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Elliott Sober

Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem? 1

Jedn¹ z najbardziej wyranych ró¿nic miêdzy teori¹ inteligentnego projektu (ID)
a wczeniejszymi formami kreacjonizmu jest to, ¿e teoriê ID czêsto formu³uje siê
w postaci wzglêdnie umiarkowanych twierdzeñ. Na przyk³ad kreacjonizm m³odej Ziemi zaprzecza³, jakoby ludzie mieli wspólnych przodków z innymi gatunkami, jednoczenie twierdz¹c, ¿e Bóg zaprojektowa³ wszystkie organizmy, oraz ¿e ¿ycie na Ziemi
istnieje od najwy¿ej 10 000 lat. Teoria ID, przynajmniej ta w najprostszej postaci, nie
odnosi siê do tych trzech twierdzeñ. 2 Teza, któr¹ bêdê okrela³ mianem mini-ID, mówi,
¿e z³o¿one przystosowania, które obserwujemy u organizmów (np. oko krêgowców),
zosta³y zaprojektowane przez inteligentnego twórcê. Naukowcy podwa¿yli kreacjonizm m³odej Ziemi, przedstawiaj¹c fakty przemawiaj¹ce na rzecz istnienia wspólnego
przodka i dawnych form ¿ycia. Te argumenty nie podwa¿aj¹ jednak mini-ID. Czy oznacza to, ¿e teza mini-ID jest dobrze poparta empirycznie?
To pytanie o status empiryczny mini-ID ró¿ni siê od pytania z zakresu psychologii,
dotycz¹cego przyczyn g³oszenia tej tezy. Jakkolwiek artyku³ ten stara siê odpowiedzieæ
na pierwsze pytanie, warto skomentowaæ te¿ i drugie. Zwolennicy ID czêsto wypowiadaj¹ twierdzenia, które wykraczaj¹ poza mini-ID. Na przyk³ad czêsto potwierdzaj¹, ¿e
inteligentny projektant, którego maj¹ na myli, ma charakter nadnaturalny, 3 i wiêkszoæ z nich zaprzecza istnieniu wspólnoty pochodzenia. 4 Dlaczego wiêc zwolennicy
ID uwa¿aj¹ tezê mini-ID za tak wa¿n¹? Jej treæ jest przecie¿ doæ uboga. Jednym
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z g³ównych powodów jest to, ¿e wersje kreacjonizmu, zak³adaj¹ce istnienie nadnaturalnego bytu, s¹ niezgodne z konstytucj¹ Stanów Zjednoczonych  amerykañskie s¹dy
uzna³y je za stanowiska religijne, przez co nie dopuszcza siê ich do programu nauczania szkó³ publicznych. Zwolennicy ID maj¹ nadziejê, ¿e mini-ID mo¿e unikn¹æ tych
problemów. W dodatku mini-ID wyra¿a ideê wspóln¹ wszystkim kreacjonistom; dziêki temu mog¹ oni uformowaæ jednolity front ponad wewnêtrznymi podzia³ami, aby
stawiæ czo³o wspólnemu wrogowi.
Mimo ¿e mini-ID wiele nie zak³ada, zwolennicy ID maj¹ nadzieje na wielkie osi¹gniêcia. Zgodnie ze strategi¹ klina, 5 obowi¹zuj¹c¹ w Discovery Institute, która przeciek³a do Internetu w 2001 r., teoria projektu jest obietnic¹ odrzucenia dusz¹cej dominacji materialistycznego pogl¹du na wiat i zast¹pienia go nauk¹ zgodn¹ z chrzecijañskimi i teistycznymi przekonaniami. Discovery Institute to centrum, skupiaj¹ce
intelektualistów, wspieraj¹cych teoriê ID, a strategia klina stanowi ich polityczny
manifest. To tyle w kwestii pytañ o motywy religijne i polityczny kontekst. 6 A co
mówi¹ fakty?

