
SSttvvoorriill  BBoohh  vvššeettkkoo?? TTeeddaa  aajj  zzlloo?? 
((ČČoo  nnaa  ttoo  EEiinnsstteeiinn??))  

Príbeh: 
Univerzitný profesor vyzval svojich študentov na diskusiu na tému existencie zla. 

Začal slovami: „Stvoril Boh všetko, čo existuje?“  
Jeden zo študentov bez váhania odpovedal: „Áno, stvoril!“ Profesor sa pýtal ďa-

lej: „Stvoril Boh skutočne všetko?“ „Áno, pán profesor,“ odpovedal študent. Profe-
sor pokračoval: „Ak Boh stvoril všetko, tak stvoril aj zlo, pretože existuje všade 
okolo nás, a keďže každého definujú jeho skutky (ony ukazujú kým sme), znamená 
to, že Boh je zlý.“ Študent bol týmto profesorovým záverom umlčaný a profesor bol 
spokojný sám so sebou. Boh hrdý na to, že študentom opäť dokázal, že Boh a viera 
je mýtus.  

Do diskusie sa však prihlásil iný študent: „Môžem vám, pán profesor, položiť 
otázku?“ „Samozrejme,“ odpovedal profesor. Študent vstal a spýtal sa: „Pán profe-
sor, existuje chlad?“ „Čo je to za otázku? Samozrejme, že existuje. Vari tebe nebola 
nikdy zima?“ Študenti sa začali nad vývojom debaty pochechtávať. Mladý muž po-
vedal: „V skutočnosti chlad neexistuje. Podľa zákonov fyziky je to, čo považujeme 
za chlad, iba absencia tepla. Každé telo alebo predmet môžeme študovať z hľadiska 
premeny a prenášania energie. V našom prípade z hľadiska prenášania, vedenia tep-
la. Je to teplo (nie „chlad“), čo telo alebo predmet prenáša. Absolútny nedostatok 
tepla je tzv. absolútna nula; pri absolútnej nule je hmota inertná, neschopná reakcie. 
Teda chlad v skutočnosti neexistuje. Je to len slovné vyjadrenie stavu, keď pociťu-
jeme nedostatok tepla.“  

A študent pokračoval: „Pán profesor, existuje tma?“ „Samozrejme,“ odpovedal 
profesor. Študent pokračoval: „Pán profesor, opäť sa mýlite, tma taktiež neexistuje. 
Tma je v skutočnosti len absencia svetla. Svetlo môžeme študovať, tmu nie: naprí-
klad pomocou Newtonovej prizmy (hranola) môžeme lámať svetlo biele na mnoho 
monochromatických svetiel rôznej vlnovej dĺžky; s tmou nič také robiť nemôžeme. 
A ako môžeme študovať rôznu vlnovú dĺžku (kvalitu) svetla, tak môžeme merať aj 
jeho intenzitu (kvantitu) – od vysokej po tú najnižšiu, t.j. po rôzne „stupne tmy“. 
Ako môžeme určiť, aká veľká je tma v danom priestore? Keďže svetlo preniká, pre-
stupuje tmu, a tým mení jej „intenzitu“, veľkosť tmy môžeme určiť iba tak, že zme-
riame množstvo svetla, ktoré tam je. Nie je to tak? Tma je len ľudské označenie sta-
vu, keď svetlo nie je prítomné.“  

Mladý muž pokračoval a profesorovi položil ďalšiu otázku: „Pán profesor, exis-
tuje zlo?“ Profesor zneistel, ale odpovedal: „Pravdaže, veď som to už povedal. Den-
ne vidíme príklady neľudskosti voči iným ľuďom, mnohopočetné zločiny a násilie 
sú všade vo svete. Všetky tieto prejavy ukazujú na prítomnosť zla.“ Na to reagoval 
študent slovami: „Nie, pán profesor, zlo neexistuje! Teda neexistuje samo osebe. 
Zlo je iba stav bez Boha. So zlom je to podobne ako s chladom a tmou. Zlo je slovo, 
ktoré ľudia používajú na opísanie stavu, situácie, keď nie je prítomný Boh. Zlo teda 
Boh nestvoril. Zlo nie je niečo také, ako napríklad teplo a svetlo, alebo viera a láska. 
Zlo – absencia Boha – je stav, v ktorom sa človek ocitne, keď je vydaný napospas 
sebe samému, keď v jeho srdci nesídli Božia láska. Zlo – stav, keď nie je prítomný 
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Boh, je ako chlad – stav, keď nie je prítomné teplo, alebo ako tma – stav, keď nie je 
prítomné svetlo.“ 

Profesor si sadol. Nastala chvíľa ticha. Meno mladého muža bolo – Albert Ein-
stein. 

