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PŘEDMLUVA
Jaký význam nebo účel má lidský život? Existuje Bůh? Pokud ano, proč dovolí
tolik utrpení? A má věda poskytovat velmi adekvátní odpovědi, aniž by se
zabývala Bohem? Tyto druhy otázek stále znepokojující naše nejhlubší myšlenky,
a proto hledáme odpovědi o našem původu, náš účel a náš konečný osud. Málokdo
je schopen ignorovat tyto matoucí záhady, které stále vracejí, když s úžasem
uvažujeme o tajemství naší existence. Otázka Boží existence je o tom (o té síle
nebo energii), který prostě nezmizí.
Naštěstí, pokud jde o konečné otázky ohledem původu, nejsou všechno dohady.
V posledních letech vědci učinili několik velmi pozoruhodných objevů, které
odhalují s takovou přesností a komplexností, díky které je stále velmi obtížné
tvrdit, že vše, co existuje přišlo samo náhodou. Vypadá to totiž, že také velmi
vnímavý Bůh musel být zapojen do navrhování úžasné složitosti, kterou hledáme
všude ve vesmíru.
Někteří vědci mohou okamžitě říci, že věda nemůže uvažovat o Bohu, protože
věda a Bůh představují samostatné říše myšlení. Bohužel, takový pohled ukládá
úzký pohled na vědu, která omezuje jeho schopnost nalézt celou pravdu. Věda
nemůže najít Boha tak dlouho, dokud ji sama vylučuje ze svého vysvětlujícího
popisu. Pokud věda doufá, že že dostane smysluplné a pravdivé odpovědi na naše
nejhlubší otázky, je třeba se také dostat ven z vězení sekularismu, ve kterém se
nyní v pasti sama. Věda by měla být otevřena možnosti, že Bůh existuje a nemůže
ho proto vyloučit do jiné sféry šetření.
Tato kniha přibližuje otázku Boží existence z pohledu, že věda je, nebo alespoň
by měla být otevřená hledání pravdy, a že nám umožní nalézt údaje o povaze,
které nás nasměrují tam, kam tyto odpovědi mohou vést. Věda si často libuje v
různých spekulacích a hypotézách, jako je existence jiných vesmírů než ten náš
nebo že původní život byl stvořen zcela sám. Chcete-li mít ucelený pohled, věda
by měla být také ochotna zvážit možnost, že Bůh existuje. Taková otevřenost by
mohla být důležitá i v případě, že Bůh neexistuje.
Ohledem otázky o Boží existenci je zajímavé, že průkopníci moderní vědy,
jako Kepler, Galileo, Boyle, Pascal, Linné a Newton všichni uznávali Boha jako
součást jejich vědeckého pohledu. Často mluvili o Bohu a jejich vztahu k němu,
vědecké studie byly objev zákonů, že Bůh stvořil hada. Tito myšlenkoví velikáni
ukázali, že věda a Bůh mohou pracovat společně a jednotněpři studiu přírody. V
té době došlo k názorovému rozdělení mezi vědou a Bohem, a díky tomu v
současné době věda v podstatě ignoruje Boha. Kromě toho někteří vědci jsou
7
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hluboce znepokojeni tím, že by náboženské pojetí společnosti mohlo vážně ohrozit
vědu. Na druhé straně existují náznaky obnoveného zájmu o Boha ze strany
některých vědců a dalších akademiků. To je částečně způsobeno nedávnými
významnými objevy potřebnými pro velmi přesné hodnoty základních stavebních
kamenů fyziky i velmi složitých biochemických procesů v živých organismech.
Tato skvělá zjištění vzbuzují pochybnosti o jakémkoli návrhu, že jen náhodou
přišli asi náhodou, a to stane se více rozumné věřit v Boha než v extrémních
nepravděpodobností jeden má postulovat, co zjišťujeme, jestli Bůh neexistuje.
Tato kniha má za cíl sledovat celkový přístup, který je nezbytný, aby byl
poskytován komplexní pohled na otázku boží existence v té míře, jakou si tato
otázka zaslouží. Vzhledem k tomu, že největší výzvy na Boží existenci pocházejí
z oblasti vědy, je v podstatě diskuse zaměřena na vědecky příbuzná témata. Ve
snaze pomoci běžnému čtenáři vyhodnotit zjištění a závěry vědy, zahrnul jsem
několik závěrů, jak vědci dělají svoje objevy, speciálně konstruované k zajištění
konvergence o podrobnostech, týkajících se otázky Boží existence.
Tato kniha začíná stručným historickým průzkumem, který nás vede k
překvapující skutečnosti, že čtyři z deseti vědců ve Spojených státech věří v
osobního Boha, který odpoví na jejich modlitby. Paradoxem je, že jen velmi málo,
pokud vůbec, z prací těchto vědců o Bohu, je zveřejněno ve vědeckých časopisech
a učebnicích. To, v co mnozí vědci věří, a to, co vydávají za svůj názor když
odkrývají svůj vědecký postoj, mohou být velmi odlišné věci. Následně kniha
popisuje řadu klíčových otázek, týkajících se existence Boha. Patří mezi ně složitá
organizace hmoty vesmíru a přesnost sil fyziky. To je doplněno řadou biologických
témat, včetně vzniku života, genetického kódu a složitosti sucha jako oka a mozku.
Zvláštní pozornost je věnována otázce času, který představuje pro vývoj z hlediska
analýzy fosilních nálezů. Ukazuje se, že předpokládaný geologický věk je z
hlediska pravděpodobnosti naprosto nedostatečný.
V poslední třetině knihy se autor zabývá zajímavou otázkou, proč se děje, že
v souvislosti s tolika skutečnostmi, které vidíme a které se vyžadují, aby Bůh
vysvětlil, vědci stále o něm mlčí? Tato otázka je vychází z pohledu sociologické
síly dominantních myšlenek, jako je vývoj a exkluzivita či elitářství velmi
úspěšného vědeckého podniku. Závěr knihy je názor, že věda poskytuje četné
důkazy o existenci Boha. Nadějí je, že stávající vědci dovolí začlenit Boha zpět
do pohledu vědy, jak tomu bylo u průkopníků moderní vědy.
Tato kniha se zabývá především dvěma silně kontrastními světonázory. Na
jedné straně jsou ti, kteří se omezují realitu toho, co mohou jednoduše pozorovat
v přírodě; tvrdí, že příroda je v podstatě všechno, co existuje. To úzce zapadá do
současných vědeckých principů, které vylučují Boha. Jiní se domnívají, že Bůh
je transcendentní skutečností nad jednoduchým a pozorovatelným. Zvláště tam,
kde je konečný smysl naší existence; existuje Bůh, který nám určuje vše, včetně
faktorů, jako je naše vědomí, porozumění, starost o druhé a smysl pro
spravedlnost. Jinými slovy, je blíže k realitě, která je účelem naší existence, než
jednoduché pozorovatelné záležitosti. To, který z těchto dvou přístupů
8
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upřednostníme, má hluboký vliv na náš světový názor a naši osobní filozofii. Toto
pojednání navrhuje, aby odstup mezi těmito dvěma kontrastními světonázory
přestal platit. Jednoduchá data a zjišťování skutečnosti pomocí jednoduchých
pozorování nás v podstatě nutí k závěru, že když se něco neobvyklého děje,
vypadá to, že pozorováním z nadhledu se Bůh podílel na vytváření složitosti.
Jde, aby tato kniha našla řešení? Jde to bez předsudků? Bohužel, odpověď je
v obou případech záporná. Kdo může tvrdit, že zná kompletní objektivitu? Na
druhou stranu, jsem vyvinul velmi velké úsilí, abychom byli spravedliví ke všem
údajům, se zvláštním důrazem na ta nejvýznamnější data. Čtenář má sám možnost
vyvození závěrů na základě všech předložených údajů a ne jen pomocí obecně
uznávaných závěrů. Tato kniha není jen průzkumem převládajících interpretací.
Prvořadé je zjištění svých názorů. Pokud chceme zlepšit naše přijímané názory,
musíme být ale ochotni se z nich vymanit.
Několik slov v textu, jako je pravda, věda, náboženství, Bůh, evoluce a stvoření
jsou k dialogu velmi důležité, ale smyslem je změna využití a významu nakládání
s nimi.
Čtenář má možnost pomocí slovníčku na konci této knihy objasnit význam
těchto slov, jak je používán v této diskusi. V některých případech jsem objasnil
význam slov speciálně přímo v textu. Poté, co jsem strávil více než 50 let, ve
kterých se zabývám sporem mezi vědou a náboženstvím, velmi silně jsem si
uvědomil, jaké emocionální problémy působí tento pohled na svět , které vymezují
něčí osobní filozofie se může stát. Jsem si plně vědom toho, že někteří lidé budou
považovat můj přístup za nesprávný. Za to je mi líto. My všichni máme hodně co
učit se od sebe navzájem, a já bych chtěl vyzvat všechny lidi, i ty s různými
pohledy a udržet komunikaci, která přispívá k celkovému rozšíření poznání
lidstva.
Ariel A. Roth
Linda Loma, Kalifornie
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Poznámka k velkým číslům
Uvědomuji si, že někteří čtenáři mají averzi k číslům. Já jsem jimi fascinován,
ale snažil jsem se je omezit na minimum. Občas jsem jich ale musel použít velmi
velké množství. Pro rychlé obecné srovnání, namísto psaní velmi dlouhých čísel,
rozhodl jsem se prostě používat společný jmenovatel čísla 10 následným s
použitím exponentu pro indikaci počtu přítomných nul (mocnosti deseti).
Následující řádky ilustrují tento můj systém:
101 = 10
102 = 100
103 = 1000 = tisíc
104 = 10000
105 = 100,000
106 = 1000000 = milion
107 = 10000000
108 = 100 milionů
109 = 1000000000 = miliarda
1010 = 10000000000
Atd.

Číslo za první desítkou jednoduše udává, kolikrát je potřebné počet 10 násobit
sama sebou a je stejné jako počet nul v případě, že číslo by bylo vypsané běžným
způsobem. Tím se zlepšuje orientace ve velkých číslech a čtenáři nemusejí počítat
všechny nuly v hojném počtu, což následně usnadňuje srovnání. Například,
můžete snadno vidět, že číslo 1019 má další o dvě nuly více, než 1017, aniž by bylo
nutné počítat všechny nuly, kdyby byly tyto nuly napsány.
V tomto systému je třeba zejména mít na paměti, že každá nula násobí číslo
10; tedy 103 (1000) je 10 krát větší než 102 (100); a podobně, 107 (10000000) je
1000 krát menší než 1010 (10000000000).
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Kapitola 1

Může se vědec odvážit
věřit v Boha?
Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepá.1
Albert Einstein

Nikdy v klidu

Hluboce oddaný náboženství, psal značně o biblických proroctvích Daniela
a Zjevení; Byl členem komise k vybudování padesáti nových kostelů po celém
Londýně, a pomohl při rozdávání bible chudině.2 Byl to pastor, teolog, nebo
evangelista? Asi nebyl nikdo z nich. On byl ten, kdo je považován mnohými
za největšího vědce všech dob. Byl to Isaac Newton, člověk, který stál o hlavu
výš nad ostatní myslitele své doby, když pomáhal stanovit pevné základy
moderní vědy. Jeho život se vyznačuje hlubokou úctou k Bohu spolu s vytrvalé
oddanosti důkladnému vědeckému zkoumání.
Událo se to v Anglii, že Isaac Newton (obrázek 1.1) přišel na svět jako
dárek rodičům na Vánoce v roce 1642, bohužel ale jeho otec zemřel o tři
měsíce dříve. Byl prý předčasně narozen, a tak malý, že by mohl vejít do
litrového hrnce. Paradoxně z jeho skromných 3 začátků z nevzdělaného a
nevýrazného rodinného zázemí vyrostl děkan filozofů své doby. Jeho otec,
který nebyl žádný chuďas, však údajně nebyl schopen podepsat se svým
vlastním jménem. Isaacovo dětství bylo mozaikou zkušeností vyznačujících
se jeho neukojitelnou touhou pro výpočet nejlepších návrhů všech druhů
mechanických zařízení, jako jsou draci a sluneční hodiny. Miloval knihy a měl
málo přátel, raději dával přednost studiu před stýkáním se s ostatními
vrstevníky. Nebyl vždy dobře pochopen ani oceněn.
Když odešel z domova, aby se stal studentem na univerzitě v Cambridge,
domácí sloužící se radoval z jeho odchodu a komentoval ho sarkasticky, že
nebyl vhodný pro nic jiného, než pro studium na universitě.3 Je popisován jako
člověk, který není „nikdy v klidu,“4 měl sklon pracovat samostatně a velmi
intenzivně na svých různých projektech, někdy zapomínal jíst a také spát. V
Cambridge se Newton okamžitě vyznamenal a brzy se stal uznávaným členem
fakulty. Poslal Královské společnosti v Londýně nový druh reflexního
dalekohledu, který sestrojil (obr. 1.2). To způsobilo velký rozruch, značné
nadšení, a brzy upoutalo pozornost předních astronomů z Evropy. Krátce poté
11
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Obrázek 1.1 Sir Isaac Newton. Na obraze Obrázek 1.2 Reflexni dalekohled který Sir
namalovaném Sirem Godfreyem Knellerem Isaac Newton postavil a daroval Královské
okolo roku 1689.
společnosti v roce 1671.

Newton poslal Královské Společnosti důkladně připravené dokumenty o
vlastnostech světla a barev, které byly rovněž velmi oceněny. Byl zdrženlivý
v prezentaci nových myšlenek a často uplynulo mnoho let mezi zahájením
projektu a dobou, kdy dal o tom ostatním vědět. Uvolnil k vydání pouze malou
část ze svojí práce, “ale každá tato část je nehynoucí památkou na jeho
genialitu.”5
Je přirozené, že urychlený příchod mladého, nezkušeného, ale velmi
úspěšného vědce vyvolal kritiku od starších kolegů, ale v Newtonově případě
to netrvalo dlouho. Několik sporů se vynořilo a historici některé z nich popsali.
Newton však byl impozantní nepřítel. Poté, co strávil roky na svých objevech,
tak zjistil, že je těžké mít trpělivost s těmi, kteří sotva mysleli na všechny jeho
nové nápady, nebo jim nerozuměli, ale přesto rozhodli se jít proti němu.
Známý a vleklý konflikt vyvinul mezi Newtonem a Robertem Hookem,
výzkumným kurátorem v Královské společnosti. Hooke nebyl žádný obyčejný
vědec, ale jeho inteligence hraničila s úrovní geniality. Napsal pojednání
„Micrographia“, kde se také zabýval světlem a optickými tématy. Hooke se
sám považoval za konečnou autoritou pro mnoho oborů a měl nepříjemný zvyk
tvrdit, že udělal největší objevy sám. Když byly Newtonovy myšlenky
.
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projednávány v Královské Společnosti v Londýně, Hooke byl rychle poukazoval na to, že většina z newtonových myšlenek byla už obsažena v jeho
Mikrografie. Newton, který tam nebyl přítomen, protože v té době byl v
Cambridge, nakonec poukázal na to, že většina z hookeových představ o světle
pochází od slavného francouzského vědce a filozofa René Descarta! Hooke,
se vším taktem nekoordinovaného mrože, povýšeně navrhl Newtonovi, že,
jako začátečník má pokračovat v práci na dalekohledech, ale má ponechat pole
experimentování se světlem těm, kteří již vypracovali uspokojivé vysvětlení
teoretických pojmů.6
Významný názorový střet byl na spadnutí. V Londýně se konaly tajné
schůzky předních intelektuálů v Joeově kavárně.7 Tato setkání byla o
Newtonových myšlenkách, přičemž Hooke dospěl k závěru, jak se dalo
očekávat, že Newton by měl přijmout některé z Hookeových vlastních
myšlenek. Řešily se zde také spory o povaze světla, což je otázka, která zůstává
částečně nevyřešená dodnes. Diskutovalo se také o tom, co způsobuje různé
barvy světla. Newton, který provedl řadu experimentů na toto téma, rychle
odmítl argumenty Hookeho jako neplatné. Rozpory pokračovaly několik let
až do smrti Hookeho. “Pro Hookeho,” shrnuje jeden historik, “byl Newton
strašlivý soupeř; Na proti tomu Newton o Hookem prohlásil: „Hooke neuměl
nic jiného než nesnesitelné obtěžování, byl to nesmělý šakal, který by nebyl
schopen nakrmit se mezi lvy.”8
I jiní, kromě Hookeho, napadli Newtonovy světelné koncepty. Jinde v
Evropě se starší jezuitský učitel v Liège v Belgii, který se jmenoval Linus,
vyslovil pochybnosti o Newtonových závěrech ohledně barevného světla.
Tento učitel experimentoval s hranolky, tak jako Newton, ale byl toho názoru,
že různé barvy světla jsou způsobeny mraky na obloze. Když Linus sdělil své
názory Královské společnosti, Newton odpověděl s pokyny, jak provést
zásadní experiment, který by jednou provždy vyřešil tento spor a vyzval také
k tomu, aby tento pokus královská společnost provedla. Další korespondence
z Liège však informovala, že Linus zemřel, ale že jeho velmi věrný žák, John
Gascoines, byl připraven se utkat s Newtonem. Jeho názor, že Newton provedl
svůj experiment pouze jednou, svědčí jednak o neuvěřitelné nevědomosti o
Newtonově důkladnosti, tak na druhé straně o povrchnosti připomínek z Liège.
Zásadní experiment, který navrhl Newton, byl nakonec uskutečněn v Královské společnosti za přítomností Roberta Hookeho a můžeme předpokládat,
že tento vědec nebyl vůbec nadšen.9 Výsledky byly přesně tak, jak to Newton
předpověděl. Jeden by si myslel, že by to ztišilo námitky z Liège, ale
skutečnost je jiná. Jiný profesor, Anthony Lucas, nastoupil také do sporu proti
Newtonovi, ale brzy se ukázalo, že Lucas a Newton se nacházejí ve dvou zcela
rozdílných úrovních objektivity. Newton nakonec požádal, aby mu dopisy od
Lucase už nebyly předány.
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Ještě více slavný je spor mezi Isaacem Newtonem a Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem, ohledně prvenství objevení složitých matematických postupů
výpočtu. Toto nebyl jen spor mezi dvěma vědci; Tento spor dosáhl
mezinárodních rozměrů. Leibniz měl velkou skupinu stoupenců, většinou z
Německa ale i jinde na celém starém evropském kontinentě, což pro něj
znamenalo uznání jeho práce zde; Zatímco v Anglii královská společnost
sloužila jako loajální základna, podporující Newtona jako vynálezce. Oba
rivalové byli obviňováni střídavě z krádeže výpočtu z druhého. Řešení této
otázky, které bylo předmětem rozsáhlých vyšetřování obsahujících mnoho
spisů, je složité a velmi zajímavé, ale postrádá několik faktických detailů, které
by umožnily konečné řešení. Obecně platí, že vědci se shodují, že oba vynalezli
výpočet samostatně.10 Newton před Leibnizem, ale Leibniz poprvé zveřejnil a
publikoval své nálezy; Navíc číselná symbolika, kterou Leibniz vyvinul, je
stále tatáž, kterou se i dnes učíme ve škole na hodinách matematiky. Spor
vygradoval tím, že Newtonův tábor obvinil Leibnize ze snahy ignorovat
prvotní dopis, který Leibniz obdržel od Newtona, který obsahoval návrh
výpočtu. Na druhé straně existují obvinění, že Newton ovlivnil ve svůj
prospěch zprávy od Královské společnosti, které naznačovaly, že vynalezl
kalkul dlouho před Leibnizem. Newton byl prezidentem této prestižní
organizace během posledních 24 let svého života, když se svár rozvíjel. S
odkazem na Leibnizův diferenciální výpočet, Newton byl toho názoru, že druzí
vynálezci počítjí pro nic za nic.
Isaac Newton může být oprávněně obviněn z toho, že pracoval na vyřešení
sám, obzvláště během začátků svojí vědecké kariéry, a ačkoli se vyhýbal
konfrontacím, neváhal využít síly svého intelektu a posléze postavení, aby
minimalizoval práci těch, kteří se proti němu postavili. Jak se dalo očekávat,
byl také laskavý. Když se jeho nevlastní bratr onemocněl maligní horečkou,
jeho matka ho ošetřila a zachránila, ale nakonec sama na tuto nemoc zemřela.
Když se o tom Newton dozvěděl, opustil Cambridge a spěchal do svého domu,
aby se o mámu staral osobně. Jeden z jeho příbuzných si vzpomíná, že Isaac
zůstával po celé noci s tím, že ji bude fyzicky léčit, omývá její puchýře
vlastním rukama a používá takovou obratnost, pro kterou byl tak slavný, aby
zmírnil její bolesti.11 Zničující nemoc však propukla do takové míry, že jeho
máma nakonec zemřela. Zatímco jeho rané rodinné vztahy byly zatíženy
druhým manželstvím jeho matky a ona ho nezvedla, stále se ukázal jako věrný
a vděčný syn. Jako vykonavatel její poslední vůle se přesvědčil, že je pohřbena
vedle svého otce, kterého nikdy neviděl.
Newton, který byl neochotný publikovat cokoli, nakonec zveřejnil výsledky
mnohaletých studií ve svém díle „Principia“12, které bylo oceněno jako “možná
největší událost v dějinách vědy - jistě největší do dnešní doby”13; Dále “žádná
živá osoba by nemohla zpochybnit svou originalitu nebo moc. Newton se stal
.
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uznávaným průkopníkem vědeckého myšlení a nikdo s ním nebyl schopen jít
do křížku.“14 Význam třídílného díla Principie spočívá v tom, že zavedla
bezprecedentní a velmi vysokou úroveň pozorovací a matematické přesnosti
vědy, čímž dramaticky zlepšuje respektování těchto studií. Newton položil
vědu na mnohem pevnější základ, než tomu bylo v minulosti. Principia je plná
matematických výpočtů, zahrnujících témata jako gravitace, nebeská mechanika, komety, měsíc, přílivy, pohyb tekutin a zákony s nimi spojené. Jeho
studie zasadily smrtící údere populárnímu velkému kosmologickému systému
vyvinutému velkým francouzským matematikem a filozofem René Descartesem, který je známý slavným výrokem “Myslím, tedy jsem”. Jeho teorie
předpokládala, že se planety pohybují působením rotujících vírů v éteru nebo
v médiu, které se rozšířilo po celém vesmíru. Elegantní výpočty Newtona
ukazují, jak pomocí gravitace vysvětlit mnoho detailů o přesných rotačních
pohybech planet a vyloučila nutnost Descartesových nápadů. Na konci
druhého vydání Principie Newton přidal několik závěrečných poznámek pod
názvem General Scholium. Zde se objevuje i jeho náboženská odvaha, když
dává úctu k Bohu jako Stvořiteli, a komentuje, že “tento nejkrásnější systém
Slunce, planet a komet by mohl vycházet pouze z rad a dominance inteligentní
a silné bytosti.“15
Newton také nakonec publikoval výsledek svých mnoha výzkumů z oblasti
světla a optiky. Zdá se, že však nebyl připraven na situaci, která vznikla, když
jednoho dne po návratu z kaple v Cambridge zjistil, že svíčka začala hořet a
oheň, který z ní vznikl, spálil jeho rukopis a jiné velmi cenné dokumenty. Tato
ztráta ho tak narušila, že je hlášeno, že byl bez sebe celý měsíc. Někteří to
popsali jako duševní poruchu, zatímco jiní s tímto tvrzením zcela nesouhlasí.16
Všechny podrobnosti o životě tohoto génia byly předmětem extrémní kontroly
a spekulace.17 Více než deset let po požáru nakonec zveřejnil své studie o světle
pod názvem Opticks (česky Optika). Historik vědy Sir William Dampier
komentuje, že “Newtonova práce na optice, i kdyby to byla práce jediná, by
ho umístila na přední pozice mezi vědců.”18 Opticks se dočkal tří anglických
vydání, dvou francouzských a dvou vydání latinských.
Newton dostal během života mnoho vyznamenání a cen. V Cambridge
získal díky své matematické zdatnosti pozici Lucasského profesora
matematiky. Poté, co se přestěhoval do Londýna, byl jmenován Mistrem
mincovny a zapojil se do mnoha občanských zájmových sdružení. Akademie
věd ve Francii si ho vybrala jako zahraničního spolupracovníka a královna
Anna mu udělila prestižní rytířský titul a díky tomu se stal sirem Isaacem
Newtonem.
Voltaire, jeden z velkých francouzských vůdců v rodícím se volnomyšlenkářství a uvažování v rámci nových hnutí tehdejší doby, se osobně znal s
Newtonem. Chválil Newtona a komentoval, že “kdyby se shromáždili všichni
15
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géniové vesmíru, měl by vést skupinu.”19 Více než o století později, známý
francouzský matematik a kosmolog Laplace si myslel, že Newtonovo klíčové
dílo Principia je vrcholem na všechny časy “vyniká nad všemi ostatními
výtvory lidského intelektu.“20 Nedávno při diskusích o nejdůležitějších
osobách minulého tisíciletí časopis Time vybral Newtona jako nejvýznamnější
osobu sedmnáctého století.21 Není pochyb o tom, že Isaac Newton byl jedním
z největších myslitelů v celých lidských dějinách.
Newton, spolu se všemi jeho nadstandardními vědeckými znalostmi, měl
velmi hlubokou oddanost Bohu a to má významné důsledky při zvažování
vztahu Boha k vědě. Nesouhlasil s nedůvěrou v Boha, když říkal, že “ateismus
je tak nesmyslný a tak málo oddaný lidstvu, že nikdy neměl mnoho profesorů,”22 a nesouhlasil s přehlížením áboženských záležitostí; Když se něco
takového stalo v jeho přítomnosti, vážně tu danou situaci kritizoval.23 Zatímco
většina vědců své doby věřila v Boha ale bylo běžnou praxí odkazovat se na
něj pouze ve vědeckých spisech, Newton se vyznačoval rozsáhlými studiemi
o náboženských tématech spolu s jeho obzvláště hlubokou oddaností Bohu.
Newton předal jako své dědictví velkolepé množství svých spisů. Pravděpodobně nejméně jedna třetina souvisí s náboženskými tématy.
Zvláště se zajímal o biblické proroctví a studoval všechny relevantní
materiály, které se mu dostaly rukou, ať už byly napsány v řeckém,
aramejském, latinském nebo hebrejském jazyce. Udělal dlouhé seznamy
různých interpretací. Vztah mezi biblickými proroctvími a historií byl zvláštní
záležitostí a před svou smrtí připravil rukopis zabývající se interpretací
historických dat. Bylo to zapotřebí pro vytvoření správných referenčních bodů
pro biblické proroctví. Tento rukopis byl publikován až po jeho smrti pod
názvem Chronologies of Ancient Kingdoms Amended (česky Pozměněná
chronologie starověkých království). Dvě prorocké knihy z Bible, jmenovitě
Daniel a Apokalypsa (Zjevení), měly zvláštní význam. Při studiu těchto témat
použil stejný analytický přístup, který použil při studiu přírody. Vyvinul sérii
patnácti “Pravidel pro interpretaci slov a jazyků v Písmu”.24 Interpretoval
proroctví v těchto dvou různých knihách jako zjevení ve světových dějinách
a mnoho současných interpretací Těchto biblických knih jsou podobné
Newtonově. Několik let po jeho smrti jeho studie v této oblasti byly vydávány
knižně: Pozorování o Danielových proroctvích a Apokalypsa sv. Jana.25 Psal
také o životě Krista a jiných náboženských tématech, někdy zde ukazuje
velkou nezávislost v teologickém myšlení jako je třeba odmítnutí tradičního
křesťanského učení o Boží trojici. Sám byl přesvědčen, stejně jak to uvádí
Bible, že všechny národy pocházejí od Noema a že Bůh stvořil všechno, co
říká, a že správné jednání člověka je ukázáno v Desaterech přikázání.26 Pro
Newtona studium Boží přirozenosti a studium Božího posvátného Písma bylo
vším, přesně jako jeho naprostá touha poznat ho.
16

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 17

Newton také studoval a psal rozsáhlá díla o alchymii. Byl důkladně
obeznámen s alchymickou literaturou své doby a přistupoval k tématu se
stejným analytickým postojem, který aplikoval na další témata. Někteří
šarlatáni dali alchymii špatné jméno, protože se pokusili o falešné změny
základních prvků ve zlato, ale v Newtonově době, částečně i kvůli pečlivé
práci Roberta Boylea, alchymie začala emancipovat svůj mystický plášť na
cestě k tomu, aby se stal slušnou součástí chemie. Někteří se snažili naznačit
mystickou osobnost Newtona kvůli jeho alchymickým spisům, ale zdá se, že
to ztělesňuje jeho důkladný a racionální přístup (tj. založený na rozumu) k
fyzice, matematice a Bibli. Někteří z alchymistických šarlatánů mohli mít
strach z důsledků získání odpovědí na tehdy nezodpovězené otázky tajemné
alchymie, protože Newton hledal experimentální ověření v alchymii, tak jako
to udělal ve fyzice.27
Aura náboženského nadšení, která se rozvíjela kolem Newtona, mu přinesla
mnoho obdivovatelů. Proslulý Francouz se snažil založit nové náboženství
Newtonské církve. Další Francouz kriticky poukazoval Anglii za to, že
nereagovala na Newtonovu vizi náboženství. Dále tvrdil, že by měl být
kalendář revidován od počátku narození Newtona a v Newtonově rodném
městě by se měl postavit kostel.28 Švýcarský matematik Fatio de Dullier byl
dobrým přítelem Newtona a z dopisu od něj Newtonovi se odráží duchovní
hloubka a vliv Newtona na něj. Fatiovo zdraví se zhoršilo a už nečekal, že
bude dlouho žít. Napsal Newtonovi, co si myslí. Že to může být jeho poslední
dopise, a píše: “Děkuji Bohu, že moje duše je extrémně tichá, Bůh byl v mém
životě dominantní postavou.”29
Po své smrti našel Newton své poslední místo odpočinku mezi nejlepšími
Angličany v úžasném a ctěném místě, Westminsterském opatství. Paradoxně,
asi o století a půl později, byl Charles Darwin, který měl velmi odlišné
představy o Bohu, také pohřben v Westminsterském opatství a to jen pár metrů
od místa, kde spočívá Newton. Když jsem navštívil hroby těchto dvou
gigantických vědeckých ikon, nemohl jsem se zdržet pohledu na kontrastní
dědictví o Bohu, které tito dva pánové zanechali světu. Tento kontrast je
základem velké části diskuse v následujících kapitolách mojí knihy.
Pro Newtona nebyl Bůh obyčejným pojetím. Měl pro něho velice hlubokou
úctu a připomněl, že “tato bytost vládne všem, nikoliv jako duše světa, ale jako
Pán nad všemi; ... Nejvyšší Bůh je věčnost, nekonečná, naprostá dokonalost.”30
Bůh je také velmi osobní bytostí, která nás miluje a kterou bychom měli
milovat a respektovat. Ukazuje uzavřený kruh nebo jinak řečeno spojené
nádoby, když naléhá s jednoduchou upřímností, že “musíme věřit, že existuje
jeden Bůh nebo nejvyšší vládce a panovník, abychom se ho mohli bát a
poslouchat, dodržovat jeho zákony a dát mu ctnosti a slávu. Musíme věřit, že
17
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on je Otec toho všeho a že miluje svůj lid jako své děti, aby také oni ho mohli
vzájemně milovat a poslouchat jako svého otce.“31
Isaac Newton, pravděpodobně více, než kterýkoli jiný člověk, pomohl
založit vědu na pevném základě. Udělal to tím, že svým pokusy i experimenty
a publikační činností uplatňoval velmi striktní standardy. Pro některé se zdá
být paradoxní, že jeden z nejvyšších vědců na světě byl tak silně náboženský
člověk. Newtonův život jasně dokládá, jak vynikající věda a velmi silná víra
v Boha mohou spolupracovat ruku v ruce.

Newton nebyl sám

Newton žil ve velmi kritickém čase pro historii vědy. Toto byl čas, kdy se
moderní věda vymanila z pevného držení staletí starých tradic. Pozorování,
experimentování a matematická analýza začaly nahrazovat filozofická
dogmata období, které je někdy na spravedlivých základech charakterizované
a pojmenované jako “temné věky”. Následná renesance, také známá jako
“znovuzrození učení”, vytvořila atmosféru intelektuálního zmatku. Vedoucí
vědci se hned po této době stali průkopníky moderní vědy; A stejně jako
Newton, silně podporovali Boha jako stvořitele všeho. Principy naší moderní
vědy se objevily v intelektuální matici, kde byl dominantním postavením Bůh.
Johannes Kepler (1571-1630), který pracoval v Praze, patří mezi přední
vědce všech dob. Ukázal, že se planety pohybují kolem Slunce po přibližně
eliptické dráze, místo kruhové. Byl vynikajícím matematikem, popsal tři
principy, známé jako Keplerovy zákony, které se vztahují k pohybu planet.
Tyto zákony přežily téměř v nedotčené podobě dodnes. Stejně jako slavný
italský astronom Galileo Galilei (1564-1642), Kepler viděl přesný vztah mezi
Bohem a přírodní matematikou. Keplerovou motivaci ke svým výzkumům
bylo najít “matematické harmonie v mysli Stvořitele”32. Tak, jako Newton,
také on psal o životě Krista.33
Všestranný Francouz Blaise Pascal (1623-1662) byl dalším skvělým
myslitelem této doby. Byl zkušený v teologii, mechanice tekutin a také položil
základ matematické teorie pravděpodobnosti. Zásady, které Pascal poprvé
použil, slouží jako základ pro naši současnou metodu studia mnoha problémů
ve fyzice, biologii a sociologii, kdy je třeba matematicky řešit situace, ve
kterých všechny druhy dějů a situací, které se mohou stát, musí být hodnoceny
matematicky. Pascal byl zbožný a hluboce náboženský člověk; Jeho implicitní
závazek vůči Bohu je zřejmý, když komentuje, že “celý průběh dějů musí mít
pro svůj cíl zřízení a velikost náboženství.”34
Průkopníkem anglického vědce je Robert Boyle (1627-1691), který je
mnohými považován za otce chemie. Jedním z jeho hlavních přínosů bylo
překonání klasické představy o pouhých čtyřech základních prvcích: oheň,
18
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vzduch, země a voda. Studenti chemie ho znají zejména pro Boyleův zákon,
který vysvětluje inverzní vztah tlaku a objemu plynů. Boyle věřil, že člověk
oslavuje Boha tím, že vysvětluje pomocí něj stvoření světa, a že Bůh nejen
stvořil svět ale byl také dále nepřetržitě potřebný, aby tento svět pokračoval
ve vývoji.”35 Historik Frank Manuel komentuje, že” tradiční použití vědy jako
formy chvály Otce dalo nové rozměry této myšlence pod vedením Roberta
Boylea. “36 Boyle dal velké části svého bohatství k náboženským účelům v
Irsku a Nové Anglii.
Jeden z vedoucích biologů této doby byl švédský biolog Carl von Linné
(1707-1778). Byl to nejvýznamnější člen fakulty na univerzitě v Uppsale. Jeho
sláva pro klasifikaci téměř všeho, co o biologii věděl, přitahovalo učence z
celého světa. Byl to on, kdo klasifikoval všechny druhy organismů a pomohl
založit současně používaný binomický systém pojmenování organismů pomocí
názvů rodu a druhů. Opět jako mnoho jiných vědců své doby věřil, že “příroda
je stvořena Bohem k jeho cti a požehnání lidstva a všechno, co se stane, se
děje na jeho příkaz a pod jeho vedením.”37
Ne všichni vědci té doby vzali slova Bible tak bezpodmínečně. Ve Francii
navrhoval přírodovědec Buffon nebiblické názory, které minimalizovaly Boží
význam v přírodě; Byl však součástí názorové menšiny.

Nyní: Konfrontace názorů

Tisíce lidí se zúčastnily setkání Geologické společnosti Ameriky v New
Orleansu. Předseda jednoho zasedání zdůraznil, že “stvoření je vědecká
prostituce,” uvedl také, že “kreacionisté jsou stejně oškliví jako 3 miliardy
dolarů” (Spojené státy nemají tak vysokou hotovost). Jiný řečník poznamenal,
že “biblický katastrofismus”, totiž geologické interpretace založené na potopě
světa popsané v Bibli, je “nečestné” a “ošklivé”. Někdo jiný prohlásil, že jeden
“nesmí nechat vědu upadnout do podvodu kreacionistů.” Toto byly jen některé
z dotčených komentářů, které jsem slyšel.38 I když byly předloženy některé
platné důkazy na podporu obvinění, nebyla to běžná vědecká diskuse. Pryč
byl obraz klidného, obezřetně vypočítavého vědce oblečeného v bílém plášti.
Tato těžká reakce byla částečně stimulována Gallupovou anketou pro dospělé
ve Spojených státech, která naznačuje, že mnoho vědců se nedokázalo těmto
názorům ubránit. Celkem 44% dotázaných věřilo, že Bůh vytvořil lidstvo za
posledních deset tisíc let; Dalších 38% dotázaných věřilo, že Bůh pomáhal ve
vývoji lidské rasy během celých miliónů let; A pouze 9% věřilo vědeckému
modelu, že lidstvo se vyvinulo za milióny let a Bůh do tohoto vývoje nebyl
zapojen. Byli však i takoví, kteří neměli na tuto otázku žádný názor.
Organizace Gallup opakovala stejnou anketu alespoň čtyřikrát a pokaždé v
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podstatě se stejnými výsledky.39 Zdá se, že nejvíce obtížné je si myslet, že
lidská existence nemá smysl ani účel a že a že jsme tady jen náhodou.
Kritické komentáře k výše uvedeným odpovědím na stvoření ilustrují, jak
klima názoru mnoha současných vědců vůči Bibli je velmi odlišné, než bylo
pro průkopníky moderní vědy. Tito průkopníci horlivě věřili, že Bible je Božím
slovem; To byla pravda. Nyní vědci často mluví o Bibli jako o podstatně
neplatné mytologii. Nicméně to neznamená, že vědci už nevěří v Boha.
Účastnil jsem se mezinárodního geologického kongresu v Paříži. Varhanní
koncert ve velké katedrále Notre Dame byl naplánován jako zvláštní kulturní
akce pro kongres. Byl jsem příjemně překvapen, když jsem si všiml, že mnoho
geologů klečelo a modlilo se v úctě po tom, co vstoupili do katedrály. Člověk
by musel předpokládat, že většina z nich věří v Boha. Obraz může být
komplikován různými významy Boha a náboženství. Někteří vědci někdy
svobodně vyjadřují svou víru v nějaké náboženství, ale ne v Boha. Jiní
vykreslují ostré linie mezi náboženstvím a vědou.40 Jeden může definovat
náboženství mnoha způsoby, jako je morální správnost atd., Ale obvyklé
porozumění slova náboženství je uctívání jednoho nebo více bohů. Budeme
pokračovat s tímto názorem.
Kolik vědců věří v Boha? Zatímco v různých publikacích a nevědeckých
diskusích na internetu lze získat různé údaje, dva průzkumy zveřejněné v
prestižním časopise Nature (česky Příroda) se zdají být platné. Tisíce jedinců
bylo vybráno náhodně ze seznamu vědců mezi americkými vědci z řad mužů
i žen a byli dotázáni na jejich víru v Boha. Ale co tím myslíme z Boha? Slovo
Bůh může znamenat mnoho různých věcí. Je Bůh osobní osobou, je to princip,
nebo jak mi řekl jeden z mých profesorů zoologie, že Bůh je příroda? Pro
většinu je Bůh Nejvyšší bytostí; Tvůrce a udržovatel přírody. V tomto
průzkumu byla použita velmi úzká interpretace toho, kdo je Bůh; A to
nevyvolalo pozitivní reakci. Ti vědci, kteří věřili v Boha, museli potvrdit, že
“věřím v Boha v intelektuální a afektivní komunikaci s lidstvem, tj. Bohu,
kterého se člověk může modlit v očekávání, že přijme odpově”. “Odpovědí”
mám na mysli víc než subjektivní, psychologický účinek modlitby. “Vědci by
mohli také naznačovat, že nevěří v takový druh Boha, nebo že o něm nevědí.
Asi 40% uvedlo, že věří ve výše popsaného Boha, který odpovídá na jejich
modlitby; 45% nevěřilo vůbec. A 15% nemělo jednoznačnou víru.41
Pravděpodobně víc než 40% věří v Boha, ale ne Boha takového typu, který je
omezen úzkou definicí v dotazníku. Jeden vědec napsal na okraji svého
dotazníku: “Já věřím v Boha, ale nevěřím, že člověk může očekávat odpověď
na modlitbu.” Zajímavé je, že tento průzkum, který byl proveden v roce 1996,
byl stejný jako ten, který se uskutečnil před 80 lety. V podstatě byly dosaženy
stejné výsledky. Brzy po průzkumu z roku 1996 byli členové prestižní Národní
akademie věd také dotazováni na své přesvědčení o Bohu anketou, která
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používala stejné otázky. Jen 7% uvedlo, že věří v Boží podobu, která odpovídá
popisu, definovanému v průzkumu.42
Proč by tak malá část členů Akademie měla věřit v Boha? Zdá se, že se
jedná o souhrn několika faktorů. 43 Očekává se, že jedním z nich je vyšší stupe
specializace ve vědeckém oboru, kterou členové Akademie mají tendenci
omezovat svůj výhled. Specializace může snadno omezit pohled člověka,
zvláště pokud člověk zanedbá, že se dívá mimo oblast specializace. Navíc,
elitářství spojené s tím, že je dotazovaný členem akademie, může odrážet
postoj nadřazenosti a hrdosti, který může snadno vyvolat vědecký úspěch. Tato
pýcha může ostře kontrastovat s pokorou a uctívajícím postojem povzbuzovaným vírou v Boha. Existují důležité příznaky,44 že více členů Národní
akademie věd věří v Boha než je přiznáno a sociologické faktory hrají významnou komplikující roli. Existuje dlouhodobý postoj, který musí být
vědecký, a tento postoj musí zůstat bez náboženství. V době průzkumu
akademie připravovala jednu brožuru a revidovala další, která povzbudila
výuku evoluce ve veřejných školách, zatímco se postavila proti učení o
stvoření. Takové aktivity a vyhlídky by nepodporovaly prosazování víry v
Boha. Naproti tomu jeden člen Akademie se nedávno odvážil kritizovat
publikované názory vědců v tisku a poukázal na to, že jsou příliš ohebné a
často slouží k vysvětlení protichůdných názorů, jako je agresivní a altruistické
chování; Navíc pouze málo přispívá k experimentální biologii.45
Je třeba mít na zřeteli, že akademie zastupuje méně než 2% vědců
uvedených v amerických vědcích z řad mužů i žen. Jako taková samozřejmě
nepředstavuje názor vědecké obce jako celku, kde plných 40% věří v Boha,
který odpovídá na své modlitby. Ale proč jsou učebnice, články a mediální
přednášky plné v podstatě neplodných odkazů na Boha? Nesrovnalost
nepochybně odráží tu averzi, kterou současná vědecká atmosféra zřejmě má
pro náboženství, což není v souladu s vírou mnoha vědců. Pozitivní a
sociologické faktory, které budou uvažovány později, pravděpodobně nejlépe
vysvětlí rozdíly.46
Na druhou stranu vědci a další úřady Discovery Institute mají velmi
významný dopad prostřednictvím knih,47 přednášek a internetu. Podporují
myšlenku, že pro dění v přírodě musí existovat nějaká inteligence nebo forma
energie a tato myšlenka se rozšiřuje, protože hnutí “inteligentního designu”
nebo “ID” získává popularitu. Vedoucí vědci se však silně postavili proti
tomuto mírnému názoru na nějakého Boha. Evolucionista v nedávném čísle
časopisu Americký vědec (v originálu American Scientist) uvádí, že “úspěch
ID hnutí dosud je velkolepý. Nejméně 40 let je ID považováno za doplněk k
požadovanému učebnímu plánu vědy ve veřejných školách.”48 Člověk dostane
trochu ”ochutnat ze“ sporů, protože se konal briefing navrhující inteligentní
design pro Kongres Spojených států. Přednášející z Discovery Institute
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zdůraznili, že tam byli “pouze lidé otevřené mysli, kteří byli uzavřeni elitním
vědeckým kněžstvím.”49
V poslední době se díky zvláštní události v Kansasu odráží rostoucí význam
inteligentního designového konceptu a hrozbě, kterou představuje pro evoluci.
Za účelem vyhodnocení toho, co by mělo být zahrnuto do učebních osnov
veřejné, vyzvala státní rada školství několikadenní diskusi mezi zastánci
inteligentního designu a evoluce. Bohužel evolucionisté se setkání nezúčastnili, aby se postavili proti vědcům obhajujícím formu inteligentním
designu. Na druhé straně ale svobodně vyjádřili svoje názory na tiskové
konferenci mimo místo tohoto diskuzního setkání! Bojkot evolucionistů byl
veden Americkou asociací pro rozvoj vědy, která je největší všeobecnou
vědeckou organizací na světě a vydavatelem prestižního časopisu Science.
Důvody, které evolucionisty vedly k tomu, aby se schůzky nezúčastnili
naznačují, že se jedná o zmanipulované slyšení, které má zmást širokou
veřejnost a chtějí tuto konfrontační diskusi přesunout na později. Nicméně
taková světská výmluva, díky které se schůzky nezúčastnili, zanechává
evolucionisty zranitelné vážnou kritikou, takže si začínají uvědomovat, jak
slabý je jejich důvod bojkotu setkání. Jeden člen výboru pro vzdělávání uvedl,
že je “hluboce zklamán, že se rozhodli prezentovat svůj případ ve stínu mimo
diskusi” a že “by si raději užíval komunikace profesionálním a etickým
způsobem.”50 Protože sekularismus vědy je stále zpochybňován a napadán,
pochopitelně se evolucionisté mohou cítit nepříjemně.51
V koncept šestidenního Božího stvoření, jak je popsán v Bibli, stále věří
řada moderních vědců. Nedávná kniha nazvaná V šesti dnech: Proč se 50 vědců
rozhodlo věřit ve stvoření,52 představuje eseje 50 vědců s doktorskými
úrovněmi akademických titulů a vysvětluje, proč tito všichni věří biblickému
popisu stvoření. Závazek průkopníků moderní vědy k Bibli a její tvorbě je stále
ještě živý, a to navzdory velkému rozporu a přísným připomínkám předních
vědeckých kapacit. Při odkazování na výše zmíněnou knihu evolucionista
Richard Dawkins z Oxfordské univerzity v Anglii komentuje, že “by nevěřil
takovému zbožnému přemýšlení a možnému sebeklamu.”53 Na druhé straně
Atlantiku později Stephen Gould také posuzoval diskusi o stvoření. Podle jeho
názoru věda poskytuje i bez Boha adekvátní odpovědi. Charakterizuje evoluci
jako “ jakýkoli fenomén dobře zdokumentovaný pomocí vědy”, a “jeden z
největších triumfů lidských objevů.”54 Rozpory mezi znesvářenými stranami
se stále prohlubují.
Někteří se ptají, proč v tomto věku vědy tolik lidí ve Spojených státech
věří, že lidstvo bylo stvořeno Bohem. Bezpochyby existuje mnoho důvodů;
Jedním z přežívajících faktorů je “překvapivě vysoké procento učitelů biologie,
kteří podporují kreacionismus.”55 Toto je stanovisko redaktora časopisu The
American Biology Teacher v rubrice “Educational Malpractice”, kde uvádí
22

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 23

řadu průzkumů učitelů biologie v různých státech. Výsledky ukazují, že mezi
29 a 69% z nich si myslí, že “kreacionismus by se měl vyučovat ve technických předmětech veřejných škol”; A mezi 16 a 30% takovýmto způsobem
skutečně učí. Bůh při tomto způsobu učení není mrtvý. Na rozdíl od toho
Národní sdružení biologických učitelů vydalo v roce 1995 prohlášení ve
kterém se uvádí, že evoluce je “nepozorovaný, neosobní, nepředvídatelný a
přirozený proces”56. Používání slov “nepo- zorovaný” a “neosobní” bylo už
příliš razantní, takže odpůrci zaujali ateistický postoj a opravdu vytvořili
teologické prohlášení, že neexistuje žádný Bůh. Po rozsáhlých sporech byla z
prohlášení odstraněna urážlivá slova a někteří novináři pracující pro
veřejnoprávní média obvinili vědce, že kapitulovali kreacionistům. Komplikací
pro uzavření smíru je skutečnost, že otázka Boží existence je tak emocionálně
laděná, že mnoho dalších vědců o ní mlčí. Vědci se velmi liší v názoru na
otázku Boha. Budeme čas od času používat výraz “Boží otázka”, abychom se
odvolávali na konkrétní otázku, zda existuje Bůh.

Zoufalý zájem o Boží otázku

Během posledního desetiletí bylo svoláno několik důležitých konferencí
zabývajících se otázkou existence dizajnéra nebo boha. Zvláště pozoruhodná
je konference “Kosmos a stvoření” na Univerzitě Cambridge (1994), “Jednoduché stvoření” na Biolské Universitě (1996), “Věda a hledání ducha” v
Berkeley Campus Universitě v Californii (1998) Příroda z přírody “na
Baylorské univerzitě (2000) a “Bůh, příroda a dizajn” na Oxfordské univerzitě
(2008). Na těchto konferencích byli přednášejícími nejvýznamnější vědci a
několika přednášek se zúčastnilo také několik laureátů Nobelovy ceny. Mnoho
dalších konferencí o tomto tématu se konalo v mnoha končinách světa. Díky
těmto konferencím se vede debata o rozličných názorech, které zde zazněly.
Pokud jde o dominantní otázku o původu života, nejvýznamnějšími názory
jsou: (a) život se vyvíjel sám, nebyl do něj zapojen žádný Bůh (přírodní
evoluce); (b) existuje nějaký návrhář života (inteligentní design); (c) Bůh
použil proces evoluce (teistická evoluce); (d) Bůh vytvořil různé formy života
za miliardy let (progresivní tvorba); (e) Bůh vytvořil různé formy života před
několika tisíci lety, jak vyplývá z Bible (nedávné stvoření).
Důkazů o vzrůstajícím zájmu o Boží otázku je velké množství. Došlo k
dramatickému nárůstu počtu vyučovaných kurzů, které se zabývají vztahem
vědy k náboženství. Zatímco před několika desetiletími téměř neprobíhaly
žádné takové kurzy v amerických institucích vyššího vzdělávání, současné
učební osnovy jsou obohaceny o stovky takových možností.57 Na to se
bezpochyby podílely pobídky od Nadace Johna Templetona. Pobídky, jako je
Cosmos, Bios, Theos58 představují příspěvky od mnoha významných vědců,
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včetně více než dvaceti laureátů Nobelovy ceny, které se zabývají vědou,
náboženstvím a existencí Boha. Časopis Science, který je pravděpodobně
nejprestižnějším vědeckým časopisem na světě, představil v roce 1997 diskusi
pod názvem “Věda a bůh: trend v oteplování vztahů mezi nimi?”59 Zprávy a
články, uveřejněné v některých vědeckých časopisech se také příležitostně
připojují k diskusi. Americká asociace ropných geologů v lednu 2000 otiskla
redakční článek o diskusi, který naznačuje, že geologové zůstávají mimo
debatu o tvorbě kvůli příslušné politice a protože “vědec, který chodí a
diskutuje s těmito lidmi, bude semlet... Máte spoustu módních i klíčových slov,
s nimiž vás mohou ohromit a zmanipulovat, pokud nejste obeznámeni s jejich
taktikou.”60 Odpovědi čtenářů redakce byly naprosto proti tomu, což naznačuje, že věda by měla být více otevřená diskusím o různých představách o
stvoření nebo o Bohu.61
Při průzkumu vesmíru se také diskutuje otázka Boží existence. Když se z
vesmíru vrátil slavný ruský kosmonaut German Titov, prohlásil, že nemůže
najít žádné bohy; On hledal anděly a nemohl je najít. Byl pouze 221 kilometrů
nad povrchem Země. Později se však pozemšťané dívali, jak astronauti z
programu Apollo přistáli na Měsíci, vzdáleném 386 000 kilometrů od Země a
poslouchali, jak kosmonauti čtou k údivu veřejnosti první slova Bible “Na
počátku stvořil Bůh nebe a Zemi.”
Veřejná média se často připojí k diskusi. Problém Newsweeku pro rok 1998
vytiskla slova “věda objeví Boha” po celém obalu a v roce 2006 jsme mohli
číst “Bůh proti vědě“ na titulku obálky časopisu Time. Časopisy, jako je
Křesťanství dnes, Nová věda, Skeptik a skeptiký inženýr velmi často diskutují
nad otázkou vědy a náboženství, přičemž někdy této otázce věnují většinu
rozsahu čísla časopisu.
Část nejvýznamšjších vědci rozsáhle psala o vztahu vědy k Bohu. Paul
Davies, profesor teoretické fyziky na univerzitě Newcastle upon Tyne v Anglii,
napsal populární knihu Bůh a nová fyzika. Vychází z toho, že “věda nabízí
bezpečnější cestu k Bohu než náboženství.”62 Davies má tendenci být opatrný,
když příliš blízce identifikuje Boha, o kterém mluví. V pozdější knize
komentuje “velmi přesvědčivé důkazy, že za tím, co se děje, něco je”. Důraz
na tuto konstrukci je přímo ohromující. “63 Dále podporuje tezi, že vědci
mohou být nábožnensky založení:” Po zveřejnění Boha a nové fyziky jsem
byl ohromen, když jsem zjistil, kolik mých blízkých vědeckých kolegů pracuje
s konvenčním náboženstvím.“64 John Polkinghorne strávil více než 25 let jako
fyzik v oboru teoretických částic na Cambridžské univerzitě. Následně změnil
svoji pracovní orientaci a stal se anglikánským knězem a později správcem
vysoké školy v Cambridgi. Věnoval se studiu vztahu vědy k teologii a vydal
řadu knih o tomto tématu. Věří, že Bůh podporuje a působí ve vesmíru a dále
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nám usnadňuje svobodu volby.65 Mnoho dalších vědců vyjádřilo svou víru v
Boha a několika sbírek takových názorů vědců bylo zveřejněno.66

Věda a racionální biblický Bůh

Existuje fascinující myšlenka, která byla prosazována již více než půl
století, která zpochybňuje kontrasty mezi vědou a Bohem. Představa spočívá
v tom, že se věda rozvíjela v západním světě, zejména kvůli svému židovskokřesťanskému původu. Jinými slovy, místo toho, aby věda a Bůh byly
samostatné světy jen sami pro sebe, věda vztahuje svůj původ k Božímu druhu
popsanému v Bibli. Tato práce je podporována působivým počtem vědců.67
Světově uznávaný filozof Alfred North Whitehead, který vyučoval na
univerzitách v Cambridgi a na univerzitě v Harvardu, navrhuje, aby se
myšlenky moderní vědy vyvíjely jako “nevědomý derivát ze středověké
teologie”.68 Koncept řádného světa, který je odvozen od jednotného základu
(monoteismus), racionálního a konzistentního biblického Boha poskytl základ
pro víru v koncepci příčiny a následku vědy. Mnoho nepředvídatelných
pohanských bohů jiných kultur bylo rozmarných, a proto se nezachovalo v
konzistenci, která vede k možnému souladu s vědou. RG Collingwood, který
byl profesorem metafysické filosofie na Oxfordské univerzitě, podporuje tento
koncept tím, že poukazuje na přesvědčení, ve kterém Bůh je všemocnýa
usnadnil změnu pohledu na přírodu z nepřesnosti na přesnost,69 a přesnost boží
odpovídá přesnosti, kterou lze získat vědecky. V Nizozemsku také Reijer
Hooykaas, pozdější profesor historie vědy na Utrechtské univerzitě zdůrazňuje,
že biblický světonázor přispěl k rozvoji moderní vědy. Zvláštní důležitost
spočívala v relativním antiautoritářství, podporovaném Biblí. To přispělo k
osvobození vědy od autority teologů.70 Jeden z vedoucích vědců v této oblasti
je Stanley L. Jaki, který byl s doktoráty za fyziku a teologii oceněn tím, že byl
jmenován významným profesorem na Seton Hall University v New Jersey.
Jaki natolik poukazuje na to, že hinduistická, čínská, mayská, egyptská,
babylonská a řecká kultura v různé míře začínají ve vědě, která však končí při
řešení situací s mrtvě narozenými dětmi. Přiznává to nedostatku víry v
racionalitu vesmíru nalezeného v těchto kulturách. Židovsko-křesťanská
tradice Bible poskytla racionální druh Boha, který je nezbytný k založení
vědy.71 Je paradoxní, že Bůh, který může být samou příčinou založení vědy, je
nyní důrazně odmítnut současným sekulárním vědeckým postojem.
Nemůžeme říci, že široce přijímaný koncept kauzálního vztahu mezi
Bohem židovsko-křesťanské tradice a moderní vědou je nespornou skutečností; Že přijetí této myšlenky naznačuje, že neexistují významné rozpory
mezi vědou a druhem Boha popsaným v Bibli. Bůh je božstvo příčiny a
následku, je důsledný a dobře se hodí k vědě.
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Závěrečné poznámky

Průkopníci moderní vědy, jako byli Kepler, Boyle a Newton, byli oddanými
věřícími k Bohu a v Bibli. Neviděli žádný konflikt mezi ním a vědou, protože
vytvořil principy vědy. Je zřejmé, že skvělí vědci mohou věřit v Boha, který
je v přírodě aktivní. Od té doby došlo k rozdělení cest. Věda odstoupila sama
od sebe, izolovala se od náboženství a pokoušela se odpovědět na mnoho věcí,
včetně hlubokých otázek našeho původu a cíle, aniž by se vůbec odvolávala
na Boha. Zatímco mnozí vědci věří v Boha, v současné době je Bůh jako
takový v podstatě vyloučen ze všech vědeckých interpretací. Současní vedoucí
vědci zejména stanovili tón pro vědu oddělenou od Boha.
Zvláštním způsobem došlo k novému vymezení vědecké praxe v průběhu
času a toto je velmi důležitý bod, který je třeba mít na paměti. Obecně se věda
považuje za studium faktů a vysvětlení zákonitostí v přírodě, ale detaily definic
se mohou dramaticky lišit. Když byly položeny základy moderní vědy, lidé,
kteří studovali přírodu (vědci), byli nazýváni přírodními historiky nebo
přírodními filozofy a Bůh, který byl považován za činného v přírodě, byl
oslavován ve vědeckých spisech. Byl často označován za tvůrce všeho.
Stanovil zákony přírody a byl součástí vědecké interpretace. Boží význam ve
vědě postupně klesal, zejména v polovině devatenáctého století. Nyní existuje
silný trend v praxi vědy k vyloučení Boha, a pokud se pokusíte a zahrnout
Boha do vědy, je to považováno za nevědecké. Bůh je vyloučen jednoduše z
definice. Tento pohled uzavírá dveře vědě, objevující Boha. V tomto režimu
není věda otevřeným hledáním pravdy a to může vést k chybám, zejména v
případě, že existuje Bůh!
V tomto pojednání navrhujeme, aby vědec byl otevřen možnosti, že Bůh
existuje, a že věda by měla být otevřeným hledáním vysvětlení, podle dat
přírody, kdekoli to jde. Naším zájmem je nalézt pravdu, abychom neodpovídali
našim závěrům v rámci úzké definice vědy. Na stranách naší knihy budeme
obecně považovat vědu, jak bylo zmíněno výše, za studium souboru faktů a
interpretací o přírodě. Základní otázku, kterou budeme diskutovat v poslední
kapitole, je, proč se věda nyní rozhodla vyloučit Boha ze své vysvětlujícího
zdůvodnění.
V posledních desetiletích došlo k trendu mírného sbližování vědy směrem
k náboženství a naopak a otázka Boha je vážně řešena, což se odráží v
některých způsobech, jakými věda a Bůh společně pracovali v minulosti. Navíc
Bůh popsaný v Bibli je důsledný, racionální Bůh, který dobře zapadá do
příčinných a věcných principů vědy. Ve skutečnosti, pokud jde o základní
racionální přístupy, Bůh a věda nejsou tak odlišní a rozdílnost, která se
rozvíjela dříve mezi vědou a Bohem, si zasluhuje být odstraněna.
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Kapitola 2

Velmi jemně
vyladěný vesmír

Gravitace může dát planety do pohybu, ale bez božské síly byste ji nikdy
nemohli dostat do takového rotačního pohybu, jaký má kolem sebe
Slunce, a proto i z těchto důvodů jsem vás přinutil, abyste přiřadili
rámcové vlastnosti tohoto systému inteligentnímu průvodci děje.1
Sir Isaac Newton

Co je tam venku?

Na Zemi je jen několik málo úžasnějších pohledů, než je krystalický pohled
na spoustu lesknoucích se hvězd, které lze vidět za jasné noci. Bohužel dnes
jen ti, kteří žijí daleko od velkých měst, jsou často ohromeni touto infuzí
reality. Ultrazvukové světlo a smog účinně zničí velkolepost koncertu různých
odstínů modré až žluté až červené barvy, kterými hvězdy září. Většina z těchto
lidí, žijících ve městech má privilegium vidět jen několik jasných hvězd nebo
bledý měsíc, který se skrývá mezi objekty civilizace. Vesmír, který objevujeme
za hranicemi naší Země, je však mnohem větší než to, co vidíme i za jasné
noci.
Vyzbrojeni velmi sofistikovanými dalekohledy a specializovanými nástroji,
vědci dělají úžasné objevy. Specialisté, kteří se nazývají kosmologové, fyzici,
filozofové, teologové, astrofyzikové a astronomové, ti všichni tvrdí, že
interpretují to, co se ve Vesmíru nachází. Jedná se o jednu z nejzajímavějších
oblastí výzkumu s hlubokými filozofickými důsledky. Zjistili jsme, že Vesmír
se zdá být velmi přesně nastaven, takže nám to dovoluje existovat. Před tím,
než se nad tím zamyslíme, budeme zkoumat to, co je venku, abychom si
ulehčili pochopení toho, proč je Vesmír považován za vyladěný a přesně
nastavený.
Jedním z výrazných rysů, které vidíte na noční obloze, je velmi dlouhý
nepravidelný oblak hvězd táhnoucí se přes celé nebe, známý jako Mléčná
dráha. Jsme součástí tohoto oblaku, což je gigantická hmota hvězd ve tvaru
disku (obrázek 2.1). Když se podíváme na okraje disku, tj. Na okraje Mléčné
dráhy, vidíme mnohem více hvězd než když se díváme směrem k vnitřním
plochám disku, což je většina zbytku oblohy. Je to trochu jako být v davu,
vidíte mnohem více lidí, pokud se díváte kolem sebe, než když se podíváte
dolů na zem nebo nahoru na obloze. Disk s hvězdami, který vidíme, se nazývá
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ostrovní vesmír nebo jinak také galaxie; Naše je známá jako Galaxie Mléčné
dráhy. Disponuje přibližně sto miliardami hvězd, které jsou poněkud podobné
našemu vlastnímu Slunci. Naše Slunce má nažloutlé barvy; Některé hvězdy
jsou chladnější a vypadají více načervenalé, zatímco jiné jsou teplejší a
modřejší. Čtyři velké modré hvězdy v souhvězdí Orion mají desetinásobek
hmotnosti našeho Slunce a svítí tisíckrát jasněji.2 Hvězdy se někdy zdají být
ovlivňovány gravitací způsobem, který naznačuje, že se tam dějí některé
zvláštní věci. Fyzici se na ně odkazují jako na temnou hmotu, protože
nevyzařují světlo jako jiné hvězdy. Zjevně existuje mnohem temnější hmota
než hvězdy, ale existuje mnoho nezodpovězených otázek; Ve skutečnosti si
nejsme jisti, co je tato tmavá hmota, pokud skutečně existuje. I tato záhada je
jen malou částí z mnoha tajemství, která objevujeme o našem vesmíru.

Obrázek 2.1 Znázornění galaxie mléčné dráhy. Horní diagram (A) je pohled z boku (boční
řez galaxií), pohled, který ukazuje na zúžené okraje i silné vyboulení ve středu. Dolní
diagram (B) je téměř rovinný pohled shora na spirálovitá ramena a přibližnou pozici našeho Slunce.
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Hvězdy na našem galaktickém disku nejsou rovnoměrně distribuovány.
Mají tendenci soustředit se v podlouhlých ramenech, které se jemně vykružují
ze středu (obrázek 2.1, B). Žijeme na okraji jednoho z těch ramen, asi dvě
třetiny vzdálenosti od středu naší galaxie směrem až k okraji. Střed naší galaxie
má vyboulení, kde je disk silnější. Jedna nebo i více těchto vyboulení, tedy
neslavných černých děr může být tam. V černých dírách je gravitace tak
extrémní, že ani světlo z nich nemůže uniknout, takže vypadají černě. Pokud
jste se odvážili příliš blízko, nemohli jste jim ani uniknout. To jsou oblasti,
kterým bychom se měli zkoušet vyhnout!
Zdá se, že celá naše galaxie se ve vesmíru úchvatně otáčí. Našemu Slunci
by trvalo asi 250 milionů let, než by se mohlo úplně otočit kolem naší galaxie.3
Z našeho pohledu to nemusí vypadat příliš rychle, ale vzdálenosti ve Vesmíru
jsou tak obrovské, že naše Slunce musí dnes cestovat rychlostí 225 kilometrů
za sekundu (504 000 mil za hodinu).
Většina hvězd, které vidíte na noční obloze, jsou další slunce v naší Galaxii
mléčné dráhy. Nicméně pokud se podíváte pozorně na souhvězdí Andromedy,
dokonce i bez použití dalekohledu, může být Galaxie Andromeda, která leží
daleko za tou naší, lehce vidět. Má zhruba tolik hvězd jako naše galaxie,
přičemž blíže nám jsou menší satelitní galaxie, skládající se z několika miliard
hvězd. Tyto satelity jsou zde drženy gravitační přitažlivostí galaxie Andromedy. Galaxie Mléčné dráhy a Andromedy jsou to, co nazýváme spirální galaxie,
protože jejich hvězdy mají otevřené spirálovité uspořádání, ale většina galaxií
je odlišný. Obvyklý typ má eliptický tvar, některé jsou více sférické a jiné jsou
zase nepravidelné.
Naše galaxie je součástí “místní skupiny” asi 34 galaxií, které leží na okraji
mnohem většího shluku galaxií v souhvězdí Panny. Byla také objevena listová
galaxie známá jako “Velká zeď”.4 Počet galaxií, které jsme objevili pomocí
dalekohledů na Zemi a ve vesmíru, je téměř k neuvěření. Mluvíme o stovce
miliard galaxií v našem známém vesmíru, každý s průměrně stovkou miliardy
hvězd.5 Existují další galaxie nebo vesmíry, které překračují to, co vidíme? To
bohužel nevíme. Všechny takové názory zůstávají na vysoce spekulativní
straně.
Všichni máme vzrušující události ve svých životech, na které nezapomínáme. Jedna z těch mých byla v roce 1987, když jsem cestoval po Austrálii.
Podíval jsem se na noční oblohu a uviděl jsem velmi jasnou hvězdu tam, kde
předtím zářila jen velmi slabě. Jak je to vůbec možné? To, co jsem viděl, byla
vzácná událost, výbuch supernovy a to byl to jeden z největších výbuchů, jaké
kdy bylo možno vidět. Několik z nich bylo zaznamenáno v dávné historii, ale
tento výbuch byl nejlepší, který je možné vidět v moderní době. Věří se, že
slabá hvězda, která měla zhruba desetkrát větší hmotnost než naše Slunce, se
nakonec zhroutila. To bylo způsobeno gravitací tak obrovské masy. Kolaps
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způsobil výbuch, který během několika málo hodin vytvořil velmi jasnou
hvězdu. Zůstala takto jasně viditelná po několik týdnů. Kolaps pravděpodobně
vytvořil neutronovou hvězdu, která má velmi velkou hmotnost a může se
nakonec díky tomu zhroutit dále do černé díry. Odhaduje se, že v podmínkách,
které máme na Zemi, jen jedna čajová lžička z té zhroucené hvězdy bude vážit
asi pět set milionů tun. Takové věci se mohou zdát hodnověrnější, pokud si
uvědomíme, že obyčejné “pevné” skupenství je téměř stejně prázdné. Důvodem, proč může rentgenové záření snadno procházet našimi těly, je, že i my
jsme z velké části vyplněni prázdným prostorem a to i včetně našich mozků!
Pokud se zbavíte prázdného prostoru mezi atomy a uvnitř vlastních atomů,
získáte velmi těžké věci. Atom je také v podstatě prázdný, tisíckrát prázdnější
než v našich tradičních ilustracích atomů (obrázek 2.2). Vnější průměr atomu
se odhaduje přibližně na desetitisíce násobek jeho centrálního jádra, zatímco
jeho téměř veškerá hmota je soustředěna v jeho jádru. Takže v atomu je spousta
prázdného prostoru, do kterého se rentgenové paprsky dostanou. Pokud by se
celé lidstvo stlačilo na hustotu neutronové hvězdy, všichni dohromady bychom
měli být stlačeni do prostoru o velikosti hrášku.6

Obrázek 2.2 Tradiční prezentace některých jednoduchých atomů. Jádro je šedá koule
uprostřed každého atomu. Elektrony jsou vně jádra. Zobrazený atom berýlia je berýlium8, který je poněkud nestabilní. Obvyklá forma berýlia je berýlium-9, který má v jádře
extra neutron navíc.
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Explodující supernova je jen jedním příkladem našeho dynamického
vesmíru. Také vidíme kvasary, které, i když jsou mnohem menší než galaxie,
mohou být tisíckrát jasnější. Mohou obsahovat také některé z těch zajímavých
černých děr. Existuje hypotéza, že některé galaxie mohou kanibalizovat další
galaxie. Náš vesmír se jeví jako velmi aktivní.
Naštěstí náš sluneční systém, ve kterém máme osm planet, včetně naší
vlastní Země, je organizován tak, že tyto planety se řádně otáčejí kolem našeho
blaženého Slunce, které nám poskytuje stálý zdroj energie. Pluto, který byl po
desetiletí považován za planetu, byl podle nové definice odtržen od tohoto
oficiálního titulu, ale stále existuje i s jeho “měsícem”, který obíhá kolem
našeho Slunce. Planety, které při prvním vzhledu na noční obloze vypadají
jako pomalu se pohybující hvězdy, nevyzařují světlo, ale odrážejí pouze světlo
ze Slunce. Společně jsou obdařeny nejméně 60-ti měsíci,7 a to zahrnuje i
našeho osamělého Měsíce, který obíhá naši Zemi, což nám dává něco, o čem
se zpívá a píší básně. Čtyři vnitřní planety, které zahrnují také Zemi, mají
pevný povrch. Mars je nejvíce podobný naší Zemi. Venuše, která obíhá blíže
k Slunci než Země, se ve srovnání s jejími sousedními planetami otáčí opačným směrem. To komplikuje myšlenky jednoduchého modelu pro formování
planet pomocí jedné události. Vnější planety mají mnohem větší hmotnost, ale
jsou většinou plynné a mají malé jádra, složené ze skal. Pluto, který je dále
než planety, je jiný a je složen z části metanového ledu a jako Venuše a
pravděpodobně i jako Uran se točí opačným směrem než ostatní šest planet.
Saturn, známý mnoha úžasnými prstenci, je tak lehký, že by vlastně plaval na
vodě, kdyby se pro něj našel velký rybník s vodou. Největší planeta Jupiter,
která je také plynná, má měsíc, který je intenzivně vulkanický a tento měsíc
se jmenuje Io. Mezi Marsem a Jupiterem je kruh několika tisíců malých
nepravidelných skalnatých těles nazvaných asteroidy. Některé z nich občas
vstoupí do naší atmosféry a vytvářejí ohnivé pruhy světla, zvané meteory.
Jupiter je tak masivní, že přitahuje spoustu trosek, které by jinak zasáhly Zemi.
Odhaduje se, že pokud by toho nebylo, Země by byla zasažena “asi tisíckrát
častěji než se to děje troskami komet a kometek.”8 Komety s dlouhými ohony,
cestují po naší sluneční soustavě po předvídatelných drahách, přidávají další
zápletky do už tak složité naší sluneční soustavy. Nedávno jsme objevili řadu
planet kolem jiných sluncí.