Zarzut typu Nie jest to projektant z prawdziwego zdarzenia
Wielu biologów uwa¿a fakt niedoskona³oci adaptacji za wystarczaj¹cy do obalenia kreacjonizmu i mini-ID. Ju¿ Karol Darwin wysuwa³ taki argument. 7 Niedawno
Stephen Jay Gould argumentowa³ podobnie w eseju na temat kciuka pandy. 8 Ów
kciuk jest jedynie prostym wyrostkiem kostnym, który pozwala pandom pracowicie
obieraæ bambus, którym siê ¿ywi¹. Gould twierdzi, ¿e gdyby naprawdê inteligentny
projektant by³ twórc¹ pandy, to posiada³aby ona znacznie bardziej wyrafinowane narzêdzie do przyrz¹dzania swych posi³ków. Biologowie przytaczaj¹ tak¿e inne przyk³ady, jednak konkluzja jest ta sama  skoro ¿aden projektant z prawdziwego zdarzenia 9 nie stworzy³by tak wiele niedoskona³ych adaptacji, jakie obserwujemy w naturze,
kreacjonizm jest fa³szywy.
Taka krytyka przyznaje, ¿e kreacjonizm jest sprawdzalny. W dodatku zak³ada, ¿e
projektant, gdyby istnia³, wyposa¿y³by pandy w bardziej efektywne narzêdzie do obdzierania bambusa. Kreacjonici jednak maj¹ na ten argument odpowied. W jaki sposób Gould (czy ktokolwiek inny) mo¿e wiedzieæ, co Bóg (czy jaki niesprecyzowany
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projektant) zamierza³ osi¹gn¹æ tworz¹c pandê? 10 To jest dobra odpowied ze strony
kreacjonistów. Wymaga ona ca³kowicie odmiennej, choæ równie powa¿nej, krytyki ID.

Kryterium falsyfikowalnoci Poppera
Jeli niedoskona³e przystosowania nie s¹ w stanie pokazaæ fa³szywoci mini-ID, to
mo¿e w³aciwym argumentem przeciwko temu stanowisku by³by zarzut niesprawdzalnoci? Lecz co oznacza sprawdzalnoæ? Naukowcy czêsto odpowiadaj¹ na to, wskazuj¹c koncepcjê falsyfikowalnoci Karla Poppera. 11 Wed³ug Poppera hipoteza jest falsyfikowalna tylko wtedy, gdy wyklucza jaki rezultat obserwacji. Popper rozumia³ to
wykluczanie w kategoriach logiki dedukcyjnej; twierdzenie falsyfikowalne jest logicznie niezgodne z co najmniej jednym twierdzeniem obserwacyjnym. Popper równie¿ sugerowa³, ¿e falsyfikowalnoæ mo¿e s³u¿yæ za kryterium demarkacji, odró¿niaj¹ce naukê od nienauki.
Konsekwencj¹ ujêcia Poppera jest to, ¿e niektóre wersje kreacjonizmu s¹ falsyfikowalne, a przez to  naukowe. Rozwa¿my na przyk³ad hipotezê, ¿e wszechmog¹cy
nadnaturalny byt chce, aby wszystko by³o fioletowe, i uznaje to za swój najwy¿szy
priorytet. Oczywicie, ¿aden kreacjonista nie postulowa³ teorii fioletowego ID. Jednak¿e jest to niezgodne z tym, co obserwujemy, tak wiêc teoria fioletowego ID jest
falsyfikowalna (bez wzglêdu na fakt, ¿e postuluje ona istnienie nadnaturalnego bytu).
To samo mo¿na powiedzieæ o innych, skromniejszych wersjach teorii ID, które nie
mówi¹ nic o tym, czy projektant jest nadnaturalny. Na przyk³ad gdy mini-ID stwierdza,
¿e inteligentny projektant stworzy³ oko krêgowców, jest wtedy falsyfikowalna; wynika
z niej przecie¿, ¿e krêgowce maj¹ oczy. Nawet jeszcze bardziej minimalistyczne sformu³owanie teorii ID tak¿e jest falsyfikowalne; stwierdzenie, ¿e organizmy zosta³y stworzone przez inteligentnego twórcê, zak³ada, ¿e organizmy istniej¹, co na podstawie
obserwacji mo¿emy uznaæ za prawdziwe.

Twierdzenia probabilistyczne s¹ niefalsyfikowalne
Oprócz tej konsekwencji, ¿e wiele sformu³owañ teorii ID jest falsyfikowalnych,
kryterium Poppera ma te¿ tak¹, ¿e twierdzenia probabilistyczne s¹ niefalsyfikowalne.
