czysto naturalistycznych zało-
żeń, próbowali przekonywać, że naukowa wizja świata podważa sens jakichkol-
wiek spekulacji o Bogu i jego relacji do świata.  

Z przeprowadzonych w niniejszym artykule rozważań wynika, że można i to 
na wiele sposobów twierdząco odpowiedzieć na pytanie o kompatybilność twier-
dzeń naukowych z wiarą w istnienie osobowego Boga - Stwórcy wszechświata. 
Tylko skrajne, często nasączone ideologią, stanowiska z obu stron, tj. skrajny dar-
winizm ze swoim naturalistycznym, bardzo upraszczającym rzeczywistość założe-
niem, że wszystko co istnieje, jest jedynie częścią natury i nie ma niczego, co wy-
kraczałoby poza nią, oraz skrajny kreacjonizm, będący radykalną reakcją na teorię 
Darwina i podważający wiarygodność danych naukowych zarówno z dziedziny 
astronomii, dotyczących ewolucji wszechświata, jak i biologii, dotyczących ewolu-
cji człowieka, nie zostawiają żadnego miejsca na jakikolwiek konstruktywny dia-
log. Natomiast odpowiedzialne, wyważone, otwarte na fakty, próby odpowiedzi na 
interesujące nas pytanie, czy istnieje wyznaczony przez Stwórcę cel w przyrodzie, 
otwierają drzwi do twórczego dialogu przedstawicieli religii z reprezentantami 
świata nauki.  

Nie można zamykać się na empiryczne fakty, dostarczane przez przedstawicieli 
świata nauki, bezsprzecznie dowodzące, że elementy składowe żywego organizmu 
nie są „nieredukowalną złożonością”, ale są efektem długiego procesu, którego 
„motorem” był dobór naturalny. Naukowy scenariusz ewolucji życia na Ziemi 
nie stoi jednak w żaden sposób w sprzeczności z wiarą w Boga Stwórcę.  
W pełni uzasadnionym jest twierdzić, iż Bóg stworzył świat i równocześnie przyj-

                                                            
59 Por. M. Z a j ą c , Bóg, konieczność i przypadek, http://tygodnik2003-2007.onet.pl 

/1546,1238284,dzial.html (dostęp: 17 XI 2012). 
60 M. H e l l e r , Chrześcijański naturalizm, „Roczniki Filozoficzne” 2003, t. 51, z. 3, s. 56. 
61 Tenże, Bóg i nauka…, s. 206. 
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mować, że wszystkie różnorodne elementy świata przyrody ożywionej i nieoży-
wionej zostały uformowane przez naturalne procesy, po zainicjowaniu przez Boski 
akt stwórczy. 

 
 

S t r e s z c z e n i e  
 
Dla św. Tomasza z Akwinu celowość, jako istotny element w wyjaśnianiu świata, 

obejmuje całą przyrodę, zarówno nieożywioną, jak i ożywioną, w tym byty rozumne. Wi-
doczna jest ona w aktywności bytów fizycznych, które działają w taki sposób, aby osiągnąć 
to, co jest dla nich najlepsze. Tak rozumiana celowość wyklucza przypadek i jest argumen-
tem wskazującym na istnienie Boga. Kazimierz Kłósak dostrzega konieczność reinterpreta-
cji piątej drogi św. Tomasza, w punkcie wyjścia kładąc nacisk na porządek występujący w 
świecie bytów ożywionych, a nie na celowość. Według  Christopha Schönborna wnikliwa 
obserwacja wszechświata, Ziemi, życia dostarcza nam „przytłaczających dowodów” na 
istnienie porządku, planu i celu. Przestrzega jednak przed zbyt pochopnymi próbami do-
szukiwania się wszędzie „inteligentnego projektu”. Richard Dawkins przekonuje, że silne 
złudzenie, że świat został zaprojektowany lub stworzony w jakimś celu, da się łatwo wy-
tłumaczyć jako skutki działania darwinowskiego doboru naturalnego i mutacji. Francisco 
J. Ayala twierdzi, że nie ma sprzeczności między mechanizmami ewolucji a działaniem 
Boga Stwórcy. Ewolucję postrzega on jako naturalny proces, za pomocą którego Bóg stwo-
rzył istoty żywe, a także rozwinął je zgodnie ze swoim planem. Paul Davies, choć nie uwa-
ża, że wszystkie bez wyjątku złożone układy stanowią wynik końcowy naturalnych proce-
sów, podkreśla jednak, że należy zachować ostrożność w wyciąganiu jednoznacznego 
wniosku o istnieniu projektodawcy na podstawie powierzchownych obserwacji. Dla Rober-
ta Jamesa Berry logiczne i naukowo poprawne jest komplementarne podejście do zagadnie-
nia przyczynowości: naturalistyczne i teistyczne. John C. Polkinghorne podkreśla, że Bóg 
pozostaje ze światem w nieustannej interakcji, chociaż nie interweniuje doraźnie w zacho-
dzące w nim procesy. Wreszcie, według Michała Hellera, Bóg stwarzając świat, „określił 
strategię wkomponowywania przypadków w działanie praw przyrody”. 

 
Słowa klucze: celowość, przyczynowość, ewolucja, stworzenie. 

 
 

Saint Thomas Aquinas’s „Quinta via”  
in the modern philosophical-natural discussion 

 
S u m m a r y  

 
For St. Thomas Aquinas, purposefulness covers the whole of nature, both inanimate 

and animate, including sentient beings, as an important element in explaining the world. It 
is visible in the activity of physical entities that operate in such a way as to achieve what is 
best for them. Such an understanding of purposefulness excludes accident and is an argu-
ment pointing to the existence of God. Kazimierz Kłósak recognizes the need to reinterpret 
the fifth guideline of St. Thomas, at the starting point placing emphasis on the order found 
in the world of living beings, and not on purposefulness. According to Christoph Schön-
born, thorough observation of the Universe, Earth and life provides us with “overwhelming 
evidence” for the existence of an order, a plan and a purpose. However, he warns against 



KS. MIROSŁAW TWARDOWSKI 274

too hasty attempts to see “intelligent design” everywhere. Richard Dawkins argues that the 
strong delusion that the world was designed and created for a purpose can be easily ex-
plained as the effect of Darwinian natural selection and mutation. Francisco Ayala says that 
there is no conflict between evolution and mechanisms of action of God the Creator. He 
sees evolution as a natural process by which God created living things, and developed them 
in accordance with His plan. Paul Davies, although he does not believe that all complex 
systems without exception are the end result of natural processes, emphasizes that caution 
should be exercised in drawing a clear conclusion about the existence of designers based on 
superficial observation. For Robert James Berry, a logical and scientifically correct ap-
proach is complementary to the issue of causality: naturalistic and theistic. John C. Polk-
inghorne emphasizes that God remains in constant interaction with the world, although He 
does not intervene directly in processes that occur in it. Finally, according to Michał Heller, 
God created the world, “setting out the strategy of incorporating cases the laws of nature.” 
It follows from the considerations carried out in this article that we can provide numerous 
positive answers to the question concerning the compatibility of scientific claims with the 
faith in the existence of God-Creator. Only extreme, often pervaded with ideology, posi-
tions do not leave any place for a constructive dialogue. 

 
Key words: purposefulness, causality, creation, evolution. 
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