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Ak sa dnes človek rozhodne písať o inteligentom dizajne, koleduje si v podstate 

o problémy. 1 Toto je zjavné, keď si vyhľadáme napríklad v internetovej encyklopédii 
Wikipedia heslo „Intelligent Desing“. V prvých vetách sa uvádza: 

„Intelligent Desing (ID, v slovenčine znamená: inteligentný návrh, inteligentný dizajn) je 
stanovisko neokreacionistov, ktoré tvrdí, že určité vlastnosti vesmíru a života môžeme 
najlepšie vysvetliť prostredníctvom inteligentnej príčiny a nie prostredníctvom procesu 
bez takéhoto vedenia, ako je prírodný výber. Jeho vedúci predstavitelia (zástancovia), 
ktorí pochádzajú všetci z USA a sú členmi Discovery Institute, chápu inteligentný dizajn 
ako vedeckú teóriu, ktorá so súčasnými vedeckými teóriami o pôvode života stojí na 
rovnakej úrovni alebo ich prekonáva. Sú presvedčení, že komplexnosťou ich kritérií 
nevyhnutne dokáže, alebo aspoň s veľkou pravdepodobnosťou pripustí, že život na zemi 
vznikol podobne ako predmety, ktoré boli vytvorené človekom na to, aby mali svoj účel.“ 

Na počudovanie je anglická verzia toho istého článku podstatne objektívnejšia. Pod 
pojmom „Intelligent Desing“ sa chápe: 

„Inteligentný dizajn je prehlásenie, že „niektoré rysy vesmíru a živých vecí sa dajú 
najlepšie vysvetliť inteligentnou príčinou, nie nekontrolovaným procesom, ako je prírodný 
výber“. Je to moderná forma tradičného teleologického argumentu existencie Boha, 
upraveného tak, aby nedochádzalo k špecifikácii (spresneniu) povahy alebo totožnosti 
návrhára (dizajnéra). Jeho hlavní zástancovia, všetci prepojení s Discovery Institute, veria, 
že dizajnérom je Boh kresťanstva. Zástancovia inteligentného dizajnu tvrdia, že ide 

o vedeckú teóriu a pokúšajú sa zásadne a nanovo definovať vedu tak, aby prijímala 
nadprirodzené vysvetlenia. Vo vedeckej komunite však prevláda názor, že koncepcia 
inteligentného dizajnu nie je veda.“ 
O dnešnej debate z historickej perspektívy informuje, aj keď nie vždy nestranne, Arthur McCalla, 
The Creationist Debate. 

The Encounter between the Bible and the historical Mind (London: T & T Clark, 2006).
Robert W. Stewart, Hg., Intelligent Design. William A. Dembski & Michael Ruse in Dialogue 
(Minneapolis: Fortress, 2007).



1. Myslenie inteligentného dizajnu v antike a jeho hranice 
Hľadanie prvého počiatku je tak staré, ako ľudská snaha po poznaní. Myšlienku 
inteligentného dizajnu môžeme nájsť už v antike. Človek sa už vtedy zaoberal 
myšlienkou, či všetko je dôsledok náhody alebo bol svet stvorený plánovane. Prvotná 
príčina, ktorá nám dáva podnet k myšlienke o zmysluplnosti a účelovosti prírody, ktorá 
bola Platónom označená ako Demiurg, a Aristotelom bola charakterizovaná ako prvý 
nehybný hýbateľ. Už od začiatku filozofie hľadal človek mimo nekonečných náhod 
prvotnú príčinu, z ktorej vychádza všetko zameranie na postupnosť príčin a následkov, 
dôvodov a prostriedkov. Tento takzvaný teleologický dôkaz, ako ho nazýval Immanuel 
Kant, „si kedykoľvek zaslúži byť nazývaný s rešpektom. On je najstarším, najčistejším 

a spoločným ľudským rozumom najprimeranejším. On oživuje štúdium prírody, tak ako 
má seba pred touto svojou existenciou, a tým získava vždy novú silu. 2 

Ak vo svete hľadáme zmysel a harmóniu, prichádzame podľa Kanta nanajvýš ku 
konštatovaniu, že existuje akýsi staviteľ sveta, ale nie k presvedčeniu, že za tým (za 
všetkým) musí stáť stvoriteľ sveta. Fyziko -teológia, ktorá chce súčasný stav uzavrieť na 
najvyššej príčine sveta, je podľa Kanta odsúdená na zlyhanie, pretože „krok k absolútnej 
totalite je prostredníctvom empirickej cesty úplne nemožný“.3 Podľa Kanta vedie 
fyzikálno-teologický dôkaz Boha, alebo takzvaný ontologický dôkaz ku kozmologickému, 
a tak v konečnom dôsledku k ontologickému dôkazu bytia najvyššej bytosti. 
V antinómiách (výpoveď, z ktorej pravdivosti sa dá odvodiť jej nepravdivosť a naopak) 
čistého rozumu však Kant poukazuje, že človek môže dokázať oboje -nutnosť prvotného 
hýbateľa, ale aj na jeho nepotrebnosť. Hneď teda ako opustíme empíriu, prichádzame 
k empiricky nerozhodnému Buď – Alebo, buď tu prvotná príčina je, alebo tu nie je. 
Akékoľvek dokazovanie mimo nášho časovo obmedzeného priestoru smerom von je vždy 
ambivalentné. Jedinú istotu, ktorú Kant pripúšťa, popisuje na konci jeho Kritiky 
praktického rozumu nasledovne: Dve veci napĺňajú moju myseľ vždy novým a stále 

väčším úžasom a úctou, čím častejšie a čím viac sa tým v myšlienkach zaoberám: 
„Hviezdne nebo nado mnou, a mravný zákon vo mne“. 4 

2 

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in Werke in zehn Bänden, hg. v. Wilhelm Weischedel 
(Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956), 4:550 (A 623 B 651). 

3 

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 4:554 (A 629 B 657). 

4 

Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in Werke in zehn Bänden, 6:300 (A 289). 



Odvtedy je na strane protestantizmu jasné, že neexistuje žiadny priamy a priamočiary 
prechod od sveta časopriestorových fenoménov k tomu, ktorý existuje za ním, alebo 
mimo neho. Keďže časopriestorové fenomény, hviezdnatá obloha, by mohli Kantovi 
naznačovať, že Stvoriteľ a Udržiavateľ existuje, dávať za pravdu, že existuje možnosť 

dokázať takéhoto Stvoriteľa a Udržiavateľa na základe týchto fenoménov. Okrem toho 
poukazuje Kant ešte na jeden nebezpečný moment v teleologickom, alebo fyzikálno – 
teologickom dôkaze, totiž, že takýto „dokázateľný“ Boh by mohol byť iba architektom, 
alebo staviteľom sveta. Či je ešte aj dnes nejakým spôsobom vo svete aktívny, zostáva 
otázne. 

