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PREDHOVOR 

Kontroverznú tému o konflikte vedy a viery ku koncu minuÍého storočia na

novo otvorili renomovaní vedci, ktorí sa postupne rozdelili do dvoch výrazne 

odlišných táborov. Nerozdeluje ich samotná veda, ale ich svetový názor. Vy

tvorilo sa medzi nimi reálne napatie nie v zmysle veda verzus náboženstvo. 

Protagonistov oboch skupín delí teistická či ateistickú orientácia. Zápas pre

bieha na úrovni ich argumentov. Oba tábory publikujú knihy, zúčastňujú sa 

na verejných besedách, ich hlasy znejú v masmédiách. Ostré názorové strety 

možno prirovnať k sile útočnej a obrannej f ormácie toho istého mužstva. Vý

sledkem ich zápolenia sú našťastie len publikácie a nie fyzické zranenia. Napa

dá mi niekolko nasledujúcich titulov: The Language of God (Jazyk Stvoritela) 

od Francisa Collinsa, God's Undertaker: Has Science Buried God? (Pohrebník 

Boha: Pochovala veda Boha?) a God and Stephen Hawking (Bob a Stephen 

Hawking) od Johna C. Lennoxa, One World (Jeden svet) od Johna Polking

horna, The God Delusion (Boží blud) od Richarda Dawkinsa, God: The Failed 

Hjpothesis (Bob: Neúspešná hypotéza), The Stary of God (Príbeh Boha) od 

Roberta Winstona, God, A Biography (Životopis Boha) od Jacka Milesa, The 

Grand Design (Velkolepý plán) od Stephena Hawkinga a Leonarda Molodi

nowa. K spomenutým titulom nedávno pribudlo zaujímavé dielo amerického 

matematika The Devil's Delusion: Atheism and its Scientijic Pretensions (Dia

bolský blud: Ateizmus a vedecká pretvárka) od Davida Berlinského. 

Uvedené knihy sa stali bestsellermi. Rozumem obdarené ludstvo je chti

vé počuť názoryvedcov o svojej existencii. Neprekvapuje to, lebo všetci si uží

vame výsledky vedy. Na druhej strane si uvedomujeme, že vedecký spin-off 

neuspokojuje najhlbšie želania inteligentných ludí. Vedecké pozna_tky pro

dukované veriacimi či neveriacimi špecialistami zatial' neodpovedah na zák

ladné ontologické otázky reality sveta. Prečo existujeme? Aký je zmysel žh'.o-
, · · · tvovan1m 

ta? Prečo skor niečo je ako nie je? Tieto otázky bytostne suVIsia 8 Jes .. 

Boha - Stvoritel'a. Debata o vzniku vesmíru pretrváva a budí záujem. Ukaz~Je 

Veda na cestu od Boha alebo k Bohu? Alebo je v podobných otázkach neutra!-
, h t · t " volá 

na? Molekulárny biológ Richard Dawkins, otec tzv. ,,novyc a eis ov ' 
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oIABOLSKÝ BLUD 

. " bč nov našej planéty a šíri evanjelium ateizm k bnove povedom1a o a 
v • u ako „o , . k modite na súčasnom trhu myshenok. Geniáln · d. ei akceptovatelneJ O 

• Y as .. Je in :.1 k. s Leonardom Molodinowom presvedčujú ž trofyzik Stephen Haw ing . v • • , ' e fy„ 
B ha niiaké miesto. Tvrdia, ze Jedine zakony fyziky , zika nenechala pre O 

'J • , " • su 
é tl .ť našu existenciu. Aj „filozofiaJe mttva a stratila svoje opod schopn vysve i , . . . .. . I b . . miesto v epistemologn prevzala fyzika. statnen1e, e o JeJ . , . , ? . Aká je povaha reality? PotrebuJe vesmir Stvontela. Hawking je Pre„ 

svedčený, že prvotná príčina existencie čohokolvek nemá osobný charakter, 
„pretože existuje gravitačný zákon a vesmír sa móže a bude kreovať sám zo 
seba. Spontánne stvorenie je pričinou toho, že existuje skór niečo ako nič, 
prečo existuje vesmír a prečo existujeme my. N ie je nutné oslavovať Boha, že 
uviedol vesmír do chodu." Prírodné zákony obsahujú v sebe samom tvoriVÚ 
silu, tvrdí nedávno zosnulý génius-ateista. Reakcie prišli okamžite. 

