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Úvod 
O bývalom režime, ktorý u nás vyše 40 rokov panoval, sa hovorí, že bol ateistický. Mys-

lím, že je to nepresný výraz; on bol totiž v skutočnosti „antiteistický“ – Boha nielen ignoro-
val, popieral, ale proti nemu aj aktívne bojoval: vyhlásil mu „totálnu vojnu“ na všetkých 
frontoch, predovšetkým na školách, v masmédiách, vo vede i v kultúre – všade sa muselo 
hovoriť a konať (s nádejou mocných, že po čase sa bude tak i myslieť) podľa paradigmy, čo 
vznikla z konkubinátu dvoch podivných hypotéz, ktoré boli označované ako „vedecké teó-
rie“, hoci v skutočnosti nemali s vedou nič spoločné (boli totiž vytvorené nie na základe 
experimentálne alebo inak dokázaných vedeckých faktov, ale iba na základe tzv. „logiky“, 
presnejšie predstáv, fantázie a prianí ich autorov) – boli to marxizmus a darvinizmus. 

Bývalý režim je dnes občas označovaný aj slovom totalitný – kvôli metódam, ktoré pou-
žíval pri šírení svojich téz a hypotéz a v boji proti svojim odporcom skutočným i domnelým 
(alebo „potenciálnym“). K výrazu „totalitný“ sa žiada čosi dodať: „totalita“ – „umelé (ná-
silné) udržiavanie jednoty“ sa deje v podstate dvoma spôsobmi: represiou a indoktrináciou. 
Minulý režim používal obe metódy, prívlastok „totalitný“ mu teda oprávnene prináleží. Ale 
existujú aj také systémy, ktoré „vsadia“ iba na jednu zo spomenutých metód. Ako nazvať 
tieto, ako ich posudzovať?  

V roku 1989 došlo u nás k známej prevratnej zmene v usporiadaní spoločenského sys-
tému. Zmeny – niektoré pozitívne, iné negatívne (ťažko povedať, ktoré prevažujú) – postih-
li takmer všetko: politiku, ekonomiku, sociálnu oblasť, kultúru, morálku. Azda iba v jednej 
oblasti nedošlo k žiadnej zmene – v predmete a spôsobe šírenia darvinovskej ideológie; ba 
predsa, malá zmena tu nastala: v minulom systéme prevažovala represia, dnes represia 
ustúpila do úzadia, ale o to viac sa dostáva do popredia indoktrinácia. Používajú sa na ňu 
všetky prostriedky a kanály (ako v minulosti): nevynechá sa žiadna príležitosť a žiadne 
miesto, no najväčšia pozornosť sa venuje predsa len školám a masmédiám; aj spôsoby sú 
rovnaké ako v minulosti – totalitné: druhej strane sa jednoducho „neudelí slovo“ (nedá prí-
ležitosť)! Táto skutočnosť je zdrojom veľkého rozčarovania všetkých, ktorí očakávali od 
slobodnejšieho spoločenského systému niečo úplne iné ako pokračovanie v šírení starej 
ideológie starými prostriedkami. 

Z uvedeného vyplýva aj dôvod napísania tejto knihy. Mala by sa stať akýmsi drobným 
závažím, priloženým k niekoľkým iným, podobným, na jednu misku váh, na ktorých druhej 
miske leží ťažký balvan darvinovskej propagandy. Že to nemá veľký význam? Že je to „boj 
trpaslíka s obrom“? Možno, že aj je. Ale či možno mlčať? Možno nereagovať, keď človek 
vidí, ako napríklad „misionári“ darvinovského „náboženstva“ ovládli a zneužívajú tele-
víziu, ten dnes nielen najrozšírenejší, ale aj najúčinnejší (čiže verejnú mienku najintenzív-
nejšie manipulujúci) kanál propagandy? Bolo by možné uviesť desiatky, stovky konkrét-
nych príkladov; pre ilustráciu uvediem aspoň dva: a) Na jeseň roku 2000 STV uviedla (po 
neobyčajne intenzívnej a dlho trvajúcej reklame) seriál BBC „Prechádzky s dinosaurami“. 
Bol to naozaj pozoruhodný film – po stránke technickej (animácia, scéna, „kulisy“), ale ne-
obsahoval vôbec nič, čo by bolo oprávňovalo nazvať ho „dokumentárnym“ – bola to jedno-
ducho fikcia.*) Ale tento fakt televízia pripomenúť „zabudla“, a nik iný nedostal príležitosť 

