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Úvod 
Antropológia je náuka o človeku (gr. anthropos = človek; logos = slovo, 

múdrosť, náuka). Je to veľmi široký (a pestrý) vedný odbor, akási mozaika, 
zložená z množstva kamienkov rôznej farby, veľkosti i kvality. Ale môžeme 
použiť aj inú metaforu: je to stavba zmontovaná z mnohých stavebných 
dielcov, vyrobených v dielňach viacerých vied (prírodných aj spoločen-
ských).  

Každá budova má svoj základ; takým základom antropológie je antro-
pogénia (náuka o pôvode človeka). A keďže u nás (v geograficko-kultúrnej 
oblasti  tzv. „západnej civilizácie“) sú dve relevantné teórie o pôvode člove-
ka (kreacionistická a evolucionistická), môžeme povedať, že sú aj dve an-
tropológie: 

ateistická, resp. humanistická (postavená na základe darvinizmu) 

teistická, resp. kreacionistická (postavená na základe biblickej správy 
o pôvode človeka)    

Každá z nich, pravdaže, môže mať niekoľko variant, ale tie nie sú pod-
statné. Vysvetlime si to pomocou našej metafory: ak existujú iba dva typy 
základov, stavby na nich postavené budú tiež iba dvoch druhov (typov); 
pričom budovy jedného typu si budú navzájom veľmi podobné, budú sa 
zhodovať v tom podstatnom (môžu sa líšiť len v detailoch). Základ (jeho 
tvar, dimenzie, kvalita) totiž určuje hlavné vlastnosti budov, napr. ich pôdo-
rys, základné členenie, ale aj veľkosť, hmotnosť, kvalitu. Nemožno na zá-
kladoch jedného typu stavať budovu druhého typu.  

Pokiaľ však ide o antropológiu, treba povedať, že sú ľudia, ktorí sa o to pokú-
šajú.

*)
 Pravdaže, neúspešne: ich stavba je nielen nesúrodá (akoby „pozliepa-

ná“), ale najmä nekvalitná, nepevná (časť stavby totiž stojí mimo základov – „vo 
vzduchu“).  

V tejto knihe chcem opísať základy oboch stavieb – Darwinovu teóriu i 
biblickú správu o stvorení. Ale podám aj náčrt „samotných budov“: huma-
nistickú v kapitole „Dôsledky darvinizmu“ (ktorá je súčasťou prvej časti kni-
hy – „Darvinizmus“) a biblickú (tá je súčasťou druhej časti knihy – „Biblická 
antropológia“).  

Tretia časť knihy, netradične nazvaná „dynamológia“ (o význame toh-
to slova sa zmienim na príslušnom mieste) je akousi „exkurziou do sveta  
síl“. Prísne vzaté, táto časť úplne nezapadá do „antropologickej mozaiky“, 
no čitateľ iste ľahko pozná, že predsa len súvisí s predchádzajúcimi dvo-
ma: svojím spôsobom (t.j. z iného pohľadu) totiž dopĺňa odpovede na otáz-
ky pôvodu, postavenia a perspektívy človeka. Lebo napr. bez akceptovania 
síl, o ktorých a v tejto časti píše, nebolo by celkom možné odpovedať ani 
na otázku pôvodu človeka (ktorou sa zaoberá prvá kapitola časti „Biblická 
antropológia“), ani na otázky postavenia a perspektívy človeka. (t.j. na 
otázky Božieho synovstva a Božieho „zmluvného partnerstva“, ktorými sa 
zaoberá druhá a tretia kapitola druhej časti knihy). 

                                                   
*)
 Mám na mysli najmä tzv. „kresťanských evolucionistov“ alebo iných synkretistov. 
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Ak si poznávanie ľudského života (vrátane toho vlastného) predstavíme 
ako výstup na vysoký vrch, na „horu poznania“, potom pohľady na tento 
vrch z troch rôznych strán – zo strany teológie (presnejšie biblickej zvesti), 
biológie a fyziky – nám umožňujú urobiť si lepšiu predstavu o „trase výstu-
pu“, ktorá neprebieha priamo nahor, ale sa obtáča okolo celého vrchu, pri-
čom na každej strane sú miesta príjemné, pohodlné, ale i menej príjemné, 
ťažšie, nebezpečnejšie (úseky ľahšieho i namáhavejšieho výstupu).. 

Táto kniha sa nezaoberá podrobnosťami (vzhľadom na jej rozsah to nie 
je možné). Ak použijeme vyššie uvedenú metaforu, neopisuje sa tu každý 
detail trasy (napr. každé nepríjemné „stúpanie“ alebo prekážka, ale ani 
každé „odpočívadlo“ a „rozhľadňa“, t.j. miesta vhodné na načerpanie no-
vých telesných i duševných síl). Aj tak sa však autor domnieva, že i takýto 
stručný náčrt („skica“) môže poslúžiť prinajmenšom dvom skupinám ľudí: 

1. Tým, ktorí sa doposiaľ vôbec nezaoberali myšlienkou na zdolávanie 
„hory poznania ľudského (teda i vlastného) života“, možno naznačí, 
aký zmysel má cesta k vrcholu (a to aj vtedy, keď sa ten vrchol ne-
dosiahne) a aké krásy sa na nej skrývajú. To možno prispeje k moti-
vácii niektorých pokúsiť sa o „výstup“. 

2. Tým, ktorí doposiaľ skúmali „horu poznania“ iba z jednej strany, 
(a preto nemohli poznať všetky nástrahy, ktoré číhajú na celej „tra-
se“, ale ani nemohli vidieť všetku nádheru, ktorú poskytuje taký vý-
stup), možno pomôže „pozrieť sa za zákrutu“. A azda ich tento po-
hľad povzbudí odhaľovať súvislosti, v ktorých svetle celkom inak 
uvidia veci, ktoré dosiaľ pozorovali, ale celkom nepoznali, možno 
uvidia skutočnosti, ktoré dosiaľ boli pre nich „neviditeľné“ (aj keď le-
žali priamo pred ich očami). 

M.B.B. 
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