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• 14

Všichni se tiše a neuvědomovaně snažíme v terénu nalézt fakta, která by podpořila naši oblíbenou hypotézu.
Ze sebe a ze své doby zřejmě nejsme schopni úplně vystoupit, ale přesto se o to musíme alespoň snažit.

• 17

(…) Hypotéza musí stát na faktech – a nikoli fakta na hypotéze.

Podobně je tomu s myšlenkou evoluce: mnoho z nás křesťanů by intuitivně bylo velice rádo, kdyby evoluce
nebyla a kdybychom žili v klidném a neměnném vesmíru. Jenomže fakta jsou fakta a hypotézu neměnného
světa je třeba opustit, nechceme-li žít v iluzi. Mnozí křesťané spotřebovávají svůj čas tím, že se snaží shro-
mažďovat doklady o tom, že evoluce neexistuje. Nejde o to, že ve shromažďování nejsou příliš úspěšní,
ale o to, že tento postup je sám o sobě nesprávný. Správný postup je ten, že své hypotézy budujeme z po-
zorování přírody a z výsledků našich experimentů. Naopak to nejde. Pevně věřím, že poctivé a důsledné
objevování zákonů vesmíru nás povede k mnohem živějším barvám, mnohem ostřejšímu obrazu Božímu,
než jaký jsme si kdysi představovali v našich tradičních úvahách. (…)

• 18

(…) Diskuse má smysl jen tehdy, když diskutující vstupuje do rozhovoru s rizikem, že bude muset změnit
své názory. Jinak nejde odiskusi, ale o demagogii, omonolog, ve kterém se stůj co stůj snažím svéhopartnera
přesvědčit a dialog nahrazuji skrytým poučováním.

• 24

(…) Pro židovského věřícího jsou zázračná všechna Boží díla, od polního kvítí, které Bůh obléká, až po
nebesa vypravující Boží slávu. Evropan by žádal, aby při zázraku byly porušeny přírodní zákony, a pro
přírodovědce de facto žádný zázrak neexistuje.

• 25

Evoluční biologové proti zastáncům konceptu inteligentního designu v zásadě nic nenamítají, až na po-
známku, že se nejedná o vědu, a v tommají pravdu. Inteligentní Designér je totiž experimentálně nedokaza-
telný, a přírodovědec tedy tuto hypotézu nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit.

• 29

(…) možná, že jednou objasníme všechny zázraky a všechny záhady, od vzkříšení Lazara po kolektivní
nevědomí, a všechny nevysvětlitelné jevy se nám vejdou do zatím neobjevených fyzikálních pravidel, tak
jak ze šuplíku „Jevy porušující fyzikální zákony“ budeme s rozvojem vědy stále další a další dnešní zázraky
přesunovat do zásuvky „Jevy v souladu s fyzikálními zákony“. Pro středověkého člověka by moje laserové
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ukazovátko bylo nutně zázrak. Podobně budou možná za dvě stě let naši potomci chytřejší než my teď.
Nemyslím ovšem, že to povede k odkouzlení přírody. Naopak, domnívám se, že si hlouběji uvědomíme
zázračnost veškerého přírodního dění a budeme se více než dnes podivovat tomu, jak předměty naslouchají
přírodním zákonům a ukázněně se řídí zákony vesmíru. Neskončíme tedy prohlášením „zázraky nejsou“,
ale opatrným tvrzením, že se právě nacházíme v zázraku, a to v zázraku našeho vesmíru.

• 50

Kreacionisté zastávají názor, že člověka stvořil Bůh, a evolucionisté říkají, že člověk jakožto savec vznikl
vývojem ze synapsidních plazů. Oba názory přitom nejsou tak neslučitelné, jak by semohlo na první pohled
zdát. Je totiž namístě se badatelů zeptat, kdo tedy dal život konkrétnímu diskutujícímu – byli to jeho rodiče,
anebo Bůh?Najednou zjišťujeme, žemísto jedné pravdy zdemámedva pravdivé výroky. Oba výroky – jsem
dítětem svých rodičů a jsemdítětemBožím – jsou ze svého úhlu pohledu pravdivé. Obě odpovědi na otázku po
původu celého lidského rodu – zda jej stvořil Bůh, jak by řekl kreacionista, anebo zda jej vytvořila evoluce,
jak by řekl evolucionista, – tedy mohou být kladné.