2. Boh ako architekt sveta v období osvietenstva 
Predstava svetového architekta bola pre stredovekých ľudí málo zaujímavá. Napríklad 
Tomáš Akvinský (1224-1274) poukázal iba v piatom a poslednom dôkaze Boha na 
účelovosť a poriadok prírody.5 Napriek tomu, že počas doby osvietenstva neviedol 
teleologický argument k predpokladu svetového architekta, bol okrem toho svet chápaný 
ako mechanizmus, ktorý pochádza od božského hodinára. Gottfried Wilhem Leibnitz 
(1646-1716) načrtol tento obrat svojou myšlienkou, že Boh stvoril ten najlepší z možných 
svetov. Svet je prestabilizovaná harmónia, v ktorej všetko už od počiatku sveta prebieha 
harmonicky a preto aj nemenne podľa zákonov jej stvoriteľa. Leibnitz zdôrazňuje, že ani 
tie najväčšie umelecké diela, produkty nášho obmedzeného rozumu, nemôžeme 
porovnávať ani s tými najnepatrnejšími stvoreniami a mechanizmami božskej múdrosti. 
Tvrdí: „Tento rozdiel (medzi ľudským a božským stvorením) nespočíva výlučne len 
v stupňoch, ale v druhu samotnom.“6. Vyplýva to z dokonalosti najvyššieho pôvodcu 
všetkých vecí, z toho, že poriadok celého vesmíru je dokonalý v najvyššej miere, a že 
každá žijúca entita, alebo monáda, ako ich Leibnitz nazýva, reprezentuje celé univerzum 
zo svojho vlastného hľadiska, a že všetky ich zmysly a snaženie sú tak dokonale zladené 
tak, že toto usporiadanie je v súlade spolu s ostatnými monádami. 7 Tu Leibnitz 
predpokladá: „Toto bezchybné zjednotenie toľkých podstát (monád), ktoré navzájom 

5 Thomas von Aquino, Summe der Theologie (Frage 2, Antwort 3) 

6 Gottfried Wilhelm Leibniz, Das neue System (10), in: Philosophische Schriften, hg. u. übers. v. 
Hans Heinz Holz, Bd. I: 
Kleine Schriften zur Metaphysik, Darmstadt 1965, 213. 

7 Vgl. ders., Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade (12), in Hauptschriften zur Grundlegung 
der Philosophie, übers. v. 
Artur Buchenau, Einl. u. Anm. Ernst Cassirer (Hamburg: Felix Meiner, 1996), 599. 



nesúvisia, môže pochádzať len zo spoločného zdroja.“ 8 Preto tu vzniká „nový dôkaz 
Božej existencie, ktorý je prekvapujúco jasný.“ 

Aj napriek tomu, že sa Leibnitz pokúsil dokázať túto starostlivosť a bezchybnosť opäť nám 
predkladá len polovicu pravdy, pretože príroda nie je vždy taká úplná, dokonalá 
a zmysluplná, ako to predpokladá Leibnitzova myšlienka vysoko stabilnej harmónie. Keď 
napríklad Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) hovorí o mnohých chybách 
a pokusoch, prostredníctvom ktorých príroda dosiahla svoj terajší stav, potom je toto 
stanovisko zajedno s pozorovanou skutočnosťou. 

Avšak najnebezpečnejší aspekt Leibnitzovej argumentácie je myšlienka vysoko stabilnej 
harmónie, podľa ktorej existuje stvorenie, ktoré bolo Bohom predurčené. Napríklad 
kresťanský apologét a arcidiakon z Carlislee, William Paley (1743-1805), súčasník Kanta, 
odsudzoval tú istú myšlienku vysoko stabilnej harmónie. Zároveň Paley porovnal 
fungovanie prírody s hodinami, aj keď tvrdí, že „vynálezy prírody ďaleko prekonávajú 
umenie vo svojej komplexnosti, jemnosti a ideovej pestrosti jej mechanizmov“. 9 Tí, ktorí 
neboli tak obmedzovaní kresťanskou tradíciou tak ako Paley, sa nechali zvábiť 
možnosťou, vysvetľovať svet na čisto mechanickom základe a postaviť Boha na jediné, 
kedysi pre svet dôležité, ale momentálne nepodstatné miesto božského hodinára. Tak 
teológovia svojím úmyslom dokázať Boha, neúmyselne podporili argument, že svet už 
žiadneho v ňom pôsobiaceho Boha nepotrebuje. 

Avšak Paley toto nebezpečenstvo nerozpoznal, pretože čisto mechanistické vysvetlenie, 
ktoré si vystačilo bez Boha, znamenalo pre neho presne to isté ako ateizmus. Paley tu 
predkladá dôkaz Plánovača (Dizajnéra) tým, keď poznamenáva, že ak nejaká osoba nájde 
hodiny, aj keby sa to udialo v neobývanej púšti, tak by táto osoba bola vďaka súhre 
rozličných dielov hodiniek prinútená predpokladať, že boli vyrobené nejakým zručným 
hodinárom. Podobne sa to deje v prírode: „Každý dôkaz objavu, každý prejav plánu 
(dizajnu), ktoré sa prejavujú aj v hodinách, existujú aj v dejoch prírody, avšak s tým 

8 Ders., Das neue System (16), 223, pre tento, alebo nasledujúci citát. 
9 William Paley, Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, 
Collected from the 
Appearances of Nature, ill. James Paxton, and John Ware (Boston: Gould and Lincoln, 1860), 13. 



rozdielom, že príroda je väčšia a bohatšia, a to takým spôsobom, ktorý presahuje 
akékoľvek očakávanie.“ 10 . 

U Paleyho sú povšimnutiahodné dve veci: Bol fascinovaný mechanickým chápaním 
prírody, a preto bol schopný porovnávať vzájomnú súhru rozličných živých bytostí, alebo 
orgánov v živej bytosti so súhrou rozličných dielov hodiniek. Pravdepodobne si myslel, že 
v tomto spočíva taký silný dôkaz Plánu, že môže vyvrátiť každú materialistickú 
interpretáciu prírody v zmysle Juliena Offray de la Mettrie-ho (1709-1751). Tento pol 
storočia predtým prezentoval ľudstvo z naturalistického hľadiska a rovnako vo svojej 
knihe L´Homme Machine (1747) vysvetľoval duchovné procesy pomocou fyziologických 
príčin.11 Človek podľa la Mettrieho je čistý mechanizmus. 

