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PRZEDMOWA

Czy ludzkie życie ma jakieś znaczenie lub cel? Czy Bóg istnieje? Jeśli tak,
dlaczego pozwala tyle cierpień? Czy nauka nie daje odpowiedne odpowiedzi,
nawet bez Boga? Te pytania nie dają pokoju naszym najgłębszym myślom na
temat naszego pochodzenia, naszego celu i naszego ostatecznego przeznacze-
nia. Niewielu ludzi jest w stanie zignorować te niepokojące zagadki, które
stale narzucają się, gdy zastanawiamy się nad tajemnicami naszego pochodze-
nia. Pytanie o istnienie Boga jest takie, że po prostu nigdy go nie zniknie. 

Na szczęście, jeśli chodzi o ostateczne pytania o pochodzenie, nie wszystko
jest przypuszczeniem. Ostatnio naukowcy dokonali wielu niezwykłych odkryć,
które ujawniają taką precyzję i złożoność, że bardzo trudno jest zasugerować,
że wszystko, co istnieje - istnieje przez przypadek. Wygląda na to, że bardzo
rozsądny Bóg musiał brać udział w projektowaniu niezwykłych zawiłości,
które znajdujemy wszędzie we wszechświecie.

Niektórzy naukowcy natychmiast powiedzą, że nauka nie może uznać
Boga, ponieważ nauka i Bóg stanowią oddzielne dziedziny myśli. Niestety,
taki pogląd narzuca wąskie spojrzenie na naukę, które ogranicza zdolność do
znalezienia prawdy. Nauka nie może znaleźć Boga, jeśli go wyklucza z do-
mena swojego wyjaśnienia. Jeśli nauka stara się dostarczyć sensownych i
prawdziwych odpowiedzi na nasze najgłębsze pytania, to ona musi wyjść z
więzienia sekularyzmu, w którym teraz się znajduje. Nauka powinna być
otwarta na możliwość, że Bóg istnieje, i nie powinna wykluczać go, jakby na-
leżał do innego obszaru badań. Książka ta przybliża się do kwestii istnienia
Boga z perspektywy, że nauka jest albo przynajmniej powinna być otwartym
poszukiwaniem prawdy, i że pozwolimy, aby fakty natury kierowały nami gdzie-
kolwiek. Nauka często rozważa spekulacje i hipotezy, take jak istnienie innych
wszechświatów lub życia, które pochodzi samo od siebie. Aby być konsek-
wentna, nauka również powinna być skłonna do rozważania możliwości ist-
nienia Boga. Taka otwartość umysłu może być ważna, jeśli Bóg istnieje.

Jeśli chodzi o pytanie o istnienie Boga, ciekawe jest, że   pionierzy współ-
czesnej nauki, na przykład: Kepler, Galileusz, Boyle, Pascal, Linné i Newton
wkluczali Boga w swoje naukowe spojrzenia. Ci naukowcy często mówili o
Bogu, a ich badania naukowe odkrywały prawa, które Bóg stworzył. Ci inte-
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ligentni giganci wykazali, że nauka i Bóg mogą być wspólnym, jeśli chodzi  o
badanie natury. Od tamtego czasu drogi między nauką a Bogiem rozchodzą
się, a obecnie nauka w istocie ignoruje Boga. Ponadto, niektórzy naukowcy
są głęboko zaniepokojeni, że prejęcie społeczeństwa przez ludzi religijnich
może poważnie utrudnić naukę. Z drugiej strony są sugestie o ponownym za-
interesowaniu Bogiem przez niektórzych naukowców i innych akademików.
Wynika to częściowo z niedawnych znaczących odkryć, takich jak bardzo do-
kładne wartości niezbędne do podstawowych sił fizyki oraz bardzo złożone
zjawiska biochemiczne żywych organizmów. Odkrycia te budzą poważne wąt-
pliwości, że taki stan rzeczy był spowodowany przypadkiem. Staje się bardziej
rozsądne, aby wierzyć w Boga, niż w ekstremalne nieprawdopodobieństwa,
które się muszą przypuścić, jeśli Bóg nie istnieje.

Książka ta ma szeroke podejście do tematu, które ma podstawowe znacze-
nie dla kompleksowego przeglądu, takie jak pytanie istnienia Boga zasługuje.
Ponieważ najważniejsze zaprzeczenia istnienia Boga pochodzą z nauki, dys-
kusja bazuje na tematami związanymi z nauką. Abym pomógł czytelnikowi
ocenić odkrycia i wnioski nauki, opisałem sposób, w który naukowcy docho-
dzą do odkrycia, zwracając szczególną uwagę na pytanie o istnieine Boga.

Książka ta zaczyna się od krótkiego rysu historicznego, który odkrywa nam
zaskakujący fakt o tym, że cztery od dziesięć naukowców w Stanach Zjedno-
cyzonych wierzy w osobystego Boga, który odpowiada na ich modlitwy. Pa-
radoks jest w tym, że bardzo niewielu z nich, może nawet żadny, nie publikuje
nic o Bogu w czasopismach naukowich i podręcznikach. To w co naukowcy
wierzą i to o czemu piszą, kiedy reprezentują postawę naukową, mogą być
różnymi rzeczami. Dlatego książka ta omawia kilka kluczowych pytań zwią-
zanych z istnieniem Boga. Pytania te włączą złożoną organizację wszechświata
i precyzyjność sił fizyzycznych. Następne są  tematy biologiczne, jak np. po-
wstanie życia,  kod genetyczny oraz złożone struktury, jakie są oko lub mózg.
Potem ksiażka omawia problem czasu w ewolucji, jeśli chodzi o analizowanie
zapisa kopalnego. Stwierdza się, że długi okresy geologiczne są całkowicie
nieodpowiedni dla domniemanych nieprawdopodobieństw ewolucji.

Ostatnia trzecia ksiażki dotyczy intrigującego pytania ,,Dlaczego naukowcy
jeszcze milczą o Bogu?”, jeśli tak dużo informacji wymaga istnienie Boga,
abyśmy wyjaśnili to, co widzimy. To pytanie jest analizowane z perspektywy
siły socjologicznej dominujących idei, jak np. ewolucja i też z persepktywy
elitaryzmu bardzo mocnego naukowego lobby. Wniosek książki jest to, że
nauka daje wiele dowodów, że Bóg istnieje. Pozostaje nadzieja, że naukowcy
dopuszczą, że Bóg wróci do perspektywy naukowej, jak to miało miejsce w
przypadku pionierów współczesnej nauki.

8
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Książka ta omawia dwóch zdecydowanie przeciwnich poglądów na świat.
Z jednej strony, istnieją tacy ludzie, ktorzy rzeczywistość ograniczają tylko
tym, co mogą zobaczyć w przyrodzie, dla nich to jest w istocie wszystko, co
istnieje. Taka postawa jest zgodna z istniejącą postawą naukową, która wy-
klucza Boga. Inni wierzą, że istnieje rzeczywistość transcedentna powyżej
tego, co jest proste i widoczne. Dla nich istnieje ostateczne znaczenie naszego
życia – istnieje Bóg, który stworzył nas, razem z faktorami jakie są nasza świa-
domość, zrozumienie, troska o innych i poczucie sprawiedliwości. Inaczej mo-
wiąc, w rzeczywistości jest więcej niż tylko widoczna materia, w
rzeczywistości jest cel naszego istnienia. Którekolwiek z tych dwóch podejść
przyjmiemy, ono będzie miało głęboki wpływ na nasz pogląd na świat i na
naszą osobistą filozofię. Dyskusja ta zakłada, że rozdzielenie tych dwóch po-
glądów na świat nie jest walidne. Proste dane zmuszają nas do wniosku, że
coś niezwykłego dzieje się. Wygląda na to, że rozsądny transcedentny Bóg
uczestniczył w tworzeniu złożoności, które odkrywamy przez proste obserwa-
cje. 

Czy książka ta jest objektywna? Czy jest bezstronna? Niestety, w obu przy-
padkach odpowiedź jest negatywna. Kto może powiedzieć, że jest całkowicie
objektywny? Z drugiej strony, szczególnie starałem się być sprawiedliwy w
stosunku do faktów, zwracając szczególną uwagę na najlepsze z nich. Zapra-
szam czytelnika do wycągania wniosków na podstawie danych, a nie na pod-
stawie ogólnie przyjętych konkluzji. Książka ta nie jest po prostu przeglądem
obowiązujących interpretacji. Niektóre wnioski nie są zgodnie z oficjalnym
stanowiskiem nauki. Jeśli mamy zamiar poprawić przyjętych poglądów, mu-
simy być gotowi do ucieczki od nich.

Niektóre słowa w tekście, np: prawda, nauka, religia, Bóg, ewolucja, two-
rzenie, są bardzo ważne dla tej dyskusji, ale mają różne zastosowania i zna-
czenia. Czytelnik powinien używać glosariusza na końcu książki, aby
zrozumieć ich znaczenie używane w tej dyskusji. W niektórych przypadkach
zidentyfikowano specjalne wykorzystanie w tekście.

Po spędzeniu ponad piędziesięciu lat w sporze między nauką a religią, zdaję
sobie sprawę jak pytania poglądu na świat, które wyznaczają filozofię osobistą,
mogą stać się emocjonalnie naładowanymi. Jestem również w pełni świadomy,
że niektórzy znajdą, że moje podejście jest nieprzyjemne. Bardzo mi przykro.
Wszyscy musimy uczyć od siebie nawzajem, i proszę tych, którzy mają różne
poglądy na świat, aby nadal komunikować się i przyczyniać się do ogólnego
funduszu wiedzy ludzkości. 

Ariel Roth
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Uwaga na duże liczby

Zdaję sobie sprawę, że niektórzy czytelnicy mają awersję do numerów. Ja
jestem zafascynowany numerami, ale starałem się ograniczyć je do minimum.
Czasami musiałem używać bardzo dużych liczb. Dla szybkiego porównania
zamiast długich liczb, używałem zwyklej konwencji - pisałem po liczbie 10
małą liczbę superskrypt, abym wskazał na ilość zer (kwadratów liczby dzie-
sięć). Ilustracja tego systemu:

101 = 10
102   = 100
103   = 1000  = tysiąc
104 = 10.000
105 = 100.000
106 = 1.000.000 = milion
107 = 10.000.000
108 = 100.000.000
109  =  1.000.000.000 = milliard
1010 = 10.000.000.000
itp. 

Mały numer superskrypt oznacza ile razy liczba dziesięć jest pomnożona
przez siebie, i ten numer jest taki sami jak liczba zer, gdy pisze się w zwykły
sposób. To oszczędza wysiłek czytelnika, bo nie powinno liczyć wszystkie
zera, również ułatwia porównanie. Na przykład, jest widoczne, że liczba 1019

ma dwa zera więcej niż 1017 (gdybym pisał zera, to czytelnik musiałby liczyć).
W tym systemie należy szczególnie pamiętać, że każde zero znaczy, że

liczba jest pomnożona przez dziesięć; więc, 103 (1000) jest 10 razy większe
od 102 (100); temu podobne, 107 (10.000.000) jest 1000 razy mniej od liczby
1010 (10.000.000.000).

10
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Niestrudzony
Głęboko poświęcony religii, on obszernie pisał o proroctwach biblijnych

Księgi Daniela i Księgi Objawienia, był członkiem komisji dla budowy pięć-
dziesięciu nowych religijnych instytucij wokół Londynu, też pomagał w roz-
dawaniu Biblii dla biednich.2 Czy on był księdzem, teologiem czy ministrem?
Nie. To był ten, którego wielu uważa za największego naukowcę wszech cza-
sów. To był Isaac Newton, człowiek, który przerósł innych geniusze w czasie
kiedy pomagał położyć fundamenty współczesnej nauki. Jego życie odzna-
czało się głębokim szacunekiem dla Boga i zdecydowane obowiązanie do
Niego  poprzez badania naukowe. 

Isaac Newton (zdjęcie 1.1) urodził się w Anglii w 1642.; jego ojciec niestety
zmarł trzy miesiące wcześniej. Isaac oczywiste urodził się przedwcześnie i był
taki mały, że mógł zmieścić się do miski o pojemności jednego litra. Parado-
ksalnie, jego skromne początki z niewykształconej i nieznanej rodziny produ-
kowały dziekana filozofów swoich czasów. Mówią, że jego ojciec, który nie
był biedny, był analfabetą.Dzieciństwo Isaaca było mozaiką doświadczeń cha-
rakteryzujących jego niezaspokojone pragnienie studiowania najlepszego pro-
jektu wszelkiego rodzaju urządzeń mechanicznych, takich jak latawce i zegary.
Newton uwielbiał książki, i miał mało przyjaciół, bo lubił naukę więcej niż
spędzanie czasu z przyjaciółmi. 

Nie zawsze był dobrze rozumiany i doceniany. Gdy opuścił dom, aby zostać
studentem na Uniwersytecie Cambridge, jego słudzy cieszyli się, komentując,
że on jest stworzony tylko do uniwersytetu3. Opisywany jako ,,niestrudzony”4,
często pracował sam i bardzo intensywnie nad różnymi projektami, czasem
zapomniając o spaniu lub jedzeniu. 

W Cambridge, Newton natychmiast wyróżniał się i wkrótce stał się znanym
członkiem Uniwersytetu. Wysłał Towarzystwu Królewskiemu w Londynie
nowy rodzaj teleskopa, który skonstruowł (zdjęcie 1.2). Teleskop ten wywołał
wielkie wrażenie i entuzjazm, i wkrótce zwrócił uwagę czołowych astrono-
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Rozdział 1

Czy naukowiec śmie
wierzyć w Boga?

Nauka jest chroma bez religii, a religia jest ślepa bez nauki.1
Albert Einstein
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mów Europy. Niedługo potem Newton wysłał Towrzystwu Królewskiemu do-
kładnie przygotowane dokumenty o właściwościach światła i koloru, które
również zostały docenione. Był małomówny o przedstawienie nowych pomy-
słów i często zdarzało się, że kilka lat minęło od rozpoczęcia jego projektu do
przedstawienia. Wydał tylko małą część swojej pracy, „ale każda część była
niezniszczalnym pomnikiem jego geniuszu.”5

Prawdopodobnie jest nieuniknione, że nagle przybycie młodego, niedo-
świadczonego i bardzo udanego naukowca musiało spowodować krytykę star-
szych naukowców; a w przypadku Newtona to stało się wkrótce. Odnotowano
wiele spór, o których historycy dużo pisali. Newton czasem był potężnym prze-
ciwnikiem. Po spędzonych latach na swoje odkrycia, czasami było  trudno być
cierpliwy z tymi, którzy prawie nie myśleli o jego nowych pomysłach lub nie
rozumieli ich, ale zdecydowali się sprzeciwić się nimi.

Słynny i długi konflikt odbywał się między Neutonem a Robertem Hoo-
kiem, kuratorem eksperymentńów Towarzystwa Królewskiego. Hooke nie był
zwykłym naukowcem, też był na granicy geniuszu. Ponadto, on napisał traktat
Micrographia, o świetle i o tematach optycznych. 

.

Zdjęcie 1.1 Isaac Newton, Godfrey Knel-
ler, około 1689.

Zdjęcie 1.2. Teleskop zwierciadlany,
skonstruowany przez Isaaca Newtona,
króry Newton wysłał  Tow. Królew-
skiemu 1671. 
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Hooke uważał się za ostateczny autorytet w wielu sprawach i miał obrzyd-
liwy zwyczaj twierdzić, że sam doszedł do swoich odkryć.  Gdy pomysły New-
tona zostały omówione w Towarzystwie Królewskim w Londynie, Hooke
szybko wskazał, że większość pomysłów Newtona znajduje się w jego Mic-
rographii. Newton, który nie był tam, ale w Cambridge, w końcu stwierdził,
że większość idei Hooka o świetle pochodzi od słynnego francuskiego uczo-
nego i filozofa, Kartezjusza! Hooke, protekcjonalnie sugerował Newtonowi,
że jako nowicjusz powinien nadal pracować nad teleskopami, ale pozostawić
pole eksperymentalnego światła tym, którzy już wypracowali satysfakcjonu-
jące pojęcia.6

Spór był zaciekły. W Londynie odbywały się tajne spotkania czołowych
intelektualistów. Spotkania te dotyczyły pomysłów Newtona, a Hooke stwier-
dził, zgodnie z oczekiwaniami, że Newton przyjął niektóre jego pomysły.7 Dys-
kutowano też o naturze światła, problem, który pozostaje do dziś ni e ro-
z wiązany, i o tym co powoduje różne kolory światła. Newton, który przepro-
wadził liczne eksperymenty na ten temat, krótko odrzucił argumenty Hooke-
a jako nieważne. Dyskusje trwały przez lata aż do śmierci Hooke-a. Jeden
hystoryk podsumowuje: „Dla Hooke-a Newton był przerażającym rywalem;
Dla Newtona, Hooke był nieznośnie nudnym, bojaźliwym szakalem, który nie
je wśród lwów.”8

Inni, oprócz Hooke, kwestionowali koncepcje o świetlu Newtona. Na kon-
tynencie europejskim, starszy jezuicki nauczyciel z Liège w Belgii, który na-
zywał się Linusem, brał pod uwagę pomysły Newtona dotyczące kolorowego
światła. Tak samo jak Newton, eksperymentował z pryzmatami, i uważał, że   
chmury na niebie powodowały różne kolory światła. Gdy Linus przekazał
swoje poglądy Towarzystwu Królewskiemu, Newton odpowiedział z instruk-
cjami dla kluczoweo eksperymentu, który rozstrzygnie spór i wezwał Towa-
rzystwo Królewskie do przeprowadzenia eksperymentu. Dalsza kores pon-
den cja z Liège wskazywała, że   Linus umarł, ale jego lojalny uczeń John Gas-
coines był gotowy podjąć walkę z Newtonem. Sugestie, że Newton przepro-
wadził eksperyment tylko raz, odzwierciedlają zarówno żałosną ignorancję
dokładności Newtona, jak i powierzchowność komentarzy z Liège’a. Istotny
eksperyment, jaki sugerował Newton, został wreszcie zrealizowany w Towa-
rzystwie Królewskim w obecności RobertaHooke-a, i można przypuszczać,
że on nie był zadowolony z wyniku.9 Wyniki były dokładnie takie, jak prze-
widywał Newton. Można by pomyśleć, że może to uspokoiło zastrzeżenia z
Liège-a, ale tak nie było. Inny profesor, Anthony Lucas, podjął walkę z New-
tonem, ale wkrótce okazało się, że Lucas i Newton znajdowali się na dwóch
różnych poziomach obiektywności. W końcu Newton zażądał, aby mu już nie
oddawać listów od Lucasa.
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Jeszcze bardziej znana jest bitwa między Isaacem Newtonem i Gottfriedem
Wilhelmem Leibnizem, kwestionująca, który z nich odkrył złożone matema-
tyczne procedury rachunku. To nie była tylko walka między dwoma rywalami;
ona osiągnęła międzynarodowe proporcje. Leibniz w Niemczech miał wiele
zwolenników, głównie na kontynencie europejskim, którzy wierzyli, że to jest
jego odkryciem; podczas gdy w Anglii Towarzystwo Królewskie służyło jako
lojalna baza, wspierając Newtona jako wynalazcę. Obaj rywali zostali oska-
rżeni o kradzież rachunku od drugiego. Enigma, która była przedmiotem sze-
roko zakrojonych dochodzeń i pism, jest złożona i intrygująca, ale w niej
brakuje kilku faktów, aby w końcu została rozwiązana. Ogólnie rzecz biorąc,
uczeni zgadzają się, że najprawdopodobniej każdy z nich wynalazł rachunek
różniczkowy niezależnie,10 najpierw Newton, a potem Leibniz, ale Leibniz p
opublikował swoje ustalenia jako pierwszy; a symbole, które rozwinął, to
wciąż te, które uczymy  teraz w klasach rachunku. W tej bitwie obóz Newtona
oskarżył Leibniza o próbę zignorowania wczesnego listu otrzymanego od
Newtona, który sugerował rachunek różniczkowy. Z drugiej strony, istnieją
oskarżenia, że Newton wpłynął na Towarzystwo Królewskie, aby przypisać
odkrycie jemu. Newton był prezydentem tej prestiżowej organizacji w ciągu
ostatnich 24 lat swojego życia, gdy trwał ten spór. W odniesieniu do rachunku
Leibniza, Newton uważał, że   wynalazcą jest ten który pierwszy doszedł do
odkrycia.

Isaac Newton słusznie może być oskarżony o bycie samotnikiem, zwłasz-
cza w jego młodości, a mimo że unikał konfrontacji, nie wahał się użyć siły
jego umysłu i stanowiska, aby zminimalizować pracę tych, którzy mu się
sprzeciwili. Zgodnie z oczekiwaniami, miel też swoją dobrą stronę. Kiedy jego
brat przyrodni był chory z gorączką złośliwą, jego matka pielęgnowała go, aż
uzdrowił, ale w końcu sama została zarażona gorączką. Usłyszawszy o tym,
Isaac opuścił Cambridge i pośpieszył do domu, aby osobyście dbać o niej.
Jeden z jego kuzynów pisał, że Isaac całe noce spędził pielęgnując ją.14

Wszystkie jego wysiłki nie mogły zatrzymać niszczącą chorobą i matka w
końcue zmarła. Chociaż jego wczesne relacje rodzinne były napięte przez dru-
gie małżeństwo matki, on okazał się lojalnym i szlachetnym synem. Jako wy-
konawca jej woli, pochowł matkę obok swojego ojca, którego nigdy nie
widział.

Newton, który nie chciał publikować niczego, ostatecznie opublikował re-
zultaty wielu lat studiów w swoim dziele Principia12, które zostało uznane za
„być może największe wydarzenie w historii nauki - z pewnością największe
w ostatnich latach”13; ponadto „żadna żywa osoba nie mogłaby zakwestiono-
wać oryginalności ani mocy tego dziela. Newton stał się uznanym mistrzem
myśli naukowej i nikt nie był w stanie przekroczyć mieczów z nim”14. Zna-
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czenie trzytomowej Principii jest to, że wprowadziła do nauki dotychczas nie-
widziany i bardzo wysoky poziom obserwacyjnego i matematycznego rygoru,
poprawiając szacunek dla takich badań. Newton umieścił naukę na znacznie
mocniejszy fundament niż w przeszłości. Principia jest pełna odliczeń mate-
matycznych, obejmujących zagadnienia takie jak grawitacja, mechanika nieba,
komety, księżyc, pływy morskie, przepływ płynów i związane z nimi prawa.
Jego studia zadały śmiertelny cios popularnemu wielkiemu systemowi kos-
mologicznemu opracowanemu przez wielkiego francuskiego matematyka i fi-
lozofa Kartezjusza (René Descartes), znanego ze słynnego powiedzenia
„Myślę więc, jestem”. Kartezjusz przypuszczał, że planety poruszają się przez
działanie obrotowych wirów w jakimś eterze lub w medium, które rozprzest-
rzeniają się w całym wszechświecie. Eleganckie obliczenia Newtona, poka-
zujące, jak grawitacja wyjaśniała wiele szczegółów dotyczących precyzyjnych
kierunków rotacji planet, eliminowała zapotrzebowania na pomysły Kartez-
jusza. Po zakończeniu drugiej edycji Principia Newton dodał kilka uwag koń-
cowych pod tytułem General Scholium. Oto niektóre z jego religijnych
żarliwości, ponieważ uważa Bogu jako Stwórcę, komentując, że „Ten najpięk-
niejszy system Słońca, planet i komet może pochodzić tylko od zamiaru i pa-
nowania inteligentnego i potężnego Bytu.”15

Newton ostatecznie opublikował wynik jego wielu badań nad światłem i
optyką. Wygląda na to, że dużo przygotował tego, kiedy pewnego dnia po po-
wrocie z Cambridge stwierdził, że świeczka rozpaliła ogień, który spłonął jego
rękopis i inne bardzo cenne dokumenty. Tej straty tak go niepokoiły, że mówią,
że był zdenerwowany przez miesiąc. Niektórzy opisali to jako załamanie ner-
wowe, inni jednak zupełnie nie zgadzają się. Wszystkie szczegóły tego geniu-
szu “życia zostały poddane ekstremalnej kontroli i spekulacji. Ponad dziesięć
lat po pożarze w końcu opublikował badania nad światłem pod tytułem
Optyka. Historyk nauki Sir William Dampier komentuje, że „Praca Newtona
nad optyką, nawet jeśli była samotna, umieściłaby go na pierwszym miejscu
wśród naukowców”18. Drukowano dwa Optyky po  angielsku, a także dwie
francuskie i dwie wersje łacińskie.

Newton otrzymał wiele wyróżnień. W Cambridge jego matematyczne
umiejętności zdobyły mu stanowisko profesora matematyki Lucasian. Potem,
kiedy przeniósł się do Londynu, został mianowany Mistrzem Mennicy (Master
of the Mint) i angażował się w wiele obaw obywatelskich. Akademia nauk
(Académie des Sciences) we Francji wybrała go dla swojego członka, uzyskał
tytuł szlachecki z rąk królowej Anny i był od tej pory tytułowany sir Isaac
Newton. Voltaire, jeden z wielkich francuskich liderów w rozwijającej się wol-
ności myśli i ruchu myślącego tamtych czasów, osobiście zaznajomił się z
Newtonem. On pochwalił Newtona, komentując, że „Jeśli wszyscy geniusze
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wszechświata zostaną zebrani na jednym mijescu, Newton powinien być ich
liderem”.19 Ponad stulecie później słynny francuski matematyk i kosmolog,
Laplace, sądził, że Principia Newtona „ma zapewnione miejse nad wszystkim
co produkowane przez ludzki umysł.”20 Ostatnio, w dyskusji o najważniej-
szych osobach z poprzedniego tysiąclecia, Time wybrał Newtona jako najważ-
niejszą osobę z XVII wieku.21 Nie ma wątpliwości, że Isaac Newton należał
do największych umysłów wszech czasów.

