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Jakiś rodzaj działań kwestionujących wcześniejsze teologiczne i filozoficzne koncepcje 

stworzenia wydaje się być pierwszym źródłem antynaukowego oporu przeciw 

ewolucjonizmowi wg ks. abpa J. Życińskiego. Owo zakwestionowanie ksiądz arcybiskup 

odnajduje „w radykalizujących się wersjach fundamentalizmu biblijnego”. Zauważa, że 

przyjęło formę odwołań do  kreacjonizmu z równoczesnym skonfliktowaniem go z teorią 

ewolucji (kreacjonizm naukowy). Tymczasem w chrześcijańskiej koncepcji stworzenia nie 

ma mowy o takim konflikcie. Zależność stworzenia od Stwórcy, w filozofii pojmowanym 

jako zasada istnienia (św. Tomasz z Akwinu), jawi się jako niesprzeczna z kreacjonizmem 

pojmowanym klasycznie. Ową zależność św. Augustyn z Hippony postrzega jako siłę miłości 

(„Gdyby działanie Boga odebrać rzeczom, zginęłyby.”) Koncepcje stworzenia 

najwybitniejszych przedstawicieli Kościoła katolickiego różnią się od przyjmowanej 

potocznie w sposób nie budzący wątpliwości i klasą i tym, że mają sens. Ten sens przejawia 

się nie tylko poprzez osiągnięcia myśli, ale także poprzez fakty biograficzne i potwierdzoną 

przez Kościół świętość. Przypadek i jego miejsce w filozofii, teologii czy w nauce wydaje się 

być areną walki pomiędzy pokorą a pychą. Uwzględnienie przypadku, choćby na jakimś 

odcinku wyjaśniania czy to filozoficznego, czy teologicznego, czy wreszcie naukowego jawi 

się jako potrzebne. Pozwala na odrobinę zadziwienia, że zwycięża pokora. Przypadek nie 

wydaje się być ślepy, ponieważ tłumaczy się w innych skalach badawczych. 

 

Chrześcijanin obdarzony rozumem i uzdolniony innymi darami Ducha Świętego do jego 

używania ma nie tylko prawo, ale i obowiązek korzystać z tego obdarowania. W tym sensie, 

czyli w sensie osobistej odpowiedzialności, nie wolno mu porzucać prawych osiągnięć nauki, 

ponieważ takie porzucenie grozi popadnięciem w jakiś rodzaj zabobonu.  Jak to rozumiem 

przedstawiam na schemacie: 

 



 

Wyjaśniam rysunek: nauka, podobnie jak filozofia jawi się jako miejsce, w którym spala 

się zabobon i formują światopoglądy. Nie zagraża wierze. Inaczej wygląda obszar zabobonu, 

czyli pseudonauk, jakiegoś irracjonalizmu. To teren rzeczywistych duchowych zagrożeń,  

a bywa, że krajobraz po bitwie. Dla tych, którzy chcą się z niego ratować właśnie nauka, czyli 

owoc ludzkiej racjonalności wydaje się być jedną z najpewniejszych dróg ewakuacji do wiary 

w Boga. 

 

*** 

 

ID nie mieści się w metodologii nauk przyrodniczych, w której podstawową zasadą jest 

tłumaczenie zjawisk przyrodniczych „wyłącznie poprzez odwołanie do innych zjawisk  

z obrębu przyrody”. Ks. abp J. Życiński podsumowuje artykuł podkreślając bliskość Boga  

w relacji do stworzenia. Tej bliskości brakuje w koncepcji projektanta świata. Cechą 

charakterystyczną relacji Boga do stworzenia jest jej siła zbawcza. 

 

 

 