S istým prekvapením do tejto horúcej diskusie vstúpil David Berlinski 
s knihou, ktorú čitatel' drží v rukách. Jeho titul na prvý pohl'ad vyvoláva kon
troverzné pocity. Berlinski píše, že jeho „kniha je v akomsi zmysle obranou 
náboženského myslenia a cítenia", a tvrdí, že knihy, ktoré poprední vedci 
v uplynulých rokoch vyprodukovali a rinuli sa z každej tlačiarne, priniesli na 
čitatel'ský trh diskutabilný odkaz: Pretože vedecké teórie majú pravdu, ná
boženstvo sa musí mýliť. Cituje z. eseje Sama Harrisa Science Must Destroy 
Religi,on (Veda musí zničiť náboženstvo ). Berlinského vyrušuje, že vedci se
bavedome vyhlasujú, že dospeli k dokazu, že Bob neexistuje. Spochybňuje 
tézu, že by „filozofia" vedcov niečo riešila. Skór nemá nič do činenia s vedou 
a ešte menej s Božou existénciou. 

Podo~~é vyhlásenia pokladá za predstavy a proklamuje, že mysel' ved
cov haraš1 tlúzia, že „existuje niečo, čo počúva na meno veda, a to, čo počúva 
na meno veda, ponúka svetu súvislú predstavu o vesmíre". Akje prvá pred
stava nepravdivá, tá druhá bude tiež - tvrdi 

Autor naráža na pr ň . · v nič ece ovanie vedeckých poznatkov. Je pravda, ze nepočúva na meno veda h To čO plati d ' ovori. Veda iba hl'adá reálny obraz sveta. ' é nes, nemusí byť pravd . · e kr „ do čistej vedy Ht d . ou ZaJtra. Všetko podlieha falziflkácii - to J e-. a an1e reality ni • • N aša r alita je zdanlivá a v d · . e Je a nebude ešte dlho na konci. ,;, rrie 
po state Je určovaná tým, čo vieme dnes, čo zaz1va 



Noc pochybnosti 

uRAžKA LUDSKEJ DŮSTOJNOSTI 
Je azda v samotnej podstate sekulárnej spoločnosti niečo, prečo sú takéto 
obludnosti možné? Prinajmenšom Hitler a Stalin by asi mohli vyšetrovate
l'om ponúknuť dostatok manévrovacieho priestoru. 

Aobhajobe? 

Richard Dawkins akceptuje Stalina ako vysloveného ateistu, ako prob
lémového člena, aký sa nájde v každej rodine, ale na druhej strane sa priklá
ňa k názoru, že Hitlerove katolícke náboženské sklony boli úprimné. A prečo 
zostávať pri Hitlerovi? U rčite niektorí príslušníci SS pristupovali k svatému 
prijímaniu po zvlášť namáhavom dni v teréne pri zabíjaní starých židoviek, 
a kým sa pomstychtivé ruské jednotky blížili k Berlínu, Heinrich Himmler, 
riadiaci vyhladzovací priemysel Tretej ríše a dozerajúci na znesvacovanie 
kostolov a synagóg od jedného konca Európy po druhý, sa vyznal svojmu 
spoločníkovi, že bol presvedčený o existencii nejakej Vyššej moci. Josepha 
Goebbelsa inšpirovala smrť Franklina Roosevelta k podobne zbožným ci
tom. Obrátenie na smrtel'nej posteli sa všeobecne považuje za znamenie 
zúfalej neúprimnosti. Počas celej svojej kariéry tento výkvet konal, akoby 
žiadna moc nebola vyššia od tej ich. Dawkins je ochotný uznať tieto fakty 
a zároveň popiera ich význam. Vyhlasuje, že ani nacisti, ani komunisti ne
konali na základe svojho ateizmu. Jednoducho len malí chuť zabiť vel'a l'udí. 
Ateizmus s tým nemá nič do činenia. Spokoj ne mohli byť aj stúpencami kres
ťanskej vedy. 