Extrémní nesmírnost vesmíru

Z naší malé země není snadné pochopit, jak daleko jsou ostatní části
vesmíru. Naše Slunce se může zdát být jen nedaleko, ale k němu je to skoro
150 milionů kilometrů. Máme potíže s konceptualizací těchto čísel. Pomůže
vám to, pokud si uvědomíte, že pokud byste měli cestovat ze Země na Slunce
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rychlostí komerčního dopravního letadla současnosti, trvalo by to 19 let
nepřetržitého cestování, abyste se tam dostali. K dosažení Pluta při stejné
rychlosti by trvalo 741 let. Úměrně tomu, pokud by Slunce mělo velikost
místnosti (tři metry krychlové), Země by byla asi o velikosti meruňky, která
by kroužila venku, asi o třetinu kilometru vzdálená od této místnosti a Pluto
by v takovém případě mělo velikost hrachu, 13 kilometrů vzdáleného od této
místnosti.
Ve srovnání s celým vesmírem je naše sluneční soustava extrémně malá.
Abychom mohli mluvit o zbytku vesmíru, je mnohem jednodušší použít
mnohem větší měrnou jednotku než kilometry, abychom při psaní čísel
nemuseli vyplňovat příliš mnoho stránek s nulami. Astronomové používají
jinou jednotku, nazvanou „světelný rok“, a to je vzdálenost, kterou světelný
paprsek urazí za 1 rok. To se rovná přibližně 9,461,000,000,000 kilometrů
(5,879,000,000,000 mil).
Světlo ze Slunce k nám na Zemi dorazí za osm minut, takže když uvidíte
rozsáhlou sluneční erupci na Slunci, která vyzařuje asi 95 tisíc kilometrů od
povrchu Slunce, došlo k této erupci skutečně o osm minut dříve. Nejbližší
hvězda (slunce) za naší sluneční soustavou je Alpha Centauri a světlu odtamtud
trvá celé čtyři roky, než se dostaneme na Zemi, takže říkáme, že je od Země
vzdálena čtyři světelné roky. Naše galaxie Mléčná dráha je zhruba 100 tisíc
světelných let od okraje k okraji a galaxie Andromeda se odhaduje na dva
miliony světelných let od nás; Takže cesta tam bude trvat velmi dlouho. Proto,
co nyní vidíme, že se tam děje, už není dávno aktuální. Vzdálenější galaxie
vesmíru se odhadují na miliardy světelných let. Vzhledem k tomu, že cesta
světla z těchto vzdálenějších hvězd k nám na Zemi trvá tak dlouho,
astronomové popisují, co nyní vidí ze vzdálených hvězd jako představující to,
co se stalo už dávno.
Zatímco ve viditelném vesmíru existuje přibližně 1022 (10 následovaných
21 nulami) hvězd, vesmír je ohromně prázdný kvůli obrovským vzdálenostem
mezi hvězdami, galaxiemi a skupinami galaxií. Pokud by všechny atomy celé
hmoty ve vesmíru byly izolovány od sebe a rovnoměrně rozloženy v celém
objemu vesmíru, měli bychom mít jen jeden atom na každých pět kubických
metrů prostoru.9 To znamená, že v objemu ekvivalentu obyčejného domu, bylo
by v něm jen asi šest atomů. Ve větším měřítku zjistíme, že galaxie jsou od
sebe vzdáleny miliony světelných let. Může být dobrou věcí, že je náš vesmír
tak rozptýlený. Fyzik Freeman Dyson10 odhaduje, že pokud by vzdálenost mezi
hvězdami byla desetkrát menší, existuje velká pravděpodobnost, že by se
nějaká jiná hvězda dostala dost blízko k naší sluneční soustavě, aby narušila
oběžné dráhy planet. Toto narušení by následně bylo katastrofální pro veškerý
život na Zemi.
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Z čeho se Vesmír skládá?

Obrovský vesmír je vytvořen z drobných obyčejných atomů, které byly
kdysi považovány za nejmenší věc, která by mohla existovat, a proto nemohla
být rozdělena na menší části. Přibližně před sto lety byly objeveny části atomů
nazývané elektrony. Jsou velmi malé a mají negativní elektrický náboj.
Netrvalo dlouho, a byly objeveny i mnohem větší části atomů nazývané
protony s kladným nábojem a byly objeveny stejně velké částice nazývané
neutrony, které neměly žádný náboj. Proton má hmotnost (množství hmoty),
která je 1836 násobek hmotnosti elektronu. Bylo by možné tyto částice
považovat za nejmenší elementární části hmoty? Před několika desetiletími
jsme zjistili, že bychom mohli oddělit rychle se pohybující protony do sebe a
zdá se, že se tyto protony rozpadají na menší jednotky nazvané kvarky. A to je
jen začátek nedávných objevů v této zajímavé oblasti vědy. Fyzici popisují
alespoň 58 druhů subatomárních částic.11 Většina částic má odpovídající
antičástici, která má opačný náboj, a když tyto dvě částice kolidují, navzájem
se zničí. Pak existuje otázka, zda některé z nich jsou opravdu částečky už
nedělitelné. V této oblasti studia existuje mnoho věcí, které plně nerozumíme.
Náš zjednodušený koncept atomů spočívá v tom, že se skládají z centrálního
jádra složeného z protonů a neutronů, zatímco elektrony obíhají na vnější
straně (obrázek 2.2). Jádro našeho nejlehčího prvku, vodíku, se skládá z
jediného protonu a jednoho elektronu na vnější straně. Hélium má dva protony,
dva neutrony a dva elektrony. Uhlík a kyslík, které jsou pro život životně
důležité, obvykle mají šest a osm z těchto základních částí. Těžší prvky jich
mají mnohem více a a jejich struktura má i složitější vztahy.
Když se podíváte na obyčejné bílé světlo, to, co možná nevíte, je, že to, co
vidíte, je ve skutečnosti směsí všech barev. Bílé světlo na obrazovce televizoru
nebo počítače je ve skutečnosti kombinací červeného, zeleného a modrého
světla. Dobrá lupa vám to snadno ukáže. Ještě více si to uvědomíte, když vidíte
bílé sluneční světlo rozdělené do různých barev duhy pomocí dešťových
kapek. Tento jev se používá k tomu, abychom si značně přiblížili chemické
složení vesmíru. Při průchodu úzkého svazku světla z hvězdy přes skleněný
hranol, mohou astronomové vidět různé druhy barev, které hvězdy produkují,
a díky tomu, co viděli, se naučili mnoho dalších věcí. Velmi aktivní atomy ve
hvězdách produkují toto světlo, protože elektrony kolem jader atomů uvolňují
část své energie, když skočí z jedné orbity na druhou. Každý druh atomu
vytváří jiný barevný vzor. Například, pokud vidíte určité specifické druhy
červené, modré, fialové a tmavě fialové barvy, víte, že máte atomy vodíku.
Studiem světla z mnoha hvězd ve vesmíru bylo zjištěno, že hvězdy jsou
složeny ze stejných druhů prvků, které najdeme na i Zemi, ale poměry těchto
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prvků na jiných hvězdách jsou velmi odlišné. Množství těžších prvků, jako je
kyslík, křemík a hliník, tvoří 82 procent zemské kůry, zatímco 97 procent
vesmíru se zdá být složeno pouze ze dvou nejlehčích prvků, o kterých víme,
a to vodíku a hélia.

Představy o vesmíru

Někteří lidé si myslí, že vesmír byl tady vždy, nicméně v takovém případě
se nabízí otázka, jak to začalo, bezvýznamná. Křesťanští, židovští a islámští
věřící si myslí, že Bůh stvořil vesmír. Východní náboženství, jako je hinduismus a buddhismus, mají různé myšlenky a návrhy opakovaných cyklů změn
v průběhu času. Před několika staletími existovaly nejrůznější spekulace o
povaze vesmíru. Pak se objevilo množství intelektuálních obrů, včetně sira
Isaaca Newtona, který popisoval zákony gravitace a pohybu, které vysvětlovaly cesty hvězd. Jeho práce měla hluboký dopad na myšlení svého času.
Vědci ukázali, že tajemný vesmír je vysvětlitelný, a z toho se usoudilo, že i
další věci jsou předvídatelné. Zdálo se, že Boha je méně potřeba. Protože si
lidé mysleli, že je vše vysvětleno, existovaly dokonce návrhy, že práce fyziků
už možná skončila. Ale všechno to zůstalo vysvětleno pouze po velmi krátkou
dobu. Kvantová teorie a teorie relativity to všechno změnily. Stručně se
podíváme na vývoj těchto myšlenek, protože to poskytuje užitečné informace
o tom, jak funguje věda.
Vážné potíže začaly asi před sto lety, a to nikoliv v oblasti hvězd, ale s
malým submikroskopickým světem atomů a energií, kterou tyto částice hmoty
vysílají. Oblast studia známá jako kvantová teorie se zabývá koncepty, které
jsou někdy úpěnlivě strašidelné, a to když jsou v kontrastu s našimi normálními
příčinami a následky vesmíru, které my intuitivně považujeme za samozřejmost. Kvantová teorie předložená Maxem Planckem (1858-1947) předpokládá,
že určité fyzikální veličiny mohou převzít pouze určité definované hodnoty,
nikoliv hodnoty mezi nimi. Dále by se elektrony mohly v některých ohledech
chovat jako vlny, ale v jiných ohledech jako částice. Některé výsledky byly
předvídatelné, ale pouze na statistické úrovni, když se mnoho událostí posuzovalo dohromady. Na individuálním základě však nebylo možno dosáhnout
předpovědi s vysokou mírou přesnosti. Jedním z významných konceptů, které
vycházely z těchto studií, byl princip Nejistoty Wernera Heisenberga. Uvádí,
že nemůžete přesně znát jak polohu, tak hybnost (tedy rychlost vynásobenou
hmotností) částice. Toto všechno bylo živnou půdou pro filozofické spekulace,
včetně koncepcí, že neexistuje žádná skutečná kvantová realita, nebo že nepředvídatelnost v kvantové teorii je základem naší svobody volby. Pozoruhodným závěrem je, že máme ještě mnohem víc informací o podivném světě
kvantové teorie. To, když někdo tvrdí, že plně rozumí kvantové teorii, to ještě
39

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 40

neznamená ve skutečnosti! Nicméně koncept byl velice plodný ve vývoji
exotických zařízení, jako jsou lasery a supravodivé magnety, a byl značně
využíván v modelech rozvíjejícího se amerického vesmírného programu.
Jedním z nejlepších výsledků bylo rozšíření filozofického výhledu člověka.
To nám pomohlo uvědomit si, že realita není jen jednoduchá myšlenka, které
rozumíme; Musíme vzít v úvahu nejisté a nepředvídatelné skutečnosti.
Stejně neumělý je i způsob, jakým obvykle vidíme věci a děje, a proto pro
jejich popis v současné době používáme teorii relativity. Představil ji Albert
Einstein (1879-1955), jeden z největších géniů naší doby, a tato teorie se
ukázala být mimořádně užitečná. Einstein, který se narodil v Německu a
vzdělával ve Švýcarsku, pevně věřil v Boha, ale nikoli v to, o čem Bůh
křesťané obvykle přemýšlejí, tedy kdo je zapojen jako tvůrce v našem osobním
životě. Pro Einsteina důslednost, řád a harmonii vesmíru reprezentuje Bůh.
Přesně ro odráží jeho slavný citát “Bůh nehraje kostky”. Tuto myšlenku uvedl
jako námitku proti některým pochybám o kvantové teorii.
V teorii relativity se nemůžete pohybovat rychleji než rychlostí světla a
rychlost světla ve vakuu je vždy stejná bez ohledu na pohyb nebo směr zdroje
nebo pozorovatele. Obraz takové situace však může být komplikovanější.
Například několik nedávných zjištění naznačuje, že může existovat nějaká
variace rychlosti světla nebo úzce souvisejících faktorů.12 V teorii relativity se
mnoho dalších fyzikálních faktorů může dramaticky změnit, ale obvykle je
nezaznamenáme, protože v naší normální sféře pozorování probíhají změny
krátkou dobu. Pokud byste však cestovali rychlostí blížící se rychlosti světla,
všimli byste si, že hodiny se zpomalují, délky se zkracují a hmotnost se
zvyšuje. Při rychlosti světla by se teoreticky hmotnost měla stát nekonečnou,
což v důsledku omezuje, jakou rychlostí může cokoli cestovat. V teorii relativity se prostor může stát zakřivený a hmota může být změněna na energii a
energii na hmotu, jak je znázorněno dobře známým výrazem E = mc2.
Mnoho pozorování potvrzuje platnost teorie relativity. Čas by měl plynout
pomaleji u velmi hmotných objektů, a to se opravdu děje. Velmi přesné hodiny
běží rychleji v horní části vodáreské věže než u její paty, kde jsou tyto hodiny
blíže k hmotnému jádru Země. Naše úžasné globální polohovací systémy
mohou brát v úvahu tyto rozdíly, aby se zvýšila přesnost.13 Bylo zjištěno, že
velké hmoty jako naše Slunce ohýbají světlo, jak to předpovídá teorie relativity.
Použitím atomových hodin umístěných na letadlech je možné detekovat
nepatrné účinky relativity, přestože letadla pohybují pouze jednou milióntinou
rychlosti světla.14 Rychlejší cestování ve vesmíru znamená pomalejší stárnutí.
Při rychlém cestování ve vesmíru po několik týdnů a následném návratu na
Zemi by jste zjistili, že zde uplynulo mnoho let a vaši přátelé a rodina budou
proti Vám zestárlí nebo i mrtví.15
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Popře teorie relativity učení Newtona a jeho pečlivě vypracované vzorce
nebeské mechaniky? Ne, ale přidává Newtonovu učení novou dimenzi a
zvláště platí pro extrémnější podmínky. Newtonovy koncepty stále pracují na
naší obvyklé úrovni zkušeností a na pohybu sluneční soustavy, s výjimkou
popisu situace u planety Merkur, který je lépe vysvětlen teorií relativity.
Relativita může být v budoucnu nahrazena jinými pokročilejšími pojmy;
Nicméně slouží k vysvětlení mnoha věcí a byla v průběhu let pozoruhodně
dobře potvrzena. Skutečnost, že lze změnit čas, je ohromující. Někteří výzkumníci dokonce naznačují, že čas skutečně neexistuje; To je jen něco, co si
představujeme. Ale je to stále užitečný koncept, přinejmenším pro naši Zemi,
a my zde bychom měli s časem lépe pracovat!

Rozšiřující se vesmír a Velký třesk

Na počátku minulého století astronom Vesto Slipher studoval světlo
přicházející z galaxií a zaznamenaly údaje, které naznačují, že se některé
galaxie se vzdalují od nás s neuvěřitelnou rychlostí tisíci kilometrů za sekundu.
Jedním ze způsobů, jak vypočítáme, jak rychle se galaxie vzdaluje, je poznat,
jak moc se spektrum barev jeho atomů posunulo oproti normálnímu stavu.
Čím větší je posun spektra barev jeho atomů, tím rychleji se galaxie pohybuje.
Tento závěr je založen na společném dopplerovském efektu, který si často
všimneme, když se nejprve pohybuje sanitka se řvoucí sirénou směrem k nám
a potom od nás. Frekvence houkání sirény dramaticky klesá tehdy, když se k
nám sanita blíží, a čím rychleji sanitka jede, tím větší je změna v této frekvenci
zvukových vln. Když se ambulance blíží k nám, zvukové vlny jsou poměrně
“zhuštěné” a poloha tónů zvuku je vyšší; Při odchodu jsou zvukové vlny
“natažené a protáhlé” a zvuk je hlubší.
Světelná vlna z hvězd se v některých ohledech chová jako zvukové vlny
ze sanitky. Čím rychleji se hvězdy pohybují směrem k nám, tím větší je nárůst
nebo pokles zaznamenané frekvence, když jsou světelné vlny stlačeny nebo
roztaženy z jejich zdroje. Frekvence světelných vln je pak určující pro barvu
světla. Například zjistíme, že modré světlo má vyšší (rychlejší) vlnovou
frekvenci než červené světlo. Pokud je tedy normální vzorec čáry ve spektru
světla z hvězdy posunut směrem k červené straně (nižší frekvence) spektra,
znamená to, že se hvězda od nás vzdaluje; Pokud je posunut směrem k modré
straně (vyšší frekvence), hvězda se k nám přibližuje.
Ukázalo se, že vzdálené galaxie ukazují posun směrem k červené oblasti
spektra, nazývanému červeným posunem. To je vykládáno tak, že se od nás
vzdalují, některé rychlostí kolem 50 tisíc kilometrů za sekundu (100 milionů
kilometrů za hodinu). Tyto interpretace jsou mnohem komplikovanější než jen
jednoduchý rudý posun. Některé velmi dobře vypovídající důkazy nesouhlasí
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s červeným posunem; Některé mluví o tom, že se světlo unavuje na dlouhé
vzdálenosti a i jiné alternativní vysvětlení této skutečnosti byly vysloveny,16
nicméně nyní převažující názor upřednostňuje vyloučení takových výkladů.
Ve 20. letech minulého století slavný astronom Edwin Hubble studoval
galaxie pomocí nového 100palcového dalekohledu na Mount Wilson v
Kalifornii. Zjistil, že čím dál od Země je galaxie, tím rychleji ustupuje. Toto
se stalo známým jako Hubbleův zákon. S tím souvisí vznik nových hypotéz
na otázku, co se tam děje. Hubble odhadoval vzdálenosti na základě toho, jak
jasné jsou některé standardní astronomické rysy. Bylo to považováno za
stejné, jako odhadnout vzdálenost podle jasu. Metoda se neprokázala jako
velmi přesná, protože ne všechny hvězdy září stejně jasně. Astronomové nyní
měří hvězdnou vzdálenost od jasnosti toho, co nazývají Cefeidy, pulzujícími
proměnnými hvězdami (tzv. „Standardní svíčky“ ke zjišťování vzdáleností
galaxií a kulových hvězdokup – pozn. překladatele). Zjistili, že některé hvězdy
s určitým jasem během pravidelného období ztmavnou a rozjasní. Měřením,
jak dlouhá je proměnná doba takové hvězdy, zjistí, jak jasně svítí hvězda
normálně, a pak můžeme odhadnout vzdálenost galaxie obsahující danou
hvězdu. Hubble se pokoušel určit přesný věk vesmíru tím, že předpokládal, že
vesmír vznikl velmi malý a vypočítá, jak dlouho bude trvat, než se rozšíří na
svou současnou velikost. Nedávné odhady udávají věk vesmíru v oblasti 10
až 15 miliard let.
Myšlenka, že se vesmír rychle rozšiřuje, představuje vážnou výzvu pro
tradiční pohledy, vzniklé na počátku dvacátého století. Pokud se vesmír
rozšiřuje, znamená to, že v minulosti to bylo menší a dřív ještě menší a
nakonec jste dospěli k bodu, kdy začnete přemýšlet o tom, kdy, jak a proč
vesmír vůbec někdy vznikl. To má hluboké důsledky. Znamená to totiž, že
vesmír nebyl vždy tady. Tato myšlenka otevírá dveře a zajímá se o to, jak věci
začaly, a zda by nějaká hlavní hybná energie jako Bůh mohla vytvořit vesmír;
A pokud ne, jak to něco začalo? Nicméně myšlenka, že Bůh dělá věci v
přírodě, je nyní ve vědě velmi nepopulárním pohledem. Známý astronom
Robert Jastrow připomíná, že “Když vědec píše o Bohu, jeho kolegové
předpokládají, že je buď blázen, nebo už šílený.”17 Nicméně náznak, že vesmír
vznikl náhle, je velmi blízko k biblickému popisu Božího začátku.
Einsteina napadla myšlenka, že vesmír měl začátek jak nesmyslný, tak i
dráždivý.18 Překvapivě jeho rovnice relativity naznačovaly rozšiřující se
vesmír, který by měl začátek, a to mu ukázal nizozemský astronom Willem de
Sitter a ruský Matematik Alexander Friedman, který také našel chybu ve svých
výpočtech. Einstein se pokoušel vyřešit problém expanze tím, že navrhl novou
neznámou sílu v přírodě. Přidal hypotetickou kosmologickou konstantu, která
by dokonale vyvrátila koncept expanze, a tak poskytla statický vesmír.
Hubblovy údaje o červených posuvech však byly docela přesvědčivé a Einstein
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konečně připustil, že navržení neznámé síly je největší chybou jeho života.
Paradoxně se fyzici opět vracejí k myšlenkám o kosmologické konstantě
Einsteina, aby vysvětlili nedávné údaje, které naznačují, že vesmír se nejen
rozšiřuje, ale je navíc ve své rychlosti expanze rychlejší a rychlejší. Jiné
myšlenky, jako je například vesmír, který se opakovaně rozšiřuje a pak
kontrahuje v takzvaném oscilačním vesmíru, nebo ta, že vesmír je v
rovnovážném stavu, kde se stále více vytváří nová hmota, se vyhýbají otázce,
jak se vesmír zrodil; Ale tyto myšlenky nejsou v současné době obecně
přijímány.
Kdyby měl vesmír začátek, co se stalo v tom okamžiku? Nevíme, ale máme
několik zajímavých nápadů. Aktuálně přijatý model se nazývá Velký třesk.
Tento model vzniku vesmíru získal jméno od slavného britského kosmologa
Sir Freda Hoyleho, který byl jedním z nejsusilovnějších kritiků této teorie. On
představil jméno „Velký třesk“ jako hanlivé označení, ale dramatický a popisný
termín už mu paradoxně zůstal jako jeho oficiální označení. Obecně se
předpokládá, že asi před dvanácti miliardami let byly všechny částice ve
vesmíru menší než jádro atomu. Byly tak malé, že by bylo zapotřebí 1032 těchto
částic vedle sebe, aby se vytvořil milimetr,19 i když by byla tato částečka
extrémně těžká a horká, protože měla téměř nekonečnou hustotu a teplotu.
Během prvního časového období vesmíru, odhadnutého na 1043 částí sekundy,
máme to, co se nazývá singularitou. Během této doby jsou podmínky tak
odlišné, že naše zákony fyziky se rozpadají a neplatí. Všechny podrobnosti
jsou vysoce spekulativní. Vesmír se rozšířil, teprve když se ochladil. Obzvláště
rychlé období této expanze, bylo období nazývané inflace, a předpokládá se,
že k tomu došlo mezi jednou částí z 1035 na jednu část z 1033 první sekundy.
Vznikly kvarky a následovaly další protony a neutrony. V době, kdy vesmír
byl pár sekund starý, se začala tvořit jádra některých jednoduchých atomů.
Rozšíření pokračovalo dál a dál a hvězdy a galaxie vznikly, když vesmír byl
starý kolem jedné miliardy let. Galaxie se stále formovaly a hvězdy tvořené
našimi těžšími prvky se zhroutily; Novější hvězdy a sluneční soustavy se
přizpůsobily těmto těžším prvkům, jak se formovala vyspělejší verze vesmíru.
Co se stane na konci tohoto všeho? Existují různé teorie. V budoucnu se
rozšiřování vesmíru může zpomalit a vesmír se zhroutí v obrovské
katastrofické univerzální velké krizi, nebo se může stále rozšiřovat do nakonec
nezřetelné prázdnoty.
Je tento příběh skutečně pravdivý, nebo je to fantazie, která vyplývá z
předávkování science fiction? Jedná se jen o hru s velkými počty, kterou si
popovídalo několik dominantních vědeckých osobností, nebo se blížíme k naší
všemi hledané pravdě? Velký třesk musí čelit tolika šťastným okolnostem,
které někteří nazývají konečným svobodným obědem, a opravdu zpochybňuje
naše obvyklé pojetí reality; Stejně tak vesmír. Někteří známí astronomové,
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jako je Robert Jastrow,20 který tvrdí, že je agnostikem, a Hugh Ross,21 který je
křesťanským věřícím, vidí Velký třesk jako důkaz toho, že Bůh začínal tvořit
vesmír od začátku. Kromě toho není těžké číst o podobném procesu, když
samotná Bible hovoří o tom, že Bůh “sestupuje z nebes” alespoň v pěti
pasážích.22 Může Bůh použít při vytváření vesmíru proces podobný Velkému
třesku? Nevíme. Člověk není závislý na Velkém třesku jako na důkazu, že věří
v Boha. Jak uvidíme níže, záležitost vesmíru je uspořádána v takové přesné a
všestranné konfiguraci, že bez ohledu na Velký třesk se zdá, že je pro jeho
vznik nezbytný návrhář a dizajnér, tedy Bůh.
Anglický královský astronom, sir Martin Rees, vnímá, že “teorie velkého
třesku žila nebezpečně více než třicet let.”23 Některé z důvodu, proč tento názor
přežívá, je prostě to, že vědci nenavrhovali nic lepšího, a dalšími důvody jsou
například, že je podpořena některými významnými údaji, které však byly
napadeny. Body upřednostňující Velký třesk zahrnují: (a) Důkaz, že se vesmír
rozšiřuje. (B) Podíl vodíku na heliu, který se blíží tomu, co by bylo možné
očekávat od Velkého třesku. (C) působivé mikrovlnné pozadí záření nalezené
po celém vesmíru, který má vzor, který je blízko k tomu, co by se dalo
očekávat od Velkého třesku. Několik minutových změn bylo nalezeno v tomto
záření, které někteří interpretují jako potvrzení teorie o takovém formování
galaxií.
Koncept Velkého třesku má ale také vážné problémy, zvláště když se
předpokládá, že se tento proces uskutečnil bez jakéhokoliv návrháře: (a) Jak
by mohla být dodržena přesnost, potřebná pro to, co vidíme, že se právě stalo?
Budeme zvažovat některé z níže uvedených podrobností. (B) Existuje
nepřehledný problém tajemné povahy temné hmoty, který má potenciál změnit
mnoho myšlenek. (C) Velmi významný je i problém jedinečnosti a originality
během prvních okamžiků Velkého třesku, který jistě vylučuje zákony vědy v
podobě, jak je známe.
Slavný kosmolog Stephen Hawking, obzvláště známý, protože byl tak
produktivní, přestože byl omezen z hlediska svého pohybu na invalidní vozík,
protože trpěl Lou Gehrigovou chorobou (ALS), se pokusil obejít problémy
jedinečnosti a originality v počátku vesmíru. Spojil dva velké pilíře kosmologie, jmenovitě relativitu a kvantovou teorii, a přidal pojmy teorie strun a
bran,24 které se zabývají dimenzemi nad rámec našich normálních čtyř dimenzí
(tři prostorové dimenze a jedna pro čas). Také zahrnuje matematické pojmy
imaginárního času a imaginárních čísel,25 a navrhuje vesmír bez hranic, protože
v prostoru a čase a není třeba začátku ani konce.26 Zdá se, že podporuje vesmír,
který by “prostě byl.”: “Jaké místo pak pro tvůrce?”27 Jeho názory nebyly příliš
pozitivně přijaty. Hawking občas odkazuje na Boha, ale obvykle v hodnotícím
a ne akceptačním kontextu. Podle některých může být deistou.28 Deisté věří v
nějaký druh Boha, který začal věci tvořit dávno, ale v současnosti není v
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přírodě aktivní. V Hawkingově nedávné knize „Vesmír v kostce“ (v originálu
„Universe in a Nutshell“) navrhuje čistě mechanistický přístup.29 Mnozí
kosmologové přiznávají, že nevědí, jak začal Velký třesk; Jiní vidí toto
tajemství jako možné důkazy pro existenci Boha.

Některé příklady jemného ladění ve vesmíru

Během uplynulého čtvrtstoletí se v rámci kosmologické komunity vyvinul
pevný a důležitý trend.30 Je to poznání, že mnohé fakty poukazují na “správný”
druh vesmíru, který tak přiměřeně zajišťuje existenci života, přinejmenším v
svých některých částech, jako je Země. Jen málo lidí popírá velmi neobvyklou
povahu těchto fyzikálních parametrů, které obtížně vysvětlují, že se to stalo
jen náhodou. Tabulka 2.1 shrnuje některé z těchto zjištění. Člověk si těžko
dokáže představit i tu nejdivočejší náhodu, kterou může vymyslet a k tomu
faktory, které ji ovlivňují a někdy i jejich extrémně přesné vzájemné vztahy,
aby se dalo hovořit jen štěstí. Mnozí vidí ve svědectví jemného ladění ve
vesmíru otisk vysoce inteligentního stvořitele a jeho působení. Jiní, samozřejmě, v stvořitele nevěří, ale jen velmi málo lidí si připustí, že to je něco
obvyklého.
Některé z těchto neobvyklých faktorů jsou nejlépe pochopitelné z hlediska
pravděpodobnosti. Výsledky počtů pravděpodobnosti jsou někdy zneužívány,
zejména tím, když uvádějí pouze číselné hodnoty vytržené z kontextu, ale při
jejich správném použití nám pravděpodobnostní čísla mohou poskytnout velmi
přesné údaje o možných příležitostech. Nemusíte však být profesionálním
hráčem, aby jste pochopili, že pokud hodíte minci, máte jednu šanci ze dvou,
aby padla správná strana mince; a při hodu kostkou máme jednu šanci ze šesti
aby horní strana kostky obsahovala například číslo pět. Pokud máte v tašce
jeden žlutý mramor a 99 modrých kuliček, existuje jen jedna šance ze sta, že
z prvního pokusu vyberete žlutý mramor z tašky.
Pravděpodobnost, která určuje šanci na určitý předem stanovený výsledek,
se dramaticky snižuje, když uvažujete o několika nepravděpodobných událostech dohromady. Chcete-li být matematicky správní, když kombinujete
nepravděpodobné události, musíte vynásobit nepravděpodobnost jedné
události nepravděpodobností druhé události, atd.31 Jako příklad, šance dostat
číslo pět při hodu kostkou jedenkrát je jedna ze šesti; Šance na získání hodu
čísla pět na každé ze dvou hozených kostek je pouze jedna z 36 (1/6 x 1/6);
Pro pětku na každé ze tří kostek je pravděpodobnost jedna z 216 (1/6 x 1/6 x
1/6); A pokud chci dosáhnout hodu čísel pět na každé ze čtyř kostek v jednom
házení, je pravděpodobnost jedné šance z 1296 hodů (1/6 x 1/6 x 1/6 x 1/6).
Jinými slovy, pokud budete stále házet 4 kostky znovu a znovu, všechny čtyři
skončí s číslem pět nahoře v průměru jen jedenkrát za každých 1296 hodů.
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FAKTOR

Tabulka 2.1 PŘESNĚ VYLADĚNÝ VESMÍR

HMOTA

UHLÍK

SLUNCE

POPIS

Hmota je vysoce organizovaná do více než 100 druhů

prvků, které reagují mezi sebou a vytvářejí cokoli od
minerálů planet až po velmi složité molekuly organismů.
Atomy těchto prvků jsou tvořeny subatomárními částicemi,
které mají přesné vlastnosti. Například jestliže by se hmotnost
protonu lišila pouze o jednu část z tisíce, neexistovaly by
žádné atomy nebo prvky.

Prvek uhlíku, který je pro život životně důležitý, má
rezonanční úroveň, která výrazně upřednostňuje jeho výskyt.
Pokud by tato úroveň rezonance byla o 4% nižší, nebo pokud
by kyslík byl o 1% vyšší, nebyl by prakticky žádný uhlík.
Slunce nám věrně dodává jen to správné množství světla a
tepla, které jsou nezbytné pro život na Zemi. Pokud by bylo
Slunce jen o 5% vzdálenosti blíže Zemi, nebo o 1% dál od
Země, zbavilo by to planetu všeho života.

SILNÉ JADERNÉ Silná jaderná síla drží pohromadě části jádra atomů. Pokud
by byla tato síla o 2% větší, nebudeme mít žádný vodík, a
SÍLY
proto nebude existovat žádné Slunce, žádná voda, žádný
život. Kdyby tato síla byla o 5% menší, budeme mít pouze
vodík, a nic jiného.

SLABÉ JADERNÉ Slabá jaderná síla ovládá část radioaktivního rozkladu atomů.
Na Slunci řídí tyto síly fúzi vodíku do hélia. Kdyby byla tato
SĹY
síla o něco větší, hélium by se netvořilo, kdyby bylo trochu
menší, na slunci by se nenacházel vodík.
ELEKTRO
MAGNETICKÉ
POLE

GRAVITACE
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Tato síla se zabývá nabitými částicemi, jako jsou elektrony,
a tím řídí chemické změny mezi atomy. Je to velmi důležitá
součást světla. Pokud by pole bylo poněkud silnější, hvězdy,
jako naše Slunce, by byly červené hvězdy a mnohem
chladnější; Pokud by bylo toto pole trochu slabší, by hvězdy
byly extrémně modré hvězdy, které jsou výrazně teplejší,
avšak po velmi krátkou dobu.

Gravitace drží galaxie, Slunce a naši Zemi dohromady.
Přesný vztah její velikosti k velikosti elektromagnetické síly
je velmi zásadní. Pokud by se některá z těchto sil lišila pouze
o nepatrnou hodnotu, bylo by to katastrofální pro hvězdy,
jako naše Slunce.
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Kombinované nepravděpodobnosti, které nalezneme pro vesmír, jsou
nepředstavitelně menší a pravděpodobnost se blíží k nule. Následuje několik
příkladů nepravděpodobností v našem vesmíru.
Slunce. Život by nebyl možný bez Slunce, protože naše Země by byla
nesnesitelně chladná. Vezmeme-li Slunce za samozřejmost, jen zřídka
oceňujeme jeho “věrnost” v tom, že nám dává teplo a světlo. Světlo slunce
přeměněné procesem fotosyntézy v rostlinách nám dává nezbytné jídlo.
Oběžná dráha Země se zdá být právě na správném místě, aby nám poskytla
teplotu, kterou vyžaduje život na bázi uhlíku. Kdyby byla jen o málo vyšší
nebo naopak o málo nižší, brzy bychom zažili netolerovatelné teploty.
Povrchová teplota planety Venuše, která je blíže Slunci, je asi 460°C (860°F),
zatímco hladina Marsu, která je dále než Země, je -23°C (-9,4°F). Bylo
odhadnuto že kdyby Země byla jen o pět procent blíž nebo o jedno procento
dál od Slunce, zbavilo by to naší planetu veškerého života.32
Slunce produkuje svou energii tím, že kombinuje vodík a vytváří hélium
(obrázek 2.2). Při tomto procesu fúze se zhruba 0,7 procent hmotnosti vodíku
přemění na energii.33 Toto je stejný proces, který nastává, když exploduje
vodíková bomba, a můžeme myslet na naše Slunce jako na přírodní řízenou
explozi vodíkové bomby. Solární fúze nám po dlouhou dobu poskytuje to
správné množství tepla a světla a odhady naznačují, že může pokračovat
dalších pět miliard let. Slunce je na svém povrchu velmi horké a naše modely
toho, co se děje uvnitř, naznačují, že je tam ještě mnohem vyšší teplota, než
na povrchu. Na jeho povrchu se také objevují dramatické sluneční skvrny a
světlice planety, které nám říkají o explozivní činnosti. Slunce se zdá být v
rovnováze mezi gravitační sílou, která vytáhne chladnější povrch dovnitř a
vnějším tlakem z jaderné aktivity uvnitř. Tyto síly, konkrétně jejich základní
konstantní hodnoty, jak budeme diskutovat níže, se zdají být na velmi
kritických úrovních.
Původ uhlíku. Uhlík je extrémně všestranný prvek, který tvoří chemickou
kostru života na Zemi; Konkrétně organické molekuly, které najdeme v živých
organizmech, včetně DNA, bílkovin, sacharidů a tuků. Ukazuje se, že existuje
pozoruhodná skupina náhodných okolností, které upřednostňují existenci
tohoto základního prvku. Když kosmologové poprvé studovali tvorbu prvků
fúzí ve hvězdách, myslelo se, že reakce by upřednostňovaly pouze nejmenší
stopu uhlíku, ale uhlík je čtvrtým nejběžnějším prvkem ve vesmíru. Slavný
britský vědec Sir Fred Hoyle vyslovil hypotézu, že uhlík musí mít určitou
úroveň energetické rezonance, která by usnadnila jeho tvorbu od kombinace
jader atomů hélia a berylia. Rezonance je shoda mezi různými faktory
(úrovněmi energie a cíli), které umožňují, aby se věci staly. Je to trochu jako
mít při baseballu pálku, nadhodit si míč a trefit jej; Pokud je vše správné,
dosáhnete „home run“. Podobně i správná úroveň rezonance pomáhá při tvorbě
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nových atomů. Rezonance výrazně zvyšuje šanci, že jádro berylia, které je
tvořeno dvěma jádry jádra heliového jádra, se spojí s jiným jádrem helia za
vzniku uhlíkového atomu (obrázek 2.2). Bez této rezonance by hélium a
berylium prostě pokračovaly a chovaly se jako obvykle, jako by nic. Když
kolegové Hoyleho v Kalifornském technologickém institutu hledali rezonanční
hladinu uhlíku, tak jí bylo dosaženo na hodnotě, kterou Hoyle předpovídal.
Jeden z nich, Willy Fowler, později získal Nobelovu cenu za studium v této
oblasti. Dalším prvkem v této navržené sérii syntézy by byl kyslík, který by
vznikl přidáním jádra helia do jádra uhlíku (obrázek 2.2). Ukazuje se, že kyslík
má úroveň rezonance těsně pod úrovní rezonance uhlíku, takže se jen málo
uhlíku změní na kyslík, čímž se zachová potřebný uhlík. John Barrow z
Astronomického centra na univerzitě v Sussexu nazývá tuto reakci jako
“skvělý zázrak”.34 Bylo vypočítáno, že pokud by rezonanční hladina uhlíku
byla o čtyři procenta nižší, nebo pokud by kyslík byl o jedno procento vyšší,
nevznikl by prakticky žádný uhlík.35 Proto se některým vědcům zdá, jak moc
Bůh musel milovat atom uhlíku!
Hoyleova pozoruhodná předpověď a experimentální demonstrace ukazující
její pravdivost, je jednou z významných událostí v kosmologii a jediná, která
podle některých “nemůže být příliš přeceňována.”36 Takové události ilustrují,
jak může věda předvídat. To je věda v celé její kráse a vědci mají tendenci se
ujistit, že takové události nebudou přehlíženy. Samotný Hoyle, který odmítá
myšlenku na Boha a křesťanství,37 byl také poněkud ohromen výsledkem.
Uvedl, že “rozumná interpretace faktů naznačuje, že superintelekt se opíral o
fyziku, chemii a biologii a že v přírodě není žádná slepá síla, o níž by se dalo
mluvit. Čísla, která jsou vypočítána z faktů a ze skutečností, se mi zdají být
tak ohromující, že tento závěr je téměř nesporný.“38 Kosmologové John
Gribbin a Martin Rees, kteří podobně, jako Hoyle, uznávají jiné názory, než
Boží stvoření při vzniku vesmíru, říkají že “Neexistuje žádný lepší důkaz, který
by podpořil argument, že vesmír byl navržen ve svůj prospěch - šitý na míru
pro člověka.”39 Ať už si myslíme, že uhlík byl vytvořen ve hvězdách, jak
mnoho kosmologů věří, nebo v některých jiných procesech, je těžké uniknout
tvrzení, že existují zvláštní faktory, souvisejí s jeho rozhodující rolí v živých
organismech.
Silné jaderné síly. Existují čtyři základní síly, o kterých víme ve fyzice.
Platnosti jejich základních konstant jsou mimořádně vhodné pro popis jejich
funkce. Nejsilnější je nukleární síla, která váže kvarky dohromady na protony
a neutrony, a ty do jader atomů. Naštěstí tato síla funguje jen na velmi krátkých
vzdálenostech uvnitř jádra atomů, jinak by vesmír mohl být jen malými kousky
drženými společně nukleární silou a nebyly by tam žádné jednotlivé atomy,
hvězdy nebo galaxie. Zdá se, že silná jaderná síla musí být v blízkosti částic v
jádru atomů, aby fungovala správně. Pokud by byla o dvě procenta silnější,
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neměli bychom vodík,40 a byli bychom i bez vody: nebylo by žádné slunce na
generování tepla; žádná voda, která je pro život životně důležitá; a žádné živé
organismy, jejichž organické sloučeniny mají hojnost vodíku. Pokud by silná
nukleární síla byla o pouhých pět procent slabší, měli bychom ve vesmíru
pouze vodík41 a všechno by bylo jednoduché a velmi nudné!
Slabé nukleární síly. Tato síla je tisíckrát slabší než silná jaderná síla.
Působí na určité částice v jádru atomů a ovládá některé formy radioaktivního
rozpadu atomů. Slabé nukleární síly pomáhají řídit spalování vodíku uvnitř
Slunce, aby mohlo pokračovat miliardy let, místo aby vybuchovalo jako
bomba. Pokud by byly tyto síly poněkud silnější, vzniklo by hélium, a produkt
fúze v Slunci by se netvořil; A pokud by byly tyto síly zase trochu slabší, uvnitř
Slunce by nebyl žádný vodík.42
Elektromagnetické síly. Tato síla působí mimo jádra atomů, protože
interaguje s elektricky nabitými částicemi. Má mnoho společného se zásadami,
kterými se řídí chemické změny. Slouží k vedení elektronů, jelikož ty obíhají
jádro atomů, a když tyto elektrony mění dráhy, mohou uvolnit část své energie
ve formě viditelného světla. Tato síla velmi reaguje se světlem, které dostáváme od Slunce. Pokud by síla byla mírně silnější, hvězdy jako naše Slunce
by byly červenými hvězdami a příliš tím i chladné, aby nám poskytly teplo,
které potřebujeme. Pokud by byla trochu slabší, hvězdy budou krátce žít a
budou to extrémně horké modré hvězdy,43 a my bychom měli příliš mnoho
tepla, ale jen na krátkou dobu.
Gravitace. Na rozdíl od dalších tří sil, které jsme zmínili, gravitace je velmi
slabá. Silná jaderná síla je ohromující, 1039 krát silnější než gravitace. Nicméně
na rozdíl od silné jaderné síly, jejíž dosah je v jádru atomů, gravitace je
extrémně dalekosáhlá a působí aktivní silou i mezi galaxiemi. Gravitace drží
galaxie dohromady, vede hvězdy ve svých oběžných drahách a drží i hmotu
hvězd dohromady. Je to nesmírně důležitá síla, která musí být naladěna na
velmi přesnou hodnotu, aby nám poskytla vyrovnaný vesmír.
Fyzici se pokoušeli vytvořit vztah mezi čtyřmi výše uvedenými základními
silami do podoby teorie, která se nazývá velkou sjednocenou teorií, ale zatím
kauzální souvislost mezi gravitací a ostatními silami se vyhnula jakémukoli
potvrzení. Při studiu těchto čtyř sil zjistíme, že každá se zdá být na správné
úrovni pro velmi specifickou funkci, kterou vykonává, a pro svůj vztah k
funkci ostatních sil.
Jedna z jemných rovnováh, která byla zaznamenána, je přesný vztah, který
existuje mezi gravitací a elektromagnetismem. Fyzik Paul Davies komentuje:
“Výpočty ukazují, že změny úrovně jedné síly pouze o malou část ve velikosti
z 1040 by znamenaly katastrofu pro hvězdy jako je Slunce.”44 Za takových
podmínek bychom neměli naše dobrotivé Slunce, které by nás zahřálo. Jedna
část z 1040 je taková miniaturní hodnota, že je těžké si ji představit. Hypotetický
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příklad může pomoci. Předpokládejme, že jste máte hromadu dřevěných
zápalek, velmi obrovskou sférickou hromadu, mnohem větší než celý objem
Země. Hromada není jenom jeden milión násobek objemu naší planety, je to
více než miliónkrát milionů násobek objemu Země. Taková hromada se sotva
vejde mezi Zemi a Slunce. Nyní má jen jedna zápalka v celé hromadě s
hlavičkou se sírou na její zapálení, zbytek jsou holá dřívka bez hlavičky k
zažehnutí ohně. A vám je velmi zima a potřebujete zapálit oheň právě tou
jedinou zápalkou, kterou to lze. Vaše šance na nalezení této zápalky v tak velké
hromadě na první pokus, je větší než jedna z 1040. Proto je v tomto případě i
větší šance, než že byste našli správný poměr hodnot pro gravitaci.
Jak spolehlivé jsou takové údaje? Fyzici někdy mluví o ještě nižších
pravděpodobnostech pro jiné vztahy ve vesmíru, než je jedna příležitost z 1050,
1060 nebo 10100. Před několika lety tyto údaje pomohly vytvořit koncept, že
vesmír je skutečně vyladěný a nyní jsou obecně přijímány. Je však také třeba
mít na paměti, že tyto výpočty jsou založeny na velmi složitých datech a
výkladech a že závěry jsou někdy zpochybňovány. Dokonce i malé změny
těchto sil nebo souvisejících faktorů by mohly hluboce změnit závěry. Na
druhé straně se zabýváme tolika extrémně přesnými vztahy, které nám lehčeji
pomohou dospět k závěru, že v našem vesmíru dochází k významnému
doladění. Jak by se mohly čtyři síly diskutované výše samy nastavit na své
správné hodnoty přes neuvěřitelný rozsah 1039 krát, který mají od nejslabších
po nejsilnější; A jak jinak mohli získat správné oblasti fungování, ve kterých
pracují, což vede k spravedlivému pravému vesmíru, který se zdá být tak
vhodný pro podporu života a to bez vlivu náhody? Osvědčený teoretický fyzik
Freeman Dyson tuto skutečnost komentuje tak, že “Když se podíváme do
vesmíru a identifikujeme mnoho jevů fyziky a astronomie, které společně
pracují k našemu prospěchu, pak to téměř vypadá, jako by vesmír musel v
jistém smyslu vědět, že přijdeme.”45 Vesmír se zdá být přesně nakonfigurován
tak, aby podporoval život.
Hmotnost subatomárních částic. Již dříve jsme zmínili, že v atomu má
proton hmotnost, která je 1836 krát větší než hmotnost elektronu; Neutron váží
velmi nepatrně více než proton. Přesnost tohoto nepatrného rozdílu je zásadní.
Stephen Hawking poukazuje na to, že pokud by tento rozdíl “neznamenal
dvojnásobek hmotnosti elektronu, nevytvořilo by se přibližně pár stovek
stabilních nuklidů [tedy prvků a jejich izotopů], které tvoří prvky a jsou
základem chemie a biologie.”46 Jinými slovy, jen nepatrná změna hmotnosti
protonu nebo neutronu by stačila k tomu, abychom neměli žádné chemické
prvky, žádné chemické změny, žádné chemikálie ani větší věci jako planety,
slunce a galaxie. Hmotnost protonu se nemůže měnit ani o jednu tisícinu, tedy
ani o jedno promile.47
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Obrázek 2.3 Dvourozměrná kočka. Uvědomte si, že zažívací ústrojí zcela odděluje horní
část od dolní části a nešťastné zvíře se nemůže udržet dohromady.

Tří dimenzionální prostor. Bereme mnoho věcí jako samozřejmost. Jedním z nich je počet dimenzí prostoru; Ale proč tři? Nemůžeme myslet na žádné
rozměry jako bod; Jeden rozměr nám dává linku, dva povrch a tři pevné
objekty. Pak mluvíme o čase jako o čtvrté dimenzi, ale to není dimenze
prostoru. Teorie strun a teorie relativity hovoří o postulátech až do 11-ti
rozměrů, ale mnoho z nich transformuje do neviditelnosti a / nebo do
nedůležitosti. Teorie strun a řetězců nejsou zcela konzistentní a v podstatě
postrádají přímou experimentální autentizaci.48
Opět se můžeme ptát, proč má prostor pouze tři rozměry? V proč jsme v
původním uspořádání vesmíru neuvažovali o dvou, čtyřmi nebo mnoha
dalšími? Dvojrozměrný vesmír by byl velmi bizarní. Dvojrozměrná kočka by
se mohla rozpadnout (obr. 2.3) a dvojrozměrné kuře by také nebude držet
pohromadě, aniž by poskytlo dvourozměrné vejce pro dvourozměrné omelety,
které by byly extrémně ploché. Inteligentní život s jakoukoli složitostí nemohl
existovat ve dvou dimenzích; Potřebuje trojrozměrný vesmír. A ukáže se, že
čtyři rozměry prostoru (bez času) jsou také katastrofální. Tahová gravitace
udržuje naši Zemi v oběžné dráze kolem Slunce namísto toho, aby šla přímo
do vesmíru, jak by se dalo očekávat. Ve čtyřrozměrném vesmíru by “obíhající
planeta, která byla zpomalena - dokonce i mírně - by se rychle ponořila do
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Slunce, spíše než jen aby přešla na trochu menší orbitu, a naopak, obíhající
planeta, která byla mírně urychlena, by se rychle spirálovitě pohybovala
směrem ven do temnoty. “49 Tento vztah se pozoruje již dlouhou dobu; Slavný
teolog William Paley poukázal na tento zvláštní důkaz Boží koncepce před
dvěma stoletími. Ukázalo se, že na atomové úrovni, ve čtyřrozměrném
vesmíru, bychom měli stejný problém, protože bychom neměli žádné stabilní
dráhy pro elektrony kolem jádra a “nemohli bychom mít atomy tak, jak je
známe.”50
Odkud vlastně přicházejí přírodní zákony? Většina vědců hluboce
respektuje přírodní zákony. Tyto zákony činí vědu možnou, srozumitelnou,
logickou a nesmírně fascinující. Například gravitační a elektromagnetické síly
následují to, co nazýváme inverzním čtvercovým zákonem. Pomalu snižují
sílu jako čtverec vzdálenosti od zdroje. Tedy, pokud zdvojnásobíte vzdálenost,
nová síla je jen jedna čtvrtina toho, jaká byla hodnota síly v původní
vzdálenosti, což vysvětluje, proč světlo ze svíčky ztmavne tak rychle, jak se
od ní vzdalujete. Mnoho dalších zákonů se řídí velmi přesnými a komplikovanými matematickými vztahy. Jak by mohla taková přesnost vzniknout?
Kde vznikaly přírodní zákony, které často představují specifické hodnoty a
složité vztahy? V naturalistickém kontextu, kde není žádný Bůh, je třeba
předpokládat hrozné množství náhodných přesných situací.
To by mohlo naznačovat, že zákony právě vyšly z nutnosti existence, ale
je to jen spekulace ve velkém měřítku. Proč se jenom neorganizovali do kousků
degenerované amorfní lepkavé hmoty ve vesmíru? To je to, co byste očekávali
od náhodných aktivit, ale je to jiné než to, co ve skutečnosti nacházíme.
Namísto toho objevujeme kvarky a všechny druhy dalších subatomárních
částic, které vzájemně spolupracují, aby vytvořily více než sto vysoce
organizovaných druhů prvků, které mohou vzájemně komunikovat velmi
různorodými způsoby. Tyto interakce někdy uvolňují energii, jako je tomu v
případě Slunce, nebo mají za následek všechny druhy zásadních chemických
změn, které jsou nezbytné pro život, jako je produkce hormonů. Tyto složité
atomy tvoří věci menší než molekuly vody a jindy jsou tak velké jako slunce,
galaxie a celý vesmír samotný. Organizace hmoty je velmi složitá, koordinovaná a vysoce všestranná.
Jak by mohl organizovaný vesmír pocházet z ničeho a jak by mohl mít
zákony nezbytné pro jeho existenci? To vše se zdá být v rozporu s tendencí k
dezorganizaci, kterou obvykle vidíme v přírodě. Aktivní věci mají tendenci se
míchat, ne organizovat. Když déšť padá na prach nebo tornádo rozfoukává
domy kolem, opět tyto věci mají tendenci se stále více mísit. Nemají tendenci
organizovat sebe samé o nic víc, než výbuch v tiskárně, který by měl sklon
vytvořit slovník. Tyto příklady ilustrují některé důsledky druhého zákona
termodynamiky, který popisuje, že změny v přírodě mají tendenci vedoucí k
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dezorganizování, směšování věcí a čím víc času na tyto změny máte, tím více
se věci stanou chaotickými. Tato dezorganizace se nazývá entropie. Čím více
se věci mění, tím větší je entropie a naopak čím více se organizuje a stabilizuje,
tím je entropie menší. Často zaznamenávám nárůst entropie na mém stole,
protože knihy, články, smajlíci, e-mail, CD a faxy stále přicházejí a vzájemně
se mísí. Podle druhého termodynamického zákona vesmír směřuje k maximální dezorganizaci nebo entropii a to naznačuje, že musel být na začátku lépe
organizovaný než nyní. Ať už věříte, že vesmír začal Velkým třeskem nebo
jiným modelem, druhý zákon termodynamiky znamená, že vesmír má jak
počátek, tak organizátora. Pokud by existoval “navždy”, měli bychom
očekávat, že bude nyní velmi dezorganizovaný, ale je stále velmi organizovaný, což naznačuje poměrně nedávný původ.
Pravděpodobnost, že organizace vesmíru se může změnit na náhodu dějů,
byla odhadnuta a ukáže se, že je mnohem menší než jakékoliv normální
pochopení možných možností. Fyzikální matematik z Oxfordské univerzity
Roger Penrose v kontextu pravděpodobností poznamenává: “Jak velký byl
objem fázového prostoru ..., ke kterému se Stvořitel musel zaměřit, aby poskytl
vesmír slučitelný s druhým termodynamickým zákonem a co nyní pozorujeme?... Stvořitelův cíl musel být: dosažení konkrétní přesnosti jedné ku
1010(123).”51 Je to neuvěřitelně malá pravděpodobnost. Takové tvrzení naznačují,
že bez tvůrce a organizovaného vesmíru, jaký máme, představuje tato
pravděpodobnost jednu šanci z čísla 1, za kterou následuje 10123 nul.52 Pokud
byste se měli pokusit tento počet napsat tak, že umístíte nulu na každý atom
ve známém vesmíru, Byly by vám vyčerpány atomy dlouho předtím, než
vyčerpáte nuly. Vesmír má totiž jen přibližně 1078 atomů. Taková
nepravděpodobnost by měla povzbudit někoho, aby hledal alternativy spíše
než jen šanci na vznik vesmíru. Mnoho vědců uznává tyto nepravděpodobnosti,
ale neposkytuje žádné reálné alternativy, které by odpovídaly hranicím
materialistických interpretací, které vylučují existenci Boha.

Odpovědi na důkazy pro jemné ladění

Jen málo lidí popírá neobvyklou povahu jemně vyladěných dat o vesmíru,
ačkoli někteří je bagatelizují. Seznam neobvyklých funkcí je daleko delší než
několik uvedených příkladů výše. Hugh Ross uvádí některé z těch sedmdesáti
čtyř a také uvádí řadu dalších parametrů nezbytných pro existenci života.53
Čtenáři mohou získat informace z daleko většího množství literatury o této
problematice, která se v posledních dvou desetiletích stala obsáhlejší.54 Jemné
doladění tedy znamená, že existuje Bůh, který je inteligentním tvůrcem
Vesmíru? Ne nutně podle některých autorit v oboru, ale jejich argumentace je
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zjevně nevýrazná. Odpovědi na údaje byly různé, fascinující a poučné. Budeme diskutovat o hlavních tématech ve třech podkapitolách.
Antropický kosmologický princip. Můžete strávit mnoho hodin čtením
vědecké literatury s cílem zjistit, co je antropický princip (antropický kosmologický princip), ale neočekávejte žádné konečné odpovědi. Filozof John
Leslie jej zobecňuje jako: “Jakékoli inteligentní živé bytosti, které existují, se
ocitnou jen tam, kde je možný inteligentní život.”55 Toto je samozřejmé pouze
prohlášení a stěží odpověď na otázku, jak vyladěný vesmír vznikl. Dva
odborníci na toto téma, John Barrow a Frank Tipler, s odkazem na antropický
princip, naznačují, že “astronomové zřejmě chtějí trochu pružně formulovat
svou myšlenku, a to v naději, že se její význam může v budoucnu objevit
rychleji.”56 Koncepce je však špatně definovaná, tím pádem různí autoři ji
interpretují různými způsoby a přední architekt konceptu Brandon Carter57
chce, aby se nepoužívalo slovo” antropický “ v jeho označení, jelikož toto
slovo se týká lidských bytostí.58 Antropický princip je někdy zaměňován s
“antropickými rovnováhami” a “antropickými náhodami”, které se týkají
zejména jemně vyladěných dat vesmíru.
Antropický princip, jak se běžně chápe, má alespoň čtyři formy: slabé, silné,
spolupracující a konečné. Zatímco čtyři formy jsou obtížně definovatelné,
obecně slabá forma se zaměřuje na skutečnost, že pozorovatelé musí být v
podmínkách umožňujících život. Silná forma zdůrazňuje, že vesmír musí mít
v určitém stádiu správné podmínky pro život. Forma spolupracující odvozuje
některé myšlenky z kvantové teorie a navrhuje zvláštní názor, že pozorovatelova účast je hybnou silou ve vesmíru. Závěrečný antropický princip
vyhlíží do budoucnosti a navrhuje, aby zpracování informací postupovalo ve
vesmíru až do okamžiku, kdy se zachová naše vědomí, čímž se dosáhne určité
formy nesmrtelnosti.
Antropický princip je někdy používán k zdůraznění našeho zvláštního
výsadního postavení ve vesmíru. Vesmír bez života nebude pozorován, a proto
je naše situace neobvyklá a podíváme se na věci z vybrané, i když omezené
perspektivy pozorovatele. V tomto rozsahu může mít tato zásada určitou
platnost, ale naše neobvyklá pozorování mohou také znamenat zvláštní návrh
od Boha, což vůbec není obvyklým výkladem tohoto principu. Někdy je otázka
vyladěného vesmíru zodpovězena s poukazem na to, že pokud by tomu tak
nebylo, nebyli bychom tady.59 Tento druh odpovědi je to, co se nazývá „non
sequitur“, čili neplatná odpověď; Odpověď se nevztahuje k otázce. Stejně jako
když jste v poušti a ptáte se, odkud pochází voda v oáze, a dostanete odpověď,
že pokud by tam nerostly stromy, tak by tam žádná voda nebyla.
Zatímco literatura o antropickém kosmologickém principu je rozsáhlá,60
pochopitelně je to kontroverzní koncept. Někteří vědci a filozofové postavili
původní argumenty, nebo jeho různé aspekty a některé hanlivé připomínky
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jako například: “bez jakéhokoli fyzického významu”61, “změnil způsob původní argumentace”62,”nenabízí vůbec žádné vysvětlení “63. A také “antropické
principy slouží pouze k tomu, aby zneklidňovaly.”64 Zjevně antropický princip
není objektivní vědou.
Vysvětlení mnoha vesmírů. Mohli by existovat další vesmíry, o kterých
nevíme? Mohou existovat různé druhy vesmírů? To je všechno možné a
pomocí pouhých sil čísel bychom mohli naznačit, že existuje nekonečné
množství vesmírů a ten náš má náhodou všechny správné vlastnosti pro život.
Tato myšlenka byla vážně zvážena jako odpověď na vyladěný vesmír, v němž
se ocitáme. Jednoduše jsme ve správném vesmíru mezi mnoha dalšími. Toto
je nepřekonatelná myšlenka, které ale chybí ověření. Můžete vysvětlit téměř
všechno, co chcete, pomocí tohoto typu argumentu, a proto je to v podstatě
zbytečný. Bez ohledu na to, co najdete, prostě říkáte, že se to stalo právě v
jednom z desítek vesmírů. Skutečným problémem je, kde jsou tyto jiné
vesmíry? Kde existují nějaké vědecké důkazy, že takoví vesmíry existují?
Důkazy pro tvrzení o existenci jiných vesmírů zatím nemáme.
Vedoucí kosmologové jako Martin Rees a Stephen Hawking občas obezřetně podporují myšlenku mnoha vesmírů. Někteří spojují tuto myšlenku s
interpretacemi silného antropického principu, jiní zcela nesouhlasí. To není
oblast, kde existuje mezi vědci jakýkoli konsensus. Myšlenka mnoha vesmírů
byla živnou půdou pro mnoho úvah o naší existenci, životě a vesmíru. Není
těžké si představit, obzvláště když k nim můžete přimíchat trochu reality, takže
se zdá být o hodně věrohodnější.65 “Humorista Mark Twain komentuje:” Věda
je fascinující. Člověk dostane takovéto významné závěry z domněnek z tak
malého množství faktické informace.”66 Možná nebyl tak daleko od pravdy.
Existuje prvek opatrnosti, že by někdo měl někdy zapochybovat o tom, že
“kosmologové jsou často v omylu, ale zřídka kdy na pochybách”.
Existují představy jiných vesmírů nebo jiných míst v našem vesmíru, kde
život není založen na uhlíku, stejně jako život na Zemi, ale na pevném vodíku
nebo kapalné síře. Prvky křemík a bór jsou také oblíbenými kandidáty pro
základ jiných forem života, které nejsou založeny na uhlíku, jako je život na
Zemi. Existují i jiné představy, že život nemusí být založen na atomu, ale na
jaderné silné síle nebo na gravitaci. Život by mohl být ve formě civilizací
nalezených v neutronových hvězdách. Tam mohou existovat vesmíry, jejichž
povaha nám úplně uniká, neboť naše sluneční soustava může být třeba
ekvivalentem atomu v mnohem větším měřítku. Filozof John Leslie
komentuje: “to jsou spekulace, jako i to, že se božská hypotéza skutečně zdá
být značně pokřivená.”67
Dá se tvrdit, že existuje vždy možnost, že existují všechny druhy jiných
vesmírů, které nabízejí všechny druhy geniálních výtvorů, ale to není věda, je
to jen představivost. S odkazem na nekonečný počet vesmírů kosmolog Hugh
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Ross přiměřeně komentuje; “Tento návrh je zjevným zneužitím teorie pravděpodobnosti. Předpokládá výhody nekonečné velikosti vzorku bez jakéhokoli
důkazu o tom, že velikost vzorku přesahuje chápání člověka.”68 Jediný vzor,
o kterém víme, je náš vlastní vesmír a zdá se, že není jiný. Člověk musí
předpokládat obrovské množství vesmírů, aby se pokusil snížit všechny
nepravděpodobností, které jsou známy pro vyladěný vesmír, ve kterém žijeme.
Takový návrh je vážným protikladem k vědeckému principu známému jako
Ocaamova břitva, tedy princip logické úspornosti. Tento princip se snaží
potlačit prázdné spekulace tím, že vyžaduje, aby vysvětlení nebyla znásobena
nutností. Postulát (tedy pravdivý výchozí předpoklad – poznámka
překladatele) mnoha vesmírů je pouze neurčitá spekulace, a ne pečlivá úvaha,
založená na známých skutečnostech.
Jemně laděný vesmír předpokládá i roli stvořitele. Ne všechny důkazy
vyladění vesmíru mohou být správné a očekává se, že některé naše vědecké
interpretace se budou časem měnit. Nicméně velké množství příkladů a neuvěřitelná přesnost mnoha z nich dělají extrémně obtížné představit si, že to
jsou všechno jen příklady případů štěstí. Tyto hodnoty jsou obvykle mezi sebou
úzce propojeny. Leslie správně komentuje: “Několik změn a vesmír se zhroutí
za tisícinu vteřiny, nebo se roztáhne tak rychle, že brzy nezbude nic, ale plyn
je příliš zředěný, aby se stal gravitačně vázaným.”69 Také je třeba mít na
paměti, jak jsme ukázali dříve s příklady kostky, že správné matematické
vyjádření při kombinování několika nepravděpodobností je dosaženo vynásobením těchto hodnot. To činí celkovou nepravděpodobnost jemně doladěného vesmíru mnohem větší než jakoukoli samostatnou nepravděpodobnost
osamoceně.
Mohlo by se to stát náhodou? Kolik z těchto vyladěných hodnot může
člověk vysvětlit a stále se cítit pohodlně o své objektivitě? Existují limity toho,
co přijmeme. Například člověk si může představit, že všechny částice ve
vesmíru se náhodně objevily před deseti vteřinami a právě nám se podařilo
vytvořit konfiguraci, kterou pozorujeme v přírodě. Nicméně racionálnost a
touha skutečně najít to, co je pravda, nám diktují, že hledáme rozumnější
alternativy. Skutečnost, kterou o nás samotných vidíme, není taková. Důkazy,
které máme, jsou v drtivé většině ve prospěch nějakého návrhu pro vyladěný
vesmír.
Několik předních astronomů, jako je Robert Jastrow, zakladatel Goddardova institutu pro vesmírné studie při NASA, a Owen Gingerich z Smithsonianské astrofyzikální observatoře v Harvardu, upřednostňují výklad návrhu
vyladěného vesmíru. Astronom George Greenstein na Amherstské Koleji
komentuje: “Když zkoumáme všechny důkazy, naše představa je taková, že
musí být zapojena nějaká nadpřirozená síla nebo spíše činitel. Je možné, že
najednou, aniž bychom chtěli, jsme narazili na vědecký důkaz existence
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Nejvyšší bytosti? Byl to ten, kdo vstoupil, a tak prozřetelně vytvořil vesmír k
našemu prospěchu? “70 Část impulsu pro takové závěry vychází z přesvědčení,
že se božský stvořitel odhalil v posvátných písmenech, které se nazývají Bible.
To vyvolává strašidlo náboženství a někteří vědci jsou v rozpacích s mícháním
vědy a náboženství dohromady bez ohledu na spíše ohromující důkazy ve
prospěch Stvořitele. Pokud však doufáme, že najdeme pravdu, možná budeme
muset odstranit naše předsudky, přistupovat k datům s otevřenou myslí a
sledovat důkazy všude tam, kde to jde.

Závěrečné připomínky

Zatímco vesmír je obrovský, zjistíme také, že je to všechno, každá věc a
každý organismus jsou složeny z nepatrných subatomárních částic. Všechny
tyto části jsou spojeny zákony a řadou dalších faktorů, které umožňují existenci
a udržení života ve vesmíru. Přesnost, kterou vidíme, rozhodně naznačuje, že
existuje návrhář vesmíru (tabulka 2.1). Někteří vědci tento závěr přijali, jiní
ne.
Někteří se pokoušeli připsat existenci těchto přesných faktorů k nejasnému
nekontinuálnímu typu antropického principu, jiní zase ve vztahu k rozmanitosti
imaginárních vesmírů. Ale kolika náhodám přesného vyladění může člověk
čelit, než si uvědomí, že skutečně tyto „náhody“ skutečně potřebují vysvětlit?
Pokud chceme vyhnout se závěru, že existuje návrhář, lze se uchýlit k výše
uvedeným alternativám. Jsou však v podstatě odvrácené od poněkud ohromujících vědeckých údajů, které naznačují, že určitá inteligence musí jemně
doladit záležitost a síly vesmíru, aby byl vesmír vhodný pro život. Každý
takový návrhář by evidentně předčil vesmír, který vytvořil.