Wraz ze swoją bystrością naukową, Newton był pobożnym człowiekiem, i
miało to znaczące implikacje przy jego rozważaniu relacji Boga do nauki. Nie
zgadzał się z niedowierzenie, stwierdzając: „Ateizm jest tak bezsensowny i
odrażający dla ludzkości, że nigdy nie było wielu profesorów ateizmu”22 i nie
tolerował żadnych obyczajów w sprawach religijnych; kiedy w jego obecności
doszło do czegoś takiego, on poważnie to krytykował.23 Chociaż większość
naukowców jego czasu wierzyła w Boga i często zwracała do niego w nauko-
wych pismach, Newton wyróżniał się szeroko szeroko zakrojonymi badaniami
na tematami religijnymi, a także szczególnie głęboką pobożnością. Newton za
sobą pozostawił ogromną liczbę swoich pism. Prawdopodobnie co najmniej
jedna trzecia dotyczy tematów religijnych.

Newton był szczególnie zainteresowany proroctwami biblijnymi i studio-
wał wszystkie istotne materiały, których mógł dostać, nieważne czy one były
napisane po aramejsku, po grecku, po łacińsku czy po hebrajsku. Zrobił długią
listę różnych interpretacji. Interesował się relację między proroctwami biblij-
nymi i historią i przed śmiercią przygotował rękopis z interpretacją dat histo-
rycznych. Były one potrzebne do ustalenia poprawnych punktów odniesienia
dla proroctw biblijnych. Rękopis ten poźniej został opublikowany po jego
śmierci pod tytułem Chronologies of Ancient Kingdoms Amended (Popra-
wiona chronologia starożytncych królewstw). Przedmiotem jego zaintereso-
wania były obie główne księgi prorocze Biblii, mianowicie Księga Daniela i
Księga objawienia. Badając te używał tego samego podejścia analitycznego,
którego używał w badaniu przyrody. On stworzył serię piętnastu „zasady in-
terpretowania słów i języka w Biblii.”24 Iinterpretował proroctwa w tych
dwóch różnych książek jako objawienie historii świata, a wielu obecnych in-
terpretacji tych ksiąg biblijnych są podobne do Newtona. Kilka lat po jego
śmierci jego badania w tej dziedzinie zostały opublikowane jako książki: Ob-
serwacje proroctw Daniela i Apokalipsy św. Jana. Pisał też o życiu Jezusa i o
innych przedmiotów religijnych, czasami pokazując wielką niezależność w
swoim myśleniu teologicznym. Wierzył, jak Biblia wskazuje, że wszystkie na-
rody pochodzą od Noego, i że Bóg stworzył wszystkie rzeczy, jak on twierdzi
w Dziesięć przykazań Bożych.26 Dla Newtona studiowanie przyrody Boga i
studiowanue Pisma świętego były częścią jego chęci do poznania Boga. 
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Newton też studiował i pisał obszernie o alchemii. Bardzo dobrze poznawał
literaturę alchemiczną swego czasu, i podszedł do tego tematu z takim samym
nastawieniem analitycznym, które stosował do innych tematów. Niektóre szar-
latani dali alchemię złą sławę, bo starali się bazowe elementy zmienić w złoto,
ale w czasie Newtona, w wyniku ostrożniej pracy Roberta Boyle’a, alchemia
zaczynała zdejmować mistyczny płaszcz na swojej drodze do stania się sza-
nowną chemią. Niektórzy próbowali sugerować mistyczną osobowość New-
tona z powodu jego alchemiczne pisma, ale wydaje się, że  to neguje jego
całkowicie racjonalną postawę, podejście do fizyki, matematyki i Biblii. Nie-
które implikacje tajemniczej alchemii mogą być interesujące dla jego pytań
bez odpowiedzi, ale szukał on weryfikacji eksperymentalnej w alchemii, jak
to uczynił w fizyce.27

Aureoa religijnej żarliwości, która rozwinęła się wokół Newtona przyniósł
mu wielu zwolenników. Znany Francuz próbował ustanowić nową religię ko-
ścioła Newtona. Kolejny Francuz surowo krytykował Anglię, bo nie szacuje
boskość Newtona. On uważał, że kalendarz powinnien zostać zmieniony po-
cząwszy od dnia narodzin Newtona, i że kościół powinien być zbudowany w
miejscu narodzin Newtona.28 Urodzony w Szwajcarii matematyk Fatio de Dul-
lier był dobrym przyjacielem Newtona i  jeden jego list odzwierciedla duchową
głębokość Newtona i jego wpływy. Fatio zachorował i nie oczekiwał, aby prze-
żyć. W piśmie do Newtona, które może być jego ostatni list, wyraża: „Dziękuję
Bogu, że moja dusza jest całkowicie spokojna, w czym ty odgrywałeś rolę
główną.”29

Newton jest pochowany między gigantami Anglii w niesamowitym i czczo-
nym Opactwie Westministerskiem. Paradoksalnie, około półtora wieku póź-
niej, Charles Darwin, który miał bardzo różne wyobrażenia o Bogu, został
również pochowany w Opactwie Westminsterskim, a zaledwie kilka kroków
od miejsca, gdzie spoczywa Newton. Kiedy odwiedziłem groby tych dwóch
gigantycznych ikon naukowych, nie mogłem przestać myśleć o kontrastują-
cych zapisach o Bogu, które ci dwaj zostawili światu. Ten kontrast jest pod-
stawą wiele dyskusji w następnych rozdziałach.

Dla Newtona Bóg nie był zwykłym pojęciem. Miał głęboki szacunek dla
Niego, komentując to, że „Ta Istota rządzi wszystkimi rzeczami, nie jako duszą
świata, lecz jako Pan nad wszystkim; ... Bóg najwyższy jest bytem wiecznym,
nieskończonym, absolutnie doskonałym”.30 Dla niego Bóg był także bardzo
osobistą istotą, która nas kocha i którą powinniśmy kochać i szanować. Jest
nuta prostej szczerości, gdy Newton mówi, że „musimy wierzyć, że jest jeden
Bóg lub Najwyższy Monarch, że możemy się jego bać, słuchać jego praw, od-
dawać mu część i chwałę. Musimy wierzyć, że On jest ojcem, który jest
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wszystkim i że kocha swoich ludzi, jako swoich dzieci, i że ludzie mogą wza-
jemnie Go kochać i słuchać jako ojca”.

Isaac Newton, prawdopodobnie więcej niż jakakolwiek inna osoba, pomógł
ustalić naukę na solidnym fundamencie. Zrobił to, stosując bardzo rygory-
styczne standardy do swoich dochodzeń i publikacji. Niektórymi wydaje się
paradoksalne, że jeden z najlepszych naukowców na świecie był tak bardzo
religijną osobą. Życie Newtona jasno ilustruje, jak wspaniała nauka i bardzo
silna wiara w Boga mogą współpracować.

Newton nie był sam
Newton żył w bardzo krytycznym momencie dla historii nauki. Był to czas,

kiedy współczesna nauka uwolniła się ze ścisłego trzymania stuleci starych
tradycji. Obserwacja, eksperymentowanie i analiza matematyczna zaczęły za-
stępować dogmat filozoficzny okresu, który czasem jest słusznie określany
jako „Wieki ciemne”. Renesans, znany także jako „odrodzenie nauki”, stwo-
rzył atmosferę intelektualnego zamieszania. Wkrótce potem naukowcy stali
się pionierami nowoczesnej nauki; i podobnie jak Newton, zdecydowanie po-
pierali Boga jako twórcę wszystkiego. Zasady naszej nowoczesnej nauki po-
jawiły się w intelektualnej matrycy, w której Bóg był dominującą postacią.

Johannes Kepler (1571-1630), który pracował w Pradze, zalicza się do czo-
łowych naukowców wszech czasów. On pokazał, że planety poruszają się
wokół Słońca w owalnym kształcie zamiast okrągłego. Bardzo biegły w ma-
tematyce, opracował on trzy zasady, zwane prawami Keplera, które są zwią-
zane z ruchem planet. Te zasady przeżyły prawie nienaruszone do dziś.
Podobnie jak słynny włoski astronom Galileusz (1564-1642), Kepler zauważył
ścisły związek Boga z matematyką przyrody. Motywacją Keplera było jego
pragnienie do znalezienia „matematycznych harmonii w umyśle Stwórcy”.32

Podobnie jak Newton pisał także o życiu Jezusa.
Wszechstronny Francuz, Blaise Pascal (1623-1662), był kolejnym świet-

nym umysłem tej epoki. Miał umiejętność teologiczną, równowagę płynów i
położył fundamenty matematycznej teorii prawdopodobieństwa. Zasady, które
ustanowił, służą za podstawę naszej obecnej metody badania wielu problemów
fizyki, biologii i socjologii, gdy trzeba obliczyć matematycznie, że istnieje
prawdopodobieństwo, że wszystkie rzeczy mogą się zdarzyć. Pascal był czło-
wiekiem głęboko religijnym; jego oddanie się Bogu widać, gdy komentuje, że
„celem całego przebiegu wydarzeń musi być ustanowienie i wielkość religii”.34

Angielski pioner naukowy Robert Boyle (1627-1691) jest uważany przez
wielu za ojca chemii. Jednym z jego głównych wkładów było obalenie kla-
sycznej idei o tylko czterech podstawowych elementów: ognia, powietrza,
ziemi i wody. Studentom chemii on jest znany przez prawio Boyle’a, które
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tłumaczy odwrotną zależność ciśnienia i objętości w gazach. Boyle wierzył,
że człowiek gloryfikuje Boga, wyjaśniając Jego stworzenie, a Bóg stworzył
świat i że jest stale potrzebny, żeby świat nadal istnował. Historyk Frank Ma-
nuel komentuje, że „tradycyjne użycie nauki jako formy chwały Ojcu (Bogu)
przybrało nowe wymiary pod okiem Roberta Boyle’a”.36 Boyle dał znaczne
części swego majątku religijnym powodom w Irlandii i Nowej Anglii.

Jeden z wiodących biologów swego czasu był szwedzki biolog Carl von
Linné (1707-1778). On był najstarszym członkiem wydziału na Uniwersytecie
w Uppsali. On klasyfikował prawie wszystko, co wiedział i w ten sposób zwró-
cił na siebie uwagę uczonych z całego świata. Klasyfikował wszystkie rodzaje
organizmów i pomógł ustalić istniejący obecnie system dwumianowy nazwa-
nia organizmów używając nazw rodzaju i gatunku. Jak wielu innych naukow-
ców swoich czasów, wierzył, że „przyrodę stworzył Bóg na Swoją część i za
błogosławieństwo ludzkości, a wszystko, co się dzieje, dzieje się pod Jego
przykazaniem i na Jego rozkaz”.37

Nie wszyscy naukowcy z tego okresu wzięli Biblię w sposób dorozumiany.
We Francji, przyrodnik Buffon proponował niebiblijne poglądy, które zmini-
malizowały znaczenie Boga w przyrodzie; jednak, był on częścią małej mniej-
szości.

A teraz: Konfrontacja poglądów
Tysiące ludzi uczestniczyło w spotkaniu Towarzystwa geologicznego Ame-

ryki (Geological Society od America) w Nowym Orleanie. Przewodniczący
jednej sesji podkreślił, że „Kreacjonizm jest naukową prostytucją”, stwierdził
także, że „kreacjoniści są tak samo fałszywi tak samo jak fałszywe banknoty”.
Inny mówca skomentował, że „katastrofizm biblijny,  mianowicie geologiczne
interpretacje oparte na globalnej powodzi opisanej w Biblii, jest „nieuczciwa”
i „obrzydliwa”. Ktoś inny oświadczył, że „Nie należy pozwolić, aby nauka
upadła na oszustwa kreacjonistów”.

Jest to tylko kilka uwag, których słyszałem.38 Chociaż niektóre dowody
zostały przedstawione w celu poparcia tych twierdzeń, nie była to zwykła dys-
kusja naukowa. Zniknął wizerunek o spokojnym, ostrożnie wyliczającym  nau-
kowcy w białym płaszczu. Powodem ciężkiej reakcji częściowo jest ankieta
Gallupa, ankieta dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych, która wykazała, że
niewiele osób akceptuje oficjalne stanowiska nauki. Ogółem 44% wierzyło,
że Bóg stworzył ludzkość w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat;  kolejne
38% wierzyło, że Bóg kieruje rozwojem ludzkiej rasy przez miliony lat; a tylko
9% wierzyło w model naukowy, że ludzkość ewoluowała przez miliony lat, i
że Bóg nie był zaangażowany. Kilka osób nie wyraziło opinii. Organizacja
Gallup powtórzyła tę samą ankietę co najmniej cztery razy i wyniki były pra-
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wie taki sami.39 Wydaje się, że większości ludzi trudno jest myśleć, że istnienie
ludzkości nie ma znaczenia ani celu i że my jesteśmy tutaj przypadkiem.

Wyżej podane krytyczne uwagi dotyczące stworzenia ilustrują jak obecny
klimat opinii wielu naukowców na temat Biblii jest zupełnie inny niż w przy-
padku pionierów współczesnej nauki. Ci pionierzy żarliwie wierzyli, że Biblia
jest słowem Bożym. Teraz w zasadzie naukowcy często mówią o Biblii jako
bezwartościowej mitologii. Nie oznacza to jednak, że naukowcy już nie wierzą
w Boga. Uczestniczyłem w międzynarodowym kongresie geologicznym w Pa-
ryżu. Jako szczególne wydarzenie kulturalne na kongresie odbył się koncert
organowy w wielkiej katedrze Notre Dame. Byłem mile zaskoczony, zauwa-
żając, że wielu geologów uklęknęło przy wejściu do katedry. Należy przyjąć,
że większość z nich wierzy w Boga. Ten wizerunek może być skomplikowany
przez różne znaczenia Boga i religii. Niektórzy naukowcy swobodnie wyrażają
swoją wiarę w jakąś religię, ale nie w Boga. Inni zakładują ostre rozróżnienie
między religią a nauką.40 Można na różne sposoby zdefiniować religię, tak jak
na przykład moralność, itp, ale słowo religia jest zwykle zrozumiane jako słu-
żenie jedynemu Bogu lub więcej bogów. Postaramy się z tym zrozumieniem.
Kontynujemy z tym zrozumieniem w umyśle.

Ile naukowców wierzy w Boga? Chociaż można znaleźć różne liczby na
ten temat w różnych publikacjach i w niekontrolowanych opinie w Internecie,
dwa badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature wydają się
być ważne. Tysiąc osób zostało wybrane losowo z listy naukowców American
Men and Women of Science i zapytano ich o wierzeniu w Boga. Ale, co rozu-
miemy przez Boga? Słowo Bóg może oznaczać wiele różnych rzeczy. Czy
Bóg jest bytem osobowym, zasadą, czy, jako jeden z moich profesorów zoo-
logii powiedział mi, Bóg jest natura? Dla wiekszości ludzi Bóg jest Najwyższą
Istotą. W tym badaniu czasopisma Nature, wykorzystana bardzo wąska inter-
pretacja kim jest Bóg, która nie zachęca pozytywną odpowiedź. Ci naukowcy,
którzy wierzą w Boga, potwierdzili: „Wierzę w Boga, który komunikuje z
ludzkości na poziome  intelektualnym i emocjonalnym, tj. w Boga, do kogo
człowiek może modlić się i oczekiwać odpowiedź. Przez „odpowiedź” mam
na myśli więcej niż subiektywnego, psychologicznego efektu modlitwy.” Prze-
testowani naukowcy mogli również powiedzieć, że nie wierzą Boga tego ro-
dzaju albo, że nie widzą. Około 40% potwierdziło, że wierzy w Boga
opisanego powyżej, który odpowiada na ich modlitwy;  45%, że nie wierzy; a
15% nie miało określonej wiary.41 Prawdopodobnie ponad 40% wierzy w
Boga, ale nie jest to rodzaj Boga ograniczony przez wąską definicją tej ankiety.
Jeden naukowiec napisał na marginesie swojego kwestionariuszu: „Wierzę w
Boga, ale nie wierzę, że można spodziewać się odpowiedzi na modlitwę.” Cie-
kawe  jest, że to badanie, które zostało przeprowadzone w 1996 roku, było tak
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samo jak badanie, prowadzone osiemdziesiąt lat wcześniej o tych samych wy-
nikach. Wkrótce po badaniu 1996, członkowie prestiżowej Narodowej akade-
mii nauk (National Academy of Sciences) także zapytani o ich wierzenia w
Boga, stosując te same pytania. Tylko 7% powiedzieło, że wierzy w rodzaj
Boga, który odpowiada na modlitwy, jak określono w pytaniach ankiety.42 

Dlaczego tak mały odesetek członków Akademii wierzy w Boga? Wydaje
się, że istnieje wiele czynników.43 Oczekuje się, że większy stopień specjali-
zacji w nauce, który mają członkowie Akademii, ogranicza ich poglądy na
świat. Specjalizacja może łatwo ograniczyć pogląd, zwłaszcza jeśli naukowiec
nie widzi dalej niż specjalizację. Co więcej, elitarność związana z członkos-
twem w Akademii może odzwierciedlać postawę wyższości i dumy, która
łatwo powstaje dzięki sukcesowi w nauce. Taka pycha może ostro kontrasto-
wać z pokorą i szacunkiem, które wiara zachęca. Poważnie sugerowano44, że
więcej członków Narodowej Akademii Nauk wierzy w Boga, niż  powiedzieło,
i że socjologiczne czynniki odgrywają istotną rolę. Od dawna istnieje postawa,
że człowiek, jeśli chce być naukowcą, powinnien pozostać wolny od religii.
W czasie ankiety Akademia przygotowywała jedną broszurę i dokonała rewizji
innej broszury, na temat nauczania ewolucji w szkołach publicznych, sprzeci-
wiając się nauczaniu stworzenia. Takie działania i perspektywy na pewno nie
zachęcają do opowiedzenia się za wiarą w Boga. Natomiast, jeden z członków
Akademii ośmielił się krytykować ewolucję w prasie, wskazując na to, że jest
zbyt giętka i często używana do wyjaśnienia sprzecznych poglądów, takich
jak zachowanie agresywne i altruistyczne, i że mało przyczynia się do biologii
eksperymentalnej.45

Należy mieć na uwadze, że Akademia stanowi mniej niż 2% naukowców
wymienionych w American Men and Women of Science. Jako taka, oczywiście
nie reprezentuje ona opinii społeczności naukowej jako całości, w której 40%
wierzy w Boga, który odpowiada na ich modlitwy. Ale dlaczego w podręczni-
kach naukowych, artykułach i prezentacjach medialnych prawie nie mówi się
o Bogu? Niespójność niewątpliwie odzwierciedla awersję, którą obecny nau-
kowcy, wydaje się, mają do religii, co nie zgadza się z przekonaniami wielu
naukowców. Czynniki postawy i okolności, które zostaną rozważone później,
mogą najlepiej wytłumaczyć tę różnicę.46

Z drugiej strony, naukowcy i inne organy z Instytutu Discovery (Discovery
Institute) mają znaczący wpływ przez książki, wykłady i internet.47 Promują
ideę, że musi istnieć jakiś inteligentny projekt dla natury, i ten pomysł jest
coraz więcej uważany za „inteligentny projekt” lub „ID”. Ale wiodący nau-
kowcy zdecydowanie sprzeciwiają się nawet sugestii jakiegokolwiek rodzaju
Boga. Jeden ewolucjonista w niedawnym wydaniu American Scientist stwier-
dza, że   „dotychczasowy sukces ID ruchu jest przerażający. W co najmniej
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czterdzieściu krajach identyfikacja jest uznawana za dodatek do wymaganego
programu nauczania w szkołach publicznych.48 „Trochę tej atmosfery można
poczuć podczas rozważenia raportu, który Instytut Discovery złożył do Kon-
gresu Stanach Zjednoczonych. Prezenterzy z Instytutu Discovery podkreślili,
że są tam „tylko po to, aby otworzyć umysły, które zostały zamknięte przez
elitarny kler naukowy”.49

Niedawno, szczególny incydent w Kansasie odzwierciedla rosnące znacze-
nie koncepcji inteligentnego projektowania i zagrożenia dla ewolucji. Aby oce-
nić, co należy wkluczyć do programu nauczania w szkołach publicznych,
Zarząd edukacji (Board of Education) wezwał ludzi do kilku dniach dyskusji
między zwolennikami inteligentnego projektowania i ewolucji. Niestety, ewo-
lucjoniści nie pojawili się na spotkaniach, aby skonfrontować się z zwolenni-
kom inteligentnego projektowania. Ale oni czuli się swobodnie wyrazić swoje
poglądy podczas konferencji prasowych poza spotkaniami! Na bojkot ewolu-
cjonistów wpłyneło stowarzyszenie American Association for the Advance-
ment of Science, które jest największą na świecie organizacją naukową i
wydawcą prestiżowego czasopisma Science. Ewolucjoniści powiedzieli, że
powodem dla którego nie pojawili się, między innymi, jest to, że oni chcieli
uniknąć słuchanie „złych przemówień i ogólnego zamieszania” i, że jest czas
na omówienie sprawy później. Jednak, takie codzienne wymówki, aby nie po-
jawić się, ukazują na to, że ich sprawa jest słaba. Jeden z członków Stowarzy-
szenia skomentowała, że jest „głęboko rozczarowana faktem, że oni
zdecydowali się przedstawić sprawę w cieniu”, i że „cieszyłaby się słuchaniem
tego, co mają do powiedzenia w sposób profesjonalny i etyczny”.50 Kiedy do-
minujący sekularyzm nauki jest kwestionowany, zrozumiałe, ewolucjoniści
mogą czuć się niewygodnie.51

Koncepcja sześciodniowego stworzenia przez Boga, jak to jest opisane w
Biblii, jest uważana przez wielu współczesnych naukowców. Najnowsza
książka pod tytułem „W ciągu  sześciu dni: Dlaczego pięćdziesięć naukowców
decyduje się wierzyć w Stworzenie” (In Six Days: Why 50 scientists choose
to belive in Creation)52, prezentuje eseje pięćdziesiątu naukowców ze stopniem
doktora, który wyjaśniają, dlaczego wierzą w biblijny opis stworzenia. Zobo-
wiązanie pionierów współczesnej nauki do Biblii i jej relacją z twórczością
wciąż żyje pomimo wielu kontrowersji i ostrych komentarów wiodących nau-
kowców. W nawiązaniu do wymienionej wyżej książki, ewolucjonista Richard
Dawkins z Uniwersytetu w Oxfordzie w Anglii komentuje, że „nie mógł sobie
wyobrazić, że istnieje takie życzeniowe myślenie i samoszukiwanie”.53 Po dru-
giej stronie Atlantyku zmarły Stephen Gould z Harvardu wyśmiał dyskusję o
Stworzeniu. Według jego, nauka dostarczyła bardzo odpowiednie odpowiedzi
bez Boga. On charakteryzuje ewolucję jako „dobrze udokumentowaną tak sam

22

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 22



jak którykolwiek inny fenomen w nauce” i „jeden z największych triumfów
ludzkiego odkrycia”. Rowy bojowe są kopane głębiej i głębiej.

Niektórzy zastanawiają się, dlaczego w tym wieku nauki tak wiele osób w
Stanach Zjednoczonych wierzy, że   Bóg stworzył ludzkość. Niewątpliwie  jest
wiele powodów; jednym z czynników jest „zaskakująco wysoki odsetek nau-
czycieli biologii, którzy popierają kreacjonizm”.55 Razem z tym stwierdzeniem
redaktora czasopisma The American Biology Teacher w rubryce „Educational
Malpractice” opublikowane wyniki ankiety dla nauczycieli biologii w szkolach
średnich w wiele krajów. Wyniki pokazują, że od 29 do 69% uważa, że „krea-
cjonizm powinien być nauczany w szkołach publicznych”; a od 16 do 30%
naprawdę uczy o nim. Bóg nie jest martwy na zajęciach nauki. S drugiej strony,
w 1995 r. Krajowe Stowarzyszenie Nauczycieli Biologii (National Association
of Biology Teachers) wydało oświadczenie, w deklaruje ewolucję jako „bez
nadzoru, bezosobowy, nieprzewidywalny i naturalny proces”.59 Używanie słów
„bez nadzoru” i „bezosobowy” sugeruje, że Stowarzyszenie przyjmuje ate-
istyczną postawę, i że rzeczywiście twierdzi, że nie ma Boga. Po długich dis-
kusjach te obrażliwe słowa zostały usunięte z oświadczenia, a niektórzy
reporterzy prasy publicznej oskarżyli naukowców o kapitulację przed kreacjo-
nistami. Sytuację komplikuje subtelny fakt, że kwestia istnienia Boga jest tak
emocjonalnie obciążona, że   wielu naukowców i innych uczonych po prostu
milczą na ten temat. Naukowcy różnią się opiniami na temat pytania Boga.
Będziemy od czasu do czasu używać wyrażenia „pytanie Boga”, gdy będziemy
mówić o tym czy Bóg istnieje.

Rosnące zainteresowanie kwestią Boga
W ciągu ostatniej dekady zwołano kilka ważnych konferencji zajmujących

się kwestią istnienia projektanta lub Boga. Szczególnie ważne były ,,Kosmos
i stworzenie” (Cosmos and Creation) - konferencja na Uniwersytecie Cam-
bridge (1994), ,,Tylko stworzenie” (Mere creation) - konferencja na Uniwer-
sytecie Biola (1996), ,,Nauka i poszukiwanie duchowe” (Science and Spiritual
Quest) - konferencja na Berkeley Campus Uniwersytetu Kalifornia (2000). Na
tych spotkaniach uczestniczyli najlepsi naukowcy, a okazjonalnie nawet kilka
laureatów nagrody Nobla. Wielu innyh konferencji na ten sam temat odbyło
się w innych częściach świata. Wiele pomysłów rozważane. Jeśli chodzi o do-
minującą kwestię o pochodzeniu życia, najważniejsze oceniane pomysły obej-
mują: a) życie ewoluowało samo w sobie, w czym Bóg nie uczestniczył
(ewolucja naturalistyczna); b) istnieje jakiś projektant (inteligentny projekt);
c) Bóg wykorzystał proces ewolucji (ewolucja teistyczna);  d) Bóg stworzył
różne formy życia przez miliardy lat (stopniowe tworzenie);  e) Bóg stworzył
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różne formy życia kilka tysięcy lat temu, jak sugeruje to Biblia (ostatnie
utwory). 