Paley bol napriek tomu presvedčený, že zaviedol kumulatíny dôkaz v plnom zmysle tejto 
predstavy, kde každý príklad, ktorý uviedol, je sám o sebe dostačujúci. Konštatuje: „Ak 
vo svete neexistuje žiadny dôkaz vynálezu mimo oka, bude tento jediný postačovať, na to 
aby podporil potrebu, a na základe ktorého vyvodzujeme nevyhnutnosť inteligentného 
stvoriteľa.“ 12 Každý príklad už sám o sebe ukazuje, že v prírode existuje plán a tento plán 
nevyhnutne predpokladá Plánovača. Paley usudzuje, „že za neviditeľnými vecami prírody 
musí byť inteligentný duch, ktorý sa zaoberá ich vytváraním, poriadkom a podporovaním. 
Pretože tieto body boli prostredníctvom prirodzenej teológie zabezpečené, môžeme 
prenechať zjaveniu odhalenie mnohých detailov.13 Prostredníctvom prirodzenej teológie 
prichádzame teda k záveru, že existuje len jeden Stvoriteľ a Udržiavateľ, zatiaľ čo potom 
zjavenie podrobností dopĺňa. 

Ako si môžeme poľahky všimnúť, Paleyho dokazovanie Stvoriteľa z prírody stojí na 
vratkých nohách. Človek by mohol použiť tie isté argumenty na to, aby v zmysle la 
Mettrieho obhájil úplne determinovaný a mechanický obraz sveta, ktorý aktívneho Boha 
vo svete vylučuje. Napriek tomu bolo Paleyho dielo Natural Theology dlhé roky povinným 
čítaním na univerzite preto, aby sa študentom objasnila zmysluplnosť tohto sveta 
a ochránila ich od mechanického chápania sveta. 

10 

Ebd., 13. 

11 

Julien Offray de La Mettrie, Der Mensch, eine Maschine (Leipzig: Dürr, 1909). 

12 

Ebd., 44. 

13 

Ebd., 295. 



3. Darwin a argument inteligentného dizajnu 
Encyklopédia Britannica pripomína fakt, že Paleyho dielo Natural Theology veľmi 

ovplyvnilo Charlesa Darwina.14 Ak nazrieme do niektorých Darwinových diel, nájdeme 

niekoľko odkazov na Paleyho. Dva najdôležitejšie môžeme nájsť v jeho autobiografii. 
Ukazujú, že Paleyho dielo Natural Theology patrilo v Darwinových školských časoch 
k učebným materiálom, aj napriek tomu, že Paley bol už niekoľko desaťročí mŕtvy. 
Paleyho argumenty na mladého Charlesa Darwina veľmi zapôsobili. Darwin píše: 

Na to, aby bolo možné obstáť pri bakalárskej skúške, bolo potrebné zaoberať sa aj 
Paleyho dielami Evidences of Christianity a Moral Philosophy. Tieto som dôkladne 
preštudoval a som presvedčený, že celý obsah dokážem bezchybne zreprodukovať, avšak 
nie tak jasne ako Paley. Môžem prehlásiť, že logika tejto knihy, mi priniesla toľko 
potešenia, ako Euklides. Dôkladné štúdium tohto diela ... bolo jedinou časťou môjho 
akademického vzdelania, čo som pociťoval vtedy a ešte aj dnes verím, vzdelania, ktoré 
môj duch najmenej využíva. V tom čase som sa s Paleyho predpokladmi nezaoberal, 

preberal som ich s dôverou a bol som presvedčený o ich dôkladnej argumentácii.15 

Ako každý študent počas základného štúdia (prvá časť štúdia na VŠ) bol Darwin s Paleyho 
spismi dôkladne oboznámený a aj v pokročilom veku mal v úcte minimálne logiku 
dokazovania. No potom, ako začal svoju prírodovedeckú kariéru, dospel k úplne odlišným 
záverom ako Paley. Zákonitosť už viac nevzťahuje na Stvoriteľa, ale tá, ako Darwin píše, 
spočíva v prírode samej: 

Starý dôkaz o pláne (dizajne) v prírode, tak ako ho predkladal Paley, ktorý kedysi pripadal 
taký presvedčivý, sklamal v okamihu, keď bol objavený zákon prirodzeného výberu. ... 
Ukazuje sa, že je oveľa menej pravdepodobný plán v pestrosti organických bytostí 
a v uskutočňovaní prirodzeného výberu je rovnako nepravdepodobný, ako plánovanie 

smeru, v ktorom veje vietor. Všetko v prírode je výsledkom pevných zákonov.16 

14 

“Paley, William,” Encyclopaedia Britannica, 2002. 

15 

Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, hg. m. einem Anhang u. Anm. 
v. Nora Barlow (London: 
Collins, 1958), in The Works of Charles Darwin, hg. v. Paul H. Barrett und R.B. Freeman (London: 
William Pickering, 1989), 

29:59. 
16 

Ebd., 29:87. 



Odvtedy, ako toto Darwin napísal, sa dva body stále prehliadajú: 

1. Odmietnutie plánu v prírode, a 
2. dianie v prírode ako výsledok pevných zákonov. 
Ak v prírode neexistuje žiadny plán a všetko je výsledkom pevných zákonov, tak ako 
jediný možný záver sa javí to, že príroda si vystačí sama o sebe. Nepotrebuje žiadneho 
Stvoriteľa alebo Udržiavateľa. Nie je preto prekvapujúce, že Charles Hodge (1797-1878), 
veľký presbyteriánsky teológ z Princetonu, konfrontoval Charlesa Darwina s nasledujúcim 
výrokom: „Tým, že používa výraz prirodzený výber (natural selection), má pán Darwin 
v úmysle zamietnuť plán (desing), alebo konečnú príčinu.“17 . Aj keď Hodge reagoval 
trochu prehnane, nechcel byť voči Darwinovi celkom nespravodlivý. Pripustil, že Darwin 
jasne a viackrát pripustil existenciu Stvoriteľa. Ale kritizoval ho kvôli tomu, že nikdy 
nehovoril o prírode Stvoriteľa, alebo o tom, aký je vzťah Stvoriteľa k svetu. 
18 So zreteľom 
na komplikované orgány rastlín a zvierat kladie Darwinovi otázku: „Prečo nikdy 
nepovedal, že sú výsledkom božskej inteligencie? Keď ich Boh vytvoril, je to ako ich, 
s ohľadom na plán (desing) stvoril, nie je dôležité, či to bolo naraz, alebo prostredníctvom 
evolúcie. Ale namiesto toho, aby sa odvolal na Boží úmysel, sa zanietene snaží dokázať, 
že ich možno vysvetliť bez plánu alebo akéhokoľvek zmyslu.19 