                                                             
*) Dúfam, že z tejto mojej poznámky niekto „nevyčíta“, že pochybujem o existencii dinosaurov. 

Nič takého. Viem, že dinosaury žili, viem si dokonca predstaviť aj dokumentárny film o nich 
(presnejšie: o ich fosíliách). No uvedený film (aspoň tá jeho časť, čo odvysielala STV) „do-
kumentom“ nebol. Boli tu prinajmenšom vo dvoch prípadoch porušené základné etické pra-
vidlá dokumentu: 1. označenie filmu, založeného výhradne na fikcii názvom „dokument“; 
2. komentár filmu hovoril o istých predstavách jeho tvorcov (týkajúcich sa napr. časových 
období a vzniku uvádzaných živočíšnych druhov) s úplnou samozrejmosťou, akoby išlo o 
fakty, a nie domnienky (nedokázané hypotézy)! Okrem toho slovenská televízia (na rozdiel 
od českej) odvysielala len prvých šesť častí; teda neuviedla posledné tri diely, ktoré mali 
vlastne do istej miery poukázať na „dokumentárnu hodnotu“ filmu: jednak tým, že aspoň 
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povedať: „Ľudia, to čo vidíte, je síce pekné, ale nie je to dokument, je to fikcia!“ Druhý prí-
klad: tvorcovia televízneho „Klubu Nikodém“ sa rozhodli spropagovať nezmyselnú tézu o 
kompatibilite (zlučiteľnosti) darvinizmu a kresťanstva.*) Aby ovplyvnili (zmiatli) čo najviac 
ľudí aj spomedzi kresťanov, vybrali si aktérov, ktorých autoritu v očiach divákov mali po-
doprieť ich akademické a vedecké tituly, a ich vierohodnosť mala byť zasa podporená tým, 
že sa oficiálne hlásili ku kresťanstvu. Čo na tom, že im chýbali tie najzákladnejšie poznatky 
z jednej i druhej oblasti (vedecké i biblické vedomosti). K žiadnemu maléru, k žiadnemu 
„faux pas“ dôjsť nemohlo – pomyselná „druhá strana diskusného stola“ zostala totiž prázd-
na. A tak diváci (nie iba tých pár študentov v štúdiu, ale všetci, čo tvorili to „obrovské audi-
tórium“ pri televíznych obrazovkách) sa nedozvedeli nič o tom, že existuje aj iná alternatíva 
– alternatíva, podoprená nielen vierou, ale i vedou; televízny divák počúval, tak ako kedysi 
„za starých čias“, iba pritakávanie „jedinej pravdivej ideológii“ – starému, krívajúcemu, ale 
zato ešte dosť silnému „vedeckému svetonázoru“ – darvinizmu. 

Práve toto boli tie rozhodujúce podnety (povestné „posledné kvapky“), ktoré ma priviedli 
k rozhodnutiu napísať túto knihu. Chcel by som prostredníctvom nej aspoň malej časti 
spomínaného „obrovského auditória“ oznámiť, že existuje aj druhá alternatíva, opierajúca 
sa nielen o Bibliu, ale aj o nepopierateľné vedecké fakty; ukázať, že tieto fakty nielenže nie 
sú v rozpore s biblickou zvesťou, ale sa s ňou navzájom dopĺňajú – skrátka, že niet rozporu 
medzi (skutočnou) vedou a (pravou) vierou. 