Rozwa¿my twierdzenie, ¿e za ka¿dym razem, gdy rzucamy monet¹, istnieje 50% szans
na to, ¿e wypadnie orze³. To twierdzenie jest logicznie zgodne ze wszystkimi mo¿liwymi sekwencjami or³ów i reszek we wszystkich skoñczonych sekwencjach rzutów. Popper próbowa³ rozwi¹zaæ ten problem, poszerzaj¹c koncepcjê falsyfikacji. Zamiast mó10
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wiæ, ¿e H jest sfalsyfikowane tylko w przypadku obserwacji stoj¹cej w sprzecznoci
z H, Popper podsun¹³ myl, by uznawaæ H za fa³szywe wtedy, gdy obserwacje wiadcz¹
o tym, ¿e H jest bardzo ma³o prawdopodobne. Ale jak bardzo nieprawdopodobne musi
byæ to, co nieprawdopodobne, bymy zasadnie odrzucili H? Popper uwa¿a³, ¿e nie ma
obiektywnie poprawnej odpowiedzi na to pytanie; wybór minimalnego stopnia
prawdopodobieñstwa jest kwesti¹ konwencji. 12
Idea Poppera ma wiele wspólnego z testem istotnoci Ronalda Fishera. 13 Zgodnie
z jego koncepcj¹, jeli H stwierdza, ¿e obserwacja O jest wysoce nieprawdopodobna,
i obserwacja O nastêpuje, wówczas prawdziwa jest alternatywa: albo H jest fa³szywe,
albo zdarzy³o siê co wysoce nieprawdopodobnego. Wyprowadzona alternatywa nie
prowadzi do stwierdzenia, ¿e H jest fa³szywe, ani do odrzucenia H. Jak spostrzeg³o to
wielu statystyków i filozofów nauki, 14 wiele przekonuj¹cych hipotez czêsto mówi
o tym, ¿e pewne obserwacje maj¹ niskie prawdopodobieñstwo. Jest tak szczególnie
czêsto wtedy, gdy jaka probabilistyczna hipoteza odnosi siê do du¿ej iloci danych.
Jeli dokonamy du¿ej iloci obserwacji, mo¿e siê okazaæ, ¿e H wyznacza wysokie prawdopodobieñstwo ka¿dej obserwacji z osobna, lecz bardzo niskie  dla ich koniunkcji.
Jeli test istotnoci Fishera nie daje kryterium, kiedy powinno siê odrzucaæ hipotezy, to
nie jest w stanie opisaæ, kiedy hipoteza jest falsyfikowalna. Mo¿e nale¿a³oby porzuciæ
falsyfikacjê, to brzydkie s³owo Poppera.
Fakt, ¿e popperowska falsyfikowalnoæ nie jest w stanie uchwyciæ, czym jest sprawdzalnoæ, nie oznacza, ¿e powinnimy porzuciæ to drugie pojêcie. Potrzebna jest raczej
lepsza teoria sprawdzalnoci.

Sprawdzanie to porównywanie
Konstruuj¹c hipotezê sprawdzalnoci, musimy zacz¹æ od uwiadomienia sobie, ¿e
sprawdzanie jest zwykle przedsiêwziêciem polegaj¹cym na porównywaniu. Jeli mamy
sprawdziæ teoriê ID, to nale¿y j¹ porównaæ z jedn¹ lub kilkoma konkurencyjnymi hipotezami. Kreacjonici obecnie wymieniaj¹ teoriê ewolucji jako t³o dla swoich pogl¹dów.
Przed 1859 r., rywalizuj¹c¹ teori¹ by³a koncepcja przypadkowoci  mówi¹ca o bezrozumnym, przypadkowym procesie, odpowiedzialnym za z³o¿one przystosowania, jakie
obserwujemy w przyrodzie. Szczegó³y tych alternatywnych hipotez nie s¹ teraz istotne, ale ujawniaj¹ pewien rodzaj obserwowalnych konsekwencji, których potrzebuj¹
teorie ID, aby mo¿na je by³o sprawdzaæ przez porównanie z konkurencyjnymi teoria12
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mi. Na przyk³ad jeli z mini-ID wyprowadzamy twierdzenie, ¿e inteligentny projektant
stworzy³ oko krêgowców, i to twierdzenie ma byæ stestowane przez porównanie z twierdzeniem, ¿e oko krêgowców powsta³o przez przypadek, to musimy okreliæ, jakie niezgodne ze sob¹ przewidywania obserwacyjne wynikaj¹ z obu tych stanowisk. Skoro
z obu wynika, ¿e krêgowce maj¹ oczy, obserwacja, ¿e tak jest, niczego nie rozstrzyga.