Istnieje wiele dowodów o rosnącym zainteresowaniu kwestią Boga. Nastą-
pił dramatyczny wzrost liczby kursów, który zajmują się relacją nauki do re-
ligii. Kilka dekad temu w amerykańskich uczelniach prawie nie można było
znaleźć takie kursy, obecnie istnieje wiele setek takich kursów w programach.57

Niewątpliwie przyczyniły się do tego zachęty fundacji John Templeton. An-
tologia „Cosmos, Bios, Theos”58 prezentuje wkład wielu wybitnych naukow-
ców, w tym ponad dwudziestu laureatów nagrody Nobla, dyskutujących o
nauce, religii i istnieniu Boga. Dziennik Science, prawdopodobnie najbardziej
prestyżowy na świecie dziennik naukowy, przedstawił w 1997. roku dyskusję
pod tytułem „Nauka i Bóg: Trend ocieplenia” (Science and God: A warming
trend).59 Do dyskusji dołączają się czasem i sekcji wiadomości i listów nie-
któtych czasopism naukowych. Dziennik Explorer Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Geologów Naftowych w 2000. r. opublikował artykuł
redakcyjno-dyskusyjny sugerujący, że geolodzy powinni pozostać poza deba-
tami dotyczącymi Tworzenia, ze względu na zaangażowaną politykę i dlatego,
że „naukowiec, który idzie i debatuje z tymi ludźmi, zostanie połknięty... Oni
mają różne sztuczki i wymówki, które mogą spleść cię, jeśli nie znasz ich tak-
tyky.”60 Odpowiedzi czytelników były w przeważającej większości przeciwne,
wskazując, że nauka powinna być bardziej otwarta na różne koncepcje doty-
czące stworzenia lub Boga.61

Kwestia istnienia Boga jest również omawiana w eksploracji kosmosu.
Kiedy słynny rosyjski kosmonauta Gierman Titow wrócił z podróży, oświad-
czył, że nie mógł znaleźć żadnych bogów; szukał aniołów i nie mógł ich zna-
leźć. On był tylko 221 km nad powierzchnią Ziemi. Później jednak ludzie z
Ziemi patrzyli, jak astronauci misji Apollo w odległości o 386 000 kilometrów
krążą wokół Ksieżyca i czytają publiczności pierwsze słowa z Biblii: „Na po-
czątku Bóg stworzył niebiosa i ziemię”.

Do dyskusji często przyłącza się prasa publiczna. W wydaniu Newsweeka
z 1998 r. na całej stronie pojawiły się słowa „Science Finds God” (Nauka znaj-
duje Boga), a w 2006 r. na okładce czasopisma Time można było przeczytać
„God vs. Science” (Bóg przeciwko nauki). Czasopisma, takie jak Christianity
Today, New Scientist, Skeptic i Skeptical Inquirer dość często dyskutują na
temat nauki i religii, czasami poświęcając temu główną część wydania.

Czasem niektórzy czołowi naukowcy pisali wiele o relacji nauki do Boga.
Paul Davies, profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Newcastle upon
Tyne w Anglii, napisał popularną książkę o Bogu i nowej fizyce (God and the
New Physics). On ośmielił się powiedzieć, że „nauka oferuje pewniejszą drogę
do Boga niż religia”. Davies uważa, aby nie zidentyfikować zbyt wąsko Boga,
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o któremu mówi. W późniejszej książce on mówi o  „potężnych dowodach na
to, że ‘coś się dzieje‘ za tym wszystkim”.63 Ponadto on popiera tezę, że nau-
kowcy mogą być religijni: „Po opublikowaniu książki ,,Bóg i nowa fizyka”
zdziwiłem się, jak wiele moich bliskich kolegów naukowych praktykuje kon-
wencjonalną religię”.64 John Polkinghorne spędził ponad dwadeścia pięć lat
zajmując się teoretyczną fizyką cząstek elementarnych na Uniwersytecie w
Cambridge. Następnie stał się teologiem, a później administratorem kolegium
w Cambridge.  Poświęcił się badaniu relacji między nauką a teologią i opub-
likował wiele książek na ten temat. On uważa, że Bóg podtrzymuje i działa
we wszechświecie, a ponadto ułatwia naszą swobodę wyboru.65 Wielu innych
naukowców wyraziło wiarę w Boga, i opublikowało kilka takich zbiorów ko-
mentarzy.66

Nauka i racjonalny Bóg Biblii
Istnieje fascynujący pomysł, który już pół wieku jest promowany, i który

zaprzecza rzekomemu kontrastu między nauką a Bogiem. Koncepcja polega
na tym, że nauka rozwinęła się w świecie zachodnim, zwłaszcza ze względu
na jego judeochrześcijańskie tło. Mowiąc inaczej, zamiast tego, że nauka i Bóg
powinny być różnymi światami, nauka zawdzięcza swoje pochodzenie Bogu,
takiemu, jaki jest opisany w Biblii.  Tezę tę popiera imponująca liczba uczo-
nych.67

Światowej sławy filozof North Whitehead, który wykładał zarówno na Uni-
wersytecie Cambridge i na Uniwersytecie Harwarda, przypuszcza, że idee
nauki współczesnej rozwinęły się jako „nieświadoma pochodna od teologii
średniowiecznej”.68 Pojęcie uporządkowanego świata wywodzące się z poje-
dynczego (monoteizmu), racjonalnego i konsekwentnego Boga Biblii stano-
wiło podstawę do wiary w przyczynowo-skutkową koncepcję nauki. Wielu
nieprzewidywalnych bóstw pogańskich innych kultur było kapryśne i nie pa-
sowało do spójności, która czyni naukę. R. G. Collingwood, który był profe-
sorem filozofii metafizycznej na Uniwersytecie w Oksfordzie, popiera ten
koncept, wskazując, że przekonanie, że Bóg jest wszechmocny, ułatwiało
zmianę polądu na przyrodę z nieprecyzyjności na precyzję69, a precyzja pasuje
do dokładności, którą można znaleźć w nauke. W Holandii zmarły R. Hooykas,
profesor historii nauki na Uniwersytecie w Utrechcie, podkreśla również, że
biblijny światopogląd przyczynił się do rozwoju nowoczesnej nauki. Szcze-
gólnie ważny jest względny antyautorytaryzm pielęgnowany przez Biblię. To
pomogło uwolnić naukę od autorytetu teologów.70  Jednym z czołowych uczo-
nych w tej dziedzinie jest Stanley L. Jaki, który wraz z doktoratami fizyki i
teologii został uhonorowany jako wybitny profesor na Uniwersytecie Seton
Hall w New Jersey.  Stanley Jaki wyraźnie podkreśla, że hinduistyczna, chiń-
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ska, egipska, babilońska, grecka cywilizacja, oraz cywilizacja Majów miały
w różnym stopniu początki w nauce, które jednak zakończyły się bezskutecz-
nie. On przypisuje to braku wiary w racjonalność wszechświata, który jest ty-
powy dla tych kultur. Judeochrześcijańska tradycja Biblii dostarczyła racjonal-
ny rodzaj Boga, niezbędnego do ustanowienia nauki.71 Paradoksem jest, że
Bóg, który może być właśnie przyczyną ustanowienia nauki, jest teraz całko-
wicie odrzucony przez obecne stanowisko świeckiej nauki.

Nie można powiedzieć, że szeroko zaakceptowana koncepcja związku
przyczynowego między Bogiem tradycji judeo-chrześcijańskiej a współczesną
nauką jest niekwestionowanym faktem; akceptacja tej idei sugeruje, że nie ma
dużej różnicy między nauką a rodzajem Boga, który jest opisany w Biblii. Ten
Bóg jest bóstwem przyczyny i skutku, jest on konsekwenty, i pasuje do nauki.

Komentarze
Pionierzy nauki współczesnej, np: Kepler, Boyle i Newton, wierzyli w Boga

i w Biblię. Oni nie zauważali żadnych kofliktów między nauką a Bogiem, bo
Bóg stworzył zasady nauki. Oczywiste jest, że wielcy naukowcy mogą wierzyć
w Boga, który jest aktywny w przyrodzie. Od tego czasu nastąpiło rozstanie.
Nauka poszła swoją drogą - ona jest izolowana od religii, i stara się odpowie-
dzieć na wiele rzeczy, w tym na głebokie pytania o naszym pochodzeniu i
przeznaczeniu, nie wspominając o Bogu w ogóle. Chociaż wiele naukowców
wierzy w Boga, obecnie, on w zasadzie jest wykluczony ze wszystkich inter-
pretacji naukowych. Współcześni czołowi naukowcy ustalili ton dla nauky od-
dzielonej od Boga.

W szczególny sposób nastąpiła redefinicja praktyki nauki, a jest to bardzo
ważna rzecz, o której należy pamiętać. Generalnie, nauka jest uważana za ba-
danie faktów i wyjaśnien dotyczących przyrody, ale szczegóły tej definicji
mogą bardzo się różnić. Kiedy fundamenty współczesnej nauki były usta-
wione, naukowcy, którzy badali przyrodę nazywani historykami przyrody i fi-
lozofami przyrody, a Bóg, którego uważano za aktywnego w przyrodzie, był
uwielbiany w pracach naukowych.

W tym tekście proponujemy, że naukowiec powinien być otwarty na moż-
liwość, że Bóg istnieje, i że nauka powinna być otwartym poszukiwaniem wy-
jaśnień, śledząc fakty przyrody gdziekolwiek. Naszym celem jest znalezienie
prawdy, a nie dopasowanie naszych wniosków do wąskej definicji nauki. W
dalszym tekście naukę będziemy uważać za, jak wspomniano powyżej, bada-
nie faktów i interpretacji przyrody. Podstawowym pytaniem, o którym bę-
dziemy dyskutować w ostatnim rozdziale, jest pytanie – Dlaczego nauka teraz
decyduje się wykluczyć Boga z domeny swojego wyjaśnienia. 
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W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła pewna tendencja ocieplenia sto-
sunku do religii i Boga w nauce, i pytanie o istnienie Boga jest poważnie roz-
ważane, co odzwierciedla niektóre sposoby jak nauka  i Bóg współpracowali
w przeszłości. Ponadto, opisany Bóg w Biblii jest spójny, racjonalny Bóg,
który dobrze pasuje do przyczynowo-skutkowych zasad nauki. W rzeczywis-
tości, pod względem podstawowych racjonalnych metod, Bóg i nauka nie są
tak różne, a przepaść, która rozwinęła się między nauką a Bogiem zasługuje
na przezwyciężenie.
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Co jest tam na zewnątz?
Nie istnieje dużo ciekawszych widoków od krystalicznego widoku na liczne

gwiazdy, które można zobaczyć w jasną noc. Niestety, dzisiaj tylko ci, którzy
mieszkają daleko od dużych miast, mają możliwość zobaczyć taki imponujący
widok. Uliczne lampy i smog znoszą wsapaniałość spektaklu różnych odcie-
niach niebieskich, żółtych i czerwonych gwiazd. Większość z nas może wi-
dzieć tylko kilka jasnych gwiazd lub blady Księżyc, który wstydliwie wynika
między produktami cywilizacji. Jednak, wszechświat, który odkrywamy poza
naszą Ziemią jest znacznie większy niż to, co możemy zobaczyć w jasną noc.
Za pomocą wysoce zaawansowanych teleskopów i specjalistycznych instru-
mentów naukowcy dochodzą do niesamowitych odkryć. Specjaliści, ktorzy
nazywają się kosmologami, fizykami, filozofami, teologami, astrofizykami i
astronomami pretendują do interpretowania tego, co jest znalezione. Jest to
jeden z najbardziej ekscytujących obszarów badań i obszar z głębokimi im-
plikacjami filozoficznymi. Znajdujemy, że wszechświat wydaje się być bardzo
precyzyjnie dostosowany w takim sposobe, że umożliwia swoje istnienie i ist-
nienie nas. Przed rozważeniem, najpierw zobaczymy  to, co tam jest, aby ułat-
wić zrozumienie przyczyn, z których powodu wszechświat jest uważany za
tak bardzo dostrojony.

Jedną z charakterystycznych rzeczy, które można zobaczyć na nocnym nie-
bie jest bardzo długa nieregularna „chmura” gwiazd, popularnie zwana Droga
Mleczna. My rzeczywiście jesteśmy częścią tej chmury, która jest gigantyczną
masą gwiazd w kształcie dysku (zdjęcie 2.1). Kiedy patrzymy w kierunku kra-
wędzi tego dysku, to znaczy w Drodze Mlecznej, widzimy o wiele więcej
gwiazd niż kiedy patrzymy w kierunku płaskich powierzchni dysku, który zaj-
muje największą część reszty nieba. Jest to podobne do tego, gdy jesteśmy w
tłumie ludzi, więc, jeśli patrzymy wokół siebie, widzimy o wiele więcej ludzi,
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Rozdział 2

Dostrojony wczechświat
Więc, może grawitacja kieruje planetami, ale bez Bożej pomocy 

nie byłoby możliwe stawić ich w taki ruch po okręgu, jaki 
jest ich ruch wokół Słońca, z tego powodu jestem zmuszony 

przypisać ramę tego układu inteligentnemu czynnikowi.1

Sir Isaac Newton
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niż jeśli patrzymy w dół lub w niebo. Ten dysk gwiazd, który widzimy, nazywa
się wszechświat wyspiarski lub galaktyka; naszą galaktyką jest Droga
Mleczna. W niej znajduje się około stu miliardów gwiazd nieco podobnych
do naszego Słońca. Nasze Słońce jest żółtawego koloru; niektóre gwiazdy są
chłodniejsze i wyglądają bardziej czerwonawe, niektóre inne są gorętsze i bar-
dziej niebieskawe. Cztery niebieskie gwiazdy Trapezium w gwiazdozbiorze
Oriona mają dziesięć razy większą masę (ilość materii) niż nasze Słońce i
świecą tysiące razy jaśniej.2 Czasami wydaje się, że grawitacja ma wpływ na
gwiazdy w sposób, który sugeruje, że istnieje tam jeszcze dużo masy, którą fi-
zycy nazywają  ciemna materia, ponieważ nie emituje światła jak gwiazdy.
Wygląda na to, że jest więcej ciemnej materii niż gwiazd, ale istnieje wiele
pytań bez odpowiedzi; w rzeczywistości nie jesteśmy pewni, czym jest ciemna
materia, jeśli ona naprawdę istnieje. Ta zagadka jest tylko niewielką częścią z
wielu tajemnic o naszym wszechświecie, które odkrywamy.
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Zdjęcie 2.1 Pokaz galaktyki Droga Mleczna. Diagram górny (A): widok z boku, który
patrzy na krawędź i pokazuje wielkie wybrzuszenie w centrum. Diagram dolny (B) jest
poglądem w płaszczyźnie, który pokazuje spiralne ramiona oraz przybliżoną pozycję na-
szego Słońca.
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Gwiazdy w naszym dysku galaktyk nie są równomiernie rozłożone. One
mają tendencję do koncentracji w wydłużonych ramionach, które spiralnie od-
dalają się od centrum (zdjęcie 2.1, B). Żyjemy na krawędzi jednego z tych ra-
mion, około dwie trzeci odległości od centrum naszej galaktyki do jej
krawędzi. Centrum naszej galaktyki jest wypukły, w tym miejscu jej dysk jest
grubszy. Tam może być jedna lub nawet więcej niesławnych czarnych dziur.
W czarnych dziurach grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie może uciec,
więc one wyglądają czarne. Jeśli ktoś odważyłby się zbliżyź się zbyt blisko,
nie mógłby uciec. Są to obszary, których należy unikać!

Wydaje się, że cała nasza galaktyka wspaniale obraca się we wszechświe-
cie, ale nie tak szybko. Nasze Słońce zajęłoby około 250.000.000 lat do peł-
nego obrotu wokół naszej galaktyki.3 Może to nie wydaje się bardzo szybko,
ale odległości są tak ogromne, że Słońce musi podróżować z prędkością 225
km/s, aby wykonać pełny krąg.

Większość gwiazd, które widzimy na nocnym niebie są innymi słońcami
w naszej galaktyce Droga Mleczna. Jednak, jeśli spojrzymy uważnie gwiaz-
dozbiór Andromedy, nawet bez użycia teleskopu, możemy zobaczyć galaktykę
Andromedy. Andromeda ma tyle gwiazd, ile nasza galaktyka, a blisko niej są
mniejsze galaktyki satelitarne złożone z kilku miliardów gwiazd. Te satelity
są tam trzymane przez grawitację galaktyki Andromedy. Droga Mleczna i ga-
laktyka Andromedy są galaktykami spiralnymi, ze względu na otwarty spiralny
układ ich gwiazd, ale większość galaktyk jest różna. Najczęściej galaktyki są
eliptycznego kształtu, niektóre są bardziej sferyczne, a inne są nieregularne.

Nasza galaktyka jest częścią „Supergromady Lokalnej”, w której znajduje
się około 34 galaktyki leżących na krawędzi znacznie większej od Gromady
Galaktyk w Pannie. Odkryto również podobną do arkusza galaktykę zwaną
„Wielka ściana Sloan”.4 Liczba galaktyk odkrytych przez teleskopy z Ziemi
jest prawie nesamowita. Mówimy o stu miliardów galaktyk w naszym znanym
wszechświecie, średnio w każdej z nich jest stu miliardów gwiazd.5 Czy są ja-
kieś inne galaktyki lub wszechświaty poza tym, co możemy zobaczyć? Nie
wiemy. Wszelkie takie sugestie pozostają sporne.

Wszyscy w swoim życiu mamy ekscytujące wydarzenia, których nigdy nie
zapominamy. Jedne z moich takich wydarzeń odbyło się w 1987 roku, gdy po-
dróżowałem po Australii. Patrzyłem na nocne niebio i zobaczyłem bardzo
jasną gwiazdę, w tym miejscu, w którym wcześniej była bardzo blada gwiazda.
Jak to mogło być? To, co widziałem, było rzadkim wydarzeniem, wybuchem
supernowej i to była jedną z największych eksplozji, jakiej kiedykolwiek wi-
dziano. Niektóre z nich zostały zapisane w starożytnej historii, ale ten wybuch
był największy, który można było zobaczyć w czasach nowożytnych. 
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Uważa się, że słaba gwiazda, która miała około dziesięć razy większą masę
od naszego Słońca, w końcu ,,zmarła”. Wynikało to z wpływu grawitacji na
tak ogromną masę. Upadek spowodował eksplozję, która wytworzyła bardzo
jasną gwiazdę w ciągu kilku godzin. To było widoczne przez kilka tygodni.
Upadek ten prawdopodobnie wytworzył gwiazdę neutronową, a materią ta-
kiego obiektu jest bardzo ciężką materią i może ostatecznie wpaść w czarną
dziurę. Szacuje się, że tylko jedna łyżeczka tej upadłej gwiazdy ważyłaby na
Ziemie około pięćset milionów ton. Takie rzeczy mogą wydawać się bardziej
prawdopodobne, jeśli zdajemy sobie sprawę, że zwykła „solidna” materia jest
prawie pusta. Powodem łatwego przejechania promieniowania rentgenow-
skiego przez nasze ciała jest to, że jesteśmy w większości pustą przestrzenią,
a obejmuje to również nasze mózgi! Jeśli pozbędziemy się pustej przestrzeni
między atomami i wewnątrz atomów, dostanemy bardzo ciężką materię. Atom
jest bardzo pusty, tysiące razy bardziej pusty niż reprezentowane w naszych
tradycyjnych ilustracjach atomów (zdjęcie 2.2). Szacuje się, że średnica ze-
wnętrzna atomu jest około dziesięciu tysięcy razy większa od średnicy śred-
niego jądra, podczas gdy prawie cała materia jest skupiona w jądrze. Tak więc,
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Zdjęcie 2.2. Tradycjonalny pokaz niektórych prostych atomów. Jądro jest szarą sferą w
centrum każdego rodzaju atomu. Elektrony są na zewnątz. Atom berylu jest berylem-8,
który jest niestabilny. Zwykła forma berylu jest beryl-9, który w swoim jądrze ma jeszcze
jeden neutron.
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w atomie jest wiele pustych przestrzeń. Jeśli cała ludzkość zostałaby spraso-
wana do gęstości gwiazdy neutronowej, wszyscy razem byłybyśmy wielkości
ziarna grochu.6

Eksplodująca supernowa to tylko jeden z przykładów naszego dynamicz-
nego wszechświata. Widzimy również kwazary, które, choć znacznie mniejsze
od galaktyk, mogą być tysiąc razy jaśniejsze. Mogą też mieć intrygujące czarne
dziury. Istnieje sugestia, że   niektóre galaktyki mogą ,,kanibalizować” inne ga-
laktyki. Nasz wszechświat wydaje się być bardzo aktywny.

Na szczęście, rzeczy są bardziej spokojne wokół naszego Układu Słonecz-
nego, w którym mamy osiem planet, w tym naszą własną Ziemię, które obra-
cają się w sposób uporządkowany wokół naszego dobroczynnego Słońca, które
dostarcza stalego źródła energii. Pluton, który był planetą od dziesięcioleci,
przestał być uważany dla pełnoprawną planetę, ale nadal jest tam ze swoim
„księżycem”, krążąc wokół naszego Słońca. Planety, które na pierwszy rzut
oka na nocnym niebie wyglądają jak powoli poruszające się gwiazdy, nie emi-
tują światła, tylko odbijają światło od Słońca. Planety razem mają co najmniej
60 księżyców7, do których należy i ten jedyny, który krąży wokół naszej Ziemi,
i który daje nam tematy do śpiewania piosenek i pisania wierszy. Cztery we-
wnętrzne planety, do których należy Ziemia, mają solidną powierzchnię. Mars
jest najbardziej podobny do naszej Ziemi. Wenus, orbitujący bliżej Słońca niż
Ziemia, dziwnie obraca się do tyłu w porównaniu z sąsiednymi planetami. To
komplikuje pomysły prostego modelu tworzenia planet przez pojedyncze wy-
darzenie. Zewnętrzne planety mają znacznie większą masę, ale są głównie ga-
zowe z małymi, skalistymi jądrami. Pluton, który jest daleko od planet, jest
inny i składa się z lodu metanu,  i jak Wenus, i prawdopodobnie Uran, obraca
się w przeciwnym kierunku od pozostałych sześciu planet. Saturn, znany z
swoich zadziwiających pierścieni, jest tak lekki, że rzeczywiście płynąłby na
wodzie, gdyby można było znaleźć tak dużo wody. Największa planeta, Jo-
wisz, która jest również gazowa, ma księżyc Io, który jest intensywnie wulka-
niczny. Pomiędzy Marsem i Jowiszem znajduje się pierścień wielu tysięcy
małych nieregularnych skalistych ciał zwanych asteroidami. Niektóre z nich
od czasu do czasu piorunująco mogą wejść do naszej atmosfery, tworząc smugi
światła zwane meteorami. Jowisz jest tak masywny, że przyciąga wiele gruzu,
który w przeciwnym razie trafiłby na Ziemię. Szacuje się, że jeśli nie byłoby
Jowisza, ,,komety i gruz uderzałyby Ziemię około tysiąc razy częściej”8. Lo-
dowe komety z długimi ogonami, które poruszają się wokół naszego Układu
Słonecznego w przewidywalnych ścieżkach, dodają również do tajemniczości
naszego skomplikowanego Układu Słonecznego. Ostatnio odkryliśmy wiele
planet wokół innych słońc.
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Bezmiar wszechświata
Z naszej maleńkiej Ziemi nie jest łatwe zrozumieć, jak daleko są inne części

wszechświata. Nasze Słońce może wydawać się blisko, ale jest 150 milionów
kilometrów daleko od nas. Jest trudne nawet wyobrazić sobie takie duże liczby.
Wyobaźmy sobie, że podróż z Ziemi do Słońca z prędkością odrzutowca, za-
jęłaby 19 lat ciągłej podróży. Aby dostać się do Plutona z szybkością odrzu-
towca, zajęłoby 741 rok. Proporcjonalnie, gdy Słońce byłoby o wielkości
pokoju (3 m średnicy), Ziemia byłaby o wielkości moreli, krążąc na odległości
330 m, a Pluton byłby o wielkości ziarnka grochu, na 13 km odległości. 

W porównaniu do wszechświata, nasz Układ Słoneczny jest bardzo mały.
Aby mówić o reszcie wszechświata, łatwiej jest użyć znacznie większe jed-
nostki miary niż kilometry, bo w tym przypadku nie musimy pisać tak dużo
zer, gdy zapisujemy numery. Astronomowie używają innej jednostki miary o
nazwie rok świetlny. Rok świetlny jest równy odległości, jaką pokonuje
światło w próżni w ciągu jednego roku. Jest on równy około
9.461.000.000.000 kilometrów.

