
 Gdy chrześcijanin okazuje swoją ignorancję w dziedzinie nauki i filozofii, 
ośmiesza swoja religię w oczach pogan.

— Augustyn z Hippony

NAUKA – ETYKA – RELIGIA



W latach 1878-1897 kościoły 
protestanckie w USA  zorganizowały 
cykl konferencji „Niagara Bible 
Conference”, jako odpowiedź na 
propozycje demitologizowania historii 
opisanych w ewangeliach.

Ich celem było określenie prawd, 
które są fundamentalne dla wiary, 
czego owocem było wydawnictwo 
„The Fundamentals”, w którym 
prezentowano zróżnicowane poglądy 
na temat teorii ewolucji.

Tym niemniej około roku 1920, 
nawiązując do tego projektu, zaczęto 
nazywać religijno-konserwatywne 
poglądy fundamentalizmem.

Antyewolucyjny
fundamentalizm religijny



Po tym jak w kilku stanach zakazano 
uczenia w szkołach publicznych 
czegokolwiek „co by sprzeciwiało 
się historii Boskiego stworzenia 
człowieka”, w 1925 r. w Tennessee 
odbył się tzw. „małpi proces”.

Nauczyciel John Scopes został 
oskarżony o nauczanie teorii ewolucji 
i uznany winnym. Zasądzono karę 
100$, sam proces zaś zaostrzył 
polityczny i prawny konflikt na temat 
tego, jaki status teoria ewolucji będzie 
miała w placówkach oświatowych.

The State of Tennessee
v. John Thomas Scopes



W 1968 roku rozpoczął się kolejny 
spektakularny proces, kiedy 
nauczycielka biologii Susan 
Eppersson wystąpiła przeciwko 
stanowi Arkansas. Prawna wykładnia 
pierwszej poprawki nakazywała 
neutralność nauczania w stosunku
do wszelkich religii.

Po stronie obrońców było więc tym 
razem wykazanie, że ich wersja 
początków życia nie jest doktryną 
religijną. 

Strona ewolucjonizmu zaangażowała 
licznych wybitnych znawców tematu. 
Poparli ją między innymi Stephen Jay 
Gould, Francisco Ayala, Michael Ruse, 
Langdon Gilkey.

Epperson v. Arkansas



Antyewolucjonizm musiał więc 
opracować alternatywę dla „creation 
science”, która nie byłaby utożsamiana 
z jakąkolwiek dokryną religijną. I tym 
razem jednak polegli przed sądem, 
który stwierdził, że „Inteligent Design” 
jest tylko kontynuacją strategii 
zapoczątkowanej w ramach „creation 
science”.

„(...) to czego nauka nie jest w stanie 
wyjaśnić, a więc dziury w naszym 
rozumieniu świata, ma być śladem 
Inteligentnego Projektu. Nie za 
bardzo jednak inteligentnego, skoro 
pozostały w nim luki”.

Inteligentny Projekt



W 2011 roku walijski fotograf stworzył 
warunki, w których makak czarny, 
bawiąc się aparatem, wykonał serię 
zdjęć, nazywanych później „monkey’s 
selfie”. 

Udzielana przez niego licencja 
na stosowanie zdjęć była jednak 
przez niektórych kwestionowana – 
fotografie wykonane przez nieludzi 
mogą albo nie podlegać prawu 
autorskiemu, albo, tak jak postulowała 
to PETA, dochód z udzielania licencji 
powinien przysługiwać danemu 
gatunkowi.

Małpie selfie



Nad badaczami zajmującymi się 
umysłami zwierząt wisi widmo „błedu 
sprytnego Hansa”, nawiązującego 
do dokonań tresowanego konia o 
tym imieniu, którego treser wierzył, 
że jego zwierze potrafi dodawać, 
odejmować, mnożyć.

Z rozwiązywaniem zadań radził sobie 
nawet, kiedy pytania zadawał ktoś 
inny niż właściciel.

Mylił się natomiast, gdy osoba 
zadaniająca pytanie nie znała 
odpowiedzi.

Dlaczego?

Sprytny Hans



Władze Indii oficjalnie nadały 
delfinom status „non human person” 
czyli osób poza ludzkich. Pozbawiane 
wolności delfinów jest tam uznawane 
za łamanie prawa.

Podobną inicjatywą jest Projekt 
Wielkich Małp, w ramach którego 
naukowcy i aktywiści starają się o 
nadanie naczelnym podstawowych 
praw do życia, wolności i zakazu 
tortur.

Delfin też człowiek



Nie uciekając się do dyskryminacji 
gatunkowej nie sposób zachować 
spójności i twierdzić równocześnie iż:

1) żadne zwierzęta nie posiadają praw,

2) wszystkim ludziom przysługują 
prawa.

Argument z przypadków
granicznych i gatunkizm



Pewnego dnia wszystkie PSM-y 
zostały poważnie uszkodzone. Po 
naprawieniu zachowały zdolność do 
dalszego utrzymywania przy życiu 
znajdujących się w nich embrionów 
i płodów, ale utraciły zdolność 
do podtrzymywania ich dalszego 
rozwoju.

Pracownicy kliniki stanęli przed 
koniecznością podjęcia trudnej 
decyzji: czy podtrzymywać w 
nieskończoność życie każdej z tych 
istot, czy też odłączyć je od PSM-ów 
i pozwolić im zginąć? Tertium non 
datur.

Eksperyment myślowy:
Pozaustrojowa
Sztuczna Macica



Niektórzy sądzą, że argument z 
potencjalności jest on najbardziej 
wiarygodnym etycznie uzasadnieniem 
zakazu przerywania ciąży.

Można wobec niego postawić jednak 
co najmniej dwa zarzuty.

Potencjalność
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