Musimy znaleæ jeszcze inne przewidywania koncepcji mini-ID.

Teza Duhema
Nale¿y wzi¹æ jeszcze jedno pod uwagê. Jak podkrela³ filozof Pierre Duhem, 15
same teorie fizyczne nie wysuwaj¹ ¿adnych sprawdzalnych przewidywañ. Aby móc
sprawdzaæ takie teorie, trzeba dodaæ do nich pewne twierdzenia pomocnicze. Na
przyk³ad prawa optyki nie przewiduj¹, kiedy bêd¹ nastêpowaæ zaæmienia S³oñca. Jednak¿e jeli do tych praw dodamy twierdzenia dotycz¹ce po³o¿eñ Ziemi, Ksiê¿yca
i S³oñca, wtedy otrzymamy przewidywania. Teza Duhema obowi¹zuje dla wielu teorii
w wiêkszoci nauk i ma szerokie zastosowania, gdy przewidywanie rozumie siê probabilistycznie, a nie tylko dedukcyjnie.
Spostrze¿enie Duhema dotyczy tak¿e mini-ID. Rozwa¿ane w oderwaniu stwierdzenie, ¿e to inteligentny projektant stworzy³ oko krêgowców, nie ma ¿adnych obserwacyjnych konsekwencji poza tym, ¿e krêgowce maj¹ oczy. Jednak mini-ID mo¿na
uzupe³niæ dodatkowymi za³o¿eniami, które umo¿liwi¹ jej posiadanie jeszcze innych
obserwowalnych przewidywañ. Na przyk³ad za³ó¿my, ¿e skoro inteligentny projektant
stworzy³ oko krêgowców, to chcia³by, aby mia³o ono zbiór cech F. Mini-ID uzupe³niona
o te zewnêtrzne za³o¿enia przewiduje szczegó³owe cechy owego oka. Zupe³nie jak prawa
optyki, mini-ID nie prowadzi do wielu przewidywañ, dopóki nie dodamy do niej pomocniczych za³o¿eñ. Czy to znaczy, ¿e koncepcja mini-ID nie jest gorsza od praw optyki?

Pomocnicze za³o¿enia musz¹ byæ niezale¿nie potwierdzone
Jest niezwykle istotne dla takiego przedsiêwziêcia, jakim jest nauka, ¿eby pomocnicze twierdzenia nie by³y po prostu wymylane. Wymylaj¹c twierdzenia, mo¿emy wyposa¿yæ teoriê w korzystne dla niej pomocnicze twierdzenia, które pozwol¹ dopasowaæ siê do dowolnych dostêpnych danych. I przeciwnie  teoriê mo¿na wyposa¿yæ w twierdzenia niekorzystne, które doprowadz¹ do konfliktu ze znanymi faktami.
Wa¿n¹ strategi¹, któr¹ stosuj¹ naukowcy, by unikn¹æ tak nihilistycznych skutków, jest
wymóg niezale¿nego poparcia empirycznego u¿ywanych pomocniczych twierdzeñ. Gdy
testujemy prawa optyki przez obserwacjê zaæmieñ S³oñca, nie u¿ywamy arbitralnych
za³o¿eñ co do po³o¿eñ Ziemi, Ksiê¿yca i S³oñca. Zamiast tego opieramy siê na niezale¿nych obserwacjach, formuuj¹c twierdzenia na temat ich aktualnych pozycji.
Por. Pierre M.M. DUHEM, The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton University Press, Princeton 1954.
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Gdy testujemy prawa optyki przez obserwacjê zaæmieñ S³oñca, twierdzenia pomocnicze, których u¿ywamy, s¹ niezale¿nie uzasadnione w takim sensie, ¿e powód ich
akceptacji nie wyrasta z (i) za³o¿enia, i¿ weryfikowana teoria jest prawdziwa, ani z (ii)
posiadanych danych o zaæmieniach S³oñca. Powód, dla którego nale¿y unikaæ (i), jest
oczywisty, poniewa¿ wniosek nie mo¿e zawieraæ siê w przes³ankach. Lecz dlaczego unikaæ (ii)? Przyczyn¹ jest to, ¿e z³amanie tego wymogu doprowadzi³oby nas do tego, ¿e
ka¿da teoria, niezale¿nie od tego, jak bardzo niew³aciwie t³umaczy³aby pojawienie siê
zaæmieñ, czyni³aby trafne przewidywania ich wyst¹pieñ. Je¿eli bowiem O opisuje obserwacjê wyst¹pienia zaæmienia, i O u¿ywa siê do uzasadnienia twierdzeñ pomocniczych,
z jakich korzystamy przy sprawdzaniu teorii N, to wtedy mo¿emy skonstruowaæ twierdzenie pomocnicze, ¿e nie-N lub O; ta alternatywa musi byæ prawdziwa, skoro O jest
prawdziwe, a jeli po³¹czyæ j¹ z tym, ¿e N, otrzymujemy wniosek, ¿e z N wynika O.