V raných dňoch nemeckého postupu do východnej Európy, prv než 
mohli myšlienky na sovietsku odplatu zakaliť svoju nerušenú predStaviv~sť, 
nacistické vyhladzovacie oddiely na mnohých miestach vstúpili ~o ~edmy: 
Prinútili obyvatefovvykopať si vlastné hroby a potom svoje obete zhkvido~ah, 
samopalmi. Prijednej takej priležitosti kdesi vo východnej Európe sa v~hte~ 
SS • . , k t ry' bradatý chasidský apaticky pr1zeral so zvesenym samopalom, a o 8 a 
Žid s námahou kopeJ· amu kde má ukončiť svoj život. 

' b' " Vzpriamil sa a oslovil svojho kata: ,,Boh sa pozerá, čo ro ite. 
A Potom bol zastrelený. . , . . . . · t páci ani pr1-Ani Hitler, ani Stalin, ani Mao, ani Jednotky SS, ani ges a. , ' . 

slušníci NKVD, ani komisári, funkcionári, hrdi kati, naciStlckt doktort, 



. intelektuáli, Hnedé košele, Čierne k " 
. tickeJ strany, oseie 

teoretici komunis . , h straníkov neverili, že Boh sa pozerá na t "' 

diktátori a tisícky b1gotnyc o, co 

robia. ,. osúdiť vel'mi málo z tých, čo páchali hrozné "· 
A keďže to možeme P , , . ciny 

Č . . robilo nejaké nadmerne starosti z toho, že ich 8 h 
dvadsiateho storo 1a, si o 

sleduje. 
. 'znam poimu sekulárna spoločnosť. 

Napokon, to Je vy J 

*** 

Jeden by si pomyslel, že aspoň holokaust, vyčnievajúci z tej temnej panorá

my zloby, zastaví svedeckých ateistov. Hitlerovo Nemecko bola technologic

ky sofistikovaná sekulárna spoločnosť a sám nacizmus, ako stranícki propa

gandisti nikdy neváhali zdórazniť, bol „motivovaný etikou, ktorá sa vedome 

hrdila svojou vedeckosťou". Tieto slová sú od historika Richarda Weikarta, 

ktorý vo svojej skvelej rozprave Od Darwina k Hitlerovi: evolučná etika, eu

gen.ika a rasizmus v Nemecku (From Darwin to Hitler: Evoluti'onary Ethics, 

Eugenics and Racism in Germany) vel'mi jasne hovorí to, čo každý, kto bol 

schopný čítať nemecké zdroje, už vedel:,zlovestný prúd vplyvu smeroval od 

Darwinovej evolučnej teórie k Hitlerovej vyhladzovacej politike. Celá gene

rácia nemeckých biológov čítala Darwina a dospela k záveru, že súpereniu 

medzi druhmi zodpovedá vo svete I'udí súperenie medzi rasami. 

Tieto pozorovania nevyvolali v literatúre vedeckého ateizmu absolútne 

žiadnu odozvu. Christopher Hitchens pohotovo odsudzuje Vatikán za to, 

sako~ fahkoSfou sa diplomaticky vyrovnal s Hitlerom ale o samotnom Hit~ 

ler0V1 hol ka I ' ,. 
' 

0 
USte a ebo nacistoch nemá čo povedať. To je zvláštne ,,okno 

u ~kého autora, ktorý veri, že náboženstvo všetko otrávi. Ukazuje sa, žeje~o 

vn mavost na otravu v poť ť ký h I rn1c-
kéh . · 1 ic c záležitostiach sa v podmienkach po e 

o stresu m1movofne rozostruje. 