Odkazy

1. Newton I. 1692. Second letter to Bentley. In Turnbull HW, editor. 1961. The
correspondence of Isaac Newton, Volume III, 1688-1694. Cambridge: At the
University Press, p 240.
2. Rees M. 2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe.
New York: Basic Books, p 42.
3. Jastrow R. 1992. God and the astronomers, 2nd edition. New York, London:
W. W. Norton & Company, Inc., p 11.
4. Wilkinson D. 2001. God, time and Stephen Hawking. London: Monarch
Books, p 35.
5. Hawking SW. 1996. A brief history of time: The updated and expanded tenth
anniversary edition. New York, London: Bantam Books, p 38.
57

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 58

6. De Pree C, Axelrod A. 2001. The Complete Idiot’s Guide to Astronomy.
Indianapolis, IN: Alpha Books, p 277.
7. V posledních několika letech se objevilo mnoho dalších malých obíhajících
měsíců, viz: Cowen R. 2003. 56 57 Moonopolies: The solar system’s outer planets
host a multitude of irregular satellites. Science News 164:328-329.
8. (a) Ross H. 1995. The creator and the cosmos: How the greatest scientific
discoveries of the century reveal God, 2nd edition. Colorado Springs, CO:
NavPress, p 137; see also: (b) The editors. 1993. Our friend Jove. Discover
14(7):15.
9. Rees M. 2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe.
New York: Basic Books, p 73.
10. Dyson F. 1979. Disturbing the universe. New York, Cambridge: Harper &
Row Publishers, Inc., p 251.
11. Ross H. 1996. Beyond the cosmos. Colorado Springs, Colorado: NavPress
Publishing Group, p 30.
12. Webb JK, et al. 2001. Further evidence for cosmological evolution of the
fine structure constant. Physical Review Letters 87(9): 091301-1-4.
13. Hawking SW. 1996. A brief history of time: The updated and expanded
tenth anniversary edition. New York, London: Bantam Books, p 33-34.
14. Rees M. 2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe.
New York: Basic Books, p 33.
15. Wilkinson D. 2001. God, time and Stephen Hawking. London: Monarch
Books, p 111.
16. Pro další názory a hodnocení, viz: (a) Arp H. 1998. Seeing red: Redshifts,
cosmology and academic science. Montreal: Apeiron; (b) de Groot M. 1992.
Cosmology and Genesis: The road to harmony and the need for cosmological
alternatives. Origins 19:8-32; (c) Hoyle F, Burbidge G, Narlikar JV. 2000. A
different approach to cosmology: From a static universe through the big bang
towards reality. Cambridge, New York: Cambridge University Press; (d) Narlikar
JV. 1989. Noncosmological redshifts. Space Science Reviews 50:523-614.
17. Jastrow R. 1992. God and the astronomers, 2nd edition. New York, London:
W. W. Norton & Company, Inc., p 9.
18. Jak je uvedeno v : Jastrow R. 1992. God and the astronomers, 2nd edition.
New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., p 21.
19. Na základě10-33 cm uvedených v: Wilkerson D. 2001. God, time and
Stephen Hawking. London: Monarch Books, p 47.
20. Jastrow R. 1992. God and the astronomers, 2nd edition. New York, London:
W. W. Norton & Company, Inc.
21. Ross H. 1995. The Creator and the cosmos: How the greatest scientific
discoveries of the century reveal God, 2nd edition. Colorado Springs, CO:
NavPress.
22. Jób 9:8; Žalm 104:2; Izajáš 40:22; Jeremiáš 10:12; Zachariáš 12:1.
58

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 59

23. Rees M. 2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe.
New York: Basic Books, p 117.
24. Hawking SW. 2001. The universe in a nutshell. New York, Toronto: Bantam
Books.
25. (a) Hawking SW. 2001. The universe in a nutshell. New York, Toronto:
Bantam Books, p 82-83; (b) Overman DL. 1997. A case against accident and selforganization. Lanham, MD, Boulder, CO: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
p 161.
26. Hawking SW. 2001. The universe in a nutshell. New York, Toronto: Bantam
Books, p 82-83.
27. Hawking SW. 1996. A brief history of time: The updated and expanded
tenth anniversary edition. New York, London: Bantam Books, p 146.
28. Ross H. 1995. The Creator and the cosmos, 2nd edition. Colorado Springs,
CO: NavPress, p 91.
29. Viz také: Wilkinson D. 2001. God, time and Stephen Hawking. London:
Monarch Books, p 70-71.
30.Pro další diskusi a názory viz: Strobel L. 2004. The case for a creator: A
journalist investigates scientific evidence that points towards God. Grand Rapids,
MI: Zondervan, p 93-192.
31. To předpokládá, že různé … jsou navzájem nezávislé
32. Hart MH. 1979. Habitable zones about main sequence stars. Icarus 37:351357.
33. Rees M. 2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe.
New York: Basic Books, p 47.
34. Barrow JD. 1991. Theories of everything: The quest for ultimate
explanations. Oxford: Clarendon Press, p 95.
35. Gribbin J, Rees M. 1989. Cosmic coincidences: Dark matter, mankind, and
anthropic cosmology. New York, Toronto: Bantam Books, p 246.
36. Gribbin J, Rees M. 1989. Cosmic coincidences: Dark matter, mankind, and
anthropic cosmology. New York, Toronto: Bantam Books, p 246.
37. Ross H. 1995. The Creator and the cosmos: How the greatest scientific
discoveries of the century reveal God, 2nd edition. Colorado Springs, CO:
NavPress, p 113.
38. Hoyle F. 1981. The Universe: Past and present reflections. Engineering and
Science 45(2):8-12.
39. Gribbin J, Rees M. 1989. Cosmic coincidences: Dark matter, mankind, and
anthropic cosmology. New York, Toronto: Bantam Books, p 247.
40. Leslie J. 1989. Universes. London, New York: Routledge, p 35.
41. Leslie J. 1989. Universes. London, New York: Routledge, p 36.
42. Overman DL. 1997. A case against accident and self-organization. Lanham,
MD, Boulder, CO: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. p 140-141.
43. Leslie J. 1989. Universes. London, New York: Routledge, p 4.
59

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 60

44. Davies P. 1984. Superforce: The search for a grand unified theory of nature.
New York: Simon and Schuster, p 242.
45. Hawking SW. 1981. Is the end in sight for theoretical physics? Physics
Bulletin 32(January):15-17.
46. (a) Barrow JD, Tipler FJ. 1986. The anthropic cosmological principle.
Oxford, New York: Oxford University Press, p 400; (b) Leslie J. 1989. Universes.
London, New York: Routledge, p 5; (c) 1 Ross H. 1995. The Creator and the
cosmos: How the greatest scientific discoveries of the century reveal God, 2nd
edition. Colorado Springs, CO: NavPress, p 114.
47. Woit P. 2002. Is string theory even wrong? American Scientist 90(2): 110112.
48. Rees M. 2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe.
New York; Basic Books, p 135. 58 59
49. Hawking SW. 1996. A brief history of time: The updated and expanded
tenth anniversary edition. New York, London: Bantam Books, p 181.
50. (a) Penrose R. 1989. The emperor’s new mind. New York, Oxford: Oxford
University Press, p 344. See also (b) Dembski WA. 1999. Intelligent design.
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, p 265-266; (c) Leslie J. 1989. Universes.
London, New York: Routledge, p 28; (d) Overman DL. 1997. A case against
accident and self-organization. Lanham, MD, Boulder, CO: Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., p 138-140.
51. Tyto údaje vycházejí z předpokladů, o kterých je možné diskutovat.
Například Penrose předpokládá pravdivost teorie Velkého třesku a že Vesmír je
termodynamický uzavřený systém.
52. Ross H. 1998 Big Bang model refined by fire. In Dembski WA, editor.
Mere creation: Science, faith & intelligent design. Downers Grove, IL: InterVarsity
Press, p 363-384.
53. Příklady některých významných odkazů je na: (a) Barrow JD, Tipler FJ.
1986. The anthropic cosmological principle. Oxford, New York: Oxford
University Press; (b) Carr BJ, Rees MJ. 1979. The anthropic principle and the
structure of the physical world. Nature 278:605-612; (c) Carter B. 1974. Large
number coincidences and the anthropic principle in cosmology. Reprinted in Leslie
J, editor. 1998. Modern cosmology & philosophy, 2nd edition. Amherst, NY:
Prometheus Books, 131-139; (d) Davies P. 1992. The mind of God: The scientific
basis for a rational world. New York, London: Simon & Schuster; (e) Davies PCW.
1982. The accidental universe. Cambridge, London: Cambridge University Press;
(f) Greenstein G. 1988. The symbiotic universe: Life and mind in the cosmos.
New York: William Morrow and Company, Inc.; (g) Gribbin J, Rees M. 1989.
Cosmic coincidences: Dark matter, mankind, and anthropic cosmology. New York,
Toronto: Bantam Books; (h) Leslie J. 1989. Universes. London, New York:
Routledge; (i) Overman DL. 1997. A case against accident and self-organization.
Lanham, MD, Boulder, CO: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.; (j) Rees M.
2000. Just six numbers: The deep forces that shape the universe. New York; Basic

60

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 61

Books; (k) Ross H. 1995. The Creator and the cosmos: How the greatest scientific
discoveries of the century reveal God, 2nd edition. Colorado Springs, CO:
NavPress; (l) Ward PD, Brownlee D. 2000. Rare earth: Why complex life is
uncommon in the universe. New York: Copernicus; (m) Wilkinson D. 2001. God,
time and Stephen Hawking. London, Grand Rapids, MI: Monarch Books.
54. Leslie J. 1989. Universes. London, New York: Routledge, p 128.
55. Barrow JD, Tipler FJ. 1986. The anthropic cosmological principle. Oxford,
New York: Oxford University Press, p 15.
56. Carter B. 1974. Large number coincidences and the anthropic principle in
cosmology. Reprinted in Leslie J, editor. 1998. Modern cosmology & philosophy,
2nd edition. Amherst, NY: Prometheus Books, p 131-139.
57. Leslie J. 1998. Introduction. In Leslie, editor; Modern cosmology &
philosophy, 2nd edition. Amherst, NY: Prometheus Books, p 1-34.
58. Na primer, Heeren F. 2000. Show me God: What the message from space
is telling us about God, revised edition. Wheeling, IL: Day Star Publications, p
234.
59. Viz poznámky ve vysvětlivce č. 52 a také rozsáhlý seznam na stránkách
23 – 26: Barrow JD, Tipler FJ. 1986. The anthropic cosmological principle.
Oxford, New York: Oxford University Press.
60. Silk J. 1994, 1997. A short history of the universe. New York: Scientific
American Library, p 9.
61. Gingerich O. 1994. Dare a scientist believe in design? In Templeton J,
editor. Evidence of purpose. New York: Continuum, p 21-32.
62. Boslough J. 1985. Stephen Hawking’s Universe. New York: William
Morrow and Company, p 124.
63. Swinburne R. 1989. Argument from the fine-tuning of the universe. In
Leslie J, editor. 1998. Modern cosmology & philosophy, 2nd edition. Amherst,
NY: Prometheus Books, p 160-179.
64. Pro komplikace, které vzniknou při vyloučení návrháře viz: Strobel L.
2004. The case for a creator: A journalist investigates scientific evidence that
points towards God. Grand Rapids, MI: Zondervan, p 138-152.
65. Jak je uvedeno v: Fripp J, Fripp M, Fripp D. 2000. Speaking of science:
Notable quotes on science, engineering, and the environment. Eagle Rock, VA:
LLH Technology Publishing, p 56.
66. Leslie J. 1989. Universes. London, New York: Routledge, p 53.
67. Ross H. 1995. The Creator and the cosmos: How the greatest scientific
discoveries of the century reveal God, 2nd edition. Colorado Springs, CO:
NavPress, p 99.
68. Leslie J. 1989. Universes. London, New York: Routledge, p 53.
69. Greenstein G. 1988. The symbiotic universe: Life and mind in the cosmos.
New York: William Morrow and Company, Inc., p 27.
61

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 62

Kapitola 3

Jak vznikl život?

Původ života se mi jeví jako vždy nepochopitelný
zázrak stvoření, ale zatím neobjasněný.1
Franklin M. Harold, biochemik

Mikroby

Ta dáma brzy porodí své dítě a ona pláče. Byla přidělena na první kliniku,
ale to bylo jediné místo, kam nechtěla jít. Chtěla jít rodit na druhou linku.
Vysvětlila panu Dr. Ignáci Semmelweisovi, že z hlediska budoucí matky byla
větší pravděpodobnost, že zemřou na první klinice, než na druhé. To byl
výrazný problém pro Semmelweis, který byl mladým ošetřujícím lékařem na
první klinice. Co se tady vlastně dělo? Rozhodl se to prozkoumat. Čísla byla
otřesná. Při pohledu na nemocniční záznamy Semmelweis našel v šesti letech
téměř dva tisíce žen, které zemřely na první klinice, a méně než sedm set na
druhé klinice.2 To bylo ve Všeobecné nemocnici ve Vídni, v Rakousku před
150 lety. Tehdy epidemie obávané horečky šestinedělek (puerperální horečka,
čili horečka omladnic) nebyla tak neobvyklá. Až příliš často, asi čtyři dny po
porodu, nová matka dostala horečku a téměř vždy následně během jednoho
týdne zemřela. Tehdy existovalo vysvětlení, že tato choroba je způsobena
nějakým druhem škodlivých par ve vzduchu nebo problémy s mateřským
mlékem; jako pomoc proti ní byl používán někdy čerstvý vzduch. To vše ale
nevysvětlovalo, proč je počet úmrtí v první klinice téměř třikrát vyšší než v
druhé.
Zdravotníci, kteří v rámci svého vzdělávání a výzkumu studovali těla
mrtvých, provozovali první kliniku. Porodní asistentky, které se neměly podílet
na hledání výzkumu, pracovaly na druhé klinice. Mohlo by to mít něco
společného s dramatickým rozdíl v úmrtnosti? Zlom nastal, když jeden ze
Semmelweisových kolegů pořezal při pitvě. Čtvrtý den dostal horečku a
zemřel krátce poté.
Jeho pitva ukázala stejný druh nálezů jako u žen, které podlehly horečce.
Jenže tady ležel mrtvý muž s dětskou horečkou, ale příčinou jeho úmrtí byla
ženská nemoc! Mohlo by to být tím, že se kolega dostal příliš k tělu toho
člověka, který zemřel na tuto hroznou nemoc? Semmelweis zavedl přísné
postupy používající chlór k čištění rukou tak, aby se zabránilo přenosu toho,
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co nazýval “kadaverickým jedem” z těl mrtvých, k pacientům v první klinice.
Výsledky byly ohromující; Míra úmrtí klesla z dvanácti procent na přibližně
jedno procento. To, co způsobilo tolik úmrtí, bylo způsobeno tím, že lékaři
provedli pitvy u těch mrtvých, kteří zemřeli na horečku u dětí a pak se podíleli
na léčení matek, které rodily, aniž by si umyly ruce, a předávaly tak smrtící
nemoci na rodičky.
Jeden by si myslel, že Semmelweisův úspěch byl oslavován jako velký
průlom, ale příliš často lidstvo nechová lichotivě k těm, kteří něco dokážou.
Zatímco někteří vědci přijali závěry Semmelweise, většina zdravotnických
zařízení to neudělala. Žárlivost číhala v nemocnicích a bylo tak těžké připustit,
že lékaři sami svým chováním mohli způsobit tolik smrti. Kromě toho
existovaly nemocnice, které neprováděly žádné pitvy a přesto všechno měly
míru úmrtnosti až 26 procent. Myšlenka na čištění rukou s chlórem byla proto
pro ně až posměšná. Semmelweisův šéf ve Vídni s ním následně neobnovil
smlouvu na další období. Mnohé petice proti Semmelweisovi tak vedly pouze
k nabídce nižší pozice. Odrazený a zběsilý Semmelweis tiše opustil Vídeň a
vrátil se do svého rodného Maďarska, aniž by kontaktoval své přátele.
V roce 1861 Semmelweis zveřejnil výsledky své studie o tom, jak
předcházet horečce omladnic. Poslal je mnoha lékařům v Evropě, ale nebyl
dobře přijat. Profesionální komunita věřila, že jeho myšlenka byla zdiskreditována. On se však stále více zajímal o všechny mladé matky, které umíraly,
a vydal obviňující brožury, které odsoudily ty, kteří nemoc šíří. Byl stále více
znepokojen a jeho deprese se prohloubila. Jeho manželka konečně souhlasila
s tím, aby byl internován v psychiatrické nemocnici, kde zemřel o dva týdny
později a připojil se k tisícům matek, které byli také mučednicemi díky
uzavřeným myslím a předsudcích. V tomto případě se ukázalo, jak odolnost
vůči pravdě může být impozantní. Naštěstí o několik let později lékařská věda
uznala, že Semmelweis měl pravdu a nyní mu byla dána úcta kvůli tomu, že
jeho úsilí vedlo k vítězství nad velmi smrtelnou dětskou horečkou.
Co Semmelweis a jiní z jeho doby nevěděli, je to, že malý živý mikrob,
příbuzný těm, které způsobují pásková opar a šarlatovou horečku, způsobuje
i horečku šestinedělek. Několik vědců objevilo svět malých organismů, ale
pevná souvislost mezi mikroby a nakažlivými chorobami ještě nebyla prokázána. Nyní, kvůli dramatickému pokroku ve vědě, víme, který mikrob (nebo
jeho zárodky) způsobuje tu či onu nemoc a je napsáno mnoho knih o jediném
mikrobu.
Mikroby jsou velmi složité organismy. Jeden z nejlépe prostudovaných
mikrobů je Escherichia coli, který se nachází na mnoha místech, jako je trávicí
ústrojí lidí a zvířat, stejně jako v půdě. Zatímco je to obvykle neškodný mikrob,
některé zárodky jsou zlověstné a nebezpečné. Jedná se o malý tyčkovitý
organismus, který je tak malý, že byste jich museli umístit za sebe pět set tak,
63

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 64

aby se dotýkaly jeden druhého, aby celková délka takto umístěných těchto
mikrobů byla jeden milimetr (12.500 mikrobů takto umístěných za sebou na
palec). Přestože je to velmi malý organismus, zjistili jsme, že je velmi složitý.
Na vnější straně má každý mikrob čtyři až deset prodloužených spirálních
vláken (flagel) vyčnívajících z těla, které se otáčejí a umožňují tak mikrobu
pohyb. Motor na bázi těchto vlaječek byl důkladně studován3 a je dobrým
příkladem konceptu neredukovatelné složitosti, ke kterému se vrátíme později.
Zevnitř se asi dvě třetiny mikrobu skládají z asi čtyřiceti miliard molekul vody.
Kromě toho má složení organismu ohromující složitost. Složitost je daná
částmi, které jsou navzájem závislé, aby fungovaly správně,4 a nejedná se tedy
jen o spoustu nesouvisejících částí.
DNA (deoxyribonukleová kyselina) je informačním centrem, který řídí
činnost buněk a poskytuje genetickou formulaci, která v případě Escherichia
coli kóduje více než čtyři tisíce různých druhů bílkovinných molekul. DNA je
jemná niťovitá smyčka nukleové kyseliny, která je tak dlouhá, že se musí
mnohokrát skrčit, aby se vešla do mikrobu. Ve skutečnosti je osmi stokrát delší
než samotný mikrob! Jak se organismus dokáže dostat ke všem svým
genetickým informacím, ohromuje i dnes naši představivost. Tabulka 3.1 uvádí
některé podrobnosti o složení jednoho organismu Escherichia coli. Proteiny,
sacharidy (polysacharidy), lipidy (látky podobné tuku) a další speciální
molekuly obsahují asi pět tisíc různých druhů molekul, z nichž většina se
opakuje mnohokrát, a to v celém počtu několika set milionů speciálních
molekul v jediném mikroskopickém mikrobu. Jen proto, že je něco malého,
neznamená to, že je to jednoduché. Co bylo kdysi považováno za jednoduchý
Tabulka 3.1 ODHADOVANÉ SLOŽENÍ JEDNÉ BUŇKY ESCHERICHIA COLI*

SLOŽKA

Protein
Ribozomy
DNA
RNA
Polysacharidy
Lipidy
Malé metabolity a ionty
Voda

POČET MOLEKUL
2.400.000
(20.000)
2
255.480
1.400.000
22.000.000
280.000.000
40.000.000.000

POČET DRUHŮ MOLEKUL
4288
(1)
1
663
3
50
800
1

* Na základě informací od: Blattner FR, et al. 1997. The complete genome sequence of Escherichia coli
K-12. Science 277:1453-1474; Harold FM. 2001. The way of the cell: Molecules, organisms and the order
of life. Oxford, New York: Oxford University Press, p 68; Javor GT. 1998. Life: An evidence for creation.
Origins 25:2-48; Neidhardt FC, editor. 1996. Escherichia coli and Salmonella: Cellular and molecular
biology, 2nd edition. Washington, DC: ASM Press, CD version, section 3.
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život, je neuvěřitelně složité. Otázkou však je, kde se taková složitost vzala a
jak vůbec dosáhla svého uspořádání a organizace?
Upozornění: následující čtyři odstavce není snadné číst, ale měli byste
pochopit jejich význam, i když si nezapamatujete všechny detaily. Samotná
DNA je složitá molekula tvarovaná přibližně jako zkroucený žebřík.
Podrobnosti o její malé části jsou znázorněny na obrázku 3.1. Molekula se
skládá ze základních jednotek nazývaných nukleotidy, které se skládají z
cukru, fosfátu a všech důležitých bází, které poskytují informace genetickým
kódem potřebným pro buňky a buňky, jako je Escherichia coli. Existují čtyři
druhy základů na DNA: adenin, thymin, guanin a cytosin; Zkráceně jako A,
T, G a C. V RNA (ribonukleová kyselina), která je podobná DNA a je důležitá
při komunikaci informací v buňce, je thymin (T) nahrazen uracilem (U). DNA
z Escherichia coli se skládá z 4.639.221 bází.5
Proteiny jsou všestranné molekuly, které působí jak jako funkční, tak i
strukturální části buněk. Jsou postaveny z desítek až mnoha stovek jednodušších molekul nebo stavebních bloků nazývaných aminokyseliny. V živých
organizmech existuje dvacet různých druhů aminokyselin. V bílkovině jsou

Obrázek 3.1 Znázornění struktury DNA. Dvojitá šroubovice je znázorněna vlevo a jerjí
roztažená část vpravo. A, T, G, C představují báze: adenin, thymin, guanin a cytosin. S
představuje cukr (S jako sladidlo, aby se jeho označení odlišilo od Cytosinu – pozn.
překladatele) a F je fosfát. Nukleotid se skládá z F, S a jednoho z A, T, G nebo C.
Přerušované čáry v pravém diagramu představují vodíkovou vazbu mezi bázemi, která
spojuje dva řetězce DNA.
Po obr. 3 v Evard R, Schrodetzki D. 1976. Chemical evolution. Origins 3:9-37.
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aminokyseliny připojeny pomocí konce jako vazby na řetězci nebo perličky v
řetězci (obrázek 3.2, vlevo). Řetězec je pak mnohokrát přeložen, běžně pomáhá
speciálními molekulami bílkovin vhodně nazývanými chaperony. Konečný
tvar molekuly proteinu je určen pozicí různých druhů aminokyselin v řetězci.
Tvar bílkovin je pro jeho funkci nesmírně důležitý a jsou povoleny pouze malé
rozdíly v pořadí aminokyselin, jestliže má protein správně fungovat na
správném druhu molekuly.
Když buňka potřebuje určitý protein, část příslušné DNA je kopírována na
molekuly informační nebo jinak řečeno mediátorové RNA, která je známá jako
informační RNA. Ty jsou zase přečteny informační RNA, která v kombinaci
s molekulami nazývanými aminoacyl-tRNA je zvláštní syntézou pro každý
druh aminokyseliny, přičemž umisťuje správnou aminokyselinu tam, kde je
zapotřebí v proteinu, který je z nich sestaven. K tomu dochází ve vysoce specializovaných strukturách nazývaných ribozomy (obr. 3.2), kde se přidávají
aminokyseliny rychlostí tři až pět za sekundu. Ribosomy samotné jsou složité,
tvořené asi padesáti různými molekulami bílkovin a množstvím RNA. Jeden
organismus Escherichia coli má přibližně dvacet tisíc ribozomů.
Jak se zjišťuje správná aminokyselina při vzniku proteinové molekuly? To
se provádí pomocí všech důležitých genetických kódů vytvořených A T C a G

Obrázek 3.2 Aktivita Ribozomu. Ribozom se pohybuje napravo, jelikož kódu na
informační RNA odpovídá kód na informační RNA, která má správnou aminokyselinu
pro tento kód. Aminokyseliny jsou v ribozomu spojeny a vystupují jako řetězec molekul
bílkoviny, ilustrovaný vlevo.
Na základě obrázku 4.6 v Harold FM. 2001. The way of cell. Oxford, New York: Oxford University Press.
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bází DNA a A U C a G bází RNA. Počítače pracují pouze pomocí dvou druhů
základních symbolů; Naopak živé organismy používají čtyři základní druhy
symbolů. Na kódování jedné aminokyseliny máme tři báze. Například v RNA,
GAU kóduje glycin aminokyseliny a CGC kódy pro aminokyselinu arginin.
Triplet nebo jednotka bází kódujících aminokyselinu se nazývá kodon; Kodony
pro dvacet různých druhů aminokyselin jsou uvedeny v tabulce 3.2. K
dispozici jsou také kodony pro spouštění a zastavení procesu vzniku procesu,
který vytváří bílkoviny. Vzhledem k tomu, že existuje 64 možných kodonů a
pouze 20 druhů aminokyselin v živých organismech, formuje se stejná
aminokyselina z několika různých kodonů. Používají se všechny možné
kodony.
Ale dosti již detailů. Mohli bychom sice pokračovat, dát ještě mnohem více
informací a stránku po stránce popisovat mnohem více buněčných systémů,
podobných systému produkce bílkovin. Přesto i nyní byste měli mít představu,
že mikrob je přesný a nesmírně komplikovaný organismus. Dokud je živá
PRVNÍ
PÍSMENO
U

C

A

G

Tabulka 3.2 GENETICKÝ KÓD
U

DRUHÉ PÍSMENO
C
A

G

TŘETÍ
PÍSMENO

Arginin
Arginin
Arginin
Arginin

U
C
A
G

Fenylalanin
Fenylalanin
Leucin
Leucin

Serin
Serin
Serin
Serin

Tyrozin
Tyrozin
Stop
Stop

Cystein
Cystein
Stop
Tryptofan

Isoleucin
Isoleucin
Isoleucin
Start, methionin

Threonin
Threonin
Threonin
Threonin

Asparagin
Asparagin
Lysin
Lysin

Serin
Serin
Arginin
Arginin

Leucin
Leucin
Leucin
Leucin

Valin
Valin
Valin
Valin

Prolin
Prolin
Prolin
Prolin

Alanin
Alanin
Alanin
Alanin

Histidin
Histidin
Glutamin
Glutamin

Aspartát
Aspartát
Glutamát
Glutamát

Glycin
Glycin
Glycin
Glycin

U
C
A
G

U
C
A
G

U
C
A
G

Chcete-li najít kód (kodon) aminokyseliny, vyhledejte jeho název v tabulce a postupujte podle příslušných sloupců a řádků pro první, druhé a třetí písmeno. Například
kódy pro glutamin jsou CAA a CAG.
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Escherichia coli, dochází k tisícovkám chemických změn, které se společně
označují jako metabolismus, a také reprodukuje další mikroby jako ona sama.
Organismy jako Escherichia coli patří k nejjednodušším živým formám,
které existují. Viry, které jsou mnohem menší, nejsou kvalifikovány jako živé
organismy. Jsou to jen nehybné kombinace DNA nebo RNA a bílkovin. Oni a
prosté mikrobiální symbionty se nemohou samy reprodukovat a nemohly tak
představovat první formy života na Zemi. Sám vznikne, sám zanikne bez
reprodukce. Viry jsou duplikovány složitými systémy živých buněk, které
náhodou navštěvují. Existuje několik mikroorganismů (mycoplasma), jejichž
rozměry jsou asi jednou desetinou velikosti Escherichia coli, které pravděpodobně představují nejmenší formy nezávislého života.6 Tyto organismy nebyly
studovány tak důkladně, ale víme, že některé mají více než polovinu milionů
bazí v DNA, které kódují téměř pět set různých druhů bílkovin, a které plní
velké množství specifických funkcí. Pokud se život na zemi sám objevil, jak
se všechny pravé části dohromady náhodně spojily, aby vytvořily první živou
věc?

Bitva o spontánní generaci

Průkopník chemik van Helmont (1579-1644) poskytl hypotézu o vzniku
myší. Pokud byste v podkroví skrývali špinavé hadry s obilím a sýrem, brzy
byste našli myši! Experiment stále funguje, ale my už nevěříme, že myši
mohou spontánně vzniknout samy o sobě. Od dnů starověku až do nedávné
doby bylo obyčejné se domnívat, že jednoduché organismy spontánně vznikly
z neživé hmoty. Tento proces nazývaný spontánní generace lze prokázat
jednoduchým vědeckým poznatkem. Popírat to bylo popřením skutečnosti.
Červy se objevily v jablkách jen na jaře, se v blátě objevily žáby. Navíc se tam
objevily také škodlivé organismy, jako je například tasemnice, a proto se tehdy
tvrdilo, že Bůh by tato stvoření nevytvořil, takže se musí v lidských tělech
objevit spontánně. Jen málo lidí tehdy zastávalo současný názor, že tyto
parazity představují degenerované formy původně volných živých organismů.
Myslelo se, že jednodušší organismy se vyvinuly samy o sobě všude tam, kde
se objevily. Nyní víme, že všechny živé věci musí pocházet z jiných živých
věcí. Bitva o vyřešení tohoto sporu byla jednou z nejspornějších ve vědě a
trvala celá dvě století.
Jeden z prvních průkopníků v tomto boji byl italský lékař Francesco Redi
(1626-1697). Dlouho bylo pozorováno, že červy jsou larvální fází much, a
vyvíjejí se v rozkládajícím se mase. To bylo v časech, kdy jsme ještě neměli
možnost chlazení v chladničkách a rozklad jídla byl důležitý. Ale odkud
pocházejí červi? Redi se rozhodl zkusit produkovat červy v pozůstatcích
několika různých druhů zvířat, včetně hadů, holubů, ryb, ovcí, žáb, jelenů, psů,
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jehňat, králíků, koz, kachen, hus, slepic, vlaštovek, lvů, apod. Byl ohromen
tím, že viděl, že bez ohledu na to, jaké zbytky zvířete používal, vždy našel
stejný druh červů a much. Věděl také, že v létě budou lovci balit maso do hadrů
a látek, aby ho zachovali déle poživatelné. Položil si otázku, zda by červy
mohly pocházet z much a nebyly tedy spontánně vypěstovány v mase? Aby
tuto myšlenku otestoval, nechal maso rozkládat v otevřených sklenicích a také
ve sklenicích, které byly pokryty gázou, která vyloučila přístup mušek. Protože
se na mase, která byla chráněna před mouchami, netvořily žádné larvy, dospěl
k závěru, že nevznikly spontánně, ale pocházely z much.
To však nevyřešilo tento názorový střet. Některé myšlenky mohou přežívat
dlouho, než jsou nahrazeny správnými poznatky. Po Rediovi se do bádání v
tomto směru zapojili další vědci. Vzhledem k tomu, že spor byl stále otevřen,
byly činěny pokusy, které zahrnovaly zahřívání různých druhů organických
vývarů při různých teplotách v otevřených a uzavřených kontejnerech, a tyto
pokusy poskytly rozporuplné výsledky. Někdy se totiž organismy objevily a
někdy zase ne. Otázka, zda život musí mít přístup ke vzduchu, se stala
důležitou otázkou. Kupodivu myšlenka, že by život mohl vzniknout spontánně,
byla ještě více přijímána jako správná v devatenáctém století, než v Redově
době.7 Pravda byla ovšem jiná.
Pak Ludvík Pasteur (1822-1895), který byl jedním z nejlepších vědců všech
dob, přišel to, co mnozí považují za smrtelnou ránu myšlence spontánního
generování. Mimořádně kompetentní a produktivní Pasteur pracoval na mnoha
vědeckých projektech. Zachránil vinařský průmysl své rodné Francie tím, že
prokázal, že mikrobi způsobují, že se vína zkazí, a poté vymyslel způsob
konzervace vína použitím pouze mírného tepla, které zabíjelo útočící mikroby,
ale zachránilo chuť vína. Je to stejný proces, který nyní používáme pro
uchování mléka a nazýváme jej pasterizace. Vyvinul metody očkování proti
antraxu a vzteklině a zapojil se do spontánní generační bitvy. Pomocí chytře
navržených experimentů dokázal odpovědět na různé argumenty těch, kteří
stále ještě bránili myšlenku spontánní generace. Použitím baňek se spletenými
přístupovými trubkami dokázal, že vývar, který byl správně ohříván, nevytváří
život, i když měl otevřený přístup k vzduchu. Ve svém obvyklém bujarém stylu
Pasteur prohlásil: “Nikdy se nauka o spontánní generaci nezotaví ze smrtelného zásahu tímto jednoduchým experimentem.”8
Ale Pasteur se mýlil! Zatímco jeho experimenty jasně ukázaly, že život
může pouze pocházet z jiného života, a to potvrzovaly závěry jak od tehdejších
mikrobiologů, tak od lékařů, na obzoru se objevují další myšlenky. V Anglii v
roce 1859 právě vyšla slavná kniha Charlese Darwina “Původ druhů”, která
se zasazovala o to, že pokročilé organismy se postupně vyvíjely z jednodušších
procesem přirozeného výběru, kde nejlépe fungující organismy přežily. Nakonec tato myšlenka úplně vyvrátila otázku spontánního generování. Darwin
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v této své knize nepodporoval spontánní generaci; Ve skutečnosti v pozdějších
vydáních hovořil o životě “původně vdechovaném Stvořitelem.”9 Tento jeho
přístup však znovu otevřel dveře spontánní generaci, neboť pokud by se
pokročilé organismy mohly vyvíjet z jednoduchých samy o sobě, proč by život
nemohl také pocházet sám od sebe. Později Darwin vyjádřil zájem o spontánní
generaci, což naznačuje tvrzením, že “v nějakém teplém malém jezírku” by
se proteiny mohly tvořit “připraveny podstoupit ještě složitější změny.”10 Tento
pozdější pohled se dobře hodí k rostoucímu zájmu o přirozené vysvětlení.
Taková vysvětlení se snažila odstranit jakoukoli potřebu Boha v přírodě.
Žádný z tehdejších vědců, včetně Semmelweise, Pasteura nebo Darwina,
neměl představu, jak složité jsou tyto nejmenší druhy organismů. Kdyby to
bylo známo, člověk by se pak mohl zajímat, jestli by evoluce vůbec někdy
dokázala tyto skutečnosti vyvolat. Ve Francii byla Darwinova světská myšlenka jen málo podporována. Nacionalistické zájmy pomohly Francouzské
akademii věd přidat se pevně na stranu Pasteura. Vědecká komunita nakonec
bude následovat zvláštní cestu odmítání spontánního vzniku organismů, které
nyní žijí, ale přijmou tuto formu vzniku pro první organismus, který se objevil
na Zemi před miliardami lety. Tento proces se nazývá chemický vývoj.

Chemická evoluce

Na začátku minulého století, když se evoluce začala šířit, se zájem zaměřil
také na to, jak vznikl život sám o sobě. Bezpochyby se jedná o nejproblematičtější hádanku biologické evoluce a snaha o odpověď se stala malým
vědeckým podnikem. Do roku 1924 navrhl slavný ruský biochemik A. I.
Oparin scénář, podle kterého by jednoduché anorganické a organické
sloučeniny mohly tvořit složitější a komplexnější organické sloučeniny, které
by zase mohly tvořit jednoduché organismy. V Anglii pracoval brilantní
populační genetik a biochemista J. B. S. Haldane na některých myšlenkách.
Přidal další podrobnosti a svoji představu o tom, že život vznikl už dávno sám
v tom, co se často označuje jako “teplá organická hmota”, a tato hypotéza se
stala tématem vážného zájmu i ostatních vědců.
V roce 1953 Stanley Miller, pracující v laboratoři laureáta Nobelovy ceny
Harolda Ureya na univerzitě v Chicagu, informoval o orientačním pokusu,
který se stal ikonou zastánců spontánní generace. Experiment byl navržen tak,
aby simuloval takové druhy podmínek na Zemi, které se předpokládaly, že
existovaly dříve, než vznikl život a které by mohly vyvolat živé organismy. S
použitím uzavřeného chemického přístroje, který vyloučil kyslík, vystavil
Miller směs elektrických jisker směsi plynů: methanu, vodíku, amoniaku a
vodní páry. Přístroj byl opatřen ochrannou lapačkou pro shromažďování
jemných organických molekul, které by mohly být v tomto prostředí
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vytvořeny. Po mnoha dnech Urey zjistil, že se vytvořilo mnoho různých druhů
organických molekul, včetně několika aminokyselin, které se vyskytují v
živých organismech. Experiment se mnohokrát opakoval, následně jej vylepšil
a nyní se zdá, že z různých druhů aminokyselin, které se nacházejí v
proteinech, byly vytvořeny čtyři z pěti bází nalezených v nukleových
kyselinách11 a i v některých cukrech. Miliony studentů biologie se učili o
tomto experimentu a vědci a učitelé jej oslavili po celém světě jako důkaz toho,
jak by život mohl vzniknout sám. Padesát let se diskutuje o významu tohoto
experimentu. Ve skutečnosti je řada problémů stále nevyřešená.
Základní otázka, kterou je třeba zvážit, je to, jak dobře napodobují
laboratorní experimenty to, co se skutečně stalo na časné Zemi. Chemici v
laboratořích, i když používající sofistikované zařízení a čisté chemikálie,
nemusí napodobovat správné příklady za podmínek, které existovaly na drsné
a primitivní Zemi již velmi dávno. Někdy lze napodobit v laboratoři skutečnost
toho, co se předpokládá v minulosti, ale někdy toto nelze. Například v Millerově experimentu byly požadované produkty chráněny pastou před ničivými
účinky použitého zdroje energie jiskry. Použití speciální ochranné pasty je
nereprezentativní na to, co by se očekávalo na primitivní planetě Zemi.12
Musíme mít na paměti, že tu mluvíme o primitivní Zemi, která nemá žádný
život, žádné laboratoře a žádné vědce. Když vědec odejde do své laboratoře a
provádí experimenty založené na své inteligenci a využívání informací a
vybavení získaných po staletí zkušeností, dělá více, než bychom očekávali od
inteligentního Boha a také více, než toho, co bychom očekávali od prázdné a
pusté Země. V mnoha ohledech vědec představuje Boží tvůrčí aktivity víc, než
primitivní náhodné podmínky. Chemická evoluce vyžaduje, aby se všechny
druhy dobrých věcí děly samy o sobě a nikoli s pomocí vědců v
sofistikovaných laboratořích.

Problémy s chemickou evolucí

Tato sekce může být pro vás trochu více technická, ale je velmi důležitá a
zaslouží si vaši zvláštní pozornost. Pokud nerespektujete každý detail, stále
získáte základní význam.
Kde vznikla hmota? Evolucionisté potřebují veškerou “horkou organickou
hmotu”, kterou najdou. Organizmy jsou tak složité a šance, že se budou organizovat samy o sobě, je tak vzdálená, že existuje skutečná potřeba spousty
hmoty; Čím víc hmoty máte, tím větší je pravděpodobnost, že někde by život
mohl vzniknout spontánně. Předpokládaná hmota by byla poněkud jako
konzum nebo bujón a proč by ji neměly mít i všechny světové oceány!
Problém je v tom, že kdyby byla taková organická hmota na primitivní Zemi
po mnoho miliónů let, aby se shromáždily potřebné molekuly, pak také oče-
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káváte, že o tom naleznete hodně důkazů ve velmi starých horninách na Zemi.
Tam by měly existovat všechny druhy zbytků organické hmoty, ale prakticky
žádné nebyly nalezeny.”13 Myšlenka primitivní organické hmoty byla velmi
populární a je často prezentována jako fakt.”14 Tak, jak zdůrazňuje molekulární
biolog Michael Denton, “Přichází něco jako šok, aby si člověk uvědomil, že
neexistuje absolutně žádný pozitivní důkaz o její existenci.”15
Potřeba správného druhu molekul. Experimenty na výrobu prvních
molekul života produkují řadu dalších druhů molekul, které jsou pro život zcela
nepoužitelné. Například v Millerově experimentu bylo produkováno mnohem
víc druhů aminokyselin, které jsou bezcenné při vzniku bílkovin, ale bylo
vyprodukováno i dvacet potřebných pro život.16 V procesu generování života
by bylo potřeba vytřídit odpad, než mohly být uspořádány první užitečné
proteiny pro život. Je těžké si představit, jak se takový proces může dít sám o
sobě. Také v těchto druzích experimentů jsou také produkovány molekuly jako
kyanovodík a formaldehyd, které jsou z hlediska života velmi toxické.17
Organické molekuly by jejich působení nepřežily. K tomu, abyste získali
první známky života, potřebujete těžkou koncentraci organických molekul,
zejména těch správných. Nicméně organické molekuly mají tendenci být
snadno zničeny, obzvláště ultrafialovým světlem, které mělo zajistit energii
pro jejich tvorbu. V kalifornské výzkumné společnosti chemik Donald Hull18
vypočítal možnost přežití nejjednodušší aminokyseliny, která se nazývá glycin
(NH2CH2COOH) na primitivní Zemi. Dospěl k závěru, že 97 procent se
rozpadne v primitivní atmosféře, než dosáhne oceánu, kde zbývající 3 procenta
budou zničena. Složitější aminokyseliny, které jsou jemnější, by měly ještě
menší šanci na přežití. Proto lze očekávat pouze extrémně zředěné koncentrace
správného druhu organických molekul.19
Optické izomery. Levá ruka a pravá ruka jsou velmi podobné, ale jejich
části jsou uspořádány tak, aby nebyly identické, ale vytvářely se zrcadlově.
Organické molekuly jsou také komplikované trojrozměrné struktury, které
mohou existovat v různých formách, přestože mají stejný druh atomů a
základní chemickou strukturu. Tyto různé formy podobných molekul jsou
nazývány izomery a jako vaše ruce mohou být zrcadlovými obrazy navzájem
(obrázek 3.3).20 Jeden způsob identifikace dvou zrcadlových obrazů molekuly
zaznamenávají způsob, jakým se otáčejí světelné vlny, pocházející z polarizovaného světla, které má vlny lomené. Pokud je rotace vlevo, jedná se o typ
L (levo) a pokud je vpravo typ D (dextro). Když člověk syntetizuje takové
organické molekuly v laboratoři, ukáže se, že jsou z poloviny L a napůl D.
Jedinou výjimkou je aminokyselinový glycin, který je tak jednoduchý, že nemá
vlastní zrcadlový obraz. V Millerově experimentu polovina aminokyselin byla
L a polovina D a to je stav, který se objeví v primitivní hmotě.21 Ale když se
podíváte na živé organismy, s výjimkou několika extrémně zvláštních molekul,
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jsou všechny jejich molekuly aminokyselin Typ L. Není k dispozici mnoho
náhrad. Jen jedna D aminokyselina v molekule bílkovin pomůže tomu, aby se
vyvinula do správného tvaru, a tím, aby mohla fungovat správně.22 Záhadou
pro evoluci je: jak by mohly vzniknout první živé formy života, které se tvoří
v organické hmotě formou L aminokyselin jako základ prvních proteinů, a to
v této hmotě poměrově, ze stejné směsi L a D? Pokud jde o molekuly cukru
v DNA a RNA, máte stejný problém, kromě toho, že tyto cukry zde existují
pouze v typu D.
V průběhu let navrhli evolucionisté řadu mechanismů, jako je polarizované
světlo, magnetismus, účinek větru apod., aby se pokusili vyřešit tajemství toho,
proč se v živých věcech vyskytují pouze aminokyseliny L.23 Ale nikdo zatím
nevyřešil tento problém, takže se objevují nové nápady. Nejmenší záblesky
naděje na vyřešení jsou z dobře řízených umělých laboratorních experimentů,
které by se mohly v zásadě podobat tomu, co se mohlo v přírodě skutečně stát.
Zatím však nebylo poskytnuto žádné reálné řešení tohoto tajemství.
Tvorba velkých molekul. Aminokyseliny, nukleotidové báze, cukry apod.
jsou relativně jednoduché molekuly ve srovnání s obrovskými molekulami,
které vytvářejí při kombinaci za vzniku bílkovin, DNA a RNA. Můžeme
vyrobit mnoho jednoduchých molekul, ale jak se mohly velké molekuly
zorganizovat samy od sebe? Typický protein je vyroben ze zhruba sto
aminokyselin a také DNA Escherichia coli je obrovská molekula, sestávající

Obrázek 3.3 Uspořádání D a L izomerů aminokyselin. Všimněte si, že uspořádání atomů
v jedné formě je v trojrozměrném zrcadlovém obrazu druhého. R je radikál, který značně
mění svoje chemické složení ve vztahu s různými druhy aminokyselin, zatímco
znázorněná část je stejná pro všechny aminokyseliny.
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z více než čtyř milionů základů. Připomeňme, že i ty nejjednodušší druhy
nezávislých organismů, o kterých víme, mají půl milionu základů v DNA,
které kódují téměř pět set různých proteinů.24
Jak se tedy zorganizoval první život? Organizmy potřebují pro produkci
DNA proteiny a musí mít DNA k sestavení bílkovin. Mohl by tento systém
vyvinout právě z náhodných událostí, jelikož interakce mezi atomy se řídí
zákony fyziky? Šance na formování pouze jednoho specifického druhu
molekuly bílkoviny byly vypočteny a jsou neuvěřitelně malé. Výzkum v tomto
směru25 udává méně než jednu možnost z čísla 10190 (4,9 x 10-191). Toto je
neuvěřitelně malé číslo; Každá nula navíc z mocniny 190 zvyšuje pravděpodobnost desetinásobku pravděpodobnosti předchozí nuly. Neexistuje však
ještě možnost, že by se to mohlo stát bez inteligentního zásahu? Ačkoli
matematici někdy definují pravděpodobnost menší než jednu šanci z 1050 jako
nemožnou, lze ještě trochu rozumně argumentovat, že tato možnost je, jakmile
se nám podaří dostat správnou molekulu do prvního pokusu. Nicméně jakmile
máte jednu proteinovou molekulu, není to o moc lepší; Pro nejjednodušší
formu života potřebujete nejméně stovky různých druhů.26 Potřebujete
molekuly DNA nebo RNA, které mohou být mnohem složitější než proteiny
a potřebujete také sacharidy a tuky (lipidy).
Pokud se chystáte uplatnit náhodné a neurčené přirozené zákony, budete
muset myslet na víc záležitostí, než jaké máme ve známém vesmíru, abychom
se přizpůsobili nepravděpodobnému! Bernd-Olaf Küppers, který upřednostňuje myšlenku, že se nějaké molekuly samy zorganizovaly do života, studoval
takové pravděpodobnosti. Připomíná, že “i když se veškerá hmota ve vesmíru
skládala z DNA molekul strukturní složitosti bakteriálního genomu [tj. mikrobiální DNA] s náhodnými sekvencemi, pak šance najít mezi nimi bakteriální
genom nebo něco podobného by bylo ještě zcela zanedbatelné.“27 Zatímco
řada evolucionistů rozpozná problém, nepřijali žádné přijatelné řešení.
Nakonec pak v životním příběhu potřebujete vyvíjet DNA člověka, která je
tisíckrát větší než ta, co tvoří mikroby.28 Také musíme zvážit, že obvykle
biologické informace v DNA musí být velmi přesné. Změna pouze jedné
aminokyseliny v proteinu může způsobit katastrofu, jako u těch, kteří trpí
srpkovitou anémií. Co se týče spontánního původu života, rozum by
naznačoval, že hledáme jiné alternativy než náhodu. Můžete také věřit v
zázraky namísto takových nepravděpodobností.
Genetický kód. Jednou z radostí v dětství je vytvářet tajné kódy, kde
nahrazením písmen nebo čísel má člověk nový jazyk, kterému rozumí jen pár
vyvolených, kteří mají tu výsadu, aby věděli, jak tento kód funguje. Také při
válčení jsou používány sofistikované kódy a často jsou měněny tak, aby se
chránily informace před nepřítelem, který tráví značné úsilí je rozluštit. Před
několika desetiletími bylo také vynaloženo značné úsilí na to, aby byl zjištěn
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genetický kód,29 a úspěšný výsledek tohoto snažení představuje jeden z
velkých triumfů vědy.
Dříve jsme se zmínili o tom, jak základy A, T, G a C podél molekuly DNA
řídí produkci bílkovin předáváním informací na RNA a aminokyseliny (obrázek 3.2). Jak jsou informace z DNA sdělovány aminokyselinám? Neexistuje
žádný přímý způsob komunikace mezi nimi, podobně tak jako těžko asi můžete
komunikovat s žížalou pomocí kouřových signálů. Tyto informace z DNA jsou
předávány prostřednictvím speciálních molekul, které používají jazyk
genetického kódu. Je prakticky nemožné myslet na jakýkoli život, jak ho
známe, bez genetického kódu, takže takový genetický kód musí existovat, než
může tento druh života vzniknout. Připomeňme, že v genetickém kódu je
zapotřebí kombinace tří bází (kodon), které kódují jednu aminokyselinu
(tabulka 3.2). Jak vznikl tento kódovaný jazyk, je otázkou evoluce. Prvotní
organická hmota nebyla žádnou druhou hmotou z klasické abecedy! Neměli
bysme proto očekávat, že by se množství bází DNA uspořádalo v smysluplném
kódovaném pořadí jen náhodnými změnami. Navíc by pro systém neexistovala
žádná užitečnost a žádná evoluční hodnota přežití do té doby, dokud by se
nezměnil systém, který odpovídá aminokyselinám kódu.
Na druhé straně mnoho evolucionistů má pocit, že samotná existence téměř
univerzálního genetického kódu je silným důkazem toho, že všechny
organismy jsou navzájem spjaty a vyvíjely se ze společného předka. Jak je
uvedeno v hlavní učebnici biologie: “Univerzálnost genetického kódu je
jedním z nejsilnějších důkazů, že všechny živé bytosti mají společné evoluční
dědictví.”30 Podobnost, jako jsou podobnosti buněk, genů, končetin, atd. slouží
k podpoře evoluce, ale po reflexi není vůbec přesvědčivá. Je snadné vyvrátit
toto tvrzení tím, že všechny tyto podobnosti jsou důkazem toho, že existuje
jeden stvořitel, a to Bůh, který při vytváření různých organismů použil stejnou
funkční konstrukci. Zdálo by se neobvyklé, že Bůh vyvine řadu genetických
kódů pro různé organismy, když už dobře použitelné existují. Tento druh
argumentu z podobností proto nemá velký význam buď pro, nebo proti vývoji
organismů ani pro, nebo proti existenci Boha.
Stejně jako v živých organismech, nejsou různé systémy jednoduché a to
je také případ genetického kódu. Dříve jsme zmínili, že při výrobě bílkovin
kombinují speciální molekuly (aminoacyl-tRNA syntetázy) se správným
druhem aminokyseliny a se specifickým typem transferové RNA, která má
správný genetický kód pro tuto aminokyselinu. Pak se kombinovaná aminokyselina a kódovaná transferová RNA přizpůsobí kódované informaci o
transferové RNA. Tyto informace původně pocházely z DNA a vedly k
správnému pořadí aminokyselin, protože jsou spojeny a tvoří molekulu
proteinu v ribozomu (obrázek 3.2). Pokud nebudou kódy na DNA a kódy
používané informační RNA odpovídat, nedostanete potřebné proteiny. Jedno75
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duchá analogie spočívá v tom, že pro to, aby jazyk, jako je genetický kód, byl
použitelný, mluvčí i posluchač musí používat a chápat stejný jazyk. Navíc
každý pokus postupně změnit kód by znamenal okamžitou smrt pro každý
organismus.
Jazyky, jako například genetický kód, se nezdají být spontánní ani v živých
organismech, ani v neživých věcech, pokud nejsou účelně vytvořeny. V evolučním scénáři postupného evolučního vývoje vzniká otázka, jak vznikl
nejprve komplikovaný kód v DNA nebo schopnost číst a přizpůsobit aminokyseliny tomuto kódu. Zdá se, že ani jedna z nich nemá evoluční hodnotu pro
přežití, dokud obě tyto funkce nefungují správně. Pro každou z 20 aminokyselin potřebujete alespoň samostatný třípísmenný kód DNA. Tento kód musí
být přizpůsoben aminokyselinám 20 speciálních molekul (aminoacyl-tRNA
syntetázy), které spojují správné aminokyseliny s 20 druhy informační RNA,
jenž si pak přečte informace o transferové RNA, která původně pocházela z
DNA v jádře buňky. To není jednoduché a celý systém musí fungovat správně,
aby se vytvořily správné druhy bílkovin. Ve skutečnosti je systém mnohem
komplikovanější než toto publikované minimum. Mnoho částí spojených s
genetickým kódem závisí na jiných částech ještě dříve, než mohou pracovat,
že se zdá, že nějaká inteligentní mysl musí být zapojena do vytváření jak kódu,
tak složitého procesu tvorby bílkovin.
Biochemické cesty a jejich kontrola. V organismech obvykle probíhá řada
postupných chemických kroků k vytvoření jediné potřebné molekuly. Změny
se provádějí po jednom kroku v definovaném pořadí až do získání konečného
produktu. Sekvence se nazývá biochemická cesta a molekuly proteinu se nazývají enzymy, přičemž tyto enzimy podporují každou fázi (obrázek 3.4). Výše
uvedené biochemické cesty, které se podobají montážní lince, jsou vytvořeny
v živých organizmech. Vyvolávají stejnou otázku pro evoluci, jak jsme se
zmínili, a to o vývoji genetického kódu. Není pravděpodobné, že celá tato
složitá cesta se stala náhodou, i když jí to dalo určitou evoluční hodnotu pro
přežití. Pokud se to nestane náhodou, jak by se takové složité systémy mohly
postupně vyvíjet, když neexistuje žádná možnost přežití, dokud není poslední
krok ke vzniku potřebné molekuly?
Evolucionisté zápasili s tímto problémem a standardní řešení prezentované
v učebnicích předpokládá, že různé potřebné molekuly a jejich meziprodukty
byly již všechny dostupné v životním prostředí. Evoluční proces probíhal zpět
v biochemické cestě. Poté, co byla potřebná molekula (např. Molekula G,
obrázek 3.4) vyčerpána, vznikl enzym (enzym F), který změnil dříve používaný meziprodukt (molekulu F) na pokročilejší (molekula G). Tento proces
pokračoval dozadu, dokud se nevyvinuly všechny různé enzymy.31 Toto je
chytrý návrh, ale protože se potřebné vývojové typy molekul, až na malé
výjimky, v prostředí Země nenacházejí, je to teorie, která není tím správným
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Obrázek 3.4 Znázornění biochemické cesty pomocí diagramu. Enzymy jsou kresleny
jako ovály, zatímco molekuly, které jsou jimi modifikovány, jsou obdélníky. Enzym A
mění molekulu A na molekulu B a enzym B mění molekulu B na C atd., Dokud se nakonec nevytvoří molekula, kterou potřebujeme vytvořit, v tomto případě molekula G.

začátkem.32 Je velmi nepravděpodobné, že správný druh enzymu bude
kódován ve správný čas a na správném místě v DNA tak, aby poskytoval
organismus, který funguje.
Co kdyby biochemické cesty jen neustále pokračovaly dál a dál? To by bylo
chaotické. Naštěstí tyto cesty obvykle mají komplikovaný kontrolní mechanismus spojený s prvním krokem, který reguluje tvorbu potřebných molekul.
Takové regulační systémy mohou reagovat různými způsoby, jelikož jemné
senzory určují, zda je potřebná i konečná molekula cesty. Bez těchto regulačních mechanismů by život nebyl možný. Enzymy by pokračovaly v
produkci více a více molekul a vývoj by probíhal jako v ohništi; Všechno by
bylo mimo kontrolu. To vyvolává další problém chemické evoluce. Který z
těchto stavebních kamenů se vyvinul jako první, biochemická cesta, nebo řídící
systém? Kdyby to byla biochemická cesta, co by poskytlo potřebný kontrolní
systém? Kdyby to byl kontrolní systém, proč by se vlastně vůbec vyvíjel,
kdyby neměl vytvořenu cestu, kterou by ovládal? Živé věci vyžadují, aby se
mnoho věcí objevilo ve stejnou dobu.
Jak se tvoří buňky? Existuje neuvěřitelně obrovská propast mezi jednoduchými dezorganizovanými molekulami hodně uznávaného experimentu
Millerova typu a živou buňkou, včetně množství řízených operačních systémů
v ní. Bohužel tato propast je zřídka kdy zaznamenána v biologických
učebnicích. Jak říká filozof Michael Ruse: “Pokud je v této oblasti mezera ve
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vašich vědomostech, pak vaším nejlepším pravidlem je mlčet a stát si za tímto
mlčením pevně!”33
Drobné mikroby, o kterých jsme mluvili, představují buňky, které jsou
jednodušší než buňky většiny živých organismů, se kterými jsme obeznámeni.
Buňky v organismech od měňavky k člověku a od mechů po obří stromy mají
tendenci být větší, a přesto asi jen tak sto těchto buněk položených vedle sebe
a dotýkajících se navzájem dá celkovou délku, rovnající se milimetru (2500
těchto buňek stejným způsobem na palec). Tyto větší buňky mají centrální
jádro, které nese většinu DNA, a jsou nakonfigurovány do všech druhů odrůd
od buněčné žlázy až po nervovou buňku. Tyto druhy buněk musí být také
zohledněny ve velké otázce původu života.
Zmínili jsme se o bílkovinách, DNA, RNA, enzymech atd., Ale nemáte ani
malý mikrob, dokud nemáte buněčnou membránu, která obklopuje tyto
speciální molekuly, a tím usnadní jejich interakci a kontrolu. Tyto životně
důležitá funkce provádí buněčná membrána. Objevujeme, že buněčné
membrány jsou velmi složité. Obsahují speciální součásti, které ovládají, co
se děje v buňce a “čerpadlo”, které umožňuje pohyb toho, co jde dovnitř i ven
z buňky. Jak se u první živé buňky vyvine její membrána?
Existují návrhy chemických evolucionistů, že agregace velkých organických molekul nebo dokonce aminokyselin mohou tvořit sférické hmoty, které
tvořily první buňky.34 Tyto kuličky nemají funkční buněčnou membránu,
žádnou vnitřní organizaci nebo jiné zvláštní vlastnosti nezbytné pro život.
William Day, který pojednává o biologickém vývoji, k tomu říká: “Bez ohledu
na to, jak se na to podíváte, je to vědecký nesmysl.”35 Kromě toho, život není
jen banda chemikálií v pytli; Tyto chemikálie by brzy přišly na to, čemu říkáme
chemická rovnováha, a v rovnováze jste mrtví. Taková buňka by nemohla
pokračovat v mnoha metabolických změnách charakteristických pro něco, co
je naživu. Jak to zdůrazňuje biochemik George Javor, pro život musíte získat
množství vzájemně závislých biochemických cest, které jsou zapotřebí a
fungují.36 Můžete mít všechny potřebné chemikálie, jako by se třeba daly
nalézt v kuřecí polévce, ale život se tam spontánně neobjevuje.
V buňkách narazíme na všechny druhy specializovaných struktur (obr. 3.5).
Mezi ně patří: centrioly, které pomáhají v dělení buněk; Mitochondrie, které
poskytují energii; Endoplazmatické retikulum, kde ribozomy tvoří proteinové
molekuly; Golgiho tělíska, která shromažďují syntetické produkty; Lyzozomy,
které tráví buněčné produkty; Vlákna, která chrání strukturu buněk; A mikrotubuly, které společně se speciálními molekulami posunují části buněk tam,
kde jsou potřebné. A to je jen začátek toho, co zjišťujeme, že je neuvěřitelně
malá a složitá říše.
Jaká je pravděpodobnost, že buňka mohla vzniknout náhodou? Někteří
matematici řešili tuto otázku a jsou toho názoru, že je extrémně malá. Sir Fred
78
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Obrázek 3.5 Znázornění typické živočišné buňky, která byla rozříznuta příčným řezem
pro zobrazení některých vnitřních částí.

Hoyle37 vypočítal, že pravděpodobnost získání 2000 enzymů (bílkovinných
molekul), potřebných k nastartování života, je jednou šancí z 1040.000. Je těžké
si představit, jak malá je tato šance. Stačí napsat 40.000 nul této nepravděpodobnosti pomocí běžných čísel, a to by vyžadovalo více než 13 stránek
nul! Bylo by to velmi nudné čtení. Nezapomeňte, že každá přidaná nula násobí
nepravděpodobnost desetkrát. Ukazuje se, že Hoyle byl velmi optimistický.
Použitím termodynamiky (energetických vztahů atomů a molekul), fyzikální
chemik Harold J Morowitz,38 který upřednostňuje evoluční původ života,
spočítal, že pravděpodobnost velmi malého mikrobu (mykoplazma) se objevuje spontánně jednou šancí ze 105.000.000.000 (tedy 10- 5x10 (9)). Kosmoložka
Chandra Wickramasingheová, tvrdí, že mimozemský zdroj života je mnohem
názorněji popsána tímto příkladem: “Šance, že život na Zemi se z ničeho nic
sám objevil, je asi tak nepravděpodobná, jako tajfun, který fouká přes smetiště
a sám tím postaví 747-čku [Boeingovo letadlo - Boeing 747].39
Reprodukce. Budete-li mít jen jednu živou buňku, nebudete na Zemi moci
založit život. Předtím, než tato buňka zemře, musí se tato buňka znovu a znovu
obnovovat. Reprodukce je totiž jednou z předních identifikačních charakteristik života. Za účelem reprodukce musí být všechny potřebné složité části
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buňky obnovovány, jinak život ukončen. Zatímco drobné buňky to dělají v
naší mysli díky naší představivosti, věda nyní poskytuje řadu fascinujících
detailů.
Nejdůležitější část, která musí být duplikována, je DNA. Je to velmi
zvláštní mechanismus, sestávající z asi třiceti proteinových molekul, nazývaných DNA polymeráza, která probíhá podél DNA a duplikuje ji. Když se buňka
začne dělit, DNA, která u člověka v každé buňce měří asi 1 metr, pokud by se
natáhla, se stlačí do 46 mikroskopických chromozomů. Toho se dosáhne
nejprve svinováním DNA, následně navíjením spirály, uzavřením cívky a
uzavřením složené dvojité cívky, čímž se vytvoří párové chromozomy, které
budou rozděleny do každé nové buňky, takže každá má úplný počet DNA.
Chromozomy jsou pak uprostřed mezi dvěma nově vytvářejícími buňkami
a mikrotubuly se zachycují a přitahují k centriolám, které leží na opačných
koncích (obrázek 3.6). Tam se chromozomy rozvíjejí v nových dceřiných
buňkách, a směřují tam také svoji buněčnou aktivitu. To, co se zdá ještě
úžasnější, je skutečnost, jak 1,6 milimetru dlouhá kruhová smyčka DNA v
Escherichia coli, která je skrčena v buňce, je pouze jedna osmisetina její
duplikované délky. Duplikace je prováděna bez vytváření komprimovaných
chromozomů, stejně jako u pokročilých organismů a bez zapletení. Proces trvá
asi čtyřicet dva minut a to znamená, že dva DNA proteinové polymerázové
mechanismy, které se pohybují podél DNA, kopírují základy genetického kódu
rychlostí asi tisíc párů za sekundu. Zázraky mikrobů nás stále znovu a znovu
udivují.
Uvedli jsme jen velmi obecný popis velmi složitého procesu, o kterém víme
pouze některé detaily, ale stále máme hodně toho, co teprve zjišťujeme,
objevujeme a učíme se to. A pak tu jsou ostatní části všech druhů buněk, jako
je buněčná membrána a spousta vláken, které musí být duplikovány. Mohly
by takové složité a nezbytně integrované procesy vzniknout samy o sobě?
Mnoho částí je navíc závislých na jiných částech a samostatně nemají žádnou
evoluční hodnotu pro přežití, pokud nejsou přítomny všechny potřebné části.
Například, jaké by bylo použití DNA bez mechanismu proteinové polymerázy,
aby byla duplikována? A jaké je použití polymerázy bez DNA, aby byla
duplikována ona? Buď by byl jeden bez druhého bezúčelný a na druhé straně
bez obou bychom neměli žádné nové organismy. A to je případ většiny živých
organismů. Potřebujete rozsáhlou řadu vzájemně závislých a souvisejících
částí, abyste vůbec začali přemýšlet o životě. Biochemik Michael Behe
studoval řadu systémů organismů, které mají mnoho částí, které musí pracovat
zase s jinými částmi, aby vše dohromady fungovalo. Pro něj tyto systémy
představují “neredukovatelnou složitost,”40 a to velmi dobře popisuje stav,
který zjišťujeme.
80

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 81

Původ korektury a editačních systémů DNA. Když se buňka rozdělí,
stovky tisíc až tisíc milionů bazí, které tvoří genetický kód na DNA, musí být
duplikováno. Některé chyby při kopírování jsou neškodné a ve vzácných
případech mohou být dokonce přínosné, zatímco téměř všechny ostatní jsou
škodlivé a dokonce i smrtelné. Naštěstí pro živé organismy existuje řada

Obrázek 3.6 Jednoduché znázornění procesu buněčného dělení. Nejprve se jaderný obal
rozpadne a DNA kondenzuje do dvojitých tyčinkových chromozómů (profáze). Chromozomy jsou pak uspořádány tak, že leží rovnoběžně mezi potenciálními buňkami, zatímco drobné párové centrioly se nacházejí na protilehlých pólech (metafáze). Páry
chromozomů jsou odděleny a jsou přitahovány k protilehlým pólům (anafáze). Následně
při konstrikci začíná separace, čili proces oddělování, kdy jsou obnoveny jádrové obaly
(telofáze) a původní buňka se stává dvěma normálními funkčními buňkami (interfáze).
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speciálních systémů ke korekci kopírovaného kódu, odstranění chyb a jejich
nahrazení správnými základy.41 Systémy brání mutacím, které brání vývoji.
Bez procesu úpravy a opravy proteinů se může rychlost kopírování snížit až
na jedno procento a to je zcela neslučitelné se životem. Neaktivnost tohoto
korekčního systému v buňkách je příčinou některých forem rakoviny. Komplexní korekční systémy mohou zvýšit přesnost kopírování milión krát a
umožňují tak pokračovat v životě tím, že se buňky opakovaně dělí a zachovávají přesnost svých DNA. To vyvolává další otázku modelu spontánního
generování života. Jak by se komplexní čtecí systémy vyvíjely v systému, který
byl při kopírování takřka neměnný před jejich existencí? Jeden vědec
identifikuje tuto obtíž jako “nevyřešený problém v teoretické biologii.”42

Některé další nápady

Mnoho vědců si uvědomuje, jak je nepravděpodobné, že život vznikl
spontánně; Takže není divu, že byla navržena řada alternativ, ale stejně jako
příklady uvedené výše, i tyto hraničí s nemožným. Patří mezi ně: (a) Život
vznikl ze speciálních informací nalezených v atomu. Pro to není žádný důkaz.
(B) Nejdříve byl mnohem jednodušší druh života, který vedl k současnému
životu. O tom ani o tom není příliš mnoho důkazu. (C) Samovolně se generující
cyklický systém proteinů a RNA mohl umožnit zrození život. Přesto jsou
molekuly, které se na nich podílejí, velmi těžké produkovat a mají tendenci k
rychlému rozpadu. Zvláště problematická je skutečnost, že tato RNA nemá
masivní knihovnu genetických informací (DNA), která je potřebná i pro ty
nejjednodušší organismy. (D) Možná život vznikl v horkých pramenech v
hlubokých oceánech. Jedná se o velmi omezené prostředí, kde by teplo mohlo
snadno zničit jemné molekuly a rovněž neposkytuje rozsáhlé genetické
informace potřebné pro živý systém. (E) Život by mohl vzniknout použitím
vzorků minerálů, jako je pyrit (bláznivé zlato) nebo jílové minerály jako vzor
pro komplexní molekuly živých organismů. Tyto minerály mají řádné uspořádání atomů, ale uspořádání se opakuje znovu a znovu a nemohlo poskytnout
různé komplexní informace potřebné pro život. Bohužel vědci často zaměňují
hojnost, pořádek a řád, které se nacházejí v jílových minerálech, se složitostí,
která se vyskytuje v DNA. Je to trochu jako mít knihu skládající se pouze z
písmen ABC opakované znovu a znovu od začátku do konce, zatímco to, co
potřebujete pro život, je Oxford slovník naplněný smysluplnými informacemi.
(F) Populární myšlenkou bylo, že život vznikl jako RNA, protože RNA má
některé enzymové vlastnosti a minutový návrh reprodukce. Zatímco dobře
vyškolený chemik může v laboratoři dělat RNA, zdá se, že to nebylo možné
na primitivní zemi dříve, než by byl přítomen jakýkoli život. Biochemik Gerald
F. Joyce, který se v této oblasti specializuje a stále zkoumá RNA, varuje, že
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“musíte spojit jednoho osamělého člověka s druhým osamělým člověkem a
tak dále, abyste se dostali do bodu, kdy je RNA životaschopnou první
biomolekulou.”43 Další návrhy uvedené výše, postrádají informace nezbytné
pro to, aby odpověděly na otázku, z čeho život vznikl? (G) Je-li pro život tak
těžké začít na Zemi, proč by to neměl přijít odněkud z vesmíru, přičemž by se
k nám na Zemi dostal z pohybující se komety nebo prachové částice. Tyto
teorie nám k odpovědi na otázku moc nepomohou, protože prostě přesouvají
stejné problémy do jiné oblasti. Stejným nepravostem a situacím, kterým
čelíme na Zemi, musíme čelit i jinde. Všechen těchto sedm alternativních
návrhů má vážné problémy a všechny zcela nedokáží vysvětlit původ
rozsáhlých integrovaných informací, které najdeme o DNA, která je tak
zásadní pro fungování a reprodukci i těch nejjednodušších nezávislých
organismů, o jejichž existenci víme.
Některé z výše uvedených údajů vytvořily jeden z největších šoků, s nimiž
se vědecká komunita setkala již dávno. Legendární britský filozof Antony Flew
napsal téměř dvě desítky knih o filozofii, byl po desetiletí ikonou pro ateisty
a byl nazván nejvlivnějším filozofickým ateistou světa. Nicméně, nedávno
našel některé velmi přesvědčivé vědecké důkazy a změnil svůj názor na
ateismus, přičemž začal prosazovat myšlenku, že musí být zapojen nějaký druh
Boha, aby vysvětlil vznik života. Podle jeho slov musel “jít tam, kam vedou
důkazy”. Zdůrazňuje, že “nejpozoruhodnější argumenty pro existenci Boha
jsou ty, které jsou podporovány nedávnými vědeckými objevy.” Odkazuje na
jemné ladění vesmíru a zvláště k reprodukční síle živých organismů, což
naznačuje, že i evolucionisté tyto skutečnosti “musí nějakým způsobem
zohlednit”. Dále se mu zdá, že výsledky více než padesátiletého výzkumu
DNA poskytly materiál pro nový a nesmírně silný argument, jak popsat vznik
života.”44 Ačkoli Flew nepřijal tradiční náboženství, vzdálil se ateismu kvůli
vědeckým důkazům.

Závěrečné poznámky

Jedna z nejvýznamnějších otázek, kterým čelíme, je, jak život vznikl.
Pasteur prokázal, že život pochází pouze z minulého života. Od té doby úplná
armáda vědců zkoumala, jak by život mohl vzniknout sám; Ale to se
neprokázalo jako zcela možné řešení. Zjistili jsme, že “jednoduchá” buňka je
mnohem komplikovanější, než jsme si vůbec mysleli, a máme se ještě mnohem
více, co učit.
Vědci mají určitý úspěch při vytváření jednoduchých organických molekul,
jako jsou aminokyseliny, a to za předpokládaných primitivních zemských
podmínek. Avšak vztah jejich laboratorních experimentů k tomu, co se
skutečně stalo na surové prázdné Zemi, je pochybný. Kromě tohoto
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pochybného úspěchu bylo zjištěno nepřeberné množství nepřekonatelných
problémů v chemické evoluci. Důkaz o organické hmotě nebyl nalezen v
žádném geologickém záznamu. Molekuly potřebné pro život jsou příliš jemné,
aby přežily nástrahy primitivní země. Experimenty produkující jednoduché
molekuly života neposkytují požadovanou optickou konfiguraci a jsou smíšené
se všemi druhy nepotřebných a škodlivých molekul. Jak tedy máme vybrat
právě ty správné? S naší úrovní vědění nic zřejmě neposkytuje specifické
informace, potřebné pro velké molekuly, jako jsou proteiny a DNA.
Mnoho vzájemně závislých faktorů, jako jsou ty, které se nacházejí v
genetickém kódu, syntéze DNA a řízené biochemické cestě, zpochybňují
myšlenku, že se mohly vyvinout postupně, s vývojovou hodnotou přežití v
každém stadiu, dokud nebudou přítomny všechny nezbytné faktory. Alternativní modely jsou nerealistické nebo neuspokojivé a zcela ignorují
skutečnost, že život vyžaduje množství koordinovaných informací. Pak nastává
otázka vytvoření všech částí buňky a jejich reprodukce. Matematické výpočty
ukazují v podstatě nemožné pravděpodobnosti v tomto směru. Vědecký
pracovník Dean Overman vymezuje evoluční dilema: “Na náboženském
základě se můžeme rozhodnout, že věříme v sebeorganizační teorie, ale taková
víra musí být založena na metafyzických předpokladech a nikoliv na
vědeckých a matematických pravděpodobnostech.”45
Neúspěch chemického vývoje poskytnout funkční model a přetrvávání
snahy vědců při pokusu o jeho vytvoření, vyvolává vážnou otázku o současné
praxi vědy. Proč tolik vědců věří modelům vzniku života, které následují řadu
podstatně nemožných tvrzení, ale nebudou považovat víru ve stvořitele?
Existují předsudky vůči Bohu v současném vědeckém světě? Je tímto postojem
bráněno vědě ohledně nalezení veškeré pravdy? Něco děláme špatně.
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Kapitola 4

Rozpaky ze složitosti
Výzva plně objasnit, jak atomy v živé bytosti sami
vznikají - a to jak zde na Zemi, tak možná i na jiných
planetách - je dosti spletitá úvaha, jejich původ je
totiž záhadnější, než cokoli jiného ve vesmíru.1
Sir Martin Rees, královský astronom

Tragédie

Zprávy byly špatné, a o pár dní později by to bylo ještě horší. Můj přítel
Lloyd pracoval velmi dlouho do noci, a potom, po odpočinku, se měl druhý
den vrátit se na vysokou školu, kde ho jeho pozorní žáci ve třídě očekávali.
Ale než by s tam ráno dostal, trvalo by mu to dlouhou dobu. Proto jel autem.
Byl však vyčerpaný, a když projížděl po osamělé venkovské silnici, únava nad
ním zvítězila a jeho neřízené auto sjelo ze silnice do potoka. Přežil tuto
zkoušku, ale brzy jsme se dozvěděli, že jeho zranění jsou velmi těžká.
Následkem nehody se přerušily nervy v dolní části jeho míchy a tím pádem
ztratil kontrolu nad svými nohami. Pro zbytek jeho života zůstal upoután na
invalidní vozík.
Hojení, jestli se tomu dá tak říkat, probíhalo velmi pomalu. Naštěstí Lloyd
nebyl obyčejný člověk a byl odhodlaný nenechat svoje problémy transformovat jako zvýšenou zátěž pro jeho okolí. Jeho silné mentální schopnosti a
vytrvalost ho udržely na vysoké škole po celá desetiletí poté. Pracoval
obdivuhodně jako učitel, kaplan, a editor. Ale nehoda nebyla koncem jeho
fyzických problémů. S přerušením nervů se jeho nohy se staly stálým zdrojem
problémů, poškození se prohlubovalo, až nakonec se stalo natolik závažným,
že pět let po nehodě bylo třeba nohy amputovat.