Podobne ako Louis Agassiz, americký prírodovedec narodený vo Švajčiarsku, aj Hodge 
priznal Darwinovi, že Boh mohol stvoriť živú hmotu (živé organizmy) v momente, alebo 
postupne skrze evolúciu. Ale oproti Agassizovi Hodge Darwinovi nevyčíta, že rozhodol 
pre evolúciu. Čo Hodge odmieta, bolo, že Darwin vysvetľuje evolúciu prirodzeným 
spôsobom namiesto nadprirodzeným a nepoukazuje na Boha ako na prahýbateľa 
evolúcie. Na základe toho, že Darwin nazval evolučný proces prirodzeným a vysvetľoval 
ho prostredníctvom prirodzených príčin, Hodge usudzuje, že Darwin takto Boha skutočne 
zo sveta odstránil. Je dôležité, že Hodge rozlišuje medzi „darwinizmom“ – pod ktorým 
myslel svetonázor bez odkazu na Boha a „evolúciou“ – pod ktorou chápal vznik sveta 

17 

Charles Hodge, What is Darwinism? (New York: Scribner, Armstrong & Co., 1874), 41. 

18 

Vgl. Charles Hodge, Darwinism, 104. 

19 

Charles Hodge, Systematic Theology, 3 Bde. (New York: Charles Scribner, 1871), 2:15 



prostredníctvom Božieho plánu.20 Pochopil, že človek môže súhlasiť s evolúciou, aj bez 

toho, aby hájil myšlienky darwinizmu. 

Dôvod prečo mal Hodge voči darwinizmu námietky, objasňuje nasledujúci výrok: 
„Darwin hovorí, že Boh stvoril prvú neinteligentnú bunku ... Po tomto prvom kroku je 
všetko podmienené zákonom prírody, zákonom bez účelu a plánu.“ 21 . Vyňať plán 
(desing) z prírody a tým odmietnuť zmysluplnosť vývoja, je poníženie Boha Stvoriteľa. 
Hodge tu je ovplyvnený škótskym konceptom common sense realism. Táto filozofia, ktorá 
pochádza od Thomasa Reida (1707 – 1797), a ktorá bola Johnom Witherspoonom (1722 

– 1794) prinesená do Princetonu, kde bol Witherspoon v roku 1768 zvolený za šiesteho 
prezidenta Princetonu, kde tento filozofický smer aj preferoval. Thomas Reid, ktorý od 
roku 1752 ako profesor pôsobil na King´s College v Aberdeene v Škótsku, a neskôr ako 
profesor na univerzite v Glasgowe, v protiklade s hypotetickým vysvetlením prírody 
zdôrazňoval „správnu interpretáciu prírody“ prostredníctvom najlepšieho možného 
popísania skutočných procesov bez subjektívnych prídavkov, a tým zároveň neutrálnych 
popisov.22 V tomto zmysle tiež Charles Hodge zdôrazňoval, že: „Písmo nám podáva 
objektívne a spoľahlivé svedectvo o skutočnostiach histórie, a nie len historický náhľad, 
alebo interpretáciu faktov.“23 . Tým, že Darwin vynechal každý dôkaz plánu a to, že 
stvorený poriadok je manifestáciou slávy Božej, prichádza Hodge k záveru, že: „záver 
celej veci spočíva v tom, že odmietanie plánu v prírode je v skutočnosti odmietaním 
Boha. Teória pána Darwina sa odmietavo stavia proti akémukoľvek plánu v prírode, preto 
je táto jeho teória vlastne ateistická, jeho teória, nie on sám. On v Stvoriteľa verí.“. 24 

Hodgove hodnotenie Darwina vrcholí v paradoxoch: „Vyzerá to tak, že človek môže veriť 

v Boha a predsa vyučovať ateizmus.“. 25 

3. Zápas o rozpoznateľný plán v prírode 
Ak by skutočne bolo pravdou, čo Darwin vysvetľuje, a to, že náhodné obmeny sú príčinou 
evolučných zmien, potom by to s plánom nemalo nič spoločné. Boh by potom so svojím 

20 

Ebd., 104. 

21 

Charles Hodge, Systematic Theology, 3 Bde. (New York: Charles Scribner, 1871), 2:15. 

22 

K tomu porovnaj Wolfgang Röd, Die Philosophie der Neuzeit 2: Von Newton bis Rousseau 
(München: C.H. Beck, 1984), 
364, pri jeho popise pozície Thomasa Reida. 

23 

takto John Halsey Wood, Jr., “Dutch Neo-Calvinism at Old Princeton: Geerhardus Vos and The 
Rise of Biblical Theology at 



Princeton Seminary”, in Journal for the History of Modern Theology (Issue 1/2006), 13:8, kde sa 
odvoláva na závery 
Georga Marsdena 

24 

Charles Hodge, Systematic Theology, 2:173. Vgl. Hodge, Darwinism, 148. 

25 

Hodge, Systematic Theology (1871), 2:19. 



stvorením nanajvýš hral kocky. Potom by sa dokonca aj Albert Einstein (1879 – 1955), 
ktorý určite nebol teologicky tak konzervatívny ako Hodge, ohradil voči spontánnosti 
v prírode, a s veľkými pochybnosťami by sa ohradil aj voči Kodanskej interpretácii 
kvantovej mechaniky, ktorá takúto spontánnosť pripúšťa. Dokonca aj pre ľudí, ktorí nie 
sú teistami, musí existovať v prírode rozpoznateľný plán. Ak by boli len náhodné 
obmeny, človek by nemohol hovoriť o Stvoriteľovi, ktorý naplánoval vesmír a všetko, čo 

je v ňom.26 

Asa Gray (1810 -1888), profesor prírodných vied na Harvarde, hneď po vydaní 
Darwinovej knihy The Origin of Spieces (Pôvod druhov) zverejnil dlhé a podrobné 
pojednanie v American Journal of Science and Arts, kde teisticky interpretuje Darwinovu 

evolučnú teóriu. Gray píše, že Darwinova teória ukazuje, že každá rastlina a každé zviera 
boli stvorené, a na základe toho môžeme veriť v to, že „všetko bolo múdro stvorené 
a prevažujúcom zmysle predvídavo naplánované inteligentnou prvotnou príčinou.“.27 