Światło słoneczne  potrzebuje osiem minut, aby dotrzeć do Ziemi, więc gdy
zobaczymy duży rozbłysk słoneczny na odległości około 95 tysięcy kilomet-
rów od powierzchni Słońca, to rzeczywiście zdarzyło się osiem minut wcześ-
niej. Najbliższą gwiazdą (słońcem) poza naszym układem słonecznym jest
Alpha Centauri, a światło stamtąd potrzebuje cztery lata, aby dotrzeć do Ziemi,
więc powiemy, że jest na odległości cztery lata świetlne od nas. Nasza Droga
Mleczna ma około 100 tysięcy lat świetlnych od krawędzi do krawędzi, a ga-
laktyka Andromedy szacuje się na dwa miliony lat świetlnych daleko od nas;
co znaczy, że zajęłoby dużo czasu, aby tam podróżować. To, co widzimy, że
tam teraz dzieje się, już się zdarzyło. Ponieważ trwa tak długo, aby światło z
tych odległych gwiazd do nas dotrzeło, astronomowie uważają, że to, co widzą
teraz na odległych gwiazdach, stało się bardzo dawno temu.

Chociaż szacuje się, że istnieje 1022 gwiazd w widzialnym wszechświecie,
przestrzeń jest zdiwiająco pusta ze względu na ogromne odległości między
gwiazdami, galaktykami i gromadami galaktyk. Gdyby wszystkie atomy całej
materii we wszechświecie były izolowane od siebie i równomiernie rozłożone
w całej objętości wszechświata, mielibyśmy tylko jeden atom na każde 5 m3

wszechświata.9 Oznacza to, że w objętości zwykłego pokoju, byłoby tylko
około sześciu atomów. Na większej skale, okazuje się, że galaktyki są milio-
nami lat świetlnych daleko od siebie nawzajem. Może jest dobre, że materia
jest tak rzadko rozłożona w naszym wszechświecie. Fizyk Freeman Dyson10

szacuje, że jeśli odległość pomiędzy gwiazdami byłaby dziesięć razy mniejsza
niż jest, istniałoby wysokie prawdopodobieństwo, że jakaś inna gwiazda zbli-
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żyłaby się do naszego Układu Słonecznego, i że zmieniłaby orbity planet. To
byłoby katastrofalnie dla życia na Ziemi.

Z czego składa się wszechświat?
Ogromny wszechświat składa się z małych, zwyczajnych atomów, które

kiedyś uważano za najmniejszą rzecz, która może istnieć, i która nie mogła
być podzielona na mniejsze części. Jednak, około stu lat temu odkryto części
atomów zwanych elektronami. Elektrony są bardzo małe i mają ujemny ładu-
nek elektryczny. Niedługo potem, odkryto znacznie większe części atomów -
protony z dodatnim ładunkiem i równie duże cząstki zwane neutronami, które
nie mają ładunku. Proton ma masę (ilość materii), która jest 1836 razy większa
od masy elektronu. Czy te części są najmniejszymi podstawowymi częściami
materii? Kilka dekad temu stwierdziliśmy, że można rozbić szybko porusza-
jące się protony i wydaje się, że rozpadają się na mniejsze jednostki zwane
kwarkami. To dopiero początek niedawnych odkryć w tej intrygującej dzie-
dzinie nauki. Fizycy opisali co najmniej 58 rodzajów cząstek subatomowych.11

Większość cząstek ma odpowiedną antycząstkę, która ma przeciwny ładunek
i gdy one zderzają się, unicestwiają się. Istnieje pytanie, czy niektóre z nich
są naprawdę cząstkami. Jest wiele rzeczy w tej dziedzinie nauki, których nie
rozumiemy w pełni. 

Nasze uproszczone pojęcie atomów polega na tym, że składają się one z
centralnego jądra złożonego z protonów i neutronów, a elektrony orbitują na
zewnątrz (zdjęcie 2.2). Jądro naszego najlżejszego elementu, wodoru, składa
się z jednego protonu, a wokół jądra krąży tylko jeden elektron. Hel ma dwa
protony, dwa neutrony i dwa elektrony. Węgiel i tlen, które są tak istotne dla
życia, zazwyczaj mają sześć/osiem podstawowych części. Cięższe elementy
mają bardziej skomplikowane związki.

Kiedy spojrzymy na zwykłe białe światło, może nie jesteśmy świadomy,
że to, co widzimy, jest mieszaniną wszystkich kolorów. Białe światło na ekra-
nie telewizora lub komputera jest kombinacją czerwonego, zielonego i niebie-
skiego światła; co lupa łatwo pokaże. Stajemy się bardziej świadomi tego,
kiedy widzimy światło słoneczne oddzielone różnymi kolorami tęczy przez
krople deszczu. Zjawisko to służy nam wiele do opowiedzenia o składzie che-
micznym wszechświata. Dzięki wąskiej wiązce światła z odpowiednej
gwiazdy przez szklany pryzmat, astronomowie mogą zobaczyć różnego ro-
dzaju kolory, które są wytwarzane przez gwiazdy, i oni nauczyli się wiele od
tego, co widzieli. Bardzo aktywne atomy w gwiazdach wytwarzają to światło,
gdy elektrony wokół jądra atomów uwalniają część energii, skacząc z jednej
orbity do drugiej. Każdy rodzaj atomu wytwarza inny kolorowy wzór. Na przy-
kład, jeśli zobaczymy konkretne rodzaje czerwonego, niebieskiego, fioleto-
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wego i głębokiego fioletowego koloru, wiemy, że chodzi o atomy wodoru. Ba-
dając światło wielu gwiazd we wszechświecie stwierdzono, że gwiazdy skła-
dają się z tego samego rodzaju elementów, które znajdujemy na Ziemi, ale
proporcje są bardzo różne. Mamy dużo cięższych elementów, takich jak tlen,
krzem i aluminium, które tworzą 82 procent skorupy ziemskiej, a 97 procent
wszechświata wydaje się być wykonane z dwóch najlżejszych elementów, o
których wiemy, wodoru i helu.

Pomysły o wszechświecie
Niektórzy uważają, że wszechświat zawsze istnieł, w takim przypadku ist-

nieje pytanie, jak wszechświat powatał  przypadkowo. Chrześcijańscy, żydo-
wscy i islamscy naukowcy uważają, że Bóg stworzył wszechświat. Religie
wschodu, takie jak hinduizm i buddyzm, mają wiele pomysłów i sugestii o po-
wtarzających się cyklach w czasie. Kilka wieków temu było wiele spekulacji
dotyczących natury wszechświata. Wtedy pojawiło się więcej inteligentnych
gigantów, w tym Sir Isaac Newton, który opisał prawa grawitacji i ruchu, które
wyjaśniały ścieżki gwiazd. Jego praca miała głęboki wpływ na myślenie jego
czasu. Naukowcy odkryli, że tajemniczy wszechświat jest czytelny i przewi-
dywalny, podobnie jak wiele innych rzeczy. Wydawało się, że Bóg potrzebuje
mniej uwagi. Ponieważ wszystko zostało wyjaśnione, pojawiły się nawet su-
gestie, że praca fizyków może się skończyć. Ale nie wszystko było tak łatwe
do wyjaśnienia. Teoria kwantowa i teoria względności zmieniły wszystko.
Krótko przyjrzymy się rozwojowi tych idei, ponieważ dostarczają  przydat-
nych informacji o tym, jak działa nauka.

Poważne kłopoty zaczęły się sto lat temu, nie w sferze gwiazd, ale z ma-
leńkim submikroskopowym światem ich atomów i energią, którą emitują. Ob-
szar badań znany jako teoria kwantowa dotyczy pojęć, które są czasami
szczerze straszne, gdy porówniamy ich z naszym przyczynowo-skutkowym
wszechświatem, który intuicyjnie uważamy za normalny. Wprowadzona przez
Maxa Plancka (1858-1947) teoria kwantowa zaproponowała, aby pewne ilości
fizyczne mogły przyjmować tylko określone wartości, ale nie wartości między
nimi. Ponadto, elektrony mogłyby zachowywać się pod pewnymi względami,
podobnie jak fale, ale w innych aspektach jako cząstki. Niektóre wyniki były
przewidywalne, ale tylko na poziomie statystycznym, gdy wiele wydarzeń roz-
patrywano razem. Jednak, indywidualnie, ważne przewidywania nie były moż-
liwe. Jedną z wielkich koncepcji z tych studiów była Zasada nieoznaczoności
Wernera Heisenberga, stwierdzająca, że nie można dokładnie poznać zarówno
pozycji i momentu (prędkości mnożonej przez masę) cząstki. Wszystko to
przynosi spekulacje filozoficzne, w tym pojęcia, że   nie ma rzeczywistej rze-
czywistości kwantowej, lub że nieprzewidywalność w teorii kwantowej jest
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podstawą naszej wolności wyboru. Ostrożnym wnioskiem jest to, że nadal
mamy dużo do nauczania, aby poznać dziwny świat teorii kwantowej. Każdy,
kto twierdzi, że w pełni rozumie teorię kwantową, nie ma racji! Koncepcja ta
była bardzo owocna w rozwoju egzotycznych urządzeń, takich jak lasery i
magnesy nadprzewodzące, i była szeroko stosowana w modelach rozwijają-
cego się wszechświata. Jednym z najlepszych rezultatach było poszerzenie fi-
lozoficznego spojrzenia na świat. To pomogło nam uświadomić sobie, że
rzeczywistość to nie tylko proste pomysły, które rozumiemy; musimy wziąć
pod uwagę to, co jest niepewno i nieprzewidywalno.

Równie myląca jest teoria względności. Wprowadzona przez Alberta Ein-
steina (1879-1955), jedenego z największych geniuszy naszych czasów, teoria
okazała się niezwykle przydatna. Einstein, urodzony w Niemczech i wykształ-
cony w Szwajcarii, mocno wierzył w Boga, ale nie w typ Boga, na którego
zwykle myślą religijni ludzi, który jako Stwórca uczęstniczy w naszym życiu
osobistym. Dla Einsteina spójność, porządek i harmonia wszechświata stano-
wiły Boga. Słynne jego powiedzenie „Bóg nie gra w kości.” odzwierciedla to
samo. Einstein to powiedział, sprzeciwiając się pewnycmi niepewnościami
teorii kwantowej.

W teorii względności nie można poruszać się szybciej od prędkości światła,
a prędkość światła w próżni jest zawsze taka sama, niezależnie od ruchu lub
kierunku źródła lub obserwatora. Jednak, obraz może być bardziej skompli-
kowany. Na przykład, kilka ostatnich badań sugeruje, że mogą istnieć pewne
zmienności prędkości światła lub czynników związanych z nią.12 W teorii
względności wiele innych czynników fizycznych może się zmienić drama-
tycznie, ale zazwyczaj nie zauważamy ich, ponieważ w naszej normalnej dzie-
dzinie obserwacji zmiany są tak małe. Jednakże, jeśli podróżowalibyśmy
prędkością bliską prędkości światła, zauważylibyśmy, że zegary spowalniają,
a długość staje się krótsza i masa wzrasta. Z prędkością światła masa powinna
teoretycznie stać się nieskończona, co ogranicza szybkość ruchu. W teorii
względności przestrzeń może się zakrzywić, a masę można przekształcić w
energię i energię w masę, jak pokazuje dobrze znaną formuła E = mc2.

Wiele obserwacji potwierdza słuszność względności. Czas płynie wolniej
blisko masywnych ciał, i tak naprawdę jest. Bardzo dokładne zegary działają
szybciej na szczycie wieży ciśnień niż na jej podstawie, gdzie są bliżej masy
Ziemi. Nasze wspaniałe systemy pozycjonowania mogą uwzględniać takie
różnice w celu zwiększenia dokładności.13 Okazało się, że duże masy, takie
jak nasze Słońce, załamują światło, jak przewiduje terorija względności. Uży-
wając zegarów atomowych umieszczonych w samolotach, można odkryć nie-
wielkie efekty względności, chociaż samoloty podróżują o milinowej części
prędkości światła.14 Im szybciej podróżuje się w kosmosie, tym wolniej po-
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winno się starzeć. Może się zdarzyć, że ktoś podróżuje bardzo szybko w kos-
mosie przez kilka tygodni i kiedy wróci na Ziemię, stwierdza, że minęło wiele
lat, a jego znajomi i rodzina są starzy lub nie żyją.15

Czy teoria względności obala Newtona i jego wypracowane formuły me-
chaniki nieba? Nie, ale nadaje nowy wymiar do pracy Newtona, zwłaszcza do
ekstremalnych warunków. Koncepcje Newtona wciąż działają na naszym zwy-
kłym poziomie doświadczenia i na ruch Układu Słonecznego, z wyjątkiem
drobnego problemu z Merkurym, który lepiej tłumaczy się względnością.

W przyszłości teorię względności będzie można zastąpić innymi, bardziej
zaawansowanymi koncepcjami; ale służy ona do wyjaśnienia wielu aspektów
i przez lata staję się bardzo dobrze potwierdzona. Fakt, że czas może być mo-
dyfikowany jest zadziwiający. Niektórzy badacze nawet sugerują, że czas na-
prawdę nie istnieje; że to tylko coś, co wyobrażamy sobie. Ale jest to
pożyteczna koncepcja, przynajmniej dla naszej Ziemi, i lepiej byłoby zacząć
pracę na czas!

Rozszerzający się wczechświat i Wielki Wybuch
Na początku XX wieku amerykański astronom Vesto Slipher badał światło

pochodzące z galaktyk i zauważył, że niektóre galaktyki oddalają się od nas o
niesamowitej prędkości 1000 km/s. Jednym ze sposobów do obliczenia, jak
szybko galaktyka oddala się, jest zauważenie, ile jej spektrum kolorów został
przesunięty z atomów z normalnego wzorca. Im większa zmiana, tym szybsza
jest galaktyka. Wniosek ten opiera się na efekcie Dopplera, który często za-
uważamy, gdy karetka pogotowia z migającą syreną jedzie najpierw w kie-
runku nas, a potem od nas. Wysokość dzwięku syreny spada dramatycznie po
przejechaniu karetki i, im szybciej karetka jedzie, tym większa jest zmiana
wysokości dźwięku lub częstotliwości fal dźwiękowych. Kiedy karetka rusza
się ku nam, fale dźwiękowe są stosunkowo „sprężone”, a wysokość dźwięku
jest wyższa; podczas odejścia fale są „rozciągnięte”, a dźwięk jest niższy. 

Fale świetlne zachowują się pod pewnymi względami, jak fale dźwiękowe
z karetek pogotowia, im szybciej gwiazdy ruszają się ku nam lub od nas, tym
większy jest wzrost lub spadek częstotliwości, gdy fale świetlne są sprężone
lub rozciągnięte z ich źródła. Częstotliwość fal świetlnych decyduje o kolorze
światła. Na przykład, okazuje się, że niebieskie światło ma wyższą (szybszą)
częstotliwość falową niż czerwone światło. Zatem, jeśli normalny wzorec linii
przesunięty jest w kierunku czerwonej strony (niższej częstotliwości), oznacza
to, że gwiazda odchodzi od nas; jeśli jest przesunięty w kierunku niebieskiej
strony (większa częstotliwość), gwiazda idzie w naszą stronę.

Okazuje się, że odległe galaktyki pokazują przesunięcie w stronę czerwo-
nego, zwanego przesunięcie ku czerwieni. Jest to interpretowane w znaczeniu,
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że oddalają się one od nas prędkością 50 km/s. Te interpretacje są bardziej
skomplikowane, niż zwykłe przesunięcie ku czerwieni. Niektóre bardzo dobre
dowody nie zgadzają się z przesunięciem ku czerwieni; niektórzy mówią o
świetle zmęczonym długim dystansem, więc zaproponowano inne alterna-
tywne wyjaśnienia16, ale przeważająca opinia wyłącza takie interpretacji.

W latach dwudziestych XX wieku słynny astronom Edwin Hubble badał
galaktyki używając nowego teleskopu o długości 100 cali na Mount Wilson
w Kalifornii. Odkrył, że im dalej galaktyka, tym szybciej oddala się. Stało się
to znane jako prawo Hubble’a. To dodało więcej intryg do rosnącego pytania,
co się dzieje w kosmosie. Hubble oszacował odległości w oparciu jak jasne są
pewne standardowe cechy astronomiczne. Jest to podobne do szacowania, jak
daleko jest świeca w oparcie o jej blask. Metoda nie okazała się bardzo do-
kładna, ponieważ nie wszystkie gwiazdy świecą równie jasno. Obecnie astro-
nomowie mierzą dystans gwiazd przez jasność tego, co nazywają cefeidami,
gwiazdami zmiennymi. Odkryli, że niektóre gwiazdy o określonej jasności
będą zaszaleć i rozjaśniać w odpowiednym okresie. Oceniając, jak długo
zmienny okres takiej gwiazdy dowiaduje się jak jasna jest gwiazda, a potem
można oszacować odległość galaktyki, w której znajduje się gwiazda.

Ewolucjoniści próbowali określić dokładny wiek wszechświata, zakładając,
że zaczął się jako bardzo mały i obliczając ile czasu potrzebowało do jego roz-
szerzenia. Ostatnie teorie określają wiek wszechświata w granicach od 10 do
15 miliardów lat. Pomyśl, że wszechświat szybko rozszerza się stanowi po-
ważne wyzwanie dla tradycyjnych poglądów z początku XX wieku. Jeśli roz-
szerza się, oznacza to, że w przeszłości był mniejszy, a wcześniej jeszcze
mniejszy i w końcu dochodzimy do punktu, w którym zaczynamy myśleć o
tym, kiedy, jak i dlaczego wszechświat powstał w ogóle. Ma to poważne im-
plikacje. Oznacza to, że wszechświata nie było zawsze tutaj. To otwiera drzwi
do zastanawiania, jak wszystko się zaczęło, i czy wybitny umysł jak Bóg mógł
rozpocząć rzeczy; a jeśli nie, to jak wszystko powstało? Jednak, idea Boga,
który robi rzeczy w przyrodzie obecnie jest bardzo niepopularnym poglądem
w nauce. Znany astronom Robert Jastrow komentuje, że „Kiedy naukowiec
pisze o Bogu, jego koledzy zakładają, że albo zaczął się starzeć albo zaczyna
być szalony.”17 Niemniej jednak, sugestia że wszechświat nagle powstał brzmi
blisko biblijnym rachunku o Bogu, który tworzy rzeczy.

Einstein uważał, że pomysł, że wszechświat miał początek jest bezsen-
sowny i irytujący.18 Zaskakująco, jego równania względności wskazują na roz-
szerzający się wszechświat, który ma swój początek, a to wskazywano mu
przez holenderskiego astronoma Willema de Sittera i rosyjskiego matematyka
Aleksandra Friedmana, który również znalazł pewny błąd w obliczeniach Ein-
steina. Einstein starał się rozwiązać problem rozszerzenia się wszechświata
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poprzez zaproponowanie nowej nieznanej siły w przyrodzie. Dodał hipote-
tyczną stałę kosmologiczną, która idealnie obaliłaby koncepcję rozszerzenia
się wszechświata, mając w ten sposób statyczny wszechświat. Jednak, dane
Hubble’a o przesunięciu ku czerwieni były dość przekonujące i Einstein w
końcu przyznał, że proponowanie nieznanej siły było największym błędem w
jego życiu. Paradoksalnie, fizycy ponownie wracają do pomyślów Einsteina
o stałej kosmologicznej, aby wyjaśnić najnowsze dane sugerujące, że wszech-
świat nie tylko rozszerza się, ale że to dzieje się coraz szybciej. Inne pomysły
takie jak ta, że wszechświat rozszerza wciąż, a potem zmniejsza się w tzw.
oscylacyjnym wszechświecie, i idea o wszechświecie stanu stałego (ang.
steady state universe), w którym ciągle tworzy się nowa materia, unikają py-
tania w jaki sposób powstał wszechświat; ale te idei i tak nie są powszechnie
akceptowane obecnie.

Jeśli wszechświat miał początek, co stało się w tej znaczącej chwili? Nie
wiemy, ale istnieją ciekawe pomysły. Obecnie przyjęty model nazywa się
Wielki Wybuch (Big Bang). Nazwa ta pochodzi od słynnego brytyjskiego kos-
mologa Sir Freda Hoyle’a, który był jednym z najwybitniejszych krytyków
tej teorii. Wprowadził nazwę Wielki Wybuch z obraźliwym oznaczeniem, ale
ta dramatyczna nazwa pozostała w użyciu. Teoria ta wskazuje, że około dwa-
naście miliardów lat temu cała materia wszechświata była w cząstce mniejszej
niż jądro atomu. Cząstka ta była tak mała, że z 1032 takimi samymi cząstkami
obok siebie, miałaby  milimetr długości19; była ona jednak bardzo ciężka i go-
rąca, mając prawie bezgraniczną gęstość i temperaturę. W pierwszym okresie
istnienia wszechświata, który szacuje się na 1043 części sekundy, mamy to, co
nazywa się osobliwością. W tym czasie warunki były tak różne, że nasze prawa
fizyki nie stosują do nich. Wszystkie szczegóły są bardzo spekulatywne.
Wszechświat rozszerzył się po chłodzeniu. Postuluje się, że szczególnie krótki
okres tej ekspansji nazywany inflacją zdarzył się między jedną częścią z 1035

i jedną częścią z 1033 części pierwszej sekundy. Powstały kwarki, a jak kosmos
kontinuował rozszerzenie, utworzyły się protony i neutrony. Zanim wszech-
świat miał już kilka sekund, zaczęły tworzyć się jądra kilku prostych atomów.
Rozszerzenie trwało i trwało, a gwiazdy i galaktyki powstały, gdy wszechświat
miał około miliardę lat. Galaktyki formowały się, a cięższe elementy powstały
w wyniku załamania się gwiazd; nowsze gwiazdy i systemy słoneczne przy-
brały cięższe elementy, aby kształtować dojrzały rodzaj wszechświata. Co się
dzieje pod koniec tego wszystkiego? Są różne pomysły. W przyszłości wszech-
świat może spowolnić i zapaść w ogromny, katastrofalny wielki kryzys, lub
może dalej rozszerzać się i stać się  pustką bez żadnych charakterystyk.

Czy ta historia jest prawdziwa, czy to jest fantazją, która wynika z prze-
dawkowania fantastyki naukowej? Czy mamy do czynienia z grą o dużych
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liczbach, zapowiadaną przez kilka dominujących ludzi, czy zbliżamy się do
naszej pożądanej prawdy? Wielki Wybuch musi skonfrontować z szczęśliwymi
okolicznościami, że niektórzy nazywają go śmiesznymi nazwami. Wielki Wy-
buch rzeczywiście kwestionuje nasze normalne pojęcia rzeczywistości; jednak
tak samo jak wszechświat. Niektórzy znani astronomowie, jak np. Robert Ja-
strow20, który twierdzi, że jest agnostykiem, a Hugh Ross21, który sam siebie
nazywa chrześcijaninem, uważają, że Wielki Wybuch jest dowodem na to, że
Bóg w początku stworzył rzeczy. Potem oni cytują Biblię, gdy mówi o Bogu,
który rozszerza niebiosa, w co najmniej pięciu fragmentach22. Czy Bóg mógł
użyć procesu podobnego do Wielkiego Wybuchu w tworzeniu wszechświata?
Nie wiemy. Aby wierzyć w Boga, człowiek nie zależy od Wielkiego Wybuchu
jako dowodu. Jak zobaczymy poniżej, materia wszechświata jest zorganizo-
wana w tak precyzyjnej i wszechstronnej konfiguracji, że, bez względu na
Wielki Wybuch, musi istnieć projektant - Bóg.

Angielski astronom Sir Martin Rees, zauważa, że   „teoria Wielkiego Wy-
buchu żyje niebezpiecznie przez ponad trzydzieści lat”.23 Jedynym powodem,
dla którego przetrwa, jest po prostu, że naukowcy jeszcze nie zaproponowali
niczego lepszego, a częścią  i dlatego, że jest oparta na pewnymi imponującymi
danymi, które jednak zostały zakwestionowane. Rzeczy sprzyjające Wiel-
kiemu Wybuchowi obejmują: a) dowody, że wszechświat się rozszerza, b) od-
setek wodoru do helu, który jest bliski temu, czego można oczekiwać od
Wielkiego Wybuchu, c) imponujące promieniowanie mikrofalowe w całym
wszechświecie, które ma wzór podobny do tego, czego można oczekiwać od
Wielkiego Wybuchu. W tym promieniowaniu znalezione pewne niewielkie
wariacje, które niektórzy uważają odpowiedzialnymi za tworzenie się galak-
tyk.

Koncepcja Wielkiego Wybuchu ma również poważne problemy, zwłaszcza
gdy się przypuszcza, że proces ten wystąpił bez pewnego rodzaju projektanta:
a) Jak precyzja wymagana do tego, co widzimy, może się zdarzyć przypad-
kowo? Będziemy rozważyć niektóre z poniższych szczegółów, b) Istnieje za-
skakujący problem tajemniczej natury ciemnej materii, który może zmienić
wiele pomysłów, c) Również znaczący jest problem singularności w pierw-
szych kilku chwilach Wielkiego Wybuchu, który w sposób oczywisty wyklu-
cza prawa nauki, jake znamy.

Kosmolog Stephen Hawking, szczególnie znany ze względu na to, że był
tak produktywny pomimo tego, że jest sparaliżowany na wózku inwalidzkim
z chorobą Lou Gehriga (ALS), próbował przezwyciężyć problemy osobliwości
i początku wszechświata. Hawking łączył dwa wielkie filary kosmologii, a
mianowicie teorię względności i teorię kwantową oraz dodał pojęcia teorii
strun24, dotyczącej wymiarów, który nie są nasze normalne cztery wymiary
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(trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy). Zawiera także matematyczne
pojęcia czasu wyobrażonego i liczb urojonych25, i sugeruje, że wszechświat
nie ma granic w przestrzeni i czasie, i że nie ma potrzeby ku początku lub
końcu.26 Wydaje się, że Hawking faworyzuje wszechśiat, który „po prostu bę-
dzie”. On mówił: „To gdzie jest miejsce dla Stwórcy?”27 Jego poglądy nie były
powszechnie akceptowane. Hawking czasami mówi o Bogu, ale zwykle w
kontekście oceny, a nie akceptacji. Według niektórych on jest deistem.28 Deist
wierzy w jakiś rodzaj Boga, który zaczął rzeczy dawno temu, ale obecnie nie
jest aktywny w przyrodzie. W niedawnej książce Hawkinga Wszechświat w
skorupce orzecha (The Universe in a Nutshell) proponuje podejście czysto
mechanistyczne.29 Wielu kosmologów przyznaje, że nie wiedzą, jak zaczął się
Wielki Wybuch; inni widzą tę tajemnicę jako możliwy dowód, że Bóg istnieje.