Vzájemně závislé části

Lloyd měl potíže s nohami poté, co byla přerušena jeho mícha a tato
skutečnost ukazuje, kolik částí živých organismů je závislých na jiných
částech. Svaly na nohou nemohou fungovat bez nervů vysílajících impulzy,
které posílají instrukce pro pohyb nohou. Nervy všechny samy o sobě by byly
k ničemu bez svalů reagujících na poslaný impulz, a tak by bylo nemožné, bez
složitého řídicího systému v mozku určit, kdy je žádoucí vykonat daný pohyb
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a tím i zajištění odpovídajících stimulů pro pohyb svalů. Tyto tři části - kosterní
svaly, nervy, a řídicí mechanismus poskytují jednoduchý příklad vzájemně
závislých částí. Žádný z nich může fungovat, dokud nejsou všechny tyto tři
potřebné složky přítomny. V případě mého přítele byl nerv chybějící částí, a
když jeho nohy tím pádem byly nejen zbytečné, ale byly mu navíc i na obtíž,
rozhodl se jich zbavit.
Jako obvykle jsme hrubě zjednodušili popis reálného stavu. V našem
příkladu budeme potřebovat více životně důležitých částí živého organismu,
jako jsou speciální struktury, které převádějí nervový impuls z nervů do svalů.
Tyto struktury vylučují speciální chemikálie, které jsou přijaty zvláštními
receptory ve svalu, přičemž receptor při stimulaci mění elektrický náboj na
svalových vláknech a způsobuje jejich smrštění; a existuje mnoho dalších
komplikujících faktorů.
Nervy se mohou vyvinout z centrálního nervového systému, ale je potřeba
systém, který je přiřadí ke konkrétnímu, správnému svalu. Kromě toho, velmi
jemná protáhlá vlákna, která jsou součástí nervových buněk, a která přenáší
nervové impulzy, mohou být delší než jeden metr (3 stopy), a přesto mají jen
jednu tisícinu milimetru (1/25000 palce) v průměru. V zájmu zachování těchto
podlouhlých buněčných vláken tak, aby správně fungovaly, speciální dopravní
systémy nesou potřebné součásti a chemikálie tam a zpět, i přes jejich velkou
délku.2 Každý sval má složitou konstrukci. Naši svalovou hmotu zajišťuje
mnoho tisíc jednotek, které obsahují malé proteinové molekuly, které se
pohybují podél svalových vláken tak, aby se svaly vytahovaly a smršťovaly
formou kontrakcí, a díky tomu svaly aktivují většinu z dvou set šesti kostí
našeho těla.
Řízení svalové aktivity je také velmi složitá věc, s hlavními částmi mozku
nebo míchy koordinuje činnost více než šest set svalů v našem těle. Mnohé z
pohybů těla navíc zahrnuje koordinovanou činnost řady potřebných svalů, a
to všech ve stejnou dobu. Bez dostatečné kontroly můžeme mít svalové křeče
a jiné závažné poruchy zdraví, ilustrované mozkovou obrnou a epilepsií. S
cílem usnadnit hladký pohyb, existují ve svalech speciální struktury ve tvaru
vřetena, které neustále sledují aktivitu svalů. Tato vřetena jsou obzvláště bohatá
u těch svalů, které ovládají přesný pohyb, jako jsou svaly, kterými se pohybují
naše prsty. Vřetena existují ve dvou druzích, modifikovaná svalová vlákna,
která udržují napětí, takže speciální smyslové nervy na vláknech mohou
sledovat svalovou délku, napětí a pohyb. Tato vřetena jsou něco jako miniaturní svalové systémy uvnitř samotných svalů a mají své vlastní sady
vzájemně propojených částí. Ne všechny části těchto vřeten jsou závislé na
všech ostatních částech, ale většina, ne-li všechny, nebudou fungovat, bez
některých dalších dílů.
89

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 90

Vzájemně propojené části také ilustruje systém varovných signálů. Ať už
v autě nebo domě, je nutný určitý počet jeho základních částí. Musíte mít: (1)
senzor, který detekuje narušení hlídaného prostoru; (2) vodiče (nebo vysílač)
pro komunikaci s řídicím systémem; (3), řídící systém; (4), zdroj energie; (5)
vodiče pro sdělení o vyvolání poplachu narušitelem; a (6), výstražný signál,
kterým je obvykle siréna. Stejně jako svaly, nervy, tak i příklad kontrolního
mechanismu a několik příkladů, uvedených v předchozí kapitole, jsou to
systémy vzájemně propojených částí, kde systém nebude fungovat, dokud
nejsou přítomny a také správně propojeny všechny jeho potřebné části.
Představují neredukovatelnou složitost,3 někdy také nazývanou neredukovatelnou strukturou.4
Podle složitosti budeme odkazovat konkrétně na systémy, jako je poplašné
zařízení, které mají vzájemně propojené části. Tyto systémy nejsou vůbec
stejně komplikované. Mnoho věcí může být složitých, jiné naopak nejsou
složité, protože jejich části nejsou vzájemně propojeny a nejsou na sobě
závislé. Například mechanické hodinky s rotujícími ozubenými koly, které do
sebe vzájemně zapadají a pohybují se spolu, je příkladem složitého systému,
který se skládá ze vzájemně závislých částí, které jsou nezbytné pro správnou
funkci hodinek jako celku. Na druhou stranu hromadu hlíny můžeme považovat za velmi složitou, a to z hlediska velkého množství částí, než je u
zmiňovaných hodinek, ale není složitá, protože díly (tedy jednotlivá zrnka
hlíny) nejsou mezi sebou závislé. Stránky různých dokumentů v popelnici
mohou být příkladem složitého systému, ale stránky románu jsou složité,
protože jsou spojeny a vzájemně závislé mezi sebou, neboť děj románu se
postupně vyvíjí.
Složité věci jsou složité, ale komplikované věci nemusí být složité, pokud
části nejsou vzájemně propojeny. Na zásadní otázku o tom, zda věda objevuje
Boha, je proto potřebné pohlížet v souladu s rozlišením mezi složitým a mezi
komplikovaným. Bohužel mnoho lidí, včetně některých vědců, si pletou tyto
dva termíny. Většina biologických systémů je složitých; mají mnoho vzájemně
provázaných částí, které, stejně jako naše svaly, budou k ničemu, pokud nejsou
přítomny také další nezbytné související součásti, jako jsou nervy a kontrolní
mechanismus.
Před dvěma sty lety, anglický filozof a etik, William Paley (1743-1805)
publikoval slavnou knihu s názvem „Natural Theology“5 (v překladu „Přírodní
teologie“ - pozn. překladatele), která se stala populární filozofickou ikonou,
a je tištěna v mnoha vydáních. Kniha byla odpovědí na hypotézy, že život by
mohl mít původ sám o sobě a že neexistuje žádný Bůh. Paley tvrdil, že živé
organismy musely mít nějakého tvůrce, a přišel s tímto závěrem dlouho
předtím, než jsme měli nějakou představu, jak složité tyto organismy jsou.
Jeho nejslavnější příklad se týká hodinek. Poukázal na to, že když jsme na
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procházce a narazili jsme na kámen, pravděpodobně bychom nebyli schopni
vysvětlit, jak vznikl. Na druhou stranu, pokud bychom našli na zemi hodinky,
museli bychom okamžitě dojít k závěru, že hodinky měly výrobce. Někdo,
kdo pochopili jejich stavbu a užívání, je musel dát dohromady. Vzhledem k
tomu, příroda je víc složitá, než uměle vytvořené hodinky, musí mít také
„tvůrce“. Navíc tvrdil, dále, že jelikož nástroj, jako dalekohled byl také stvořen
vynálezcem, to samé musí být i v případě složitých očí živočichů. Paley
zpochybnil názor, že evoluční pokrok byl důsledkem velkého množství malých
změn a ilustroval to s odkazem na nepostradatelnou strukturu v našich hrdlech,
kterou nazýváme epiglotitída. Když polykáme jídlo a pití, jsou jak jídlo tak
pití vedeny mimo našich plic do hrtanu, který v té chvíli uzavírá náš průdušnici.
V případě, že by se epiglotitída vyvíjela postupně po dlouhou dobu, bylo by
to zbytečné po většinu toho času, protože by nebylo možné uzavřít průdušnici
do doby, ve které by se vyvinula do plné velikosti.
Argumenty Paleye byly pomlouvány po dlouhou dobu. Často se tvrdí, že
Darwin a jeho pojetí přirozeného výběru vycházel z příkladů Paleyeho. Ve své
knize Slepý hodinář, známý profesor Oxfordské univerzity Richard Dawkins
se zvláště zabývá přkladem Paleyeho hodinek a zdůraznil, že „je to špatné,
slavné a naprosto mylné.“ Také, „jediný hodinář v přírodě je slepá ulička
fyziky“, a dále „Darwin dělal všechno možné, aby mohl být intelektuálně
vyrovnaným ateistou.“6 Toto všechno se nezdá být tento vysvětlením našeho
případu. Nedávné pokroky v moderní biologii odhalují obrovské množství
vzájemně závislých systémů, které způsobily mnoho otázek, přičemž Paley a
jeho úsměvný příklad s hodinkami, může být správný a jít přímo k cíli.

Může evoluce vysvětlit složitost?

Evoluce není schopná poskytnout uspokojivé vysvětlení postupného vývoje
komplexních systémů, složených ze vzájemně závislých částí. Právě naopak,
samotný proces, který údajně řídí evoluční pokrok, může být ve skutečnosti v
rozporu s rozvojem složitosti. V roce 1859, Charles Darwin uveřejnil s velkou
publicitou svoje klíčové dílo O původu druhů. V něm uváděl, že se život
vyvinul z jednoduchých forem až po složité, a to postupně od jednoho kroku
ke druhému, procesem, který nazval přirozeným výběrem. Odůvodnil, že
organismy se neustále mění a dochází k nadměrné reprodukci, která vede ke
konkurenci. V těchto podmínkách přežijí nadřazené organismy nad těmi méně
úspěšnými. Tak definoval evoluční pokrok formou přežití těch nejschopnějších
forem života.
Systém může zpočátku vypadat velmi rozumně a je široce akceptován,
ačkoli někteří evolucionisté se rozhodli pro změny bez přírodního výběru,
který by jim pomohl. Přežití nejschopnějších by mělo především působit na
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odstranění slabých organismů mezi různými druhy i poddruhových v rámci
jednoho typu organismu, ale nezabezpečuje vývoj složitých organismů s
navzájem závislými částmi. Tyto organismy nefungují a nemají žádnou hodnotu přežití, dokud nebudou přítomny všechny potřebné části, tak jako u
neživých systémů. Jinými slovy, přirozený výběr funguje na odstranění
horších jednodušších organismů, ale nemůže navrhnout organismy složité.
Kromě toho přirozený výběr není proces, který zvláště podporuje koncept
evoluce. Od nejchladnějších organismů by se v tom případě totiž očekávalo,
že budou schopni přežít, ať už se vyvinuli nebo byly vytvořeni Bohem.
Vědci nyní připisují různorodost, kterou vidíme v živých organismech,
vznikem mutací, které představují více či méně trvalé změny v DNA. Zjistili
jsme, že mutace způsobuje řada faktorů. Vědecký zájem se přesouvá z
drobných změn v jedné nebo několika databázích DNA, na aktivitu
přemístitelných prvků, které se skládají z tisíců základen. Takové segmenty se
pohybují někdy ve velkém měřítku z jedné části DNA do druhé a dokonce i
mezi organismy. Takové posuny mohou být užitečné při vzniku různých druhů,
ale mohou být také škodlivé. Někteří vědci se také zabývají různými druhy
mechanismů pro zajištění variability, jako jsou změny v kontrolních genech,
které přímo ovlivňují vývoj (homeoboxové geny).7 Jedná se o oblast biologie,
kde se máme ještě hodně učit. Obojí, tedy jednak kreacionisté a na druhé straně
i evolucionisté věří, že k mutacím dochází a způsobují drobné změny nazvané
mikroevoluce. Evolucionisté také věří v mnohem větší změny označované jako
makroevoluce, zatímco ti, kteří věří ve vytvoření, mají tendenci se vyhýbat
tomuto pojetí. Důkazy pro mikroevoluci jsou dobré, ale důkazů pro
makroevoluce málo.
Zatímco není pochyb o tom, že dochází k nějaké mikroevoluci, některé z
běžně používaných příkladů nemusí být tím, co se u nich předpokládá.
Hlavním případem, který je ilustrován ve většině učebnic biologie, je změna
poměru mezi světlem a tmou u Drsnokřídlece březového v Anglii. Tento stav
je někdy nazýván “mutací”8 a je označován jako “pozoruhodná evoluční změna.”9 Ukázalo se však, že to tak asi není. Znečištěné prostředí způsobilo, že
stromy během průmyslové revoluce ztmavly, a to proto, že na jejich kůře byly
zničeny světlé můry. Díky tomu je zřejmé, že se podíl tmavých můr se zvýšil.
Tmavší můry byly totiž chráněny, protože byly pro dravce méně viditelné.
Vzhledem k tomu, že stromy v posledním půlstoletí postupně znovu a znovu
zmenšily svůj průměr, opticky se zdá, že podíl drsnokřídlovců se zvětšil.
Existují však vážné vědecké názory proti této interpretaci u výše uvedeného
příkladu.10 Studie v jiných oblastech přinášejí protichůdné výsledky a původní
experiment zaměřený na přirozený výběr je považován za zcela nereprezentativní pro normální podmínky. Zdá se, že populace můr mění právě jen
proporce genů, které již existují.
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Když se zkoušejí nové insekticidy, většina hmyzu je zabita, ale vždy se zdá,
že existuje několik zvláštních jedinců, kteří jsou odolní a tito se reprodukují a
regenerují území, kde sami žijí. Jsou odolní proti chemikáliím a protože čelí
menší konkurenci, dochází k rychlému rozmnožování a stávají se dominantními.
Vypadá to, jako že stejná situace platí pro často uváděný “vývoj” odolnosti
bakterií. Naše “nové” superbakterie, jsou zřejmě občas odolné proti mnoha
antibiotikům a navíc to jsou ve skutečnosti velmi běžné organismy.11
Antibiotika jsou také bohaté na výživné látky, pocházející z organismů, které
žijí v daném území. Superbakterie, které odolávají těmto antibiotikům, mají
tendenci k tomu častěji nás napadnout, a to hlavně proto, že jsme zvýšili jejich
relativní četnost tím, že jsme používali příliš mnoho druhů antibiotik k zabíjení
jejich náchylnějších protějšků, jimž chybí odolné systémy pro přežití.
Významní vědci zpochybnili koncepci, že tři výše uvedené příklady skutečně představují nedávnou evoluční mutaci nebo vývoj.12 „Zdá se, že geny
zajišťující“ změny “nejsou nic nového a není to rychlým vývojem za pochodu,
jak se někdy tvrdí. V malém počtu byli již geny přítomny v populacích a
změnily se u nich pouze proporce kvůli přirozenému výběru reagujícímu na
změny v životním prostředí. Pro nový evoluční vývoj potřebujete novou
genetickou informaci, a to nejen změny v podílech již existujících genů, jak
se obvykle vyskytuje u molů, insekticidů a antibiotik. Vyskytují se i mutace,
které zahrnují skutečné nové změny informací v DNA,13 přičemž přirozený
výběr může upřednostňovat některé z nich a v některých případech poskytovat
rezistenci na antibiotika. Viry, které způsobují chřipku a AIDS, jsou proslulé
rychlými změnami, avšak tyto změny jsou jen nepatrné varianty,14 nikoliv nové
složité návrhy změny struktury organismu. Zdá se také, že organismy, včetně
těch nejjednodušších, jsou obdařeny mnoha různými ochrannými systémy, jak
ilustrují naše tři příklady. Takové systémy dělají život na Zemi trvalým, ale
nemusí představovat žádný nový evoluční pokrok. Mnohé z navrhovaných
příkladů nejsou rychlými evolučními adaptacemi.
Mutace jsou notoricky škodlivé. Obvykle zmiňovaná pravděpodobnost je
pouze jedna prospěšná mutace na tisíc špatných, ale ve skutečnosti nemáme k
tomu solidní a hmatatelné údaje. Nicméně, je zajímavé, že pokud jde o
náhodné mutace ve výše uvedené pravděpodobnosti, přírodní výběr musí čelit
obrovskému podílu škodlivých účinků ve srovnání s dobrými. Evoluce musí
jít ve směru zlepšení, nikoliv ve směru degenerace. Vzhledem k tomu, některé
výpočty vyvolávají otázku, jak lidská rasa někdy vůbec mohla přežít při
takových hojných škodlivých šancích proti sobě ve srovnání s takovými
vzácnými účinky prospěšnými.15 Byli bychom mohli očekávat, že většina
jakýchkoli náhodných změn, jako jsou mutace, byla škodlivá, protože se
zabýváme komplexními živými systémy, které již fungují. Změny v takových
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systémech obvykle způsobují, že nebudou fungovat stejně jako předtím, nebo
přestanou fungovat zcela. Změna pouze jedné části komplexního systému
může být škodlivá pro několik dalších částí, které jsou závislé na působení této
jedné části. Pro ilustraci, kolik zlepšení byste očekávali na této stránce
složitého textu, kterou nyní čtete, vložením náhodných typografických změn?
Čím více jej měníte, tím více se výsledek zhorší. Čím složitější je systém, tím
obtížnější je ho změnit tak, aby stále fungoval.16
Jednou z nejzávažnějších výzev, kterým čelí vývojový model, je jeho
nedostatečnost při vysvětlování toho, jak se složité orgány a organismy se
vzájemně závislými částmi někdy v minulosti vyvinuly. Základním problémem
je, že náhodné mutace nemohou naplánovat dopředu postup, kterým by mohly
navrhnout změny, přičemž zdánlivě se zdá nevysvětlitelný výskyt množství
správných druhů mutací, a to všechno současně s produkcí nového orgánu.
Pokud budete tyto složité organismy vyrábět postupně, už samotný proces
přirozeného výběru s předpokladem, který navrhl Darwin, že přežije pouze
ten nejschopnější, by měl zabránit vývoji těchto organismů. Teprve až budou
všechny potřebné části komplexního systému existovat, může celý systém či
živý organismus v pořádku fungovat, a existuje jeho možnost přežití. Předtím
jsou jednotlivé části neúplného rozvíjejícího se systému bezúčelné, neužitečné
a těžkopádné.
Přirozený výběr by se jich měl zbavit. Například, jaká by byla hodnota
přežití, kdyby nově se vyvíjející kosterní sval neměl nervy, aby ho stimulovaly
k uzavření kontrakce, a jakou hodnotu přežití by měly samotné nervy bez
složitého kontrolního mechanismu, který by poskytl potřebný podnět? V
systémech s navzájem závislými částmi, kde nic nefunguje, dokud nebudou
přítomny všechny potřebné části, se očekává přirozený výběr, který by
eliminoval zbytečné organismy s extra zbytečnými vývojovými částmi, které
by byly v cestě rozvoje. Tato situace, zdá se, nastala v případě degenerace nebo
ztráty očí u některých druhů ryb a pavouků, kteří žijí v jeskyních a v naprosté
tmě, ve které jsou jejich oči neužitečné. Stejně jako nohy mého přítele,
zmíněné dříve, které se staly zbytečnými, když byly jejich nervy přeříznuty,
jsou to části, bez kterých se jmenované organismy obejdou. Z hlediska hrubého
přirovnání, je větší pravděpodobnost, že vyhrajete jízdu na kole s bicyklem,
který nemá žádný doplňkový motor, než na kole s částí motoru, který má sice
většinu dílů, ale není zcela dokončen. Aby struktura nebo organismus mohly
být vybrány přirozeným výběrem, musí mít určitou nadřazenost, která
poskytuje hodnotu přežití, ale částečné, nefunkční systémy, které nemohou
fungovat, tuto hodnotu přežití postrádají; Jsou to zbytečná, nadbytečná
zavazadla. Ukazuje se, že navrhovaný evoluční proces přežití nejsilnějších
organismů může eliminovat slabé organismy, ale nemůže naplánovat vývoj
komplexních systémů a bude mít tendenci eliminovat postupně rozvíjející se
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složité systémy, protože by neměly hodnotu přežití, dokud nebudou všechny
potřebné části k jeho činnosti přítomny.
Není vždy možné určit, zda je určitá část nebo proces v komplikovaném
systému zásadní a mnoho situací příznivých pro podporu teorie přirozeného
vývoje bylo popisováno ve zcela matoucích a nereálných situacích. Například,
někteří evolucionisté naznačují, že důvodem, proč se u některých zvířat
postupně vyvinula křídla, je, že přední končetiny některých zvířat byly nejdříve
používány ke sklouznutí ze stromů předtím, než se vyvinuly v létající tvory.
Jiní evolucionisté s tím naprosto nesouhlasí a navrhují hypotézu, podle které
se schopnost letu u pozemských zvířat vyvíjel, když rychleji a rychleji
pronásledovali svoji kořist.17 Zvláště je pro evoluční teorii výraznou nevýhodou vysvětlení situace ztráty užívání dobrých předních končetin, které se
postupně mění v křídla, ve vývojovém meziobdobí, při kterém nejsou ani dobré
končetiny, ani dobrá křídla. Spekulace je snadné prověřit pomocí cvičení a
člověk může takto nacházet možný užitek pro téměř jakoukoli zkoumanou
situaci. Pokud najdete buldozer, který stojí uprostřed tenisového kurtu, můžete
tvrdit, že je tam, aby přidal do hry rozmanitost! Problém spočívá v ověření
pravdivosti. Mnohem víc než sami děláme, potřebujeme zjistit, co je fakt a co
je pouhý výklad.
Vědci byli znepokojeni problémem, který složitost představuje pro evoluci.
Nedávný článek v časopise Nature se pokouší vysvětlit, jak může evoluce
vysvětlit původ “složitých funkcí”.18 Avšak návrh hypotézy má vážné problémy,19 z nichž nejmenší je, velký rozdíl mezi prostými “digitálními
organismy” naprogramovanými na počítači, které byly použity pro tuto studii,
a skutečnými živými organismy v normálním prostředí. Autoři byli schopni
získat některé jednoduché příklady podporující tuto teorii ve vztahu k evoluci
pomocí sekvencí, které byly libovolně definovány jako příznivé. Tento druh
cvičení představuje více inteligentní navrhování, spíše, než náhodné změny,
které se vyskytují v surové povaze samy o sobě, jak se očekává pro vývoj. Na
pokus o vysvětlení evoluce složitosti byly použity jiné počítačové programy,
ale významní biologové kritizovali tyto pokusy jako příliš zjednodušující a
vůbec nesouvisející s opravdu složitým světem biologie.20
Prominentní evolucionisté jako Douglas Futuyma z Michiganské univerzity
i Newyorské státní univerzity ve Stony Brooku21 a další se také zabývali
problémem vývoje složitosti. Jejich návrhy nejsou pro vývoj příliš povzbudivé.
Přirozená selekce je někdy navržena jako řešení, ale jak jsme ilustrovali výše,
toto řešení by mělo tendenci vylučovat dosud funkční vývojové fáze
vyvíjejících se systémů se vzájemně závislou částí. Navrhuje se také, že
jednoduché systémy se mohou postupně vyvíjet do složitých. Obvyklým
příkladem je, že v různých zvířatech máme jednoduché, složitější a velmi
složité druhy očí. Toto údajně ukazuje, jak se oči mohou postupně vyvíjet.
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Tento argument přehlíží skutečnosti, že jednoduché oči pracují na jiných
principech vidění než pokročilé oči a tyto pokročilé oči mají složité systémy,
jako jsou systémy automatického ostření a regulace clony, které mají mnoho
vzájemně závislých částí, které nebudou fungovat, dokud nebudou všechny
přítomny. Navrhované řešení je ve srovnání se skutečností příliš jednoduché.
Další navrhované evoluční vysvětlení složitosti spočívá v tom, že některé
složité struktury byly změněny vývojem, aby se vytvořily další struktury s
odlišnou funkcí.22 Toto opět vyvolává otázku složitosti, protože v tomto
modelu potřebujete komplexní systém, který chcete spustit. Je vidět, že evoluce
nemá platné vysvětlení problému složitosti.
Dále se dá položit otázka: Je-li vývoj složitosti skutečný, proč se děje to,
že když se podíváme na více než milion živých druhů na naší Zemi, tak
nevidíme všechny druhy složitých systémů v procesu vývoje? Proč neexistují
nějaké postupně se vyvíjející nohy, oči, játra atd. u těch organismů, které je
ještě nemají? Toto je vážný argument proti evolučnímu procesu, který je údajně
skutečný.23 Komplexní systémy představují pro vývojový scénář několik
vážných výzev.

Nepřeberné množství komplexních systémů

Již dříve jsme v knize popsali komplexní proces buněčných reprodukcí.24
Většina jednoduchých organismů, jako jsou mikroby, se běžně reprodukují
běžným dělením buněk, které tvoří dva organismy se stejným typem DNA.
Pokročilejší organismy obvykle vytvářejí novou generaci složitějším procesem
sexuální reprodukce, který zahrnuje rozsáhlejší soubor vzájemně závislých
nebo neredukovatelných procesů. Například při produkci spermií a vajíček
existují dvě zvláštní po sobě jdoucí fáze tohoto procesu. V první probíhá
výměna DNA a ve druhé dochází ke snížení počtu chromozomů, takže když
spermie a vajíčko nakonec dohromady začnou vytvářet nový organismus, je v
něm přítomno normální množství DNA. Vyvíjející se spermie a vajíčka i jejich
sdružování v procesu rozmnožování není vůbec jednoduché. Mnoho velmi
specializovaných postupných kroků je nutno provést předtím, než systém
reprodukce pomocí sexu může vůbec začít fungovat. Tím, co je řešeno výše,
máme další příklad řady vzájemně závislých kroků, od kterých se neočekává,
že se objeví náhle, a že by neměly žádnou hodnotu pro přežití, dokud nebudou
fungovat všechny nezbytné kroky. Nezdá se, že by se někdy mohla složitá
sexuální reprodukce vyvíjet.
Mohli bychom pokračovat a popisovat stovky komplexních systémů se
vzájemně závislými částmi. Stačí, když v nich chybí pouze jedna jediná
základní součást, a celý systém je úplně zbytečný. Naše schopnost vnímání
chuti, vůně, odhalování tepla apod. zahrnuje systémy se vzájemně závislými
částmi, jednu na druhé. Například chuťové buňky na našem jazyku jsou k
96

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 97

ničemu, pokud tam nejsou nějaké speciální buňky, které jsou citlivé na určitou
chuť, jako je sladkost cukru. Ale tyto buňky jsou k ničemu, pokud se pocit
nepřesune do mozku k jeho zpracování. V případě lidí je pocit sladkosti
předáván z buňky v chuťových uzávěrech na našem jazyku prodlouženou
nervovou buňkou k chuťovému jádru v základně mozku. Odtud jde další
nervovou buňkou k thalamu v mozku a třetí nervové buňce do kůry mozkové,
kde je zanalyzována chuť a reakce na ni, a tento proces je také velmi složitý.
Systém ochutnávek je jednoduchý ve srovnání se schopností slyšet a
analyzovat zvuky.
V našich uších máme složitou spirálu ve tvaru hlemýždí ulity, která sestává
z řady potřebných speciálních částí, jež zahrnují zpětnovazební systémy. Je to
zázrak mikroskopického inženýrství. Ucho přenáší zjištěné zvuky do různých
speciálních nervových buněk, které detekují různé druhy zvukových změn.
Pak jiné nervové buňky integrují tyto informace dohromady pro další analýzu.
V těchto analytických systémech je přítomno mnoho vzájemně závislých částí.
Nejsme to však jen my, kteří jsme složití, všechny živé organismy existují
tímto způsobem. I hloupá housenka provádí skutečnou turbulenci, když se
transformuje na létajícího motýla – probíhá u ní doslova kompletní transformace. Mohla by mít v evolučním kontextu taková transformace jakoukoliv
hodnotu přežití, dokud by se neobjevily všechny změny nezbytné pro vytvoření úspěšného motýla? Pro vývoj létajícího organismu je zapotřebí mnoho
konkrétních změn. Kolik náhodných změn, které zahrnují většinou neúspěšné
pokusy, by se mělo v tomto případě očekávat? Počet by byl obrovský. A proč
neznáme žádné jiné druhy organismů v procesu snažení se vyvíjet tímto
zázračným způsobem? Někteří evolucionisté se pokoušejí vyřešit tuto záhadu
tím, že navrhují reprodukční křížení různých typů červů s různými typy
motýlů, ale zdá se to spíše nemožné.25 Může nás také zajímat, kolik vzájemně
závislých procesů je zapotřebí, než malý pavouk vytvoří výborně spletenou
pavučinu.
Když čelíme faktu ohromného počtu složitých systémů s mnoha nezbytnými, vzájemně závislými částmi, je obtížné si myslet, že všechny z nich
postupně vznikly pouze náhodně. Připomeňme si, že jsou bez hodnoty přežití,
dokud nejsou dokončeny. Máme co do činění s tím, co vypadá jako ohromující
množství nesporných a nesrovnatelných složitostí. Údaje s velkou mírou
pravděpodobnosti naznačují, že je zapotřebí určitého druhu vnímavého
uvažování, abychom vytvořili to, co stále nacházíme.

Přetrvávající zápas o oči

Stále probíhající diskuse o původu oka zuří i po dvou staletích. Ti, kteří
věří v Boha, stvořitele, tvrdí, že je nepravděpodobné myslet si, že tak složitý
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nástroj, jako je oko, by mohl vzniknout sám; Zatímco vědci zastávající
naturalistický princip vzniku živých organismů tvrdí, že vzhledem k
dostatečnému času, by se to mohlo stát. Charles Darwin si byl velmi dobře
vědom tohoto problému a věnoval mu několik stránek v knize O původu druhů
v kapitole pod názvem “Orgány extrémní dokonalosti a komplikace”. Přináší
svoje řešení takovým způsobem, že připouští tvrzení: “Předpokládejme, že
oko se všemi jeho nenapodobitelnými částmi pro přizpůsobení ohniska různým
vzdálenostem, přičemž aby jeho systém pro přijetí různého množství světla a
pro opravu sférické a chromatické úchylky, mohlo být vytvořeno přirozeným
výběrem, a to jak se zdá, přiznávám, je absurdní v nejvyšší míře.” Poté
poukazuje na to, že v celé zvířecí říši existují různé druhy očí od velmi
jednoduchého, až po oko orla, na světlo velmi citlivého. Malé změny by mohly
způsobit postupné zlepšování. Darwin dále tvrdí, že není nemožné myslet si,
že “přirozený výběr nebo přežití nejschopnějších”, které působí milióny let v
milionech jedinců, by se mohl aplikovat i na živé optické systémy “nadřazené
sklu”.26 Výběrový proces, který navrhoval, je tím, co by způsobilo, že oči
budou, po malých krocích, čím dál více pokročilé.
O sto let později George Gaylord Simpson z Harvardské univerzity použil
stejný druh argumentu, což naznačuje, že od očí jednoduchých až po ty
nejsložitější, jsou všechny funkční, že všechny, tedy i ty nejjednodušší, mají
hodnotu pro přežití.27 Hlavní obhájci evoluce v současnosti, Futuyma a
Dawkins, také používají stejný druh argumentu.28 Ale celý argument obchází
zásadní otázku nedostatku hodnoty přežití neúplných systémů, které nefungují,
dokud nebudou přítomny všechny potřebné vzájemně závislé části. Například
většina evolučního pokroku v oku, stejně jako schopnost rozlišovat mezi
barvami, by byla zbytečná, dokud by nedošlo také k srovnatelnému pokroku
v mozku, schopném interpretovat různé barvy.29 Oba procesy jsou závislé, a
to jeden na druhém, aby byly jako celek užitečné pro plnění společného
fungujícího systému. Dále, také proto, že oči mohou být uspořádány v nějaké
sekvenci od jednoduchých až po složité, není důkazem toho, že se vyvinuly
postupně zdokonalováním těch jednodušších. Ve vesmíru lze uspořádat mnoho
věcí, jako dámské klobouky (obrázek 5.5), od jednoduchých až po složité.
Sotva je třeba uvést, že dámské klobouky jsou navrženy a vytvořeny lidmi a
nevyvíjely se sami od sebe ani od společného prapředka klobouků!
Mnoho zvířat má nějaké “oko”, které detekuje světlo. Jsou to fascinující
struktury, které se značně liší. Jednoduchý Námořní červ má velmi pokročilé
oko a slavná Loděnka hlubinná má velmi jednoduché oko. Stupeň složitosti
očí nesleduje vývojový vzorec živého organismu, ve kterém jsou umístěny.
Některá jednobuněčná zvířata (protisté) mají jednoduché, na světlo citlivé
místo. Žížaly mají na světlo citlivé buňky, zejména na konci jejich těla. Někteří
mořští červi mohou mít na svých chapadlech více než deset tisíc “očí” a také
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Obrázek 4.1 Struktura lidského oka. Průřez; B, rozšířená oblast kruhové jamky; C,
zvětšená oční stěna; D, zvětšené tyčinky (a) a čípky (b) sítnice. Všimněte si, že ve všech
schématech světlo přichází zprava. Disky jsou absorbovány do pigmentové buňky na
levém konci D.

Na základě obrázku 1, str. 16 knihy: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. N. York, London: W. W. Norton
Company.
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Obrázek 4.2 Sloučené oko hmyzu.

Viz: Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Luis, Baltimore, Boston: Mosby-Year Book, p 831.

málo zajímavé klíště má zvláštní oko ve tvaru šálku. Organismy, jako jsou
kraby, někteří červi, chobotnice nebo hmyz a obratlovci (ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci a savci) mají oči, které nejen detekují světlo, ale vytvářejí obrazy.
Ačkoli chobotnice jsou velmi odlišný druh zvířete od člověka, jejich oči jsou
pozoruhodně podobné našim. Obří kalamáry, které dosahují větší délky než
dvacet metrů, a které se dokáží ponořit do velmi velké hloubky, kde je velmi
málo světla, potřebují velké oči, aby dokázaly shromáždit dostatek světla, aby
vůbec viděly. Tyto Behemoty (biblické obludy – pozn. překladatele) jsou
obdařeny největšími oky, které známe. Oko chobotnice, které se vyplavilo na
břehu Nového Zélandu, mělo průměr 40 centimetrů (16 palců). To je výrazně
větší než naše běžné světové glóby o průměru 30 centimetrů! Odhaduje se, že
takové oko uchovává miliardu na světlo citlivých buněk. Pro srovnání, naše
oči (obr. 4.1, A) mají průměr pouze dva a půl centimetru.
Oči živých organismů používají k vytváření obrazů mnoho různých
systémů. U obratlovců, a to zahrnuje i lidi, je v přední části oka čočka, která
zaostří přicházející světlo na sítnici (citlivou na světlo v zadní části oka), což
vede k ostrému obrazu. U zvířat, jako je Loděnka hlubinná, neexistuje čočka;
Místo toho malá dírka pomáhá lokalizovat přicházející světlo na různých
částech sítnice. Hmyz vytváří obrazy úplně jiným způsobem pomocí malých
“trubiček” nazvaných složené oko (obrázek 4.2), které směřují částečně
odlišnými liniemi. Světlo z každé trubičky se pak kombinuje, aby se obraz
spojil. Vážky mohou mít ve svých vypouklých očích až 28.000 složených očí.
Existuje celá řada dalších složitých očních systémů s různým uspořádáním
vzájemně závislých částí, včetně úžasného systému malého krabovitého
klanonožce, který dohromady vytváří obraz trochu jako televizní systém
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pomocí rychlého skenování.30 Všechna tato různě složitá uspořádání se
vzájemně závislými částmi zpochybňují myšlenku, že různé druhy očí jsou
vytvářeny malými postupnými změnami.
Přechod z jednoho systému na druhý vyžaduje úplně jiný přístup, aby se
obraz dal dohromady, jak je vidět porovnáním očí na obrázcích 4.1A a 4.2.
Většina evolucionistů uznává tyto základní rozdíly a navrhuje teorii, že se oko
vyvinulo samostatně pro každý systém. Toto však popírá návrh dalších
evolucionistů, zmíněných dříve, kteří tvrdí, že složité oči se vyvíjely
z jednoduchých.31 Podle nich různorodé nebo podobné systémy, které se
vyskytují v tak velmi odlišných druzích zvířecích skupin, se mnohokrát
nezávisle vyvinuly; Nezávisle od sebe navzájem, a možná dokonce až 65krát.32
Na druhé straně vědci objevili hlavní gen v DNA různých organismů, které
stimulují vývoj očí. Evolucionisté považují rozšířenou přítomnost takového
genu za odraz společného evolučního původu. Naopak ti, kteří věří ve
Stvořitele, vidí tento mistrovský gen jako otisk inteligentní mysli efektivně
využívající systém, který funguje v různých organismech. Například tento
hlavní řídící gen pro vývoj očí, odvozený z očí myši, může být voperován do
malé ovocné mušky a způsobit u ní vývoj extra očí na křídlech, tykadlech a
nohách.33 Nyní má ovocná muška velmi odlišný druh oka než má myš, jak je
znázorněno na obrázcích 4.2 a 4.1A, ale stejný druh hlavního genu může
stimulovat jeho vývoj tímto novým směrem. Biologové odhadují, že několik
tisíc genů je spojeno s embryonálním vývojem oka ovoce; Z toho důvodu se
zdá, že se jedná o mistrovství kontrolního genu, který uvádí do chodu mnoho
dalších genů, které umožňují vývoj různých druhů očí v různých organismech.
Rozdíly pocházejí z řady dalších genů a hlavní řídící gen dělá málo pro to, aby
se zabýval otázkou, jak by se různé typy vizuálních systémů mohly vyvinout.
Koncepce několika hlavních genů (“Evo-devo, čili Evoluce vývoje”), která
zjednodušuje evoluční proces, je komplikována zjištěním, že pro získání těchto
hlavních genů musí správně fungovat několik vrstev aktivátorů a represorů,
čili proces regulace genové exprese. Načasování činnosti je velmi důležité a
kontrola správného načasování by se také měla vyvíjet s vývojem tohoto
systému u živých organismů.34
Studie trilobitů odhalila některé úžasné fakty o jejich očích. Malý trilobit
je znázorněn v dolní části obrázku 5.1. Trilobity, kteří jsou vzdáleně spojeni s
ostrorepovitými kraby, považují evolucionisté za nejstarší ze zvířat, přesto mají
některé pozoruhodné oči stejného základního typu, jak je znázorněno na
obrázku 4.2. Jejich čočky jsou vytvořeny z krystalů minerálního kalcitu
(uhličitan vápenatý). Kalcit je složitý minerál, který ohýbá světelné paprsky,
které do něj vstupují nebo vycházejí v různých úhlech v závislosti na orientaci
krystalu. V trilobitích očích je kalcit, ze kterého jsou tvořeny čočky, orientován
správným směrem k pozorované věci tak, aby byla správně zaměřena. Objektiv
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je dále tvarován zvláštním způsobem, který koriguje rozmazání a zaostření
(sférické aberace), ke kterému dochází u obyčejných jednoduchých čoček.
Tento druh jejich koncepce odráží vysoce sofistikované optické poznatky.35
Toto je velmi pozoruhodné, protože když procházíte skrz fosilní záznam,
trilobití oči patří mezi první oči, s nimiž se setkáváte, a zdá se, že nemají žádné
evoluční předky. Jeden z výzkumníků odkazuje na čočky těchto očí jako
“všestranný počin funkce optimalizace.”36

Složité oči

Pokročilé oči, jako jsou ty naše, o kterých jsme už trochu mluvili, jsou
zázraky složitosti. Následující popis je trochu technický, ale jen proto, že díky
tomu získáte obecnou představu o tomto fascinujícím orgánu, který vám
pomůže pochopení při dalším čtení této knihy. Při vysvětlování uspořádání
vrstev sférického oka se snažte mít na paměti to, co je směrem dovnitř, tj.
směrem ke středu oční koule a co je k vnějšímu povrchu oka. Toto rozdělení
se stává důležitým v pozdější diskusi o opačné nebo “obrácené” sítnici.
Oko je do značné míry prázdná koule s velmi složitými částmi, tvořícími
jeho vnější stěnu (obrázek 4.1A). Obložení vnitřku většiny oka je tvořeno
důležitou sítnicí, tedy orgánem, který zachycuje světlo, které přichází do oka
černou dírou zvanou zornice. Sítnice je velmi komplikovaná a sestává z mnoha
vrstev buněk, jak je znázorněno na obrázku 4.1 C, D. Vrstva, která je nejblíže
vnějšímu povrchu oka, je důležitým pigmentovým epitelem. Tato vrstva
obsahuje pigment, který shromažďuje rozptýlené světlo a také vyživuje buňky
další vrstvy na vnitřní straně, která se skládá z tyčinek a čípků. Všechny tyto
tyčinky a čípky jsou důležitými fotoreceptorovými buňkami, které detekují
světlo, přicházející do oka. Tyčinky fungují zejména při detekci tlumeného
světla, zatímco tři druhy čípků slouží k detekci jasnějšího a barevného světla.
Jak je znázorněno na obrázku 4.1D, koncová část podlouhlých tyčinek a
čípků, které leží nejblíže pigmentovému epitelu, jinými slovy konec směrem
k vnějšímu okraji, obsahuje mnoho plotének. Tyto ploténky obsahují velmi
zvláštní druh molekul bílkoviny, nazývané rodopsin, přičemž jedna tyčinka
může obsahovat čtyřicet milionů takových molekul. Když světlo narazí na
molekulu rodopsinu, způsobí, že molekula změní svůj tvar. Tato reakce se
přenáší na mnohem více z několika různých druhů molekul, což vede k reakci
typu “lavinového efektu”, která rychle mění elektrický náboj na povrchu
tyčinky nebo čípku, což naznačuje, že tato buňka detekovala světlo. Pak celý
proces pokročí a připraví oko na získání více světla. Na tomto procesu se podílí
alespoň deset různých druhů bílkovinných molekul.37 Mnoho z nich je
specifických a nezbytných pro vizuální proces. Je to další příklad nereduko102
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vatelné složitosti, kterou jsme zmínili v poslední kapitole, a která vážně
zpochybňuje evoluční teorii.
Změna elektrického náboje na povrchu tyčinky nebo čípku je předávána
jako impuls ke komplexní síti nervových buněk. Tyto buňky tvoří vrstvu, která
leží na vnitřní straně (tj. směrem ke středu oka) vrstvy tyčinek a čípků (“vrstva
nervových buněk” na obrázku 4.1 C). Z vrstvy nervových buněk se informace
zasílá do mozku přes optický nerv (obrázek 4.1 A).
V lidské sítnici je více než sto milionů na světlo citlivých buněk (tyčinek
nebo čípků) a informace z těchto buněk je částečně zpracována na úrovni
nervových buněk. Více než padesát různých druhů nervových buněk bylo
identifikováno v této vrstvě.38 Pečlivým výzkumem začínáme zjišťovat, co
některé z těchto buněk dělají. Například, pokud je určitá oblast stimulována,
informace z buněk kolem ní jsou potlačeny, aby se zvýraznil kontrast. Tento
typ zpracování se provádí na několika úrovních analýzy přicházejícího světla.
Tento proces je velmi složitý a zahrnuje systémy zpětné vazby. Víme, že jiné
obvody v těchto nervových buňkách se zabývají detekcí pohybu, ale stále
máme velmi málo informací o tom, co dělají všechny tyto různé druhy buněk
v této vrstvě.
Vlastně v našich očích nevidíme úplně vše, i když bychom si to mohli
intuitivně myslet. Oko pouze shromažďuje a zpracovává informace, které jsou
posílány do zadní části mozku, kde je obraz shromážděn. Bez našeho mozku
bychom nic neviděli. Miliony bitů informací jsou rychle přeneseny z očí do
mozku prostřednictvím optického nervu. V mozku jsou data analyzována do
různých složek, jako je jas, barva, pohyb, forma a hloubka. Pak je vše
sestaveno do integrovaného obrazu. Proces je neuvěřitelně složitý, neuvěřitelně
rychlý a pokračuje bez vědomé snahy. Vědci, pracující v této oblasti,
připomínají, že “nejjednodušší vizuální úkoly, jako je vnímání barev a
poznávání známých tváří, vyžadují komplikované výpočty a více neuronových
obvodů, než si vůbec dokážeme představit.”39
Vyspělé oči zahrnují řadu dalších systémů s navzájem závislými a
propojenými částmi, které by nefungovaly, pokud by nebyly přítomny všechny
nezbytné základní komponenty. Mechanismus, který analyzuje jas světla a
ovládá velikost žáka, je jeden. Systém, který určuje, zda je ohnisko přicházejícího světla v přední nebo zadní části sítnice, aby se změnil tvar objektivu
tak, aby byl obraz ostrý a zaostřen na samotnou sítnici, je další samostatný
systém. A existuje řada dalších složitých systémů, které nám pomáhají lépe
vidět, jako je mechanismus, který udržuje pohled obou našich očí na stejném
objektu, který pozorujeme.
Všechny tyto faktory vyvolávají otázky o množství vzájemně závislých
částí. Například, na co by nám bylo použití systému, který dokáže zjistit, že
obraz v oku je mimo ohnisko, bez mechanismu, který dokáže přizpůsobit tvar
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objektivu a zaostřit obraz? V postupném evolučním scénáři by tyto vývojové
mechanismy neměly hodnotu pro přežití, jelikož většina, ne-li všechny jejich
části, by byly bez ostatních. Kdekoliv na Zemi, můžeme pozorovat typické
dilema kuřat a vajec; Co přišlo první, kuře nebo vejce? Jak jedno, tak druhé,
je nezbytné k přežití.
Občas Darwin neváhal přinést námitky kritikům své teorie. Okamžitě po
diskuzi o evoluci oka ve své knize O původu druhů, říká toto: “Kdyby bylo
možné prokázat, že existuje nějaký složitý orgán, který by nemohl být vytvořen
četnými, po sobě jdoucími mírnými modifikacemi, moje teorie by úplně
zhroutila. Nelze však najít takový případ.”40 Když se Darwin snažil chránit
svou teorii tím, že požadoval, aby se ukázalo, že se to ”nedá“, jde přímo do
problému nedostatku hodnoty přežití pro rozvoj vzájemně závislé části, když
mluví o “četných nepatrných změnách”. Jedná se zejména o podmínky, kdy
pomalu se vyvíjející vzájemně závislé části, které v procesu vývoje nefungují,
dokud nebudou přítomny jiné nezbytné části, nebudou mít po delší dobu
žádnou hodnotu přežití, jak navrhuje Darwin; Jeho teorie se zcela rozpadla.

Obrázek 4.3 Navrhovaný model evoluce oka. V průřezu jsou uvedeny čtyři vývojové
stupně. Pro každou fázi přichází světlo shora, zatímco zbytek těla zvířete leží pod očima.
Šedá vrstva představuje sítnici; Nad ní je průhledná čirá vrstva a černá nepropustná vrstva
níže je pigmentová vrstva.
Diagramy založené na obrázku z díla: Nilsson D-E, Pelger S. 1994. A pessimistic estimate of the time required
for an eye to evolve. Proceedings of the Royal Society of London, B, 256:53-58.
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Evoluční neúplné oko

Dva vědci, Dan-E Nilsson a Susanne Pelgerová na univerzitě v Lund ve
Švédsku, zveřejnili zajímavý článek o vývoji oka. Článek je nazvaný Pesimistický odhad času potřebného k vývoji oka.41 vyšel v prestižním Sborníku
Královské společnosti v Londýně a přichází s překvapujícím závěrem, že oko
se mohlo vyvinout v pouhých 1829 krocích při libovolném 1% -ním zlepšení.
Při zohlednění některých faktorů přírodního výběru dospěli tito vědci k závěru,
že by trvalo méně, než 364 000 let, kdy by se kamerové oko (oko s malou
dírkou) vyvinulo z malé skvrny, citlivé na světlo. Navíc, tím pádem, od období
Kambria, které se odhaduje na dobu před 550 miliony lety, je dostatek času
“aby se oči vyvíjely více než 1500 krát!” Ve svém modelu vývoje oka začínají
vrstvou světelně citlivých buněk uzavřených mezi transparentní vrstvu blíže
povrchu oka a pigmentovou vrstvu blíže středu. Tyto vrstvy se postupně
ohýbají tak, aby nejprve vytvořily pohár a pak oko s čočkou (obrázek 4.3).
Každý krok poskytuje optickou výhodu oproti předchozímu stupni, čímž
umožňuje evoluční hodnotu přežití v procesu. To je ono!; Oko se vyvinulo ve
velmi krátkém čase!
Zatímco člověk může ocenit použitý analytický přístup, je těžké tento
model brát vážně a je velmi obtížné přijmout tvrzení, že je dostatek času na
vývoj oka s čočkou, které se vyvinulo více než 1500krát. Mluví o oku, které
je tak jednoduché, že prostě nebude fungovat. Existuje mnoho velkých
problémů:
(1) Model vynechává vývoj nejdůležitější a nejkomplexnější části oka, tedy
sítnice citlivé na světlo. Jak již bylo zmíněno dříve, sítnice má řadu různých
druhů buněk pro detekci a zpracování světelných informací. Musí se objevit
všechny druhy nových proteinových molekul. Dříve nebo později ve
vývojovém scénáři se všechny části pokročilých očí musí postupně vyvíjet, a
proto vyloučit nejsložitější a důležitější část oka z časových výpočtů je vážné
opomenutí, které zcela vyvrací hlavní závěr.
(2) Komplexní oko, jak bylo těmito vědci navrženo, je zbytečné bez toho,
aby mozek interpretoval to, co oko vidí, ale model neuvažuje problém evoluce
nezbytných částí mozku. Přinejmenším v lidských bytostech, jsou části mozku,
které se zabývají viděním, mnohem složitější, než samotná sítnice; A vizuální
část mozku musí být úzce propojená se sítnicí, pokud má být nějaký význam
pro to, co oko vidí.
(3) K tomu, aby oko bylo užitečné, musíte vyvinout spojení mezi mozkem
a okem, které v případě člověka zahrnuje optický nerv, který má více než
milión nervových vláken v oku a tato vlákna musí být správně připojena.
Zrakový nerv jedné části oka se protíná se zrakovým nervem druhé části oka
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a následně dochází ke komplexnímu třídění. Mnohem složitější výběr probíhá,
když nervové buňky přenášejí impulzy do mozku. Člověk by očekával spoustu
náhodných pokusů ještě dříve, než evoluce zavedla správné modely tohoto
přenášení impulzů.
(4) Při vývoji mechanismu zaostřování čoček není zohledněn žádný čas.
Dokonce i někteří červi mají tuto schopnost zaostření.42 Jak jsme již
poznamenali, je to složitý systém, který nám signalizuje, že obraz na sítnici je
mimo ohnisko a upravuje objektiv do stavu potřebného k vytvoření ostrého
obrazu. Systém zahrnuje řadu speciálních částí. U některých zvířat se zaostření
provádí přesunem čoček, zatímco v jiných se provádí změnou tvaru čočky.
(5) Model nezohledňuje ani čas potřebný pro vývoj mechanismu, který
reguluje velikost zornice. Jedná se o další komplexní systém pokročilých očí,
který zahrnuje svaly, nervy a kontrolní systém. Trvalo by to velmi dlouho,
kdyby se takový systém vyvíjel dokonce i jen jedenkrát, pokud by to bylo
možné. Časový úhel pohledu na vývoj důležitých části totiž musí být do
jakéhokoli realistického odhadu o vývoji oka, zahrnut.
(6) Asi v půli vývojové cesty v navrhovaném evolučním procesu se začne
objevovat čočka. Je však zapotřebí velmi náhodná sada okolností, aby tato
nová část správně fungovala a měla hodnotu pro přežití.”43 Potřebujete objektiv
se správnou bílkovinou, správným tvarem a polohou, a přitom toto vše se
objeví ve správný čas. Trvalo obrovské množství času z hlediska vývoje v
podstatě jednodušších a náhodných mutací, ale aby v tomto okamžiku čočka
poskytla hodnotu pro přežití, muselo by u ní všechno fungovat skoro
najednou.
(7) U embryí obratlovců, jako jsou například ryby, žába nebo kuře, se oko
netvoří sklápěním povrchových vrstev na povrchu hlavy, jak navrhuje model
vědců Nilssona a Pelgera. Vzniká jako výrůstek z rozvíjejícího se mozku, který
pak vyvolá vytvoření čočky z povrchové vrstvy. Proto musíme zvážit i čas,
který by byl nutný k tomu, aby se jeden vývojový systém vyvinul do jiného.
(8) Oči obratlovců a některých bezobratlých navíc používají komplexní
svalový systém, který koordinuje pohyb obou očí. Někteří ptáci jsou schopni
upravit směr pohledu jejich očí tak, aby použili binokulární vidění, zaměřené
na blízké objekty nebo aby použili široký panoramatický pohled, díky čemuž
jejich oči mohou prozkoumat široké okolí i v různých směrech.44 Oči jsou
složité systémy. Chobotnice má šest svalů, které ovládají pohyb každého oka,
jako je tomu i u našich lidských očí. Chobotnice má asi tři tisíce nervových
vláken, které vedou impulsy z mozku k těmto šesti očním svalům tak, aby
pečlivě kontrolovaly pohyb očí. Všechny tyto systémy by také vyžadovaly
spoustu času, aby se vyvíjely a měly by se brát v úvahu při odhadování,
kolikrát se oko mohlo vyvíjet.
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Vědci Nilsson a Pelger uvádějí ve své zprávě jen velmi málo z těchto
opomenutí, a bohužel je nezohledňují ani v názvu jejich práce, ani v závěrech.
Jejich “pesimistický odhad” nelze brát vážně. Všechny komplexní části oka,
všechny hostitelské nervové buňky a téměř všechny speciální druhy bílkovin,
které je třeba formulovat, jsou jimi ignorovány. Nedávno byla v rohovce
objevena speciální proteinová molekula, která zabraňuje rozvoji cév. To
udržuje rohovku volnou, neboť krev se nachází ve většině tkání, takže světlo
se může dostat přímo do oka.
Nemůžete jen tak ohýbat několik vrstev, libovolně přidat čočku a pak tvrdit,
že jste zjistili, že se oko mohlo vyvinout “více než 1500krát” v evolučním čase.
Tento druh pokusú k ověření této hypotézy hraničí s tím, co se nazývá věda
bez vědomostí.
Tento model však překvapivě získal silnou podporu. V renomovaném
časopise Nature Dawkins publikoval příznivé ohlasy na tyto pokusy v článku
s názvem “Oko v třpytu”,45 a v němž zdůraznil, že výsledky Nilssona a Pelgera
byly “rychlé a rozhodné” a že čas potřebný pro vývoj oka “je geologickým
mrknutím”. Navíc, Daniel Osorio z Sussexské univerzity v Anglii, který
studuje všechny druhy očí, naznačuje, že článek vysvětluje pozitivně problém
evoluce oka, o kterém se zmiňoval už Darwin. Tento problém je někdy
označován jako “Darwinovo chvění.”46 Nilssonův a Plegerův článek dodal
povzbuzení evolucionistům, kteří vysvětlují nepochopené; Jeden komentoval,
že “oko se změnilo v NEJLEPŠÍ DŮKAZ evoluce.” 47 Vezmeme-li v úvahu
skutečné okolnosti této myšlenky, to vše je pouze odvážným odhalením toho,
jak mohou být subjektivní lidské proklamace.
Neústupnost některých evolucionistů od modelu Nilssona a Pelgera
pravděpodobně odráží skutečnost, jak závažný je problém oka pro vývoj v
průběhu let. Model, který ignoruje všechny složité oční systémy, může sloužit
k povzbuzení oddaného evolucionisty, ale může to udělat jen velmi málo pro
toho, kdo hledá pravdu, tedy toho, který by chtěl pracovat s co nejvíce
dostupnými daty. Bohužel studie, jako ty od Nilssona a Pelgera nejenom
zbavují důvěry v evoluci, ale i ve vědu jako celek. Sir Isaac Newton, který byl
předsedou Královské společnosti po dvacet čtyři let a který byl tak důkladný
ve své práci, by pravděpodobně nebyl potěšen, že by takový článek byl
publikován v časopise jeho milované Královské společnosti.

Jak jsou vaše oči propojené dozadu? Wired backwards

“V oku by nebylo žádné slepé místo, kdyby oči obratlovců byly opravdu
inteligentně navrženy. Ve skutečnosti je navrženo hloupě.“48 ”Cévy a nervy se
však nenacházejí za fotoreceptory, kde by je umístil nějaký rozumný inženýr,
ale před nimi, kde si promítají některé části z přicházejícího světla. Konstruktér
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kamery, který se dopustil takového omylu v zaměstnání, by byl okamžitě
propuštěn. Naproti tomu oči primitivní chobotnice, s nervy umně skrytými za
fotoreceptory, jsou příkladem designové dokonalosti. Kdyby Stvořitel skutečně
zkonstruoval svůj nejlepší výtvor oka ze všech stvoření, které formoval svým
vlastním obrazem, kreacionisté by určitě museli dospět k závěru, že nejlepší
návrh z hlediska očí Bůh opravdu vytvořil u chobotnice.“49 ”Lidské oko má
“slepé místo”... Je to způsobeno funkčně nesmyslným uspořádáním axonů
sítnicových buněk, které se dostávají do oka.“50 ”Obratlovci jsou zatraceni s
obráceně umístěnou sítnicí v oku ... Bůh v době “Útlumu” obrátil uvnitř sítnice
obratlovců - ...“51 ”Každý inženýr ... by se smál, pokaždé v případě, že
fotočlánky by mohly odrážet světlo, přičemž jejich vodiče odcházejí na stranu
nejblíže ke světlu... Každá fotobuňka má nervové propojení vzadu.“52
Předchozí, nepřeberné množství polemik od respektovaných vědců, včetně
některých významných evolucionistů, vyvolává další spory o oko. Některé
sítnice jsou však tak špatně uspořádané, že nemohou představovat žádné
promyšlené plánování. Je to hotové a žádný kompetentní Bůh to neudělal.
Důsledkem tohoto názoru je, že neexistuje žádný inteligentní Bůh.
Problém je dobře ilustrován na obrázku 4.1, kde orientace všech diagramů
je taková, že světlo přichází do očí zprava a pokračuje směrem doleva.
Evolucionisté upozorňují na tři okruhy problémů. Nejprve, jak bylo zmíněno
dříve, tyčinky a čípky jsou hluboko zasazeny v sítnici a jejich na světlo citlivé
konce jsou odvráceny od světla do tmavého pigmentového epitelu. Všimněte
si zejména obrázku 4.1 D, kde hlavní těla (jádro, atd.) tyčinkové nebo čípkové
buňky jsou vpravo, zatímco disky citlivé na světlo Jsou uspořádány směrem
doleva, některé jsou navíc zasazeny do pigmentového epitelu. Tato reverzní
uspořádání se považují za kameru otočenou směrem ke zdi namísto směrem k
otevřenému prostoru. Za druhé, komplikovaná vrstva nervových buněk sítnice
leží mezi přicházejícím světlem, tyčinkami a čípky, citlivými na světlo. Proč
neumístit na světlo citlivé části tyčinek a čípků směrem ke světlu (na pravé
straně sítnice v obrázku 4.1 C) tak, aby příchozí světlo z čočky na ně dopadlo
dříve, aniž by muselo projít všemi těmito nervovými buňkami? Přítomnost
všech nervových buněk na vnitřní straně vrstvy tyčinek a čípků je také příčinou
třetího problému. Informace, které tyto procesy nervových buněk mají, se musí
dostat z očí do řídícího centra ke zpracování, a to je prováděno prostřednictvím
optického nervu. Na místě, kde tento nerv prochází sítnicí, nejsou žádné
tyčinky nebo čípky a to způsobuje slepé místo, kde nemůžeme vidět. Označujeme to termínem “Optický disk” , který je zobrazen na obrázku 4.1 A. Je
odůvodněné, že pokud by oko bylo navrženo s větším rozmyslem, uspořádání
vrstev sítnice by bylo obráceno opačně proti současnému uspořádání. Takže
vrstva nervových buněk i nervy by byly za tyčinkami a čípky, přičemž slepé
místo se v tomto případě nevytvoří.
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U některých zvířat, jako je chobotnice a mnoho jednodušších zvířat, není
sítnice obrácena. Používají různé druhy světelných snímacích buněk a ty buňky
nasměrují svou světelně citlivou částí na světlo. U obratlovců (ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců), včetně nás, jsou sítnice tím, co mnozí
evolucionisté považují za obrácené nebo převrácené.
Nicméně, když víte trochu více o fyziologii a detailech toho, jak pokročilé
oko obratlovců funguje, je zřejmé, že invertovaná sítnice je velmi dobrá
konstrukce a také řada evolucionistů tento závěr podporuje.53 Námitka, že
nervové buňky ležící před tyčinkami a čípky, je velmi zmírněna v nejdůležitější
oblasti oka, kde děláme nejnáročnější pozorování a kde je zase v jeho umístění
velká výhoda. Tato oblast, nazývaná kruhová jamka (obr. 4.1 A, B), skrývá asi
třicet tisíc čípků, které umožňují velmi ostré vidění, které používáte třeba i při
čtení těchto slov. Tam jsou nervové buňky a jejich vlákna zvláště malá, vlákna
vybíhají pryč z této oblasti a opouštějí kruhovou jamku, přičemž jsou více
otevřené přímému světlu přicházejícímu z čočky (obrázek 4.1 B). Další
nervová vlákna a vzácné krevní cévy v oblasti kruhové jamky procházejí
kolem ní, čímž se dále zabraňuje jakémukoli zablokování přicházejícího světla.
Oko je konstruováno tak, aby poskytovalo ostrý obraz právě v případě potřeby.
Nervové buňky a vlákna navíc nejsou příliš velkou překážkou pro přicházející
světlo. Pokud odstraňujete tmavý pigmentový epitel ze zadní části sítnice,
zůstane to, co obsahuje, včetně tyčinek, čípků i vrstvy nervových buněk,
“téměř dokonale průhledné.”54 Navíc byly popsány některé dlouhé buňky, které
pravděpodobně přenášejí světlo z vnitřního povrchu sítnice přímo k tyčinkám
a čípkům. Zdá se, že slepá skvrna oka není hlavní překážkou. Je těžké ji najít
a většina z nás si ani neuvědomuje její existenci. Je umístěna na straně a jedno
oko kompenzuje nevidomou oblast oka druhého.
Zdá se, že existuje velmi dobrý důvod, proč je sítnice obrácena, a to kvůli
zvláštním nutričním požadavkům tyčinek a čípků. Tyto speciální buňky patří
mezi nejaktivnější v našem těle a neustále nahrazují své disky; Pravděpodobně
proto, aby se zachovalo nové zásobování proteinovými molekulami, které
detekují světlo. Jedna buňka tyčinky může mít téměř tisíc disků; Mnohem víc,
než je znázorněno na obrázku 4.1 D. Studie o opicích druhu Makak rhesus
naznačují, že každá tyčinka produkuje osmdesát až devadesát nových disků
za den a je přibližně stejná, jako ta u lidí. (Zdá se, že tato rychlost je pomalá
ve srovnání s dvěma miliony červených krvinek, které se produkují v našem
těle každou vteřinu!) Disk se vyvíjí v oblasti tyčinkové nebo čípkové buňky,
která je blízko jádra a je likvidována v části, která je úzce spojena s
pigmentovým epitelem. Tento epitel absorbuje staré disky a recykluje některé
z jejich částí na tyčinky. Z několika důvodů má oddělení sítnice od
pigmentového epitelu za následek slepotu, a proto je zásadní jejich spojení.
Jen na vnější straně pigmentového epitelu je vrstva dodávající prokrvení
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cévnatky (obrázek 4.1 C), která poskytuje pigmentovému epitelu některé
živiny potřebné pro aktivní tyčinky a čípky při výrobě více disků.
Kdybychom obrátili sítnici, jak někteří evolucionisté chtějí, protože to měl
původně podle nich učinit Bůh, zdá se, že bychom dosáhli vizuální katastrofy.
Světlo by v takovém případě sice dopadalo na disky tyčinek a čípků přímo,
ale co by vykonávalo základní funkci pigmentového epitelu při absorpci
starých disků? Tyčinky a čípky se tímto nezabývají; Produkují přibližně deset
miliard disků denně v každém z našich očí. Ty by se hromadily v průhledné
tekutině sklivce v oku (obr. 4.1 A) a jejich velké množství by brzy zhoršilo
naši schopnost vidět. Také tyčinky a čípky by neměly pigmentový epitel a
krevní přívod krve potřebné k výměně disků, takže systém výměny disků by
vůbec nefungoval. Pokud bychom v rámci tohoto typu uspořádání měli zkusit
dát konce disků tyčinek a čípků, směřujících ke světlu, k jejich potřebnému
pigmentovému epitelu a vrstvě pro prokrvení vrstvy cévnatky, tyto vrstvy by
musely ležet na vnitřní straně vrstvy tyčinek a čípků. Jinými slovy, takto by
ležely blíže ke středu oka než zbytek sítnice. Výsledkem v tomto případě je,
že světlo, které přichází do oka, by se nejprve muselo pokusit dostat se přes
vrstvu, ve které dochází ke krevnímu zásobování cévnatky, ještě před tím, než
dosáhne disků citlivých na světlo. Toto zásobování cévnatky v sítnici krví je
extrémně oslabující a ukazuje, jak může být krev důležitá i pro vizuální proces.
Pigment v pigmentovém epitelu, který absorbuje světlo, by byl v tomto případě
také v cestě paprskům světla a přispěl by k úplné slepotě. Je to stejné, jako
hraní tenisu se zralými rajčaty, to také není skvělý nápad!
Způsob, jakým je sítnice nyní uspořádána, se zdá být velmi dobrou
konstrukcí, která poskytuje velmi aktivní tyčinky a čípky u pokročilých
organismů s přísunem krve a živinami, které potřebují. Kromě toho je těžké
argumentovat s úspěchem; Oko funguje velmi dobře! Pokud někteří
evolucionisté naznačují, že oko je velmi špatně navrženo, a jestliže zase jiní
naznačují, že se oko může vyvíjet během velmi krátkého časového úseku, proč
přirozeným výběrem nedošlo už před dlouhou dobou k vývoji lepšího principu
našich oči?

