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Problematika vzťahu vedy a náboženstva je predmetom diskusií a kniž-
ných diel najmä v poslednom storočí, keď veda zaznamenala prudký rozvoj.
Zapájajú sa do nej tak vedci (A. McGrath, R. Dawkins, G. Coyne, J. Polkinghorn),
ako aj filozofi (A. Peacocke, A. N. Whitehead, W. L. Craig, D. Dennett) a teoló-
govia (T. F. Torrance, N. Murphyová, T. Tracy). Práve o ich postojoch hovorí vo
svojej knihe atómový fyzik a teológ Ian Graeme Barbour, laureát Templetonovej
ceny za pokrok v oblasti náboženstva z r. 1999. Jeho publikácia When Science
Meets Religion (2000, slov. preklad Keď sa veda stretne s náboženstvom; ďalšie
diela I. Barboura: Religion in an Age of Science, 1990; Ethics in an Age of Tech-
nology, 1993; Religion and Science : Historical and Contemporary Issues; 1997)
je úvodom do problematiky vzťahu vedy a náboženstva, pričom rozlišuje štyri
hlavné kategórie ich vzťahu: vzájomný konflikt, nezávislosť, dialóg alebo integrá-
cia. Autorovým zámerom je poukázať na to, že vo svetle nových vedeckých po-
znatkov je potrebné nanovo premyslieť a preformulovať niektoré náboženské
predstavy a tvrdenia (predstava o bezčasovom Bohu).

Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola všeobecne charak-
terizuje spomínané štyri typy vzťahov. V ďalších kapitolách autor uvádza, ako
konkrétne vedecké teórie a objavy súvisia s náboženskými výpoveďami o Bohu.
Rôzne postoje k danej téme delí vždy do štyroch základných kategórií a na zá-
ver uvádza ich syntézu i vlastný názor.

V druhej kapitole sa venuje astronomickým poznatkom o vzniku a vývoji
vesmíru. Spomína teóriu veľkého tresku i najnovšie teórie veľkého zjednotenia
(supersymetrie a superstrún, s. 62). Základný konflikt s teológiou stvorenia vi-
dí v tvrdeniach, že celý proces evolúcie vesmíru začal spontánne a náhoda ma-
la rozhodujúci vplyv aj na jeho ďalší priebeh. Náboženské vysvetlenie naproti
tomu zdôrazňuje Stvoriteľa, ktorý naplánoval svet tak, aby v ňom vznikli rozum-
né, slobodné bytosti. Barbour nesúhlasí s pokusmi o násilné zosúladenie výpo-
vedí Biblie s vedeckými poznatkami (napr. stotožňovanie jedného dňa Božieho
času s miliardami rokov pozemského času, s. 68). Zaujímavé sú podľa neho
možnosti dialógu medzi kozmológiou a náboženstvom, ktorý vzniká v tzv. medz-
ných situáciách vo vede. Súvisí s podmienkami vedeckého výskumu, s inteligibi-
litou vesmíru, či s fungovaním náhody a nevyhnutnosti. Vedci vychádzajú z pre-
svedčenia, že vesmír možno rozumovo pochopiť, lebo je v zásade usporiadaný
a fungujú v ňom presné zákony. Na otázku, odkiaľ tieto zákony pochádzajú,
však už nemôžu dať odpoveď. Tu prichádza na rad náboženské vysvetlenie, že
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vesmír je inteligibilný, lebo jeho Tvorca ho stvoril racionálne (s. 78). Rovnako
náhodný – kontingentný – charakter existencie vesmíru, jeho hraničných pod-
mienok, zákonov i udalostí je výzvou hľadať odpovede mimo vedy. Najužší vzťah
medzi kozmológiou a náboženstvom predstavujú integračné modely priro-
dzenej teológie, ktoré na základe určitých vedeckých poznatkov (presná hod-
nota fyzikálnych konštánt v počiatočnom štádiu vesmíru) budujú argumenty
o existencii inteligentného projektanta vesmíru (antropický princíp, s. 82).
Barbour však poukazuje i na to, že zatiaľ čo účelnosť stvorenia sa tradične stotož-
ňovala s deterministickým poriadkom, dnes je zrejmé, že súčasťou fungovania
sveta sú aj náhodné procesy (kvantová neurčitosť, evolučné mutácie), a preto
je nutné opustiť predstavu Boha ako hodinára, ktorý stvoril a riadi svet s čisto
deterministickými zákonmi.