Nešlo mi teda o žiadnu vedeckú prácu, ale, opakujem, o ponuku alternatívy nášmu obča-
novi („priemernému“ človeku). Tomu som prispôsobil aj štýl a jazyk. Snažil som sa, aby 
bol zrozumiteľný, čo najjednoduchší. No nie vždy sa dá hovoriť o zložitých veciach jedno-
ducho;**) pochopenie niektorých vecí vyžaduje totiž isté predpoklady (aspoň najzákladnej-
šie vedomosti). Teda aj pochopenie všetkých faktov a súvislostí, uvedených v tejto knihe, 
predpokladá istú „predprípravu“ – vedomosti zhruba na úrovni všeobecného stredoškolské-
ho vzdelania. Neznamená to však, že ľudia s nižším alebo vyšším vzdelaním ju čítať nemô-
žu. Tí prví však možno budú mať pri čítaní niektorých častí isté problémy – a preto možno 
budú musieť nazrieť aj do inej literatúry (napr. do učebnice svojho syna či dcéry, do nejakej 
encyklopédie a pod., alebo tiež do Biblie); tí druhí tam možno nájdu, popri im známych 
(„banálnych“) veciach, aj niečo nové, niečo z iného ako ich odboru. Lebo hoci sa kniha za-
oberá jedným (a hneď tu by som zdôraznil, že i jedinečným) fenoménom – životom, predsa 
nie je „monotematická“: rôzne aspekty života sú do istej miery samostatné (i keď spolu sú-
visiace) témy, patriace do rôznych odborov. V knihe som ich rozdelil do šesť samostatných 
častí; no nemohol som sa vyhnúť tomu, aby v jednotlivých častiach neboli spomenuté (as-
poň okrajovo) niektoré fakty, ktoré „patria“ do inej časti. Rôzne aspekty života sú totiž tak 
tesne previazané, že pri ich prísnom roztriedení („izolovaní“) by opis života bol neúplný 
a skreslený. Dalo by sa to ilustrovať na príklade: keby ste mali podrobne opísať veľkú, 
mnohoúčelovú budovu s veľmi zložitou konštrukciou, postavenú z mnohých materiálov, a 
chceli by ste o nej hovoriť napríklad z hľadiska jej konštrukcie, nemohli by ste sa vyhnúť 
zmienke o materiáloch príslušných konštrukčných prvkov (a o zmysle, účele konkrétneho 
riešenia) – no tiež naopak.  

                                                                                                                                                  
čiastočne tu bolo vysvetlené z čoho, z akých podkladov (treba tu povedať, že veľmi nespo-
ľahlivých) vychádzali scenáristi, ale tiež aká technika bola pri nakrúcaní použitá (spôsob 
animácie a triky). Práve tieto diely seriálu teda programoví pracovníci STV nezaradili – nech 
naivnému slovenskému televíznemu divákovi zostane ilúzia „dokumentu“, „vedeckej prav-
divosti“ filmu! 

*) Je to narážka na reláciu, ktorú odvysielala STV v auguste r. 2000. 
**) Život je veľmi zložitý po každej stránke. Kedysi sa myslelo, že tzv. základ života je jedno-