Niektóre przykłady dostrojenia we wszechświecie
W minionym ćwierćwieczu w społeczności kosmologicznej rozwinął się

silny i ważny trend.30 Jest to uznanie, że wiele faktów wskazują na „odpo-
wiedny” rodzaj wszechświata, który tak właściwie zapewnia istnienia życia,
przynajmniej w niektórych częściach, jak np. Ziemia. Niewielu zaprzecza bar-
dzo niezwykłej naturze tych parametrów fizycznych, które trudno wytłuma-
czyć jako przypadkowe. W tabeli 2.1 podsumowano niektóre ustalenia. Trzeba
wyobrazić sobie najbardziej niesamowite przypadki, aby myśleć, że te czyn-
niki i ich bardzo precyzyjne wzajemne zależności zdarzały się po prostu przy-
padkowo. Wielu ludzi w dowodach dostrojenia we wszechświecie widzi odcisk
niezwykle inteligentnego projektu. Inni, oczywiście, nie wiedzą co się tam
dzieje, ale niewiele osób uzna, że   dzieje się coś niezwykłego.

Niektóre z tych niezwykłych czynników są najlepiej rozumiane pod kątem
prawdopodobieństwa. Liczby prawdopodobieństwa są czasami nadużywane,
zwłaszcza przez mylną interpretację ich znaczenia, ale kiedy są stosowane po-
prawnie, mogą dać bardzo dokładne wyobrażenie o przypadkowościach, które
obejmują. Nie powinnyśmy być profesjonalnymi matematykami, aby zdać
sobie sprawę, że jeśli rzucimy monetę, to mamy szanse 1/2, aby wyrzucić orła;
a jeśli chodzi o rzucanie kostką, szansa, że wypadnie piątka wynosi 1/6. Jeśli
mamy w worku jeden żółty kulek szklany i 99 niebieskich, szansa na wyloso-
wanie żółtego kulku, w jednej próbie, bez patrzenia, wynosi 1/100.

Prawdopodobieństwo, które jest szansą na wynik, maleje dramatycznie,
gdy rozpatrujemy kilka nieprawdopodobnych wydarzeń razem. Aby móc ma-
tematycznie poprawnie połączyć nieprawdopodobne wydarzenia, musimy po-
mnożyć nieprawdopodobieństwo jednego  wydarzenia przez nieprawdopo -
dobieństwo innego, itd.31 Na przykład, jeśli rzucamy kostką, szansa na wylo-
sowanie piątki jest 1/6; szansa na wylosowanie piątki na każdej z dwóch kostek
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Tabela 2.1 BARDZO DOPRACOWANY WSZECHŚWIAT

CZYNNIK OPIS

Materria jest zorganizowana w ponad stu rodzajów ele-
mentów, który potem między sobą tworzą wszystko, od
mineralów planet do bardzo złożonych cząsteczek ciała.
Atomy tych elementów składają się z cząstek subato-
mowych, które mają precyzyjne charakterystiki. Na
przykład, gdyby masa protonu różniła się nawet
tysięczną częścia, nie było atomów, ani elementów.

Węgiel, istotny dla życia, posiada poziom rezonansu,
który jest bardzo korzystny dla jego rozwój. Gdyby po-
ziom jego rezonansu był 4% niższy lub gdyby poziom
rezonansu tlenu był 1% wyższy, węgiel nie istniałby.

Słońce daje nam odpowiedną ilość światła i ciepłoty,
których potzebujemy dla życia na Ziemi. Gdyby Słońce
było 5% bliższe lub 1% dalsze od Ziemi, na naszej pla-
necie nie byłoby żadnego życia.

Oddziływanie silne utzymuje razem części jądra atomu.
Gdyby sila ta była 2% silniejsza, ne byłoby wodoru,
więc nie byłoby Słońca, wody, ani życia.Gdyby była
5% słabsza, mielibyśmy tylko wodór.

Oddziaływanie słabe kontroluje część radioaktywnego
rozkładu atomu. W Słońcu kontroluje ono fuzję wodoru
w hel. Gdyby siła ta była nieco słabsza, w Słońcu nie
byłoby wodoru.

Siła ta ma wpływ na cząstki naładowane, np. elektrony,
w ten sposób kontroluje zmiany chemiczne między ato-
mami. Jest to ważny komponent światła. Gdyby siła ta
była nieco silniejsza, gwiazdy, takie jak nasze Słońce,
byłyby czerwonymi, chodniejszymi gwiazdami. Jeśli
byłaby nieco słabsza, gwiazdy byłyby krótkotrwałe,
bardzo duże gorące niebieskie gwiazdy.

Grawitacja utrzymuje razem galaktyki, gwiazdy i naszą
Ziemię. Precyzyjna relacja jej siły i pola elektromagne-
tycznego jest bardzo ważna. Gdyby zmieniała się nawet
jedna z tych sił, byłoby to fatalnie dla gwiazd jak nasze
Słońce.

MATERIA

WĘGIEL

SŁOŃCE

ODDZIAŁYWANI
E SILNE

ODDZIAŁYWANI
E SŁABE

SIŁA ELEKTRO-
MAGNETYCZNA

GRAWITACJA
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jest tylko 1/36 (1/6 x 1/6); na wylosowanie piątki na każdej z trzech kostek
jest 1/216 (1/6 x 1/6 x 1/6); a szansa na wylosowanie piątki na każdej z czte-
rech kostek w jednym rzucie, jest 1/1296 (1/6 x 1/6 x 1/6 x 1/6). Innymi słowy,
jeśli nadal rzucamy czterema kostkami, wszystkie cztery będą pokazać piątkę,
średnio, raz w 1296 rzutach.

Nieprawdopodobieństwa, które znajdujemy we wszechświecie są nieopi-
sanie mniejsze. Oto kilka przykładów nieprawdopodobieństw w naszym
wszechświecie.

Słońce. Życie byłoby niemożliwe bez Słońca, ponieważ nasza Ziemia by-
łaby bardzo zimna. Słońce uważamy za coś normalne, rzadko doceniając
„dar”, który daje nam ciepłotę i światło. Światło Słońca w procesie fotosyntezy
w roślinach daje nam niezbędne jedzenie. Orbita Ziemi wydaje się być we
właściwym miejscu, aby dać nam temperaturę, której potrzebuje nasze życie
na bazie węgla. Gdyby Słońce było bliżej lub dalej, wkrótce temperatura na
Ziemie byłaby nieznośna. Temperatura powierzchni planety Wenus, która jest
bliżej Słońca, wynosi około 460°C, podczas gdy temperatura Marsa, który jest
dalej od Słońca niż Ziemia, wynosi -23°C. Szacuje się, że gdyby Ziemia była
tylko o pięć procent bliżej lub dalej od Słońca, to zniszczyłoby życie na naszej
planecie.32

Słońce wytwarza energię, łącząc wodór z helem (zdjęcie 2.2). W tym pro-
cesie syntezy jądrowej około 0.7 procent masy wodoru przekształca się w ener-
gię.33 Jest to ten sam proces, który ma miejsce, gdy wybucha bomba
wodorowa, więc możemy myśleć o naszym Słońcu jako o kontrolowanej eks-
plozji bomby atomowej. Fuzja słoneczna dostarcza nam odpowiedniej ilości
ciepła i światła przez bardzo długi czas, a szacuje się, że może je kontynuować
przez następne pięć miliardy lat. Słońce jest bardzo gorące na jego po-
wierzchni, a nasze modele tego, co się dzieje tam, wskazują, że jest tam nawet
gorętsze. Na powierzchni Słońca pojawiają się plamy słoneczne i rozbłyski,
informujące nas o jego piorunującej aktywności. Wydaje się, że Słońce jest w
równowadze między siłą grawitacji ciągnącą jego chłodniejszą powierzchnię
do wewnątrz i zewnętrznym naciskiem, który pochodzi z aktywności jądrowej
węwnątz Słońca. Wydaje się, że te siły, szczególnie ich podstawowe stałe war-
tości są, jak omówimy poniżej, w bardzo krytycznych poziomach.

Pochodzenie węgla. Węgiel jest niezwykle wczechstronny element, który
tworzy „szkielet” chemiczny życia na Ziemi; szególnie cząsteczek organicz-
nych, które znajdujemy w żywych organizmach, w tym DNA, białka, węglo-
wodany i tłuszczy. Okazuje się, że istnieje niezwykle przypadkowy zestaw
okoliczności, które sprzyjają istnieniu tego istotnego elementu. Kiedy kosmo-
lodzy po raz pierwszy badali tworzenie elementów poprzez fuzję w gwiazdach,
stwierdzono, że reakcji te faworyzują tylko najdrobniejsze ilości węgla, ale
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węgiel znajduje się na czwartym miejscu najczęściej wystepujących elemen-
tów we wszecświecie. Słynny brytyjski naukowiec Fred Hoyle zaproponował,
że węgiel musi mieć określony poziom rezonansu energetycznego, który
ułatwi jego formację z łączenia jąder atomów helu i berylu. Rezonans, to skła-
danie różnych czynników (poziomów energetycznych i punktu działania),
które pozwalają, aby rzeczy się działy. Jest to trochę podobne do zamachu
kijem w bejsbolu. Podobnie, odpowiedni poziom rezonansa pomaga w two-
rzeniu nowych atomów węgla. Rezonans znacznie zwiększa prawdopodobień-
stwo, że jądro berylu, które składa się z dwóch jąder helu, połączy się z innym
jądrem helu, aby utworzyć atom węgla (zdjęcie 2.2). Bez tego rezonansu hel
i beryl po prostu nadal istniałyby i zachowywałyby się normalnie, jakby nic
się nie stało. Kiedy koledzy Hoyle’a w Kalifornijskim Institucie Technolo-
gicznym (California Institute of Technology) badali poziom rezonansu węgla,
był to poziom o tej samej wartości, którą Hoyle przepowiedział. Jeden z nich,
Willy Fowler, później otrzymał Nagrodę Nobla za badania w tej dziedzinie.
Kolejnym elementem w tym proponowanym cyklu syntezy będzie atom tlenu,
który jest tworzony przez dodanie jądra helu do jądra węgla (zdjęcie 2.2). Oka-
zuje się, że tlen ma poziom rezonansu tuż poniżej tego, co jest produkowane
tak, że trochę węgla zmienia się na tlen, i w ten sposób węgiel pretrwa. John
Barrow z Centrum Astronomicznego na Uniwersytecie Sussex nazywa to „pra-
wie cudownie.”34 Oblicza się, że gdyby poziom rezonansu węgla był o cztery
procent niższy, lub gdyby poziom tlenu był o jeden procent wyższy, węgla w
ogóle nie byłoby.35 Niektórym wydaje się, że Bóg lubił atom węgla.

Niezwykłe przewidywania Hoyle’a i eksperymentalny dowód, że   to było
prawdą, są jednym z przełomowych wydarzeń w kosmologii, które według
niektórych „nie można przecenić.”36 Takie wydarzenia pokazują, w jaki sposób
nauka może przewidywać. Jest to nauka w najlepszym wydaniu, a naukowcy
chcą się upewnić, aby takie rzeczy nie przewidywać. Sam Hoyle, który od-
rzuca pomysł o Bogu i religię Biblii37, był również nieco zdumiony wynikami.
Stwierdził, że rozsądna interpretacja faktów sugeruje, że superintelekt bawi
się fizyką, a także  chemią i biologią, i że nie ma żadnych ślepych sił, o których
warto mówić. Liczby, uzyskane z faktów są tak zdumiewające, że wniosek ten
jest prawie niezaprzeczalny.”38 Kosmolodzy John Gribbin i Martin Rees, który
podobnie jak Hoyle, nie uważają, że Bóg stworzył wszechświat, są również
zaskoczeni, stwierdzając, że: „Nie ma lepszego dowodu na potwierdzenie tezy,
że wszechświat został zaprojektowany dla naszego dobra – stworzony dla czło-
wieka”39. Nieważne, czy uważa się, że węgiel powstał w gwiazdach, jak wiele
kosmologów wierzy, czy w jakimś innym procesie, trudno jest uciec sugestię,
że szczególne czynniki są związane z jego kluczową rolą dla organizmów ży-
wych.
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Oddziaływanie silne. W fizyce istnieją cztery podstawowe siły. Siły ich sta-
łych podstawowych są niezwykle przydatne do ich funkcji. Najmocniejszą z
tych czterech sił jest oddziaływanie silne, które wiąże kwarki w protony i neu-
trony, a nich w jądra atomowe. Na szczęście, siła ta działa tylko na bardzo
krótkich dystansach w jądrze atomów, w przeciwnym razie wszechświat byłby
tylko bezkszałtną masą trzymaną razem przez oddziaływanie silne, a nie by-
łoby pojedynczych atomów, gwiazd lub galaktyk. Wydaje się, że oddziaływa-
nie silne musi leżeć w wąskich granicach, aby poprawnie funkcjonować.
Gdyby siła ta była o dwa procent silniejsza, nie mielibyśmy wodoru40, a bez
wodoru nie byłoby: Słońca dla ciepłoty; wody, która jest niezbędna dla życia;
i żadnych żywych organizmów, których związki organiczne mają obfitość
wodoru. Jeśli oddziaływanie silne byłoby o pięć procent słabsze, we wszech-
świecie istniałby tylko wodór41, a wszystko byłoby proste i bardzo nudne!

Oddziaływanie słabe. Oddziaływanie słabe jest  tysiąc razy słabsze niż od-
działywanie silne. Siła ta działa na niektóre cząstki wewnątrz jądra atomu i
kontroluje pewne formy radioaktywnego rozkładu atomów. Oddziaływanie
słabe kontroluje spalanie wodoru na Słońcu, dzięki czemu ono może trwać
przez miliardy lat zamiast jego eksplozji. Gdyby siła ta była nieco silniejsza,
hel, produkt fuzji na Słońcu, nie powstałby; a jeśli byłaby nieco słabsza, na
słońcu nie byłoby wodoru.42

Siła elektromagnetyczna. Siła ta działa poza jądrem atomowym i reaguje
z cząstkami naładowanymi. Ma wiele wspólnego z zasadami, które regulują
zmiany chemiczne. Funkcjonuje w taki sposób, że kieruje elektronami, gdy
elektorny krążą wokół jądra atomu, i kiedy te elektrony zmieniają orbity, mogą
uwolnić część swojej energii w postaci światła widzialnego. Siła ta jest bardzo
zaangażowana w światło, które dostajemy od Słońca. Gdyby była nieco sil-
niejsza, gwiazdy, takie jak nasze Słońce, byłyby czerwonymi gwiazdami i za
zimne, aby nam dawać ciepłotę, której potrzebujemy. Jeśli byłaby nieco słab-
sza, gwiazdy byłyby krótkotrwałe, bardzo duże niebieskie gwiazdy, mieliśmy
zbyt dużo ciepłoty, ale tylko na krótki czas.

Grawitacja. W przeciwieństwie do innych trzech sił, o których mówiliśmy,
grawitacja jest bardzo słaba. Oddziaływanie silne jest zdumiewająco 1039 razy
silniejsze niż grawitacja. Jednak, w przeciwieństwie do oddziaływanie silnego,
która działa tylko jądrze atomów, grawitacja jest bardzo dalekosiężna, mani-
festując swoją siłę przyciągania pomiędzy galaktykami. Grawitacja utrzymuje
galaktyki razem, kieruje gwiazdami, utrzymuje razem materii gwiazd. To nie-
zwykle ważna siła, która musi być dostosowana do bardzo precyzyjnej warto-
ści, aby dać nam zrównoważony wszechświat.

Fizycy próbowali znaleźć związek między czterema podstawowymi siłami
i tzw. Wielką teorią zjednoczoną, ale związek przyczynowy pomiędzy grawi-
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tacją a innymi siłami jeszcze nie potwierdzony. W tych czterech siłach stwier-
dzamy, że każda wydaje się być na odpowiednim poziomie dla bardzo kon-
kretnej funkcji, którą wykonuje, i dla jej stosunek do innych sił.

Jedną z delikatnych równowagi, która została zauważona, jest dokładny
związek między grawitacją a elektromagnetyzmem. Fizyk Paul Davies ko-
mentuje: „Obliczenia wskazują, że zmiany mocy siły tylko jednej 1040-tej czę-
ści oznaczałyby katastrofę dla gwiazd takich jak Słońce”.44 W takich
warunkach nie byłoby naszego dobroczynnego słońca, które nas rozgrzewa.
1040-ta część jest taką malutką wartością, że trudno ją sobie wyobrazić. Hipo-
tetyczny przykład może w tym pomóc. Załóżmy, że mieliśmy kupę drewnia-
nych zapałek, ogromną okrąglą kupę, znacznie większą od całej objętości
Ziemi, nie tylko milion razy większą niż objętość naszej planety, a ponad mi-
lion razy milion większą niż objętość Ziemi, tak wielką, że ledwie mogłaby
się zmieścić między Ziemią a Słońcem. Teraz, tylko jedna zapałka ma główkę,
inne zapałki są bez główek. Potrzebujemy tę jedną zapałkę z główką do roz-
palenia ogniska. Szansa na wylosowanie zapałki z głową, w pierwszej próbie,
bez patrzenia, jest mniejsza niż 1040. Większa jest szansa na znalezienie odpo-
wiednej zapałki, niż szansa, że grawitacja ma prawdziwą wartość.

Ile wiarygodne są takie liczby? Fizycy czasami mówią o jeszcze mniej-
szymi prawdopodobieństwami innych związków we wszechświecie, takich
jak 1050, 1060 lub 10100. Kilka lat temu takie postacie pomogły ustalić koncep-
cję, że wszechświat jest naprawdę dopracowany, a te liczby są teraz powszech-
nie akceptowane. Należy jednak pamiętać, że te odliczenia są oparte na bardzo
skomplikowanych danych i interpretacjach, i że wnioski są czasami kwestio-
nowane. Nawet niewielkie zmiany tych sił lub powiązanych czynników mog-
łyby głęboko zmienić wnioski. Z drugiej strony, mamy do czynienia z tyloma
niezwykle precyzyjnymi relacjami, że trudno jest nie stwierdzić, że w naszym
wszechświecie istnieje dostrojenie. W jaki sposób cztery siły omówione po-
wyżej wybierają swoje odpowiedne wartości w zdumiewającej rozpiętości 1039

razy, od najsłabszych do najsilniejszych; a następnie mieć właściwą sferę funk-
cjonowania, w jakiej działają, przez przypadek, w wyniku czego jest właściwie
poprawny wszechświat, który wygląda tak dobrze dostrojonym do wspierania
życia? 

Masa cząstek elementarnych. Wspomniano wcześniej, że w atomie proton
ma większą masę niż elektron; neutron waży bardzo nieznacznie więcej niż
proton. Precyzja tej niewielkej różnicy jest istotna. Stephen Hawking zwraca
uwagę, że jeśli ta różnica „nie byłaby dwukrotnie równa masie elektronu, nie
byłoby kilkaset lub więcej stabilnych nuklidów (elementów i ich izotopów),
które tworzą elementy i są podstawą chemii i biologii.45 Innymi słowy, tylko
nieznaczna zmiana masy protonu lub neutronu i mielibyśmy elementów che-
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micznych, ani żadnych większych rzeczy - planety, słońca i galaktyk. Masa
protonu nie może się różnić nawet o jeden promil.46

Przestzeń trujwymiarowa. Wiele rzeczy bierzemy za pewnik. Jedną z nich
jest liczba wymiarów przestrzeni; ale dlaczego trzy? Nie możemy myśleć o
żadnym wymiarze jako o kropce; jeden wymiar daje nam linię,  dwa po-
wierzchnię, a trzy obiekty stałe. Czas nazywamy czwartym wymiarem, ale
czas nie jest wymiarem przestrzeni. Teoria strun postuluje nawet jedenaście
wymiarów, ale wiele z nich zwija w niewidzialność i / lub nieistotność. Teoria
strun nie jest całkowicie zgodna i zasadniczo brakuje jej bezpośredniego do-
świadczenia.47

Ponownie, dlaczego przestrzeń ma tylko trzy wymiary? W oryginalnej kon-
figuracji wszechświata, dlaczego nie skończyliśmy z dwoma wymiarami lub
z czterema lub wielu innych? Dwuwymiarowy wszechświat byłby bardzo dzi-
waczny. Dwuwymiarowy kot rozpadłby się (zdjęcie 2.3), a dwuwymiarowa
kura też nie mogłaby trzymać się razem, a nawet nie mogłaby znosić jajka
dwuwymiarowe dla dwuwymiarowych omlety, które byłyby bardzo płaskie.
Inteligentne życie w jakimkolwiek stopniu skomplikowania nie mogłoby ist-
nieć w dwóch wymiarach; potrzebuje ono trójwymiarowy wszechświat. I oka-
zuje się, że cztery wymiary przestrzeni (nie wliczając czas) są również
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katastrofalne. Grawitacja utrzymuje naszą Ziemię w jej orbicie wokół Słońca,
żeby Ziemia nie poszła prosto w kosmos, jak mogłoby się spodziewać. W czte-
rowymiarowym wszechświecie, „orbitująca planeta, który została spowolniona
- nawet nieznacznie – rzuciłaby się coraz szybciej w kierunku Słońca, a nie
posunięłaby w nieco mniejszą orbitę... odwrotnie, na orbitująca planeta, która
została nieznacznie przyspieszona, szybko poszłaby na zewnątz, do ciem-
noty.”48 Ta relacja została zauważona dawno temu; słynny teolog William
Paley wskazał na ten specjalny dowód projektu przez Boga dwa wieki temu.
Okazuje się, że na poziomie atomowym, w czterowymiarowym wszechświe-
cie, mielibyśmy ten sam problem, bo nie mielibyśmy stabilnych orbit elektro-
nów wokół jądra i „nie mielibyśmy atomy, jakie znamy.”49

Skąd wzięły się prawa przyrody? Większość naukowców ma głęboki sza-
cunek do praw natury. Te prawa czynią naukę możliwą, zrozumiałą, logiczną
i niezwykle fascynującą. Na przykład, siła grawitacja i siły elektromagne-
tyczne podążają za tym, co nazywamy prawem odwrotnych kwadratowów.
Zmniejszają siłę proporcjonalnie do kwadratu z odległością od źródła. Jeśli
podwojemy odległość, ich siła wynosi tylko jedną czwartę tego, co było w
oryginalnej odległości, co wyjaśnia, dlaczego światło świecy słabnie tak
szybko, jak oddalamy się od niego. Wiele innych praw stosuje bardzo precy-
zyjne i skomplikowane relacje matematyczne. Jak powstała taka precyzja?
Skąd wzięły się prawa przyrody, które często reprezentują określone wartości
i skomplikowane relacje? W warunkach naturalistycznych, w których nie ma
Boga, trzeba postulować dużo precyzyjnych przypadkowych wydarzeń i oko-
liczności.

Można sugerować, że prawa te wynikły z konieczności istnienia, ale to jest
dużą spekulacją. Dlaczego nie istiniejłą takie nieorganizowane bezkształtne
masy we wszechświecie? Tego można oczekiwać od przypadkowej aktywno-
ści, ale to nie jest to, czego znajdujemy. Zamiast tego odkrywamy kwarki i
wszelkiego rodzaju inne subatomowe cząstki, które współdziałają ze sobą,
tworząc ponad sto bardzo zorganizowanych elementów. Interakcje te czasami
uwalniają energię, jak ma to miejsce w przypadku Słońca, czy też powodują
wszelkie istotne zmiany chemiczne, które są niezbędne dla życia, takie jak
produkcja hormonów. Te skomplikowane atomy tworzą rzeczy mniejsze niż
cząsteczki wody, ale też duże, jak słońce, galaktyki i cały wszechświat. Orga-
nizacja materii jest bardzo skomplikowana, skoordynowana i wysoce wszech-
stronna.

W jaki sposób zorganizowany wszechświat mógł powstać z niczego i po
prostu przypadkowo mieć prawa niezbędne do jego istnienia? To wszystko
wydaje się być przeciwnie z tendencją do dezorganizacji, którą normalnie wi-
dzimy w przyrodzie. Aktywne rzeczy mają tendencję do zmieszają, a nie do
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zorganizowania. Kiedy deszcz pada na kurz lub tornado dmucha wokół
domów, rzeczy mają tendencję do zmieszani. Mają tendencji do organizowania
się tak samo jak eksplozja w fabryce drukarskiej ma tendencje do produko-
wania słownika. Te przykłady ilustrują pewne konsekwencje drugiego prawa
termodynamiki, które wskazuje, że zmiany w naturze mają tendencję do dez-
organizacji, do mieszania rzeczy, a im więcej czasu płynie, tym więcej rzeczy
będzie chaotycznie. Ta dezorganizacja nazywa się entropią. Im więcej rzeczy
mieszają się, tym większa entropia, a im bardziej rzeczy są zorganizowane en-
tropia jest mniejsza. Często zauważam wzrost entropii na moim biurku, gdy
książki, artykuły, listy, dyski i faksy mieszają się ze sobą. Zgodnie z drugą za-
sadą termodynamiki, wszechświat zmierza ku maksymalnej dezorganizacji lub
entropii, co wskazuje na to, że musiał być bardziej zorganizowany na początku
niż teraz. Nieważne czy wierzymy, że wszechświat powstał w momencie Wiel-
kiego Wybuchu czy w jakikolwiek inny sposób, drugie prawo termodynamiki
oznacza, że   wszechświat ma zarówno początek i organizatora. Gdyby wszech-
świat istniał „od zawsze”, oczekiwalibyśmy, że teraz byłby bardzo zdezorga-
nizowany, ale nadal jest bardzo zorganizowany, co sugeruje dość niedawne
pochodzenie.