Lidský mozek

Každá z buněk v našem těle, kterých máme mnoho bilionů, má více než tři
miliardy DNA základen. DNA v každé buňce, pokud by byla roztažena, by
byla asi metr (3 stopy) dlouhá. Ve skutečnosti, kdyby byla celá DNA člověka
natažena, její celková délka by činila vzdálenost ze Země na Jupiter a zpět
více než 60krát. Nicméně taková složitost, jaká je viděna v našich buňkách, je
i v porovnání se složitostí našich mozků zcela bezvýznamná. Mnozí považují
mozek za nejkomplexnější strukturu, o které ve vesmíru, s naší mírou poznání,
dosud víme.
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Pokud jde o živé organismy, člověk stojí na vrcholu. Ne kvůli našim tělům,
které nejsou ani nejsilnější ani největší; Ale proto, že máme mozky, které
přesahují mysl všech ostatních živých organismů. Můžeme v mezích
manipulovat se všemi ostatními bytostmi, nemluvě o naší schopnosti zničit
své prostředí a také sami sebe!
Náš mozek se skládá z přibližně sto miliard nervových buněk (neuronů),
spojených navzájem téměř neuvěřitelnými 400 tisíci kilometrů nervových
vláken. Tato vlákna se často opakovaně větví, protože se připojují k jiným
nervovým buňkám. Jedna velká nervová buňka se může připojit až k šesti
stovkám dalších nervových buněk s asi šedesáti tisíci spojeními. Celkový počet
spojení v mozku je konzervativně odhadován na 100 miliónů krát milión, což
je stejné jako 100 tisíc miliard (1014). Taková velká čísla jsou obtížně
představitelná. Může nám pomoci to, pokud si uvědomíme, že v jediném
kubickém milimetru hlavní části mozku (kůra mozková), kde jsou buňky
obzvláště velké, je odhadováno 40 tisíc nervových buněk a miliarda spojení.
Zjistili jsme, že mozek je mnohem víc než spousta spojení, jakou máme v
počítači. Mozek je schopen pohybovat se v různých oblastech použití a vývoje,
pokud je zapotřebí více inteligenčního potenciálu.
V mozku probíhá řada duševních a koordinačních činností, přičemž změny
elektrického náboje se dějí podél nervových vláken, které vedou impulsy mezi
buňkami. Nejméně třicet různých druhů chemikálií, a pravděpodobně
mnohokrát více, se používá k přenosu impulzů při kontaktu z jedné nervové
buňky do druhé. To je úžasné, protože tyto různé druhy chemikálií musí být
přiřazeny správným spojením. Právě se začínáme seznamovat se složitostí
mozku a pro nás je náročné myslet na orgán, s nímž tvoříme naše myšlení!
Velkou otázkou, kterou představuje mozek pro evoluci, je, jak se všech těchto
sto tisíc miliard spojů někdy dostanou do návrhu konstrukce modelu, když by
se spojily správnou cestou se zkušebními a chybovými náhodnými změnami,
procházejícími velmi pomalým a pracným procesem přirozeného výběru?
Rovněž nám není vůbec jasné, proč jedinečné duševní schopnosti člověka
poskytují evoluční hodnotu pro přežití, protože paviáni zřejmě přežívají bez
nich. Několik významných vědeckých představitelů o tom uvažovalo.”55
Stephen Hawking upřímně říká: ”Není jasné, zda inteligence má hodně velký
význam přežití. Bakterie přežívají také velmi dobře, a bez inteligence...“56
Možná, že náš mozek nevytvořil žádný evoluční proces.
Darwin, který žil v Anglii, měl ve Spojených státech známého harvardského
botanika, Asa Grayeho, svého dobrého přítele a stoupence. Darwin někdy
sdílel část ze svých hlubokých myšlenek s Grayem, který sám byl sympatizující s evolucí, ale na druhé straně velmi věřil v Boha, který byl podle něj
aktivní v tvorbě přírody.57 V dopise Grayovi se Darwin svěřil, že “já si dobře
pamatuji na dobu, kdy názorové rozdíly při diskusi ohledně oka mě nechaly
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chladným, ale dostal jsem se přes tuto fázi stížností a nyní jsou mi velmi
nepohodlné i drobné maličkosti o struktuře. A pohled na peří v pavím ocasu,
kdykoli se na něj dívám, mi tento stav ještě zhoršuje!”58
Proč by pero páva způsobilo, že by se Darwin cítil nesvůj? Nemohu s
jistotou odpovědět na tuto otázku, ale myslím si, že jen málo lidí může
uvažovat o složitém procesu vývoje a zejména o kráse pavího ocasu
opředeného překrásnými pery, aniž by se zajímalo, jestli to není výsledek
nějakého vývoje. Navíc, proč si ceníme krásu, užíváme hudby nebo si
uvědomujeme, že existujeme? To vyvolává otázku původu na jinou úroveň to je záležitost naší mysteriózní mysli. V extrémně komplexním mozku o
hmotnosti pouhých jeden a půl kilogramu (3 liber) je úžasná už skutečnost, že
tady je sídlo mystéria “kdo jsem.” Jak se naprogramovalo množství spojení v
mozku, abychom mohli myslet a uvažovat logicky (doufáme, že většina z nás
si myslí přímo!), Jak lidé mohou klást a odpovídat na zvědavé otázky o našem
původu, učit a naučit se nové jazyky, vytvářet matematické věty a skládat
opery? Ještě náročnější na naturalistický pohled o světě jsou otázky naší volby
a vlastností, jako je morální odpovědnost, věrnost, láska a duchovní dimenze.
Fyzik, zabývající se částicemi, správce Cambridgeské univerzity a anglikánský kněz John Polkinghorne vyjadřuje mnohé obavy. Ve vztahu k fyzickému
světu říká: “Nemohu uvěřit, že naše schopnost porozumět jeho podivnému
charakteru je volné pokračování díla našich předků, kteří se museli vyhnout
šavlozubým tygrům.”59
Debata o mysli se často zaměřuje na povahu záhadného fenoménu vědomí,
což je sebevědomí, které všichni máme; Jinými slovy, pocit, že existujeme.
Toto uvědomění se zdá být úzce spojeno s naší schopností myslet, naší
zvědavostí, s našimi emocemi, se soudem k sobě samému a jinými jevy
vědomé mysli. Je vědomí, že se skrývá důkaz skutečnosti mimo prostého
mechanického (naturalistického) vysvětlení; Nebo je vědomí jednoduše čistě
mechanický systém, který je pouze velmi komplikovaný? Boj mezi těmito
dvěma názory byl veden po staletí a často se týká toho, zda mechanická
vysvětlení, která vylučují Boha, jsou dostatečná k vysvětlení celé reality.
Ti, kteří obhajují názor, že vědomí je čistě mechanický jev, naznačují, že
na vědomí není nic zvláštního. Ve skutečnosti vědomí podle nich vůbec
neexistuje. To je jen velkým množstvím jednoduchých činností. V posledních
letech někteří vědci zdůraznili analogii, kterou lze vyvodit mezi mozkem a
počítačem. Jiní mají o této analogii pochybnosti a uvažují o rozdílech mezi
těmito dvěma systémy. Podle nich je ve skutečnosti mozek počítačem
vyrobeným z masa,60 a základní prvky počítače, jako jsou termostaty mají
svoji víru a přesvědčení!61 Takový zjednodušující redukcionismus je potlačován vědeckými vůdčími osobnostmi, jako je laureát Nobelovy ceny sir John
Eccles, když komentuje, že “člověk si... může vzpomenout na drsnou otázku
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milovníků počítačů: V jaké fázi složitosti a výkonu můžeme souhlasit s tím,
že se s nimi budeme moci domluvit a ony budou mít svoje vědomi? Naštěstí
tato emocionálně nabitá otázka nemusí být zodpovězena. S počítačem můžete
dělat to, co se vám líbí, aniž byste měli špatné svědomí, že jste na něj byli
krutí!”62 Slavný matematik-kosmolog Roger Penrose z Oxfordské univerzity
komentuje, že” vědomí se mi zdá být tak důležitým fenoménem, že prostě
nemůžu uvěřit, že je to něco “, co náhodou “vykouzlí komplikovaný výpočet.
Je to fenomén, který je znám i o samotné existenci vesmíru.”63
Zdá se, že ve vědeckých zákonech není nic, co by říkalo, že bychom měli
mít vědomí.64 Vědomí je něco, co se vymyká současné analýze; Nenacházíme
ho jako charakter hmoty. Existence vědomí poukazuje na skutečnost mimo
obvyklé mechanistické porozumění.
Nicméně se nemusíme spoléhat na fenomén vědomí, abychom dospěli k
závěru, že účelné plánování je nezbytné pro naši mysl. Srovnání mozku s
počítačem pouze posiluje důkazy pro stvořitele Boha, protože všichni víme,
že počítače nemohou organizovat svoji činnost samy od sebe. Vyrábí se záměrným návrhem, tedy programem, který zahrnuje předběžné znalosti, vedoucí
Tabulka 4.1 DLOUHÉ HLEDÁNÍ EVOLUČNÍHO MECHANISMU

NÁZEV A DATUM

HLAVNÍ ZASTÁNCI

CHARAKTERISTIKY

Lamarckismus
1809-1859

Lamarck

Aplikování znamená vývoj
nových vlastností, které se stávají dědičnými.

Darwinismus
1859-1894

Darwin, Wallace

Malé změny, na které působil
přirozený výběr, způsobily
přežití těch nejschopnějších.
Dědičnost formou asexuální
reprodukce.

Mutace
1894-1922

Morgan, de Vries

Důraz na větší mutační změny.
Přirozený výběr není tak
důležitý.

Moderní syntéza
(neo-Darwinismus)
1922-1968

Chetverikov, Dobzhansky, Fisher, Haldane,
Huxley, Mayr, Simpson,
Wright

Sjednocený postoj. Změny v
populacích jsou důležité. Malé
mutace jsou jsou způsobeny
přirozeným výběrem. Vztah k
tradiční klasifikaci.

Diverzifikace
1968-současnost

Eldredge, Gould, Grassé,
Henning, Kauffman,
Kimura, Lewontin,
Patterson, Platnick

Množství konfliktních
myšlenek. Nespokojenost s
moderní syntézou.Důraz na
kladistiku. Hledání příčiny
složitosti.
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ke souvztažnosti se složitostí. Totéž lze říci i pro naše extrémně složité mozky.
V každém z našich mozků je tisíckrát více spojení, než kolik je v naší galaxii
hvězd. Rozšiřují se informace, které dokonce naznačují, že taková organizovaná hmota vznikla právě v důsledku náhodných situací nebo nehod. Jak by
mohl jakýkoliv náhodný proces poskytnout něco blížící se tomuto stupni
složitosti?; Kromě toho, přirozený výběr poškozuje vývoj systémů ze vzájemně závislých částí. Navíc je rozšířený názor, že mysl je obsažena v mozku a že
proces a integrace zpracování informací díky tomu pracuje rychle a velmi
dobře.

Dlouhé hledání evolučního mechanismu

Jak evolucionisté vysvětlují původ složitosti? Po dvě staletí hledají evoluční
mechanismus. Byla navržena jedna myšlenka za druhou (tabulka 4.1), ale v
současné době neexistuje žádný model, který by byl obecně odsouhlasen,
zejména neexistuje žádný realistický model, který by vysvětlil původ složitosti.
Většina vědců souhlasí s tím, že evoluce proběhla, ale uspokojivé vysvětlení
toho, jak se vyvinuly různé systémy pokročilých organismů, je třeba teprve
navrhnout. Někteří tradicionalisté se drží Darwinovy myšlenky, že přirozený
výběr přežití nejschopnějších je adekvátní. Jiní dávají přednost modelům s
více čistými šancemi. Někteří se domnívají, že evoluce probíhá malými
změnami, zatímco jiní věří ve větší skoky, ale tyto skoky vyžadují celou řadu
náhodných mutací najednou. Další přemýšlejí a argumentují o kritériích
používaných pro určení evolučních vztahů. Přísnější schvalování metodiky
kladistiky, která zvláště zohledňuje jedinečné charakteristiky. Nicméně, jak
budeme diskutovat v následující kapitole, kladistika není vůbec evoluční
mechanismus, je to jen způsob testování hypotéz o vztazích. Jak již bylo
zmíněno výše, pokusy počítačové simulace o vysvětlení složitosti, neposkytují
žádné realistické znázornění toho, co se nachází v přírodě.
Evoluce je nejlepším modelem, se kterým věda může přijít, pokud se
chystáte vyloučit Boha, ale není příliš pravděpodobný. Vytrvalí evolucionisté
ukázali, že je vysoce chvályhodná; Ale po dvou stoletích v podstatě bezvýsledného hledání už se zdá, že je právě nyní čas, aby vědci věnovali vážnou
pozornost alternativám, které nejsou naturalistické. Vytvoření života na Zemi
pomocí nějaké rozumové inteligence, jako je Bůh, je nutné vysvětlit, a dát do
souladu se skutečnostmi, které stále objevuje věda.

Závěrečné připomínky
Složité orgány nám dávají mnoho příkladů komplexních systémů se
vzájemně závislými částmi. Přírodní výběr představuje problém pro vývoj
těchto systémů. Zatímco přirozený výběr může eliminovat slabé odchylné typy
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organismů, nemůže plánovat dopředu postupný rozvoj různých částí, potřebných pro složité systémy. Přirozený výběr je omezen na okamžitý úspěch v
přežití. Jako takový se u něj očekává také odstranění různých nových částí,
postupně se vyvíjejících komplexních systémů, se vzájemně závislými částmi.
Tyto nové části by byly zbytečné a těžkopádné překážky, dokud nebudou
všechny potřebné části k zajištění pracovního systému s určitou hodnotou
přežití, připraveny společně k použití. Organismy s některými neužitečnými
částmi by měly mít nižší hodnotu přežití než ty, které jsou bez nich. Zdá se
tedy, že Darwinův systém přežití nejschopnějších skutečně zasahuje do
evolučního pokroku složitých systémů.
Většina biologických systémů je složitá, ale oko a mozek jsou příklady
orgánů, které jsou mimořádně složité. Nezdá se, že by se nějaký z těchto
orgánů mohl vyvinout bez inteligentního plánování. To jsou všechno vědecké
údaje, které podporují myšlenku, že Bůh existuje.
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Kapitola 5

Máme málo času pro všechno
Významní vědci, mluvící z katedry, by měli zastavit
polarizaci myslí studentů a mladších tvůrčích vědců
s prohlášeními typu „Víra je jediný důkaz“.1
Hubert P. Yockey, molekulární biolog

Jak rychle se odvíjela minulost?

Vzduch nasycený parami síry způsobil výbuch posádky rybářského plavidla
Isleifur II, když tiše plulo v severním Atlantiku, jižně od Islandu. V tlumeném
světle za úsvitu 14. listopadu 1963 se na jižním obzoru objevil kouř. Byla další
loď v plamenech? Kontrola rádiových zpráv ukázala, že neexistuje žádné
volání S.O.S. Loď se začala pohybovat po neobvyklé trase, a když kapitán
prozkoumával horizont pomocí dalekohledu, spatřil černé sloupy od erupce,
které se vynořily z moře, přibližně jen jeden kilometr vzdálené od jeho lodi.
Členové posádky, kteří byli z Islandu, kde je sopečná činnost téměř na denním
pořádku, si okamžitě mysleli, že ze dna oceánu stoupá podmořská sopka. Pluli
totiž právě přes vulkanicky aktivní středoatlantský hřbet, který tady ležel v
hloubce jen 100 metrů (300 stop) pod oceánským povrchem.
Celý den situace pokračovala, ve vzduchu se objevila pára, popel a kouř,
zatímco kameny a záblesky světla byly vidět níže na horizontu. O pět dní
později vznikl ostrov šest set metrů dlouhý, a to na místě, kde dříve ryby volně
plavaly v otevřeném oceánu. Nový ostrov, který se nakonec rozrostl na průměr
dvou přibližně kilometrů, dostal jméno Surtsey po mytologickém obra Surturu.
Později, když vědečtí pracovníci zkoumali ostrov, byli ohromeni, jak staře
ostrov vypadal. Za pouhých pět měsíců byla vytvořena obrovská, z hlediska
geologického, vývojově dokončená pláž a útes. Jeden výzkumník poznamenal:
“Co jinde může trvat tisíce let, může zde trvat několik týdnů nebo dokonce i
jen několik dní. Na Surtsey stačilo jen pár měsíců, aby byla vytvořena krajina,
která byla tak rozmanitá a byl u ní dokončen geologický vývoj, že to je téměř
až k neuvěření.”2
Události, jako vytvoření Surtsey, nám připomínají, že i na naší obvykle
klidné Zemi se někdy věci dějí velmi rychle. Otázka “Jak rychle se odvíjela
minulost?” podnítila diskusi, která se po dvou staletích zahlcuje. Někteří
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považují hlavní katastrofy na Zemi během jejího vývoje, za velmi důležité,
zatímco jiní je v podstatě ignorují.

Dva protichůdné pohledy: katastrofický a uniformní

Rozpor mezi uniformitou a katastrofickými událostmi, tedy katastrofismem3, byl historicky úzce spojen s Boží otázkou ve vědě. Katastrofismus se
týká rozsáhlých a rychlých událostí, a naznačuje, že kůra Země byla utvářena
především těmito hroznými událostmi. Uniformita naznačuje, že kůra Země
byla utvářena hlavně mnoha malými, prostupnými stejnými pochody a
událostmi, typickými pro každodenní geologické procesy. Katastrofismus se
lépe přizpůsobuje biblickému pojetí velké katastrofické povodně a Bohu, který
není časem omezen. Uniformita se lépe hodí pro procesy s navrhovanými
dobami geologického cyklu a časem, potřebným pro pomalý, postupný,
evoluční proces.
Katastrofismus byl dobře přijat většinou v průběhu celé lidské historie.
Dominoval už ve starověké mytologii. Během středověku se podmínky pro
jeho rozšíření mezi lidi trochu zhoršily, i když Arabové dávali přednost
Aristotelovým myšlenkám, které více poukazují na vývoj formou katastrof.
Zájem o oba tyto pohledy byl obnoven v západním světě až během revolučního
renesančního a reformačního období, a biblická povodeň byla katastrofickou
událostí, která vysvětlila zajímavé geologické rysy, jako jsou fosilie zvířat,
které normálně žijí v oceánu a přitom se jejich pozůstatky nacházejí vysoko v
Alpách. Nicméně, netrvalo dlouho, a na obzoru se objevili někteří významní
kritici katastrofismu.
Před dvěma stoletími žil skotský geolog, James Hutton, proslulý napsáním
své kontroverzní knihy s názvem Teorie Země. Kniha bránila jednotnost, když
autor zdůrazňoval význam pomalých geologických změn po dlouhou dobu.
Jeho silný naturalistický přístup (Bůh není do vývoje Země zapojen) znamená
příklon k uniformitě, protože tvrdí, že žádní stvořitelé, oplývající možnostmi
řešení vývoje Země, které nejsou souhrnnými celosvětovými geologickými
procesy, nejsou schopni tvořit vývojové kroky kromě těch, u nichž známe
princip a také žádné mimořádné události, které mají být údajně v zájmu
vysvětlení společného výskytu katastrofických událostí a uniformity. “4 Svou
knihu uzavírá slavnou frází “nenacházíme-li žádnou stopu počátku – pak není
žádná vyhlídka na konec”.5 Toto omezující tvrzení bylo odvážným útokem na
tehdejší převažující biblickou myšlenku, že Bůh byl tvůrcem a že vytvořil za
šest dní celý svět před několika tisíci lety. Kromě toho odmítá velkou
katastrofickou povodeň, která byla popsána v Bibli a která byla potvrzena
několika předními geology v Anglii. V této kontroverzní atmosféře se objevila
další kniha, která se rychle stala nejvlivnější geologickou knihou, která byla
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kdy napsána. Nebylo by to jen revolucí v geologii, ale také by se zásadně
změnilo vědecké myšlení jako celek.
Zásady geologie napsané Charlesem Lyellem, byly poprvé publikovány v
roce 1830. Bylo to velmi úspěšné dílo a nakonec bylo dodnes vydáno jedenáctkrát. Silně obhajuje jednotnost, prosazuje trvalé účinky pomalých,
postupných změn. Do poloviny století se jednotvárnost stala dominantním
pohledem v intelektuálních kruzích, neboť katastrofismus ustupoval do pozadí.
Kniha od Lyella byla jedním z “nejcennějších majetků”6 Charlese Darwina
během své epické plavby za celosvětovými objevy na palubě HMS Beagle.
Dlouhý geologický věk, který tato kniha obhajuje, poskytl část času,
potřebného pro pomalé evoluční změny, které prosazuje ve svém díle Darwin.
Lyell byl vystudovaný jako právník a část úspěchu jeho knihy se může
přičítat jeho dovednosti při prezentaci jeho názoru. Toto je ilustrováno v
dopise, který napsal svému příteli a příznivci Georgeovi Poulettovi Scropeovi.
“Pokud nebudeme dráždit, což se obávám, že můžeme, budeme mít všechny
na naší straně. Nemáte-li nad nimi výhodu vhodných argumentů, potřebujeme
jim pochválit osvícenost, otevřenost a upřímnosti současného věku, a díky
tomu se k nám připojí biskupové a osvíceni svatí a budou pohrdat starověkými
i moderními fytikoterapeuty, upřednostňujícími katastrofismus [katastrofy].
Je to právě vhodný čas na úder, tak se radujte, že hříšník, jaký jste, může
publikovat v časopise Quarterly Review. Pokud Murray (vydavatel Lyellovy
knihy) bude protěžovat mé názory, a máte máme v ruce Geologii QR, budeme
schopni v krátké době pracovat na celé změně veřejného mínění.”7 Jak doufal
Lyell, uskutečnil svou celkovou změnu, přinejmenším v geologické komunitě.
Po více než sto let nebyly katastrofické interpretace vůbec tolerovány.
Zatímco se oba vědci, Hutton i Lyell, postavili proti biblickému modelu
původu, a díky tomu se setkali s velkou opozicí náboženských frakcí, zdá se,
že vlastně ani nepopřeli existenci Boha. Hutton je charakterizován jako
skutečně “zbožný muž konzervativních názorů,”8 přičemž definuje Boha jako
“Mysl, která vytvořila tento svět.”9 Lyell se možná přiklonil k deismu,10 ale
zdá se, že také věřil v Boha, který byl podle něj také do tvoření světa zapojen.
Přijal některé aspekty evoluce, ale věřil, že člověk má zvláštní postavení ve
vývoji a “vždy popřel, že se lidstvo mohlo vyvinout z opice.”11 Navíc je Lyell
znám jako “vystrašený tím, že ztratí veškerý kontakt s Jehovou [Bohem],
přičemž to, že šel názorově ve stopách Darwina, mu připadalo jako hořký
konec.”12
Na přelomu století bylo pevně přijímáno tvrzení, že po dlouhé věky byly
považovány za jednotné při stále probíhající evoluci, a katastrofismus se ve
vědecké komunitě stala druhem špinavého slova. Ale toto všechno nebylo v
pořádku. Některé věci pozorované ve skalách nesouhlasily s převládajícím
názorem pomalých evolučních změn, které neumožnily velké katastrofy. V
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jihovýchodní čtvrti státu Washington se nachází úžasná vyplavená oblast, která
se skládá z asi 40.000 čtverečních kilometrů obrovských kopců a širokých kaňonů vytvarovaných do tvrdých sopečných skal. Hromady říčního naplaveného
štěrku na různých úrovních a pozůstatky stovek starobylých vodopádů, někde
až 100 metrů (300 stop) vysokých, s velkými erodovanými ponornými bazény
na jejich dně, svědčí o zajímavé a neobvyklé minulosti. Jak se tato krajina,
nazývaná Channeled Scabland, někdy rozvíjela? Nezávislý geolog J. Harlen
Bretz začal studovat tuto oblast a měl takovou představu, která byla pro
tehdejší dobu tak nepříjemná, že vyvolala spor, který trval 40 let. Bretz na
základě svých pozorování věřil v zastaralý názor ohledně změn formou
katastrof, považovaný v dané době za kacířský!
V roce 1923 vydal Bretz svou první vědeckou zprávu o své oblasti
působení13, ale nezveřejnil své podezření z velké katastrofální povodně; Tu
podle něj naznačuje pouze ohromné množství vody. Následně, ten stejný rok,
ve druhé publikované studii14 uvedl, že krátkou dobu trvající katastrofická
povodeň narušila tehdejší kaňony a naplavila na jejich dno obrovské nánosy
štěrku. Byl to do očí bijící katastrofismus; To byl názor, jaký byl tehdy pro
většinu vědců ve vědeckých kruzích zcela nepřijatelný. Geologická komunita
se musela vypořádat s tímto mladým vědcem, který předkládal hypotézy,
nebezpečně blízké biblické povodni.15 Přijetí Bretzových myšlenek znamenalo,
že se věda názorově posune do katastrofismu temných věků. To by nemohlo
být tolerováno.”16
Bretz, který byl profesorem geologie na univerzitě v Chicagu, se stal
předmětem soustředěného úsilí přesvědčování geologické komunity o svém
omylu. Potřebovali tohoto podmanivého kolegu, který se vydal cestou
připuštění katastrofického vývoje světa, potřebovali názorově usměrnit na
svoje uniformní vidění vývoje. Byl pozván k prezentaci svých názorů na
Geologickou společnost ve Washingtonu, DC. Aby se proti němu postavili,
“shromáždili se skutečné šiky pochybovačů, ohledně diskuse k hypotéze o
povodních.”17 Po úvodním slovu Bretze představilo pět vědců z prestižního
Geologického průzkumu Spojených států alternativní vysvětlení, jako je
působení ledu a jiné pomalé procesy. Je překvapivé, že dva z těchto vědeckých
odpůrců Bretze objevili Channeled Scabland! Zjevně se na schůzi rozhodli
změnit názor. Pokud jde o Bretze sého, pokračoval ve svém výzkumu s
katastrofickou chutí a čelil pokračující opozici. V Bretzových slovech jeho
“kacířství musí být jemně, ale neúprosně vytlačeno z povědomí.”18 Geologové
však následně našli důkazy o velkém starobylém jezeře, které pravděpodobně
sloužilo jako zdroj záplavových vod, které umožnily vznik Channeled
Scabland,19 a napětí se opět začalo zhoršovat. Následně další geologové uznali,
že Bretzovo vysvětlení je správné.
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Nakonec vyhrála data z hornin. V roce 1965 uspořádala Mezinárodní
asociace pro kvartérní výzkum geologickou exkurzi do této oblasti, aby
prohlédla důkazy. Na závěr výletu Bretz, který se nemohl zúčastnit, dostal od
účastníků telegram, ve kterém mu tlumočili své pozdravy a se závěrečnou
větou: “Jsme teď všichni katastrofisté.”20 O několik let později byl Bretz
oceněn Penrosovou Medailí, což je nejprestižnější geologická cena Spojených
států. Katastrofismus zvítězil a Bretz též. Tento současný “Noah” a jeho
podobná nežádoucí „povodeň“ byla potvrzena.
Do poloviny dvacátého století několik odvážných duší začalo naznačovat
další katastrofické události, které by vysvětlovaly skály a fosilie, které je
obsahovaly. Můžeme poděkovat dinosaurům za ránu z milosti přísnému
uniformismu. Jak zmizeli všichna ta monstra z úsvitu dějin? Bylo navrženo
mnoho myšlenek; Jeden vědecký článek uvedl 40 možných důvodů, od
stupidity až po změnu gravitační konstanty.21 V roce 1980 laureát Nobelovy
ceny Louis Alvarez z Berkeleyho kampusu na Kalifornské univerzitě 22 a podal
další možné vysvětlení, že neobvykle rozšířená hojnost prvku Iridium v
ložiscích na vrcholu křídového období (tj. Vrcholného období mezozoika na
obrázku 5.1) pocházelo z asteroidu, který po dopadu na Zemi vyhubil dinosaury. Tato překvapivá myšlenka byla obzvláště populární u veřejnoprávních
médií a geofyziků, ale jiné skupiny vědců, zejména paleontologové, kteří
studují fosilie, měly silné výhrady. Někteří zpochybnili interpretaci asteroidů,
protože část dinosaurů zřejmě vymizela z povrchu Země dříve, a proměnila
se ve fosilní vrstvy a existující důkazy pro rozšířenou vulkanickou aktivitu,
globální požáry nebo zvýšení teploty, které by mohly vysvětlit dinosauří
zánik.23
O podrobnostech probíhá nadále diskuze, ale dveře ke katastrofickým
interpretacím se otevřely. Tato změna byla charakterizována jako “skvělý
filozofický průlom”24, a dovoluje možnost rozpoznat katastrofy skrz geologické vrstvy ve skalách. Uznává se, že “ významná úloha velkých karastrof v
geologických dějinách je stále více uznávána.”25 Jiný geolog hovoří o “extrémních událostech s tak velkými a ničivými veličinami, které nebyly a
pravděpodobně nemohly být pozorovány vědecky.”26 Katastrofismus učinil
významný návrat, ale není to klasický katastrofismus, jako ten před dvěma
stoletími, kdy biblická potopa byla dominantním geologickým faktorem. V
současné době se často uvažuje o mnoha katastrofických událostech, ale
předpokládá se, že k nim nedochází často. Termín neokatastrofismus (nový
katastrofismus) získává podporu jako způsob identifikace tohoto nového druhu
katastrofismu.
Důležitá je i lekce, kterou se můžeme poučit z těchto změn interpretací. Po
tisíciletí myslitelé považovali katastrofy za normální součást historie Země.
Pak už po více než sto let byly katastrofy prakticky vyloučeny z geologických
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Obrázek 5.1 Hlavní rozdělení geologického sloupce vlevo a příklady některých reprezentativních organismů vpravo. Všimněte si ostrého kontrast mezi obdobím Prekambria, ve
kterém je pouze malé množství malých organismů, a Fanerozoika výše, které má velké
množství velkých organismů.
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interpretací. Změny musely být interpretovány jako postupné a v rámci
aktuálně aktivních procesů. Nyní jsou velké katastrofy opět vítány. Některé
starší, zamítnuté myšlenky, se mohou stát koneckonců správnými!

Geologický sloupec - co to je?

Neexistuje místo, kde byste se mohli podívat na vrstvy hornin Země a najít
vysoký sloupek, který je geologickým sloupcem. Geologický sloupec má spíše
podobu reprezentace nebo mapy, často v nějakém formátu vertikálního
sloupce. Jedna malá část geologické vrstvy je naskládaná na dalších, a je tak
znázorněna, přičemž ukazuje pořadí a hlavní rozdělení rozšířených vrstev
hornin, nacházejících se pod povrchem Země. Nejnižší vrstvy sloupce, které
vznikly nejprve, jsou v dolní části a poslední leží nahoře. Geologický sloupec
hrál důležitou roli v diskusi o Bohu a čase.
Jak je obvyklé při studiu přírody, je obraz komplikovanější, než to, co se
objeví nejprve a co naše mysl má tendenci předvídat. Často se stává, že chybí
mnoho částí geologického sloupce v jedné lokalitě; Můžeme říci, že chybí,
protože je najdeme v jiných lokalitách. Celkový geologický sloupec byl dán
dohromady tak, že se pečlivě porovnávaly skály a zejména fosilie nalezené v
nich, mezi jednotlivými lokalitami. Obrázek 5.1 uvádí ucelený přehled o
geologickém sloupci a některých charakteristických fosiliích, nalezených v
různých úrovních. Čísla na obrázku 5.3 vlevo představují obecně uznávaný
geologický věk, ale k tomuto výkladu existují vážné výhrady. Jednu z nich
budeme popisovat ke konci této kapitoly. Pravděpodobně na Zemi není žádné
místo s kompletním geologickým sloupem, ale jeho hlavní části jsou dobře
zastoupeny na mnoha místech.
Jednou z naprosto zřejmých skutečností, charakterizujících geologický
sloupec, je poměrně ostrý kontrast ve fosilních spojích, mezi níže položenými
prekambriánskými vrstvami a horními fanerozoickými vrstvami (viz obr. 5.1).
V dolní části se nacházejí pouze vzácné, malé, obvykle mikroskopické
organismy, přičemž pokročilé jsou v podstatě omezeny na horní část. Tento
kontrast není tím, co by se mohlo očekávat od postupné evoluce, a bude o něm
diskutováno později. Člověk také vidí postupný trend směrem k rostoucí
složitosti organismů, jak se vynoří skrze fanerozoickou část, a evolucionisté
to považují za velmi silný důkaz evolučního vývoje po miliony let.
Někteří kreacionisté interpretují geologický sloupec jako důkaz, reprezentující opakující se stvoření po dlouhé věky; Zatímco jiní považují biblickou
povodeň za významnou a rychlou katastrofickou událost, odpovědnou za
velkou část geologického sloupce. Tito také interpretují mírný trend zvyšující
se složitosti fosilních prvků, když jeden prochází geologickým sloupcem, což
odráží pořadí života a smrti původního rozdělení organismů před touto
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povodní.27 Jiní kreacionisté v geologickém sloupci popírají jakoukoli platnost
řádu;28 Některé z jejich pokusů o neplatnost se však ukázaly jako chybné.29

Tak málo času v geologickém sloupci pro vznik života

Evolucionisté jsou velmi závislí na dostatku času na velmi nepravděpodobné události, které potřebují k obhajobě svojí teorie. Tato závislost je
dobře ilustrována slavnou citací laureáta Nobelovy ceny George Walda, který
při odkazu na dvě miliardy let původu života, uvádí: “Vzhledem k tomu, že je
možné uvažovat o tak velkém množství času, nemožné se stává možným,
pravděpodobným, a prakticky jistým. Člověk jen musí čekat: čas sám o sobě
provádí zázraky.”30 Bohužel, pro vývojový model doby života, jakým je doba
15-ti miliard let předpokládaného stáří vesmíru, prakticky vůbec nepomůže,
když se hodnotí proti našim znalostem o chemii života a matematické
pravděpodobnosti. V kapitole 3 jsme hovořili o velmi nízké pravděpodobnosti
vzniku bílkovin nebo malých buněk, pokud se jedná o jednu příležitost. Ale
kdybychom měli spoustu času, což by umožnilo mnoho pokusů, vypadalo to,
že by to dramaticky zlepšilo možnost evolučního úspěchu. Nicméně, pokud
jde o původ života, pravděpodobnosti jsou tak malé a čas tak obrovský, že
účinky miliardy let geologického času si sotva můžeme všimnout. Samotný
čas nevykonává zázraky, které evolucionisté očekávají. Při pečlivém
vyhodnocení zjistíme, že evoluce má velmi málo času ve srovnání s tím, co je
skutečně zapotřebí. Dva příklady toho, jak dlouho bude trvat, aby se vytvořila
jen jedna molekula specifické bílkoviny, to ilustrují.
Když jsem byl vysokoškolák, jednou z mých cenných věcí byla kniha
Lidský osud, francouzského biofyzika Lecomta du Noüy. Kniha představuje
řadu vynikajících a důležitých otázek, ohledně tradičních pohledů na původ
člověka. V úvodní části knihy, du Noüy diskutuje o původu života a předkládá
některé výpočty o průměrné době, potřebné k produkci specifické molekuly
proteinu. Ve svém konzervativním přístupu k této otázce používá údaje, které
jsou pro vývojový případ velkorysé. Počínaje množstvím atomů ekvivalentních
počtu na naší Zemi odhaduje, že na vznik jedné specifické molekuly bílkoviny
bude potřeba 10242 miliard let.31 Nyní se předpokládá, že Země je stará méně
než pět miliard (5x109) let a připomíná, že každá číslice z “242” v exponentu
čísla “10242” násobí čas desetkrát. I kdybyste měli nekonečné množství času,
měli byste v průměru pouze jeden specifický druh molekuly bílkovin za
každých 10242 miliard let; Nicméně, vzhledem k tomu, že jemné proteinové
molekuly se neočekávají, bude jejich vývoj za těchto primitivních podmínek
trvat velmi dlouho a bude v podstatě nemožné, shromáždit dostatek potřebných
molekul. Pro život totiž potřebujeme mnoho proteinových molekul. Můžete si
v tabulkce 3.1 připomenout, že malý mikrob Escherichia coli má 4288 různých
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druhů bílkovinných molekul. Tyto různé druhy se mnohdy replikují na celkem
2 400 000 molekul bílkovin v jednom mikrobu a existuje mnohokrát více
druhů organických molekul, které jsou také potřebné. Navíc Escherichia coli
není ten nejmenší organismus, o kterém víme, že existuje. Pro nejmenší formu
nezávislého života, o kterém víme, stále potřebujeme nejméně několik stovek
různých druhů specifických proteinových molekul, takže nekonečné množství
času, při kterém se snaží vzniknout jemné proteinové molekuly, se nezdá být
přijatelným řešením. Nemůžete předpokládat, že by se tyto molekuly vyvinuly
samy od sebe navzájem, protože reprodukce ještě nezačala. Máme co do činění
s podmínkami ještě dříve, než nastane jakýkoli život. Dále musíte všechny
tyto molekuly spojit na stejném místě. Jako například, pokud máte všechny
části auta rozložené po celé Zemi, i po zillionech let, pokud nebudou shromážděny všechny části na stejném místě, velmi těžko si vyrobíte funkční auto.
Někteří evolucionisté poukazují na to, že jelikož organismy mají tolik
různých druhů bílkovinných molekul, jedna z nich, mezi všemi, by mohla
sloužit jako první proteinová molekula, takže první druh molekuly bílkovin
nemusí být tak specifický. Existují dva problémy s tímto návrhem. Za prvé,
takový model může fungovat jen na krátkou dobu na začátku života, protože
velmi brzy v procesu organizování života budete potřebovat specifickou
molekulu bílkovin, která by pracovala s první, aby poskytla smysluplné
uspořádání, které funguje. Za druhé, bílkoviny jsou velmi komplikované;
Celkový počet32 možných druhů proteinových molekul je 10130; A tento počet
je tak velký, že šance na produkci jakéhokoli ze stovek různých druhů
specifických proteinů, nalezených i v nejjednodušších mikroorganismech, je
virtuální nemožnost. Připomeňme, že v celém známém vesmíru je pouze 1078
atomů.
Další novější studie molekulárního biologa Huberta Yockeyho33 z Berkeleyho kampusu na Kalifornské univerzitě neposkytuje mnohem více
povzbudivých výsledků než ta, o které hovořil výše du Noüy. Yockey se
zaměřuje na stejný druh otázky, tedy, jak dlouho bude trvat, než se vytvoří
určitá proteinová molekula. Zahrnuje pokročilejší matematické informace a
předpoklady, ale namísto toho, aby začal od atomů, jak to učinil du Noüy, řeší
pouze otázku o době potřebné k sestavení bílkovin z aminokyselin, o kterých
se předpokládá, že jsou již přítomné. Proto, jak se dalo očekávat, přichází s
kratším časem, ale ten je stále extrémně dlouhý. Údaj, který uvedl du Noüy,
odráží více skutečnosti, která se očekává na primitivní Zemi. Yockey navrhuje,
aby evoluční postulovaná primární živá hmota34 byla velikost našich dnešních
oceánů a obsahovala molekuly 1044 aminokyselin. Jeho výpočty ukazují, že v
této hmotě by to trvalo průměrně 1023 let, aby se vytvořila specifická proteinová molekula.35 Nyní, protože předpokládaný věk Země je kratší než pět
miliard let (1010 let), tato doba se ukáže být 10.000 miliard krát časově kratší
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a to pouze na výrobu jedné specifické molekuly proteinu. Dá se tedy
předpokládat jen náhodou, že by potřebná molekula bílkovin opravdu vznikla
na začátku tohoto prodlouženého období, ale pak byste měli pouze jednu
molekulu a v průměru by se určitý druh tvořil pouze jednou za 1023 let. Je
vidět, že geologická doba je sice cesta, ale příliš krátká.
Samozřejmě, nemáte ani pět miliard let uvedených výše, aby se vytvořil
první protein, natož aby život vznikl na Zemi. Současný platný vědecký scénář
uvádí, že Země je 4,6 miliardy let stará a původně byla tak horká, že se musela
nejdříve ochladit, a to více, jak 0,6 miliardy let předtím, než by mohl začít
život.36 Někteří vědci předpokládají, že život začal již brzy, a to před 3,85
miliardami let, ačkoli tyto důkazy jsou diskutabilní. Jiní vědci se však shodují
na tom, že na základě metody rozpadu izotopů uhlíku jsou důkazy o životě a
prokazatelných fosilních nálezů, život vznikl na Zemi nejméně před 3,5
miliardami let.37 Ukazatel rozpadu izotopů uhlíku je založen na skutečnosti,
že živé věci mají tendenci volit o něco lehčí formu uhlíku (uhlík-12) před
těžšími formami (uhlík-13 nebo 14) a tento výběr se objevuje ve skalách. Tyto
výsledky by však mohly být způsobeny kontaminací uhlíku, pocházejícího ze
života na jiných místech. Jelikož jsme štědří ve vývoji, můžeme konstatovat,
že podle tohoto jejich návrhu by měl začít první život za méně než půl miliardy
let po vzniku Země, a to před 4 až 3,5 miliardami lety. To je jen desetina pěti
miliard let, která byla zmíněna v našich výpočtech. Vzhledem k těmto
nepatrným úpravám, však s ohledem na extrémní nepředvídatelnost, není
žádný rozdíl. Právě proto není dost času k provedení tohoto vývojového
scénáře.
V takových studiích pravděpodobnosti lze vždy navrhnout jiné předpoklady
a podmínky, které se snaží zkvalitnit šance, ale když čelíte takovým nemožným
předpokladům, je těžké nedospěl k závěru, že existuje skutečný problém a že
by se měly zvážit jiné alternativy. Řada vědců to udělala, a navrhla další
modely, o nichž jsme hovořili dříve.38 Toto jsou neuspokojivá vysvětlení,
protože neposkytují žádná řešení vzniku a vývoje stejných problémových
proteinových molekul, představujících komplexní specifické požadavky.
Kromě toho, nejsou jen bílkoviny, které je třeba vzít v úvahu, ale též tuky
(lipidy) a sacharidy; Ale všechny jsou relativně jednoduché ve srovnání s
DNA, která poskytuje základní informace pro život.
S otázkou o původu života souvisejí také nedávné diskuse o identifikaci
raného života. Stalwartské ikony nejstaršího života na Zemi jsou stále zahaleny
v kontroverzních diskusích, které se odehrávají v řadě vědeckých časopisů39 a
také i jinde. To, co věda kdysi považovala za prostou jednoduchou skutečnost,
se ukázalo jako velmi odlišné ve vztahu k současné úrovni poznání. Jeden
významný vědecký pracovník v této oblasti uvádí, že “Pro každou interpretaci
existuje stejná nebo opačná interpretace.”40 Ukazuje se, že některé z nej128
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důležitějších hornin, u nichž se předpokládá, že se v nich nejdříve objevuje
život, nejsou takové, A některé zkameněliny, které mohou vypadat jako fosilie,
ve skutečnosti jsou opravdu něco jiného. Tento druhý problém způsobil
spoustu studií fosilií z Precambrianu. Pouze některá zjištění jsou jednoznačně
nesporná; Jeden vědec, provádějící výzkum, našel téměř 300 různých
jmenovaných druhů, které jsou buď pochybné, nebo falešné fosilie.41 Toto není
oblast studia, kde můžete pouze povrchně přijmout to, co čtete ve vědecké
literatuře.

Kambrická exploze: Velký třesk evoluce?

Zdá se, že fosilní záznam hornin naznačuje, že se život postupně vyvíjel
přes 3,5 miliardy let? Vůbec ne! Jak bylo zmíněno výše, většina paleontologů
- tedy vědců, kteří studují fosilie - věří, že život vznikl zhruba před 3,5
miliardami let. Úžasná věc je, že po většinu navrhovaného času od té doby
neexistuje prakticky žádný vývojový pokrok. O předpokládané tři miliardy let
později, což je pět šestin evolučního času, většina organismů je stále složena
pouze z jedné buňky (obr. 5.1). Celý dlouhý Precambrianský čas nevykazuje
žádné výrazné zvýšení složitosti.
Když se dostanete dále do geologického sloupce, narazíte na to, co
evolucionisté nazývají Kambrická exploze (obr. 5.1 a 5.2, Grand Canyon –
Velký kaňon, šipka vlevo), když se dostanete do části Fanerozoikum, kde se
nachází velké množství základních typů zvířat, které se objeví celkem náhle.
Tyto typy jsou označovány jako píďalkovití a reprezentují různé hlavní skupiny
zvířecí říše. Tyto skupiny jsou definovány velkými rozdíly ve stavbě jejich
těla. Mezi nejznámější příklady různých píďalkovitých živočichů patří hlemýžď, houba, hvězdice (ostnokožci) a zvířata s páteří, jako je ryba nebo vy a
já (strunovití).
Někteří evolucionisté mluví pouze o 5 až 20 milionech let pro toto období
kambrické exploze,42 ale časové úseky jsou špatně definované. Poměrově,
když předpokládáme, že by evoluční doba byla jedna hodina, většina fosilních
živočichů by se objevila za méně než jednu minutu. Časový vztah pro
kambrickou explozi je graficky znázorněn na obrázku 5.3 (černá šipka) a
obrázku 5.1 (dolní černá šipka). Samuel Bowring z Massachusettského
technologického institutu, který je specialistou na zkoumání hornin, to komentuje: “A co se mi líbí, je, zeptat se mých přátel biologů, jak rychle může začít
evoluce převládat před tím, než se začnou cítit nepohodlně?”43 v Komplexní
studie44 o fosilních distribučních zprávách v Prekambriu se objevují pouze tři
definované návrhy řešení tělesné stavby kmene živočichů (Žahavci, Houbovci
a některé druhy červů) přičemž tyto nejsou v geologických vrstvách hluboko
dole, ale blízko k vrstvám z období Kambria45 (stáří asi kolem 50 milionů let)
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Obrázek 5.2 Velký kaňon řeky Colorado. Šipka vlevo ukazuje místo exploze v Kambriu.
Vrstvy pod šipkou jsou vrstvami Prekambria; Ty nad ní jsou z Fanerozoika. Šipka vpravo
ukazuje na předpokládanou mezeru ve výši 100 milionů let v geologickém sloupci. Zde
chybí jak Ordovik, tak Silur, ale předcházející vrstva vykazuje malou erozi.

a pouze šest ve všech pozdějších geologických obdobích, které představují půl
miliardy let!
Existují další populační exploze. Někteří naznačují malou Avalonskou
explozi zvláštních organismů Ediacran (obr. 5.1) těsně před explozí v Kambriu.
Výše ve fosilních vrstvách nalezneme další menší exploze druhů organismů,
jako je “Paleocenní placentární populační výbuch”46 nejmodernějších skupin
savců. Stejnou situaci nacházíme u většiny živých ptáků. Podle standardního
geologického časového měřítka tato exploze trvala méně, než 12 milionů let.
To je velmi malý časový úsek pro provedení všech předvídaných změn. Druh
typicky žije ve fosilním záznamu jeden až několik milionů let, takže podle
těchto důkazů je tento čas dostatečný na produkci pouhých deseti po sobě
jdoucích druhů, místo všech rozmanitých druhů většiny živých savců nebo
ptáků! Odráží-li takový krátký čas vývoj tak pestrobarevných druhů savců,
jeden evolucionista připomíná, že “toto je zjevně absurdní”47, a navrhuje
nějakou rychlou evoluci, jako řešení. Jiní evolucionisté se snaží tento problém
vyřešit tím, že naznačují, že nové druhy se zrodily z počátku fosilních druhů,
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Obrázek 5.3 Evoluční časový rozsah. Černá šipka ukazuje na oblast exploze v Kambriu,
během které se nejprve objeví většina fosilních živočichů. Jsou uvedena data, která však
nebyla schválena autorem.
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čímž se snížila doba, potřebná pro objevení se nového druhu. Nicméně, s cílem
omezit významně časový paradox, je třeba předpokládat obrovské množství
velmi náhodného vzestupu počtu druhů a očekává se bohatý fosilní záznam o
této činnosti, ale zdá se, že tento záznam v příslušných geologických vrstvách
prakticky vůbec neexistuje.48 Pokusy o vysvětlení jednotlivých populačních
explozí tímto způsobem je, zdá se, určitě v kategorii pohádek.
Závažným problémem evoluce je způsob, jak vytvořit najednou několik
náhodných mutací, aby byla zajištěna hodnota přežití pro vyvíjející se
vzájemně závislé části nových systémů. Zatímco rychle se množící mikroorganismy mohou projít krátkými změnami, bohužel tomu tak není u
pokročilých organismů, které mohou někdy vyžadovat mnoho roků mezi
jednotlivými generacemi. Výpočty Michaela Behevého49 naznačují, že i na
první pohled velmi dlouhé geologické věky jsou příliš krátké, aby se
přizpůsobily možným nepravděpodobnostem. To je obzvláště akutní problém
u pokročilých organismů, jako jsou plazi, ptáci a savci, které se množí velmi
pomalu; A tyto organismy jsou hojně zastoupeny ve fosilním záznamu.
Náhlý vzestup počtu druhů velkých druhů zvířat a rostlin vypadá spíše jako
stvoření ze strany Boha, než postupného evolučního vývoje. Evoluce potřebuje

Obrázek 5.4 Ilustrace jednoduchého typu kladogramu pro živé obratlovce. Evoluce je zobrazena čarami, začínajícími dole, a pokračujícími směrem k živým formám, zobrazeným
nahoře. Písmena podél čáry označují vznik nových, jedinečných vlastností. V tomto modelu si všimněte, že teplokrevná vlastnost T se vyvinula nezávisle na ptácích a savcích
paralelním vývojem. Další detaily o charakteristikách různých skupin jsou považovány
za odlišné, a proto jsou navrženy složitější vztahy. Plazi se v tomto modelu již nepovažují
za platnou skupinu.
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spoustu času, aby vyhověla prakticky nemožným událostem, nezbytným pro
vytváření různých složitých forem života. Nicméně, mnoho fosilních typů,
které se náhle objeví, vůbec nemají na svůj vývoj žádný čas. Na druhé straně
ti, kteří upřednostňují božskou hypotézu, vidí populační explozi v Kambriu
jako důkaz schopnosti Boží tvorby, někteří ji konkrétně interpretují jako důkaz
první skupiny organismů, které vymřely během katastrofické biblické povodně.

Nový evoluční trend: Kladistika

V biologii probíhá tichá revoluce, kterou si veřejnost sotva uvědomuje. Náš
společný pohled na organismy tradičním způsobem je nahrazen “zcela evolučním směrem pohledu na přírodu.”50 To je velmi odlišná interpretace různých
organismů, které na Zemi nacházíme. Předpokládaný evoluční rodový původ
organismů a místo jejich výskytu, se stává rozhodujícím faktorem při seskupování těchto organismů. Toto dovoluje evolucionistům tvrdit, že dinosauři
jsou ptáci, protože tyto dvě skupiny mají společné některé znaky s dalšími
jedinečnými charakteristikami navzájem (odvozenými faktory nebo synapomorfiemi), než s jinými skupinami.51 V těchto novějších studiích byla

Obrázek 5.5 Ilustrace jednoduchého kladogramu pro vztahy mezi dámskými klobouky.
Evoluce by pokračovala nahoru v nových řádcích diagramu. Všimněte si, že pásky „S“
se vyvinuly nezávisle dvakrát pro jednotlivé typy klobouků paralelním vývojem. Schéma
znázorňuje, že můžete vytvářet kladogramy pro mnoho věcí, včetně člověkem
vytvořených výrobků, jako jsou dámské klobouky. Někteří evolucionisté poukazují na to,
že kladogramy nemusí nutně představovat evoluční vztahy, i když se to často stává.
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provedena sofistikovaná zlepšení v analýze se zvláštním důrazem na jedinečné
vlastnosti, jako jsou kosti dlouhého krku atd., které se nenacházejí v jiných
skupinách. To je v rozporu s obecnými charakteristikami, které obvykle máme
při klasifikaci organismů, jako jsou hadi a ptáci.
Při těchto srovnáváních se zvažuje velké množství různých faktorů v živých
organismech, kde se jako hlavní kritéria často stávají podobnosti v DNA.
Předpokládá se, že čím blíže je podobnost DNA mezi dvěma druhy organismů,
tím bližší bude evoluční vztah a tím méně času, který uplynul od doby, kdy se
organismy vyvíjely nezávisle na sobě. Zdá se, že má smysl, když předpokládáte vývoj formou evoluce. Ale podobnosti v DNA jsou právě to, co byste
očekávali při stvoření od Boha. DNA určuje, jaký bude organismus, a je téměř
bezpochyby, že podobný organismus bude mít podobnou DNA a čím více
podobností tu bude, a to má vliv i na skutečnost, zda se organismy vyvinuly
nebo byly vytvořeny.
Někdy jsou evoluční vztahy ilustrovány spojovacími čarami v diagramech
nazývaných kladogramy, které mohou přicházet v mírně odlišných formách a
interpretacích. V těchto diagramech tvoří evolučně příbuzné organismy skupinu nazvanou “klad”, která může mít libovolnou velikost v závislosti na tom,
jaké jedinečné vlastnosti jsou zvažovány. V extrémním případě, pokud používáte správný druh “jedinečných” charakteristik, můžete vytvořit obrovský
strom života všech živých organismů a to odpovídá evoluční víře, že všechny
životní formy jsou si příbuzné. Obrázek 5.4 je zjednodušený kladogram našich
živých obratlovců. Obratlovci poskytují známý příklad svého stromu života a
tento kladogram byl použit k představení konceptu v základní paleontologické
učebnici. Jedinečné charakteristiky jsou navrženy podle linií kladogramu, a
vystupujete v po jednotlivých hierarchických krocích. V tomto grafu označuje
název “čtyřnožci” čtyři segmenty všech skupin, když se budete řídit řádky od
tohoto bodu dále. Skutečný obraz se stává složitějším. Pokud se jedná o
podrobnější unikátní faktory obratlovců, získává jejich strom života jiný a
složitější vztah, než ve schématu 5.4.52 Například tradiční druh plazů (ještěrky,
krokodýly, želvy, hadi) se nyní nepovažuje za platnou skupinu, protože sdílí
příliš mnoho charakteristik s jinými skupinami, zejména s ptáky.53 Je třeba mít
na zřeteli, že nerozlišující použití jedinečných charakteristik, které jsou
považovány za velmi důležité, může někdy naznačovat velmi zvláštní evoluční
vztahy, jako je např. některé ryby s nepatrným druhem plic, protože jsou blíže
příbuzné krávám než jiným rybám.54
Kladogramy obvykle formou diagramu ukazují, jaké jedinečné faktory jsou
považovány za důležité při určování navrhovaného vzorce evoluce. Výběr
těchto faktorů může být obtížný a příliš často se stává, že některé druhy mají
sice podobné charakteristiky nebo části těla, jako oko chobotnice a ryby, které
mají stejnou základní strukturu, ale předpokládá se, že se vyvinuly nezávisle
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na sobě, více než jednou (paralelní vývoj, konvergence), a proto nejsou mezi
sebou související. Tento druh myšlení pomáhá spoustě podvodů při snaze určit
evoluční vztahy. Na druhou stranu, kladogramy mohou být velmi sofistikované
a představují komplikovaný proces, který pečlivě analyzuje jedinečné podobnosti mezi skupinami organismů, které používají nejkratší možnou dráhu,
reprezentující vztahy. Skutečný problém s kladogramy spočívá v tom, že vzory
neznamenají, že organismy se nezbytně vyvíjely navrženým způsobem nebo
jakýmkoli jiným způsobem a někteří evolucionisté na to poukazují; v
kladogramech jsou zobrazeny podobnosti, evoluce je obvykle jen naznačena.
Kladogramu můžete použít i na hru s různými věcmi, jako jsou hračky nebo
domy. Obrázek 5.5 ilustruje navrhovaný “kladogram” pro vývoj dámských
klobouků, ale všichni víme, že klobouky se nevyvíjejí sami od sebe, ani od
společného kloboukovitého předka; Byly navrženy lidmi. Skutečnost o vztahu
organismů může být velmi odlišná od znázornění kladogramů.

Ignorování fosílií

Další nedávný trend se týká zejména vlivu času. Zatímco fosilie nám dávají
nejlepší stopy, které máme o minulém životě na Zemi, vědci nemohou
ignorovat důležité důkazy z fosilních záznamů, i když to bude vypadat účelné.
Ne všichni se na tom shodují, a tento trend vyvolal významné debaty. Zatímco
jeden expert, který vliv času upřednostňuje, se domnívá, že “čas nevíme jako
zvlášť důležitý,” jiný, který je opatrnější, tvrdí, že “tolik z toho je jen horká
bublina.”55 Toto druhé tvrzení se může ukázat být jedním z těch velmi špatných
nápadů! Nevíme, jakým směrem bude věda ubírat, ale jen trend je alarmující.
Tento nový přístup dovoluje evolucionistům vysvětlit problémy, jako je
kambrická exploze, neboť ve své paradigmii56 DNA naznačuje, že se zvířecí
druhy vyvíjely nezávisle na sobě mnohem dříve.57 Zajímavé je, že vzhledem
k tomu, že změny DNA jsou velmi pomalé a protože rozdíly mezi DNA
různých živočišných druhů jsou velmi velké, druhy se musí vyvíjet dlouho
předtím, než se fosilie poprvé objeví ve skalách. Opět to hraničí se
zapracováním faktů bez uvažování vědy.
Abychom zjistili, jak rychle se DNA mění, použijeme molekulární hodiny,
které často používají předpokládaný geologický čas pro odhad rychlosti změny.
Je zřejmé, že molekulární hodiny se ukázaly být velmi nespolehlivé,58
Výzkumní pracovníci se odvolávají na “extrémní kolísání frekvence v molekulárních hodinách”59 a že “zůstávají problémy s vytvářením přesných
kalibračních bodů, správně zakořeněnou fylogenezí a přesnými odhady
potřebného času při větvení skupin organismů.60 Impozantní paleontolog
James Valentine z kampusu Kalifornské univerzity v Berkeley poukazuje na
to, že “bohužel míra molekulární evoluce není jako biologické molekulární
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hodiny; Různé části molekul se vyvíjejí v různých poměrech, molekuly ve
stejném směru se liší v rychlosti jejich změny v čase, různé molekuly se
vyvíjejí v různých poměrech a homologické molekuly v různých taxonech se
vyvíjejí v různých poměrech.”61
Navzdory těmto nedostatkům jsou předkládány návrhy, že vývoj některých
základních druhů zvířat se mohl uskutečnit již půl až jednu miliarda let dříve
než kambrická exploze,62 ale v podstatě pro tuto obrovskou dobu nebyly
nalezeny žádné podstatné fosilie. Tato doba je stejně dlouhá nebo dokonce
dvakrát tak dlouhá, jako celá doba navrhovaná pro vývoj téměř všech
organismů od exploze v Kambriu, až po současnost.
Paleontologové, kteří studují fosilie a věnují více pozornosti jejich
významu, jsou ve svých odhadech toho, jak se dlouho předtím, než nastala
populační exploze jednotlivých druhů živočichů v Kambriu, vyvíjeli.
Připomeňme si, že na základně V části Fanezoroika, kterou nazýváme
Kambrium, nacházíme v horninách během populační exploze spoustu různých,
dobře zachovaných živočišných druhů, ale prakticky bez vývoje. Aby vysvětlili
tento náhlý vznik, evangelisté mluví o fosilních vzácných zkamenělinách
živočichů a údajných zvířecích stopách, které se nacházejí v Prekambriu.
Nicméně, jestliže se evoluce živočišného kmene druhů uskutečnila před
kambrickou explozí, měly by existovat nejméně tisíce dobrých zkamenělých
zvířecích zkamenělin, které představují zvířata, která se vyvíjejí a při vývoji
mohou vznikat i druhy nové, nicméně ale prakticky z té doby před explozí
neexistují žádné.
Je obzvláště deprimující, když vidíme, že prověřené údaje, které máme o
rozložení fosilních sloučenin, nyní v podstatě ignoruje řada výzkumných
pracovníků, jak postupují nové trendy v evoluční klasifikaci. To, proč je tuto
ignoraci tolik vědců ochotno udělat, ukazuje, jak snadno může být věda řízena
teorií, místo skutečností, vytvořenou v přírodě. Před více, než půl stoletím
Richard Lull, známý paleontolog a ředitel světově proslulého Peabodyho
muzea na Universitě v Yale, oslavoval fosilie jako “poslední odvolací soud,
když je do vědy přinášena evoluční doktrína”63. Může to být případ, ale nyní,
když fosilní záznam potvrzuje vážné problémy pro evoluci, je tendence je´j
ignorovat. Konečný odvolací soud pro evoluci se může stát jen pochybnou
aplikací předpokládaných molekulárních hodin a nesporným předpokladem,
že evoluce proběhla.

Chybějící odkazy

Když se podíváte skalními vrstvami dolů, do nejnižších vrstev, najdete
mnoho stovek fosilních želv; Některé jsou obrovské, přes tři metry dlouhé.
Pak pod nejnižší želvou nenacházíte evoluční vazby mezi želvami a
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předpokládaným ještěrovitým evolučním předkem želvy. Želvy jsou jiný druh
zvířete a náhle se objeví. Totéž platí pro fosilie těch vědců, kteří zakazují
létající plazy nazývané Pterosaurus, stejně jako fosilní netopýry a mnoho
dalších skupin, jako je mnoho zvířecích druhů, které se náhle objevují
v kambrické explozi (obrázek 5.1). Evoluční problém výbuchu v Kambriu není
jen to, že se najednou objevuje mnoho zvířecích druhů v poměrně krátkém
čase; Je také problémem, že pod výbuchem v Kambriu nenajdete fosilie
přechodných forem, ze kterých by se tyto živočišné kmeny měly vyvinout.
Ostatní hlavní skupiny organismů se ve fosilním záznamu také objevují náhle.
Opět, pokud se skutečně vyvinuli, měli bychom najít fosilie všech druhů
přechodových typů pod nimi, protože během vývoje se pomalu rozvíjelo velké
množství živočišných kmenů.
Charles Darwin si byl velmi dobře vědom tohoto problému a upřímně to
uznal ve svém slavném svazku “O původu druhů”. “Jenže v poměru k tomu,
že tento proces vyhlazování působil v enormním měřítku, musí být skutečně
obrovský počet intermediálních odrůd, tvořících mezičlánky a vývojová
propojení, která dříve na Zemi neexistovala. Proč tedy není každá geologická
formace a každá vrstva plná takových přechodových typů? Geologie jistě
neodhalí žádný takový jemně odstupňovaný organický řetězec; A možná je to
nejzřejmější a nejvážnější námitka, která může být namířena proti mé teorii.”64
Darwin pak věnuje mnoho stránek vysvětlujících, že důvod, proč nemáme
odkazy na přechodové živočišné druhy, je to, že geologický záznam je velmi
nedokonalý. Mluví o částech geologického sloupce, které na mnoha místech
chybí po celé Zemi, a náhodně odkazuje na nápadný rys, že podkladová vrstva
v těchto mezerách nevykazuje účinky času. Tímto způsobem neúmyslně
představuje významný problém po dlouhou dobu, potřebnou pro pomalý
evoluční proces, který sám navrhuje. Můžete zjistit, že v geologickém sloupci
jsou mezery, protože chybějící části, zejména charakteristické fosílie, se
nacházejí jinde na Zemi. Dále Darwin hovoří o “mnoha případech zaznamenaných ve formě formace, kdy byla po obrovském časovém úseku tato
živočišná formace přiměřeně pokryta jinou, pozdější formací, přičemž podkladové lůžko utrpělo v průběhu celého období opotřebení.”65 Darwin znamená, že vrstva těsně pod mezerami, u které se předpokládá, že je mnohem
starší, a na druhé straně mnohem mladší vrstva těsně nad mezerou, leží v
rovinném kontaktu s ostatními vrstvami. Vzhledem k tomu, že spodní vrstva
je plochá, je to důkaz, který naznačuje, že “obrovský časový interval”, nikdy
nenastal, poněvadž nedochází k ozdravení času, jako je během očekávané
nepravidelné eroze. Geologové nazývají tyto hlavní mezery, kde v nich nejsou
žádné, nebo je v nich jen málo důkazů, diskorgance; A je-li eroze mírná, mají
tendenci, nazývat ji neshodami. Nedostatek “opotřebení” v těchto plochých
mezerách vede k jejich obtížnému rozpoznání, a je třeba pečlivě prostudovat
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fosilie, aby vůbec tyto mezery byly nalezeny. Stejně jako příslovečná díra v
koblize neexistuje nic, co by znamenalo mezeru; Ale jejich hojnost, a hladkost
jejich kontaktů, vyvolává vážnou otázku o platnosti dlouhého geologického
vývoje, včetně komplikovaného procesu radiometrického datování, který se
často používá k jeho zjištění.66
Adam Sedgwick, Darwinův starý profesor geologie na Cambridžské
universitě, neměl problémy s časově dlouhým geologickým stářím, ale měl
velmi vážné pochybnosti o vývoji. Nezviklalo ho, že Darwin vystoupil s
názorem, že při vývoji byly obrovské časové intervaly, ve kterých vrstvy
chyběly, ale přitom nedošlo k opotřebení spodní vrstvy hornin. Darwin se tento
jev pokoušel vysvětlit jako oblasti na dně moře, ale to se nezachází ani s
fosiliemi, ani s druhy hornin, které najdeme v těchto mezerách. V kritice, která
vyšla v Divákovi, Sedgwick ne příliš jemně komentuje, že “nemůžete vytvořit
dobré lano pouze ze vzduchových bublin”, a když mluvíme specificky o
mezerách, ptá se: “Kde máme důkaz o jakémkoli obrovském geologickém čase
pro provedení změn? Fyzický důkaz je proti tomu. Pro podporu svojí
neopodstatněné teorie by Darwin potřeboval nespočetné množství tisíciletí, z
nichž nemáme žádné odpovídající fyzické památky.”67 Ve Velkém kaňonu
můžete snadno vidět situaci ve vrstvách (obr. 5.2, šipka vpravo), kde se
vyskytují ordovické a silurské období, Více než 100 milionů let tady ve
vrstvách hornin chybí, a přesto jsou zde jen velmi omezené důkazy o erozi
podkladové vrstvy v této mezeře. Ve vrstvách Grand Canyonu existuje řada
dalších mezer, ale jak vidíte, vrstvy v této části geologického záznamu jsou
velmi ploché. Kontrast ploché spodní vrstvy v těchto mezerách s dramatickým
nepravidelným řezem Velkého kaňonu sám o sobě ilustruje hádanku. Čas
produkuje spoustu nepravidelné eroze, jako je Velký kaňon, ale v těchto
mezerách vrstev vidíme málo eroze.68 V průběhu času jsou eroze ničivé. Na
základě průměrných rychlostí eroze na kontinentech Země byste očekávali, že
jejich povrch bude snížen o tři kilometry (dvě míle) za 100 milionů let a to je
dvojnásobek hloubky celého Velkého kaňonu!“69 Problémy, které měl Sedgwick s nedostatkem fyzických důkazů po velmi dlouhou dobu, navrženou v
těchto mezerách, zůstávají nevyřešeny.70 Každé zkrácení standardního geologického časového měřítka, zanechává ještě méně času na již tak velmi málo
pravděpodobnou evoluci. Údaje o mezerách silně podporují biblický model
původu.
Téměř o století a půl později, jsou Darwinovy obavy z nedostatku
mezilehlých fosilních forem, stále velmi živé. Od té doby jsme sbírali nesčetné
množství fosilních forem, a když se dostaneme nahoru přes následující vrstvy,
náhle se objeví velké druhy, u kterých se nezdá, že by se postupně vyvíjely od
různých předků. Někteří výzkumníci tento problém uznávají. Známý
paleontolog Robert Carroll, který hájí evoluci, poukazuje na to, že “fosilie by
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měly vykazovat nepřetržitý pokrok mírně odlišných forem, které spojují
všechny druhy a všechny hlavní skupiny navzájem v téměř nerozbitném
spektru. Ve skutečnosti jsou nejzachovalejší fosilie stejně snadno zařazeny do
relativně malého počtu velkých skupin, jako jsou živé druhy. “Když mluvíme
o vlastnostech různých druhů květin, konstatuje, že” v žádném případě
neexistuje postupný vývoj znaků této skupiny organismů.”71 Při diskusi o
vztahu mezi teorií paleontologie a biologie David Kitts na univerzitě v
Oklahomě komentuje, že “navzdory jasnému slibu, že paleontologie poskytuje
prostředky pro” uzření “evoluce, představila pro evolucionisty některé
nepříjemné obtíže, Z nichž nejznámější je přítomnost “mezery” ve fosilním
záznamu. Evoluce vyžaduje postupné přechodové formy mezi druhy, a
paleontologie je neposkytuje.”72 Paleontolog T. S. Kemp z Oxfordské univerzity znovu potvrzuje problém, který nalezneme, když komentuje, že”
pozorovaný fosilní vzorec je vždy neslučitelný s postupným evolučním
procesem. Fosilie pouze extrémně vzácně pocházejí z linie jemně odstupňovaných mezilehlých forem, které spojují předky s potomky.”73 Proto nabízí
různá jiná možná vysvětlení evoluce a fosilních záznamů.
Někteří evolucionisté, jako Stephen Gould na Harvardu, naznačili, že
evoluce postupuje malými skoky a během rychlých skoků (tj. Přerušovaného
modelu rovnováhy) zůstává spousta fosilních záznamů. Ale to jen málo
odpovídá na otázky k vyřešení problému s evolučními faktory ve fosilním
záznamu, protože skutečný nedostatek meziproduktů je nejvýraznější právě
mezi hlavními skupinami, jako je živočišný strom, a problém se zdá být navíc
ještě mnohem vážnější v rostlinné říši. Ve velkých mezerách, mezi hlavními
skupinami organismů, byste očekávali největší počet evolučních meziproduktů, které by překlenuly mezery, a to je přesně tam, kde jsou meziprodukty
a přechodové formy organismů zřetelně nepřítomné.74 Kde byste měli najít
spoustu malých evolučních skoků mezi kmenem a jeho větvemi, tam je záznam
prakticky, ne-li úplně, vymazaný. Navzdory tomu někteří evolucionisté, včetně
mluvčích Národní akademie věd, tvrdí, že mnohé mezery byly vyplněny.75 V
tomto případě to není pravda. Mohou být navrženy meziprodukty pouze pro
několik menších mezer ve vrstvách hornin. Při zkoumání je třeba mít také na
paměti, že nalezení prostředku ještě neprokazuje evoluci; Mohla by to být jen
další vytvořená varianta jednoho druhu organismu, mající vlastnosti, které by
evolucionisté interpretovali jako přechodné.
Zdá se, že mnoho evolucionistů nechápe skutečný význam fosilních záznamů. Ukazují na izolované návrhy mezilehlých přechodových částí nebo
forem. To není to pravé, co potřebují, aby dokázali, že se skutečně objevila
evoluce. Nyní jsme identifikovali mnoho milionů fosílií, které obsahují více,
jak čtvrt milionu různých druhů. Čím více těchto druhů zjistíme, tím bezpečněji se zdá, že nedostatek přechodových druhů je skutečným faktem. Při
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identifikaci mnoha druhů byste samozřejmě očekávali, že některé budou
považovány za přechodové a existuje několik příkladů, přičemž můžeme
očekávat v budoucnu i další. Těchto nemnoho výjimek má jen nepatrný vliv
na řešení problému evoluce. Vskutku, mnohé z nich nejsou skutečné přechodové typy, ale to, co nazýváme mozaikami, ve kterých organismus vykazuje
několik charakteristických vlastností ze dvou skupin organismů, o kterých se
má mluvit, a každý znak, jako je peří nebo kotník, je sice zcela rozvinutý,
nicméně ale není ve struktuře daného organismu.
Kdyby se evoluce skutečně uskutečnila, jak se organismy pokoušely vyvíjet
za miliardy let, a to s malými úspěchy a mnoha očekávanými neúspěchy,
bychom měli najít solidní kontinuitu přechodových typů organismů, a ne jen
pár pochybných výjimek. Tato pevná kontinuita by měla být obzvláště výrazná
v geologickém sloupci těsně pod vrstvou, ve které se najednou objevují hlavní
skupiny, jako je například exploze v Kambriu nebo vzhled moderních savců a
ptáků. Mělo by existovat mnoho tisíců meziproduktů, u nichž se dá téměř vše
navrhnout.76 Charles Darwin se opravdu ptal na správnou otázku, když se, jak
bylo popsáno výše, zeptal: “Proč tedy není každá geologická forma a každá
vrstva plná takových přechodových typů a vazeb?”77

Závěrečné připomínky
Otázka, jak rychlý byl vývoj organismů v minulosti, vyvolala velké
množství nových otázek se značnými důsledky pro otázku Boha a stejně
významné důsledky pro fungování vědy. Jsme konfrontováni s množstvím
konfliktních závěrů o čase. Ve vědě jsme sledovali hypotézu konceptu
katastrofismu, který byl nejprve přijat, poté pohřben a nedávno opět vzkříšen.
Dá se jen velmi málo rozlišit, zda vývoj probíhá miliardy let. Celý
geologický čas je naprosto nedostatečný. Pokud věříte ve stvoření,78 pak
všemocný Bůh není časově vázán a nepotřebuje moc času na vytvoření světa
a života v něm. Na druhé straně, evoluce potřebuje mnohem, opravdu mnohem
více času, než ve skutečnosti má. V podstatě není čas ani na to, vyprodukovat
dokonce i jednu specifickou proteinovou molekulu v obrovské prvotní prebiotické polévce molekul organické hmoty, natož aby se vyvíjely všechny
různé formy života od mikrobu až po velrybu.
Nezdá se, že se věda snaží najít Boha. Současný idealismus je silnou
obranou naturalistického vývoje. Nezávislost na důsledcích fosilních záznamů,
ať už jde o krátký čas v geologickém sloupci z hlediska původu života, o velké
explozi organismů v Kambriu nebo o nedostatku přechodových typů organismů mezi hlavními druhy zkamenělin, dokládají, jak snadno věda může
ignorovat data. Je toto stejný druh úvahy, jako když věda ignoruje důkazy, že
existuje Bůh? V následujících kapitolách věnujeme zvláštní pozornost některým zvláštním rozlišovacím vlastnostem vědy.
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Kapitola 6

Móda ve vědě
Téměř každý může být vědec; Téměř
nikdo však nemůže být dobrý vědec.1
L. L. Larison Cudmore, biolog

Vzorce myšlení
Můj profesor fyzické geologie diskutoval o úžasném typu “skládačky” mezi
východním a západním pobřežím Atlantského oceánu. Poznamenal, že o
desetiletí dříve vyslovil člověk, který se jmenoval Wegener, hypotézu, že
Evropa a Afrika existují již dávno vedle Severní a Jižní Ameriky a mezi nimi
původně nebyl žádný Atlantský oceán. Následně se tento velký super kontinent
rozpadl na menší kontinenty, které umožnily vytvoření Atlantického oceánu
mezi nimi. Můj profesor také zmínil, že zatímco tato myšlenka byla zajímavá,
nikdo ji už nevěnoval příliš pozornosti. To, co si neuvědomil, je, že o šest let
později by se geologická komunita úplně obrátila z téměř úplného odmítnutí
až k téměř úplnému přijetí Wegenerovy myšlenky.
Tato nová myšlenka, která říká, že se kontinenty pohybovaly, byla revoluční
a ovlivnila mnoho geologických interpretací, zejména myšlenky o tom, jak se
světové kontinenty, hory a oceány vytvořily. Všechny učebnice musely být
přepsány. Život v průběhu tohoto velkého posunu v myšlení byl jak vzrušující,
tak vzrušující. Bylo to opravdu velmi vzrušující, protože se objevilo tolik
nových interpretací a protože názory Wegenera, které byly tak kriticky
posuzovány ještě o pár let dříve, zejména americkými geology,2 se ukázaly být
koneckonců pravdivé. Bohužel Wegener zemřel ještě dlouho předtím, než se
jeho nápady potvrdily. Tento posun byl opatrný, protože existovalo stále
mnoho lidí, kteří se zajímali o to, kolik současně zesměšňovaných myšlenek
se brzy stane přijatým dogmatem. Změna přesvědčení, že se kontinenty
pohybovaly, byla dramatická a zásadní. Bylo komické, jak tehdy probíhaly
debaty. Před přijetím tohoto názoru jste nebyli součástí geologické komunity,
pokud jste věřili, že se kontinenty pohybují. Poté se věřilo, že kontinenty
klouzaly mezi sebou, jinak z vás byl pro změnu geologický outsider. Zdá se,
že dominovaly sociologické faktory. Zarážející bylo, jak takové velké skupiny
vědců by si mohli být tak jisté, že se kontinenty nepohnuly a pak, velmi brzy
poté, byli naopak přesvědčení, že to udělali. To naznačuje, že vědci mají
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tendenci jednat jako sjednocené skupiny, které jsou navzájem loajální svým
nápadům, namísto nezávislých vyšetřovatelů. Nejen vědci to dělají; Tuto
tendenci vidíme také v mnoha jiných oblastech, jako je nacionalismus, politika
a náboženství. To může mít hluboké důsledky, když se snažíme interpretovat
vědu. Je věda stálý pokrok směrem k pravdě, jak to někteří vědci mají tendenci
věřit, nebo je to o tom, že vědci kopírují chování stáda, když přesouvají svoji
podporu z jedné myšlenky na druhou?
Účastnil jsem se konference Mezinárodní asociace sedimentologů, kde
zazněly všechny technické přednášky o tom, jak identifikovat a interpretovat
struktury a různé změny, které probíhají v procesu geologické sedimentace.
Nicméně, co bylo pravděpodobně nejdůležitějším projevem konference,
nebyly detaily o tom, jak se chovají sedimenty, ale o tom, jak se chovají vlastní
sedimentologové (ti vědci, kteří studují sedimenty). Pod názvem: Módy a
modely v sedimentologii: osobní pohled,3 předseda sdružení se věnoval
ostatním vědcům a poukazoval na to, jak se pohybovali od jedné módní
interpretace ke druhé. Podíváme-li se na minulé interpretace o sedimentech,
ukázal, jak na několik let dominuje jedna myšlenka, pak, o několik let později,
zaujme vědce další názor, jen aby byl později nahrazen opět jiným, atd. Také
zjistil, co pomáhá myšlence být módní. Obzvláště důležité při získávání uznání
jsou: načasování, jednoduchost a publicita. Je potěšující vidět, že někteří
významní vědci si uvědomují skutečnost, že tyto další faktory, kromě někdy
tvrzeného, nezaujatého hledání pravdy, mohou řídit vědecký proces. Populární
přijetí myšlenky může odrážet chování, místo aby bylo založeno na
přesvědčivých důkazech.
V roce 1962 publikoval Thomas Kuhn knihu, kterou považuje řada vědců
za nejvlivnější analýzu chování vědců. Název: Struktura vědeckých revolucí,4
zpochybňuje “nepoškozené vnímání” vědy jako stálý pokrok směrem k pravdě.
Místo toho Kuhn prohlásil, že věda byla spíše řízena společenským chováním
vědců, místo nezávislým zkoumáním vědeckých faktů. Ukázalo se, že tyto
myšlenky byly kritizovány z mnoha hledisek a někteří vědci byli obzvlášť
nepřekonatelní. Několik filozofů, včetně maďarského filozofa věd Imre Lakatoše, přišli s myšlenkou na záchranu vědy tím, že navrhli méně radikální
scénář, ve kterém se sice mění vědecké myšlenky, ale spíše na základě
racionální korekce místo sociálního chování.5
Kuhn navrhl, aby vědci dále prováděli své výzkumy, neboť vyhovují jejich
závěrům pod vlivem širokých pojmů, které nazývá paradigmaty. Tyto vzorce
myšlení jsou definovány jako koncepty, “které na nějakou dobu poskytují
modelové problémy a řešení.”6 Zatímco paradigmy mohou být pravdivé nebo
nepravdivé, vědci je přijmou, alespoň na chvíli, jako pravdivé. Příkladem by
mohla být evoluce nebo myšlenka pohybu kontinentů. Dříve byla obecně
přijatá myšlenka, že kontinenty se nepohybují, také paradigma. Vzhledem k
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tomu, že paradigmata jsou přijímány jako pravdivé, vysvětlení paradigmatu,
která se nezdaří, jsou považována za falešná nebo jsou protikladně interpretovány jako anomální. Jednotlivci, kteří navrhují myšlenky mimo paradigma, jsou také nepřijatelní. Takový uzavřený postoj má tendenci omezovat
inovace a pomáhá udržovat paradigma při životě.
Uspořádání dat pod obecně přijatá paradigmata je to, co Kuhn nazývá
normální vědou. Občas dochází ke změně paradigmatu, a to je to, co se nazývá
vědecká revoluce. Změna z přesvědčení, že kontinenty se pohybují, vede k
vědecké revoluci. Kuhn charakterizoval vědeckou revoluci jako “konverzační
zkušenost”,7 což je termín, který nezávisí na názoru celé vědecké komunity,
která považuje objektivitu a rozum za své charakteristické znaky. Transformace
z jednoho paradigmatu na druhý je obvykle obtížná a může představovat posun
směrem k pravdě nebo k chybě. Kuhnovy názory jsou pravděpodobně extrémní
a mají tendenci minimalizovat úspěchy vědy. Na druhou stranu, na základě
toho, co se učíme z dějin vědy, je jeho koncept paradigmatu vnímavou
analýzou chování vědců.
Někdy se změna paradigmatu může vrátit zpět k již odmítnutému paradigmatu. Příkladem, uvedeným již dříve, je myšlenka, že život může spontánně
vzniknout sám o sobě. Tato myšlenka byla obecně přijata po dlouhou dobu,
poté byla odmítnuta jako výsledek práce Luise Pasteura, a nyní je znovu přijata
jako součást naturalistického evolučního scénáře.8 Totéž lze říci o úloze
velkých katastrof v dějinách země (Katastrofisté). Tato myšlenka byla přijata,
odmítnuta a znovu přijata.9 Každé hodnocení vědy musí vzít v úvahu vliv
dominantních paradigmat na závěry, které dosáhne.