duchý; ale ako veda začala prenikať hlbšie a hlbšie do tajomstiev zloženia a fungovania bio-
logických systémov, ukazovalo sa stále jasnejšie, že každý krok, každý dej, každá štruktúra 
predtým pokladaná za jednoduchú (za také ich považoval napr. DARWIN), sú v skutočnosti 
zviazané s neuveriteľne zložitými štruktúrami a biochemickými pochodmi, ktoré nemožno 
odbiť ani mávnutím ruky, ani frázou, ani neprípustným zjednodušením. 
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Ale otázka „evolúcia, či stvorenie?“ je iba jednou z mnohých, pred ktoré nás fenomén 
ŽIVOT stavia. Je tu množstvo iných problémov, otázok, aspektov (teoretických i praktic-
kých, biologických i duchovných). Niektoré z nich som sa pokúsil v knihe načrtnúť. Zá-
merne som načrel do veľmi rozdielnych problémov, oblastí života (napr. zázraky živej prí-
rody a duchovný život človeka; otázky genetiky a zmysel ľudského života; pôvod života a 
praktické rady pri ošetrovaní chorých atď.), aby som naznačil obrovskú šírku problematiky, 
aby vynikol fakt, že kratučké slovo „život“ je azda najobsažnejším slovom nášho slovníka, 
slovom, ktoré označuje tie najväčšie hodnoty a evokuje tie najpálčivejšie otázky človeka.  

Je treba sa ešte zmieniť o tom, ako som knihu usporiadal, aby – napriek veľmi širokej a 
rôznorodej problematike, ktorou sa zaoberá – sa v nej čitateľ mohol dobre orientovať, aby 
napr. (napriek tomu, že v knihe nie je uvedený vecný register) ľahko našiel stať o tej otázke, 
ktorá ho momentálne zaujíma; alebo aby si zložitejšie (poprípade zdanlivo odťažitejšie) 
otázky mohol ponechať na neskôr, a pritom, aby sa ani pri takomto stručnom („pre-
hľadnom“) prvom čítaní súvislosť a ucelenosť vážnejšie nenarušila:  

• 1. knihu – ako už bolo spomenuté – som rozdelil tradičným spôsobom na časti a kapito-
ly: v prvých troch častiach (I. – III.) sa píše o živote z hľadiska prevažne biologického, ďal-
šie tri časti (IV. – VI.) sa zaoberajú životom z aspektu prevažne duchovného.  

• 2. použil som tri druhy poznámok: a) poznámky v texte (vytlačené petitom), ktoré 
priamo nadväzujú na základný text a bližšie konkretizujú, vysvetľujú alebo ilustrujú opiso-
vanú problematiku; b) poznámky pod čiarou (označené hviezdičkami v hornom indexe: 

)
, 

poprípade
 )

,
 )

), ktoré objasňujú význam slova, výrazu alebo nejakej uvádzanej skutoč-
nosti, poprípade ich stručne charakterizujú; c) „Poznámky (doplnky a exkurzy)“ na konci 
knihy (odkazy na ne sú označené číslami v hornom indexe: 

1)
, 

2)
 atď.); tieto dopĺňajú text 

obyčajne obsiahlejšími (niekedy svojím rozsahom dokonca podstatne presahujúcimi text, 
ktorý „komentujú“) dodatkami, doplnkami, neraz i „exkurzmi“, zasahujúcimi do inej, avšak 
s opisovanou témou súvisiacej, problematiky. Knihu možno čítať aj bez nich, a vrátiť sa 
poprípade k nim až dodatočne – kvôli rozšíreniu a prehĺbeniu pohľadu na veci a problémy, 
o ktorých sa v knihe píše, ale najmä kvôli poznaniu širších súvislostí, ktoré možno niekomu 
nemusia byť dosť zrejmé. 

Želám čitateľovi, aby mu táto kniha priniesla úžitok – buď poučenie alebo aspoň upria-
menie pozornosti na isté skutočnosti (o ktorých nájde podrobnejšie informácie v knihách 
uvedených v poznámkach pod čiarou alebo v zozname odporúčanej literatúry na konci tejto 
knihy,) poprípade v inej vhodnej odbornej literatúre). 

M. B.  

                                                             
) Zoznam obsahuje niekoľko knižných a „video-“ titulov – diel autorov, vychádzajúcich úplne 

alebo čiastočne z kreacionistických pozícií, ktoré vyšli v posled ;ných rokoch v slovenskom 
alebo českom jazyku. 
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