Prawdopodobieństwo, że organizacja wszechświata nastąpiła przypadkowo
okazuje się być mniejsze niż jakiekolwiek normalne interpretacje prawdopo-
dobnych możliwości. Roger Penrose, fizyk i matematyk Uniwersytetu
Oksfordzkiego, w kontekście prawdopodobieństwa, zauważył: „Jaka była ob-
jętość kosmosu w pierwszej fazie... którą Stwórca musiał planować, aby za-
pewnić wszechświat zgodny z drugim prawem termodynamiki i z tym, co
widzimy? ... celem Stwórcy musiała być: precyzja do dokładności jeden do
1010(123).50 „Jest to niewiarygodnie małe prawdopodobieństwo. Takie dane su-
gerują, że bez Stwórcy, zorganizowany wszechświat, w którym żyjemy, sta-
nowi się szansą 1/ 1 z 10123 zerami.51 Jeśli spróbujemy zapisać ten numer,
umieszczając zero na każdym atomie w znanym wszechświecie, zostalibyśmy
bez atomów zanim zoszalibyśmy bez zer. Wszechświat ma tylko około 1078

atomów. Takie nieprawdopodobieństwa powinny zachęcać każdego do poszu-
kiwania innych alternatyw dla powstania wszechświata zamiast zwykłego
zbiegu okoliczności. Wielu naukowców rozpoznaje te nieprawdopodobień-
stwa, ale nie proponują żadnych realistycznych alternatyw, które pasowałyby
do ograniczeń materialistycznych, które wykluczają istnienie Boga.

Odpowiedzi na dowody dostrojenia
Niewiele ludzi negueje niezwykłą naturzę danych o dostrojeniu wszech-

świata, chociaż niektórzy ją minimalizują. Lista niezwykłych cech jest znacz-
nie dłuższa niż kilka przykładów podanych powyżej. Hugh Ross wymienia
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siedemdziesiąt cztery z nich oraz inne parametry niezbędne do życia.52 Czy-
telnik może skonsultować się z większą liczbą literatury na ten temat, która w
ciągu ostatnich dwóch dekad stała się obfita.53 Czy dostrojenie wczeschświata
oznacza, że istnieje Bóg, który jest inteligentnym Stwórcą wszechświata? Nie-
koniecznie, według niektórych organów w tej dziedzinie, ale ich argumentacja
nie jest imponująca. Odpowiedzi na te dane są rozmaite, fascynujące i poucza-
jące. Omówimy trzy główne interpretacji, które negują istnienie Boga.

Antropiczna zasada kosmologiczna. Możemy spędzić wiele godzin czyta-
jąc literaturę naukową, próbując zrozumieć, co jest antropiczna zasada (antro-
piczna zasada kosmologiczna), ale nie możemy oczekiwać odpowiedź
końcowych. Filozof John Leslie uogólnia zasade tę: „Wszystkie inteligentne
istoty żyjące, które istnieją, można znaleźć tam, gdzie możliwe jest inteligentne
życie”.54 Jest to oczywiste stwierdzenie i trudno odpowiedzieć na pytanie, jak
wszechświat stał się dostrojony. Dwaj specjaliści, John Barrow i Frank Tipler,
mówiąc o zasadzie antropicznej, sugerują, że „Astronomowie, wydaje się,
lubią pozostawić niewielką elastyczność w formułowaniu, być może z na-
dzieją, żeby ono łatwiej stało się ważnym  w przyszłości.”55 Koncepcja ta jest
źle zdefiniowana, różni autorzy interpretują ją na różne sposoby, a wiodący
architekt koncepcji, Brandon Carter56, żaluje, ponieważ w swoim opisie użył
słowa „antropiczny”, które odnosi się do ludzi.57 Zasada antropiczna jest cza-
sami mylona z „równowagami antropologicznymi” i „przypadkami antropicz-
nymi”, odnoszącymi się zwłaszcza do danych o dostrojeniu wszechświata.

Zasada antropiczna ma co najmniej cztery warianty: słaby, mocny, uczest-
niczący i końcowy. Chociaż te cztery warianty są trudne do zdefiniowania,
ogólnie rzecz biorąc, słaby wariant koncentruje się na tym, że obserwatorzy
muszą być w warunkach umożliwiających życie. Mocny wariant podkreśla,
że wszechświat musiał mieć pewne warunki życia, aby rozwinęło się życie na
pewnym stopniu. Wariant uczestniczący wywodzi się z pewnych idei z teorii
kwantowej i sugeruje osobliwe założenie, że uczestnictwo obserwatora jest
poruszającą siłą w kosmosie. Konńcowa zasada antropologiczna patrzy w
przyszłość, proponując, że przetwarzanie informacji polepszy wszechświat do
tego stopnia, że nawet nasza świadomość zostanie zachowana, osiągając w ten
sposób pewną formę nieśmiertelności.

Zasada antropiczna czasami używa się do podkreślenia naszej szczególnej
uprzywilejowanej pozycji we wszechświecie. Wszechświat bez życia nie byłby
obserwowany, stąd nasza sytuacja jest niezwykła i patrzymy na rzeczy z wy-
branej, chociaż ograniczonej perspektywy obserwatora. W tym zakresie zasada
ta może mieć pewną ważność, ale nasz niezwykły przywilej obserwatora może
również oznaczać specjalny projekt Boga, co nie jest zwykłą interpretacją tej
zasady. Czasami kwestia dostrojonego wszechświata odpowiada faktem, że
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jeśli wszystko nie byłoby tak, nas nie byłoby tutaj.58 Ten rodzaj odpowiedzi
nazywa się non sequitur, odpowiedź nie dotyczy pytania. Jest podobne to do
tego, że jesteśmy w pustyni i pytamy o to, skąd pochodzi woda w oazie i do-
stajemy odpowiedź, że jeśli nie byłoby wody tam, to tam nie byłoby drzew.

Chociaż literatura omawiająca antropiczną zasadę kosmologiczną jest ob-
szerna59, zrozumiałe jest, że to koncepcja kontrowersyjna. Niektórzy naukowcy
i filozofowie skomentowali tą koncepcje albo jej aspekty jako „bez jakiego-
kolwiek znaczenia fizycznego”60, “przewrócił pierwotny argument do góry no-
gami”61, „w ogóle nie ma żadnego wytłumaczenia”62 i „antropiczne zasady
służą jedynie do konfuzji”63. Oczywiście, że zasada antropiczna nie jest obiek-
tywną nauką.

Wyjaśnienie wiele wszechświatów. Czy mogłyby istnieć inne wszech-
światy, o których nie wiemy? Czy mogłoby istnieć wiele wszechświatów róż-
nego rodzaju? To wszystko jest możliwe, a za pomocą liczb możemy
sugerować, że istnieje nieskończona liczba wszechświatów, i że nasz wszech-
świat właśnie przez przypadek ma wszystkie cechy konieczne dla życia. Po-
mysł ten otrzymał poważne rozważenie jako odpowiedź na bardzo dostrojony
wszechświat, w którym się znajdujemy. Po prostu jesteśmy w prawdziwym
wszechświecie wśród wielu innych. Jest to niewystarczające myślenie, które
nie jest potwierdzone. Z takimi argumentatmi możemy wyjaśnić prawie
wszystko, co chcemy, więc są one w zasadzie bezużyteczne. Cokolwiek znaj-
demy, możemy po prostu powiedzieć, że akurat w ten sposób zdarzyło się w
jednym na miliardę wszechświatów. Prawdziwym problemem jest pytanie,
gdzie znajdują się te inne wszechświaty? Gdzie są jakiekolwiek dowody nau-
kowy, że te wszechświaty istnieją? Wydaje się, że nie istnieje żadny.

Czołowe Kosmolodzy jak Martin Rees i Stephen Hawking czasami ostroż-
nie popierają ideę wielu wszechświatów. Niektóre kojarzy ten pomysł z inter-
pretacjami zasady antropicznej, a inni zupełnie nie zgadzają się z tym. Nie jest
to obszar, w którym można znaleźć żadnej zgody. Pomysł o wielu wszech-
światach jest żyzny grunt na rozmiślanie o naszej egzystencji, życiu i kosmosu.
Nie jest trudno zajść do tych wyobrażeń, zwłaszcza gdy można z nimi zmie-
szać niezatwierdzone rzeczywistości, aby wszystko wyglądało bardziej praw-
dopodobne.64 Humorysta Mark Twain komentuje: „Jest coś fascynującego w
nauce. Dostaje się tak dobry dochód od przypuszczenia z takiej nieznacznej
inwestycji faktów.”65 Nie może to być tak daleko od prawdy. Istnieje ważny
element,  w tym aforyzmie: „Kosmolodzy często robią blędy, ale rzadko wąt-
pią.”

Istnieją inne koncepcje światów lub innych miejscach, gdzie życie nie jest
na bazie węgla, jak życie na Ziemi, ale na bazie stałego wodoru i płynnej siarki.
Krzem i bor są ulubionymi kandydatami na podstawie dla podstawy innych
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form życia, które nie opierają się na węglu, jak życie na Ziemi. Istnieją suges-
tie, że życie nie musi być oparte na atomach, ale na sile jądrowej lub grawitacji.
Życie mogłoby istnieć w postaci cywilizacji znalezionej w gwiazdach neutro-
nowych. Może istnieją wszechświaty, czyja natura jest dla nas niezrozumiała,
albo nasz Układ Słoneczny jest ekwiwalentem jednego atomu w znacznie
większym schemacie rzeczy. Filozof John Leslie komentuje: „To są takie spe-
kulacje, które sprawiają, aby hipoteza o Bogu była naprawdę możliwa.”66

Można twierdzić, że zawsze istnieje możliwość, że tam są wszelkiego ro-
dzaju inne wszechświaty, i można oferować różne założenia, ale to nie jest
nauka, to tylko wyobraźnia. W odniesieniu do nieskończonej liczby wszech-
światów, kosmolog Hugh Ross odpowiednio komentuje: „Ta propozycja jest
rażącym nadużyciem teorii prawdopodobieństwa. Zakłada ona korzyści z nie-
skończonej wielkości wzorca bez żadnych dowodów, że wielkość wzorca prze-
kracza jeden.”67 „Jedynym wzorcem, który mamy jest nasz własny
wszechświat, i wydaje się, że nie istinieje żaden inny. Należy postulować bar-
dzo dużo wszechświatów, aby spróbować zmniejszyć wszelkie nieprawdopo-
dobieństwa w dopracowanym wszechświecie, w którym żyjemy. Taka sugestia
jest poważnym naruszeniem przeciw zasady naukowej zwanej Brzytwą
Ockhama. Zasada ta stara się stłumić spekulacji, że wyjaśnienia nie mnożą się
przez to, co jest koniecznie. Postulacja wiele wszechświatów nie jest ostroż-
nym rozumowaniem na podstawie znanych faktów, a szerzającą spekulacją.

Bardzo dostrojony wszechświat wskazuje na dizajn. Nie wszystkie dowody
dostrojenia wszechświata mogą być prawidłowe, oczekuje się, że niektóre z
naszych interpretacji naukowych zmieną się w czasie. Jednak duża liczba przy-
kładów i niesamowita dokładność wielu z nich sprawiają, że niezwykle trudno
jest uważać, że to wszystko przypadek. Ponadto, wartości te są zazwyczaj po-
wiązane. Leslie słusznie komentuje: „Jedna mała zmiana i kosmos zapada w
tysięcznej sekundy lub rozpada się tak szybko, że wkrótce staje się gazem zbyt
rozcieńczonym, aby być grawitacyjnie związanym”.68 Trzeba też mieć na uwa-
dze, jak to zilustrowane wcześniej w przykładach z rzucaniem kostkami, że
poprawne matematyczne wyrażenie połączenia kilku nieprawdopodobieństw
dostaje się przez mnożenie tych wartości. To sprawia, że   całkowite prawdo-
podobieństwo dla dostrojonego wszechświata jest o wiele mniejsze niż  od-
dzielne prawdopodobieństwa.

Czy jest możliwe, że to wszystko stało się przez przypadek? Ilu z tych do-
strojonych wartości możemy wyjaśnić i nadal być przekonany, że jeśmy ob-
jektywni? Nie istnieją granice tego, co będziemy akceptować. Na przykład,
można fantazjować, że wszystkie cząstki we wszechświecie przypadkowo po-
wstały dziesięć sekund temu, i że po prostu stało się, że produkują konfigura-
cję, którą możemy znaleźć w przyrodzie. Jednakże, racjonalność i chęć do

56

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 56



znalezienia tego, co jest prawdą, będzie dyktować, abyśmy poszukali bardziej
rozsądne alternatywy. Rzeczywistość, którą widzimy wokół nas nie jest kap-
ryśna. Dowody, które mamy, potwierdzają pewny rodzaj projekta (dyzajna)
dostrojonego wszechświata.

Kilka wiodących astronomów jak Robert Jastrow, założyciel instytutu God-
dard Institute for Space Studies, i Owen Gingerich z Smithsoniańskie Obser-
watorium Astronomiczne w Harwardzie (Smithsonian Astrophysical Obser-
vatory of Harvard), sprzyjają interpretacji wzsystkiego projektem. Astronom
George Greenstein mówi: „Jak badamy wszystkie dowody, wciąż  wydaje się,
że   niektóra nadprzyrodzona akcja - czy raczej Agens - muszą być zaangażo-
wane. Czy to możliwe, że nagle, bez intencji, doszliśmy do dowodu nauko-
wego na istnienie Istoty Najwyższej? Czy to Bóg, który przedsięwziął z taką
opatrznością kszałtował kosmos dla naszego dobra?69 „Częścią bodźca do ta-
kich wniosków pochodzi z przekonania, że   dobroczynny Twórca objawił się
w świętych pismach zwanych Biblią. Niektórzy naukowcy czują się niewy-
godne, jeśli chodzi o mieszaniu nauki i religii, bez względu na wiele dowodów
na istnienie Twórcy. Jednakże, jeśli mamy nadzieję na znalezienie prawdy,
może musimy odrzucić przesądy, podejść do danych z otwartym umysłem, i
śledzić dowody gziekolwiek.

Komentarze
Podczas gdy wszechświat jest ogromny, możemy również stwierdzić, że to

wszystko składa się z cząstek subatomowych. Wszystkie te części są związane
prawami i wieloma innymi czynnikami, które sprawiają, że możliwe istnienie
wszechświata, który może podtrzymywać życie. Precyzja, którą widzimy, zde-
cydowanie wskazuje, że istnieje projektant wszechświata (tabela 2.1). Niektó-
rzy naukowcy przyjęli ten wniosek, inni nie przyjęli.

Niektórzy próbowali przypisać istnienie tych czynników niejasnemu typowi
zasady antroficznej, inni do wielokrotności wyimaginowanych światów. Ale
ilu przypadków precyzyjnego dostrojenia człowiek powienien znaleźć, aby
przyznać, że naprawdę potrzebne są wyjaśnienia? Jeśli chce się uniknąć
wniosku, że istnieje projektant, można odwołać się do alternatyw podanych
powyżej. One jednak zasadniczo odwracają uwagę od prawie kupy danych
naukowych wskazujących, że jakaś inteligencja musiała dostrojić materię i
siły wszechświata, żeby wszechświat był stosowny do życia. Każdy taki pro-
jektant oczywiście prześcignąłby wszechświat, który sam stworzył.
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Mikroby
Pewna pani, która wkrótce powinna była urodzić dziecko, płakała. Ona zos-

tała przydzielona do Pierwszej kliniki, było to jedynym miejscem, do którego
nie chciała iść. Pani chciała iść do Drugiej kliniki. Wyjaśniła Dr Ignazowi
Semmelweis’owi, że matki są bardziej narażone na śmierć w Pierwszej klinice
niż w Drugiej. Ta informacja zmartwiła Semmelweis’a, który był młodym le-
karzem dyżurnym w Pierwszej klinice. Czy pani ta ma rację? Postanowił to
sprawdzić. Liczby były zadziwiające. Patrząc na zapisy w szpitalu okazało się,
że w ciągu sześciu lat prawie dwa tysiące kobiet zmarło w Pierwszej klinice,
a mniej niż siedemset w Drugiej.2 To stało się w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu
w Austrii półtora wieku temu, kiedy epidemie gorączki połogowej nie były
tak rzadkie. Zbyt często, około czterech dni po porodzie, nowe matki dostałyby
gorączki i prawie zawsze umierały w ciągu tygodnia. Uważano, że choroba
spowodowana jakimś rodzajem szkodliwych oparów w powietrzu lub proble-
mami z mlekiem matki; czasami świeże powietrze stosowano było jako środek
kontrolny. Wszystko to nie wyjaśnia, dlaczego śmiertelność w Pierwszej kli-
nice była prawie trzy razy wyższa niż w Drugiej.

Pierwszą kliniką rządzili sanitariusze, którzy badali ciała zmarłych. Po-
łożne, które nie uczestniczyły w takich badaniach, rządziły Drugą kliniką. Czy
mogło to mieć coś wspólnego z dramatyczną różnicą w śmiertelności? Przełom
nastąpił, gdy jeden z kolegów Semmelweis’a skaleczył się podczas zrobienia
autopsji. Dostał gorączki w czwartym dniu i wkrótce potem zmarł. Autopsja
jego ciała wykazała tego samego rodzaju wyniki jak u kobiet, które zmarły z
powodu gorączki połogowej. Ale to był mężczyzna z gorączką połogową, cho-
ciaż uważano, że to choroba kobiet! Czy możliwe, że przez sklaczenie się, ten
kolega miał za dużo kontaktu z ciałem kobiety, która zmarła od tej strasznej
choroby? Semmelweis wprowadził ścisłe procedury, używając chlora do mycia
rąk, aby uniemożliwić przeniesienie tego, co nazwał „trucizną ze zwłok”, z
ciał zmarłych na pacjenty w Pierwszej klinice. Wyniki były dramatyczne;
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Rozdział 3

Jak powstało życie?
Powstacie życia wygląda mi tak samo niezrozumiałe jak 

zawsze, zaskakująca, ale niewyjaśniona rzecz.1

Frankin Harold, biochemik
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śmiertelność spadła z 20% na około 1%. Przyczyną tak wiele zgonów było to,
że lekarze wykonywali autopsji na kobietach, które zmarły od gorączki poło-
gowej, a potem zajmowali się położnicami bez mycia rąk, przekazując śmier-
telną chorobę.

Można by pomyśleć, że sukces Semmelweis’a był uznany za wielki prze-
łom, ale zbyt często ludzie nie przestrzegają dokąd dane ich prowadzą. Chociaż
niektórzy przyjęli wnioski Semmelweis’a, zakład medyczny nie zgadzał się.
Zazdrość czaiła się w szpitalu i było trudno przyznać, że może lekarze spo-
wodowali tak wiele zgonów. Poza tym, istnieły szpitale, które nie wykonywały
żadnych autopsji i miały bardzo wysoki procent śmiertelności, nawer 26%.
Pomysł o myciu rąk chlorem został wyśmiany. Szef Semmelweis’a w Wiedniu
nie odnowił jego kontrakt. Wiele petycji spowodowało ofertę gorszej pozycji.
Zniechęcony i przygnębiony Semmelweis cicho opuścił Wiedeń, wracając do
rodzinnych Węgrów, nawet bez kontaktowania swoich przyjaciół.

W 1861. roku Semmelweis opublikował wyniki swoich badań  o tym, w
jaki sposób przeszkodzić gorączkę połogu. Posłał ich wieloma lekarzami w
Europie, ale badania te nie zostały dobrze przyjęte. Społeczność zawodowa
wierzyła, że jego idea została skompromitowana. Coraz bardziej zmartwiony
dla młodych matek, które umierały, Semmelweis wysłał oskarżycielske arty-
kuły potępiające tych, którzy rozprzestrzeniają tę chorobę. Stał się mocno za-
niepokojony i jego depresja pogłębiła. Jego żona w końcu zgodziła się, żeby
został zabrany do szpitala psychiatrycznego, w którym zmarł dwa tygodnie
później, przyłącząc tysiącami matek, które również były ofiarami zamkniętych
umysłów i uprzedzeń. Opór na prawdę może być groźny. Na szczęście, kilka
lat później uznano, że Semmelweis miał rację, a obecnie on jest uznany jako
człowiek, który doprowadził do zwycięstwa nad tak bardzo śmiertelną go-
rączką połogową.

Semmelweis i inni jego współczesni nie wiedziały, że gorączkę połogową
powoduje mały żywy mikroorganizm, podobny do  bakterii, które powodują
zapalenie gardła i szkarlatynę. Wtedy kilka naukowców zaczynają odkrywać
świat maleńkich organizmów, ale solidne połączenia między mikroorganiz-
mami i chorobami zakaźnymi nie zostały jeszcze ustalone. Obecnie, ze
względu na dramatyczne postępy w nauce, wiemy który mikrob (zarazka) po-
woduje pewną chorobę i wiele książek można napisać tylko o jednym mikro-
bie.

Mikroorganizmy są bardzo złożone. Jednym z najlepiej przebadanych z
nich jest Escherichia coli, którą można znaleźć w wielu miejscach, jak w prze-
wodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, nawet w glebie. Chociaż jest to zwykle
nieszkodliwy mikrob, kilka z nich są strasznymi zarazkami. Jest to mikroor-
ganizm w kształcie patyka, który jest tak mały, że pięćset takich mikroorga-
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nizmów umieszczonych jeden do drugiego są długie tylko jeden milimetr. Cho-
ciaż jest bardzo mały, odkryliśmy, że jest bardzo złożony. Na zewnątrz, każda
bakteria ma cztery do dziesięciu wydłużonych włókien spiralnych (wici) wy-
stających z ciała, które ją poruszają obracając się. (rysunek 3.2. po lewej stro-
nie). „Silnik”, który znajduje się w podstawie tych wici, został dokładnie
zbadany3 i jest dobrym przykładem koncepcji nieredukowalnej złożoności,
którą rozważymy później. Wewnątrz, około dwie trzecie mikroba Escherichia
coli składa się z około czterdziestu miliardów cząsteczek wody. Reszta jest
zadumiewająco złożona. Gdy mówimy o złożoności, mówimy o częściach,
które są od siebie zależne, aby funkcjonowały prawidłowo4, a nie o  tylko wiele
niepowiązanych części.

DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest centrum informacyjnym, które
kieruje działaniami komórki, zapewniając kod genetyczny, który w przypadku
Escherichia coli koduje ponad cztery tysiące różnych rodzajów cząsteczek
białka. DNA to cienka nitkowa pętla kwasu nukleinowego, która jest aż tak
długa, że   musi być wielokrotnie skręcona, żeby pasowała do mikroba. W rze-
czywistości DNA jest osiemset razy dłuższy niż sam mikrob! Jest niezrozu-
miałe w jaki sposób organizmowi udaje się uzyskać dostęp do całej informacji
genetycznej. Tabela 3.1 podaje niektóre szczegóły dotyczące budowy jednego
organizmu Escherichia coli. Białka, węglowodany (polisacharydy), lipidy
(substancje tłuszczopodobne) i inne specjalne cząsteczki zawierają około pię-
ciu tysięcy różnych rodzajów cząsteczek, z których większość jest wielokrotnie
replikowano, w sumie kilkaset milionów specjalnych cząsteczek w jednym
mikroskopijnym mikrobie. Tylko dlatego, że coś jest małe, nie oznacza, że   jest
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Tabela 3.1. SZACOWANY SKŁAD KOMÓRKI ESCHERICHIA COLI*

Komponent Liczba cząsteczek Liczba rodzajów cząsteczek

Białka 2.400.000 4288   
Rybosomy (20.000) (1)
DNA 2 1
RNA 255.480 663
Polisacharydy 1.400.000 3
Lipidy 22.000.000 50
Małe metabolity i jony      280.000.000 800
Woda 40.000.000.000 1

* Na podstawie informacji z: Blattner FR, et al. 1997. The complete genome of Escherichia Coli
K-12. Science 227:1453-1474; Harold FM. 2001. The way of cell: Molecules, organisms and the
ordrer of life, New York: Oxford University Press, p 68; Javor GT. 1998. Life: An evidence for cre-
ation. 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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to proste. To, co kiedyś uważano za proste życie, okazuje się niewiarygodnie
złożone. Kłopotliwe pytanie brzmi: w jaki sposób taka złożoność kiedykolwiek
się zorganizowała?