• 59

Pro dějiny vědy je nesmírně zajímavý fakt, že na stejnou myšlenku přicházejí dva lidé [Charles Darwin
a Alfred Russell Wallace] na různých místech Země téměř současně. Oba byli Angličané, oba ovlivnila
četba Thomase Malthuse a oba vnímali přírodu jako nemilosrdný boj silných proti slabým. Historikové
vědy obvykle poukazují na to, že právě takováto atmosféra vládla ve viktoriánské Anglii – raný bezuzdný
kapitalismus s rozdělením společnosti na vykořisťující a vykořisťované. Dnes se na přírodu díváme zřetelně
odlišně. Vnímáme ji především jakomísto, kde se spolupracuje a kde jsou jednotlivé druhy provázány složi-
tou sítí vzájemně výhodných spoluprací, od opylující včely odměňované od květin nektarem po mravence
ochraňující mšice, jež odměnou za ochranu poskytují medovici. Celá situace je pro nás cenným poučením:
vědu nikdy neděláme ve vzduchoprázdnu a všichni jsme děti své doby. Příroda se tak pro nás stává jakýmsi
Rorschachovým testem: vidíme v ní to, co jsme připraveni vidět.

• 70

(…) Za skutečné považujeme jen to, co je měřitelné. Avšak to je jen díl pravdy.

• 72

(…) Pokud je sám Inteligentní Designér bytost mimo hmotu, prostor a čas, potom tato hypotéza nepatří do
vědy. To, že je teorie Inteligentního Designéra nevědecká, však neznamená, že je nesprávná. Vždyť nám,
nevědcům a neteologům, nejde ani tak o to, abychom pochopili svět z vědeckého úhlu pohledu, ani o to,
abychom jej pochopili z úhlu teologického. Jde nám o to, abychom pochopili svět, jaký je, a poznali své místo
v něm.

• 74

Není divu, že věda, které se daří zvolna, ale přece přicházet na kloub tajemství přírody, je vnímána jako
konkurentka a Pán Bůh našich představmusí s každým novým vědeckým objevem přebíhat do stále nových
a doposud nerozřešených útočišť. S vynálezem dalekohledu musel Pán Bůh našich představ prchnout dál
do vesmíru a s letem Jurije Gagarina a vznikem Hubbleova teleskopu za hranice viditelného vesmíru.
Vynález elektronového mikroskopu přinutil Pána Boha našich představ prchnout do rozměrů menších než
dva nanometry. Toho času se skrývá za Heisenbergovým principem neurčitosti a vznikem života. Uvidíme,
na jak dlouhomu úkryty postačí. První zřejmě navěky, druhý na omezenou dobu. Pokud nedostatek vědec-
kého zdůvodnění znamenal pro určitý typ lidí důkaz Boží existence, potomdostatečné vědecké zdůvodnění
pro tytéž lidi nutně znamená důkaz Boží neexistence. Ale nemůže tomu být ještě jinak – třeba tak, že naše
představy o Pánu Bohu byly jednoduše příliš primitivní, příliš dětské? Pak by nám, věřícím, prokazovala
věda cennou službu tím, že by upozornila na naše omyly.