Vědci jsou lidé!
V edinburském přehledu z dubna 1860 se objevil dlouhý a jízlivý anonymní
přehled knihy Charlese Darwina “O původ druhů”. Byly vzneseny otázky,
týkající se mnoha Darwinových nápadů, zejména o progresivním vývoji
životních forem přirozeným výběrem, kde byli nejschopnějšími ti, kteří přežili.
Autor se postavil proti argumentům Darwinových návrhů. Jeden z těch
nejsilnějších byl jednoduchý komentář, že pokud dojde k evolučnímu pokroku
při přežití nejschopnějších, jak to, že jednodušší organismy jsou nyní mnohem
hojnější než pokročilejší? Nejschopnější by měl nahradit méně vhodné nebo
alespoň mít početní převahu. Dále byl článek zcela oddaný myšlenkám
nejslavnějšího anglického naturalisty té doby, sira Richarda Owena. Owen,
který byl zakladatelem monumentálního londýnského Přírodovědného muzea
v Londýně, věřil v modifikovanou formu stvoření, kde Bůh vytvořil hlavní
druhy organismů a později je změnil v řadu dalších organismů, přičemž
zachoval stejné základní rysy. Obratlovci jsou příkladem jednoho z hlavních,
Owenem vytvořených druhů. Owen je ten, kdo vytvořil termín dinosaurus, a
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také ten, který rozpoznal tyto zvláštní organismy, jako odlišnou skupinu. Ve
skutečnosti dohlížel na vytvoření modelů velikosti dinosaurů v Crystal Palace.
Dvacet dva lidí, včetně Owena, se zúčastnilo slavnostního otevření uvnitř
jednoho z modelů dinosaurů a 40.000 lidí, včetně královny Viktorie, se
zúčastnilo inauguračního ceremoniálu.10
Netrvalo dlouho a vyřešil také záhadu kritické anonymní recenze. Sám
Richard Owen, který byl jedním z nejzavilejších oponentů Charlese Darwina,
napsal tuto recenzi. Jak se očekávalo, Darwin, který také žil v Anglii, nebyl s
tímto textem spokojen. V dopise pro botaničku Harvardovy univerzity ve
Spojených státech, Asu Grayovou, uvedl, že “žádný Owenův argument není
dostatečně silný, že by vzal na vědomí své bývalé stanovisko na College of
Surgeons, a protože nikdy nevychoval jednoho žáka ani následníka.”11
Historik Nicolaas Rupki komentuje toto tvrzení: “Byl to samozřejmě nesmysl;
Owen měl v hudebním hnutí širokou pozornost jako Cuvierian [Cuvier byl
francouzský přírodovědec] a jako transcendentalista.“12
Owenova anonymní lest na podporu jeho názoru a Darwinovo zkreslení
faktů dokazují, že i vědci jsou bezpochyby jen lidské bytosti a že se mohou
osobní věci nadřadit nad zájmy vědy. To vyvolává důležitou otázku o praxi
vědy: je věda otevřená hledání pravdy o přírodě, nebo slouží jen ke hledání
důkazů na podporu hypotéz a teorií konkrétního vědce? Ukázalo se, že stávající
realita je směsí obou.
Dlouhotrvající konflikt o slavné fosilii Archeopteryxe nám dále ilustruje,
jak se vědci osobně zabývají vědou. Dříve13 jsem se odvolal na komentář pana
Charlese Darwina, že pravděpodobně nejhorší námitka, která by mohla být
vznesena proti jeho teorii, byla skutečnost, že geologický záznam nebyl plný
mezilehlých vazeb mezi různými druhy organismů. Nebylo to jen záznamem,
u kterého chyběly tyto meziprodukty, nebyly tam totiž také žádné přijatelné
příklady; A to navzdory skutečnosti, že v té době byly fosilie velkou fascinací,
zdobily police mnoha muzeí a číhaly v mnoha domácnostech a suterénech.
Poté, s téměř přesným načasováním, jen dva roky po vydání knihy „O původu
druhů“ byl objeven nadějný prostředník, zvaný Archeopteryx.”14 Přes to, že se
fosilní bouřlivý debutant objevil několika způsoby, byl dobrým přechodem
mezi plazy a ptáky, a navíc se objevil na správném místě v geologických
vrstvách. Jedná se o jednu z nejznámějších známých fosilií.
Archeopteryx byl objeven zkamenělý ve vápenci v německém Solnhofenu.
Tento vápenec se snadno rozděluje na tenké desky a někdy je tak jemný, že
byl použit pro přesný litografický tisk; Proto má tedy přesný vědecký latinský
název „Archeopteryx lithographica“. Fosílie nejsou v Solnhofenu bohaté, ale
přinesly některé z nejkrásněji zachovaných fosilních forem, nacházejících se
kdekoli na Zemi, přičemž na trhu sběratelů mohou dosáhnout velmi slušné
ceny. Zvláštního zájmu dosáhly nálezy fosilních plazů zvaných Pterosaurus,
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čili Ptakoještěr. Měli obrovská kožená křídla a to nevypadalo, jako nějaká,
nám v současnosti, známá živá zvířata. Archeopteryx se také ukázal jako velmi
zvláštní (obrázek 6.1). Vypadal jako pták, měl nohy podobné ptákům a dobře
zachovalé peří včetně typického asymetrického letového pera moderních
ptáků. V letovém peří je lopatka na jedné straně peří širší než na druhé straně.
Naproti tomu, nelétaví ptáci, jako jsou pštrosi, nanduové a kiwi, mají symetrické peří. Archeopteryx má také některé znaky plazů, jako jsou drápy na
předních končetinách, které jsou v tomto případě křídly; Má také dlouhý
kostnatý ocas a jemné zuby, které se ale u moderních ptáků nenacházejí. Na
druhou stranu, mnoho fosilních ptáků má zuby a několik moderních ptáků má
drápy na svých křídlech. Dosud bylo v solnhofenském vápenci nalezeno deset
popsaných exemplářů Archeopteryxe. Jeden je reprezentován jen svým peřím
a jeden exemplář je ztracen.
První dobrý vzorek Archeopteryxe padl do rukou lékaře, který, jak se zdá,
se více zajímal o peněžní příjmy, než o většinu ostatních věcí. Byl dostatečně
obeznámený s fosiliemi, aby věděl, že má něco velmi neobvyklého. Umožnil
odborníkům prohlédnout si tuto nalezenou fosílii, ale nemohli si o ní dělat
poznámky. Důležitost fosilie začala být uznávána. Mohlo to být chybějící
spojení, které příznivci Darwina tolik potřebovali. Johann Andreas Wagner,
profesor zoologie, který měl na starosti Mnichovskou bavorskou státní sbírku,
se o ni zajímal především. Měl velmi špatné zdraví, a tak poslal svého
talentovaného asistenta, aby se na Archeopteryxe podíval alespoň on. Asistent
popsal po návratu z paměti to, co viděl, a po několika návštěvách vytvořil
pozoruhodně přesné ztvárnění toho, ja k fosilie vypadala. Wagner, který, jako
většina vědců své doby, věřil v biblický příběh o stvoření, se obával, že fosilie
může být interpretována jako chybějící spojení. Navzdory svému špatnému
zdravotnímu stavu vydal oficiální zprávu Mnichovské bavorské státní sbírky
o novém nálezu. Zařadil ho jako plazy s rysy, které vypadají jako peří. Na
závěr své prezentace prohlásil, že fosílie není chybějícím článkem a vyzvala
Darwinisty, aby sami poskytli přechodné typy zvířat, patřící evolučně mezi
tehdy známé třídy zvířat. Prohlásil: “Pokud to nemohou dělat (jak jistě
nemohou), jejich názory musí být okamžitě odmítnuty jako fantastické sny, s
nimiž přesný výzkum přírody nemá nic společného.”15
O šest týdnů později byl Wagner mrtev, ale pokračovalo se v rostoucím
soutěžení mezi stvořením a evolucí. Triumfalismus někdy převládal. Paleontolog Hugh Falconer napsal Charlesovi Darwinovi, že darwinisté “zabili
chudého Wagnera. Možná, ale na svoji smrtelnou postel si vzal útěchu tím, že
ho odsoudil, jako fantastu.”16 Je třeba mít na zřeteli, že Charles Darwin nebyl
ateista, za kterého je někdy pokládán. Během posledního roku silně protestoval
proti dvěma ateistům, že jsou tak přesvědčení o své pravdě, až se chovají
agresivně. S odkazem na otázku existence Boha Darwin obhajoval pasivní
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Obrázek 6.1 Odmítnutý Archeopteryx. Jedná se o známý "berlínský" vzorek, který mnozí
považují za nejlepší příklad. Hlava je nalevo od středu. Všimněte si dobře vyvinutého
peří na křídlech v horní části obrázku a podlouhlého ocasu do levého dolního rohu. Fosílie
je asi 30 cm dlouhá.
Foto s laskavým svolením Tima Standishe.
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agnosticismus a ne podobný agresivní ateismus, jako tito dva. Nicméně,
sekularisté se nevzdávali. Po Darwinově pohřbu ve Westminsterském opatství
jeden z nich poznamenal, že ačkoli církev měla Darwinovu mrtvolu, neměla
jeho nápady! Tyto myšlenky podkopaly samotný základ církve.
O hodně dříve, v Londýně, Darwinův oponent Richard Owen, si velmi
dobře uvědomoval myšlenky, které se hromadí kolem Archeopteryxe, přičemž
na světě bylo jen málo věcí, které chtěl více, než skutečného exempláře
Archeopteryxe. S využitím své silné pozice v Britském muzeu a po významných jednáních s představenstvem této instituce a lékařem, který vlastnil
exemplář, bylo dohodnuto, že si ho koupí a k tomu i několik méně důležitých
fosilií za zhruba sedm set britských liber. Po rozsáhlém studiu Archeopteryxe
Owen hlásil své závěry královské společnosti. Jak se dalo očekávat, dospěl ke
stejnému závěru jako Wagner, a to, že Archeopteryx nebyl přechodový typ
mezi ptáky a plazy. Na rozdíl od Wagnerova pohledu však poznal, že toto zvíře
není plazem; Byla to raná forma ptáka, ne ve všem se lišící od některých
moderních ptáků, a létal velmi dobře. Tento závěr neodradil tehdejší menšinu
darwinistů, aby Archeopterixe podporovali jako příklad chybějícího článku,
který evolucionisté zoufale potřebují. Později si Darwin uvědomil, že je
zahrnut v budoucích výtiscích knihy “O původu druhů”. Avšak evolucionisté
skutečně potřebovali řadu meziproduktů, aby dokázali postupný přechod od
plazů k Archeopteryxe a poté zase od Archeopteryxe k modernějším druhům
ptáků. Pro ty, kteří věřili ve stvoření od Boha, Archeopteryx mohl představovat
pouze jinou vývojovou řadu.

Peří létající nad původem ptáků
Několik let po vydání knihy „O původu druhů“ se stala obecněji přijímanou
a většinou vědců uznávanou teorií myšlenka evoluce, ale otázka evolučního
původu ptáků se s archeopteryxem nevyřešila. Objevilo se také mnoho dalších
názorů. Někteří věřili, že se ptáci mohli vyvinout z okřídlených plazů, nazývaných Pterosaurus, ale základní rozdíly mezi Pterosaury a ptáky byly tak
velké, že myšlenka měla jen málo příznivců. Jiní tvrdili, že se možná ptáci
vyvíjeli z dinosaurů a některé takové myšlenky zahrnovaly Archeopteryxe v
řadě jejich předků. Nápad, který obzvláště počátkem minulého století, získal
velké množství příznivců, spočíval v tom, že jak ptáci, tak dinosauři se vyvinuli
z dosud neobjeveného předka. Dánský přírodovědec Gerhard Heilmann hrál
v přijetí této teorie zásadní roli. V mládí Heilmann odmítl náboženské názory
svých rodičů a vyvíjel se u něj silný protináboženský postoj. Zajímal se o vědu
a konkrétně o vývoj ptáků, publikoval řadu článků a knih na toto téma. Hledal
předka ptáků v mnohem nižších geologických vrstvách než v těch, které
obsahovaly Archeopteryxe. Heilmann byl také vynikající ilustrátor, který
navrhl některé dánské bankovky. Ve svých publikacích představil skvělé
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ilustrace toho, o čem si myslel, že vypadá jako vývojový a chybějící článek
ptáků. Ti se podle něj vyvinuli z hypotetického vyhynulého druhu, který nazval
Proavis, který podle něj měl jednak velkou hmotnost a dále vyvinuté peří,
zejména na předních končetinách a ocásku. Vysoká kvalita jeho ilustrací
nepochybně přispěla k obecnému přijetí jeho názorů na vývoj ptáků; A staly
se široce akceptovanými vědeckou komunitou po celá desetiletí.
V roce 1964 paleontolog Yalské University John Ostrom důkladně prozkoumal skály Cloverly Formation (spodní křídové, horní část mezozoika na obr.
5.1) v Montaně, když si všiml fosilního drápu, který se ukázal jako hlavní
faktor v historii vývoje ptáků. Zbytek doprovodného skeletu byl odstraněn a
ukázalo se, že je to malé, lehké zvíře asi 1 metr vysoké s prominentním drápkem. Ostrom jej nazval Deinonychus, což znamená “hrozný dráp”. Smrtící
dráp znamenal, že tento dvounohý teropodní dinosaurus byl rychlý lovec a to
vůbec nebyl v té době, vzhledem k dinosaurům, převládající názor. Ostrom
poznamenal, že zápěstí jeho nového objevu byly pozoruhodně blízké zápěstím
Archeopteryxe. To pomohlo dobře se pohybovat opeřenému Archeopteryxovi,
který byl v této době téměř uvržen do zapomnění, zpět do posloupnosti evoluce
ptáků.17 Archeopteryx byl nyní považován za evoluci z teropodního dinosaura.
Ostrom byl také toho názoru, že ptáci jsou jen opeřenými dinosauři. Předpokládaný společný předchůdce jak pro Deinonychuse, tak pro Archeopteryxe
existoval nějakou dobu před tím, než byl utvořen vápenec v Solnhofenu. Tato
myšlenka se v zásadě liší od Heilmannova předpokládaného předka, ale
Heilmannův zásadní předchůdce nebyl nalezen, a nové myšlenky byly vítány.
Existovaly dokonce i nové návrhy, že se ptáci mohly vyvinout z krokodýlů
nebo savců.”18 Nicméně, myšlenka Ostroma, že ptáci se vyvinuli z dinosaurů,
získala značné přijetí, zejména mezi paleontology.19 Tato myšlenka spustila
živý intelektuální kmenový boj ve vědecké komunitě mezi paleontology, kteří
jsou fosilními specialisty, kteří tvrdí, že ptáci se vyvinuli z dinosaurů a
ornitology, kteří jsou specialisté na ptáky a kteří dávají přednost jinému druhu
plazů předků ptáků.
Tato renomovaná bitva zahrnovala křik protihráčů na konferencích a
dohlížení na to, že nepřátelské názory nebyly zveřejněny.20 Ornitologové se
sjednotili pod takzvanou skupinou “BAND”. BAND je anglická zkratka pro
přímé prohlášení “Ptáci nejsou dinosauři – anglicky: Bird Are Not Dinosaurs”,
a na významných konferencích fanoušci BANDu hrdě používají tyto, pro ně,
správné páky. Obě strany nechápou, proč jsou protivníci tak naivní, a obě
strany jsou náchylné k vítězství.
Paleontologové, kteří mají mírnou početní převahu, mají výhodu některých
druhů reprezentativních přechodových fosilií a na jejich podporu vystupují i
veřejná média. Příběhy dinosaurů získávají vždy velkou pozornost a tak mohou
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existovat úzké vztahy mezi vyhledávači dinosaurů a finančně štědrými veřejnými médii.
Alan Feduccia z University of North Carolina byl jedním z vůdců názorů
o ne-dinosauřím původu ptáků, pohledem podporovaným BANDem. Cítil, že
detaily jsou přehlíženy. “Pokud postavíte dinosauří a kuřecí kostry za sebe
sebe a pak je budete oba pozorovat skrz dalekohled na vzdálenost padesáti
kroků, pak kostry vypadají velmi podobně. Nicméně, pokud se na ně podíváte
podrobně, najednou zjistíte, že jsou obrovské rozdíly v čelistech, zubech,
prstech, pánvi a řadě dalších oblastí.”21 Byly a budou nadále nekonečné debaty
o vývoji zápěstí předpokládaných fosilních meziproduktů a jejich přidružených
prstů. Ornitologové tvrdili, že nemůžeme změnit zápěstí dinosaura na zápěstí
ptáka.22 Kreacionisté, kteří si myslí, že Bůh vytvořil hlavní druhy ptáků, mají
tendenci sympatizovat s některými argumenty ornitologů, kteří jsou zase
zděšeni, když je tábor paleontologů obviňuje, že jsou jako kreacionisté.23
Jak se schopnost létat vyvíjí? Toto je další bod sporu v sáze evoluce ptáků.
Veterinář a paleontolog Michael Benton, který se specializuje na dinosaury,
upřímně uvádí, že “původ ptáků je zcela spekulativní”24; a paleontolog Robert
Carroll v diskusi o evolučních problémech předkládá svoji otázku: “Jak lze
vysvětlit postupný vývoj zcela nové struktury těla, jako jsou křídla netopýrů,
ptáků a motýlů, kdy funkce a částečně vyvinuté křídlo je téměř nemožné si
představit?“25 Nedostatek potřebných dat nezabraňoval ornitologům a paleontologům BANDu, aby v této výměně názorů pokračovali, přičemž každá ze
stran používala argumenty, které odpovídají její evoluční interpretaci. Ornithologové BANDu upřednostňují myšlenku, že let se vyvinul ze zvířat, které
lezou na stromy, skákají a sklouzávají dolů a používají ramena k tomu, že se
nakonec vyvinuly v letecký pohon formou máváním křídel. Tato myšlenka “ze
stromů dolů” kontrastuje s “myšlenkou” paleontologů, kteří naznačují, že
některá zvířata skáčou po zemi, když pronásledují hmyz a nakonec rozvinou
své zbraně do křídel, které umožňují létání. Zatímco některá zvířata, jako
vzácné létající veverky a ještěrky, kloužou pomocí rozšířených záhybů kůže
jejich těla; A jiní, jako jsou žáby a ještěrky, pro požití hmyzu, zvířata, se nyní
nacházejí v procesu vyvíjení možnosti létání z předních končetin. Schopnost
zvířat létat vyžaduje druh extrémně specializovaných konstrukcí, jak je vidět
u ptáků, hmyzu a netopýrů.
Přetrvávající neshoda mezi ornitology BANDu a paleontologů dostala
vítanou, přesto však šokující mezihru, když v roce 1985 dva vysoce respektovaní astronomové tvrdili, že Archeopteryx je podvod. Sir Fred Hoyle a
Chandra Wickramasingheová z Walesské univerzity studovali londýnský
vzorek, který si Richard Owen zakoupil za závratnou cenu. Ohlásili, že do jeho
pevného fosilního skeletu byl přidán teprve později otisk peří a to se
pravděpodobně stalo pokusem o vytvoření potřebného chybějícího spojení,
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které by dokázalo Darwinovu evoluční teorii. Příběh se rychle rozšířil po celém
světě. Evolucionistům se to vůbec nelíbilo. Naopak, někteří kreacionisté byli
potěšeni, protože nakonec tento důkaz pro chybějící vývojový článek byl
vyvrácen. Kurátoři z londýnského Přírodovědného muzea se následně postavili
do komplexní obrany svého původního názoru. Po důkladném studiu dokázali
věrohodně vyvrátit argumenty o padělání.26 Někteří kreacionisté se také s touto
studií nesouhlasili27 a podporovali autentičnost této slavné fosílie.
V posledním desetiletí některé úžasné fosilní nálezy daly naději paleontologům, kteří si myslí, že ptáci se vyvinuli z dinosaurů. Tyto nálezy pocházejí
převážně z bohatého fosilního zdroje v provincii Liaoning na severovýchodě
Číny. Jemné zrníčka sedimentů, obsahující fosilie pocházejí ze sopky, jsou
výborně zachovalé, a proto poskytují vynikající materiál ke zkoumání. V
geologickém sloupci jsou tyto sedimenty obvykle klasifikovány jako raně
křídové. Přestože přesné zařazení nebylo možné, znamená to, že podle
standardního geologického časového měřítka jsou pravděpodobně ve stejném
věku nebo pravděpodobně mladší nežli jurský Archeopteryx.
Strhující objev z Liaoningu je malý teropod, dinosaurus nazvaný Sinosauropteryx.28 Zatímco je jen 68 centimetrů dlouhý, což způsobilo docela rozruch,
protože husté černé okraje se nacházely zejména podél zad a ocasu. Třásně,
které vypadaly, že byly vyrobeny z vláken, byly interpretovány jako peří nebo
nějaká forma vyvíjejícího se peří, nazývaného protofeathers, ale pozůstalé
zkameněliny nebyly dostatečně zachovalé, aby to umožnilo přesnější
identifikaci. Protofeatherovské ztvárnění upřednostňuje “základní” evoluční
interpretaci. Na druhé straně vědci ze strany BANDu naznačili, že okraje
nejsou peří a mohou být pouze degenerující svaly nebo nějaký druh vláknité
pojivové tkáně.
Ještě větší záhadou je Protarchaeopteryx,29 kterého paleontologové interpretují jako dinosaura, jako ptáci u ornitologů BANDu. Konflikt ilustruje
snahu získat argumenty změnou definic. Podporovatelé argumentů BANDu
varují, že kuře je pro paleontologa dinosaurus30, a paleontologové, kteří si
myslí, že dinosauři mají peří, upozorňují na to, že “peří je bezpředmětný znak
při zařazování zvířat do kategorie ptáků.”31 Jméno Protarchaeopteryx ve skutečnosti znamená “předchůdce” Archeopteryxe, nicméně sotva to platí, jelikož
Protarchaeopteryx by byl považován za mladšího, nebo přinejmenším jen
starého jako Archeopteryx. Kromě toho má Archeopteryx nesporné plně
vyvinuté pero, zatímco Protarchaeopteryx má protáhlé struktury, které vypadají
trochu jako peří, ale postrádají důkazy o svém skutečném opeření. Také na
fosilním vzorku toto peří Protarcheopteryxe nebylo dostatečně připojeno k
jeho tělu a mohlo pocházet z jiného organismu. Ačkoli Archeopteryx je
pokročilejší, Protarchaeopteryx je považován jeho zastánci za chybějící
spojení ve vývoji ptačích křídel.
155

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 156

To, co lze nejlépe pochopit jako příklad kulturního konfliktu, vzniklo
například při studium Protarchaeopteryxe. Čtyři západní vědci, jeden ze
zastánců BANDu a tři paleontologové, cestovali po Číně, přičemž tam dostali
privilegium prohlížet si nalezené fosilie dříve, než byly oficiálně popsány.
Následovala významná diskuze a západní vědci prohlásili, že cesta nebude
pokračovat, dokud nebudou záhadné ploché struktury na těchto fosilních
prohlášeny za peří. Bylo to nešťastné řešení, protože žádný ze západních vědců
by nemohl podpořit důkazem teorii, že se jedná o peří. Bylo to vyřešeno tím,
že se rozhodli začít hovořit o hypotetickém předchůdci dinosaurů, kterého
nazvali Protofeather. Tím, že neexistovala žádná předcházející definice pro
Protofeatherse, turné pokračovalo a skončilo velkým úspěchem.32
Číňané získali mnohem víc fosilních nálezů v Liaoningu a další dinosauři
byli popsáni s peřím podobné struktury, jako jsou dlouhé, větvící se vlákna s
chmýřím.33 Storrs Olson, ornitolog BANDu v Národním muzeu přírodních věd
ve Washingtonu DC, má dojem, který vyjadřuje myšlenkou: “Chtějí vidět peří
... takže vidí peří.” “To je prostě cvičení, jak splnit zbožné přání.”34 Naznačuje,
že vlákna by mohla mít jen vlasovou strukturu. Koneckonců, Archeopteryx,
který je uznávaný za nejstaršího známého ptáka, pravděpodobně leží ve
fosilních vrstvách níže a přitom má plně vyvinuté letky.
Oba tábory - BAND i paleontologové, jsou si jisti, že ptáci se nějak vyvinuli
a že jiná možnost neexistuje. Různé interpretace, které se vztahují k vývoji
ptáků, dokládají, že jejich předpoklady blíží k domněnce evoluce, protože věda,
která je řízena hypotézami, se stává spekulativnější. Musíme proto vždy o
daných skutečnostech přemýšlet a učit se rozlišovat mezi dobrými vysvětleními, které jsou podloženy daty, a těmi, které jsou založeny na spekulacích.
V Liaoningu se objevily i moderně vypadající ptáci (Confuciusornis). Mají
dobré peří a jsou bez zubů, jak tomu je u moderních ptáků.35 Avšak dosud
nejzajímavější objev je Microraptor, který je popsán jako čtyřkřídlý dinosaurus. Bylo nalezeno několik jeho exemplářů a zdá se, že mají velké peří na
čtyřech končetinách a neexistují u něj žádné nohy pro chůzi. Tato zvířata jsou
považována za druh organismu, žijícího ve stromech, a používajícího klouzavý
let při vývoji, na cestě k letu s pohonem, pomocí máváním křídly.36 Dosud
tento objev zanechává většinu vědců naprosto zmatených.
Nalezení plně vyvinutého peří v této části geologického sloupce, jak je vidět
u Archeopteryxe a Confuciusornise jasně ukazuje, že toto je špatné místo, kde
hledat informace a důkazy pro vývoj peří. Evoluce by vyžadovala, aby se peří
vyvinulo dříve, a několik evolucionistů na to poukazuje.37 Avšak touha jiných
vědců, dokázat vývoj ptáků z dinosaurů, je natolik silná, že interpretace,
popisující vývoj peří u dinosaurů, se nadále objevují ve vědecké literatuře.38
Je dalším příkladem toho, jak teorie, namísto faktů, může řídit vědu.39
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Nemůžete se jen držet peří u dinosaura nebo nějakého jiného druhu zvířete
a očekávat, že létá. Ptáci mají řadu jiných speciálních vlastností, které jim
umožňují létat, včetně specifického dýchacího systému, zvláštních svalů,
lehkých kostí,40 a především letek. Takzvaný “dino-fuz”, který je popsán, se
nepovažuje za peří a letky, ačkoli někteří evolucionisté naznačují, že se letka
vyvinula z nějaké vláknité struktury, která nejprve sloužila k izolaci. Nicméně
to jsou spekulace a vše by mohly změnit nové fosilní objevy, nicméně dosud
žádný reálný dinosaurus nebyl nalezen s jakýmkoliv opeřením.41 Evolucionisté
často naznačují, že se pero vyvíjelo z modifikace plazí šupiny u evolučního
předka ptáků, ale zdá se, že tomu tak není. Na základě nových poznatků42
paleontolog Richard Cowen varuje, že “bílkoviny, které vytvářejí peří u živých
ptáků, jsou úplně odlišné od proteinů, které dnes tvoří šupiny plazů.”43 Navíc,
Letky křídel jsou vysoce specializované struktury, které jsou velmi lehké, silné,
flexibilní ale i komplikované. Mají hlavní stvol, z něhož vyrůstá prapor, tvoří
větve a z každé větve vyrůstají na dvě protilehlé strany paprsky, které v horní
řadě obsahují háčky fungují jako suchý zip (obrázek 6.2). Když se ostny pera
oddělí, pták je může navzájem opět pomocí háčků propojit. Ale to je jen malá
část mnohem složitějšího systému senzorů a svalů, které dokážou upravit
přesný pohyb křídel, a to vše musí být řízeno komplexním koordinačním
systémem v mozku.44 Evoluční teorie hledá řešení k velmi dlouhé cestě, kterou
se pokouší vysvětlit vývoj létajících ptáků z dinosaurů nebo nějakého zatím
neznámého předka plazů.

Poučení z Archaeoraptora
15. října 1999 společnost National Geographic pořádala významnou tiskovou konferenci ve své výzkumné laboratoři ve Washingtonu DC. Hlavním
bodem proklamace byl nový fosilní nález, nazývaný Archaeoraptor. Objev byl
“chybějícím článkem” mezi dinosaury a ptáky. Fosílie měla tělo ptáka, ale ocas
byl určitě dinosaurus. Někteří přítomní vědci, kteří studovali fosilii, poznamenali: “Podíváme se na prvního dinosaura, schopného létání... Je to trochu
ohromující.” “Nakonec tedy můžeme říci, že někteří dinosauři přežili, říkáme
jim nyní ptáci.”45 Veřejná média byla náležitě ohromena a reagovala další
vlnou dinománie. Oznámení předcházelo vydání listopadového pořadu National Geographic, který tento fosilní nález ukázal pod názvem “Peří pro T. Rexe
(Tyrannosaurus rex – pozn. překladatele)? Nové ptačí fosílie jsou chybějící
odkazy v evoluci dinosaurů.“ Ten článek,46 který ilustruje létající model
Archaeoraptora a mladého dinosaura typu Tyrannosaurus rex, oba pokryté
peřím směrem shora dolů, tvrdí, že „nyní můžeme říci, že ptáci jsou theropodi
[masožraví dinosauři], stejně sebevědomě, jak říkáme, že lidé jsou savci... Vše,
od jídla až po muzejní exponáty se změní tak, aby odráželo toto zjevení.“
Archaeoraptor je charakterizován jako chybějící spojení mezi dinosaury,
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žijícími na zemi a ptáky, kteří by mohli ve skutečnosti létat.‘Kromě toho„tento
mix pokročilých a primitivních funkcí je přesně to, co vědci očekávali. Najít
v rámci vývoje dinosaurů experimentování s létáním. “Bylo to právě takové
hledání skupin paleontologů, zabývajících se nalezením důkazů k podpoře
jejich předpokladu, že ptáci se vyvíjeli z dinosaurů.
Euforie doprovázející toto významné oznámení netrvala dlouho. Trvalo jen
několik dní, než někteří vědci začali zpochybňovat autentičnost fosilie.
Ornitologové BANDu byli obzvláště podezíraví. Storrs Olson, v otevřeném
dopise Peterovi Ravenovi, tajemníkovi Výboru pro výzkum a vývoj v National
Geographic Society, poznamenal, že „National Geographic se pořádně snížila
při účasti na nepodložené sensaci, formou bulvární žurnalistiky.“ Také
poukázal na to, že mládě T. Rexe, „oblečené v peří ... je prostě fiktivní a nemá
místo mimo sci-fi.“ Dále „Pravda a pečlivé vědecké prozkoumání důkazů byly

Obrázek 6.2 Podrobnosti prvků struktury malé části obrysového peří. Osou je Střední
osten, který vidíme u běžného peří. Ostny se oddělují od osy pera a menší větvičky se nazývají menší ostny, které rostou ven z hrotu. Některé menší ostny jsou opatřeny mikroskopickými háčky, které se mohou zavěsit na zakřiveném povrchu jiných druhů menších
ostnů, jako suchý zip. Háčky se mohou pohybovat podél menších ostnů, čímž získává
peří v kombinaci na pružnosti a tuhosti.

Na základě: Storer TI, Usinger RL, Nybakken. 1968. Elements of zoology, 3rd edition. New York, St. Louis,
San Francisco: McGraw Hill Book Company, p. 415.
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mezi prvními oběťmi“ při podpoře teropodního původu ptáků “Která se nyní
rychle stává jedním z největších vědeckých podvodů našeho věku.”47
Ukazuje se, že Archaeoraptor je fosílie, složená z mnoha částí, pečlivě
lepených dohromady. Chvost dinosaura byl připevněn na tělo ptáka (viz
obrázek 6.3 pro identifikaci). Navíc nohy jsou pouze jedna pravá noha se
zrcadlovou částí, která se nachází v krycím horninovém sloupku, který se
používá jako druhá noha. Archaeoraptor je nyní znám jako “Piltdownský
podvod”, pojmenovaný po slavném Piltdown Hoaxu, kde počátkem minulého
století byla na lidskou lebku hrubě nasazena čelist lidoopa. Během čtyřiceti
následujících let, dříve, než byl objeven tento podvod, měla tato složenina
respektovanou pozici jako chybějící vazba ve vývoji lidstva. Historie Archaeoraptora je stejně smutná. Pochází z proslulých fosilních ložisek Liaoning v
Číně, s dalšími díly nalepenými na zvýšení jejich hodnoty. Protože je nelegální,
aby se tyto fosilie odebraly z této země, byl do Spojených států propašován a
skončil na každoročně se opakující, světově proslulé, minerální a fosilní
výstavní show v Tucsonu v Arizoně, která je v oboru, který prezentuje, pravým
klenotem.
Stephen Czerkas, který je ředitelem malého muzea v Blandingu v Utahu,
byl ohromen, když spatřil fosilie a okamžitě vnímal jeho význam jako chybějící spojující článek mezi dinosaury a ptáky. Zaplatil požadovanou cenu 80.000
USD a poté, co se vrátil do Blandingu, snažil se zapojit do své studie proslulého Philipa J. Currie z Muzea paleontologie Royal Tyrell v Albertě v
Kanadě. Currie kontaktoval představitele společnosti National Geographic
Society, která často publikuje informace o vývoji,48 a uvedl, že podpoří projekt.
Všichni se také dohodli na absolutním utajení, aby se zvýšila účinnost velkého
třesku přo publicitu prohlášení o této úžasné chybějící části skládačky evoluce.
Do studijního týmu byly přižváni Xing Xu z Pekinského institutu pro paleontologii obratlovců a Timothy Rowe z Texaské univerzity a další. Czerkas,
Currie a Xu byli horlivými propagátory paleontologického názoru, že ptáci se
vyvinuli z dinosaurů.
Bylo dohodnuto, že exemplář bude po prozkoumání vrácen do Číny. Rentgenové studie ukázaly, že vzorek fosilních desek se skládal z 88 oddělených
částí.49 Někteří výzkumníci také poznamenali, že ocasní kosti tohoto dinosaura
nebyly správně připojeny k tělu podobnému ptákům a že obě nohy byly
zrcadlovým obrazem jedné nohy. Podrobnosti o tom, co se stalo během studia
této fosilie, nemusí být nikdy známy. Několikráte bylo pomyslně „mávámo“
červenou vlajkou, ale projekt nebyl ani tak nikdy zastaven. Zatímco debakl
byl částečně připisován nedostatku komunikace v týmu, Louis M. Simons,
starší investigativní reportér, který byl požádán, aby se zabýval touto záležitostí, našel mnoho rozporů při rozhovorech s účastníky. Poznamenává, že “v
tomto případě málo lidí přijímá vinu; každý obviňuje někoho jiného.”50 Lidé
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Obrázek 6.3 Obrázek fosilního Archaeoraptora, padělané fosílie, která podvedla řadu
vědců a byla považována za chybějící spojení mezi dinosaury a ptáky. Hlava je v levém
horním rohu skalního podloží se zkamenělinou. Tato fosilie je kombinací především fosilních ptáků v horní části a ocasu dinosaurů dole (nejnižší šipka). Částečně se objevující
nohy na každé straně ocasu v dolní polovině postavy (dvě levé a dvě pravé šípky) jsou ve
skutečnosti jen jednou nohou, která se odráží také v jejím osazení na protilehlé straně podloží a byla použita jako druhá noha na opačné straně fosilie zboku. Fosílie je dlouhá asi
1/3 metru (1 stopa).
Foto od Lenore Roth. Interpretatie: Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx Scandals. London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.
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z National Geographic si přáli, aby se v některém ze dvou významných
populárně-vědeckých časopisů současně zveřejnily podrobnosti o Archaeoraptoru, ale nikdo z redakcí obou se o tuto záležitost nezajímal. Oba časopisy,
Nature and Science odmítly zveřejnit vědeckou technickou zprávu, která
připouští kompozitní povahu exempláře, ale považovala ji za jeden, celistvý
druh organismu.
Mezitím společnost National Geographic přišla s konečným termínem pro
svůj obrovský úkol zpracovat dané téma pro listopadový výtisk periodika a
zveřejnila v něm neslavnou studii bez podpůrné technické zprávy a také vydala
mimořádné veřejné oznámení. Diskuse, která se následně rozpoutala, ukázala,
že fosilie byla podvodem. Xing Xu, když se vrátil do Číny, našel odpovídající
pojítko ocasu s tělem Archaeoraptora. Bylo to dokonalé spojení a připojení
se týkalo těla dinosaura! S lítostí informoval své kolegy ve Spojených státech,
že „musíme připustit, že Archaeoraptor je padělaný exemplář.“51 I když někteří
z těch, kteří studovali vzorek, nechtěli zprvu přijmout tuto jeho zprávu, všichni
se však nyní shodují, že se jedná o podvod. Názorová nejistota vědců byla
velkým lákadlem i pro mezinárodní tisk. Archaeoraptor byl znovu porovnán
s podobným exemplářem a získal jiný vědecký název, než ten, který vydal
National Geographic. Proto je nyní nazýván Yanornis martini a jeho objevitelé
ho popisují tak, že díky nohám patří Archeoraptor do této nové skupiny
živočichů, ocas má však odlišný.52 Ornitologové BANDu vyhráli toto kolo,
ale paleontologové, kteří mají média na své straně, prokázali velkou vytrvalost.
Znepokojení bylo vyjádřeno také tak, že „Vědci se příliš bojí vyjádřit své
obavy kvůli jejim mediálním chlebodárcům.“53 Média neustále poukazují na
peří u T. rexe ačkoli u žádné fosilie T.rexe nebylo nalezeno žádné peří. Keith
Thompson, který je profesorem a ředitelem Oxfordského universitního muzea,
suše shrnuje úvahy sloužící k prokazování peří pro T. rexe tím, že konečné
skóre je „peří 3, logika 0.“54
Ukazuje se, že evoluční teorie stále nemá ověřený model pro původ peří,
ptáků nebo jejich vzniku možnosti létání, a bitva mezi paleontology a ornitology BANDu pokračuje jako boj teorie, namísto vědy, řízené fakty. Nepoučili
se, jak se zdá, být opatrní. Od katastrofy Archaeoraptora publikuje Národní
geografická společnost a muzeum Stephena Czerkase v Utahu zvláště knihy,
ilustrující pernaté dinosaury!55 Bohužel vývoj ptáků není ojedinělým případem.
V knize „Ikony evoluce; Věda nebo mýtus? Proč hodně z toho, co učíme o
evoluci, je nesprávné“, biolog Jonathan Wells dokumentuje řadu dalších
příkladů.56
Zákeřná síla paradigmat
Existuje mnoho faktorů, které upřednostňují vytrvalost paradigmatu, z
čehož nejmenším je vytrvalost vědců, kteří ji prosazují. Je těžké, aby se někdo
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vzdal toho, v co věří, a osobní čest může být silným, motivujícím faktorem.
Renomovaný německý fyzik Max Planck kdysi upřímně poznamenal, že “nová
vědecká pravda není triumfem díky tomu, že přesvědčí své oponenty a přiměje
je, aby viděli světlo, ale spíše proto, že jeho oponenti nakonec zemřou a vyrůstá
nová generace vědců, která je s tím obeznámena.”57 Princip je někdy upřímně
vyjádřen jako ”věda postupuje dále při jednom dalším pohřbu!“
Cynici tvrdí, že “historie patří vítězům”, a to se děje i ve vědě příliš často.
Jakmile paradigma vyhraje dominantní postavení, ti, kteří ji podporují,
pravděpodobně nezapomenou. Výsměch jiným paradigmatům může vytvořit
“klima názorů”, které silně upřednostňují dominantní názor, ať už je to pravda,
nebo ne. Jedním z nešťastných výsledků je, že místo toho, aby vědci důkladně
prozkoumali otázky svého výzkumu co nejvíce do hloubky, tito vědci
přestanou hledat58 a začnou publikovat, když se zdá, že jejich data souhlasí s
přijatým paradigmatem. To může udržet při životě paradigma, a to zejména v
spekulativnějších oblastech vědy, kde může být málo vědecky podložených
údajů. Není snadné revidovat dominantní paradigmata, a když se navíc zapojí
veřejný mediální a zábavní průmysl, jak je tomu často při prosazování velkých
vědeckých názorů v oblasti přírody, změna je stále obtížnější. Paradigmata
mají někdy svůj způsob, jak si osvojit svůj vlastní život, jak tomu je v případě
evoluce, která jde daleko za hranice vědecké komunity.
Dominantní myšlenky a paradigmata nemusí být založeny na faktech, aby
byly přijaty. Lidstvo příliš často přichází do styku s nepodloženými informacemi a věda z tohoto stavu není osvobozena. Níže Níže přikládáme několik
příkladů pro ilustraci:
(A) Slavná “Opičí zkouška” se konala v roce 1925 ve městě Dayton v
Tennessee. Zatímco se při výuce ve veřejných školách odvozuje evoluce od
technických informací, tato pře se skutečně ukázala být světoznámou veřejnou
soutěží mezi evolucí formou postupného vývoje a stvořením. Výsledkem této
diskuse na ostří nože bylo, že známý americký právník Clarence Darrow, který
bránil vývoj, triumfoval nad Williamem Jenningsem Bryanem, trojnásobným
americkým kandidátem na prezidentský úřad, který obhajoval tvorbu. Tento
příběh jsem slyšel, když jsem studoval na vysoké škole. Nedávné přehodnocení
tohoto názoru prináší nově vydaná studie dvěma prominentními historiky: Její
autoři, Ronald Numbers a Edward Larson z univerzit ve Wisconsinu a Georgii
odhalují, že tomu tak není.59 Na jedné straně se Darrow položil Bryanovi
několik otázek, na které Bryan nedokázal správně reagovat; Na druhou stranu,
mnozí cítili, že Darrowův výsměch a arogantní postoj způsobil, že Bryan pod
tímto uměle vytvořeným tlakem ztratil možnost přiměřené obhajoby. U slyšení
se vyjádřil proti jakékoli modlitbě a nakonec byl obviněn z opovržení soudem.
Mnoho novinových zpráv na konci soudního řízení a další dokumenty odrážejí
vážné obavy, že evoluční teorie prohrála. Současná oblíbená verze, kterou
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Darrow porazil Bryana, je především známá díky knize Only Yesterday, které
se prodalo přes milión výtisků a velmi oblíbenému filmu s originálním názvem
„Inherit the Wind“ (V ČR uváděn jako „Kdo seje vítr“ - pozn. překladatele).
Oba dávají zkreslený pohled na výše popsaný soud, který velmi protěžuje
Darrowa.60 Je skutečností, že široké přijetí myšlenky o vítězství Darrowa,
přežívala po dlouhou dobu od skončení procesu.
(B) Pravděpodobně jste slyšeli o bizarní představě ploché Země a o tom,
jak je Christopher Columbus hrdinou, který se odvážil vzdorovat tomuto
falešnému dogmatu, který podporovala dříve církev. Columbus pokračoval v
plavbě do Severní Ameriky a udělal tak bez svého pádu z okraje této ploché
Země do neznáma! Tato konvenční “moudrost” se nachází v mnoha učebnicích
a encyklopedicích.61 Ukazuje se, že je to další falešný koncept. Důkladný
výzkum Jefferyho Burtona Russella, profesora historie na Kalifornské
univerzitě v Santa Barbaře, ukazuje jiný pohled. V knize Inventarizace ploché
země: Columbus a moderní historici62 Russell vysvětluje, jak se falešnost stala
dogmou. V průběhu prvních dvou tisíciletí křesťanství nevěřili téměř žádní
církevní učenci v plochou Zemi; Prakticky všichni věřili, že Země je koulí,
ale během devatenáctého století se dvěma široce distribuované knihy podařilo
přesvědčit svět o opaku. Tituly obsahovaly historii konfliktu mezi náboženstvím
a vědou a historii válčení vědy s teologií v křesťanství.63 Obě knihy propagovaly nadřazenost vědy a obviňovaly církev o šíření omylů. Avšak autoři
těchto knih šíří i chybu, když učinili svůj naprosto nepravdivý argument na
základě církevního učení o ploché zemi. Naštěstí v posledních letech několik
textů a referenčních svazků začalo opravovat toto falešné pojetí historických
názorů církve.
(C) V roce 1860 se na Oxfordské univerzitě v Anglii propukl slavný střet
mezi Oxfordským biskupem Samuelem Wilberforcem nazvaným “Soapy
Sam” a Thomasem Huxleyem, přezdívaným Darwinův věrný “buldok”. Jedna
z dominantních anekdot celých generací evolucionistů64 se týká toho, jak
Thomas Huxley zrušil Wilberforceho. Existuje několik verzí tohoto incidentu.
Uvádí se, že Wilberforce na schůzce vysvětloval absenci fosilních meziproduktů a naštěstí a nedočkavě se obrátil na Huxleyho a zeptal se ho, zda je na
jeho straně, jelikož jeho babička nebo dědeček vznikli z opice. Toto vyvolalo
hlasitý hlasitý smích od tehdy dominantně proti-darwinského auditora z
Oxfordu. Huxley okamžitě poznamenal známému, že Pán seslal biskupa do
jeho rukou. Později, když formálně odpověděl na otázku biskupa, uvedl, že se
nestydí za to, že jeho předci pocházejí z opice, ale za to, že je díky opicím
příbuzný muži, který používá svůj vliv, aby zakryl pravdu! Toto posměšnost
respektovaného biskupa vyvolala hádku a protesty, jedna dáma dokonce údajně
omdlela, zatímco několik fanoušků Huxleyho radostně nahlas jásalo.”65 Ve
skutečnosti toto bylo pro Huxleyho to nejlepší pro setkání. Příběh se však
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rozvinul dále svým vlastním životem, jako ohromné vítězství pro Huxleyho.66
Zdá se, že realita je daleko od současného pojetí. Kritické zhodnocení události
historikem Oxfordské univerzity J. R Lucasem67 naznačuje, že Huxley pravděpodobně zkreslil výsledek tohoto setkání a navíc, že Wilberforceova otázka
ohledně linie předků od opice nebyla vůbec zaměřena na Huxleyho, ale byla
Rétorická otázka adresovaná “komukoli”. V průběhu let však příběh Huxleyho
vítězství získal přijetí, neboť Evoluce podle Darwina se stala dominantním
postojem, přinejmenším mezi vědci.
(D) Mnoho z nás považuje Margaret Meadovou za nejznámější kulturní
antropoložku dvacátého století. V roce 1928 vydala legendární knihu „Dospívání na Samoi“ (v originále Coming of Age in Samoa“ - pozn. překladatele).
Byla to bomba, kniha se setkala s okamžitým úspěchem; Nakonec byly
vytištěny miliony kopií s překladem do 16-ti jazyků. Kniha chválila výhody
svobody kulturních motivů, které jsou doloženy volným sexuálním životem v
Samoi, zejména mezi mladými, kteří vyrostli v prostředí, které nebylo zatíženo
formou rodinné organizace, která potlačuje emocionální život. Také uvedla,
že rodina na Samoi má nízkou hodnotu oproti našemu vnímání.
Ve Spojených státech se Margaret Meadová stala guru mnoha mladým a
jejich rodičům během turbulentních šedesátých let. Její slavná kniha měla
široký vliv a zdůraznila důležitost kultury, na rozdíl od dědičnosti, při určování
chování. Toto se dostalo do diskuse typu “příroda proti živobytí”, která byla v
té době palčivou otázkou a od té doby je toto téma stále aktuální. Sociobiologická koncepce, o níž budeme diskutovat dále68, je na straně přírody
(geny), zatímco Meadová a mnoho jiných sociologů mají tendenci být na
straně výchovy (kultury). Ona a někteří její kolegové byli nazýváni absolutními
kulturními deterministy. Její kniha je psána “takřka názorově jednostranně
vyhraněným stylem”69, přičemž vyvrací názory tehdy prosperujícího eugenického hnutí, které se snažilo zlepšit lidstvo tím, že omezilo reprodukci
jedinců a skupin považovaných za geneticky méněcenné. Nyní se zdá, že kniha
byla převážně projektem fantazie Meadové a navíc může být plná falešných
závěrů. Někteří vzdělaní obyvatelé Samoi reagovali s hněvem na klamnou
představu o své kultuře, ostatní místní obyvatelé naznačili, že kdyby se někdy
odvážila vrátit se do Samoi, zajali by ji a hodili pak žralokům!
Jejich dychtivost k pomstě byla potom částečně uspokojena. V knize Margaret Mead a Samoa: Vytvoření a rozvrácení antropologického mýtu70, antropolog Derek Freeman z Austrálie, který dlouhé roky studoval samojskou
kulturu, prohlásil, že mnohé z tvrzení Meadové jsou “zásadně mylné a některé
z nich jsou absurdně falešné.”71Jeho knihu vydala Harvardská univerzitní
tiskárna, což bylo oznámeno i na titulní straně The New York Times, když v
roce 1983 byla tato kniha vydána. Naštěstí pro Meadovou se vydání uskutečnilo až po její smrti. Freemanova studie naznačuje, že hodnocení sexuálního
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chování Samoanů podle Meadové je z velké části falešné. Samoané mají velmi
omezující sociální standardy, mnohem vyšší než tradiční západní normy.
Sňatek a panenství jsou velmi uctívány a bylo to tak i před příchodem
křesťanství na Samojské ostrovy.72
Reakce na Freemanovu knihu byly násilné, některé z nich připomínaly více
politickou kampaň, než vědeckou rozpravu. Zobrazovaly se všechny druhy
názorů, pro a proti, vyjádřené v článcích, knihách, recenzích z knih a recenzích
recenzí knih. Někteří vědci byli znechucení Meadovou, jiní byli proti Freemanovi a další se zajímali, jak by taková chybná informace vůbec mohla
Margaret Meadové přinést tak velkou slávu. Naším zájmem v tomto bodě není
otázka, zda příroda, výchova nebo svobodná vůle určují chování, ale to, že
chybné informace od Meadové umožnily nebo alespoň silně ovlivnily
významný posun ve světovém pohledu na tuto záležitost.
Můžeme se dívat na to, kolik dalších názorů, které jsou mylné, se skrývají
v našich knihovnách, učebnicích a školních učebnách. Čtyři výše uvedené
příklady ilustrují, jak přijímáme myšlenky, přestože mohou mít jen malou
faktickou hodnotu. Měli bychom určitě tolerovat různé názory, ale neměli
bychom být příliš důvěřiví. Neměli bychom nekriticky přijímat intelektuální
módní názory ve vědě nebo i jinde. Nejlepší způsob, o kterém vím, abych
nebyl postižen chybnými populárními nápady a paradigmaty, je, že jsem
nezávislý v myšlení a podrobném studiu, vyvaruji se zaměňování dat s
interpretacemi a věnuji zvláštní pozornost výběru těch nejlepších údajů.

Sociologie vědy
Když během druhé světové války vláda Spojených států financovala projekt
Manhattan, někteří z nejlepších vědců na světě se podíleli na výrobě první
atomové bomby. Toto je příklad vlády, která silně ovlivňuje směr vědeckého
bádání. Již dlouho je známo, že vnější faktory, jako je například mínění
veřejnosti a finanční podpora73, ovlivňují vědecké výzkumy. Navzdory tomu
vědecká praxe tvrdila a byla obecně považována za objektivní a racionální.”74
Bohužel příliš často tomu tak není.
Věda měla svůj rozkvět po druhé světové válce, kdy atomová bomba a
úspěch se Sputnikem, prvním umělým satelitem Země z roku 1957, vyrobeným v Rusku, značně zvýšily respekt veřejnosti ke vědě. Výzkumné fondy
pro vědecké projekty byly čerpány univerzitami bezprecedentně a bylo tak
celkem snadné najít prostředky na projekty vědeckého výzkumu. Osobně jsem
dostal řadu vládních grantů na výzkum a pracoval jsem na několika vládních
vědeckých projektech.
Věda se od té doby dostala do těžších časů. Její hodnota pro společnost již
není vnímána jako tak nezbytná a důvěra v její objektivitu a integritu často
napadána. Řada sociologů provedla hodnocení vědy. To rozčílilo některé
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vědce, kteří tvrdí, že by se sociologové měli držet svého vlastního hřiště; Ale
sociologové oponují, že i sociologie vědy je jejich hřištěm. Jedná se o citlivou
otázku, která má svůj podíl na kontroverzním a sporu. Pro sociology je snadné
narušit sebevědomí i velmi úspěšné vědecké komunity, která se zdá, má potíže
při zapamatování si všech chyb, které v minulosti zveřejnila. Na druhé straně
sociologové zřejmě zapomínají, že věda se někdy zabývá jednoduchými
objektivními fakty, která nejsou snadno vystavena sociologickým vlivům.
Vzhledem k tomu, že studie o sociologii vědy začaly vzkvétat, sociolog
Bernard Barber publikoval klíčový článek k tomuto tématu v časopise Science.75 nazvaném v originále “Resistance of Scientists to Scientific Discovery”,
tedy česky „Odpor vědců k vědeckému objevu“, kde uvedl řadu vnějších
faktorů, které mohou ovlivnit závěry Vědy. Zahrnuty zde jsou: a) dřívější
interpretace; (B) metodologické pojmy, jako jsou například příliš dílčí nebo
nadměrně nepřátelský k matematice; C) náboženství ovlivnilo vědu různými
způsoby; D) profesionální postavení; E) odborná specializace; a (f) společnosti,
skupiny a “školy matematického myšlení”. Příklady těchto různých situací
jsou bohaté na sociologickou a historickou literaturu.76 Takové názory nejsou
vědci vždy vítány, neboť zbavují uctívané vědce obrazu o tom, že jsou bez
vnějších vlivů.
Žalostný případ augustiniánského mnicha Gregora Mendela (1822-1884),
který objevil základní principy dědičnosti chovem rostlin hrachu, dobře
ilustruje vliv sociologických faktorů ve vědě. Mendel publikoval své epické
nálezy v časopise přírodovědné společnosti Brünn. Na rozdíl od toho, co se
někdy uvádí, byl tento časopis rozšířen v celé Evropě; Ale navzdory svým
ohromujícím údajům, byl Mendel zcela ignorován příslušnými vědeckými
autoritami.”77 Od okamžiku jeho úmrtí několik biologů znovu objevilo a
podpořilo jeho klíčové objevy. Proč byl tedy ignorován? Jedná se o záhadnou
otázku, pro kterou nemáme faktickou odpověď, ale existuje řada náznaků,
které odrážejí sociologické vlivy ve vědě. Skutečnost, že byl neznámým,
izolovaným mnichem a nebyl členem pravidelné vědecké komunity, bylo
bezpochyby velmi důležitým faktorem. Jeho nové pojetí míchání botaniky a
matematiky, jak jeho studie požadovala, nebylo většinou vědců pochopeno a
oceněno. Existovaly další konkurenční myšlenky ohledně dědičných faktorů;
Bohužel se jednalo o špatný čas z hlediska toho, aby jeho revoluční myšlenky
byly přijaty. Naštěstí věda už má tyto překážky překonány, a nyní je Mendel
jednou z nejdůležitějších osob v historii vědy.

Jak odděkit dobrou vědu od špatné
Jedno z nejdůležitějších ponaučení, které můžeme vnímat, je, že existuje
dobrá věda a špatná věda. Objev Archaeoraptora je špatná věda, ale objev
planety Neptun, založený na datech nepravidelného pohybu Uranu, dokládá
166

naukaob_ceski02_Layout 1 11/1/2017 3:47 PM Page 167

velmi dobrou vědu. V dnešní době, kdy věda hraje tak důležitou roli v našem
myšlení, je důležité rozlišovat mezi dobrou a špatnou vědou. Bohužel to není
snadné, zvláště pro ne-vědce. Neúplné údaje nebo falešné informace mohou
poplést dokonce i nejlepší vědce. Existuje však několik záchytných bodů
(tabulka 6.1), které mohou pomoci komukoliv z nás vyhodnotit, jak důvěryhodnou vědeckou interpretaci máme před sebou.
(A) Obsahuje tato zkoumaná myšlenka náležitá fakta? Dochází k logickému
závěru, zvláště pokud se zvažuje široké spektrum údajů?
(B) Dá se tvrzení ověřit, zejména je experimentálně opakovaně? Experimentální věda, například výsledky chemického experimentu, je považována
za spolehlivější. Na druhou stranu máme to, čemu se říká historická věda,78
která je spíše spekulativní a je považována za méně spolehlivou. Příkladem
by mohla být studie fosilie, kde může být pouze část jednoho exempláře, a pak
se snažíme odvodit, co se s ní stalo během minulosti, během níž už nelze fosilii
pozorovat. Některé nápady jsou snadněji testovatelné, než jiné. Jak při evoluci,
tak z hlediska vytvoření Bohem, je velmi komplikované experimentálně
testovat minulé události, proti stávajícímu pozorování, které je snadnější.
Nicméně to neznamená, že nemůžeme využít současné pozorování, abychom
se pokusili vyvodit, co se v minulosti mohlo stát. Důležitou otázkou je, jak
dobrá máme odpovídající data. Někteří vědci spojují snadné testování s
možností dokázat vyvrátit tvrzení a závěr, že pokud tvrzení nemůžete vyvrátit,
není to věda.
(C) Může být myšlenka použita k předpovědi neznámých výsledků?
Příkladem, zmíněným dříve,79 bylo to, že energetická hladina rezonance uhlíku
se ukázala jako něco, co předpovídal sir Fred Hoyle. Předvídatelnost je věda
v její nejlepší podobě.
(D) Vedou se o tvrzení spory? Pokud vědci půjdou do podstaty, naznačuje
to, že alternativní názory jsou udržitelné.
Tabulka 6.1 IDENTIFIKACE CHARAKTERISTICKÝCH ÚDAJŮ PRO
ZÍSKÁNÍ SPOLEHLIVÉHO VĚDECKÉHO VÝKLADU

(a) Výklad odpovídá dostupným údajům.
(b) Myšlenka je opakovatelná a to experimenty, které je možné i opakovat a
pozorováním. Výsledky mohou být vyvráceny.
(s) Interpretace může předpovědět neznámé výsledky.
(d) Koncept není zachycen v diskusi.
(e) Závěr je formulován na základě praktických dat z přírody a ne teorií nebo
obchodní či osobní výhodou pro předkladatele daného vědeckého výkladu.
(f) Dá se opřít i o související tvrzení.
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(E) Jsou základem pro uzavření diskuze o dané teorii data pocházející z
přírody nebo je výsledná teorie uměle řízena? Buďte opatrní ohledně účinnosti
dominantních paradigmat a filozofických konstrukcí; A obzvláště buďte
obezřetní, pokud existují komerční nebo finanční výhody pro formulaci
konkrétních závěrů. Výzkum sponzorovaný tabákovým průmyslem, který
naznačuje neškodnost kouření, je hlavním příkladem chyb způsobených
finančními zájmy sponzorů výzkumu.
(F) Jsou tvrzení nepodložená? Pokud ano, buďte také opatrní. Nepodložená
tvrzení vyvolávají podezření o důvěryhodnosti celé zkoumané situace. Obzvláště běžné je v praxi zmatení korelace v množství dvou faktorů, a to mezi
příčinou a následkem. Například studie ukázala, že kuřáci dosáhnou nižšího
stupně vzdělání ve srovnání s nekuřáky. Tento princip byl brán vážně a zřejmý
způsob, jakým si kuřáci mohli zvýšit toto své vzdělání, bylo přestat kouřit. Ale
tento závěr může být špatný. Mohlo by to být prezentováno místo toho i tak,
že to jsou nízké známky, které právě vedou studenty ke kouření; Nebo že
společenské typy, které nemají na studium tolik finančních prostředků, také
mají tendenci kouřit, a tak vytvářet předpokládanou souvztažnost s nízkými
stupni svého vzdělání.80 Jen proto, že se zdá, že dva faktory jsou kvantitativně
souvztažné, neznamená to, že jedna ovlivňuje druhou. Mezi světem domácností, které mají telefony, a těmi, které mají pračky, existuje vysoký stupeň
vzájemné podobnosti, přesto všichni víme, že vlastnictví jednoho člověka není
příčinou vlastnictví člověka druhého. Závěry založené na datech, které jsou
předkládány bez studování jejich vzájemné příčiny a následku, by neměly být
důvěryhodné, přestože, jak vědci, i veřejná média často přehlížejí tento klíčový
faktor. Mnoho složek našeho složitého světa může vyvolat příčinný vztah,
který ve skutečnosti reálně neexistuje.
Aby bylo co nejvíce využíváno vědy, musí člověk pracně vyhodnotit vše,
co se říká, a oddělovat dobrou vědu od špatné. Koneckonců, máme příklady
obojího.