Gray súhlasil, že Darwinove učenie o „prirodzenom“ výbere môže byť interpretované aj 
ako ateistické, avšak nie na základe prírodovedeckého zistenia. Gray pripomína, že tým 
istým spôsobom bola newtonovská fyzika stotožnená v protiklade s Newtonovým 
zámerom s ateistickým chápaním vesmíru. Gray bol však presvedčený, že pri Darwinovi 
„je oveľa jednoduchšie odôvodniť teistickú interpretáciu jeho prírodovedeckých 
výsledkov.“.28 Gray nakoniec ešte raz poznamenáva, že Darwinova kniha nie je žiadnou 
metafyzickou rozpravou: „Toto je prírodovedecké dielo, úzko späté s predmetom 
skúmania a môže byť posúdené jedine prostredníctvom prírodovedy.“.29 Aj napriek 

tomu, že prvé vydanie Darwinovej knihy necháva otázky týkajúce sa teizmu otvorené, 
Gray si myslí, že Darwin pravdepodobne nechce vylúčiť stvoriteľský zásah v prírode. 
V protiklade s tým myšlienka prirodzeného výberu v sebe zahŕňa tak mnoho opakujúcich 
sa nezávislých stvoriteľských činov, že celý proces môže byť posudzovaný ako „záhadnejší 
ako čokoľvek predtým.“ 

26 

porovnaj David N. Livingstone, Darwin's Forgotten Defenders: The Encounter between Evangelical 
Theology and 
Evolutionary Thought, (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1987), 102, ktoré urcuje, že aj keď 
Hodge “the Scottish 
tradition" nasledoval "in placing very definite limits on his adoption of natural theology, he 
remained convinced that the 
teleological argument was sufficient to establish the existence of God as an intelligent voluntary 
agent." 

27 

Znova dotlacené in Asa Gray, Darwiniana: Essays and Reviews Pertaining to Darwinism (New 
York: D. Appleton, 1876), 

53. 
28 



Ebd., 54. 
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Ebd., 56. 



Predtým ako bola zverejnená Grayova recenzia knihy, videl Gray ešte druhé vydanie 
Darwinovho The Origin of Species a konštatuje že „s uspokojením som si všimol vloženie 
dodatočného motta na opačnej strane titulného listu, ktoré priamo hlása teistické 

stanovisko, kvôli ktorému sme toto učenie bránili.“.30 

V tejto podrobnej recenzii Darwinovej knihy sú dva body, ktoré sú obzvlášť vyzdvihnutia 
hodné. 1. Darwinova evolučná teória nie je žiadnym popretím náboženstva, ale 
prírodovedeckou teóriou, ktorá je prírodovedecky odôvodnená, a preto len z tohto 
hľadiska môže byť vyvrátená. 2. Darwinova teória neznižuje význam Božej stvoriteľskej 
aktivity. Teisticky interpretovaná dokonca prehlbuje naše chápanie veľkosti Božej 
stvoriteľskej činnosti. Populárny americký filozof a historik John Fiske (1842 – 1901) preto 
môže oprávnene povedať: „Evolúcia zobrazuje spôsob, ako je Boh stvoriteľsky činný.“. 31 

Ale Darwin chcel byť čisto len prírodovedcom a nikdy nepotvrdil filozofické, alebo 
metafyzické závery, ktoré boli odvodzované od jeho prírodovedeckých pozorovaní a téz. 
Napríklad Herbert Spencer (1820 – 1903), anglický filozof a zanietený nasledovník 
a popularizátor Darwinovej evolučnej teórie vyvinul zvláštnu teóriu o všeobsiahlom 
evolučnom procese a zaviedol aj tézu o „prežití najschopnejšieho“ (survival of the 
fittest).32 Napriek tejto blízkosti s Darwinom, sám Darwin tvrdil, že je len jednoduchý 
prírodovedec, ktorý týmto filozofickým záverom nerozumie.33 Podobne sa to stalo aj 
v súvislosti s Ernstom Haeckelom (1834 – 1919), profesorom zoológie na Jenskej 
univerzite. Na Darwina Haeckel veľmi zapôsobil, a o jeho diele Prirodzené dejiny 
stvorenia (1868) povedal: „Takmer všetky závery, ku ktorým som dospel, nachádzam 
u tohto prírodovedca, ktorého poznatky sú v mnohých smeroch omnoho komplexnejšie 
ako moje.“.34 Avšak potom, ako Haeckel vyvinul svoju monistickú teóriu, ktorá zahŕňala 

náboženstvo a prírodné vedy a charakterizovala vesmír ako nekonečný a večný, neprišiel 
z Darwinovej strany žiadny súhlas, ale len mlčanie. 

30 

Ebd., 61. 

31 

John Fiske citovaný Lyman Abbott-om, Reminiscences (Boston: Houghton Mifflin, 1923), 460, a 
na mnohých dalších 
miestach. 

32 

porovnaj Herbert Spencer, First Principles (New York: De Witt Revolving Fund, 1958 [1862]), kde 
silne zastáva stanovisko 
evolucnej teórie 

33 

porovnaj. Charles Darwin v liste J.D. Hooker-ovi (23. Jún 1863), in The Correspondence of Charles 
Darwin, hg. v. 



Frederick Burkhardt u.a., Bd. 11 (1863), (Cambridge: Cambridge University, 1999), 504, kde o 
Spencersovej knihe píše: “I 

could grasp nothing clearly. But I suppose this is all my stupidity; as so many think highly of this 
work.“ 
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Charles Darwin, The Descent of Man, in The Works of Charles Darwin,. hg. Paul H. Barrett und 
R.B. Freeman (London: 
William Pickering, 1989), 21:5 [Im Original S. 3-4] 