• 80

Věřící evoluční biologové (…) kreacionistům i zastáncům Inteligentního Designéra oprávněně vytýkají, že
paradoxně snižují Boží moc tím, že Boha nutí stále znovu a znovu porušovat fyzikální zákony, které sám
stvořil. Je-li totiž Bůh Stvořitelem fyzikálních zákonů, pak jej kreacionisté nutí, aby je nezávislým stvořením
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každého nového živočicha znovu a znovu porušoval. Zastánci inteligentního designu jsou na tom lépe: ti
Boha nutí, aby tyto zákony porušoval jen občas. Proč by Pán Bůh, který stvořil vesmír i s jeho zákonitostmi,
musel neustále „postrkovat“ hmotu navzdory pravidlům hry, která sám vytvořil? Nebyla by představa
vývoje od Velkého třesku po Beethovena zcela v rámci přírodních zákonitostí elegantnější? A nenapovídá
nám tato představa sama o sobě již něco důležitého o Pánu Bohu?

Tvrzením, že hmota, kterou Bůh stvořil, se nikdy nemůže vyvinout do ničeho živého, kreacionismus Pána
Boha ponižuje. Sebevědomými úvahami o tom, že na Zemi nikdy nemohou vzniknout nové druhy orga-
nismů, snižujeme Boží všemohoucnost. Zesměšňujeme představu, že nebesa a země, o nichž vyznáváme,
že jsou dílem Božích rukou, nemohou nikdy vykvést do inteligence, svobody a schopnosti milovat jednoho
z tvorů. Neustále po Bohu žádáme, aby své stvoření zázračně postrkoval, aby si vedle fyzikálních zákonů,
jichž je tvůrcem, neustále pomáhal jejich porušováním. To je podle nás pravý obraz Boha Stvořitele. Trochu
postrčit svět při Velkém třesku. Trochu pomoci hmotě při vzniku RNA. Trochu zázračnosti pro vznik první
živé buňky. Kouzelně vyčarovať z hlíny všechna zvířata a rostliny, navzdory fyzikálním zákonům, které
sám stanovil. Porušit zákony vesmíru stvořením každého jednotlivého zvířete a rostliny. Zázračně vytvořit
člověka. – Copak opravdu věřící člověk není spokojen, dokud se na co nejvíce místech neporušují fyzikální
zákony? Nebyla by představa Pána Boha, který stvořil pravidla hry a jedná uvnitř nich, mnohem elegant-
nější? Fyzikální zákony platí, na tom se shodne evolucionista i kreacionista. Všichni se shodneme na tom, že
platí teorie relativity a zákon setrvačnosti. Všichni se shodneme na tom, že Archimédův zákon platí, stejně
jako Pythagorova věta a Ohmův zákon. Proč by z nich potom Pán Bůh musel co nejčastěji vybočovat, aby
byl kreacionista spokojen? A pokud tyto zákony platí a nepovažujeme je za útok proti Bohu, proč by potom
princip přírodního výběru měl takovým útokem proti Bohu být?

• 90

Pokud věda přijde s novým objevem, považuje se to za vítězství vědy, za krok vpřed, a nikoli za hanbu,
že jsme dodneška zastávali nesprávný názor. Když je církev nucena konstatovat, že se v něčem mýlila, po-
važuje se to naopak za prohru církve, za krok zpět. Když pod tlakem faktů bylo třeba přijmout heliocentrický
model, chápalo se to ve vědě jako postup a v církvi jako ztráta pozic. Když pod diktátem faktů bylo třeba
přijmout skutečnost evoluce, znovu se to někdy chápe jako výhra vědy a prohra církve.

• 91

Každý nový vědecký objev, který poukazuje na neplatnost starých představ, je oslavován jako pokrok.
Když einsteinovská fyzika vyvrátila newtonovskou, teorie relativity se chápala jako velké vítězství vědy.
A oprávněně: vždyť jsme v poznání světa udělali zase krůček kupředu.

Kupodivu, v teologii to takto nefunguje. I v dějinách církve sice můžeme sledovat vývoj myšlení, názorové
posuny a spory mezi jednotlivými teology, místo oslav však zůstává v myslích věřících zpravidla určitá
hořkost.