Pár slov o ALBERTOVI EINSTEINOVI
*) 

EINSTEIN (1879-1955) bol jedným z najväčších fyzikov všetkých čias. Vypraco-
val teóriu relativity (v roku 1905 špeciálnu, v roku 1916 všeobecnú), ktorá zmenila 
pohľad na svet (celkovú paradigmu) prakticky celého „civilizovaného“ (západného) 
sveta. Na rozdiel od niektorých iných „vedcov“, ktorí tiež podstatnou mierou v „mo-
dernej dobe“ (v 19. a 20. storočí) ovplyvnili zmýšľanie intelektuálov na Západe 
(a tým aj filozofiu a umenie) bol skutočným vedcom; to dokazuje okrem iného aj 
skutočnosť, že odmietol, aby jeho teória bola prijatá prv, ako bude experimentálne 
(a to opakovane!) potvrdená.**)  

Úplne inak sa napr. správali tvorcovia a prívrženci teórií Darwinovej, Freudovej a Mar-
xovej; namiesto toho, aby sa o niečo podobného pokúsili (bolo im jasné, že verifikovanie 
ich teórií by bolo neuskutočniteľné alebo by dopadlo katastrofálne): tých, čo prichádzajú 
s kritikou i s konkrétnymi argumentmi, svedčiacimi o tom, že pravda je iná, označujú za 
„slabomyseľných“, „choromyseľných“ alebo za „triednych nepriateľov“. 

Od spomenutých „pseudovedcov“ sa Einstein líšil aj tým, že nebol ateistom – ve-
ril v Boha (Einstein pochádzal zo židovskej rodiny, ale nemožno ho považovať za 
ortodoxného žida), a ku svojej viere sa verejne priznával.  

 Ako dôkaz uvediem aspoň tri citáty Einsteinových výrokov: „Každý hĺbajúci ve-
dec musí mať nejaký náboženský cit, lebo si nedokáže predstaviť, že on je prvým, kto 
prišiel na neobyčajné súvislosti, ktoré zistil v prírode. V nepochopiteľnom vesmíre sa 
zreteľne prejavuje bezhraničný Rozum. Dosť rozšírená mienka, že som ateista, je veľ-
ký omyl. Kto by to vyčítal z mojich teórií, nepochopil z nich vôbec nič.“ „Verím v Bo-
ha a môžem s plnou zodpovednosťou prehlásiť, že počas celého svojho života som 
nikdy neuznával ateistickú filozofiu. Moje náboženstvo je pokorným chválospevom na 
nekonečnú duchovnú bytosť... Verím v jedného osobného Boha a s pokorným svedo-
mím môžem povedať, že som nikdy v živote neholdoval žiadnemu bezbožnému život-
nému systému.“ „Pravdepodobnosť náhodného vzniku života je rovnaká ako pravde-
podobnosť vzniku kompletného slovníka nemeckého jazyka následkom výbuchu v tla-
čiarni.“ 

Einstein mal tiež silné morálne cítenie. Mimo iného sa napr. intenzívne zasadzo-
val proti používaniu jadrových zbraní, pri konštrukcii ktorých boli vlastne využité 
(skôr zneužité) niektoré výsledky jeho objavov. 

Einsteinova teória sa stala medzi intelektuálmi mimoriadne populárnou napriek 
tomu, že jej drvivá väčšina z nich nerozumela. „Popularizátori“ sa ju snažili vysvet-
ľovať pomocou rôznych analógií, čo iba zvulgarizovalo podstatu teórie a ešte zväčši-
lo zmätky. Predovšetkým sa začali zamieňať dva pojmy „relativita“ a „relativiz-

                                                           
*) Podstatné časti tohoto článku sú prevzaté z mojej knihy „Umenie Západu v agónii…“ (in-

formácie o nej nájdete na stranách CENNÍK a ANOTÁCIE tejto webovej stránky). 
**) Prvýkrát bola potvrdená v r. 1919 (pri zatmení slnka) Eddingtonom, druhýkrát v r. 1922 