Naproti tomu, tí, ktorí pracovali s Darwinovými informáciami a závermi, interpretujú 
jeho výsledky buď teisticky, a tým ďalej zastávajú presvedčenie o (božom) pláne, alebo 
tieto výsledky pokladajú za teóriu, ktorá nakoniec odsúdi Boha k úplnej nečinnosti, ako to 
dnes môžeme vidieť u Stephena Hawkinga (nar. 1942), ktorý vychádza z vesmíru bez 
počiatku. Zatiaľ čo zástancovia prvej načrtnutej alternatívy viac váhajú pripojiť sa 
k Darwinovým záverom, zástancovia druhej oveľa presnejšie potvrdzujú Darwinove 
výsledky a nechávajú menej priestoru pre metafyzické alebo teologické interpretácie. 
U bojovných ateistov ako Clinton Richard Dawkins (nar. 1941), britský biológ a autor 
vedeckej a populárno-vedeckej literatúry, to môže dokonca viesť tak ďaleko, že 
porovnáva náboženské myslenie s vírusom, ktorý sa v ľuďoch pevne usadil. V priamom 
protiklade voči Paleymu nazval svoje dielo The Blind Watchmaker (1986, Slepý hodinár), 
aby už v názve ukázal, že v prírode nemôže existovať žiadny plán (desing). Preto nie je 
prekvapujúce, že viedenský kardinál Christoph Schönborn (nar. 1945) vyhlásil, že tento 

vulgárny ateizmus nemá pevné základy, a namiesto toho upozorňoval na tradíciu 
inteligentného dizajnu, ktorá je v rímsko-katolíckej tradícii pevne zakotvená. 

4. Dôkazy Stvoriteľa v súlade s rímsko – katolíckou tradíciou 
V hosťovskom komentári v New York Times kardinál Schönborn napísal: „„Pochopenie vo 
svetle porozumenia môže prostredníctvom svetla porozumenia ľahko a jasne odhaliť cieľ 
a plán v prirodzenom svete, a to vrátane sveta živých (organizmov).“.35 Toto nie je žiadny 
osobný názor kardinála Schönborna, ale je to takmer doslovná citácia 1. vatikánskeho 
koncilu (1869 – 1970), kde v Dogmatickej konštitúcii o katolíckej viere, v súvislosti so 
zjavením stojí: „v tomto zmysle svätá matka cirkev zachováva a učí, že Boh ako počiatok 
a koniec všetkých vecí môže byť s istotou rozpoznaný zo stvorených vecí, 
prostredníctvom svetla prirodzeného ľudského pochopenia.“.36 Dogmatická konštitúcia 

sa tu vzťahuje na List Rímskym 1,20. Tento výrok bol posilnený Tomášom Akvinským, 
ktorý bol na tomto koncile vyhlásený za oficiálneho učiteľa cirkvi. 

Vo svojej Summa theologica Tomáš zdôrazňuje, že ľudský rozum môže dokázať božiu 
existenciu. Táto argumentačná línia bola 2. vatikánskym koncilom (1963 – 1965) 

35 

New York Times (7. Juni 2005). Pozri aj Robert John Russell, „A Critical Response to Cardinal 
Schönborn’s Concern over 
Evolution,” in Theology and Science, (July 2006), 4:193. 

36 

Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum Definitonum et Declarationum de Rebus Fidei 
et Morum, 34. Aufl. 
(Freiburg i.Br.: Herder, 1967), 588 (3004). 



zachovaná, kde v Dogmatickej konštitúcii o božom zjavení sa píše: „Táto svätá synoda 
vyznáva, že Boh, pôvod a cieľ všetkých vecí, môže byť spoľahlivo rozpoznaný 
prirodzeným svetlom rozumu zo stvorených vecí (porovnaj Rim 1,20); a učí, že Božiemu 
zjaveniu treba pripísať, že aj v súčasnom stave ľudského pokolenia všetci môžu 
ľahko, s plnou istotou a bez akéhokoľvek bludu poznať všetko, čo ľudskému rozumu 
samo o sebe nie je dostupné.“.37 Prirodzene sa tu poukazuje na vyššie citovanú výpoveď 

z Vaticanum I. Okrem toho tu je zjavné optimistické posúdenie schopnosti ľudského 
rozumu. 

Ľudská hriešnosť v súvislosti s rozpoznaním Boha teda nemá na ľudským rozum žiadny 
vplyv. Nie len pravdepodobne, ale s ľahkosťou a bezpečne dokáže rozpoznať Boha 
vo stvorení. 

Vždy, keď išlo o možnosti ľudského rozumu, bola rímsko-katolícka teológia 
optimistickejšia ako napr. luteránska teológia. Tak je napríklad Martin Luther zajedno 
s Tomášom Akvinským v tom, že ľudský rozum môže pozorovaním prírody „rozpoznať“ 
existenciu Boha. Luther s v tomto príprade často odvolával na List Rímskym 1,19nn a 
konštatoval, že príroda učí všetkých ľudí: „že Boh je ten, ktorý všetko dáva a pomáha 
v každom utrpení.“.38 Avšak takéto „poznanie“ je vždy ambivalentné a nevedie k žiadnej 
istote. K neotrasiteľnému poznaniu Boha sa môžeme dostať len prostredníctvom Božieho 
sebavyjavenia sa v Ježišovi Kristovi. 39 Avšak nie je toto stanovisko podstatne odlišné od 
toho, ktoré vyučuje rímsko-katolícka cirkev? V Katechizme katolíckej cirkvi síce čítame: „Z 
pohybu, vzniku a vývoja, poriadku a krásy sveta človek dokáže rozpoznať Boha ako pôvod 
a cieľ celého vesmíru.“.40 Tu treba dôrazne zobrať na vedomie takzvané dôkazy Boha. No 

zároveň je pevne stanovené, že toto nie sú žiadne „dôkazy“ v zmysle prírodovedeckých 
dôkazov, ale v zmysle jednotných a presvedčivých argumentov´“. Opäť sa tu odvoláva na 
List Rímskym 1,19n. Vyzerá to teda tak, že príroda na Božiu existenciu poukazuje. 

V katolíckom katechizme ďalej čítame: „Svet a človek dokazujú, že aj napriek ich prvotnej 
príčine a ich poslednom cieli, ktorý v sebe majú, majú v priamom zmysle slova podiel na 

37 

Dogmatische Konstitution über die Offenbarung (6), in: Vatikanum II. Vollständige Ausgabe der 
Konzilsbeschlüsse 

(Osnabrück: Fromm, 1968), 218f. 
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Martin Luther, Eine kurze Form der zehn Gebote, des Glaubens und des Vaterunsers (1520), in: 
WA7,205.17. 
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porovnaj Hans Schwarz, Martin Luther, Einführung in Leben und Werk, 2. Aufl. (Stuttgart: Quell, 
1997), 67. 
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Katechismus der Katholischen Kirche, Neuübersetzung aufgrund der Edition typica Latina 
München (Oldenbourg, 2003),49f. 
pre tento a nasledujúce citáty. 