Ostrzeżenie: kolejne cztery akapity nie są łatwe do odczytania, ale powin-
niśmy rozumieć ich znaczenie, nawet jeśli nie pamiętamy wszystkich szcze-
gółów. Sam DNA to złożona cząsteczka w kształcie skręconej drabiny.
Szczegóły jednej małej części są pokazane na rysunku 3.1. Cząsteczka składa
się z podstawowych jednostek nazywanych nukleotydami, które składają się
z węglowodana, fosforanu i, najważniejszych, zasad, które dostarczają infor-
macji poprzez kod genetyczny potrzebny do zbudowania i uruchomienia ko-
mórki takiej jak Escherichia coli. Istnieją cztery rodzaje zasad w DNA:
adenina, tymina, guanina i cytozyna; w skrócie A, T, G i C. W przypadku RNA
(kwasu rybonukleinowego), który jest podobny do DNA i jest ważny w prze-
kazywaniu informacji w komórce, tyminę (T) zastępuje się uracylem (U).
DNA Escherichia coli składa się z 4 639 221 zasad.5

Białka są wszechstronnymi cząsteczkami, które działają zarówno jako pra-
cownicy i jako strukturalne części komórek. Są zbudowane z wielu setek pro-
stszych cząsteczek lub bloków budulcowych zwanych aminokwasami. W
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Rysunek 3.1. Struktura DNA. Podwójny helisa znajduje się po lewej stronie, a powi -
ększona część po prawej stronie. A, T, G, C reprezentują zasady: adeninę, tyminę, guaninę,
cytozynę. S oznacza węglowodan, P oznacza fosforan. Nukleotyd składa się z P, S i z A,
T, G lub C. Linia przerywana w prawym diagramie oznacza wiązanie wodorowe  między
zasadami, które łączy dwie nici DNA.
Wędług Rysunku 3. w Evard, R, Schrodetzki D. 1976. Chemical Evolution. Origins 3:9-37.
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organizmach żywych istnieje dwadzieścia różnych rodzajów aminokwasów.
Aminokwasy w białku są przyłączone od końca do końca jak ogniwa w łań-
cuchu lub kulki na sznurku (rysunek 3.2, pe lewej stronie). Łańcuch jest na-
stępnie wielokrotnie fałdowany, zwykle wspomagany przez specjalne duże
cząsteczki białka, zwane szaperonami. Końcowy kształt cząsteczki białka za-
leży od pozycji różnych rodzajów aminokwasów wzdłuż łańcucha. Kształt
białka jest niezwykle ważny dla jego funkcji i dopuszczalne są tylko niewielkie
zmiany w kolejności aminokwasów, żeby białko działało prawidłowo na od-
powiednim typie cząsteczki.

Kiedy komórka potrzebuje określonego białka, część odpowiedniego DNA
jest kopiowana do informacyjnych cząsteczek RNA. Te z kolei są odczytywane
przez transportujący RNA, który w połączeniu z cząsteczkami zwanymi syn-
tetazami aminoacyl-tRNA jest szczególny dla każdego rodzaju aminokwasów,
umieszcza prawidłowy aminokwas tam, gdzie jest potrzebny w białku, które
jest składane. Występuje to w wysoce wyspecjalizowanych strukturach zwa-
nych rybosomami (rysunek 3.2), w których aminokwasy są dodawane w ilości
od trzech do pięciu na sekundę. Rybosomy są złożone, składają się z około
pięćdziesięciu różnych cząsteczek białka i dużej ilości RNA. W jedenym or-
ganizmie Escherichia coli znajduje się dwadzieścia tysięcy rybosomów.
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Rysunek 3.2. Aktywność rybosomów. Rybosom porusza się w prawo, podczas kod w
iRNA pasuje do kodu w tRNA, która zawiera odpowiedny aminokwas dla tego kodu.
Aminokwasy łączą się w rybosomie i wychodzą jako białkowy łańcuch cząsteczek, który
jest islustrowany lewo. 
Według Rysunku 4.6 w Harold FM. 2001. The way of cell. Oxford, New York: Oxford University Press.
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W jaki sposób wybrany jest prawidłowy aminokwas przy tworzeniu cząs-
teczki białka? Dokonuje się tego za pomocą ważnego kodu genetycznego,
który składa się z zasad A T C i G DNA oraz zasad A U C i G RNA. Komputery
działają przy użyciu tylko dwóch rodzajów podstawowych symboli; przeciw-
nie, żywe organizmy wykorzystują cztery rodzaje zasad. Do kodowania jed-
nego aminokwasu potrzebne są trzy zasady. Na przykład w RNA, kody GAU
dla kodowania aminokwasu glicyny i kody CGC dla kodowania aminokwasu
argininy. Triplet lub jednostka zasad kodujących aminokwas nazywana jest
kodonem; kodony dla dwudziestu różnych rodzajów aminokwasów są w tabeli
3.2. Istnieją również kodony do uruchamiania i zatrzymywania procesu linii
produkcyjnej, która tworzy białka. Ponieważ istnieje 64 możliwych kodonów
i tylko 20 rodzajów aminokwasów w żywych organizmach, kilka różnych ko-
donów formułuje ten sam aminokwas. Używane są wszystkie możliwe ko-
dony.
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Tabela 3.2. KOD GENETYCZNY
Pierwsza      Druga litera Trzecia

litera          U C A G litera

Fenyloalanina Seryna        Tyrozyna Cistein U
U Fenyloalanina Seryna       Tyrozyna Cistein           C

Leucyna Seryna         Stop Stop               A
Leucyna Seryna         Stop Tryptofan     G

Leucyna Prolina         Histydyna Arginin        U
C Leucyna Prolina         Histydyna Arginin        C

Leucyna Prolina         Glutamina Arginin        A
Leucyna Prolina         Glutamina Arginin        G

Izoleucyna Treonina Asparagina Serin             U
A Izoleucyna Treonina Asparagina Serin             C

Izoleucyna Treonina Lizyna Arginin         A
Start, metionina Treonina Lizyna Arginin         G

Walina Alanina  Kwas asparaginowy  Glicin U
G Walina Alanina  Kwas asparaginowy  Glicin C

Walina Alanina  Kwas asparaginowy  Glicin A
Walina Alanina  Kwas asparaginowy  Glicin G

Aby znaleźć kodon pewnego aminokwasu, trzeba znaleźć jego nazwę  w tabeli i
patrzyć na kolumny i wierszy pierwszej, drugiej i trzeciej litery. Na przykład, kody
glutaminy to CAA i CAG.
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Wystarczy szczegółów. Moglibyśmy kontynuować, strona po stronie, opi-
sując wiele komórkowych systemów podobnych do systemu produkcji białek.
Już powinniśmy wiedzieć, że mikrob jest precyzyjny i niezwykle złożony. Tak
długo, jak istnieje Escherichia coli, jest ona nośnikiem tysięcy chemicznych
zmian, które wspólnie określamy jako metabolizm, a także rozmnaża więcej
mikrobów, takich jak ona.

Organizmy takie jak Escherichia coli należą do najprostszych żywych form,
które istnieją. Wirusy, które są znacznie mniejsze, nie kwalifikują się jako
żywe organizmy. Są tylko martwą kombinacją DNA lub RNA i białek. Wirusy
nie mogą rozmnażać się same, więc nie mogą być pierwszymi formami życia
na Ziemi. Wirusy są duplikowane przez złożone systemy żywych komórek, w
których żyją. Istnieje kilka mikrobów (mykoplazm), które są dziesięć razy
mniejsze niż Escherichia coli i które reprezentują najmniejsze formy nieza-
leżnego życia. Organizmy te nie były dokładnie badane,6 ale wiemy, że nie-
które mają ponad pół miliona zasad w swoim DNA, kodując prawie pięćset
różnych rodzajów białek, które spełniają wiele określonych funkcji. Jeśli życie
na Ziemi samo powstało, to w jaki sposób wszystkie właściwe części połączyły
się przypadkowo, aby stworzyć pierwszą żywą istotę?

Walka o spontaniczne powstanie życia 
Pionier chemii van Helmont (1579-1644) podał formułę do robienia myszy.

Jeśli ukryjemy brudne szmaty z zbożem i serem na strychu, wkrótce znaj-
dziemy tam myszy! Eksperyment wciąż działa, ale nie wierzymy już, że myszy
mogą same powstać spontanicznie. Od czasów starożytnych aż do niedawna
uważano, że proste organizmy powstają spontanicznie z nieożywionej materii.
Proces ten, zwany spontanicznym powstaniem, można wykazać za pomocą
prostej obserwacji naukowej. Zaprzeczać temu, znaczyło to samo co zaprze-
czenie rzeczywistości. Robaki po prostu pojawiały się w jabłkach, a  wiosną
żaby pojawiały się w błocie. Co więcej, istniało kilka nieprzyjemnych orga-
nizmów, takich jak tasiemce, i twierdzono, że ich Bóg nigdy nie stworzyłby,
więc muszą powstajać spontanicznie w ludzkich ciałach. Niewielu naukowców
miało obecny pogląd, że te pasożyty stanowią zdegenerowane formy pierwo-
tnie wolnych żywych organizmów. Uważano, że prostsze organizmy rozwinęły
się same, gdziekolwiek się pojawiły. Obecnie wiemy, że wszystkie żywe stwo-
rzenia muszą pochodzić z innych żywych istot. Bitwa o te pytanie była jedną
z najbardziej kontrowersyjnych w nauce i trwała przez dwa stulecia.

Jednym z pierwszych pionierów tej walki był włoski lekarz Francesco Redi
(1626-1697). Od dawna zaobserwowano, że w rozkładającym się mięsie roz-
wijają się larwy muchy. Było to w czasach, gdy nie mieliśmy lodówek i psucie
się żywności było normalnie. Ale skąd się wzięły larwy? Redi spróbował pro-
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dukować larwy w szczątkach kilku różnych gatunków zwierząt, w tym węży,
gołębi, ryb, owiec, żab, jeleni, psów, jagniąt, królików, kóz, kaczek, gęsi, kur,
jaskółek, lwów, tygrysów i bawołów . Był zdumiony, widząc, że niezależnie
od tego, jakiego zwierzęcia używa, zawsze znajduje ten sam rodzaj robaków
i much. Wiedział, że latem myśliwi zawijają mięso płótnem, aby je zachować.
Czy możliwe, że robaki pochodzą od much i nie powstają spontanicznie w
mięsie? Aby przetestować ten pomysł, pozwolił, by mięso rozpadło się w
otwartych słoikach, a także w słoikach pokrytych gazą, która chroniła przed
muchami. Ponieważ na mięsie chronionym przed muchami nie wytworzyły
się żadne robaki, doszedł do wniosku, że nie powstają one spontanicznie, ale
że pochodzą od much.

To nie rozwiązało sporu. Niektóre pomysły mogą długo trwać. Po zajęciach
Rediego zaangażowali się i inni naukowcy. Eksperymenty polegające na pod-
grzaniu różnych rodzajów „zup” organicznych w różnych temperaturach w
otwartych i szczelnie zamkniętych pojemnikach dały sprzeczne wyniki. Cza-
sami pojawiały się organizmy, a czasem nie. Pytanie, czy dla życia potrzebny
jest dostęp do powietrza, stało się ważnym problemem. Dziwnie, ale pomysł,
że życie może powstać spontanicznie, był jeszcze bardziej akceptowany w
XIX wieku niż w czasach Rediego.7 Prawda uległa regresowi.

Następnie, Louis Pasteur (1822-1895), jeden z największych naukowców
wszechczasów, doszedł do tego, co wielu uważa śmiertelnym ciosem dla idei
spontanicznego powstania życia. Niezwykle kompetentny i produktywny Pas-
teur pracował nad dużo różnych projektów naukowych. Uratował przemysł
winiarski w swojej rodzinnej Francji demonstrując, że mikrooganzmy powo-
dują, że wina psują się, a potem odkrywając metodę konserwowania win przy
użyciu jedynie umiarkowanego ciepła, które zabija szkodliwe mikroorag-
nizmy, ale zachowuje smak. Jest to ten sam proces, którego używamy do mleka
i który nazywamy pasteryzacją. Pasteur opracował metody wakcynacji przeciw
wąglika i wściekliźny i włączył  się do walki o spontanyczne powstanie. Uży-
wając sprytnie zaprojektowanych eksperymentów, był w stanie odpowiedzieć
na różne argumenty tych, którzy bronili spontaniczne powstanie. Używając
płaskich butelek z zakręconymi rurami, był w stanie zademonstrować, że
,,zupa”, która była odpowiednio rozgrzana, nie tworzy życia, chociaż ma
otwarty dostęp do powietrza. W swoim zwyczajnym, żywym stylu Pasteur po-
wiedział: „Nigdy doktryna spontanicznego powstania nie wyzdrowi ze śmier-
telnego łuku tego prostego eksperymentu”.8

Ale Pasteur się mylił! Chociaż jego eksperymenty pokazały, że życie może
powstać tylko z innego życia. a zarówno mikrobiolodzy, jak i lekarze potwier-
dziły ten pogląd, inne pomysły pojawiały się na horyzoncie. W Anglii w 1859.
r. Charles Darwin właśnie wyszedł ze swoją słynną książką „O powstawaniu
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gatunków”, która mowiła o tym, że zaawansowane organizmy stopniowo ewo-
luowały od prostszych dzięki procesowi doboru naturalnego, w którym dosto-
sowane organizmy przeżyły mniej dostosowanych. W końcu to całkowicie
zdezorientowało pytanie o spontaniczne poswstanie życia. Darwin nie popierał
spontanicznego powatania w książce „O powstawaniu gatunków”, w rzeczy-
wistości w późniejszych wydaniach mówił, że życie „pierwotnie oddychał
Stwórca”9. Jednak jego podejście otworzyło ponownie drzwi tej teorii, ponie-
waż gdyby zaawansowane organizmy mogły same się rozwinąć od prostych,
dlaczego życie nie mogło powstać samo z siebie? Później Darwin wyraził za-
interesowanie spontanicznym powstaniem, sugerując, że „w niektórej ciepłej
małej kałuży” mogły tworzyć się białka „gotowe do jeszcze bardziej złożonych
zmian”.10 Ten późniejszy pogląd dobrze pasuje do rosnącego zainteresowania
naturalistycznymi (mechanistycznymi) wyjaśnieniami. Takie wyjaśnienia
miały na celu wyeliminowanie jakiejkolwiek potrzeby Boga w naturze.

Żaden z ówczesnych naukowców, w tym Semmelweis, Pasteur czy Darwin,
nie miał pojęcia, jak skomplikowane są najmniejsze rodzaje organizmów. Gdy
było to wiadomo, można się zastanawiać, czy ewolucja kiedykolwiek byłaby
akceptowana, jak dzisiaj. We Francji idei Darwina dostały mniejsze wsparcie.
Zainteresowania nacjonalistyczne przyczyniły się do tego, że Francuska Aka-
demia Nauk poparła Pasteura. Społeczność naukowa w końcu zdecydowała się
na odrzucanie teorii spontanicznego powstania organizmów, które teraz żyją,
ale akceptując je jako pierwszy organizm, który pojawił się na Ziemi miliardy
lat temu. Proces ten nazywa się ewolucją chemiczną.

Ewolucja chemiczna
Na początku ubiegłego stulecia, gdy teoria ewolucji zaczęła być akcepto-

wana, zainteresowanie skupiało się także na tym, jak życie powstało samo z
siebie. Niewątpiwie jest to najbardziej kłopotliwy problem, z jakim mierzy się
ewolucja biologiczna, wiele naukowców spróbowało rozwiązać go. W 1924
r. słynny rosyjski biochemik A. I. Oparin zaproponował scenariusz, w którym
proste związki nieorganiczne i organiczne mogą tworzyć bardziej złożone
związki organiczne, a one potem mogą tworzyć proste organizmy. W Anglii
genialny populistyczny genetyk i biochemik J. B. S. Haldane zastanawiał się
nad niektórymi z tych samych pomysłów. Inni dodawali szczegóły, a koncep-
cja, że życie powstało dawno temu samo od siebie, w tym, co określane jest
jako „ciepła zupa organiczna”, stała się tematem poważnego rozważenia.

W 1953. roku Stanley Miller, pracujący w laboratorium laureata Nagrody
Nobla Harolda Urey’a na Uniwersytecie w Chicago, opisał przełomowy eks-
peryment, który stał się ikoną dla zwolenników spontanicznego powstania
życia. Celem eksperymentu była symulacja tych warunków na Ziemi, które,
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jak się zakłada, istniały przed powstaniem życia i który mogły spowodować
powstanie żywych organizmów. Używając zamkniętego aparatu chemicznego,
który wyłączał tlen, Miller wyeksponował mieszaninę gazów: metanu,
wodoru, amoniaku i pary wodnej na iskry elektryczne. Aparat wyposażono w
pułapkę ochronną, która zbierała delikatne cząsteczki organiczne, które mogły
być wytwarzane. Po wielu dniach odkrył, że powstało wiele różnych rodzajów
cząsteczek organicznych, w tym kilka aminokwasów występujących w żywych
organizmach. Eksperyment został powtórzony wiele razy i udoskonalony, i
wydaje się, że zostały wyprodukowane różne rodzaje aminokwasów znajdu-
jące się w białkach, czterech z pięciu zasad znalezionych w kwasach nuklei-
nowych i niektóre węglowodany.11 Miliony studentów biologii uczyło się o
tym eksperymencie, a naukowcy i nauczyciele z całego świata pochwalili go
jako dowód tego, jak życie mogło powstać samo z siebie. Przez pół wieku
trwała dyskusja o znaczenie tego eksperymentu. W rzeczywistości zostsaje
wiele nierozwiązanych probłemów.

Podstawowym pytaniem, które należy rozważyć, jest to, czy eksperymenty
laboratoryjne dobrze przedstawiają to, co naprawdę wydarzyło się na pierwo-
tnej Ziemi. Chemicy w laboratoriach, używając wyrafinowanego sprzętu i
oczyszczonych chemikaliów, może nie zapewniają dobrych przykładów wa-
runków, które istniały na surowej pierwotnej Ziemi. Często można właściwie
powiązać obserwacje w laboratorium z tym, co prawdopodobnie miało miejsce
w przeszłości, ale czasami nie można tego zrobić. Na przykład, w ekspery-
mencie Millera pożądane produkty były chronione w „pułapce” przed nisz-
czącym wpływem zastosowanego źródła energii iskrowej. Użycie „pułapki”
ochronnej nie reprezentuje to, co byłoby oczekiwane na pierwotnej Ziemi.12

Musimy pamiętać, że mówimy o pierwotnej Ziemi bez życia, bez labora-
toriów i bez naukowców. Kiedy naukowiec wchodzi do swojego laboratorium
i przeprowadza eksperymenty oparte na jego inteligencji oraz korzystaniu z
informacji i sprzętu zebranego w ciągu wieków doświadczeń, robi to, co więcej
oczekiwalibyśmy od inteligentnego Boga, niż od pustej Ziemi. Pod wieloma
względami naukowiec reprezentuje twórcze działania Boga niż prymitywne
przypadkowe warunki. Ewolucja chemiczna wymaga, aby wszystkie dobre
rzeczy działy się same, a nie przez naukowców w wyrafinowanych laborato-
riach.

Problemy z ewolucją chemiczną
Ta sekcja może wyglądać bardzo techniczna, ale jest bardzo ważna i zasłu-

guje na specjalny wysiłek. Jeśli nie zrozumiemy każdego szczegołu, nadal bę-
dziemy wiedzieć, jakie jest jego znaczenie.
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Gdzie była „zupa”? Ewolucjoniści potrzebują całej „ciepłej, organicznej
zupy”, którą mogą znaleźć. Organizmy są tak złożone, że szanse na to, że same
się zorganizują, są tak bardzo małe, że potrzebują dużo „zupy”; im więcej
„zupy”, tym większa szansa, że   gdzieś życie mogło powstać spontanicznie.
Postulowana zupa byłaby trochę jak rosół, i dlaczego nie miałaby objętość ca-
łego oceanu! Problem polega na tym, że gdyby przez wiele milionów lat ist-
nieła taka zupa organiczna na pierwotnej Ziemi, aby zebrać potrzebne
cząsteczki, oczekiwane jest znalezienie wiele dowodów na to w bardzo starych
skałach Ziemi. Powinno tam być wszelkiego rodzaju pozostałości materii or-
ganicznej, ale nie znaleziono żadnej.13 Idea pierwotnej zupy była bardzo po-
pularna i często przedstawiana jest jako fakt.14 Tak więc, jak zauważył biolog
molekularny Michael Denton, „trochę szokuje, że nie ma absolutnie żadnych
pozytywnych dowodów na jej istnienie”.15

Potrzeba prawdziwego rodzaju cząsteczek. Eksperymenty mające na celu
sttworzenie pierwszych cząsteczek życia wytwarzają mnóstwo innych rodza-
jów cząsteczek, które są bezużyteczne dla życia. Na przykład w eksperymencie
Millera wyprodukowano o wiele więcej rodzajów aminokwasów, które są bez-
wartościowe w wytwarzaniu białek niż dwadzieścia potrzebnych do żywych
form.16 Proces powstania życia musiałby jakoś wyróźnić tych bezwartościo-
wych rodzajów, aby mógł uporządkować pierwsze użyteczne białka życia.
Trudno sobie wyobrazić, jak to mogło się stać samo przez siebie. Ponadto w
tego rodzaju eksperymentach wytwarzane są również cząsteczki, takie jak cy-
janowodór i formaldehyd, które są bardzo toksyczne dla życia.17

Cząsteczki organiczne nie przetrwałyby. Do stworzenia pierwszego życia,
potrzebujesmy ciężkiej koncentracji cząsteczek organicznych, szczególnie tych
właściwych. Jednak cząsteczki organiczne łatwo ulegają zniszczeniu, szcze-
gólnie przez światło ultrafioletowe, które powinno dostarczać energię do ich
tworzenia. W Kalifornijskiej korporacji badawczej chemik Donald Hull18 ob-
liczył szansę przeżycia najprostszego aminokwasu - glicyny (NH2CH2COOH)
na pierwotnej Ziemi. Doszedł do wniosku, że 97% rozpadłoby się w pierwotej
atmosferze, zanim dotrze do oceanu, gdzie pozostałe 3% zostałoby zniszczone.
Bardziej skomplikowane aminokwasy, które są delikatniejsze, miałyby jeszcze
mniej szansy na przeżycie. Więc można się spodziewać jedynie skrajnie roz-
cieńczonych stężeń prawdziwego rodzaju cząsteczek organicznych.19

Izomeria optyczna. Lewa ręka i prawa ręka są bardzo podobne, ale części
są ułożone tak, że one nie są identyczne, ale lustrzane. Cząsteczki organiczne
są również skomplikowanymi strukturami trójwymiarowymi, które mogą ist-
nieć w różnych formach, chociaż mają te same rodzaje atomów i podstawową
strukturę chemiczną. Te różne formy podobnych cząsteczek są nazywane izo-
merami i, podobnie jak nasze dłonie, mogą być wzajemnymi odbiciami lust-
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rzanymi (rys. 3.3).20 Jednym ze sposobów zidentyfikowania dwóch lustrzanych
odbić cząsteczek jest zanotowanie sposobu, w jaki obracają fale świetlne po-
chodzące ze spolaryzowanego światła. Jeśli obrót znajduje się po lewej stronie,
są to cząsteczki typa L (lewy), a jeśli po prawej stronie, są to cząsteczki typa
D (dextro). Kiedy syntetyzują się takie organiczne cząsteczki w laboratorium,
okazuje się, że połowa z nich jest  typa D, a połowa typa L. Jedynym wyjąt-
kiem jest aminokwas glicyna, który jest tak prosty, że nie ma swojego lustrza-
nego odbicia. W eksperymencie Millera połową aminokwasów były
L-aminokwasy, a połową D-aminokwasy, i jest to to, co znalazło się w pier-
wotnej „zupie”.21 Ale kiedy patrzymy na żywe organizmy, z wyjątkiem kilku
niezwykle osobliwych cząsteczek, wszystkie ich cząsteczki aminokwasów są
typu L. Nie ma zbyt wiele miejsca na wymiany. Tylko jeden D-aminokwas w
cząsteczce białka uniemożliwi jej formowanie w prawidłowy kształt, w którym
może prawidłowo funkcjonować.22 Zaskakującym pytaniem o ewolucję jest:
w jaki sposób pierwsze formy życia, które powstały w „zupie”, mogły wybrać
właśnie L-aminokwasy z równej mieszaniny aminokwasów typa L i D w tej
„zupie”? Jeśli chodzi o cząsteczki węglowodanów w   DNA i RNA, mamy ten
sam rodzaj problemu, z wyjątkiem tego, że te węglowodany są tylko typa D.

Przez lata ewolucjoniści sugerowali mnóstwo mechanizmów, takich jak
światło spolaryzowane, magnetyzm, wpływ wiatru itp, aby rozwiązać zagadkę,
dlaczego w żywych systemach występują tylko L-aminokwasy.23 Ale nikt nie
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Rysunek 3.3. Budowa izomerów aminokwasów. Należy zwrócić uwagę na to, że rozkład
atomów w jednym kształcie trójwymiarowy obraz w lustrze drugiego. R jest rodnikiem,
który znacznie zmienia, jeśli chodzi o skład chemiczny różnych rodzajów aminokwasów.
Ilustrovana część jest taka sama dla wszystkich aminokwasów.
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rozwiązał problemu, więc pojawiają się nowe pomysły. Jako możliwe rozwią-
zania akceptują się najmniejsze przebłyski nadziei z dobrze kontrolowanych
eksperymentów laboratoryjnych, które tylko mgliście mogłyby być podobne
do tego, co mogło się wydarzyć w przyrodzie. Dotychczas nie przedstawiono
realistycznego rozwiązania tej tajemnicy.

Tworzenie dużych cząsteczek. Aminokwasy, zasady nukleotydowe, węg-
lowodany, itp. są stosunkowo prostymi cząsteczkami w porównaniu do ogrom-
nych cząsteczek, które tworzą podczas ich łączenia między sobą w celu
utworzenia białek, DNA i RNA. Możemy stworzyć wiele prostych cząsteczek,
ale w jaki sposób wielkie cząsteczki same się zorganizowały? Typowe białko
składa się z około stu aminokwasów, a DNA Escherichia coli jest ogromną
cząsteczką, która składa się z ponad czterech milionów zasad. Przypomnijmy,
że nawet najprostsze rodzaje niezależnych organizmów, które znamy, zawie-
rają pół miliona zasad w swoim DNA, kodujących blisko pięćset różnych bia-
łek.24

W jaki sposób zorganizowało się pierworne życie? Organizmy potrzebują
białek do produkcji DNA i muszą mieć DNA do składania białek. Czy cały
ten system może być wynikiem przypadkowego zdarzenia, podczas interakcje
między atomami są zgodne z prawami fizyki? Szanse na stworzenie tylko jed-
nego określonego rodzaju cząsteczki białka zostały obliczone i są one nie-
zwykle małe. Jedno z badań25 pokazuje, że szansa na to jest mniejsza niż 1 :
10190 (4,9 x 10-191). Jest to niewiarygodnie mała liczba; każde z 190 zer zmniej-
sza prawdopodobieństwo dziesięć razy więcej niż poprzednie zero. Ale czy
nadal istnieje możliwość, że mogło to nastąpić bez inteligentnego kierow-
nictwa? Chociaż matematycy czasami definiują prawdopodobieństwa mniejsze
niż 1 : 1050 jako niemożliwe, można jednak w pewnym stopniu racjonalnie ar-
gumentować, że po prostu udało się uzyskać prawdziwą cząsteczkę przy
pierwszej okazji. Jednak gdy jest jedna cząsteczka białka, nie jest to zbyt po-
mocne; potrzebujemy co najmniej setek różnych rodzajów dla najprostszej
formi życia.26 Następnie potrzebujemy cząsteczek DNA lub RNA, które mogą
być bardziej złożone niż białka, i potrzebujemy również węglowodanów i
tłuszczów (lipidów).