V tretej kapitole svojej knihy I. Barbour na základe objavov kvantovej
fyziky ukazuje, že existencia náhody alebo neurčitosti v mikrosvete ešte nezna-
mená, že je vylúčená teistická predstava o Bohu. Práve naopak, Heisenbergova
interpretácia kvantovej neurčitosti ako objektívnej vlastnosti prírody – ktorá,
podľa jeho vlastných slov, „obnovila pojem potencionality“ (s. 94) vo svete –
otvorila novú škálu možností pre vysvetľovanie Božej činnosti vo svete. Barbour
to charakterizuje takto: „Budúcnosť nie je jednoducho neznáma; o budúcnosti
nie je nerozhodnuté. Otvorených je viacero alternatív a je tu možnosť vzniku
nového, ktoré nemožno predpovedať. Čas znamená jedinečnú historickosť a ne-
opakovateľnosť; ak by sa svet dostal do predchádzajúceho vývinového štádia;
nevyvíjal by sa tým istým smerom ako doteraz; v každom bode jeho vývoja sa
totiž spomedzi existujúcich potencionalít môže aktualizovať iná udalosť.“

Teológia môže podľa neho reagovať na existenciu kvantovej neurčitosti
dvoma spôsobmi: 1. Tvrdením, že výber zo škály možností nie je vecou náhody,
ale vyberá tu Boh, pričom neporušuje prírodné zákony, no nemôže byť ani ni-
mi „odhalený“. (Nie sú tu teda iné „skryté premenné“, ktoré by odstránili neurči-
tosť nášho poznania, ale skôr je tou „skrytou premennou“ Boh.) 2. Tvrdením,
že zákon i náhoda sú súčasťou Božieho plánu. („Pomocou potencionalít zabu-
dovaných do vyšších foriem organizácie dokáže Boh určiť smerovanie evolučnej
zmeny, hoci presne predvídať sled udalostí nedokáže.“ – s. 99)

Poznatky kvantovej fyziky vo vzťahu k náboženstvu môžu byť aplikova-
né aj iným spôsobom, a to keď slúžia na utváranie epistemologických modelov
(časticovo-vlnový model ako príklad komplementarity, pomocou ktorej možno
prekonať ohraničenosť ľudského myslenia) alebo na formulovanie metafyzikál-
nych tvrdení o svete (holistické chápanie atómu ako základ pre holistické chápa-
nie sveta), ktoré sú akousi paralelou k náboženským tvrdeniam.

Štvrtá kapitola sa zaoberá vzťahom evolučnej teórie a teologickej náuky
o kontinuálnej Božej činnosti vo svete (creatio continua). Tézu o konflikte medzi
biologickou evolúciou a teistickým Bohom zastávajú naturalistickí neodarvinisti,
ktorí tvrdia, že hnacou silou evolučného vývoja je jedine náhoda, a tiež kreacio-
nisti, podľa ktorých je evolúcia nezlučiteľná s tým, čo hovorí Biblia. Zástanco-
via prísneho oddelenia vedy od náboženstva argumentujú rozličným jazykom,
ktorý tieto oblasti používajú a ktorý svedčí o ich celkom odlišnej funkcii. Niektorí
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(W. Stoeger) zasa hovoria o dvoch typoch kauzality: Boh ako prvá príčina ko-
ná prostredníctvom sekundárnych príčin prírodného sveta, ktoré sú predmetom
skúmania prírodných vied, pričom svet i vedy majú svoju autonómnosť. I. Bar-
bour je však toho názoru, že by sme sa mali usilovať o konzistentnú interpretáciu
celej skúsenosti a nevytvárať zbierku jazykov bez akejkoľvek príbuznosti (s. 133).
Poukazuje na konceptuálne paralely medzi evolučnou teóriou a teologickými
doktrínami, a to tak z hľadiska zložitosti a samoorganizácie, ako aj z hľadiska
prenosu informácie, či idey kauzality pôsobiacej zhora nadol, od vyšších úrovní
k nižším. Všetky tieto pojmy ponúkajú podľa neho potenciálne spôsoby hovo-
renia o vzťahu Boha ku svetu (s. 152). K integrácii medzi evolučnou teóriou a teo-
lógiou dochádza v troch smeroch: 1. v prirodzenej teológii, keď niektoré evoluč-
né argumenty svedčia v prospech existencie účelového plánu samoorganizujú-
ceho sa vývoja (s. 144 – 148); 2. v teológii prírody, ktorá vytvára evolučné modely
Boha (Peacockov Boh ako komunikátor informácií, s. 148 – 149); 3. v procesovej
filozofii, ktorá využíva evolučné idey (procesy zmeny sú fundamentálnejšie než
pretrvávajúce formy hmoty a neexistuje absolútna hranica medzi ľudskou a mi-
moľudskou formou života).