Campbellom, tretiu overovaciu skúšku (červený posun) urobila hvezdáreň na Mount Wil-
son; nasledovali ďalšie a ďalšie verifikácie. Nobelova cena bola Einsteinovi udelená v r. 
1921. 
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mus“; viedlo to napokon k popieraniu absolútna úplne vo všetkom: nielen vo fyzike, 
ale napr. aj v poznaní a v morálke, čo bolo, pravdaže, v absolútnom protiklade so 
zmýšľaním autora teórie relativity.  

Ľudia ovplyvnení freudizmom (rovnako ako darvinizmom a marxizmom), ktorí 
naviac takto nesprávne chápu dôsledky Einsteinovej teórie, dospievajú k „záveru“, 
že „svet nie je taký, akým sa zdá“. Akým však potom v skutočnosti je? Ak sa zmys-
lom nedá veriť, načo rešpektovať zmyslové vnemy napr. v maliarstve, hudbe, v ume-
ní vôbec? A ak je naše konanie ovládané niečím (pudmi, superegom atď.), čo nepod-
lieha našej vôli, načo hovoriť o nejakej zodpovednosti alebo o morálke? 

Takéto uvažovanie bolo jedným z hlavných momentov, ktoré viedli ku vzniku 
tzv. „modernej filozofie“ a „moderného umenia“, v podstate antihumánnych alebo 
absurdných špekulácií a rôznych smerov degenerovaného umenia, ktoré možno 
označiť spoločným názvom „antiartizmus“. 

Poznámka: Einsteina si je dobre pripomínať nielen pre jeho zásluhy o výrazné posunutie 
vedeckého poznania dopredu, ale aj z týchto dôvodov: 1. pre potvrdenie známej (nie však 
každým poznanej a uznanej) pravdy, že medzi vedou a vierou nie je žiaden rozpor: Einste-
in – jeden z najväčších vedcov všetkých čias – totiž nielenže veril v Boha, ale túto svoju 
vieru aj opakovane verejne priznal a vyznal; 2. ako ukážku toho, že zo vzácnej myšlienky 
(teórie) môže – bez zavinenia jej autora – vzísť zlo, ak ju zneužijú ľudia so zlými úmysla-
mi, alebo takí, ktorí ju nepochopili: Einsteinova teória relativity totiž „pomohla“ nielen 
konštruktérom jadrových zbraní, ale aj autorom rôznych špekulácií pri presadzovaní „rela-
tivizmu“ vo filozofii a v morálke, a dokonca podnietila niektorých filozofov a umelcov pri 
koncipovaní nových absurdných teórií a pri zakladaní tzv. „moderných štýlov“ v umení, 
ktoré sa programovo hlásia k „antiumeniu“. Paradoxne teda prispela k deformácii myslenia 
veľkej časti intelektuálov a k degenerácii umenia, a tým vlastne k súčasnému žalostnému 
stavu západnej kultúry. To však nie je vina Einsteina, to je dôkaz skazenosti (hriešnosti) 
ľudskej podstaty a čoraz silnejšieho pôsobenia temných síl v súčasnom svete; je to jeden 
z dôkazov veľkého „odpadnutia“, o ktorom môžeme čítať v Písme (napr. 2Tes 2, 1.3; 1Tim 
4, 1 a i.). 

M. B. Benjan 
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DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrrččččččččeeeeeeeekkkkkkkk        pppppppprrrrrrrreeeeeeee        VVVVVVVVáááááááássssssss::::::::        

DDDeeesss iiiaaatttkkkyyy   pppuuubbb lll iii kkkáááccc iii ííí   zzzaaadddaaarrrmmmooo   
Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť 

a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej 
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články, 
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného 
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby 
„mimoknižné publikácie “ (v sekcii „Prejs ť na: “) na web-
stránke: 

www.knihy-benjan.sk  

Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi) 
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a 
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete, 
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch 
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne 
melódie. 

Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH , 
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde 
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk) 
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné 
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych 
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich 
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky). 

(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte 
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu  uvedenú 
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk  ). 

So srdečným pozdravom  

MBKB  

mb@knihy-benjan.sk  