Ta wa¿na dla nauki strategia zachowywania sprawdzalnoci teorii przy pomocy niezale¿nie uzasadnionych twierdzeñ pomocniczych nie dzia³a w przypadku mini-ID. Nie
mamy niezale¿nego wiadectwa empirycznego, dotycz¹cego tego, które twierdzenia pomocnicze, mówi¹ce o celach czy zdolnociach domniemanego projektanta, s¹ prawdziwe. 16 Zaskakuj¹co wielu zwolenników ID zdaje sobie z tego sprawê. Na przyk³ad wp³ywowy podrêcznik teorii ID, Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins, twierdzi, ¿e wiadomoæ zakodowana w DNA musi mieæ inteligentn¹ przyczynê. Lecz jakiego rodzaju by³ ten inteligentny projektant? Nie jest mo¿liwe, by nauka
odpowiedzia³a na to pytanie; musi je zostawiæ religii i filozofii. 17 W tym samym nurcie,
Philip Johnson mówi o motywach stwórcy, ¿e s¹ tajemnicze 18 i nieprzeniknione. 19

Co zwolennicy ID mówi¹ o sprawdzalnoci
Zwolennicy ID rozmaicie odnosili siê do zarzutu, ¿e ich stanowisko jest niesprawdzalne. Czasem uznaj¹ kryterium falsyfikacji za s³uszne, twierdz¹c przy tym, ¿e teoria
ID odpowiada jego wymogom:
Z koncepcji inteligentnego projektu wynikaj¹ przewidywania, które ³atwo sfalsyfikowaæ.
W szczególnoci koncepcja inteligentnego projektu przewiduje, ¿e z³o¿one informacje, takie jak zakodowane w funkcjonuj¹cym genomie, nigdy nie powstaj¹ z czysto chemicznych
czy fizycznych stanów wyjciowych. [ ] By sfalsyfikowaæ hipotezê inteligentnego projektu, nale¿y jedynie pokazaæ, ¿e takie informacje powsta³y z czysto fizycznych czy chemicznych stanów wyjciowych. 20
16
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Zauwa¿ylimy ju¿, czemu popperowskie pojêcie falsyfikacji nie wyjania, czym
jest testowalnoæ. Wa¿ne jest te¿ to, ¿e zwolennicy ID niew³aciwie u¿ywaj¹ kryterium
falsyfikacji. Teoria ID zak³ada, ¿e gdzie w ³añcuchu przyczynowym, prowadz¹cym do
powstania z³o¿onej informacji, jest miejsce dla aktywnoci inteligentnego projektanta. Jeli gazeta zawiera z³o¿one informacje, zwolennicy ID nie s¹ zobowi¹zani do stwierdzenia, ¿e prasa drukarska, spod której owa gazeta wysz³a, jest inteligentna; przypuszczalnie prasa jest tak samo bezrozumna jak papier, na którym drukuje. Zwolennicy
ID twierdz¹ raczej, ¿e jeli przejrzeæ wstecz ³añcuch przyczyn, to znajdziemy tam byt
inteligentny. I maj¹ racjê  znajd¹ osobê, sk³adaj¹ca druk.