V piatej kapitole sa Barbour zameriava na človeka, a to z hľadiska poznat-
kov genetiky, neurovedy a sociobiológie, pričom poznatky týchto vied porovnáva
s náboženským chápaním človeka a jeho podstaty. Hoci za Darwinových čias sa
evolučná teória chápala ako ohrozenie výnimočného statusu ľudskej bytosti,
odvtedy výskumy odhalili okrem podobností aj mnohé odlišnosti človeka od
ostatných členov živočíšnej ríše, a preto už evolučný pôvod ľudskú jedinečnosť
tak neohrozuje. Ľudia sa vyznačujú rozumovou a umeleckou kreativitou i osob-
nými vzťahmi, čím vysoko prevyšujú ostatné živočíšne druhy. Viaceré nové ve-
decké disciplíny však dnes značne spochybňujú tradičné náboženské presvedče-
nia dotýkajúce sa ľudskej podstaty. Napríklad sociobiológia ponúka vysvetlenie
ľudského správania, vrátane morálky, z evolučného hľadiska, behaviorálna gene-
tika zasa tvrdí, že sme vo svojom správaní determinovaní génmi, čo je nezlučiteľ-
né s ľudskou slobodou v jej bežnom chápaní (s. 155). Podobne ako v iných ob-
lastiach, aj tu zástupcovia reduktívneho materializmu (F. Crick, D. Dennett) za-
stávajú tézu o nezlučiteľnosti vedeckého a náboženského pohľadu na človeka,
keďže podľa nich je človek „iba balíkom neurónov“ (s. 156). Tradičná dualistická
koncepcia tela a duše, v ktorej je duša nehmotná, a teda neprístupná vedeckému
skúmaniu, má zasa za následok prísne oddelenie vedy od náboženstva. A rov-
nako i jej lingvistická podoba, podľa ktorej nejde o dve odlišné entity, ale len
o výrazy z dvoch odlišných foriem diskurzu dotýkajúceho sa ľudskej bytosti
(s. 169). Barbour sa prikláňa k pohľadu na osobu ako na psychosomatickú jed-
notu, čo je podľa neho bližšie biblickému pohľadu i poznatkom súčasnej vedy.
Navyše zastáva názor, že biblické pojmy hriechu a vykúpenia by sa dnes mali
reinterpretovať v kontexte evolučnej histórie, sociálnych a behaviorálnych vied
(s. 172).

Posledná, šiesta kapitola sa zaoberá rôznym chápaním vzťahu Boha a prí-
rody a možnosťami Božieho pôsobenia vo svete. Je v zásade zhrnutím predchá-
dzajúcich kapitol, týkajúcich sa vesmíru, mikrosveta a ľudskej bytosti. Barbour
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opäť zdôrazňuje najmä dialogický prístup, v ktorom sa vzťah Boha ku svetu for-
muluje pomocou vedeckých pojmov (napr. samoorganizácia alebo informácia),
a integračný prístup, v ktorom sa Boh pokladá za príčinu pôsobiacu vo svete
zdola nahor (bottom-up) alebo zhora nadol (top-down), ovplyvňovaním neur-
čitých stavov bez porušenia prírodných zákonov. Boh pritom nemusí na kvan-
tovej úrovni zasahovať ako fyzikálna sila, stačí, ak pomocou energie blížiacej sa
k nule uskutoční jeden z už existujúcich potenciálnych stavov (môže napríklad
určiť moment rozpadu konkrétneho rádioaktívneho atómu, s. 214). Za istých
podmienok totiž môžu veľmi malé rozdiely na mikroúrovni spôsobiť veľké zme-
ny na makroúrovni a Boh tak môže ovplyvňovať udalosti vo svete na rôznych
úrovniach.

Barbour svojou knihou priam burcuje k tomu, aby teológovia i vedci opus-
tili svoje často strnulé náhľady (kreacionizmus, redukcionistický materializmus)
a dali sa inšpirovať vo svojich úvahách druhou stranou. Jeho postoj je teda
jasne na strane dialógu a integrácie medzi vedou a náboženstvom, hoci si zjavne
uvedomuje limity takéhoto prístupu. Aj keď je zameraný hlavne metodologicky,
usiluje sa popritom uviesť čitateľa do najhlavnejších tém súčasného dialógu
medzi vedou a náboženstvom. So sebaistotou sa pritom pohybuje v širokom
spektre literatúry, od diel klasikov (od Augustína po Kuhna) až po diela súčas-
ných autorov z uvádzaných vedných odborov. Preto je jeho kniha veľmi vhod-
ným čítaním najmä pre študentov a pedagógov.

Hoci sa občas zdá, že do kategórie dialógu a integrácie sa v Barbourovom
ponímaní môžu dostať len veriaci s liberálnym vzťahom k výpovediam nábo-
ženstva (napr. ortodoxného žida Schroedera radí do kategórie konfliktu, hoci
on sám ako astrofyzik by sa zrejme zaradil skôr do dialógu), predsa je čítanie
jeho knihy podnetné, pokiaľ ide o hľadanie odpovedí na námietky, ktorým dnes
čelí tradičný teistický pojem Boha. Je zrejmé, že modely využívajúce v úvahách
o Bohu vedecké predstavy a pojmy neposkytujú úplný a adekvátny obraz
skutočnosti, no spoločne s procesuálnou filozofiou či kenotickou teológiou –
ktorým Barbour rovnako fandí – umožňujú formulovať pojem Boha tak, aby
bol blízky i prírodovedecky orientovaným dnešným ľuďom.
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