nestvorenom, nepôvodnom a nekonečnom bytí. Týmito rozdielnymi ´cestami´ sa teda 
človek môže dopracovať k poznaniu, že nejaká Skutočnosť existuje, tá, ktorá je Prvotnou 
príčinou a konečným cieľom, a je to tá ´skutočnosť´, ktorú všetci nazývajú Boh“ (najmä 
Tomáš Akvinský S.th.1,2,3). Popri Tomášovi Akvinskom, ktorého sme tu citovali, bolo tiež 

na Vaticanum I. poukázané na nasledovné. Keď po 2.vatikánskom koncile bol zverejnený 
Katechizmus, ukázalo sa, že tu existuje kontinuita medzi Vaticanum I. a Vaticanum II. 
v otázke poznania Boha z prírody. To, čo rozum nejakým spôsobom v prírode vnímal už 
predtým, bolo teraz prostredníctvom viery potvrdené a upevnené. No v katechizme sa 
len konštatuje, že Boh je vo stvorení rozpoznateľný, ale človek ho rozpoznať nemusí. Tým 
je istota Vaticanum I. a II. relativizovaná na len na možnosť. 

Je verejným tajomstvom, že rímsky katechizmus vo svojej konečnej forme nesie rukopis 
súčasného pápeža Benedikta XVI., ktorý bol vtedy prefektom kongregácie viery. Vo svojej 
prvej pápežskej kázni z 24. apríla 2005 Benedikt XVI. zdôrazňoval: „My nie sme náhodný 
a nezmyselný produkt evolúcie. Každý z nás je plodom božej myšlienky. Každý je 
vyvolený, každý je milovaný, každý je potrebný.“.41 V tomto výroku je vyjadrenie založené 
na teologickom predpoklade, ktoré však zachádza ešte ďalej: „Prírodné vedy 
predpokladajú spoľahlivú a inteligentnú štruktúru hmoty, plán stvorenia.“ V tomto pápež 
Benedikt zastáva neústupčivé teologické stanovisko a zachádza do sféry prírodných vied, 
aby tam konštatoval plán stvorenia. To, že koncept inteligentného dizajnu v akejkoľvek 
forme je pre pápeža Benedikta veľmi dôležitým, vyplýva aj z jeho stretnutí s jeho 
bývalými študentmi. Po tom, čo bol vymenovaný do funkcie mníchovského 
a freizingského arcibiskupa, mal stále niekoľko doktorandov, rovnako ako za čias, keď bol 
profesorom na Univerzite v Regensburgu. Pravidelne sa s nimi od roku 1979 každoročne 
stretáva, obyčajne v Spindelhofe – dome Regensburgskej diecézy. Po jeho voľbe za 
pápeža v roku 2005 sa tieto stretnutia presunuli do Castel Gandolfo. Stretnutie z 1.–3. 
septembra 2006 sa venovalo téme „Stvorenie a evolúcia“. Ako sa kardinál Schönborn 
zmienil, on sám sa stretnutí takzvanej „Ratzingerovej študijnej skupiny“ zúčastňoval 
prinajmenšom posledných 25 rokov. Tu sa chceme opäť vrátiť k Charlesovi Hodgeovi 
a jeho stanovisku, že ak niekto kto zastáva evolučnú teóriu, musí hovoriť o stvoriteľovi, 

Pre dalšie komentáre pozri obežník profesora Petera Beyerhausa z 24. Augusta 2006 a kardinála 
Schönborna v jeho 
komentári v New York Times. 



alebo minimálne o pláne v prírode. Teraz však u niektorých prírodovedcoch a filozofoch 
dochádza ku zmene zmýšľania. 

5. Návrat teleologických perspektív pri pozorovaní prírody 
Veľmi dlho sa považovalo za nevedecké, ak sa niekto do vedeckého pozorovania prírody 
snažil vnášať teleológiu (cielenosť). Takéto konanie zjavne poukazuje na dôkaz Boha, 
ktorý u prírodovedcoch, ktorí Boha zo svojich pozorovaní vedome vylučujú, nemá čo 
hľadať. Človek by si mohol myslieť, že dávno zastaraný koncept inteligentného dizajnu 
získava opäť na dôležitosti váhou pápežského úradu. Ale človek by sa mal od takýchto 
unáhlených záverov radšej držať bokom. Stačí len pripomenúť britského filozofa 
Anthonyho Flewa (nar. 1923), ktorý od 50-tych rokov 20. storočia zastáva ateistické 
stanovisko, podľa ktorého Boh pre neho (pre Flewa) zomrel kvôli tisícu podôb jeho Bytia. 
42 Boh, ktorý je neviditeľný, ktorý je nedotknuteľný a nedosiahnuteľný, je pre neho to isté 
ako boh, ktorý neexistuje. Avšak v 21. storočí svoj názor radikálne mení. Jeho hlavnou 
motiváciou k tomu bol Soktates v Platónovom Štáte, ktorý povedal: „Musíme nasledovať 
ten argument, ktorý vždy niekam vedie.“.43 Flew teraz tvrdí: „Teraz verím, že univerzum 
bolo k existencii privedené nekonečnou Inteligenciou. Verím, že spletité pravidlá tohto 
vesmíru dokazujú to, čo si prírodovedci pomenovali Duch Svätý. Verím, že život 
a rozmnožovanie majú pôvod v tomto božskom zdroji.“.44 „Myslím si, že zákony prírody 
sú problémom pre ateistov, lebo sú hlasom racionálna, ktoré sú počuteľné 

prostredníctvom mechanizmov hmoty“. 45 

Podobne, ako pápež Benedikt argumentuje, že musí existovať nemeniteľný racionálny 
základ, na ktorom je založená logická a usporiadaná príroda univerza. Tým prichádza 
k záveru: „Prírodovedci, ktorí odkazujú na Ducha Božieho, nepredkladajú len rad 
argumentov, alebo nenasledujú sylogické dokazovanie. Omnoho viac predstavujú taký 
pohľad na skutočnosť, z ktorého pochádza najvnútornejšie chápanie moderných 

42 

Antony Flew, New Essays in Philosophical Theology, vyd. Antony Flew und Alasdair MacIntyre 
(New York: Macmillan, 
1955), 96. 
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Antony Flew s Roy Abraham Varghese, There Is A God. How the World's Most Notorious Atheist 
Changed His Mind (New 
York: HarperCollins, 2007), 89. 
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Antony Flew, There Is A God, 88. 
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Antony Flew, There Is A God, 111. 



prírodných vied, a z ktorého vystupuje racionálny rozum. Toto je stanovisko, o ktorom 

som osobne presvedčený, a o ktoré považujem za nevyvrátiteľné.“ 46 

Ateistická alternatíva interpretácie sveta bez Boha sa stále viac a viac dostáva do úzkych. 
Preto Frank Tipler (nar. 1947) a John D. Barrow (nar. 1952) vo svojej vplyvnej knihe The 
Anthropic Cosmological Principle (1986) vedome nadväzujú na tradíciu inteligentného 
dizajnu. Poukazujú na to, že tu je pozoruhodná jednota rozličných prírodných zákonov, 
ktorých jemný súlad umožňuje život tak, ako ho v súčasnosti nachádzame.47 Dokonca aj 

Stephen Hawking by sa najradšej objavil podstatu božieho plánu, prečo bol svet stvorený, 
a ako všetky prírodné zákony spolu súvisia. 