Jeli naukowcy zauwa¿¹, ¿e czysto fizyczne czynniki w czasie t9 powoduj¹ powstanie z³o¿onych informacji w czasie t10, to nie obala to twierdzenia ID, tak jak nie
obala go argument z bezmyln¹ pras¹ drukarsk¹. Zwolennicy ID bêd¹ po prostu utrzymywaæ, ¿e inteligentny projektant objawi³ siê we wczeniejszym stadium. Jeli naukowcy
wg³êbi¹ siê jeszcze bardziej w przesz³oæ i odkryj¹, ¿e bezrozumne fizyczne warunki
w czasie t8 wytworzy³y warunki w czasie t9, zwolennicy ID bêd¹ mieli tê sam¹ odpowied: inteligentny stwórca wniós³ swój wk³ad w jeszcze wczeniejszym stadium. Jeli
naukowcom uda siê przejrzeæ ca³¹ drogê od t10 do pocz¹tku Wszechwiata i nie zauwa¿¹ jakiegokolwiek wyst¹pienia inteligentnego twórcy, czy to obali³oby stanowisko
ID? Niew¹tpliwie zwolennicy ID bêd¹ wtedy postulowali istnienie nadnaturalnej inteligencji poza czasem i przestrzeni¹. Obroñcy ID zawsze znajd¹ jak¹ drogê wyjcia.
Nie na tym polega falsyfikowalnoæ teorii.
W dodatku zwolennicy ID, którzy pos³uguj¹ siê tym argumentem, przeoczyli rolê
obserwacji w Popperowskiej koncepcji falsyfikowalnoci. Jeli dane za³o¿enie ma byæ
falsyfikowalne, nie wystarczy, by by³o niezgodne z jakim mo¿liwym stanem rzeczy;
musi byæ tak¿e niezgodne z jak¹ mo¿liw¹ obserwacj¹. Zgoda, ¿e stanowisko ID jest
sprzeczne z istnieniem z³o¿onych informacji, powsta³ych bez udzia³u inteligentnego
twórcy. Jest to tak samo prawdziwe jak to, ¿e wszystkie pioruny wywodz¹ siê z rêki
Zeusa jest niezgodne z istnieniem choæ jednego piorunu powsta³ego bez udzia³u Zeusa. 21 Nie wiadomo jednak, jak obserwacja mog³aby obaliæ ka¿de z tych twierdzeñ.
Obroñcy ID czêsto twierdz¹, ¿e testuj¹ swoje stanowisko w inny sposób  poprzez
krytykê teorii ewolucji. Jak twierdzi Behe, proces ewolucyjny nie mo¿e wytworzyæ
nieredukowalnie z³o¿onych adaptacji; 22 skoro obserwujemy takie w³asnoci, teoria
ewolucji jest obalona i zostaje nam ju¿ tylko teoria ID. Behe mówi równie¿, ¿e system
jest nieredukowalnie z³o¿ony, gdy jest zbudowany z kilku dobrze dopasowanych,
wspó³pracuj¹cych czêci, z których ka¿da ma swój wk³ad w podstawowe funkcje uk³adu, i gdzie usuniêcie jakiejkolwiek czêci powoduje zawieszenie jego funkcjonalnoci. 23 Zanim rozwa¿ê, jak teoria ewolucji radzi sobie z nieredukowaln¹ z³o¿o21
Robert T. PENNOCK, Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism, MIT
Press, Cambridge (MA) 1999.
22
Michael J. BEHE, Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, Free
Press, New York 1996.
23

BEHE, Darwins Black Box
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noci¹, chcê zaznaczyæ, ¿e ten argument nie ma nic wspólnego ze sprawdzaniem teorii
ID. Aby teoria ID by³a sprawdzalna, to ona musi czyniæ jakie przewidywania. To, ¿e
inna teoria czyni przewidywania, nic nie mówi o tym, czy teoria ID jest sprawdzalna.
Behe jedynie zmieni³ temat.
Jedn¹ z wad argumentu Beheego jest za³o¿enie, ¿e ewolucja musi zawsze oznaczaæ ci¹g³y wzrost dostosowania. Pomija ono, ¿e wspó³czesne teorie ewolucji opisuj¹
ten proces jako probabilistyczny. Dryf genetyczny mo¿e prowadziæ do ewolucyjnych
przemian, które nie prowadz¹ do lepszego dostosowania, a nawet je zmniejszaj¹. Ewolucja nie wymaga, by ka¿dy kolejny etap by³ lepiej dostosowany od poprzedniego. Co
najmniej od lat 30-tych XX w. biologowie rozumiej¹, ¿e droga ewolucji mo¿e wznosiæ
siê i opadaæ.