Závěrečné připomínky
Model paradigmat ve vědeckých a dalších studiích je důkazem silného vlivu
přijatých myšlenek. To by nás mělo vést a povzbudit k tomu, abychom se
ponořili do hloubky studia, spíše než jen sledovali převažující “názorové
klima”. Dlouhé hledání toho, jak se ptáci mohli vyvinout, je přesně takový
příběh, který přesvědčí každého, že vědecké interpretace jsou řízeny daty.
Mnohé protichůdné názory, vytvořené několika skupinami vědců, dobře
ilustrují, jak teorie namísto dat mohou samy být motivační silou ve vědě.
Zabývá-li se věda hledáním pravdy o přírodě, kterou zkoumá, proč podporuje
tolik spekulací doprovázených intelektuálním kmenovým uspořádáním
vědecké společnosti, namísto toho, jen nechat fakta mluvit sama za sebe?
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Opakovaně, a více než si mnozí rádi přiznávají, vědci, stejně jako všichni
ostatní lidé, věří v to, co chtějí věřit, a tak vyplňují chybějící údaje vlastními
předpoklady. Jsem si jistý, že někteří z mých kolegů, vědců, budou považovat
toto tvrzení za útok na sebe, ale přál bych si, aby tomu tak nebylo; Čím dříve
si to uvědomíme, tím lépe to bude pro vědu jako celek.
Příliš často je věda více řízená teorií, než praktickými daty. Proto je
obzvláště důležité, aby byla vynaloženo zvláštní úsilí o oddělení dobré vědy,
která vede k pravdě o přírodě, od špatné vědy, která se zabývá hlavně
prosazením individuálních zájmů jednotlivých vědců. Vědci jsou totiž také jen
lidé a může být obtížné najít vědce, který stejně jako ostatní lidé nemá osobní
ambice. Nicméně jen ti vědci, kteří upřednostňují data místo teorie, pravděpodobně zjistí, co se opravdu reálně děje v přírodě.
To vše může být pro Boží otázku velmi důležité. V kapitolách 2 až 5 jsme
představili mnoho příkladů údajů, které naznačují, že nějaký tvůrce života a
přírody na Zemi je nezbytný. Navzdory důkazům se vědci tomuto závěru
vyhýbají. V současnosti je dominantní vědecký názor, že věda potřebuje
vysvětlovat vše bez Boha, přestože to často znamená místo podložených faktů
využívat pouze domněnky, aby se pomocí nich pokusila vysvětlit zjištěné
skutečnosti. Osobní postoje a příslušnost vědce k určité sociologické vědecké
obci příliš často určují, co je těmito vědci přijato jako pravda. Závěry vědy tak
často formují jiné faktory než údaje, pocházející ze studia přírody.
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Kapitola 7

Je věda výhradní?
Literární intelektuálové na jednom názorovém
pólu – a na druhém vědci... Mezi těmito
dvěma je propast vzájemného nepochopení.1
Sir Charles Snow, autor, vědec

Je třeba vyhnout se některým oblastem vědy

Před dvěma stoletími napsal slavný francouzský matematik-kosmolog Pierre-Simon de Laplace slavnou knihu o nebeské mechanice. V této knize popsal
svůj model původu sluneční soustavy, kde planety tvořily kondenzací páry.
Laplace, který se postupně stal slavným učencem, se rozhodl představit svoji
knihu císaři Napoleonovi. Císař byl předem informován, že v knize není žádná
zmínka o Bohu. Když mu Laplace nabídl knihu, císař se ho zeptal, proč napsal
knihu o Vesmíru a o Stvořiteli pomlčel. Laplace neústupně odpověděl, že “tuto
konkrétní hypotézu nepotřebuje.”2 Nepotřebujeme Boha! Zatímco existují
rozdíly v detailech o setkání, incident dobře ilustruje nezávislé a exkluzivní
vědecké postoje, které se v té době objevily.
Nedávno stejné názory předkládá teoretický fyzik Stephen Hawking, který
navrhuje svůj úplně samostatný Vesmír, kde by nepotřeboval žádný vnější
systém, aby dokázal ukončit práci s hodinami a ony mohly fungovat. Namísto
toho by vše ve Vesmíru bylo určeno zákony vědy a kutálením se kostek uvnitř
vesmíru.”3 Ve Francii napsal na dveřích své laboratoře slavný námořní zoolog
Félix Lacaze-Duthiers:” Věda není ani náboženstvím, ani politikou.”4 Dokonce
i v Harvardu fyzik Phillip Frank komentuje, že ve vědě” jakýkoli vliv, ať už
morální, náboženské nebo politické úvahy na přijetí teorie, je považován za
“nelegitimní”… společenství vědců.”5 A laureát Nobelovy ceny Christian de
Duve při diskusi o problematické otázce spontánního původu života naznačuje,
že “je třeba se vyvarovat jakéhokoli náznaku účelu teleologie.”6
Nedávno Národní akademie věd a Americká asociace pro rozvoj vědy se
zásadně postavily proti trendům ve třídách věd na středních školách, které
povzbuzují diskusi o alternativách evoluce. Dokonce i sama myšlenka, že by
mohla existovat nějaká inteligentní konstrukce v přírodě, se považuje za
nevhodnou.7 Ne všichni vědci by s tím souhlasili, ale současná myšlenka a
obecný charakter, obzvláště pocházející od nejvýznamnějších vědců, spočí175
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vající v tom, že věda by měla jít samostatnou cestou a vyloučit vše ostatní. Je
pro ni příznačné, že se vyhýbá obzvláště také přízraku náboženského vlivu.
Exkluzivita ve vědě je povzbuzována určitým stupněm elitářství a tyto dvě
vlastnosti se mohou navzájem velmi dobře podporovat. Mezi spoustou vědců
existuje pocit, že věda je nadřazená všem ostatním metodám šetření.
Výjimečný úspěch vědy v několika kolbištích bezpochyby přispěl k tomuto
pocitu a určitý stupeň hrdosti je proto oprávněný. Věda je obzvláště dobrá,
když se snaží odpovědět na určitý druh otázek, jako je například to, jak
gravitace ovlivňuje pohyb planet, ale nedělá to tak dobře tehdy, když se ptáme
na základní otázku, proč existuje Vesmír. Existují totiž legitimní otázky mimo
dosah vědy.”8 Pokud se zeptáte vědy na vytvoření atomové bomby, řekne vám
to. Pokud se zeptáte vědy, jestli ji máte i opravdu udělat, odpověď vám zamlčí.
“Iv Nicméně každý, kdo hledá pravdu a porozumění, má právo se ptát na tyto
otázky.
Biolog Richard Harvard z Lewontinské univerzity také odráží některé
exkluzivní názory na vědu ve velmi vnímavé a upřímně míněné poznámce,
jež je hodna respektu. “Naše ochota přijmout vědecká tvrzení, která jsou proti
zdravému rozumu, je klíčem k pochopení skutečného boje mezi vědou a
nadpřirozeností. Vezmeme stranu vědu, navzdory patentové absurditě některých jejích konstrukcí, a to i přesto, že nedokázala splnit mnoho svých
extravagantních slibů o zdraví a životě, i přes toleranci vědecké komunity pro
nepodložené příběhy, protože máme předběžný závazek, závazek k materialismu. Nejde o to, aby metody a instituce vědy nás nějak nutily přijmout věcná
vysvětlení našeho fenomenálního světa, ale naopak, že jsme tím předem nuceni
k dodržování věcných příčin, vytvořit přístroje pro jejich prověření a vymyslet
soubor konceptů, které vytvářejí hmotná vysvětlení, bez ohledu na to, že
neberou v úvahu intuici, i bez ohledu na to, že mystifikují nezasvěcené. Kromě
toho je tento materialismus absolutní, neboť nedokážeme připustit Božskou
nohu ve dveřích.”9 Co se týče Boha, věda nyní uveřejnila obrazně cedulku s
nápisem “NEVSTUPUJTE”.
Evoluce je jedním z nejlepších hráčů v exkluzivním postoji vědy; Stanovuje
vyloučení Boha a všechna nemechanistická vysvětlení původu. Vědecká
komunita obvykle hojně brání vývoj; A zatímco věda nyní cítí potřebu velmi
volně vyloučit Boha, přední vědci vypadají šokovaně, když se někdo jiný,
mimo vědecké kruhy, pokusí vyloučit jejich evoluční teorii. Když se Státní
rada školství v Kansasu rozhodla odstranit evoluci a kosmologii z kurikula
vědy, redaktor časopisu Science, který je nejvýznamnějším vědeckým
časopisem ve Spojených státech, charakterizoval toto vyloučení jako “očistné
zvěrstvo” a “posedlost.”10
Zmíněný genetik Columbijské univerzity Theodosius Dobžanský, který byl
jedním z předních architektů moderní evoluční syntézy (tabulka 4.1), prohlásil,
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že: “Nic v biologii nemá smysl, pokud to není ve světle evoluce.”11 Takové
extrémní názory mohou znamenat, že všechny současné biologické studie,
které nezahrnují evoluci, jako je například určení toho, jak rychle se nervový
impuls pohybuje nervem, jsou zjevně nesmyslné! Dále pečlivá díla Antonyho
van Leeuwenhoka v popisu mikrobů a Williama Harveye při objevu cirkulace
krve v sedmnáctém století, před přijetím evoluce, zřejmě ani nedávají smysl.
Genetik Francisco Ayala, který nedávno byl prezidentem Americké asociace
pro rozvoj vědy, vyjádřil výlučné směřování názorů k tomu, aby komentoval,
že “teorie evoluce musí být vyučována ve školách, protože bez ní v biologii
nic nedává smysl.”12
Exkluzivita se odráží v názvu knihy: Triumf evoluce a neúspěch kreacionismu,13 zvláště když poslední polovina titulu byla napsána pozpátku, aby
zdůraznila zoufalý stav kreacionismu. Zatímco takový triumfální postoj není
pro lidské chování neobvyklý, nepomáhá k vědecké učenosti. Autor knihy je
Niles Eldredge z amerického Přírodovědeckého muzea, který je známý tím,
že je jedním z architektů konceptu evoluční, nepřerušované rovnováhy. Pozdější slavný kosmolog Carl Sagan také tvrdil, že vědecká práce je nad všemi
ostatními, ve své knize s názvem “Démon-strašidelný svět: Věda jako svíčka
v temnotě.”14 Pokora může někdy být nedostatečná i ve vědecké komunitě.
Uvedené příklady ilustrují exkluzivní a elitářský vědecký postoj, který má
tendenci izolovat vědu od všech ostatních oblastí bádání. Několik vědců se
cítí tak jistě, že prakticky nevidí žádný limit v tom, co věda nakonec bude
schopna dělat.15 Promítnutím mechanistického pohledu do reality a téměř
nekonečnými znalostmi můžeme dosáhnout takzvaného “Omega Point”, kde
je život věčný a dosáhnout také vzkříšení Minulého života. Věda nám poskytne
nesmrtelnost.16 Důvěra v nadřazenost vědy je tak velká, že věda postihuje i
oblasti, které nejdou studovat, a pak se snaží poskytnout vědecké odpovědi na
otázky, na které nemůže nalézt odpovědi. Jedním z příkladů je sociobiologie.

Sociobiologie - věda mimo kontrolu

Sociobiologie se snaží zkoumat vývoj společenského chování. Snaží se
odpovědět na otázky, jak se chovají organismy tak, jak to dělají z evoluční
perspektivy, a dostává se k otázkám vzniku příčin lidského chování. Sociobiologie by neměla být zaměňována se sociologií vědy, ačkoli dochází k
určitému překrývání mezi nimi. První z nich se zabývá více biologickými
příčinami chování všech druhů organismů, zatímco druhá se zabývá chováním
vědecké komunity.
Jeden z problémů sociobiologie se týká následujícího: jestliže, jak navrhl
Darwin, dochází k evolučnímu pokroku, protože nejschopnější přežijí na úkor
méně vhodných, jak můžete vysvětlit vývoj altruistického chování, kdy jsou
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organismy ochotny obětovat svůj život pro dobro ostatních? Jedná se o
sebevraždu a tento stav nemá pro organismus žádnou hodnotu přežití. Proč by
se takové vlastnosti měly vyvíjet, když organismus nemá šanci je předat další
generaci? Obvyklým příkladem je včelka, která vás bodla proto, aby ochránila
ostatní včely v kolonii včel. Protože po bodnutí zůstanou ve vašem těle životně
důležité části jejího těla, sama zemře brzy po bodnutí. To je sebevražda, nikoliv
přežití. Evolucionisté mají několik vysvětlení, včetně náznaků, že celá včelstva
se vyvíjí jako druh jediného organismu. V těchto druzích organismů existují
genetické zvláštnosti, které by takové reakce jednotlivců mohly podporovat.
Takže včelstva, a nikoliv individuální včelka, má hodnotu přežití.
Více zajímavých příkladů sebeobětování je mezi ptáky a savci. Surikaty
jsou vysoce společenským druhem Promykovitých (obr. 7.1), které bojují o
existenci v poušti Kalahari v jižní Africe. Žijí ve skupinách tří až třicet jedinců
v podzemních tunelech. Patří mezi jedny z nejznámějších zvířat, která žijí v
koloniích. Jeden člen této kolonie bude s mladým jedincem sedět a mazlit se
s ním, zatímco biologická matka je venku po delší dobu a hledá pro svého
potomka jídlo. Jiní členové kolonie budou stát na hlídkách na exponovaných
místech kolonií zabraného teritoria, přičemž jsou pro dravce velmi viditelní.
Jejich strážní povinnost dovoluje ostatním členům skupiny, aby se zabývali
bezpečně jinými činnostmi, například již zmíněným sháněním potravy. Pokud
strážný spatří dravce, jako je orel nebo kobra, bude tato surikata na stráži
vydávat poplašné zvuky, kterým se sám ohrozí tím, že upozornění dravce na
to, kde je, ale současně varuje ostatní členy kolonie, aby se dostali do bezpečí.
V tomto druhu chování strážci riskují svůj život, za dobro ostatních. Proč by
se mělo takovéto altruistické chování evolučně vyvíjet, když toto altruistické
chování vede podle evoluční teorie k menší pravděpodobnosti, že by daný
jedinec surikaty přežil? A pokud jde o lidi, proč se matka sama vydá do
hořícího domu a riskuje svůj život, když se pokouší se zachránit své dítě?17
Tento druh sebeobětování není to, co se očekává od evolučního procesu, kde
je cílem přežití a ne sebeobětování ve prospěch druhého jedince - altruismus.
Altruistické chování bylo považováno za vážnou výzvu pro evoluční teorii.
Někteří evolucionisté navrhli hypotézu, kterou považují za odpověď na tuto
hádanku. Říká se tomu příbuzenský výběr. Při tomto výběru je důležitou věcí
nejen zachování jednotlivého organismu, ale také uchování určitého genu. Tím,
že si zachováme blízké příbuzné, zachováváme vlastní geny, protože ostatní
příbuzní mají tendenci mít stejný druh genů. Sourozenci sdílejí stejné rodiče
a bratranci mají stejné prarodiče, takže tím, že příbuzní zachrání svoje blízké
příbuzné, zvětší se šance na záchranu zvláštního druhu genů pro budoucí
potomky. Jinými slovy, pokud by zvíře obětovalo svůj život, aby zachovalo
život svých blízkých, může to přispět k ochraně vlastních genů, i když samotné
zvíře zemře. Matematika dědičného mechanismu je taková, že může být
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dokázáno to, že pokud obětujete svůj život pro záchranu tří vašich sourozenců
nebo devíti vašich bratranců, výrazně pomůžete upřednostnit přežití svých
vlastních genů. Čím blíže jste příbuzní těm, které svým obětováním zachráníte,
tím méně jich stačí přežít, abyste zachovali své vlastní geny. Příbuzenský výběr
je považován za evoluční vysvětlení pro altruistické chování.
To vše je důsledkem toho, že altruistický čin není vůbec sebeobětováním,
ale je to sobecký akt, který zajistí, aby vlastní rod genů rozmnožovali příbuzní,
kteří přežijí. Darwinův koncept sobeckého přežití nejschopnějších se stává
vysvětlením pro altruistické chování.

Obrázok 7.1. Mavirkati, nazvaný aj surikati, jeden druh mungosov jamarov.
S laskavým svolením knihovny Corel Professional Photo Library.
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Dramatický objev teorie výběru rodu zkoumal také známý entomolog
Harvardské univerzity Edward O. Wilson. Rozšířil tento koncept a v roce 1975
ho prezentoval spolu se souvisejícími nápady v knize, která vyvolala jednu z
nejbouřlivějších reakcí na knihu, které kdy kdo byl svědkem. Název knihy:
Sociobiologie,18 ve které se ve velkém diskutuje o společenském chování
různých zvířat, ale není pochyb o tom, že díky této knize zde vznikl manifest,
zaměřený na poskytnutí evolučních důvodů pro sociální chování člověka.
První kapitola nazvaná “Morálka genu” znamená, že naše emoce, jako láska,
nenávist, strach a vina, přišly přirozeným výběrem; A poslední kapitola
nazvaná “Člověk: Od sociobiologie k sociologii” se jasně přesunula do oblasti
lidského chování. Důraz byl kladen na geny, které ovládají všechno.
Následujícího roku Richard Dawkins některé stejné myšlenky propaguje
ve své slavné knize The Selfish Gene (Sobecký gen).19 Pokud se nám u
nějakého organismu zdá, že se chová altruisticky, můžeme být ujištěni, že jeho
motiv je v zásadě sobecký. Organismy jsou do značné míry pod kontrolou
svých vlastních genů a princip přežití nejschopnějších podporuje své vlastní
sobecké přežití na úkor jiných různých genů.20 V roce 1978 se Wilson vrátil s
knihou On Human Nature (Lidská přirozenost), která byla rozšířením poslední
kapitoly jeho Sociobiologie, která byla původně zvláště kontroverzní. Tady
altruistické činy, které jsou zkoumány i na celých národech, nejsou výsledkem
jakéhokoli druhu jednání, ale jsou tu kvůli Darwinovskému přežití nejschopnějších. Dále vstupuje do citlivé oblasti náboženství: “Nejvyšší formy
náboženské praxe, když je zkoumáme podrobněji, lze považovat za biologickou výhodu.”21 Náboženství není něco, co si vybereme pro svou hodnotu
nebo pravdu; Jsme náboženští kvůli výhodě evolučního přežití, kterou samo
náboženství poskytuje.
Všechno toto bylo víc, než pro něj bylo možné vydržet!22 Od doby publikace Wilsonovy Sociobiologie se objevují stále více a více zničující reakce
na ni. Propukla celá válka slov, osobností, knih a vzácného humoru. Tato válka
byla vyhlášena z překvapivých míst, včetně obrovských intelektuálních oblastí.
Bitva nebyla jen ohledně zmíněné povahy lidstva; Na obzoru se objevilo
mnoho dalších překvapivých sporů. Kritici prohlásili, že sociobiologie je
falešná, zlá, fašistická a nevědecká. Někteří sociologové se obávali, že jejich
vlastní hřiště předurčují biologické vědy. Jedním z velkých problémů byl
strach, že sociobiologie by obnovila sociální darwinismus, a podle darwinovské teorie by se lépe zacházelo s lidmi z nadřazených ras, kteří by přežili
na úkor podřadných (eugenika). Na rozdíl od současného postoje, podle něhož
mají být všichni lidé rasově rovni, by sociobiologie povzbudila návrat k víře
ve třídní nadřazenosti na základě nadřazených genů. Tím se dostává diskuse
do fáze o přírodních a genetických otázkách, zda příroda (geny) nebo výchova
(životní prostředí) určuje, kdo jsme.23 Rozlišování třídy bylo přijatelné v
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Darwinově viktoriánské Anglii a během druhé světové války dosáhlo příšerných nehumánních hodnot, když nacisti používali plynu, aby vyhubily
miliony lidí, které sami označili za méněcenné. O půl století později je tento
holocaust v lidských myslích stále příliš rozšířen, než aby upřednostnil
jakékoliv obecné přijetí genetické nadřazenosti.
Aktivisté, kteří se sdružují kolem Harvardské univerzity, z nichž mnozí
sami studovali na Harvardské fakultě, rozdávali brožury, scházeli se a
publikovali články proti sociobiologii. Wilson, který byl do jisté míry špatně
pochopen, byl identifikován jako hlavní ideolog. Spory se rozšířily do
veřejného tisku, dokonce i na přední straně časopisu Time. Americká asociace
pro rozvoj vědy uspořádala ve Washingtonu DC sympozium k diskusi o
sociobiologii. Když se Wilson dostal k řečnickému pultu, aby promluvil, asi
deset aktivistů vstalo, sebralo mu mikrofon, a následně ho obvinili z rasismu
a genocidy. Jeden mu nalil džbán s ledovou vodou na hlavu a prohlásil:
“Wilsone, ty jsi celý mokrý!”24 Prezentace po tomto incidentu dále probíhala
podle plánu, ale nebyla už zdaleka tak vzrušující, jako její nevítaný úvod.
Významnými světovými osobnostmi v diskusi o sociobiologii jsou Stephen
J. Gould, hodně oceňovaný spisovatel, a to až do své nedávné smrti,
nejznámější propagátor evoluce ve Spojených státech. Silně se postavil proti
sociobiologii. To je také případ Richarda Lewontina, genetika, o kterém jsme
se již zmínili. Oba tito oponenti pracovali ve stejné budově Harvardu jako
Wilson a oba mají sympatie k židům a marxismu, které jsou blízké k
rovnostářskému zacházení s lidmi. Někteří učenci naznačují, že tyto sympatie
mohly ovlivnit jejich odmítnutí sociobiologie. Jsou spolu s mnoha dalšími silně
proti tomu, co považují za zjednodušené odpovědi, pomocí kterých
sociobiologie usiluje o vysvětlení komplikovaného lidského chování. Na druhé
straně John Maynard Smith na Sussexské univerzitě v Anglii, který se specializoval na teoretickou biologii, společně s Richardem Dawkinsem z Oxfordu
poskytl později významnou podporu sociobiologii.
Postoje k náboženství mezi těmito dvěma významnými směry se značně
liší. Dawkins jí aktivně oponuje; Gould25 a Maynard Smith mají tendenci
oddělovat náboženství od vědy; Zatímco Wilson občas tvrdí, že je deistou.
Deista je ten, kdo věří v nějaký druh Boha, který dovoluje vesmíru běžet sám.
Tito odborníci neváhají kritizovat mnoho věcí, včetně sebe navzájem. Maynard
Smith, který silně podporuje darwinismus a nesouhlasí s odchylkou Goulda
od tohoto tradičního pohledu na evoluci, komentuje, že “evoluční biologové,
s nimiž jsem diskutoval o jeho díle [Gouldova], ho obvykle považují za
člověka, jehož myšlenky jsou velmi zmatené. Sotva stojí za to, se kvůli tomu
trápit, ale brán jako člověk, který by neměl být veřejně kritizován, protože je
přinejmenším na naší straně proti kreacionistům”26 Gould odráží některé z těch
stejně špatných pocitů v souvislosti s Maynardem Smithem a Dawkinsem jako
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o” Darwinovských fundamentalistech.”27 Přes vnitřní vědeckou argumentaci,
evolucionisté mají tendenci se sjednocovat, když čelí strašidlu stvoření, protože
mají pocit, že je třeba se jim vyhnout.
V obtížném sociobiologickém boji se Wilson cítil tak, že ho zradili jeho
kolegové a přemýšlel, proč Lewontin, který měl kanceláře ve stejné budově,
nepřijel a diskutoval o svých záležitostech soukromě, místo aby ho kritizoval
veřejně v tisku.28 Wilson má být přece chválen, což naznačuje chování podobné
biblickému principu, jak nejdřív se prohřešit proti svému bratru, předtím než
udělá cokoli jiného.29 V jeho biblickém návrhu však člověk uvažuje o své
loajalitě vůči evolučnímu principu hospodářské soutěže a přežití nejschopnějších a své ochotě čelit následkům drsného darwinistického systému, který
přebírá.
Jednou z kritik sociobiologie, kterou představil Lewontin, bylo, že změny
v genové frekvenci v lidských skupinách se ukázaly jako extrémně pomalé,
zatímco sociologické změny v dějinách mohou být velmi rychlé; Proto
genetické změny nemohly být zodpovědné za lidskou sociologii. Charles
Lumsden a Wilson řešili tento problém a ještě také další v jiné knize, a to
Genes, Mind, and Culture (Geny, Mysl a Kultura).30 Navrhované matematické
řešení v knize nesplnilo jejich očekávání. Dokonce i Maynard Smith, který
podporuje sociobiologii, po rozsáhlých studiích nemohl potvrdit dané
modely.31
Hlavním problémem sociobiologie je jeho nárok odpovídat na širokou škálu
otázek na základě velmi omezených údajů. Lewontin vyjádřil své pochybnosti
v rozhovoru: “Jestli se posadím a napíšu teorii o tom, jak je celá lidská kultura
vysvětlena biologií, mám spoustu epistemologických možností práce, abych
se mohl učit, a to je prostě fantastická část... Tihle kluci jsou schopni do toho
skočit po hlavě a to nejprve do jakéhosi naivního a vulgárního druhu
biologického vysvětlení světa, kterého důsledkem je selhání. Je to selhání
vysvětlujícího systému, protože zanedbali svoji vlastní přípravu... je to
nefér!”32
Filozof Michael Ruse na Floridské státní univerzitě vyjadřuje podobné
obavy z práce architektů sociobiologie: “Schovali se před vlastními důkazy a
pak si vzájemně blahopřáli k tvrdé empirické a dobře provedené práci. Navíc
byli odhodlaní vyvrátit argumenty zbývajících odpůrců. Abysme byli upřímní,
byli rozhodnuti, že nebudou stát v cestě obrovskému množství protinávrhů.”33
Ruse poukazuje na to, že kritici byli neobvykle krutí.
Filosof Philip Kitcher z Columbijské univerzity předkládá další obavy ze
sociobiologie, když připomíná, že “ambiciózní tvrzení, které přitahovaly tolik
pozornosti veřejnosti, spočívají na špatné analýze a nepatrných argumentech”
a “sociobiologové, zdá se, uchylují se k divokým spekulacím přesně tam, kde
by měli být naopak nejvíce opatrní. “Dále konkrétně porovnává Wilsonovu
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sociobiologii s žebříkem, který se” rozpadá na každém stupínku.”34 O tři
desetiletí později, při změnách, které překonávali sociobiologové po celém
světě, Wilson, který je považován za “Otce sociobiologie” odmítl přirozený
výběr jako vysvětlení pro altruismus, přinejmenším v sociálním hmyzu, jako
jsou včely.35 V současné době upřednostňuje model předběžné genetické
flexibility a jediný krok skok do altruismu. Jak se dalo očekávat, Dawkins a
další, důrazně nesouhlasí s tímto zásadním revidovaným postojem.
Naším zvláštním zájmem je, aby diskuse o sociobiologii ilustrovala, co se
stane, když exkluzivní a někdy elitářský vědecký postoj pohání pokusy
aplikovat vědu na všechno, tedy svévolně se pohybouje i do oblastí, kde věda
neposkytuje prokazatelné důkazy nebo platné odpovědi. Tam může být věda
hodně neúspěšná.
Navzdory velmi slabé vědecké podpoře není sociobiologie úplně mrtvá.
Knihy jako The Triumph of Sociobiology (česky „Triumf sociobiologie“)36 se
snaží zachránit tento koncept, ale kniha byla charakterizována jako “neuspokojivě mělká analýza”, “s použitím časově opotřebované taktiky, charakterizující kritiky s nejvíce extrémními názory.”37 V průběhu následujících let
sociobiologie učinila některá zlepšení. neboť některé kritiky byly řešeny a je
díky některým biologům stále populární, ale většinu jejích tvrzení není příliš
pravděpodobných, a některé jsou určitě mylné. Zvažte například jednu z
fascinujících ikon sociobiologie, surikaty, o kterých jsme se již zmínili; mají
takové, nám zvláštní, modely kooperativního chování, protože mají vysoce
propracovanou otázku rodového, čili příbuzenského výběru. Žijí ve skupinách,
které obvykle zahrnují geneticky nesouvisející “přistěhovalce”, kteří jsou
návštěvníky normální dominantní rodiny dané skupiny. Tito nesouvisející
jedinci surikat se výrazně podílejí na hlídkování v rámci této skupiny surikat
a jako chůvy pro nové potomky a mláďata. Jelikož nejsou příbuzní, jejich
altruistické chování nemůže vyplývat z principu sociobiologického příbuzenského výběru.38 Tato data zpochybňují evoluční vysvětlení pro altruismus u
těchto druhů organismů, jako způsobu ochrany vlastních genů.
Názorové rozpory časem ustoupily a nový podobný pojem nazvaný evoluční psychologie nahradil tradiční sociobiologii, pokud jde o studium lidstva.
Toto je v podstatě staré víno v nových lahvích. Evoluční psychologie stále
velmi zdůrazňuje geny, jako zodpovědného činitele za většinu všech věcí,
včetně náboženství,39 ale zájem vědců je zaměřen více na to, co způsobuje, že
mysl funguje tak, jak ji známe. Významné množství nových knih propaguje
následující myšlenku.40 Mezi nimi je Robert Wright a jeho kniha The Moral
Animal (Morální zvíře), která se zapsala na seznam bestsellerů podle The New
York Times na celé dva roky, což říká něco významného o popularitě evoluční
psychologie. Wright hovoří o nás, lidech, jako o “druhu se svědomím a
sympatiemi a dokonce i o lásce, která se nakonec zakládá na genetickém
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podkladu lidského ega.”41 Opozice, zdůrazňující omezení, se objevují v
knihách jako Alas, Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology
(česky: „Běda, chudák Darwin: Argumenty proti evoluční psychologii“)42 v
úpravě vědců - socioložky Hilary Roseové a neurobiologa Steven Rose. Tato
kniha obsahuje kapitolu Stephena J. Goulda, který vyvolává otázky o tradičním
darwinismu a jeho nedostatečnosti při vysvětlování kulturních změn. Zatímco
Gould agresivně podpořil vývoj, nepodporoval jednoduchý tradiční scénář.

Můžeme si vybrat?

Všichni jsme si vědomi toho, že se můžeme rozhodnout dát peníze Armádě
spásy, malovat dům fialovou, ukrást auto a kopnout umírajícího psa. Můžeme
se rozhodnout dělat tyto věci, protože máme svobodnou vůli. Většina lidí věří,
že máme svobodu volby; Ale někteří, nazývaní deterministé, ti na svobodnou
vůli nevěří.43 Nevěří, že něco jako svobodná vůbec existuje; Podle nich jsou
naše činy způsobeny čistě jen mechanickými faktory, jako jsou naše geny nebo
naše životní prostředí. Tím se dostáváme do planoucího konfliktu, který je
základem diskuse o sociobiologii a evoluční psychologii. Buď jsme jen stroje,
reagující na naše geny a životní prostředí; A proto nejsme zodpovědní za naše
činy; Nebo naopak máme sílu volby, jako rozlišení a možnost výběru
správného od špatného, a proto jsme zodpovědní za naše činy? Bez svobodné
vůle neexistuje žádná vina. S tím související jsou otázky, zda existují absolutní
morální hodnoty, dobro a zlo atd.
Soudní dvory ve světě v zásadě přejímají svobodnou vůli a jednotlivci jsou
odpovědní za svoje činy. Pokud se rozhodnete “spáchat trestný čin”, očekává
se, že “strávíte nějaký svůj další čas” ve vězení. Není ovšem možné, aby geny
kontrolovaly naši činnost? Evoluční psychologie, která se stává významnou
součástí posledních diskusí o chování, to naznačuje. Chovám se tímto způsobem, protože to je v mých genech. Vrcholné pojetí tohoto myšlení vyšlo
nedávno v knize: A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual
Coercion (Přírodní dějiny znásilnění: Biologické základy sexuálního nátlaku).44 Podle autorů je znásilnění evoluční adaptací, která umožňuje neúspěšným mužům propagovat své geny. Své argumenty podporují pomocí
příkladů toho, co považují za nucený sex mezi zvířaty. Tento argument je
trochu vzdálený od jeho důsledků pro lidstvo, ale ukazuje, jak je možné se při
pokusu o vysvětlení všeho, v rámci exkluzivního naturalistického způsobu,
uchýlit k nějakým volným analogiím. Rovněž ilustruje narůstající vzestup
výmluv pro neobvyklé chování, které v posledních několika desetiletích
pronikají do společnosti.
Vědci někdy odkazují na Boží gen nebo duchovní gen. Toho se někdy
využívá a vede to k závěru, že všudypřítomné náboženské tendence lidstva
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jsou řízeny genem. Nicméně skutečnost, že někteří vědci a jiní mění svůj
světový názor z víry v boha na ateismus a naopak, zatímco jejich geny se
nemění, naznačuje, že příčina duchovnosti není primárně řízena genem. Máme
svobodnou vůli.
Dá se tvrdit, že geny jsou zodpovědné za určité vzorce chování, a to
znamená, že jen příležitostně. Například se zdá, že alkoholismus má genetickou složku, ale to neznamená, že pokud má člověk alkoholické tendence,
neměl jinou možnost než stát se alkoholikem. Miliony úspěšných vyléčených
anonymních alkoholiků svědčí o tom, že tomu tak není; Zvolili a využili svou
vůli, aby přestali být alkoholiky. Existují i další pochybné dědičné abnormality,
které omezují volbu; Ale to jsou výjimky. Náš zájem je soustředěn na normální
lidské bytosti a o tom, jak se rozhodnou využít své vůle.
Není to jen svoboda volby, která je zpochybňována předpokládanou mocí
genů. Jak naznačuje sociobiologie, naše pocity lásky a starosti o druhé nejsou
ve skutečnosti takové. To jsou jen sobecké motivy, které se projevují pouze
sentimentálně a altruisticky. Všechna naše jednání jsou jen vlivem těch
sobeckých genů. Tím pádem je na závěr zřejmé, že nejsme opravdu dobří a
štědří, nebo se obáváme druhých, jsme jen a jen sobečtí. Filosof Michael
Ghiselin z Kalifornské akademie věd nám dává příklad toho, jak může být toto
myšlení všudypřítomné, když komentuje: “Žádný náznak skutečné charity
nezlepšuje naši vizi společnosti, jakmile je odložen sentimentalismus. To, co
prochází ze spolupráce, se ukazuje jako směs oportunismu a vykořisťování.
Impulsy, které vedou jedno zvíře, aby se obětovalo za druhé, ukazují, že má
ten nejvýznamnější důvod, a to, získat výhodu nad ostatními; A jedná za
“dobro” jedné společnosti nebo jednoho kmene či rodiny, která se zachová a
rozšiřuje na úkor ostatních. Tam, kde je to v jeho vlastním zájmu, lze od
každého organismu očekávat, že pomůže svým kolegům. Tam, kde nemá jinou
alternativu, se předpokládá jeho komunální otroctví. Přesto, že má plné právo
jednat ve svém vlastním zájmu, nic jiného než účelnost, mu nebude bránit v
brutalizaci, zmrzačení, vraždě – ani jeho bratr, ani jeho kamarád, rodiči nebo
jeho dítě. Vyškrábejte oči “altruistovi” a sledujte jeho “pokrytecké” krvácení.”45 Rétorika této pasáže je mimořádně dobrá, ale pro její faktickou
autentizaci to je jinak. Jsme opravdu jen bezmocné oběti okolností?
Nemůžeme s nadšením charakteru a pevných rozhodnutí vyhrát nad zlem a
být dobrým?
Evolucionisté používají několik vysvětlení pro přítomnost svobodné vůle.
Wilson a Dawkins rozpoznávají svou existenci, ale vysvětlují ji jako něco
naprogramovaného pomocí genů, které mohou někdy překonat diktát jiných
genů. Jak se dalo očekávat, tento druh zmatené argumentace byl hodně
kritizován. Může se jednat o determinované i neurčené výsledky stanovení
genů? Proč zkoušet spojit takové oddělené oblasti, jako genetika a svobodná
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vůle? Může být svoboda skutečně svobodná, pokud je určena genetikou?
Někteří evolucionisté jednoduše popírají existenci svobodné vůle. William
Provine, historik biologie na Cornellově univerzitě, jednoduše uvádí, že
“svobodná vůle je nejvíce destruktivní myšlenka, kterou jsme kdy vymysleli.”46 Nicméně většina lidí je přesvědčena, že normální lidé mají svobodu
volby, a proto jsme zodpovědní za naše jednání.
Otázka existence svobodné vůle je základním faktorem, který dramaticky
ovlivňuje náš světový názor. Jsme prostě nesmyslné mechanické entity, s
evoluční psychologií, legalizující všechny druhy aberantního chování? Nebo
na druhou stranu máme skutečně svobodnou vůli; A jsme tím pádem
zodpovědní za naše činy? K tomu může být přidán náš normální vrozený pocit
správného a nesprávného, pocitu morální správnosti a nemravnosti, spravedlnosti a nespravedlnosti, laskavosti a sobectví. Tyto atributy, které nejvíce
přiznávají, že svobodná vůle existuje, ukazují na genovou evoluční psychologii
jako na omezenou, a to i mimo běžné vědecké interpretace. Zdá se, že realita
je mnohem víc než to, co nám dovoluje vysvětlit omezená materialistická
(mechanistická, naturalistická) vědecká interpretace. To vyvolává zásadní
otázku, zda existuje Bůh, který vytvořil všechna tato možná vnímání, která
dávají smysl a jejich účelnou existenci; A také o každé odpovědnosti vůči
takové bytosti. Stupeň odpovědnosti může záviset na tom, jaký je výchozí
předpoklad boží existence. V biblickém kontextu není reakce křesťana na
blahobytného a odpouštějícího Boha zatížena žádným břemenem.
Je pravda, že někteří vědci, jako Gould a známý vědecký spisovatel Aldous
Huxley, kteří se rozhodli pro nesmyslný vesmír, mluví o “maximální svobodě”
a “osvobození”, které takové vysvětlení poskytuje.47 Většina vědců, kteří
nevěří v Boha nebo svobodnou vůli a další zvláštní vlastnosti mysli, se
nechovají jako zvířata, která se ujistí, že jejich sobecké geny jsou předány co
největšímu množství svých vlastních potomků. Tito vědci jsou téměř vždy
spravedliví, čestní a mají pocit morálních hodnot. Jsou to slušné lidské bytosti
a jako pro takové, svědčí skutečnost, že reálný život má aspekty, které jsou
mimo jejich jednoduché materialistické vědecké vysvětlení. Naše svoboda
volby a smysl pro morální hodnoty jsou silným důkazem skutečnosti výše
uvedené, jednoduché mechanické vědecké interpretace. Existuje vyšší smysl
pro naši existenci a tento význam přesahuje úroveň genu.

Nedávné představení: vědecké války

“Stalo se tak stále více zřejmé, že fyzická” realita “, ne méně než sociální”
realita “, je spíše sociální a jazykovou konstrukcí; Že vědecké “znalosti” nejsou
zdaleka objektivní, odrážejí a zakódovávají dominantní ideologie a mocenské
vztahy z kultury, která je produkovala; Že pravdivostní nároky vědy jsou v
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podstatě teorií, zatíženou problémy a pouze sebereferující.”48 Předchozí citace
zní opravdu působivě a je sympatická ke kulturní interpretaci vědy, ale to
vůbec není důvodem, pro který tato slova byla napsána. Byla napsána
bláznivým sociologům, aby publikovali něco, o čem nevěděli prakticky vůbec
nic; A ono to fungovalo! Citace pochází z pera Alana Sokala, teoretika fyziky
z New Yorské univerzity, který napsal pod podivným názvem impozantní
článek: Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics
of Quantum Gravity („Překročení hranic: směrem k transformující se
hermeneutice kvantové gravitace“). Článek má smířlivý tón, je do hloubky
zdokumentován a ozdoben mnoha citáty od předních odborníků specialistů
daného oboru. Zahrnuje ale také řadu chyb, které by byly zřejmé odborníkům
z oblasti praktické fyziky. Sokal sebe sama představoval jako politickou
kulturní levici pro editory „Sociálního textu“, což je přední časopis kulturních
studií. Požádal jeho redaktory, aby článek publikovali a oni to udělali.
Současně v jiném časopise Lingua Franca oznámil, že článek je podvodem,
jehož cílem je ukázat, jaký je politický postoj, který určuje, co se vydává, bez
ohledu na přesnost. Redakci Sociálního textu, kteří měli článek zkontrolovat
vědecké chyby, cítili, že byli oklamáni. Příběh jeho podvodného jednání
vyvrcholil první stranou The New York Times a veřejná média měla žně, díky
kterým se odmítají další vědecké aktivity; Ale to vůbec nebylo původním
záměrem.49
To, co díky tomu následovalo, se stalo známým jako “vědecké války”. Je
to pokračování staré bitvy mezi “dvěma kulturami”, na jedné straně s humanisty, kteří se zabývají kulturními studiemi a vědou, související se studiem
Přírody na straně druhé. V posledním desetiletí jsou vědecké války konfliktem
mezi extrémním postmodernismem a společenským konstruktivismem na
jedné straně, a vědou na straně druhé. Věda zdůrazňuje fakta a rozum. Postmodernistické hnutí popírá objektivní znalosti a nepřijímá standardy univerzální hodnoty. Konstruktivismus naznačuje, že závěry vědy a všech ostatních
studií jsou společensky determinované; A proto není věda o nic lepší než
studium humanitních věd. Dokonce i matematika a logika jsou považovány
za společenské konstrukce. Věda je v tomto pojetí jen jedním z mnoha systémů
víry. Vědecké “skutečnosti” jsou jen společenské konstrukce vědců. Tento
nový přístup k vědě otevřel zcela novou oblast výzkumu pro konstruktivisty a
tato příležitost byla sledována s nadšením. Chyby ve vědě byly řádně
zaznamenány a Kuhnův pohled 50 na vědu, jak sledovat paradigmata, která se
čas od času mění, odmítá názor, že věda je ustavičnou a dobře odůvodněnou
cestou k pravdě. Konstruktivisté označili vědu za pouhou politickou hru.
Bohužel, věda byla často jejím nejhorším nepřítelem. Exkluzivita a arogance
pomohly podpořit požáry doutnajícího konfliktu.
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Někteří vědci nebyli potěšeni, když viděli, že vědci s jinými názory zničili
jejich práci a bezvadné vnímání vědy, kterou mají tak moc rádi. Někteří byli
znepokojeni možnou ztrátou objektivity ve společnosti jako celku, pokud by
věda byla odsunuta do pouhého balíčku běžných názorů. Kniha a konference
vědců se začaly zabývat touto problematikou. Nejvyšší hvězdou této názorové
války byla kniha publikovaná v roce 1994, nazvaná: Významná pověra:
Akademická levice a její spory s vědou (v originále Higher Superstition: The
Academic Left and its Quarrels With Science).”51 Akademická levice” v názvu
odkazuje na konstruktivisty a postmodernisty, kteří útočí na vědu. Autoři knihy,
biolog Paul R. Gross a matematik Norman Levitt se v knize zabývají polemikou, která devastuje významnou část argumentace, používané proti vědě,
a hovoří o “zvláštním amalgámu nevědomosti a nepřátelství”52 kritiky vědy.
Důkladným studiem a hodnocením, nalézají autoři velký počet příkladů chyb,
které udělali ti, kteří sice kritizovali vědu, ale ani ji nepochopili. Některé
argumentace používají stejný druh logiky konstruktivistů a postmodernistů,
kteří je používali proti vědě, ale nyní se od nich odvracejí. Sokalova aféra,
která se objevila o dva roky později, je jen dalším argumentem, který vědci
používají k tomu, aby zdůraznili nadřazenost vědy. Na druhé straně, konstruktivisté poukazují na to, že tento podvod je izolovaný incident; Je to jen
jediný případ. Takže bitva stále zuří.53
Vědecké války podtrhují hlubokou a trvalou nespokojenost mnoha lidí s
elitářskou vědou; To také ilustruje ošidnost a aroganci některých intelektuálních poklesků lidstva. Zatímco věda má významné postavení a zdá se, že
získala v tomto měření sil nedávno i body navíc, není důvod se domnívat, že
konflikt mezi vědou a zbytkem kultury je vyřešen. Důvody konfliktu jsou
složité, ale je zřejmé, že vědecká soběstačnost a exkluzivita bude nadále
napadána z několika hledisek. Dokud totiž sekulární věda nedokáže poskytnout
uspokojivější odpovědi na naše nejniternější otázky, jako je naše vědomí a náš
důvod existence, bude výhradní věda nadále, znovu a znovu, napadána.

Závěrečné připomínky

Kam to všechno vede? Existuje světlo na konci tunelu? Věda má nyní
tendenci vyloučit ty oblasti, které nejsou ve shodě s naším materialistickým
vnímáním světa. Elitářství je zřejmé, když se věda pohybuje v oblastech, jako
je sociobiologie, a pokouší se odpovědět jako věda nad rámec své odborné
praxe. Faktory lidského chování, jako je altruismus a náboženství, jsou přičítány mechanistickým faktorům, jako jsou geny. Pak se akademická levice
dostane do názorových frází a obviňuje vědu, že je to jen společenská
konstrukce. Obraz je komplikovaný, ale začaly se objevovat některé důležité
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závěry. Díky tomu máme také spolehlivé vědecké údaje, které pomáhají
našemu myšlení.
Cílem je zjistit, co je pravda, nebo jinými slovy, co je skutečností nebo
aktuální. Postmoderní model myšlení některých sociologů, který naznačuje,
že vše je relativní a že neexistují žádné absolutno, není řešením. Tento druh
myšlení vede k většímu skepticismu než k pravdě, kterou hledáme. Kromě
toho je obtížné brát vážně a předpokládat postmodernismus, který naznačuje,
že nic není objektivně pravdivé. To by znamenalo, že předpoklad postmodernismu není ani objektivní pravdou.54 Nejlepším řešením je vyvodit takové
závěry, které můžeme získat na základě všech dostupných údajů a otevření se
všem možnostem a revizím, jakmile budou k dispozici nové informace. Různé
frakce v těchto bitvách by mohly mít prospěch z toho, že nejsou výlučné a
uznávají, že existuje hodnota mimo jejich oblast zkoumání.
Věda je příliš exkluzivní a vyhýbá se některým důležitým oblastem šetření,
zatímco dovoluje dominantním paradigmatům určit, co je považováno za
pravdivé. To může někdy dostat vědu do potíží, stejně jako tomu bylo při
ignorování úmrtí, způsobených bakteriemi havárie horečky omladnic nebo
velkými katastrofami.55 Na druhou stranu je třeba mít na zřeteli, že věda má v
sobě hodně dobrého. Když jsem četl filozofické, sociologické, psychologické
a rozmanité teologické názory, nedostatek údajů a hojnost domněnek mě často
zklamal. Můj vědecký trénink může zkreslovat můj pohled, ale vždycky jsem
rád, že se dostávám zpět k vědě, kde existují jasná a tvrdá fakta o přírodě, a
díky nim je přírodu možné popsat. To je zvláště případem v oblasti fyzikálních
věd, jako je fyzika a chemie, kde najdeme některé z nejsilnějších důkazů pro
Boha. Biologie je v tomto směru složitější a tvrdé závěry jsou hůře dosažitelné.
V psychologii nebo sociologii je ještě těžší dosáhnout pevných závěrů, protože
tyto systémy jsou velmi komplikované a dají se jen obtížně analyzovat. V
těchto oblastech se zabýváme lidskou myslí, která není zatím moc dobře
pochopena. Nicméně, tyto oblasti jsou hodné pečlivého bádání a respektu. Ve
všech těchto oblastech je část dobrá i část špatná, přičemž naším základním
úkolem je správně rozlišit v rámci vědeckého zkoumání dobré od špatného.
Věda má řadu problémů, přičemž jeden z hlavních je, že vědci jsou příliš
zaměřeni na úspěch vědy a někteří vědci, kteří neváhají ukázat, jak úspěšná
věda je i za cenu předložení pochybných informací. To je zvláště případ
situace, kdy vědci tvrdí, že věda může odpovědět téměř na všechno. Zatímco
v některých případech se jedná o normální lidské chování a všichni bychom
se je měli snažit pochopit, stále nesmíme zapomínat, že bychom neměli v
některých oblastech interpretovat úspěch vědy jako univerzální nadřazenost a
její výlučnou licenci. Sociobiologická bitva nás učí, že v některých oblastech
věda jednoduše nemůže činit přijatelné smysluplné a pravdivé závěry. Věda
se musí naučit věnovat náležitou úctu těm oblastem reality, které jsou mimo
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její odborné možnosti. Příkladem je naše svobodná vůle. Věda je založena na
příčinách a důsledcích. Svobodná vůle, ve smyslu tak, jak ji chápeme, není
příčinou a následkem. Kdyby tomu totiž tak bylo, nebylo by to vůbec svobodné. Svoboda vůle je příkladem jedné z těch skutečností, které věda při jejím
popisu musí odložit.
Stručně řečeno, věda není tak špatná, jak si to někteří sociologové myslí, a
není zase tak dobrá, jak si to myslí mnoho vědců. Bohužel, věda má tendenci
být příliš exkluzivní a elitářská. Příliš vědou zaujatí vědci předpokládají, že
věda, jako nedobytný hrad, stoupá vysoko nad rovinou nevědomosti. Ve
skutečnosti je věda spíše důležitým domem mezi jinými domy, jako je historie,
umění a náboženství, a to i s jejich silnými a slabými stránkami. Všechny domy
jsou důležité při hledání pravdy. Problémem s vědou je, že příliš mnoho vědců
ve vědeckém domě nechalo spuštěné závěsy na oknech a proto nemohou vidět
kostel, který je hned vedle jejich domu.
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Kapitola 8

Soustředění
Smysl života spočívá ve skutečnosti,
že Nemá smysl říkat, že život
nemá žádný význam.1
Neils Bohr, fyzik

Dobrá část vědy
Dvě mladé dívky se setkaly s tragédií bez možnosti postavit se proti ní, a
to proti bakteriím, které kolem nás číhají. Tou tragédií je choroba, kterou byl
postižen i slavný “chlapec v bublině”, který přežil po dobu 12 let tím, že žil v
plastové “bublině”, která udržovala bakterie vně jeho životního prostoru.
Mnoho dětí s touto obávanou chorobou si nemůže ani oslavit své první
narozeniny. Tyto nešťastní lidé mají vadný gen, který narušuje funkci bílých
krvinek, které odstraňují zárodky těchto bakterií. Naštěstí pro ty dvě mladé
dívky byly zachráněny, díky zázraku genetického inženýrství. Některé z jejich
buněk byly z těla vyjmuty, následně geneticky změněny, aby poskytly správný
gen, a takto změněné vráceny do těl obou děvčat, kde rostou, a dávají děvčatům
potřebné, správně fungující bíle krvinky. Je to další vědecký triumf! Nejsou
to však jednoduché postupy a tento typ genové terapie má svá omezení. Někdy
virus, který se používá k přenosu genu, může způsobit komplikace, ale vědci
se nevzdávají. Nové přístupy zahrnují pokus o změnu virů, přímé přenosy genů
a opravu genů pomocí korekčních a editačních systémů buněk, které jsme
zmínili dříve.2
Pomocí genetického inženýrství dokázali vědci změnit DNA řady organismů, takže dělají víc, než co můžeme očekávat. Geneticky pozměněné
mikroby mohou produkovat vakcíny, hormony, jako je inzulín, který řídí
metabolismus cukru, a interferon, který zlepšuje odolnost vůči virovým
infekcím. Byli jsme schopni vyvinout větší prasata a myši a také krávy, které
produkují více mléka. Mnoho rostlin bylo změněno, včetně nové zlaté rýže,
která produkuje prekurzor vitaminu A. Udělali jsme ovoce, které udržuje svoji
čerstvost po delší dobu, a bavlníkové rostliny, které mají toxin vypůjčený
mikrob, který je činí odolný vůči obávaným bolestem. Samozřejmě, existuje
velká obava, že některé z těchto nových druhů organismů by mohly způsobit
univerzální biologickou katastrofu, způsobenou nekontrolovatelnými infekce194
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mi nebo jejich nekontrolovatelnou reprodukcí. Jedná se o významné znepokojení, které nelze snadno odmítnout, a které ilustruje potenciální sílu vědy.
Když historie zaznamenává velké úspěchy dvacátého století, bezpochyby
je k nim zahrnováno i mapování více než tří miliard základních DNA, které
se nacházejí v genetickém vzorci člověka. V lidských bytostech bylo nalezeno
asi třicet tisíc genů a pravděpodobně je i mnoho dalších, které vykonávají různé
druhy funkcí. Například alespoň osm z nich je spojeno s našimi biologickými
hodinami, které regulují naše hormony, teplotu a spánek. Klonování savců je
dalším impozantním úspěchem; Ale pouze klonujeme fyzické tělo těchto
organismů. Dosavadní věda o klonování našich tajemných myslí velký pokrok
neudělala.
Působivé úspěchy vědy se vůbec neomezují na genetické inženýrství.
Téměř všude, kam jsme se obrátili, vidíme důkazy o úspěších vědy, které spolu
s neuvěřitelným technologickým pokrokem hrozí, že nás pohřbí do bezvýznamnosti. Je třeba zmínit pouze termíny jako počítač, Hubbleův dalekohled
nebo mobilní robotické vozítko pro pohyb na Marsu, aby jsme si uvědomili,
že věda je jednou z nejvíce, ne-li nejúspěšnějším lidským podnikem. Na to
netřeba věnovat více času. V mnoha oblastech je věda mimořádně úspěšná.
V posledních dvou kapitolách uvádíme příklady toho, jak věda řídí uzavřená paradigmata a může být velmi výjimečná. Když se podíváme na celkový
obraz, potřebujeme také udržet v perspektivě dobré aspekty vědy, jako je
mnoho fascinujících a užitečných objevů. Úspěchy vědy jsou legendární a je
těžké najít někoho, kdo si nemyslí, že celá věda je dobrá věc.

Kde je Bůh? A proč je tolik utrpení?
Účastnil jsem se velké konference sekularistů, když se řečník pronesl, že
ti, kdo jsou ochotni se modlit k Bohu během dvaceti minutových rozhovorů,
které dává, vyrostou o šest palců.3 Přirozeně se to nestalo. Kde byl Bůh? Bylo
to trochu podobné tzv. Vyřknutí modlitby pro ateisty; Vytočíte telefonní číslo,
ale nikdo Vám neodpovídá! Vědci často kladou dvě otázky o Bohu: kde Bůh
je ? A jak může Bůh, zvláště dobrý Bůh z Bible, dovolit tolik utrpení v přírodě?
To jsou opravdu vážné obavy, zejména pokud jde o Boží otázku.
Zatímco existuje spousta důkazů, které poukazují na inteligentního stvořitele, tedy Boha, někdy v diskusi o těchto záležitostech vzniká otázka, kdo
stvořil jeho a co stvořitel dělal dříve, než začal vytvářet život na Zemi? Na
tento poslední dotaz má odpověď Sv. Augustin má odpověď. Před vytvořením
života na Zemi Bůh připravoval peklo pro lidi, kteří takové otázky kladou!
Otázka, kdo navrhl stvořitele, je poněkud nepatřičná, a to jednoduše proto, že
pokud někdo navrhl stvořitele, pak stvořitel není skutečný stvořitel všeho a
někdo musel navrhnout tohoto stvořitele a designéra, atd., stále dokola. Otázka
může znamenat, že pokud nevíme, kdo stvořitele navrhl, nebo odkud Bůh
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pochází, naše informace jsou podnětné a stvořitel nemusí vůbec existovat.
Snadno to ale může být vyváženo otázkou, odkud přišel vesmír? V kontextu
komplikací konceptů, jako je vztah mezi časem a vesmírem, jak ilustrují
Einsteinovy myšlenky o relativitě,4 naše běžné otázky o povaze a načasování
konečných počátků, mohou být bezvýznamné.
Otázka, proč je něco spíše než nic, je velmi skutečná. Ani věda, ani teologie
neposkytly dobré odpovědi na otázky konečného původu. Jsme si však jisti,
že něco existuje. Naše nevědomost by měla vyvolat zdravou dávku pokory,
když uvážíme, že naše znalosti jsou zatím nedostatečné.
Otázky, odkud pocházel Bůh nebo vesmír, jsou skutečné, ale vůbec nejsou
stejné otázky, zda existuje Bůh nebo vesmír. Jen proto, že nevím, odkud
pocházel Bůh nebo vesmír, neznamená, že neexistují! Jsem velmi ochoten
přijmout existenci mnoha věcí, i když nevím, jak vznikly. Pokud mě pronásleduje obrovský krokodýl, jsem ochoten připustit jeho existenci dlouho
předtím, než vím, jak, proč nebo odkud pochází. Podobně i v přírodě vidíme
důkazy pro stvořitele, i když možná nevíme, jak, proč, nebo odkud on sám
přišel.
Nevíme, kde je Bůh. Navzdory tomuto závažnému nedostatku mají, kteří
věří, že existuje, naprostou většinu. Zatímco existují různé definice Boha,
průzkum organizace Gallup z roku 1996 naznačuje, že 96% dospělých ve
Spojených státech věří v Boha,5 a náboženství je téměř univerzálním jevem
na celém světě. V dotazu o Boží existenci musíme mít na paměti, že absence
důkazů není stejná, jako důkaz nepřítomnosti. Ačkoli nemusíme vidět Boha,
existuje mnoho přesvědčivých důkazů, že existuje. Nemusíme na Boha hledět,
abychom věřili v Jeho skutečnost. Pokud se v čistém lese nebo v hlubokém
lese objeví dobře uspořádaná a dobře upravená zahrada bez plevele a čisté řady
květin a zeleniny; Možná nevidím zahradníka, ale důkaz je tak přesvědčivý,
že jsem si jistý, že existuje. Podobně, když se podívám na pozůstatky domu,
který byl sežehnut ohněm, a vidím spálené dřevo, spálenou střechu a roztavené
věci, jsem si jistý, že tam byl oheň, i když už v té době nevidím oheň žádný.
Důkazy mohou být natolik přesvědčivé, že pochybnosti se rozplývají.
Člověk se může oprávněně zeptat, jestli je Bůh, proč se nejeví viditelnější?
O tom nemáme mnoho informací, ale zajímavá hypotéza je, že Bůh se izoluje
v kontextu válčení mezi dobrem a zlem, aby ochránil naši svobodu volby. V
této kontroverzi by naše svoboda volby a Boží spravedlnost mohla být ohrožena, kdyby Bůh ovládal příliš mnoho a manipuloval by s tím naše
rozhodnutí. Surová analogie je: jestliže otec sedí v kuchyni den co den, aby se
ujistil, že se děti nedostanou do nádoby na cukroví, děti budou mít jen málo
svobody, aby se rozhodly, zda nějaké cukroví vůbec mají jíst. Navíc děti
nemusí mít díky tomu šanci naučit se čestnosti a praktikovat sílu osobnosti
tím, že zůstanou mimo nádobu cukroví, protože to je správná věc. Můžeme se
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totiž lépe poučit o životě, pokud budeme více spoléhat na vlastní zkušenosti,
než kdybychom byli neustále pod dohledem. Předchozí argument by nemusel
mít velkou váhu, pokud máte čistě mechanistický pohled na svět a nevěříte v
žádné božstvo, ale pro druhé může být argumentace velmi důležitá. Pokud
nám chce Bůh dát svobodu přijmout nebo odmítnout, může zůstat mimo dění.
Nebo může existovat i řada dalších důvodů. Během bitvy vojáci nepochopili
plán války.
Pak je tu otázka utrpení. Jak by mohl všemocný a milý Bůh, zvláště jako
ten, který je popsán v Bibli, vytvořit svět s tak velkou bolestí a utrpením? Řada
vědců a dalších lidí má pocit, že přítomnost morálního zla, strachu, bolesti a
přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, které zabíjejí tisíce lidí a ostatních
živočichů najednou, zpochybňuje koncept dobrého a inteligentního tvůrce,
Boha. K těmto problémům můžeme přidat žraloky, jedící člověka, děti s
rakovinou a hrozné parazity, jako jsou tasemnice. I když existují přesvědčivé
důkazy o inteligentním stvoření, není vše v pořádku.
O problému utrpení bylo napsáno hodně v přítomnosti dobrého stvořitele
Boha.6 Předkládám nyní několik možných řešení, ale to jsou jen hypotézy:
(A) Zatímco by bylo hezké nemít bolest ani strach, bez nich by naše životy
mohly být katastrofální. Bolest a strach z následků se zdají být nutné, abychom
sami sobě nemuseli ubližovat, jako když spálíme naše ruce při práci kolem
ohně nebo velkého tepla.
(B) Z morálního zla, jako je nespravedlnost, by neměl být obviňován Boha,
když máme svobodu volby a zlo můžeme způsobit sami. Neměli bychom
obviňovat Boha za naše špatné rozhodnutí, jakož bychom neměli obviňovat
architekta domu, pokud ho spálí oheň, založený nájemci. Otázka svobody je
zde rozhodující, protože je to otázka existence Boha zmíněného výše. Skutečná
svoboda volby vyžaduje, aby bylo umožněno morální zlo. Namísto lidských
bytostí by Bůh mohl vytvořit jen podmanivá stvoření, něco jako lidoopy, bez
svobodné morální volby, čímž by vyloučil možnost dobrého nebo špatného,
ale taková existence se zdá být nepochopitelná a opravdu nudná. Naštěstí
máme svobodu volit mravní rozhodnutí, ale také musíme čelit jejich
důsledkům.
(C) Někteří naznačují, že utrpení pomáhá při rozvoji ctnostného charakteru.
Tomu je někdy bráněno předpokladem, že si pamatujeme získané ctnosti lépe,
než ty vrozené. Utrpení, které zažíváme, nám pomáhá lépe vzpomenout si na
účinky zla.
(D) Bylo také navrženo, aby zlo přírodních katastrof mohlo být vysvětleno
tím, že Bůh, který se distancuje od jeho vytvoření, nechal samu přírodu, aby
převzala svůj vlastní průběh tvorby. Zatímco v tomto závěru může být i zrnko
pravdy, nezdá se, že by příroda sama, bez očekávaného bezprostředního Boha,
zvládla velmi složité stvoření.
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(E) Stvořitel Bůh mohl neustále provádět všechny zázraky, aby zabránil
utrpení. Může se ale stát, že pokud Bůh příliš mnoho manipuluje s přírodou a
vykoná příliš mnoho zázraků, ztratíme koncept příčiny a následku. Kalamity
mohou sloužit k připomenutí, že existuje racionalita, tj. Příčina a následek ve
vesmíru. Pokud by vesmír nebyl v podstatě řízen přirozeným řádem, je
pochybné, že bude možné smysluplné a logické myšlení.
(F) Utrpení, které vidíme v organismech, jako jsou infekční nemoci, rakovina a dokonce i masožraví paraziti, může být důsledkem drobných biologických změn, zvláště obvykle škodlivých mutací, a nikoli Boží specifické
konstrukce nebo záměru. Mohou také připomenout, že žijeme v racionálním
vesmíru, kde je příčina a následek normální.
Nemáme odpovědi na všechny otázky o utrpení, které vidíme v přírodě v
kontextu dobrého Boha. Je mnoho toho, co nevíme; Ale výše uvedené příklady
poskytují zcela věrohodná vysvětlení.

Některé varování o vědě
Existuje apokryfní příběh o biologovi, který se proslavil tím, že se rozhodl
vycvičit blechy. Nařídil, aby jeho blechy skákaly a ty poslušně skákaly. Jednoho dne, aby demonstroval některým svým přátelům, jak důkladně vycvičil
své blechy, začal odstraňovat nohy z jedné vycvičené blechy po jedné a pak jí
dal jí známý povel, aby se skočila. Pokaždé to dopadlo stejně, dobře vycvičená
blecha stále skákala. Když odstranil všechny nohy až na jednu, a opět nařídil
skok, blecha poslušně skočila. Nakonec odstranil i poslední nohu a dal bleše
povel, aby skočila, ale tentokrát se nic nestalo. Pokud jde o vysvětlení, svým
přátelům biolog oznámil, že se za ta léta se dozvěděl, že pokud odstraníte bleše
všechny nohy, už jeho povely neslyší! To je jeden výklad. Samozřejmě, další
interpretace spočívá v tom, že tato blecha nemůže skákat, protože už nemá
žádné nohy. To ilustruje rozdíl mezi daty a interpretací. To, že blecha neskočila,
když neměla nohy, je fakt; To jsou data. To, že to neslyšel, je výklad. Jedním
z velkých zmatků, které pozorujeme ve vědě, je, že příliš často se nerozlišuje
mezi údaji a interpretací. Výklad však může být jen názorem. Abychom zjistili,
co se opravdu děje, musíme mezi těmito dvěma pojmy trpělivě zkoušet a
hlavně také rozlišovat.
Vědci již dlouho věděli o tomto problému a, jak již bylo zmíněno výše,
termín historická věda7 je používán k určení těch oblastí vědy, které mají
tendenci být více na subjektivní nebo na interpretační, čili výkonné straně.
Jedná se o oblasti, kde je ověřování náročnější; Kde například nemůžete
experiment provádět opakovaně, abyste zkontrolovali výsledky. Ukazuje se,
že mnohé z těchto více spekulativních oblastí vědy se zabývají minulými
událostmi a jsou obvykle obtížněji testovatelné, a tudíž se pro ně používá
“historické” označení. Oblasti jako kosmologie, paleontologie, evoluce, stvo198
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ření a fyzická antropologie jsou spíše na historické straně. Na druhou stranu
máme experimentální vědu, jako je fyzika, chemie a některé části biologie,
jako je genetické inženýrství, kde lze testování snadno opakovat v laboratoři.
Člověk musí být obzvláště opatrný, aby správně pochopil data, pokud jde o
historickou vědu.
Skutečnost, že věda ovládá paradigmata, je velmi relevantní pro naše
celkové zhodnocení Boží otázky. Paradigmata naznačují, že existuje věda
sociologická, a to zpochybňuje čistotu, objektivitu a otevřenost, kterou si
někteří vědci rádi přisvojují za svoji disciplínu. Když však vědecká komunita
místo toho, aby projevovala individuální a nezávislé myšlení, posunuje se jako
celek od silné loajality k jednomu paradigmatu k silné loajalitě vůči druhému,
jak tomu bylo v případě přesunu kontinentů, je těžké nevěřit, že existuje
významná společná sociologická složka ve vědeckých závěrech. Změny v
paradigmatech jsou interpretovány jako pokrok, ale je to zpochybněno skutečností, že někdy se děje posun zpět k starému, odmítnutému paradigmatu.
Tak tomu bylo u dřívějších příkladů, které jsme uváděli o spontánní generaci
života a geologických katastrofách.8 Zatímco v těchto případech se nová a
opravená paradigmata liší v některých detailech od starého a odmítnutého,
základní princip zůstává stejný, jak v staré, tak i v nové verzi, proto se věda
občas vrací zpět k odmítnutým interpretacím. Jak se hromadí další vědecké
informace, je tu stále přítomný názor, že věda sice postupuje obecně směrem
k pravdě, ale může existovat mnoho vedlejších cest, z nichž některé jsou velmi
dlouhé, směrem na chybnou paradigmatickou interpretaci předložených dat.
Po intenzivním zkoumání otázky původu, po celá desetiletí a s náležitým
respektem ke všem vědeckým snahám, které byly předvedeny k prokázání
evoluce, se mi zdá, že myšlenka, že organismy vznikly samy od sebe a vyvíjely
se od jednoduchých až po složité, čelí nepřekonatelným vědeckým problémům. Přestože mnoho lidí akceptuje evoluci, údaje, které je podporují, je těžké
najít, zatímco údaje, odporující této myšlence, jsou velmi významné.9 Kromě
toho řada vědců pokládá závažné otázky, týkající se evoluce a psaní knih o
ní.10 Huston Smith, významný profesor Filozofie na univerzitě v Syrakusách,
odráží některé stejné obavy. Když mluvíme o evoluci, říká: “Naše osobní
posouzení spočívá v tom, že moderní vědomí neopravňuje žádnou jinou
vědeckou teorii tak velké důvěře v tak málo proporcionálních důkazech.”11
Pokud jde o nedostatek důkazů, evoluce je ve vedoucím postavení.
Máme jen malý smysl pro okouzlující pravomoci paradigmatu, když
vidíme, jak jistí si jsou někteří evolucionisté i přes nedostatek důkazů. Douglas
Futuyma z Michiganské univerzity a New Yorské Státní univerzity ve Stony
Brooku napsal nejrozšířenější učebnici o vývoji ve Spojených státech. V této
knize uvádí, že “evoluční biology dnes nezajímá snaha demonstrovat realitu
evoluce. To prostě už není problém, a trvá to více, než století.”12 Když věda
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projevuje tak jistý postoj, obzvláště tváří v tvář tak významným důkazům o
opaku, přestěhovala se od hledání pravdy do dogmatu. Evoluce je příznakem
nadpřirozené světské vědy.
Jak jsme poznamenali, věda má tendenci se izolovat. Thomas Huxley
jednou prohlásil, že žádný člověk nemůže být “pravým synem církve a zároveň
věrným vědeckým vojákem.”13 Takový postoj odráží tendenci vědy být exkluzivní, výhradní a jedinečnou.14 Vědci často uvádějí, že věda a náboženství jsou
oddělené sféry. Můžeme oddělit všechny druhy různých oblastí informací, jako
je literatura, ekonomika a psychologie, a také účelně ignorovat některé z nich,
protože věda se příliš často obrací proti náboženství, jenže to může nakonec
skončit pouze jako menší námaha najít na široké dálnici, co je vlastně pravda.
Naše hledání skutečné pravdy, skutečnosti nebo nejvyšší pravdy, jak ji někteří
vědci nazývají, musí zahrnovat co nejvíce informací, zejména když se ptáme
na rozšířené otázky, jako je původ všeho. Čím více možnostmi se budeme
zabývat, tím pravděpodobněji se setkáme také se správnými vysvětleními.
Bohužel, tendence k exkluzivitě a izolaci ve vědě je neobvykle silná.
Protože se věda někdy snaží najít vysvětlení, jako je život pocházející z
informací v atomu nebo pomocí sociobiologie, které jsou mimo její schopnosti.15 Většina vědců si je zcela vědoma toho, že věda je silná a síla vědy je
reprezentována nechutí vzdát se svých myšlenek a závěrů. To všechno přispívá
k pocitu nadřazenosti, která vede k barikádě vědy od jiných sfér šetření, které
jsou však také součástí reality. Je pravda, že příliš mnoho úspěchů ve vědě se
odrazilo v hledání pravdy. Vědci mají právo se specializovat na vědu, ale
mohou se dostat do problémů, když si neuvědomují, že jedním z nevýhod
specializace je to, že omezuje širší pohled. Můžete myslet na něco jiného, než
na vlastní úzké pole.
Někteří lidé se ptají, jestli je věda méně upřímná a čestná, když libovolně
vylučuje Boha, ale přitom současně tvrdí, že má pravdu o otázkách původu.
Zatímco příležitostné záměrné klamání se objevuje i ve vědě, je to něco, co
by nebylo rozumné úplně ignorovat, přestože je toto klamání velmi vzácné a
pravděpodobně není významným faktorem konfliktu o Boží otázce. Ale
můžeme se dívat dál, a najdeme hodně nečestného chování a neštěstí provedeného pod nápisem náboženství nebo Boha. Hlavním problémem v tomto
konfliktu není úmyslné klamání, ale to, co se nazývá sebeklam, při kterém jsou
vědci přesvědčeni a upřímně si také myslí, že mají pravdu a ostatní jsou špatní.
Bůh může být vyloučen, protože koneckonců většina vědců zkusí a vysvětlí
vše bez Boha. Například vyhynutí se zdá být zřejmé, když vědci věří, že určité
organismy žijí stovky milionů let, než je najdou ve fosilním záznamu,16 protože
jsou si jisti, že se vyvinuly z jiných druhů a vědí, že to bude trvat hodně času.
Zatímco vědci obvykle myslí, že mají pravdu, historie nás učí, že věda se
v minulosti často mýlila. Sebeklam není jen problém vědy, je to problém pro
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všechny; Ale věda je zranitelnější z důvodu svého neobvyklého úspěchu. Může
se snadněji dostat do chybných závěrů a myslet si, že jsou správné. Vědci musí
věnovat větší pozornost údajům a datům vědy a méně souhlasit s jinými vědci.