• 92

Vždy vidíme stejný vzorec: církev něčemu věří a něco učí, a opačné názory potírá. S určitou bolestí při-
znávám, že má-li k tomu moc, tak nemilosrdně. Teprve když se věci stávají neúnosnými a omyl je do očí
bijící, teprve tehdy se konstatuje, že se něco vlastně špatně interpretovalo. Jinými slovy – teprve tehdy, když
pozitivní, materialistická věda zatlačí církev do beznadějného postavení, pak se zpětně deklaruje, že by věci
mohly být i jinak.

• 95

(…) Přinutí-li nás příroda změnit naše názory o sobě a o Bohu, tím líp! Jestli nás něco na světě osvobodí,
pak je to pravda. A pevně věřím, že z tohoto bádání se zrodí víra dospělých, víra, která se s dychtivostí
a s radostí vrhne do poznávání a načerpá z něj nekonečnou inspiraci. Myslím, že poslání nás křesťanů je
jiné než obětovat energii a úsilí pro obhajobu dobových církevních názorů: naším úkolem je hledat pravdu.

• 98

U nových objevů lze vystopovat společný vzorec: někdo se na věc podívá z nečekaného úhlu pohledu,
a zboří stará dogmata. Nějakou dobu se mu nevěří nebo sklidí posměch, ale pravda nakonec, třeba i po
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smrti badatele, vyjde najevo. Přírodovědci jsou proto ze své podstaty ostražití k dogmatům a mají v sobě
téměř geneticky zakódovanou nedůvěru ke starým pravdám.

• 110

(…) Rozum máme k tomu, abychom se snažili přijít na smysl věcí. Nemůžeme se přece zastavit u zdánlivě
pokorného konstatování, že „Bůh tomu tak chtěl“.

• 112

Zemi jsme obepnuli družicemi, výblesky krásy lidského génia – a tytéž družice odrážejí zpět na povrch
planety telenovely a reality show.

• 149

(…) Kdysi v evoluci člověka došlo k zásadnímu zvratu – lidé náhle z určitých důvodů cítili potřebu tvořit
umění, což je znak, kterým se člověk jednoznačně a jasně odlišuje od všech námznámých organismů.Vzniká
tak zcela nová oblast duchovního (ve smyslu nehmotného) světa člověka, oblast, která z pragmatického,
praktického pohledu žádný význam nemá. Kresbami se člověk nezahreje ani nenasytí. Darwinismus dluží
odpověď na to, proč náš druh ve své evoluční minulosti začal tvořit umění – názor, že člověka lze reduko-
vat člověka na průsečík genů a prostředí, je z tohoto úhlu pohledu těžko udržitelný a je třeba vedle genů
a prostředí definovat třetí významnou oblast, která se podílí na výsledném jednání, ať již ji nazveme lidský
duch, vůle, svoboda či duše.

• 153

Alfred North Whitehead

• Srážka dvou doktrín není katastrofa – je to příležitost.

• 158

Evoluční myšlenka neuzavřenosti stvoření – fakt, že nové druhy stále vznikají, vede k vědomí, že reálně
existuje jen zlomek z nekonečného počtu nových organismů, které by teoretickymohly být. Pokud zde před
třemi miliardami let byly bakterie a z nich vznikl člověk, možná tu za další tři miliardy let budou tvorové
natolik od člověka odlišní, jako se my dnes lišíme od bakterií. Myšlenka nekonečného množství organismů
je mnohem podivuhodnější než představa uzavřené zoologické zahrady, kterou šestého dne Bůh předal
lidem k užívání.

• 161

To, že věci poslouchají fyzikální zákony, je stejně zázračné jako porušení těchto zákonů.

• 162

Vždycky se najde někdo, kdo prohlásí, že evolucionismus je v příkrém protikladu ke křesťanství. Jenomže
jestli věci mají mít smysl, musím věřit tomu, co vidím. A ať si teologové poradí s faktem evoluce, jak chtějí:
každý máme své starosti. Odmítám nařčení, že uznávat fakt evoluce je něco protikřesťanského.

• 163

Jsem přesvědčen, že evoluce, přestože probíhá náhodnými změnami, není prosta smyslu a že dějiny světa
nejsou pusté.
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