Ked' d6jdc na holokaust S . . . . ~ . •tizf11U 

a na svoje prekvape . , ' am Harris a mnohf 1ni sa pr1zru ant1sern1 

n1e z1st1a že zod . . 
Kcd ideo prcnaslcd ' , povedá ich vkusu. . (YlLt 

len preto' že proti je tak ova nic židovského obyva tel'stva, Harris je proti to ~to 

záveru si nevytaduJ·e ž . . rner každý mimo arabského sveta. Dosiahnutie to 
..tadnc vc"ké 

· •K mravné ús·1· I le. 



Noc pochybnosti 

,,Pre všetko toto utrpenie Židovv celej histórii, ktoré vyvrcholilo holokaus

tom,je takmer nemožné predstaviť si, že za svoje trápenie si móžu sami," píše 
Harris. 

Len čo Harris túto predstavu odmietne ako nemožnú, zároveň ju hned' 
znova prijme. 

Tak sa zdá, že Židia si predsa sami privodili svoje trápenie za „svoje od

mietnutie prispósobiť sa, za izolacionizmus a údajnú nadradenosť svojej ná

boženskej kul túry - t. j. za obsah svojich vlastných sektárskych názorov ". To 

ide pekne v jednej línii s názormi, ktoré nedávno propagoval historik David 

Irving. ,,Židia," uzavrel, ,,boli póvodcami svojho nešťastného osudu." Irving, 

ktorého nedávno prepustili z rakúskeho vazenia, nie je všeobecne považovaný 

za človeka, ktorého by chceli seriózni l'udia získať na svoju stranu. 

Hoci je Harris oficiálne odhodlaný pripísať vinu za intoleranciu netole

rantným, dosť vel'a viny zostalo aj pre netolerovaných. ,,Ideológia judaizmu 
zostáva ako bleskozvod intolerancie dodnes." (kurzíva pridaná) Byť bleskoz
vodom intolerancie je morálnym def ektom o to viac, že riešenie - zriecť sa tých 

rozdelujúcich sektárskych názorov - je tak naporúdzi. 
Ak si neviete predstaviť, ako po dókladnom štúdiu Bava Mezia, kapitoly 

Talmudu, ktorá sa zaoberá pravidlami pre dávanie a prijímanie darov, Her
mann Gering prišiel kzáveru, že samotná „ideológiajudaizmu" ospravedlnila 
politiku nacizmu, tak si neuvedomujete, ako vel'mi rozporuplné sa museli zdať 
židovské názory mužovi preslávenému citlivosťou na jemné záležitosti ideolo-

gických úchyliek. 
Tento kontroverzný pohl'ad má všetky známky pravdivosti. Z dóvodov, 

ktoré neboli jasné ani l'uďom riadiacim Tretiu ríšu, sa rozhodli, že je v po
riadku vyhladiť devať miliónov európskych Židov. V SS a nemeckej armáde 
Pohotovo našli vhodný nástroj. Keď ich v záverečných fázach vojny začalo 
vermi zamestnávať zachovanie vlastnej reputácie - ich reputácie ako diabol

slcy skazených fudi - , členovia SS so zvráteným sebauspokojením uisťovali 
jeden druhého, že nech vykonali čokoťvek, nikto tomu neuveri, a keby tomu 
niekto uveril, vina padne na ich obete. V tom mali pravdu. Viac než pať de-

satročí po holokauste sa vel'a pokojných, dobroprajných a dobre živených 
rnužov a žien drží predstavy, že akokol'vek bol holokaust ohavný, v samotnej 
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