Charles Darwin sa tiež nepokladal za ateistu, ako ukazuje Anthony Flew v jednom citáte 
z Darwinovej autobiografie: 

„Ďalší prameň presvedčenia o Božej existencii sa mi spája s rozumom, a nie s (po)citom. 
Rozum je ten, ktorý ma presviedča omnoho viac. Pochádza to z extrémnej ťažkosti alebo 
skôr nemožnosti vidieť tento nesmierny a úžasný vesmír, nevynímajúc človeka s jeho 
možnosťami ďaleko naspäť a ďaleko do budúcnosti, ako výsledok slepej náhody alebo 
nutnosti. Keď o tom premýšľam, cítim a byť donútený obzerať sa po príčine, ktorá má 
inteligentného ducha, ktorý je svojím spôsobom podobný človeku, a preto sa môžem 

považovať za teistu.“ 48 

Aj napriek tomu, že Darwin v detailoch prírody nedokázal rozpoznať „Božiu ruku“, nikdy 
neodmietol stvoriteľa, v ktorého vlastne vždy veril. Kto o tom pochybuje, mal by si 
prečítať posledné strany Darwinovho Origin of Spieces, kde výslovne dokazuje stvoriteľa. 

6. Hranice dokazujúceho rozumu a priestor pre reflektovanú vieru 
Od dávna až do 19. storočia existovala osobná symbióza kresťanskej viery a poznania 
prírodných vied vo forme v takej forme, že mnohí boli (prírodo)vedeckými teológmi a 
naopak, ako nám aj napríklad ukazuje pojem „fyzikoteológia“, ktorý používal ešte Kant. 
Dnes sa však vyžaduje špecializácia, to, aby sa vedci špecializovali vo svojich odboroch, 
zatiaľ čo teológovia sa venujú teológii. Preto sa dialóg o osobnej oblasti musí uskutočniť 
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mimo medziľudského, totiž medzi osobami, ktoré sa zaoberajú a ďalšími, ktorí sa 
zaoberajú tým, čo sa nachádza mimo tohto bytia a mimo prírody. 

Vedecká syntéza teologického poznania a poznania stvoreného poriadku, ktorá ešte pre 
Paleyho bola samozrejmá, a ktorú hnutie Intelligent Desing-u v súlade s kreacionizmom 
uznávalo, dnes už neexistuje, a v skutočnosti ani nikdy neexistovala. Kantov poznatok, že 
čistý rozum sa musí obmedziť na oblasť javu, a že praktický alebo existenciálny rozum sa 
zaoberá duševno-duchovným, definuje rozdiel, za ktorý sa už nemôžeme vrátiť. To tvrdí 
aj Katolícky katechizmus, keď zdôrazňuje, že k rozumu musí pristúpiť aj viera. Vedci, ktorí 
sa zaoberajú stretnutím teológie a prírodných vied, ako napr. Robert Russell, Arthur 
Peacocke a Jan Barbour nepreukázali, že evolúcia je cesta, ktorou Boh stvoril život, preto 
je potom dokazovanie nemožné. Zachovaním rozdielov medzi oblasťou javu a Poznaným 
(Noumenalen -opak javu, Kantove Ding an sich) sa stále viac potvrdzuje tvorivá Božia 
moc prostredníctvom evolučného procesu. Ak zmažeme rozlišovanie medzi svetom 
objektov a tým, ktorý stojí mimo neho a nad ním, tak buď budeme musieť prírodovedu 
zahrnúť pod teológiu, alebo sa teológia stane odborom prírodovedy. No takéto 
mocenské myslenie neumožňuje sa slobodne rozvíjať ako prírodným disciplínam, tak aj 
teológii. No na to, aby sme v záujme pokroku dosiahli plodný dialóg medzi oboma 
disciplínami, musí byť v oboch odboroch k dispozícii sloboda. No v dnešnom hnutí 
inteligentného dizajnu, a aj v tom, čo sa prezentuje ako „čistá“ veda, to vyzerá tak, že 
takúto slobodu ešte stále sprevádza strach. 

Oddelenie medzi prírodovedeckým skúmaním a teologickou reflexiou by kresťanskú vieru 
odsunulo do zbožného geta, čo by nepomohlo ani jedným ani druhým. Rozdelenie 
neprináša impulzy ani pre teológiu zo strany prírodných vied, ani impulzy zo strany 
teológie pre prírodné vedy. Ale obe, prírodovedecký výskum a teologická reflexia sú 
ľudskými činnosťami, a často dokonca vykonávané tým istým človekom, avšak úplne 
odlišným spôsobom. Preto musia byť navzájom odlíšené, avšak zároveň musia spolu 
spolupracovať. Nahliadnutie do prírody zostáva v konečnom dôsledku vždy 
ambivalentné, pretože nevieme, čo prírodu v najvnútornejšej podstate drží pokope. Aj 
keď sa, spolu s Katolíckym katechizmom domnievame, že Boha môžeme dokázať 
z prírody, takýto dôkaz zostane vždy ambivalentný. Pre veriacich sa stáva existenciálnym 
dôkazom Boha, a rovnako snáď aj pre hľadajúcich. No skeptici v tom vidia len náhodu, 



ktorá ich v ich skepse posilňuje. Viera sa nedá zdôvodniť racionálne, aj keď sa o to stále 
pokúšame. Preto skeptici nemôžu nahlas vystupovať a trvať na tom, že s konečnou 
platnosťou dokázali, že Boh neexistuje. Aj napriek tomu, že tradícia inteligentného 
dizajnu má bohatú históriu, nedokáže tieto hranice dnes ešte prekonať. Môže a mala by 
viesť k premýšľajúcej viere, nie však k dokazujúcej, ktorá môže preukazovať znaky 
„neomylnej istoty“. 