O nieredukowalnej z³o¿onoci adaptacji mo¿na co najwy¿ej powiedzieæ (co i tak
powinno zostaæ szczegó³owo przestudiowane), ¿e teoria ewolucji mówi o ich niskim
prawdopodobieñstwie wyst¹pienia. Nie usprawiedliwia to jednak odrzucenia teorii
ewolucji czy przyjêcia teorii ID. Jak powiedzia³em wczeniej, wiele teorii probabilistycznych mówi o ma³o prawdopodobnych obserwacjach. Jeli bêdziemy odrzucaæ teorie, poniewa¿ mówi¹ o niskim prawdopodobieñstwie wyst¹pienia jakich obserwacji,
wszystkie teorie probabilistyczne zostan¹ usuniête z nauki po kilku próbach ich sprawdzenia.
Jest te¿ inny problem ze stanowiskiem Beheego dotycz¹cym nieredukowalnej z³o¿onoci. Fakt, ¿e dany system mo¿e byæ roz³o¿ony na n czêci w taki sposób, ¿e uznaje
siê go za nieredukowalnie z³o¿ony, nie gwarantuje, ¿e ewolucja systemu oznacza³a
stopniow¹ akumulacjê czêci zaczynaj¹c od 0, 1, , n-1, do n iloci czêci pojawiaj¹cych siê kolejno. To, co nazywamy czêciami mo¿e, lecz nie musi, odnosiæ siê do
historycznej kolejnoci gromadzenia siê detali. Wemy na przyk³ad konia i jego cztery
nogi. Koñ z ¿adn¹, jedn¹ lub dwiema nogami nie mo¿e chodziæ ani biegaæ; przyjmijmy,
¿e to samo dotyczy konia z trzema nogami. W przeciwieñstwie do niego koñ z czterema nogami mo¿e chodziæ i biegaæ, tym samym posiada lepsze dostosowanie do rodowiska. Jak dot¹d wszystko jest w porz¹dku  czteronogi koñ spe³nia definicjê nieredukowalnej z³o¿onoci. B³¹d le¿y w uznaniu, ¿e konie (lub ich przodkowie) musieli wykszta³ciæ sw¹ czterono¿n¹ budowê przez dodawanie do niej kolejnych nóg. W rzeczywistoci wykszta³canie nóg nie jest kontrolowane przez cztery zbiory genów, ka¿dy dla
ka¿dej nogi z osobna; raczej jest to jeden zbiór genów, który kontroluje wykszta³canie
koñczyn. Dzielenie systemu na czêci, prowadz¹ce do stwierdzenia jego nieredukowalnej
z³o¿onoci, niekoniecznie musi odpowiadaæ historycznej kolejnoci wykszta³cania elementów danej konfiguracji. Jest to oczywiste w przypadku czterech nóg konia, lecz
musimy mieæ to na uwadze równie¿, gdy rozwa¿amy inne, mniej nam znane cechy
organizmów.

Zakoñczenie
Czym innym jest posiadanie przez dan¹ wersjê teorii ID konsekwencji obserwacyjnych, a czym innym  aby te konsekwencje ró¿ni³y siê od konsekwencji innej, konku-
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ruj¹cej teorii. Ze stanowiska mini-ID stwierdzaj¹cego, ¿e inteligentny projektant stworzy³ oko krêgowców, wynika, ¿e krêgowce maj¹ oczy. Ale stanowiska tego nie mo¿na
stestowaæ porównuj¹c z innymi wyjanieniami, dlaczego krêgowce maj¹ oczy. Gdy
konkuruj¹ ze sob¹ teorie naukowe, to niezale¿nie potwierdzone twierdzenia pomocnicze pozwalaj¹ tym teoriom wysuwaæ wzajemnie niezgodne przewidywania. Nie ma
takich pomocniczych twierdzeñ, które pozwoli³yby na to teorii mini-ID.
£atwo jest konstruowaæ takie wersje teorii ID, które bêd¹ pasowaæ do zbioru zaobserwowanych faktów, lecz tak samo ³atwo jest tworzyæ takie, które bêd¹ z tymi obserwacjami w konflikcie. Teoria ID nie jest pe³nowartociow¹ teori¹. A tworzenie takiej
wersji teorii ID, która niewiele mówi o wiecie, mija siê z celem. W ¿adnej ze swoich
postaci teoria ID nie jest w stanie zaproponowaæ powa¿nej alternatywy dla teorii ewolucji.
Elliott Sober
z jêz. ang. prze³o¿y³ Micha³ Nowosad