Sekularizmus ve vědě
V současné době věda obvykle udržuje přísný naturalistický postoj a Bůh
není v tomto postoji povolen. Vědečtí guru jako Stephen Gould, charakterizují
myšlenku inteligentního stvořitele jako “omyl”, který je “historicky zchátralý.”17 Několik významných vědců věnuje zvláštní pozornost tomu, že
zdánlivý výskyt tvoření v přírodě je iluzorní nebo že této potřebě je třeba se
vyhnout. Julian Huxley, vnuk Thomase Huxleyho, komentuje, že: “Organismy
jsou postaveny, jako kdyby byly cílevědomě navrženy... jejich účel je
zřejmý.”18 Na Oxfordské univerzitě Richard Dawkins ve své knize The Blind
Watchmaker (Slepý hodinář) konstatuje, že “biologie je studium složitých věcí,
které dávají představu, že byly navrženy pro určitý účel.”19 Po zbytek knihy
se snaží ukázat, že tomu tak není. Laureát Nobelovy ceny Francis Crick varuje,
že “biologové musí neustále mít na mysli, že to, co vidí, nebylo navrženo, ale
spíše se vyvíjelo.”20 Je těžké nedospěl k závěru, že tu existuje sekulární
program a více podobných příkladů bylo uvedeno na začátku poslední kapitoly
této knihy. To vše naznačuje, že i když je věda nyní více prověřována praxí,
jednáme s uzavřenou sekulární materialistickou filozofií a ne otevřeným
vědeckým hledáním skutečných vysvětlení o přírodě, sledování údajů tam, kde
to může být adresné. Skutečnost, že půl milionu vědců interpretuje přírodu bez
Boha, zatímco jen hrstka ho zahrnuje, vyvolává ve vědecké literatuře obrovský
předsudek proti Bohu. Jakýkoli důkaz pro Boha je systematicky přehlížen.
Bůh by měl dostat svůj “soudný den” ve vědecké aréně. To by mělo být
obzvláště platné v případě, že věda skutečně hledá pravdu.
Zatímco myšlenka nějakého stvoření získává od vědců mnohem větší
pozornost než v minulosti, dříve tomu bylo spíše naopak a někteří z nejvýznamnějších vědců pohrdají tímto konceptem i dnes. Je koneckonců nový
věk vědy, kdy pro ni Bůh neexistuje nebo je irelevantní. Zatímco většina vědců
je inteligentní, laskavá a zodpovědná; světská agresivita není umlčena. Někteří
vědci se nikdy nezaujímají o stížnost na to, jak církev zneužívala Galilea za
svou neortodoxní, ale správnou víru, že Země se otáčí kolem Slunce. Galileo
se stal jakousi ikonou toho, jak byla věda správná a církev byla špatná, a to
může odrážet víru v Boha. Byl by velmi odvážný vědec, který by se v této
době odvážil dovolávat jakéhokoli božstva, které je v přírodě aktivní, ačkoli
údaje vědy velmi poukazují na nutnost vysvětlit přesné skutky a složitosti,
které najdeme.21 Vědci, kteří věří v Boha, o tom ale mlčí. Pevný tlak ostatních
vědců, nelibost z posměchu a strach z propuštění, mohou udržet 40% vědců,
kteří věří v Boha, a který odpovídá na jejich modlitby a odradí je od toho,22
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aby o něm publikovali. Sociolog Washingtonské univerzity Rodney Stark
poukazuje na to, že “existuje 200 let marketingu, který tvrdí, že pokud chcete
být vědeckou osobou, musíte mít svou mysl osvobozenou od náboženství.”23
Pokud chemik navrhne složitou organickou molekulu, to je věda; Pokud Bůh
dělá to samé, není to věda!
Dvě století bez Boha zanechaly ve vědě zákeřnou sekulární intelektuální
matici, která proniká teoriemi, interpretacemi a dokonce i slovní zásobou.
Hubert Yockey, který je molekulárním biologem v Berkeleyově Kampusu na
Kalifornské univerzitě, kritizuje důvěryhodný, ale omezený výhled vědy a
zneužívání použití “oxymóronů”, jako je “chemická evoluce, prebiotická
polévka... [a] samoorganizace atd.,”24 jelikož předjímá mysl v tom, jak život
vznikl.
V současné době věda žádá odpověď otázku: Jak se život vyvíjel? A ne:
Vyvíjel se život? Tímto však obchází zásadní Boží otázku. Silná sekulární
složka ve vědě předurčuje její závěry. Ukazuje se, že jak je v současnosti
praktikována; Věda je zvláštní kombinace studia přírody a světské filosofie,
která řídí Boha. Můžete vyloučit Boha podle definice, ale vůbec to nefunguje,
pokud Bůh existuje!
Je nešťastné, že autocenzura proti Bohu je v současné vědě tak silná. Když
významní evoluční biologové, jako Richard Dawkins, píší knihy s názvem
„The God Delusion“ (v češtině „Božská iluze“),25 zpráva je jasná. Vědeckost,
která je odrazem nadměrné důvěry ve vědu, je velmi živá. Vědci, kteří věrně
věří v Boha, se mohou někdy potýkat s dilematem, který se příčí srdci, protože
musí udržovat sekulární postoj a v podstatě předstírat, že jsou ateisté, aby byli
přijati vědeckou komunitou a aby vůbec sami mohli publikovat ve vědeckých
časopisech.26 Jejich zkoumání oblastí vědy, které zahrnují Boží otázku,
znamená riziko, že jejich intelektuální bezúhonnost může být napadena, a proto
tito vědci časem zjistí, že musí žít život tajného agenta. Doufejme, že jakmile
budou přijaty další důkazy o Bohu, tito vědci budou moci svobodně vyjadřovat
svou víru a pomáhat osvobodit vědu od světské věznice, kterou si věda sama
vytvořila pro sebe.
Člověk se může oprávněně ptát, jestli je věda oprávněna definovat se jako
světský podnik? Určitě je; Ale pokud to udělá, měla by se zabývat pouze
sekulárními otázkami. To může být mimořádně obtížné, protože bohužel
znalosti často nespadají do odlišných přihrádek. Například, když se věda
pokusí odpovědět všemu v sekulárním kontextu, neúmyslně činí silné teologické prohlášení, že Bůh neexistuje, a to se odráží do otázek ohledně
náboženských témat. Intelektuální izolace v izolovaných disciplínách, jako je
umění, náboženství nebo věda, nefunguje, když se divíte, odkud pocházejí
všechny věci.
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Má-li se věda definovat jako přísně sekulární, musí se vyhýbat všem
oblastem, kde může být otázka Boha zapojena, a zdržet se vydávání prohlášení
o počátku všeho na Zemi bez dostatečných důkazů. Věda by měla upřímně
prohlásit, že je ateistická a uzavřena k závěru, že Bůh existuje. Nicméně dříve
jsme poukázali na to, jak Národní asociace biologických učitelů nechtěla
otevřeně přijmout tak silnou pozici.27 Evolucionisté často tvrdí, že stvoření
není vědou, protože neexistuje žádný vědecký způsob, jak hodnotit zázrak jako
stvoření, ale tento argument má tendenci ztrácet svou platnost, když udělá
čelem vzad a napíše knihy jako „Vědci konfrontují kreacionismus“28 a pokusí
se zhodnotit stvoření pomocí vědy. Může to jít oběma způsoby? Jak je v
současné době vidět v praxi, definice vědy je mlhavá.
Z jiného hlediska jsou někteří náchylní předpokládat, že vědci jsou skupinou ateistů. Skutečnost o tom je ale složitější. Mezi nimi jsou z velké většiny
vědci a jen velmi málo z nich jsou šarlatáni nebo lidé záměrně nepřátelští vůči
náboženství. Stávající tendence je, že část věcí ve vztahu k Bohu, o kterých se
mnoho vědců nezmínilo, je z důvodu, že jejich experimenty, hypotézy a teorie
se často vůbec nevztahují k Boží otázce. Vědci rádi řeší, co mohou v přírodě
pozorovat. Je to jejich specialita a v té sféře jsou nejpohodlnější. Hodně
vědeckých pozorování, jako například chemické změny, ke kterým dochází
při vytvrzování cementu, lze studovat bez jakýchkoli otázek o Bohu. Důsledné
zákony přírody umožňují mnohým částem vědy, aby existovaly, aniž by se na
něho přímo odvolávaly. Nicméně to neznamená, že Bůh neexistuje, může to
jednoduše znamenat, že Bůh není tak jednoduchý jako některé části naší vědy.
Boží otázka se více zaměřuje na to, co se stane, když se ptáme na zásadnější
otázky, jako například na to, jak přírodní zákony přicházely v takové souvztažnosti, aby se náš vesmír stal možným nebo jak vznikl život.
Významný počet vědců spojuje Boha s evolucí. S tímto druhem přístupu
můžete mít světský postoj mezi vědou a Bohem při řešení nejobtížnějších
problémů evoluce, jako je původ života a kambrická exploze. Byla navržena
řada myšlenek,29 avšak nenajdete žádné takové myšlenky propagované ve
standardních vědeckých časopisech a učebnicích. Takové myšlenky nejsou
slučitelné se současným sekulárním idealismem vědy. Navíc, v kontextu
hlavních problémů, kterým čelí evoluce, máte-li Boha, který je v přírodě
aktivní v řešení těchto problémů, není třeba obecné teorie evoluce vůbec!
Jakmile opravdu dovolíte Bohu do vědeckého řešení vstoupit, pak se celý
horizont změní a mnozí vědci tomu odporují. Zahrnout Boha má podle nich
sklon odmítat autonomii vědy.
Jiní vědci se rozhodli žít současně ve dvou různých světech; Konkrétně
dvou různých filozofických oblastech reality, takových, které zahrnují Boha a
takových, které ho vylučují. To může být výhodné, ale není to způsob, jak najít
pravdu. Pravda nemůže být sama proti sobě. Buď je Bůh, nebo není.
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Stručně řečeno, současný světský postoj vědy představuje vážné předsudky
a neodráží přesvědčení mnoha vědců; Nicméně, naznačuje, že Bůh je považován za nevědeckého. Tento postoj je omezeným názorem, který je kompromisem tvrzení vědy o nalezení pravdy. Například, jestliže Bůh existuje,
věda ho nikdy nemůže najít, dokud je vyloučen z možnosti, pomocí něho vědu
zkoumat a vysvětlovat. V této oblasti výzkumu věda již nerespektuje akademickou svobodu a ztrácí oprávnění. Pomocí vědy je třeba nechat data
přírody mluvit sama za sebe, včetně možnosti, že existuje Bůh. Podle mého
názoru by to byl otevřenější a lepší vědecký přístup.

Vědecké důkazy pro Boha
Existuje mnoho vědeckých údajů, které poukazují na nutnost určitého druhu
vnímavého intelektu naplánovat to, co nacházíme. Někteří mohou mít pocit,
že zde máme co do činění s historickou vědou, která není tak objektivní, jako
experimentální věda, ale ve skutečnosti je to jinak. Většina těchto údajů, jako
jsou fyzikální síly a komplexní biochemie, je věda založená na pozorování,
navíc experimentální a opakovatelná. Máme zde velkou výhodu, že se zabýváme fakty, nikoliv fikcí. Hodně z těchto důkazů bylo diskutováno dříve30 a
nebudeme je zde opakovat, kromě toho, abychom rekapitulovali několik
upozornění. Ty jsou shrnuty v tabulce 8.1.
(1) Proč záleží na organizování zákonů, které umožňují interakci subatomických částic, jako jsou kvarky, neutrony a protony s velmi přesnými
parametry, a které usnadňují tvorbu nejméně 100 druhů prvků? Tyto všestranné
prvky mají schopnost vzájemně se ovlivňovat, a tak zajišťují záležitost vesmíru
a molekul a chemických změn nezbytných pro život; Také poskytují světlo,
abychom mohli vidět. Daný stav se může vyskytovat, ale samozřejmě nepotřebuje takové komplikované zákony, které by jej ovládaly, aby existoval.
Mohlo to být jen kousek neuspořádaného chaosu. Zákony a řádnost hmoty,
jak je vidět na atomu a na jeho částech, naznačují, že byly navrženy pro účelný
vesmír. Například, hmotnost protonu musí být přesná v jedné části z tisíce,
aby mohli vůbec existovat prvky, které tvoří vesmír.
(2) Oblasti působení a velmi přesné hodnoty konstant čtyř základních sil
fyziky se jistě nemohly stát náhodou, ačkoli někteří vědci se to snaží přesně
vědecky popsat. Bez těchto přesných vlastností bychom neměli obyvatelný
vesmír. Pokud by hodnota elektromagnetické síly nebo gravitace byla odlišná
i pouze v minimálním množství, bylo by to katastrofální pro naše Slunce. Naše
Slunce nám věrně poskytuje tolik správného množství světla a tepla po
dlouhou dobu. Nejsme pouze jen ve správné vzdálenosti od něho, ale kdyby
se změnily základní síly fyziky, Slunce a zbytek vesmíru se okamžitě zhroutily.
Navíc preferovaná pozice uhlíku a všech důležitých částí ve schématu tvorby
prvků vypadá také jako účelná konstrukce, která umožňuje život.
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Tabulka 8.1 VĚDECKÉ DOKLADY O BOHU

1. HMOTA Proč je věc uspořádána do subatomárních částic, které se chovají podle
zákonů, které jim umožňují vytvořit více než 100 prvků, poskytujících základní
stavební kameny pro pro vesmír, stejně jako molekuly a chemické změny jsou
nezbytné pro život? Hmota dále poskytuje světlo, abychom mohli vidět. Věci by
mohly být jen chaotické, bez zákonů. Zákony naznačují inteligentní plánování. Proč
je hmotnost těchto subatomárních částic přesně tak velká, jak je potřebné právě k
přesnosti tak malé částečky?

2. SÍLY Velmi přesná hodnota a oblast působení čtyř základních sil ve fyzice jsou
nastaveny přesně tak, aby umožnily existenci vesmíru, vhodného pro život. Síla gravitace, která se vztahuje k síle elektromagnetické síly, musí být velmi přesná neboť v
opačném případě by Slunce neposkytovalo Zemi jen to správné množství tepla, které
potřebujeme. Tato přesnost vypadá velmi podobně, jako zásah Boha.

3. ŽIVOT I nejjednodušší živé organismy jsou tak složité, že se nezdá, že by mohly
vzniknout bez inteligentního plánování. Složitosti zahrnují DNA, proteiny, ribozomy,
biochemické dráhy, genetický kód a schopnost reprodukovat toto vše, včetně korektury a přenosu dědičných informací při replikaci DNA.

4. ORGÁNY Ve všech organismech nalezneme mnoho systémů s neredukovatelnou
složitostí. Ty mají vzájemně závislé části, které nemohou fungovat, dokud nejsou k
dispozici všechny potřebné části. Příkladem by byl mechanismus automatického
ostření a automatické expozice oka, stejně jako naše složité mozky atd. Zbytečné
jednotlivé části těchto systémů nemají žádnou evoluční hodnotu pro přežití, a proto
by vyžadovaly plánování od stvořitele.

5. ČAS Navrhované, i když opticky velmi dlouhé, věky pro Zemi a vesmír jsou
příliš krátké, aby se přizpůsobily nepředvídatelným událostem, potřebným pro
evoluci. Výpočty naznačují, že pětimiliardový věk Země je tisíci miliard časově příliš
krátký, než je průměrná doba, potřebná k vzniku jedné specifické proteinové
molekuly pomocí náhody. Bůh se z hlediska času zdá nutný.

6. FOSILIE Během většiny evolučního období nedochází prakticky k žádnému postupnému vývoji, a pak najednou, ke konci a během méně než 2 procent tohoto
evolučního času se většina fosilních živočichů objevuje v takzvané Kambrické explozi. Navíc se ale ještě předtím nenašli žádní významní předci těchto živočišných
kmenů. Mnoho dalších významných skupin se také objevuje najednou, jako by byli
vytvořeni. Evolucionisté navrhují několik možných přechodových živočichů, ale
pokud by došlo k evoluci, fosilní záznam by měl být plný všech druhů těchto
přechodových živočichů, které se neustále pokoušejí vyvíjet.

7. MYSL Mysl má takové vlastnosti, že věda má velké potíže s jejich analýzou; ; A
jako takové poukazují na skutečnosti, které leží za hranicemi naturalismu a směrem
k transcendentnímu Bohu. Naše svoboda volby, jestliže ji vnímáme jako opravdu
svobodnou, jak většina lidí souhlasí, je nad normální příčinou a následkem principů
ve vědě. Mezi další faktory patří naše vědomí, totiž pocit, že existujeme, a naše
vnímání skutečnosti, že naše existence má smysl. Máme také pocit morálky a lásky
i starosti o druhé. Tyto vyšší vlastnosti mysli nenajdete v běžných věcech.
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(3) Původ života je největším problémem organické evoluce. Věda
nedokázala poskytnout žádné věrohodné scénáře, jak by život mohl vzniknout
sám. Existují spekulace, ale jsou zanedbatelné, když čelí velkému množství
potřebných proteinových molekul, původu komplexních informací DNA,
zázraku ribozomů, komplikovaných biochemických cest, korekturám editačních systémů a genetického kódu. A problém se jen zhoršuje, když se podíváte
na všechny ostatní části buňky. A pokud existuje život, musí se to všechno
reprodukovat, aby se vytvořily podobné organismy, schopné pokračování
života. Jak by se to mohlo stát všechno samo o sobě? Ve světle odpovědí na
tyto otázky to stále více vypadá tak, že musí být zapojen nějaký velmi
inteligentní stvořitel.
(4) Když se podíváme na pokročilé živé organismy, více problémů se
hromadí při mechanistické interpretaci. Jen samotný průměrný lidský mozek
má 100 miliard nervových buněk propojených 400 tisíci kilometrů (284 tisíc
mil) nervových vláken a zahrnuje 100 bilionů spojení. Stejně jako u počítačových čipů, musíte mít správná připojení pro správnou funkci. Když
studujeme pokročilé oko, nevypadá to, že by se to mohlo vyvíjet. Pokročilé
oko má mnoho komplexních systémů, jako je integrovaná, světelně citlivá
biochemická sítnice, která umožňuje autoexpozici a funkce automatického
ostření, které se skládají z mnoha složek, přičemž ty nebudou fungovat a
nebudou mít evoluční hodnotu přežití, dokud nebudou přítomny všechny
nezbytné části ve stejném okamžiku. Barevné vidění je dalším příkladem
neredukovatelné složitosti, protože schopnost oddělit různé barvy v sítnici by
nepomohla zajistit barevné vidění bez mechanismu v mozku pro analýzu
různých barev. Zvláštní receptory a analyzátory musí být přítomny a správně
fungovat, aby poskytly systém s hodnotou přežití.
(5) Zatímco čas je důležitým faktorem pro zvyšování šance na nepravděpodobné evoluční události, ukazuje se, že když jsou kvantitativně hodnoceny, je celkový čas, navržený pro stáří Země a vesmír naprosto nedostatečné. Výpočty naznačují, že ve všech oceánech Země bude trvat průměrně
1023 let, kdy vznikne jedna specifická proteinová molekula z již přítomných
aminokyselin. Proto je pět miliard let stáří Země 10 000 miliard krát kratší čas,
než by bylo z hlediska evoluce třeba. Kromě toho jsou pro nejjednodušší formy
života, které známe, potřeba alespoň stovky různých druhů bílkovinných
molekul a mnoho jejich duplikátů; A DNA v těchto formách je mnohem
složitější, než proteiny, pak potřebujete tuky (lipidy) a sacharidy atd.
(6) Zdá se, že k malému vývoji došlo během prvních 5/6 evolučního času.
Pak, když se podíváte na fosilní záznam, se ukáže, že většina fosilních živočichů se najednou objevuje po kambrickém výbuchu, který trvá méně než dvě
procenta tohoto evolučního času. Náhlý vznik většiny rostlinných a zvířecích
skupin nenaznačuje, že v minulosti došlo k významnému vývoji. Pokud by se
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evoluce skutečně uskutečnila, očekávali bychom pevnou kontinuitu všech
druhů fosilních meziproduktů různých forem, které se budou snažit vyvíjet,
ale evolucionisté naznačují jen několik meziproduktů, které často vykazují
rozdíly pouze v částech organismu, a jsou proto spíše pochybné. Takové potíže
vyžadují existenci Stvořitele.
(7) Některé aspekty naší mysli poukazují na skutečnosti, které jsou nad
možnostmi normální mechanistické vědy. Věda se s těmito tématy vypořádává
velmi špatně, což naznačuje, že jsou daleko za systémem vědecké příčiny a
následků. Takové faktory znamenají s velkou pravděpodobností existenci
transcendentního Boha, který je za ně zodpovědný. Jedním z těchto tajemství
je naše vědomí, pocit, že existujeme. Zdá se, že věda jen těžko popisuje svými
nástroji tyto záležitosti. Další je možnost naší volby nebo svobodné vůle. Jeli to skutečně svobodné, jak většina lidí souhlasí, jde to mimo normální příčinu
a následek, tedy pomocí vědy. Dalším je náš smysl pro dobro a zlo, někdy se
odráží v našem smyslu pro spravedlnost a nespravedlnost. Chápeme nespravedlnost a týrání slabých a chudých, což je v ostrém kontrastu s evolučním
konceptem soutěže a přežití nejschopnějších. Jako lidské bytosti máme nad
tímto bezohledným chováním postaveny svoje ideály. Na druhou stranu,
kdybychom se jednoduše vyvíjeli, takové chování a touhy ohledně nespravedlnosti a týrání slabších by byly přesně to, co by nám mělo pomoci přežít.
Odkud pocházejí všechny tyto vyšší morální vlastnosti naší mysli? Zdá se, že
existuje smysluplnost a dobrota v lidském vědomí, přičemž věda ve své
hmotné podstatě tyto skutečnosti nezohledňuje.
Buď existuje Bůh, který vytvořil přírodu nebo neexistuje. Když se podíváme na všechna tvrdá data uvedená výše, od přesnosti sil ve hmotě, složitosti
života, našeho mozku a naší mysli; Musíme připustit, že existuje mnoho
významných důkazů, které je velmi těžké vysvětlit, pokud nevěříte v Boha. I
vědecké údaje nás nutí připustit koncept stvořitele.

Mohou vědci ignorovat vědecké důkazy o Bohu?
Věda často poskytuje údaje, které ale vědci nepřijmou. Některými příklady
jsme se v knize zabývali již dříve, jako je: Semmelweis a bakterie, které
způsobují horečku omladnic; Mendel a jeho principy dědičnosti; Wegener a
jeho myšlenka, že se kontinenty pohybují; A Bretze s katastrofickými interpretacemi. Všechny tyto příklady ilustrují, jak se vědecká komunita může řídit
chybnými závěry navzdory platným důkazům. Bohaté a přesvědčivé důkazy
totiž naznačují, že stvořitel, Bůh, je nezbytný; Paradoxem je, proč to vědci
přehlížejí?
V současné době vědci v podstatě zavřeli dveře, aby zamezili vstup
myšlenkám o Bohu. Jak již bylo zmíněno, dříve, když intelektuální giganti
jako Kepler, Boyle, Pascal, Galileo, Linné a Newton položili základy moderní
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vědy, byla situace zcela jiná. Oni objevili zásady a zákony, které Bůh vytvořil.
Současný sekulární étos vědy neodráží víru průkopníků vědy; Ani neodráží
přesvědčení mnoha současných vědců. Existuje částečný realismus v poněkud
skromném prohlášení, že mnozí vědci věří v Boha, ale jen o víkendech, když
chodí do kostela! Připomeňme, že 40% vědců věří v Boha, který odpovídá na
jejich modlitby, 45% nevěří, a 15% si není jistých.31 V současné době není
Bůh ve vědě módní. Můžeme nejlépe vysvětlit sekulární postoj vědců jako
subjektivní nebo sociologický fenomén, a navíc někteří učenci se domnívají,
že evoluce může mít někdy podobu náboženství.”32 Fakt, že Bůh byl vyloučen
z vědy po celé století a půl bez toho, aby věda mohla poskytnout nějaké
uspokojivé odpovědi na hlavní otázky o původu, by měla být předmětem
hlubokého znepokojení.
Rádi si myslíme, že naše nové myšlenky jsou nejlepší a že minulost byla
špatná a pokud můžeme ukázat, že názory byly v minulosti velmi špatné,
cítíme se nyní velmi nadřazeně. Ale někdy je minulost správná a staré vyřazené
paradigmata mohou být znovu přijata jako pravdivá. Filozof věd Imre Lakatos
ve 20. století se nezdá být tak jistý nadřazeností přítomnosti nad minulostí,
když kdokoliv komentoval: “Koše na odpadky byly kontejnery používané v
sedmnáctém století k likvidaci některých prvních verzí rukopisů, které sama
kritika - nebo soukromá kritika přátelských učenců – vyloučila už v prvním
čtení. V naší době vydávání mnoha publikací většina lidí nemá čas číst své
rukopisy a funkce koše na odpadky byla nyní převzata vědeckými časopisy.”33
Měli bychom nejen sledovat současné “klima názorů” a není zde žádný důvod
domnívat se, že to, co je dnes považováno za pravdivé, bude i v budoucnu
považováno za pravdivé, tak, jak se stále objevují nové myšlenky a informace.
Pokud je historie nějaká indikace, mnohé z našich názorů budou v budoucnosti
zesměšňovány.
Hlavní způsoby myšlení lidstva se někdy dramaticky měnily. I alchymie a
lov na čarodějnice mají své staletí nadvlády. Naštěstí jsou již pryč. Ve
starověku intelektuální myslitelé, jako byli Sokrates, Platón a Aristoteles, kladli
velký důraz na myšlenkový proces, na to, jak dospějeme k pravdě, k
nadřazenému významu rozumu a k podřadnému významu smyslů. Pak, v
západním světě, během středověku existoval jiný soubor priorit v intelektuálních snahách. Vzor myšlenky tohoto období, známý jako scholastika,
věnoval zvláštní pozornost logice, gramatice, rétorice, vztahu víry k rozumu
a respektu k autoritě, obzvláště Aristotelově. Nyní máme zase jiný soubor
priorit, přičemž vědecké myšlenky vyvolávají vysoký stupeň přijatelnosti.
Někteří sociologové by měli výjimku; Myslí si, že věda je primárně subjektivním podnikem, formovaným rozmary vědců. Bez ohledu na to, že jsme
ve věku vědy, věda je předpojatostí naší současné intelektuální matice. Chtěl
bych naznačit, že skrze všechna tato bludiště lidských myšlenek, které
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přicházejí a odcházejí, stále existují pevné body, které nám pomohou udržet
nás na cestě k pravdě, a shledávám vědecky podložené údaje, které směřují k
Bohu jak v hojné míře, tak i přesvědčivé. Naštěstí máme nějaké pevné kotevní
body.
Otázka není jen bojem mezi postupným vývojem a jednorázovým stvořením; Diskuse je jen příznakem hlubší otázky, zda je naturalistická (Mechanistická, materialistická) věda sama o sobě může poskytnout uspokojivý
světový pohled. To vede k závažné otázce: Co nás vedlo k chybné cestě, která
vyloučila Boha? Jen málo pochybuji o tom, že tuto cestu je třeba opustit.
Současné vědecké ideální principy jsou umístěny do intelektuálního prostoru,
který neumožňuje Bohu být jeho součástí, a mnoho vědců trvá na tom, že v
tomto svém názorovém prostoru zůstane, navzdory přesvědčivým důkazům o
tom, že je chybný. To představuje další závažnou otázku, proč se to stalo?
Otázka chování vědců nebo jakékoliv jiné skupiny lidí je pro tuto otázku příliš
složitá, aby umožnila jakoukoliv konečnou odpověď, ale několik návrhů se
zdá být rozhodně významných.
(A) Jedním z důvodů, o kterých jsme se zmínili dříve, je, že věda je studium
faktů a vysvětlení o přírodě a vědec se cítí více doma s přírodou, než
přemýšlením o Bohu. Toto je platné vysvětlení, ale může to být jen malý
důvod, proč věda odmítá Boha, a daleko významnější je, že vědci nepřipouštějí
žádný druh spekulativních myšlenek.
Existuje řada skutečně divokých myšlenek ve vědě, které je třeba vyloučit
dlouho předtím, než přemýšlíte o odstranění Boha. Jejich existence poukazuje
na vážné zkreslení současného vědeckého vědomí. Příklady některých dříve
zmíněných myšlenek, které věda považuje za spekulativní, jsou: singularita
na počátku Velkého třesku, kdy se zákony vědy neuplatňovaly; Více vesmírů,
pro které neexistují žádné platné důkazy; Nepochopitelný antropický kosmologický princip; Informace v atomech, které by mohly vytvořit život; Nebo
předpokládat vývoj organismů dlouho předtím, než je lze nalézt ve fosilním
záznamu. Ne všechny druhy imaginárních myšlenek je však bráno vážně a
tolerance fantastických “jen tak příběhů”34 se děje i ve vědě, která je téměř bez
víry. Nicméně pokud jde o Boha, v současné době není ve vědeckém obrazu
povolen. Vědci se mohou cítit jako doma s daty přírody, ale protože dělají
spoustu spekulací a teoretizování nad rámec těchto údajů, měli by být ochotni
také zvážit možnost, že Bůh existuje.
(B) Druhý návrh pochází z hodně respektovaného vědce a filozofa Michaela
Polanyiho z dvacátého století, který přisuzuje sekularismu vědy nadměrnou
reakci na omezení středověkého myšlení. Toto myšlení může být velmi
omezené. Během středověku mohl být Bůh považován za příčinu všeho. Podle
některých myšlenek vytvořil myši, aby nás naučil, že máme schovávat dobře
potravu, a vytvořil štěnice, abychom nespali příliš dlouho. Polanyi říká: “Tady
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vidím problém, kde, zdá se, leží hluboce zakořeněný rozpor mezi vědou a jinou
kulturou. Uvědomuji si, že tento rozpor byl původně spjat s osvobozujícím
vlivem moderní vědy na středověké myšlení a později se stal patologickým.
“Věda se vzbouřila proti autoritě. Odmítla odpočet [odůvodnění založené
na prostorách] od prvních příčin ve prospěch empirických [smyslových vjemů]
zobecnění. Jeho konečným cílem byla mechanistická teorie vesmíru.”35
Názorové změny ve vědě se dostaly příliš daleko a věda tak prošla do vážného
sekularismu. Jak již bylo uvedeno výše,36 existují návrhy nedávného trendu
čistě světské vědy; Ale pouze čas zjistí, zda je to skutečný trend nebo jen
změna, která má charakter malého čeření na pozadí.
(C) Většina vědců má pocit, že umožnění Bohu zapadnout do vědeckého
obrazu, je ekvivalentem vzdání se racionality vědy. Nepředvídatelný Bůh
nesouhlasí se zásadou vědy od příčiny k následku. Tento argument však z velké
části ztratil svého významu v souvislosti s dobře přijatou tezí, o níž jsme se
zmínili dříve,37 a to, že věda se rozvíjela v západním světě kvůli racionálnímu
typu Boha židovsko-křesťanské tradice. Strach z iracionality je platný pouze
tehdy, když postulujete iracionální božstvo.
(D) Existují sociologické obavy. Někteří vědci se obávají, že nechat Boha
zapadnout do vědeckého obrazu, povzbudí nábožensko-politický fundamentalistický typ převzetí společnosti a mají pocit, že to bude pro vědu velmi
špatné. Trvalá debata o výuce stvoření spolu s vývojem ve veřejných školách
Spojených států se stává vysoko do popředí, protože jsou zvažovány i tyto
sociologické obavy.
(E) Inteligentní pýcha vědců může být dalším faktorem. Vědci mají někdy
důvod být pyšní na úspěchy vědy, avšak autoritářství může být vysoce nakažlivé v prostředí úspěchu. Milujeme moc; Ale diktátoři, generální ředitelé,
intelektuální vůdci a všichni oblíbení lidé s eminencí mohou mít potíže při
uvážlivém řízení své moci. Slavné prohlášení britského historika Lorda Actona
“Síla má tendenci ke zkaženosti a absolutní moc Vás naprosto zkazí,”38 je příliš
často pravda. To není zvláštní problém vědců; Je to problém pro všechny, kteří
jsou významně úspěšní. Ve vědě, když přinášíte Boha, který vytvořil přírodu
ke svému obrazu, se vědci mohou cítit tak, že ztrácejí kontrolu nad svou
intelektuální budovou a mocí. Nicméně úspěchy vědy nejsou tak velké, že Bůh
může být ignorován, zvláště když věda připouští tolik nezodpovězených otázek.
Pýcha a averze k Bohu, kterou dnes ve vědě vidíme, je v silném kontrastu
s pokorou, oddaností a úctou k Bohu, kterou ukazují géniové, kteří založili
základy moderní vědy. Poznali jsme to u Newtona39 a dokazuje to také Kepler,
když píše v modlitebním kontextu: “Kdybych chtěl být přitahován do zuřivosti
nádhernou krásou tvých skutků nebo kdybych miloval svou slávu mezi lidmi,
A přitom postupoval v práci určené pouze pro vaši slávu, jemně a milostivě
mi odpusťte. Nakonec milostivě prosím, abyste pomohli tomu, že tyto
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demonstrace mohou vést k vaší slávě a ke spáse duší, a nikde to nebude na
překážku. Amen.”40 Není mnoho vědců, kteří by mohli tvrdit, že jsou větší,
než Kepler nebo Newton. Tito intelektuální obři jsou příkladem toho, jak může
věda a Bůh spolupracovat.
(F) Faktory, jako je osobní ego a svoboda, mohou bránit uznání Boha,
zvláště Boha, vůči kterému se člověk může cítit zodpovědně. Jak bylo zmíněno
v poslední kapitole, někteří významní vědečtí spisovatelé jako Gould a Huxley
se odvolávají na “maximální svobodu” a “osvobození”, které poskytuje
nesmyslný světový pohled, ve kterém není žádný Bůh.
(G) Dalším důvodem, proč věda nyní vylučuje Boha, je jednoduše proto,
že je to současný “vědecký duch”, současná vědecká móda nebo paradigma
našeho věku. Pokud jste vědec, pak existuje v souladu s tím způsob, jakým se
od vás očekává, že se bude chovat; V něm jsou samozvaní strážci vědy, kteří
nebudou váhat vás upozornit, pokud se zblázníte z tohoto režimu. Bez ohledu
na to, co říkají údaje přírody, pokud se chystáte nazývat vědeckou osobou,
měli byste radši vynechat představu o Bohu zasazeném do vaší vědecké
představy. Scott Todd, biolog z Kansaské státní university, komentuje v
časopise Nature („Příroda“): “I když všechny údaje ukazují na inteligentního
stvořitele, taková hypotéza je z vědy vyloučena, protože není založena na
přírodě.”41 Tento druh vědy je postojem; Je to subjektivní sekulární filozofie;
Neumožňuje člověku sledovat data přírody tam, kam vedou, a to je špatná
věda! Takový úzký pohled na vědu by vyloučil Newtona a Keplera z kádru
vědců, protože zahrnuli Boha do některých svých závěrů o přírodě, ale vyvodit,
že Kepler a Newton nebyli vědci, je rouhání se. Dále, jak je uvedeno v poslední
části kapitoly 1, řada moderních vědců také vážně zvažuje zahrnout do svých
představ Boha, který je aktivní v přírodě.
Naše společné tendence, stejně jako naše touha po chválení, po společenském přežití a úspěchu, mohou způsobit, že mnozí vědci se přizpůsobí
sekulárnímu vzoru vědy. Člověk dostane jasný obrázek o vědcích s vyhraněnými názory, jako nyní, kdy se objevuje teoretický fyzik Tony Rothman, který
říká: “Když je vědec konfrontován s pořádáním a krásou vesmíru a zvláštními
náhodami přírody, je velice lákavé, aby přeskakoval z víry ve vědu do
náboženství. Jsem si jist, že mnoho fyziků to chce. Jen bych si přál, aby to
přiznali.”42 Ačkoli mnozí vědci věří v Boha, přivést Boha do vědeckého obrazu
v současné době jednoduše není správný obraz vědce.“ Je třeba se vyvarovat
přízraku náboženství. Názory bez přeskakování tak převažují.
Všechny výše uvedené podněty jsou významné, ale domnívám se, že
poslední tři jsou nejdůležitější. Věda vylučuje Boha hlavně kvůli osobním a
sociologickým faktorům, spojeným s chováním vědců, nikoliv z důvodu
vědeckých údajů.
Po dvou stoletích, jak se rozvíjela moderní věda, byl Bůh zařazen do
vysvětlujícího procesu. Nyní, navzdory skutečnosti, že mnoho dat na Boha
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ukazuje, je vyloučen. Podle mého názoru udělala věda svou největší filozofickou chybu před sto padesáti lety, když odmítla Boha jako vysvětlující faktor v
přírodě a snažila se vše vysvětlit naturalistickým (materialistickým, mechanistickým) způsobem. Kdyby to věda nedopustila, nebyla by nyní vystavena
nepřekonatelným problémům a nepravděpodobném, která by zpochybnila
současné interpretace (tabulka 8.1). Bůh má ve vědě své místo.

Syntéza
Existuje nějaký smysl života? Je existence lidstva bez příčiny? Jsme prostě
náhodné stvoření přírody? Světský britský filozof Bertrand Russell napsal
jeden ze smysluplnějších popisů bezvýznamnosti: “Ještě mnohem bezúčelnější
a více neplatný je svět, který věda představuje pro naši víru. Ať už kdekoli a
kdykoliv v takovém světě, musí naše ideály najít domov. Člověk je výsledkem
příčin, které neměly předvídat konec, který nakonec dosáhly; Že jeho původ,
jeho růst, jeho naděje a obavy, jeho lásky a jeho víry jsou jen výsledkem
náhodných působení atomů; Že žádný oheň, žádné hrdinství, žádná intenzita
myšlení a citu, nemůže zachránit individuální život po smrti člověka; Že
veškerá práce, veškerá oddanost, veškerá inspirace, všelijaká jasnost lidského
génia jsou určeny k vyhynutí v obrovské smrti sluneční soustavy a že celý
chrám úspěchu člověka musí být nevyhnutelně pohřben a s ním bude celý
zbytek vesmíru v troskách - a všechny tyto věci, pokud ne zcela nesporně, jsou
dosud tak jisté, že žádná filozofie, která by je odmítla, prostě neexistuje. Pouze
v rámci stabilních základů těchto pravd, jen na pevném základě bezproblémového zoufalství, může být nyní bezpečně vybudován domov naší duše.”43
Zní to poněkud hrozně! Naštěstí vědecké údaje, které poukazují na Boha
(tabulka 8.1), zpochybňují Russellův “pevný základ zoufalství”; Kromě toho
je těžké najít případ, že život nemá smysl a nemá smysl pro to, co děláme.
Významný filozof dvacátého století z Cambridge a Harvardu, Alfred North
Whitehead, se zaměřuje na bezúčelnost, když se rozhořčuje: “Vědci, kteří tráví
svůj život s cílem prokázat, že je bezúčelný, představují zajímavý předmět
studia.”44 Věda. Houston Smith jasně poukazuje na to, když uvedl, že: “Když
si představujeme, jak se věci mají, není lepší možnost, než začít s moderní
vědou. Stejně tak není horší možnost, kde bychom s ní skončili.”45
Sekulární postoj moderní vědy je zvlášť nepodstatný pro některé z nejhlubších problémů života, jako je náš důvod existence, naše vědomí, morální
hodnoty, naše vůle činit dobré nebo špatné a naši lásku a zájem o druhé. K
tomu můžeme přidat další záhady, jako je zvědavost, kreativita a naše
schopnost porozumět. To jsou schopnosti, které věda nenalezla v jednoduchých
případech a obvykle je ignoruje, ale všichni si uvědomujeme, že jsou součástí
reality a součástí toho, co hlavně činí život smysluplným. Jak ilustruje Hubert
Yockey, člověk není jen záležitostí: “Pokud je všechen život jen podstatný,
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pak zločiny Hitlera, Stalina a Maa Ce-tunga nemají žádný důsledek. Pokud
jsou lidé jen záležitostí, není horší spálit tunu lidí, než spálit tunu uhlí.”46
Francis Collins, který je ředitelem Národního výzkumného institutu lidského
genomu a který měl mnoho společného s nedávným mapováním Lidského
genetického vzoru (naše tři miliardy základních DNA) věří, že “vyšší moc
musí také hrát určitou roli v tom, čím jsme a co se stane.” Dále se ptá, zda
genetika a molekulární biologie mohou “skutečně odpovídat univerzálnímu
vnitřnímu vědění o správném a nesprávném, společném pro všechny lidské
kultury, ve všech dobách ... [a] za nesobeckou formu lásky, kterou Řekové
nazývají agape, čili láskou?”47
Pokud by přírodovědecky zaměřená věda přišla s věrohodnými modely
původu hmoty, života a naší mysli, pak bychom mohli vážně zvážit možnost,
že neexistuje žádný Bůh. Nicméně, zásadní mlčení vědy v těchto hlavních
oblastech naznačuje potřebu mistrovského stvořitele. Vzhledem k tomu, že se
zdá, že jsme výsledkem stvoření, máme velmi dobré důvody domnívat se, že
naše životy nejsou bezvýznamné a bezúčelné a že když zemřeme, není příběh
celý. Vědecké údaje, které ukazují na Boha, také naznačují, že na konci tunelu
života je světlo.
Nemůžu uvěřit, že jsme se tu ocitli náhodou a nemohu uvěřit, že nás Bůh
vytváří pro nic a za nic. Nicméně všichni máme svobodu rozhodnout se, zda
chceme věřit, že náš život má nějaký smysl nebo ne, zda existuje záměr na
existenci lidstva nebo ne, nebo zda je Bůh nebo ne. Je to tak smutné, že
navzdory všem datům, které ukazují na Boha, mnozí vědci se rozhodli, že život
smysl nemá. Tito vědci mají tendenci vynechat veškerou bohatost, význam,
uspokojení a naději, že člověk je životem nasměrován k nejvyšším ideálům;
Ideálům dobra a zájmu o ostatní.48 Jsou to ideály, které nenajdete nikde v
drsnosti soupeřů evoluce a přežití nejschopnějších, ani v jednoduchých
mechanistických interpretacích přírody.
Když zkoumám přírodu, zdá se mi, že musí existovat Bůh, který vytvořil
velmi přesné a velmi složité věci, které najdeme. To by zahrnovalo naše
komplexní mozky a intelektuální sílu, které musí porozumět a rozumět i
našemu vědomí a svědomí. Bylo by velmi zvláštní, kdyby Bůh vytvořil takové
myšlenkové bytosti a nezabezpečil mezi sebou a námi nějaký druh komunikace, a tak se snažím o tuto komunikaci. Mě se zdá, že Bible je pro nás
nejvhodnějším kandidátem, nejen proto, že je smysluplná a upřímná, ale proto,
že je racionální příčinou a důsledkem toho, co Bůh nalezl, a že je i v souladu
s racionálními příčinami a následky, které věda nalezla ve vesmíru. Tento závěr
zcela odpovídá všeobecně přijaté tezi, o níž jsme diskutovali dříve,49 že důvod,
proč se v západním světě vyvíjela moderní věda, je důvodem racionální logiky
židovsko-křesťanské tradice, vycházející z Boží energie, popsané v Bibli.
Mohli bychom se podívat na jiné významné náboženství, jako je hinduismus,
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buddhismus, konfucianismus nebo šintoismus, a najdeme mystiku, kde není
žádný Bůh, jinde je mnoho Bohů, někdy jsou ve vzájemném konfliktu, ale
nikde není jediný a důsledný Bůh z Bible. Tento druh Boha je shodný s
racionalitou, kterou nacházíme ve vesmíru a ve vědě; Zejména v zákonech
vědy, které fungují všude kolem nás.
Můžeme namítnout, že člověk stále musí vyvolávat Boží “iracionální
zázraky”, protože Bůh je v přírodě aktivní, aby se člověk přizpůsobil
tajemstvím, jako původ života. To nemusí být náš případ. Nevíme, jak Bůh
funguje. To, co se nám zdá být iracionální, stačí možná jen lépe poznat a
pochopit. Navíc se zdá, že tyto “zázraky” jsou dosti vzácné, a že pro nás v
rámci obvyklou racionality skutečnosti není na škodu, pokud se objeví pár
zázraků.
Potřebujeme víru, abychom mohli věřit v Boha? Ano. Ale vezmeme-li v
úvahu všechny údaje, které ukazují na stvořitele, vyžadujeme mnohem méně
víry, abychom věřili v Boha, než v to, že přesnost, složitost a smysluplnost,
vznikly pouhou náhodou. Navíc musí existovat nějaký význam pro to, že Bible,
z níž byly vytištěny miliardy výtisků a která má úplně jiný rozsah a strukturu,
než jiné knihy, je nejuznávanějším průvodcem lidstva v jeho životě. Ačkoli
byla napsána desítkami autorů na třech kontinentech po dobu 1500 let, její
vnitřní konzistence je pozoruhodná. Pro mě představuje kombinace vědy a
Bible nejlepší odpovědi na mé hluboké otázky.
Člověk může vždycky nárokovat extrémně šťastný soubor okolností, a my
tu můžeme být právě tak náhodou. Vzhledem k mnoha extrémním nepředvídatelnostem, které tento druh myšlení předpokládá, se to však nezdá být
přiměřeným řešením. Hlavní mysl se zdá být nezbytná. Příliš mnoho zásadních
problémů zůstává nevyřešeno, pokud Boha vyloučíme. Příroda naznačuje, že
Bůh je konstrukcí a záměrem, a že existuje i smysl naší existence. V současné
době věda, díky omezenému pohledu, tento názor nepodporuje; Chcete-li však
vytvořit zdravý světonázor, měli byste být ochotni zhodnotit alternativy, ne je
pouze vyloučit. Věda by se měla vrátit spíše k otevřenosti, kterou měla dříve,
když průkopníci moderní vědy dovolili Bohu vstoupit do jejich vysvětlujícího
obrazu.

Závěrečné připomínky
Během prvních dvou století moderní vědy byl Bůh zařazen do vysvětlujícího pohledu na přírodu. Nyní se interpretace vědců změnily a Bůh z tohoto
pohledu vyloučen. Nicméně, mnoho nedávných vědeckých objevů ukazuje
stupeň přesnosti a složitosti, které je prakticky nemožné vysvětlit na základě
náhodných přírodních změn. Zvláště pozoruhodné je jemné ladění fyzikálních
sil, které mají správné laděné konstanty, aby umožnily obytný vesmír i početné
a extrémně integrované složitosti biologických systémů. Zdá se, že řada dalších
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faktorů vyžaduje komplikovanou formulaci nad rámec toho, co lze vysvětlit
přirozeným výskytem (tabulka 8.1). Všechny tyto objevy ukazují na nějaký
komplexní projekt inteligentního plánovače, bytost, kterou bychom mohli
považovat za Boha.
Věda objevila Boha. Vědecké údaje ukazují, že Bůh je nezbytný. Doufejme,
že stále více vědců umožní Bohu vrátit se do vědeckých interpretací.
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Slovník speciálních pojmů
Agnostik: Ten, kdo věří, že odpovědi na konečné otázky, jako je Boží
existence nebo původ Vesmíru atd., nejsou známy.
Aminokyselina: Jednoduchá organická molekula, která obsahuje
aminoskupinu, nesoucí dusík. Aminokyseliny se slučují za vzniku proteinů.
Živé organismy mají 20 různých druhů aminokyselin.
Antropický kosmologický princip: Koncept, že inteligentní život se může
nacházet pouze tam, kde to podmínky umožňují. Existuje několik verzí této
koncepce.
Ateista: Ten, kdo věří, že Bůh neexistuje.
Báze (DNA, RNA): Také nazývaná nukleová báze. Je to prstencovitá
molekula, která obsahuje dusík a slouží jako hlavní část nukleotidů. Tyto báze
jsou jednotky genetického kódu. Pět různých druhů, nalezených na DNA a
RNA jsou: adenin, guanin, cytosin, uracil (pouze v RNA) a thymin. Viz
Nukleotidy.
Bezobratlí: Zvířata, která nemají páteř (obratle). Příkladem jsou mořské
houby, červy, hvězdice, medúzy, hlemýždi a chobotnice.
Biochemická cesta: Série následných kroků, následujících po sobě v v
biochemickém procesu, při níž enzymy postupně mění molekulu a produkují
potřebný konečný produkt.
Boží otázka: V této knize se používá ve smyslu konkrétního odkazu na
otázku, zda Bůh existuje nebo ne.
Bůh: Nejvyšší bytost, která je tvůrcem a udržovatelem vesmíru. Existuje
mnoho dalších chápání Boha. Někteří si o něm myslí, že vymyslel zákony
přírody nebo vytvořil přírodu samotnou. Jiní uznávají několik různých bohů.
Červený posun: Posun světelných linií ve spektru ze vzdálených galaxií
směrem k červenému konci spektra světla. Toto je interpretováno jako pohyb
galaxie od místa pozorování.
Deismus: Víra v nějaký druh Boha, který může být neosobní a nemusí být
v přírodě činný.
Deista: Ten, kdo věří v deismus. Viz Deismus výše.
Desky protipólů (paleontologie): Deska skály, která byla v kontaktu s další
deskou, obsahující fosilii a která odráží obraz fosílie.
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DNA: Běžná zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu, která tvoří
molekuly s velmi dlouhým řetězcem, které kódují genetickou informaci organismu. DNA molekuly mohou být tvořeny z, na sebe navzájem navázaných,
až několika milionů nukleotidů. Viz Nukleotid.
Druhy: Podobné organismy, které se skutečně nebo potenciálně prolínají.
Viz také Klasifikace organismů.
Elektron: Malé subatomární částice, nalezené mimo jádro atomů, které
nesou negativní elektrický náboj.
Elitářství: Vědomí nebo pocit, že je některá skupina lidí je nejlepší nebo
na nejvyšší úrovni, než všichni ostatní.
Enzymy: Molekuly proteinu v živých organizmech, které podporují změny
v jiných molekulách, aniž by byly změněny nebo zničeny.
Eugenika: Věda o zlepšování lidské rasy nebo plemen zvířat tím, že kontroluje nebo eliminuje reprodukci jedinců, kteří mají nežádoucí vlastnosti.
Evoluce: Postupný vývoj od jednoduchých až po složité. Termín se obecně
používá k označení evolučního vývoje života od jednoduchých organismů až
po nejmodernější; Např. Makroevoluce a mikroevoluce. Termín je také
používán pro původ života, viz chemický vývoj; A pro postupný vývoj
vesmíru, atd. Obvykle termín znamená, že žádný Bůh není se neúčastní
procesu tvoření, viz Teistická evoluce.
Fanerozoikum: Ta část geologického sloupce nad Prekambriem. Jeho
nejnižší hlavní jednotkou je Kambrium. Na rozdíl od Prekambria existují v
Fanerozoiku bohaté fosilie velkých organismů.
Fotoreceptor: Část buňky, oka nebo ústrojí, které detekují světlo. V případě
otevíratelného oka jsou tyčinky a kužele buňky, které detekují světlo.
Gen: základní jednotka dědičnosti, která ovládá danou vlastnost. Také
sekvence nukleotidových bází na DNA, která kóduje protein, nebo přepis
těchto informací.
Genetický kód: 64 kombinací tří nukleotidových bází, nalezených na DNA
(kodon), které určují, která z 20 aminokyselin, nalezených v živých organizmech bude umístěna na specifickou pozici v rámci proteinové molekuly.
Geologický sloupec: Vertikální nebo chronologická posloupnost vrstev
hornin, obvykle zastoupená ve sloupcovém formátu, s nejnižšími a nejstaršími
vrstvami na dně, které vedou až k nejmladším v horní části. Může představovat
lokální oblast nebo obecnou vertikální posloupnost všech vrstev hornin Země.
Historická věda: druh vědy, která je méně objektivní a obtížněji
testovatelná. Toto označení často zahrnuje i experimenty a pokusy, které nelze
opakovat, a tudíž pojem “historický” kvalifikátor. Historická věda silně
kontrastuje s experimentální vědou, kde lze pokusy opakovat velmi snadno.
Chemická evoluce: Chemické změny, které, předpokládáme, že nastaly.
V období primitivní Země, kdy se vytvořily první podoby života.
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Chromozóm: Kompozitní vlákno, podobné DNA, které se vytváří během
dělení buněk.
Inteligentní design: Pojem, kdy vesmír projevuje objektivně viditelný
záměr, projekt či konstrukci.
Interpunkční rovnováha: Evoluční model, který předpokládá, že druhy
obvykle existují po dlouhou dobu bez změn, ale tato období jsou občas
“přerušovaná” krátkými obdobími rychlých změn.
Izomer: Jedna ze dvou nebo více molekul, které mají stejný druh a počet
atomů, ale prostorové uspořádání atomů je jiné.
Kambrická exploze: Termín užívá k popisu náhlého nárůstu nálezů fosílií
mnohobuněčných živočichů v části geologické vrstvy, přičemž se zdá, že
většina fosilních živočichů má svůj původ v kambriu. Termín odkazuje na to,
co evolucionisté považují za “výbušný” fenomén prudkého vývoje.
Kambrium: První perioda prvohor (paleozoika). Je to první historické
období s bohatými fosiliemi v geologickém sloupci.
Katastrofismus: Teorie, že jevy mimo naši současnou zkušenost s přírodou
(Velké katastrofy) výrazně změnily zemskou kůru několika násilnými,
náhlými, ale krátkodobými událostmi, více či méně po celé Zemi.
Kladistika: Klasifikace vybrané skupiny organismů podle podobností,
zvláště jedinečných.
Kladogram: Rozvětvený diagram, znázorňující podobnosti a rozdíly uvnitř
skupiny organismů. Kladogram je často považován za záznam, reprezentující
evoluční změny, o kterých se předpokládá, že k nim došlo.
Klasifikace organismů: Biologové často používají následující hierarchický
systém klasifikace organismů. Každá kategorie pod první úrovní je jednou
součástí vyšší úrovně.
Království
Kmen (zvířata) nebo divize (rostliny)
Třída
Druh, Typ
Čeleď
Rod
Druh
Kmen (klasifikace): Viz Klasifikace organismů.
Kodon: Základní jednotka genetického kódu. Každý kodon sestává ze tří
nukleotidových bází, které kóduje jeden druh aminokyseliny.
Kuželové buňky (oko): Na světlo citlivé buňky (fotoreceptory) sítnice
obratlovců, které jsou citlivé na různé barvy světla. Kuželové buňky poskytují
jasné světlo v barvě a ostrém vidění.
Kvantová teorie: Také nazývána kvantová mechanika. Teorie je zvláště
významná na úrovni atomů a zahrnuje koncepce, že energie přichází v
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diskrétních jednotkách a že některé atomové a subatomové interakce jsou
statisticky předvídatelné.
Kvarky: Navrhované malé subatomární částice, které vytvářejí větší
subatomární částice, jako jsou neutrony a protony.
Makroevoluce: Navrhované rozsáhlé evoluční změny v organismech, u
nichž se předpokládalo, že se vyskytly mezi vyššími úrovněmi klasifikace,
jako mezi rodinami, čeleděmi, třídami, kmeny apod.; dále viz Mikroevoluce.
Materialistický pohled: Filozofický pohled na to, že záležitost je
skutečností. Je velmi podobný mechanistickému pohledu a naturalistickému
zobrazení.
Mechanistický pohled: Filozofický pohled, že veškerá skutečnost se
skládá z hmoty a pohybu. Bůh podle tohoto pohledu není. Je velmi podobný
materialistickému a naturalistickému pohledu.
Mikroevoluce: Drobné zděděné změny v organismech kolem druhu
klasifikace; dále viz Makroevoluce.
Moderní věda: Věda posledních pěti století, charakterizovaná objektivitou,
experimenty a matematikou. V nedávné minulosti se také vyznačovala
naturalistickou (materialistickou) filozofií.
Mutace: Více či méně trvalá změna ve vzorci buňky DNA. Patří sem
změny nukleotidových bází, změny polohy genu, odstranění nebo duplikace
genů a přenos cizích sekvencí do buňky.
Naturalistická evoluce: Evoluce, která vylučuje Boha. Takto chápaná
evoluce je v kontrastu s teistickou evolucí (srov.), která umožňuje Bohu,
účastnit se evoluce tam, kde je to potřeba.
Naturalistický pohled: Filozofický pohled, který umožňuje pouze přírodní
jevy, čímž vylučuje nadpřirozenost, jako součást reality. Bůh není. Je velmi
podobný materiálu Materialistickému a mechanistickému pohledu.
Náboženství: Víra v nadřazenou osobní bytost nebo bytosti, které mají
nárok na poslušnost a uctívání. Existuje mnoho dalších definic, ale bytost,
která je zde uvedena, je obvyklým pochopením a proto se v této knize používá.
Náboženství je také někdy, ve vztahu k člověku, chápáno jako soubor principů
lidské morálky nebo dokonce sekulárních myšlenek člověka, jako je věda.
Návrh: Koncept, že něco bylo účelově vytvořeno nebo navrženo, na rozdíl
od toho, co se děje náhodou nebo shodou okolností.
Názorové normy: Převažující názor nebo názor ve společenské skupině.
Nedávné stvoření: Představa, že Bůh stvořil život před několika tisíci lety,
rychle za šest dní, jak je uvedeno v Bibli.
Neokatastrofismus: Termín používaný k označení nového druhu katastrofy, který naznačuje několik závažných katastrof v dlouhém geologickém
věku, na rozdíl od klasického katastrofismu, který považuje biblickou Velkou
potopu za významnou událost.
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Neredukovatelná složitost: složitost, kde všechny složky jsou nezbytné
pro správnou funkci; dále viz: Vzájemně závislé části.
Nesrovnalost: Významná mezera v sedimentárních geologických vrstvách,
kde jsou vrstvy nad a pod mezerou navzájem rovnoběžné a obvykle nedochází
k žádné nebo jen malé erozi podkladové vrstvy.
Neutron: Jedna z hlavních subatomárních částic, nalezených v jádru atomů.
Je o něco větší než proton a nemá žádný elektrický náboj.
Nukleotid: Základní jednotka molekul DNA a RNA, která se skládá z báze,
fosfátu a molekuly cukru.
Nukleotidová báze: Viz Báze (DNA, RNA).
Období temna: Výraz používaný k popisu slabé komunikace a koordinace
intelektuální činnosti v Evropě ve staletích před tzv. Obdobím “oživení učení”.
Oživení učení, známé jako renesance, probíhalo ve 14. až 16. století. Po období
renesance následovala moderní věda.
Obratlovci: Zvířata s páteří nebo jinou formou opory(jako je trn nebo
osten). Zahrnují ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce.
Optické izomery: Izomery (viz izomery výše), které jsou vzájemně
zrcadlovými obrazy a které otáčí světlo v opačných směrech.
Paleontolog: Člověk, který se specializuje na studium fosilií.
Paradigma: Všeobecně přijímaná myšlenka, která na určitou dobu
poskytuje prostor pro experimenty a jiná vědecká šetření, přičemž díky ní jsou
navrhovány řešení komunitou zkoumajících vědců.
Parakonformita: Významná mezera v sedimentárních geologických vrstvách, kde jsou vrstvy nad a pod mezerou navzájem paralelní. Mezera je
reprezentována dominantně plochým kontaktem nebo není viditelná eroze a
neexistuje v ní žádný důkaz časové mezery.
Pravda: To, co vlastně je, tedy skutečnost, osvobozená od chyb. Někdy se
termín konečná skutečnost používá k popisu absolutní pravdy na rozdíl od
toho, v co osobně věříme nebo přijímáme jako pravdu, ale co může být mylné.
V této knize, pokud není uvedeno jinak, používáme termín pravda ve smyslu
konečné reality.
Prebiotická polévka: Druh tekutiny, podobný vývaru na půdě rané Země,
která obsahovala různé organické sloučeniny, které nakonec pomohly vzniku
prvního života.
Prekambrium: Ta část geologického sloupce, která leží pod Fanerozoikem. Leží těsně pod Kambriem, které je nejstarší základní jednotkou
Fanerozoika. Prekambrium, na rozdíl od Fanerozoika, je charakterizován
výrazným nedostatkem fosilií, a tyto fosilie jsou navíc skoro všechny ve
velikosti mikroskopických organismů.
Progresivní tvorba: Myšlenka, že Bůh vytvořil více pokročilých druhů
organismů v průběhu mnoha let.
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Protein (bílkoviny): Velká organická molekula složená z někdy až stovek
aminokyselin. Živé organismy uchovávají stovky až tisíce různých druhů bílkovin.
Proton: Jedna z hlavních subatomárních částic nalezených v jádru atomů.
Je o něco menší než neutron a nese pozitivní elektrický náboj.
Přenos RNA: Krátká sekvence RNA, která váže specifický druh aminokyseliny na správné místo, protože proteiny jsou shromážděny v ribozomech.
Přenosová RNA: RNA, která přenáší informace z DNA do jádra buňky a
do ribozomů.
Přežití nejlepších: Pojem, který popisuje, že v rámci konkurence přežijí
nadřazené organismy, které jsou nejlepší nebo nejvhodněji přizpůsobené
svému prostředí. Viz Přirozený výběr.
Přirozený výběr: Proces, při němž nejchudší organismy nejsou schopny
přežít kvůli konkurenci mezi organismy nebo adaptaci na životní prostředí.
Viz Přežití nejschopnějších.
Příbuzenský výběr: Tvrzení, že obětováním vlastního života, aby byl
zachráněn život svých blízkých příbuzných, je schopen jedinec zachránit svůj
vlastní gen, protože příbuzní mají tendenci mít podobné geny.
Příroda versus péče: Výraz používaný k označení konfliktu o tom, zda
příroda (geny) nebo výchova (kulturní prostředí) jsou nejdůležitější při utváření
společnosti.
Racionalita: Charakteristický rys, založený na rozumu, racionalitě a
uvažování; Tj. Ne hloupé nebo absurdní.
Relativita: Teorie ve fyzice, která rozpoznává univerzální charakter světla
a relativní vztah prostoru a času atd. na pohyb pozorovatele.
Renesance: Historické období v Evropě během patnáctého a šestnáctého
století, kdy po středověku došlo k oživení umění a literatury. Toto období
doprovázela a sledovala reforma a moderní věda.
Rezonance (kvantová mechanika): Kombinace příznivých faktorů, jako
je energie a cíl, které upřednostňují určitou jadernou reakci.
Ribozom: Komplexní částice v buňkách, která se skládá z různých proteinů
a RNA. V těchto částicích jsou aminokyseliny shromážděny do proteinů podle
vzorce, pocházejícího z DNA.
RNA: Zkratka pro ribonukleovou kyselinu. Dlouhý řetězec nukleových
kyselin, který je podobný DNA, ale obsahuje cukr ribózu a nukleové báze
adenin, guanin, cytosin a uracil. Viz DNA, nukleotid a báze.
Rod (klasifikace): Viz bod Klasifikace organismů.
Sekulární: Něco, co se netýká náboženství nebo náboženských přesvědčení.
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Složitost: Vztah částí, které určitým způsobem souvisejí. V této knize
používáme tento termín speciálně pro označení částí, které jsou závislé na
každé jiné části, tak, aby správně fungoval celek.
Sociobiologie: Zabývá se studiem evoluce sociálního chování u zvířat,
včetně lidí.
Spontánní generace: Koncepce, že živé formy vznikají z neživé hmoty.
Subatomární částice: Části atomů, jako jsou elektrony, protony, neutrony,
kvarky atd.
Supernova: Hvězda, která náhle vybuchne a vykazuje skvělou, ale pouze
dočasnou zářivost.
Svobodná vůle: Síla jednat podle vlastních rozhodnutí.
Teistická evoluce: Evoluce, která zahrnuje činnosti Boží, zejména při
pomoci s obtížnějšími problémy evoluce, jako jsou původ života nebo kambrická exploze.
Třída (klasifikace): Viz Klasifikace organismů.
Tvorba: Termín má mnoho významů. V této knize se používá, když
odkazuje na konkrétní Boží akt, který něco přináší; Jako je vznik Vesmíru,
života nebo vědomí atd. Některé konkrétní použití viz: nedávné stvoření,
progresivní stvoření.
Tyčinka: Prodloužená fotoreceptorová buňka v sítnici obratlovců, která je
citlivá na tlumené světlo, ale ne na různé barvy světla; Dále viz Kužely.
Uniformitarismus (aktualismus): Předpoklad, že geologické procesy v
minulosti se měnily v rychlosti a druhu stejně tak, jak se děje na Zemi i nyní.
Toto tvrzení může být vyjádřeno jako “současnost je klíčem k minulosti“. Též
viz Katastrofismus.
Velký třesk: Zvláštní výbušná singularita, která se měla objevit na začátku
Vesmíru, měnící se od okamžiku až po rozšíření kosmu.
Věda: Studium faktů a interpretací o přírodě. Někteří vylučují možnost, že
Bůh v přírodě působí, ale tvrzení uvedená v této knize jsou založena na
předpokladu, že takové vyloučení je omezující a může zasahovat do objevu
pravdy o přírodě.
Věda bez faktů: Vědecké závěry založené na domněnce namísto faktů.
Vědomí: Osobní vědomí, o kterém víme, že existujeme.
Vůle: Kontrola chování, založená na úmyslném záměru nebo racionálním
uvažování. To je v rozporu s impulzivním chováním nebo chováním, vyvolaným genetickými nebo jinými činiteli, které jsou mimo kontrolu osob.
Vzájemně závislé části: Části složitých systémů, například ty, které se
nacházejí v atomech nebo očích, kde, aby správně fungoval celek, musí
správně a ve stejný okamžik fungovat i všechny jeho součásti. Dále viz:
Neredukovatelná složitost.
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Newton, zkoumání světla 14.4-14.9
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Oko, čočka u trilobitů, speciální tvar 111,7-112,1
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Overman, Dean 60,4, 60,8, 61,1, 61,4, 87,7, 88,7
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Owen, Richard, kritizovaný Darwinem 165.7-165.9
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140.3-141.9
Pravděpodobnost formování vesmíru 54.5
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Pravděpodobnost vzniku molekul proteinů 2000 83.2
Pravděpodobnost vzniku proteinu 78.0
Principy 13.8-14.4
Proč vědci ignorují důkazy o Bohu 231.2-234.5
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Průkopníci moderní vědy a náboženské víry 17.6-19.0
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Přirozený výběr a altruismus 198.5-199.6
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Přirozený výběr, základní princip 102.0-102.4
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Původ druhů a chybějících fosilií 149.1-150.9
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Původ života, málo času pro evoluci 139,7-143,2
Původ života, viz též chemická evoluce
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Rees, Martin 45,7, 49,6, 56,9, 98,1
Relativita 40.8-42.1
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Sociobiologie 199,1-199,8
Sociobiologie, kritika 202,0-203,2
Sociobiologie, zápas o ni 197.4-203.7
Sociologie vědy 182.0-183.6
Sokal, Alan 207.1
Sokal Hoax 206.8-208.9
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Spontánní generace, věda ji přijímá a odmítá 74.1
Standish, Tim 89,1, 191,9
Struktura DNA 70.0-70.2, 92 Obrázek 3.1
Struktura vědeckých revolucí 163.8
Subatomární částice, hmotnost 52,0-52,3
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Surtsey 133.3-134.1
Svobodná vůle 203.7-206.7
Synapomorfie v kadogramech 145.3-146.9
Syntéza aminokyselin v laboratoři 74,6-75,0
Teorie Země 134.8
Teplá organická polévka, odkud se vzala? 75,8-76,1
Thaxton, Charles 88,6, 89,0
Tipler, Frank 55.4
Titov, Gherman 24.9
Triumf evoluce a neúspěch kreacionismu 196.8
Triumf sociobiologie 202.8
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Údaje o přírodě by měly mít možnost mluvit samy o sobě 4.7, 226.2
Uhlík, rezonance 48,5-49,8
Uniformita, definice 134.4
Uniformita-katastrofální spor 134.2-138.6
Utrpení v přírodě, vysvětlení pro ni 217.8-219.2

Valentine, James W 147.6
Velká pověra 208.2
Velké organické molekuly, tvorba 77,7-78,8
Velký kaňon (Grand Canyon), Kambrická exploze 158 Obrázek 5.2
Velký kaňon (Grand Canyon), paraknformita 158 Obrázek 5.2
Velký třesk 44.5-46.7
Vesmír, kompozice 38.4-39.7
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Vesmír, myšlenky o původu 39.8-40.2
Vesmír, nesmírnost 37,0-38,3
Vesmír, obecný popis 33.3-36.1
Vesmír, pravděpodobnost formování 54.5
Vesmír, reakce na důkaz jemného ladění 54,9-58,9
Vesmír, rozšiřující se 42,2-43,9
Vesmír, vyladěný 46,8-54,9, 63 Tabulka 2.1
Věda a racionální Bůh v Bibli 25.8-26.9
Věda, by měla být otevřená hledání pravdy 4.7
Věda by měla sledovat data přírody všude, kde to jde 4.8, 223.8, 226.2
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Věda, dobrá a zlá 183.6-185.3
Věda, dobré vlastnosti 183.6-185.3, 190 Tabulka 6.1
Věda, dominance v názorovém ovzduší 178.1-178.4, 220.1-221.2
Věda, exkluzivní 194.3-210.5, 221.3-221.9
Věda, nové vymezení 27.3-27.7
Věda, oblasti, kterým se vyhýbá 194.3-197.3
Věda, odmítá a přijímá spontánní generaci 72.8-74.2
Věda, omezení 195.3-195.6
Věda, řízená teoriemi 177.4-177.7, 185.5
Věda, sebepoškození v 222.0-222.5
Věda, sekularismus v 222.5-226.2
Věda, sociologie 182,0-183,6
Věda, společenská konstrukce 207,6-208,0
Věda, učinila největší filozofickou chybu při odmítání Boha 234.5
Věda, úspěšná 214.3-215.7
Věda, vděčí za svůj původ racionalitě k židovsko-křesťanským tradicím 25.8-26.9
Věda, vylučuje Boha 194.3-197.3, 222.6-226.2
Věda, závazek k materialismu 195.8
Vědci konfrontují kreacionismus 224.9-225.0
Vědci, kteří vylučují Boha 194.3-197.3
Vědci, mohou věřit v Boha? 10,0-28,1
Vědci, názorově stálí vůči změnám 229.3
Vědci, opozice ke stvoření, 22.9-23.0
Vědci, proč ignorují důkazy o Bohu 231.3-234.5
Vědci přiznávají výskyt stvoření 222.7-222.9
Vědci, příliš zaměřeni na úspěch vědy 210.1
Vědci, reakce na stvoření 19.1-19.3
Vědci, spekulují mimo zdroje dat 231.4-231.8
Vědci, spojte Boha s evolucí 225.5-225.8
Vědci, strach z vzdát se racionality 232.3
Vědci, uniknout z Božího problému 22.1-22.7
Vědci, víra v Boha, která odpovídá na modlitby 20.2-21.7
Vědci, víra v šest dní, 22.8
Vědci vyloučí Boha z osobních a sociologických faktorů 234.3
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Vědci, žijí ve dvou různých světech 225,9
Vědecká komunita, vede k chybným nápadům 229.3-229.5
Vědecké důkazy o Bohu, souhrn 226.3-229.3, 240 Tabulka 8.1
Vědecké důkazy pro Boha, shrnutí 226.3-229.3, 240 Tabulka 8.1
Vědecké revoluce 164.5
Vědecké války 206.6-208.7
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Víra ve stvoření, americká populace 19.4-19.6
Von Linné, Carl 18.8-18.9
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Vývoj letu 170.8-174.6
Vzájemně závislé části oka 113.6-114.4
Vzájemně závislé části, popis 98.3-101.8
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Wald, George 139.8
Wegener, Alfred 162,3-163,0, 229,3
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Whitehead, Alfred North, 26,0, 235,2
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Zákony přírody, původ 53,1-54,9
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