Jeśli chcemy przyłować koincydencję i niekierowanych praw natury, mu-
simy pomyśleć o większej ilości materii od materii w znanym wszechświecie,
aby uwzględnić nieprawdopodobieństwo! Bernd-Olaf Küppers, który popiera
ideę, że cząsteczki w jakiś sposób zorganizowały się w życie, zbadał takie
prawdopodobieństwo. Komentuje, że „nawet gdyby cała materia w kosmosie
składała się z cząsteczek DNA o strukturalnej złożoności genomu bakterii [tj.
DNA mikroorganizmów], z przypadkowymi seriami, szanse na znalezienie
wśród nich genomu bakterii lub czegoś podobnego byłyby całkowicie zni-
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kome.”27 Chociaż wielu ewolucjonistów rozpoznaje problem, nie podali ża-
dnych wiarygodnych rozwiązań. Następnie, ostatecznie w historii życia, po-
winno rozwinąć DNA człowieka, który jest tysiąc razy większy niż DNA
mikroorganizmów.28 Musimy również wziąć pod uwagę, że zwykle informacje
biologiczne w DNA muszą być bardzo dokładne. Zmiana tylko jednego ami-
nokwasu w białku może oznaczać katastrofę, jak ma to miejsce w przypadku
osób cierpiących na anemię sierpowatą. Jeśli chodzi o spontaniczne pocho-
dzenie życia, racjonalność sugeruje, że powinnyśmy szukać innych alternaty,
a nie przypadku. Tak samo można wierzyć w cuda, jak w takie nieprawdopo-
dobieństwa.

Kod genetyczny. Jedną z radości dzieciństwa jest tworzenie tajnych kodów,
w których wimieniając litery lub cyfry, powstaje  nowy język, który rozumie
tylko kilka wybranych, którzy są wystarczająco uprzywilejowani, aby wie-
dzieć, jaki jest ten kod. We wojnie używa się wyrafinowanych kodów, który
często zmieniają się, aby chronić informacje przed wrogiem, który próbuje je
złamać. Kilka dziesięcioleci temu wymagało to również sporo wysiłku, aby
znaleźć kod genetyczny;29 jest to jednym z wielkich triumfów nauki.

Wcześniej wspominaliśmy, w jaki sposób zasady A, T, G i C,  wdłuż  DNA,
kierują produkcją białek, przekazując informacje na RNA i aminokwasy (ry-
sunek 3.2). W jaki sposób informacje z DNA przekazywane są do aminokwa-
sów? Nie ma bezpośredniego sposobu komunikowania się między nimi, niż
można komunikować się z dżdżownicą za pomocą sygnałów dymu. Ta infor-
macja z DNA przekazywana jest przez specjalne cząsteczki, które używają ję-
zyka kodu genetycznego. Niemożliwe jest myśleć o jakimkolwiek życiu, jakie
znamy bez kodu genetycznego, więc musi on istnieć zanim ten rodzaj życia
może istnieć. Przypomnijmy, że w kodzie genetycznym potrzebne są trzy za-
sady (kodon) dla kodowania jednego aminokwasu (tabela 3.2). Pytanie o po-
wstaniu tego kodowanego języka, jest irytującym pytaniem dla ewolucji.
Pierwotna „zupa” nie była jakąś zupą alfabetu! Nie spodziewałybyśmy się, że
mnogość zasad DNA zorganizuje się w sensowny porządek po prostu przez
przypadkowe zmiany. Co więcej, nie byłoby żadnego użytku dla systemu i ża-
dnej ewolucyjnej wartości dla przeżycia, dopóki nie ewoluowałby ten system
dopasowujący aminokwasy do kodu.

Z drugiej strony wielu ewolucjonistów uważa, że istnienie prawie uniwer-
salnego kodu genetycznego jest mocnym dowodem na to, że wszystkie orga-
nizmy są ze sobą spokrewnione, i że wszystkie ewolowały od wspólnego
przodka. Jak stwierdzono w wiodącym podręczniku z biologii: „Uniwersalność
kodu genetycznego jest jednym z najsilniejszych dowodów na to, że wszystkie
żyjące istoty mają wspólne dziedzictwo ewolucyjne.”30 Argument podobień-
stwa, takiego jak podobieństwo komórek, genów, kości kończyn itp. jest sze-
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roko stosowany do wspierania ewolucji, ale kiedy o tym pomyśli się, nie jest
to przekonujące. Łatwo temu przeciwdziałać, sugerując, że wszystkie te po-
dobieństwa świadczą o tym, że istnieje jeden Bóg-stwórca, który używał tego
samego praktycznego wzoru w tworzeniu różnych organizmów. Wydaje się
niezwykłym, aby Bóg wymyślił wiele różnych kodów genetycznych dla róż-
nych organizmów, gdy już istnieje kod, który dobrze działa. Ten rodzaj argu-
mentu ze względu na podobieństwa nie ma większego znaczenia ani za, ani
przeciw ewolucji organizmów czy istnieniu Boga.

Jak to zawsze ma miejsce w żywych organizmach, różne systemy nie są
proste i tak samo jest w przypadku kodu genetycznego. Wcześniej wspomi-
naliśmy, że przy wytwarzaniu białek specjalne cząsteczki (syntetazy aminoa-
cyl-tRNA) łączą odpowiedni rodzaj aminokwasu ze specyficznym rodzajem
transpotującego RNA, który ma prawidłowy kod genetyczny dla tego amino-
kwasu. Potem połączony aminokwas i kodowany transportujący RNA dopa-
sowuje się do zakodowanej informacji w informacyjnym RNA. Ta informacja
pochodzi z DNA i daje prawidłową kolejność aminokwasów, ponieważ są one
połączone, tworząc cząsteczkę białka w rybosomie (ryc. 3.2). Dopóki kody
DNA i kody używane przez transportujący RNA nie pasują, nie dostaniemy
potrzebnych białek. Powiedzieć, że, aby język taki jak kod genetyczny był
użyteczny, zarówno mówca, jak i słuchacz muszą używać i rozumieć ten sam
język, jest prostą analogią. Ponadto każda próba stopniowej zmiany kodu ozna-
czałaby natychmiastową śmierć każdego organizmu.

Języki takie jak kod genetyczny nie pojawiają się spontanicznie ani w ży-
wych ani w nieżywych systemach, jeśli nie są wykonane z celem. W ewolu-
cyjnym scenariuszu stopniowego rozwoju ewolucyjnego istnieje pytanie, co
ewoluowało jako pierwsze, skomplikowany kod DNA lub jego zdolność do
odczytu i dopasowania aminokwasów do kodu. Żadne z nich nie miałoby ewo-
lucyjnie wartości przetrwania, dopóki obie te funkcje nie funkcjonowałyby.
Musi istnieć przynajmniej jeden trzechliterowy kod dla każego z 20 amino-
kwasów. Ten kod musi pasować do aminokwasów z pomocą 20 specjalnych
cząsteczek (syntetazy aminoacyl-tRNA), które przyłączają właściwe amino-
kwasy do 20 rodzajów transporującego RNA, a potem czytają informacje w
iRNA, które oryginalnie pochodzą z DNA i dochodzą do jądra komórki. To
nie jest proste, cały system musi działać poprawnie, aby wyprodukować wła-
ściwe rodzaje białek. W rzeczywistości system jest znacznie bardziej skom-
plikowany niż sugerowane powyżej minimum. Tak wiele części związanych
z kodem genetycznym są zależne od innych części, aby mogły funkcjonować,
więc wszystko wygląda na to, że jakiś inteligentny umysł musiał być zaanga-
żowany w tworzeniu kodu i złożonego procesu produkcji białek.
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Szlaki biochemiczne i ich kontrola. W organizmach zwykle są potrzebne
serii chemicznych stopniów, aby wyprodukować tylko jeden potrzebny rodzaj
cząsteczki. Zmiany wykonują się jedna po drugiej  w określonej kolejności,
aż do uzyskania produktu końcowego. Seria ta nazywana jest szlakiem bio-
chemicznym, a inna cząsteczka białkowa nazywana enzymem wspiera każdy
etap (rysunek 3.4). Tych szlak biochemicznych, które są podobne do linii mon-
tażowej, jest dużo w żywych organizmach. One są takim samim problemem
dla ewolucji, jak rozwój kodu genetycznego. Jest nie do pomyślenia, że cały
złożony szlak nagle wydarzył się przypadkowo, dając w ten sposób pewną
ewolucyjną wartość przetrwania. Jeśli nie zdarzyło się to od razu, w jaki spo-
sób takie złożone systemy mogą ewoluować stopniowo, gdy wartości przeży-
cia nie ma, dopóki nie zostanie podjęty ostatni krok w celu wytworzenia
potrzebnej cząsteczki?

Ewolucjoniści zastanawiali się nad tym problemem, a standardowe rozwią-
zanie przedstawione w podręcznikach jest założeniem, że różne potrzebne
cząsteczki i ich półprodukty były już dostępne w środowisku. Proces ewolu-
cyjny przebiegał od tylu przez szlak biochemiczny. Gdy potrzebna cząsteczka
(np. cząsteczka G) została wyczerpana, enzym (np. enzym F) wyewoluował,
aby zmienić wcześniejszy związek pośredni (cząsteczka F) w bardziej zaawan-
sowany (cząsteczka G). Proces ten kontynuowany od tyłu, aż wszystkie en-
zymy nie  wyewoluowały.31 Jest to sprytną sugestią, ale ponieważ potrzebne
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Rysunek 3.4. Szlak biochemiczny przedstawiony na diagramie. Enzymy są przedstawione
jako owale, a cząsteczki, które one modyfykują, jako prostokąty. Enzym A zmienia
cząsteczke A na cząsteczkę B, a enzym B zmienia cząsteczkę B na C, itd, dopóki nie
wyprodukują potrzebną cząsteczkę, w tym przypadku cząsteczkę G.
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cząsteczki pośrednie, oprócz bardzo rzadkich wyjątków, nie znalezione w śro-
dowisku ziemskim, jest ona  bez pokrycia.32 Ponadto jest bardzo niewiary-
godne, że właściwy rodzaj enzymu został zakodowany zarówno we właści -
wym czasie, jak i miejscu w DNA, aby zapewnić system, który funkcjono-
wałby.

Co stałoby się, jeśli szlaki biochemiczne kontynuowały zdarzać się cały
czas? To byłoby chaotyczne. Na szczęście szlaki te zwykle mają rozbudowany
mechanizm kontrolny związany z pierwszym stopniem, który reguluje wytwa-
rzanie potrzebnych cząsteczek. Takie systemy regulacyjne mogą reagować na
różne sposoby, ponieważ delikatne czujniki określają, czy końcowy produkt
jest potrzebny. Bez tych mechanizmów regulacyjnych życie nie byłoby moż-
liwe. Enzymy nadal produkowałyby coraz więcej cząsteczek i jak ogień;
wszystko wymykałoby się spod kontroli. Stwarza to kolejny problem związany
z ewolucją chemiczną. Co ewoluowało jako pierwsze, szlak biochemiczny lub
system kontrolny? Jeśli był to szlak biochemiczny, co zapewniłoby niezbędny
system kontrolny? Jeśli był to system kontrolny, to dlaczego miałby on kiedy-
kolwiek ewoluować, gdy nie miał systemu do kontrolowania? Dla istnienia
żywych systemów  powinno, aby wiele rzeczy zdarzyło się w tym samym cza-
sie.

Jak powstały komórki? Istnieje ogromnia przepaść między prostymi, zdez-
organizowanymi cząsteczkami wielokrotnie nagradzanego typu eksperymentu
Millera i żywej komórki, w tym wielu sterowanych systemów operacyjnych.
Niestety o tej przepaści rzadko mówi się  podręcznikach biologii. Jak twierdzi
filozof Michael Ruse: „Jeśli masz luki we wiedzy, to twoja najlepszą opcją
jest nic nie mówić i powiedzieć to mocno!”33

Małe mikroby, o których rozmawialiśmy, reprezentują komórki, są prostsze
niż komórki większości żywych organizmów, które znamy. Komórki organiz-
mów z ameby do człowieka, z mchów do ogrommnych sosen kalifornijskich
są większe, a sto takich komórek zajmuje jeden milimetr. Te większe komórki
mają centralne jądro, w którym znajduje się większość DNA, i są one ukształ-
towane w różnego rodzaju odmiany od komórek gruczołowych do komórek
nerwowych. Tego rodzaju komórki należy również rozważyć w wielkim py-
taniu o powstaniu życia.

Wspomnieliśmy o białkach, DNA, RNA, enzymach itd, ale nie istnieje
nawet najmniejszy mikroorganizm bez błony komórkowej, która otacza te spe-
cjalne cząsteczki, ułatwiając ich interakcje i kontrolę. Błona komórkowa pełni
tę ważną funkcję witalną. Odkrywamy, że błony komórkowe są bardzo zło-
żone. Obejmują one specjalne części, które kontrolują i „pompują” to, co
wchodzi i wychodzą z komórki. W jaki sposób pierwsza komórka żyjąca ewo-
luowała swoją błonę?
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Są sugestie ewolucjonistów chemicznych, że grupy dużych cząsteczek or-
ganicznych, a nawet aminokwasów mogły stworzyć kuliste masy, które two-
rzyły pierwsze komórki.34 Takie kulki nie posiadają funkcjonującej błony
komórkowej, ani wewnętrznej organizacji, ani żadnych innych specjalnych
cech niezbędnych do życia. Nawiązując do tego, William Day, który wciąż
wierzy w jakiś rodzaj ewolucji biologicznej, komentuje: „Niezależnie od tego,
jak się na to patrzy, jest to naukowe nonsens.”35 Poza tym życie nie jest tylko
kilkoma chemikaliami w worku; wkrótce doszłyby do tego, co nazywamy rów-
nowagą chemiczną, a w równowadze nie żyjesz. Taka komórka nie miałaby
wielu przemian metabolicznych charakterystycznych dla tego, co żyje. Jak
wskazuje biochemik George Javor, dla życia jest potrzebne mnóstwo współ-
zależnych szlaków biochemicznych, które są rozpoczęte i funkcjonalne.36 Mo-
żesz mieć wszystkie potrzebne chemikalia, które można znaleźć w zupy z
kurczaka, ale życie tutaj nie pojawi się spontanicznie.

Spotykamy wszystkie rodzaje wyspecjalizowanych struktur w komórkach
(rysunek 3.5). Należą do nich: centriole, które pomagają w podziale komórek;
mitochondrium, które dostarcza energii; retikulum endoplazmatyczne, w któ-
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Rysunek 3.5. Budowa typowej komórki zwierzęcej, aby zobaczyć niektóre z organów
wewnętrznych.
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rym rybosomy tworzą cząsteczki białka; ciała aparatu Goldiego, które zbierają
zsyntetyzowane produkty; lisosomy trawiące produkty komórkowe; włókna,
które chronią strukturę komórki; oraz mikrotubule, które wraz ze specjalnymi
cząsteczkami przenoszą komórki do miejsca, w którym są potrzebne. To tylko
początek tego, co odkrywamy jako niewiarogodnie małą i zawiłą dziedzinę.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że komórka pojawiła się przypadkowo?
Niektórzy badacze odpowiedzieli na to pytanie i to prawdopodobieństwo jest
bardzo małe. Sir Fred Hoyle37 wyliczył, że prawdopodobieństwo uzyskania w
jednym czasie 2000 enzymów (cząsteczek białkowych) niezbędnych do roz-
poczęcia życia to szansa 1 : 1040 000. Trudno sobie wyobrazić, jak mała jest ta
szansa. Aby napisać 40 000 tego nieprawdopodobieństwa za pomocą zwykłych
numerów wymaga więcej niż 13 stron zer! Byłoby to bardzo nudne do czyta-
nia. Należy pamiętać, że każde zero mnoży nieprawdopodobieństwo przez
dziesięć. Okazało się, że Hoyle był bardzo optymistyczny. Używając termo-
dynamiki (relacji energetycznych atomów i cząsteczek) chemik fiziczny Ha-
rold J. Morowitz,38 który faworyzuje ewolucyjne pochodzenie życia, oblicza,
że   szans pojawienia bardzo małego mikroba (mykoplazmy) przypadkowo, jest
1 : 105 000 000 000 (10-5x10 (9)). Kosmolog Chandra Wickramasinghe, który wspiera
teorię pozaziemskiego źródła życia, bardziej szczegółowo opisuje dylemat:
„Prawdopodobieństwo, że życie tylko wydarzyło się na Ziemi jest równe praw-
dopodobieństwu, że tajfun uderzy składowisko odpadów i zbuduje [samolot
Boeinga] 747.”39

Reprodukcja. Jeśli macie tylko jedną żywą komórkę, która nie dzieli się, z
niej nie powstane życie na Ziemi. Zanim umrze, ta komórka powinna się du-
plikować. Reprodukcja jest jedną z wiodących charakterystyk identyfikujących
życie. W celu reprodukcji wszystkie niezbędne części komórki muszą być ko-
piowane lub życie zostanie zakończone. Sposób w który małe komórki dupli-
kują się, przeciwstawia się naszej wyobraźni, jednak nauka dostarcza wielu
fascynujących szczegółów.

Najważniejszą częścią, którą powinno zduplikować, jest DNA. Specjalny
mechanizm, składający się z około trzydziestu cząsteczek białka, nazywany
polimerazą DNA, biegnie wzdłuż DNA i duplikuje ją. Kiedy komórka zacznie
się dzielić, DNA, który u ludzi jest długi około 1 m w każdej komórce, kom-
presuje się w 46 mikroskopijnych chromosomach. Dokonuje się tego, najpierw
zwijając DNA, a następnie zwijając cewkę, a potem zwijaniem cewki i zwija-
niem zwijanej cewki podwójnej, dostarczając w ten sposób pary chromoso-
mów, które będą uwzględnione do każdej nowej komórki, z których każda
będzie miała pełne uzupełnienie DNA. Następnie chromosomy są umieszczone
w środku pomiędzy nowo tworzącymi się komórkami, a mikrotubule łapają
ich i ciągną do centrioli, które leżą na przeciwnych końcach (rysunek 3.6).
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Tam chromosomy rozwiązują się w nowych komórkach córkach, gdzie kierują
aktywnością komórek. Jeszcze bardziej zdumiewający jest sposób w który
pętla DNA, która jest długa 1,6 mm, duplikuje się w Escherichia coli, która
jest skurczona w komórce osiemset razy mniejszej niż ona. Robi to bez two-
rzenia skompresowanych chromosomów, jak ma to miejsce w przypadku za-
awansowanych i nie zginają się. Proces trwa około czterdziestu dwóch minut,

81

Rysunek 3.6. Prosty pokaz procesu podziału komórki. Najpierw pęka błona. DNA kon-
densuje się w podwójne chromosomy w kstałcie patyka (profaza). Te chromosomy potem
są uszeregowane w płaszczyznie, która leży między przyszłymi komórkami, małe cen-
triole znajdują się na przaciwnych biegunach (anafaza). Błony jądrowe odnowiają się
(telofaza) z pierwotnej komórki powstają dwie funkcjonalne komórki (interfaza).
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co oznacza, że dwa mechanizmy polimerazy DNA, które poruszają się wzdłuż
DNA, kopiują zasady kodu genetycznego około 1000 par na sekundę. Cuda
mikrobów zawsze nas zadziwiją.

To jest tylko uproszczony opis bardzo skomplikowanego procesu, którego
szczegóły znamy, ale mamy jeszcze dużo do nauczenia się. A potem są i inne
części różnych komórek, jak błona komórkowa i wiele włókien, które mają
być duplikowane. Czy takie złożone i koniecznie zintegrowane procesy mogą
powstać same? Wiele części zależy od innych części i nie miałyby ewolucyjnej
wartości przetrwania bez wszystkich potrzebnych części. Na przykład, jakie
zastosowanie miałoby DNA bez mechanizmu polimerazyzacji białkowej w
celu jego duplikowania? I jaki jest pożytek z polimeryzacji bez DNA? Oba
byłyby bezużyteczne bez drugiego, a bez obojga nie byłoby nowych organiz-
mów. I tak jest w przypadku większości żywych organizmów. Potrzebne jest
mnóstwo elementów wzajemnie zależnych, aby nawet zacząć myśleć o życiu.
Biochemik Michael Behe   badał wiele systemów organizmu z dużo części,
które muszą współpracować z innymi częściami, aby funkcjonować. Dla niego
systemy te reprezentują „nieredukowalną złożoność”40 i to bardzo dobrze opi-
suje to, co odkrywamy.

Pochodzenie systemów odczytywania i korygowania DNA. Gdy komórka
dzieli się, setki tysięcy do tysięcy milionów zasad, które tworzą kod gene-
tyczny DNA, musi być zduplikowano. Niektóre błędy w kopiowaniu są nie-
szkodliwe i w rzadkich przypadkach mogą nawet być korzystne, a prawie
wszystkie inne są szkodliwe, a nawet śmiertelne. Na szczęście żywych orga-
nizmów istnieje wiele specjalnych systemów do korekty skopiowanego kodu,
usuwania błędów i zastąpienia ich odpowiednimi zasadami.41 Ponieważ takie
systemy usuwają mutacje, sprzeciwiają się ewolucji. Bez procesu odczytywa-
nia i korygowania, który wykonują białka, liczba błędów kopiowania może
wynosić nawet jeden procent, a jest to całkowicie niezgodne z życiem. Inak-
tywacja tego układu korygującego w komórkach jest przyczyną pewnych form
raka. Funkcjonalne systemy korygujące mogą poprawić dokładność kopiowa-
nia przez miliony razy i umożliwiaja to kontynouwanie życia, gdy komórki
dzielą się i utrzymują dokładność ich DNA. To rodzi nowe pytanie o modelu
spontanicznego powstania życia. W jaki sposób złożone systemy korygowania
ewoluowały w systemie, który był tak niespójny w kopiowaniu przed ich ist-
nieniem? Jeden z naukowców identyfikuje tę trudność jako „nierozwiązany
problem biologii teoretycznej”.42
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Inne pomysły
Wielu naukowców uświadamia sobie, że jest nieprawdopodobnie, że życie

powstało spontanicznie; nie dziwi więc fakt, że zaproponowano wiele alter-
natyw, ale podobnie jak w przykładach podanych powyżej, one graniczą z nie-
możliwym. Należą do nich: (a) Życie pochodzi ze szczególnych informacji
znalezionych w atomach. Nie ma dowodów na to. (b) Najpierw istniał znacznie
prostszy rodzaj życia, z którego pochodzi obecnie życie. Na to też nie ma do-
wodów. (c) Życie jest wynikiem samopowstającego układu cyklicznego białek
i RNA. Jednakże, potrzebne cząsteczki są bardzo trudne do produkcji i mają
tendencję do szybkiego rozpadu. Szczególnie problematyczny jest fakt, że ten
RNA nie posiada masywną bibliotekę informacji genetycznej (DNA) potrzeb-
nej do tworzenia nawet najprostszego organizmu. (d) Prawdopodobnie życie
pochodzi z gorących źródeł w głębinach oceanu. Jest to bardzo ograniczone
środowisko, w którym ciepłota może łatwo zniszczyć delikatne cząsteczki, a
także nie zapewnia ogromnej informacji genetycznej potrzebnej dla  żywego
systemu. (e) Życie może pochodzić z wykorzystania wzorców minerałów ta-
kich jak piryt lub minerałów ilastych jako szablon do złożonych cząsteczek
żywych organizmów. Minerały te mają uporządkowane ułożenie atomów, ale
układ powtarza się, więc nie mógł zapewnić różnych złożonych informacji po-
trzebnych do życia. Niestety, naukowcy często mylą obfitość uporządkowania,
którą można znaleźć w minerałach ilastych, ze złożonością, która znajduje się
w DNA. To trochę tak, jakby książka składała się tylko z liter ABC powtarza-
nych od początku do końca, a to, co jest potrzebne do życia jest słownik
Oxforda z całkowitymi informacjami. (f) Istnieje popularny pomysł, że życie
pochodzi z RNA, ponieważ RNA ma pewne właściwości enzymatyczne i małą
sugestię replikacji. Chociaż dobrze wykształcony chemik może zrobić RNA
w laboratorium, nie wydaje się że, było to możliwe na pierwotnej Ziemi, zanim
jakiekolwiek życie było obecne. Biochemik Gerald F. Joyce, który jest spe-
cjalistą w tej dziedzinie i nadal sympatyzuje model RNA, ostrzega, że   „..trzeba
budować straszydło po straszydle aby dostać się do punktu, w którym RNA
jest pierwszym biomolekułem zdolnym do życia.”43 Ponadto, jak w sugestiach
podanych powyżej, skąd informacje potrzebne do życia? (g) Jeśli jest tak
trudno, aby rozpocząć życie na Ziemi, może życie powstało z zewnętrznego
kosmosu podróżując na komecie lub na cząstce pyłu. To niewiele pomaga, po-
nieważ po prostu przenosi te same problemy do innego obszaru. Te same nie-
prawdopodobieństwa i problemy,  które spotykamy na Ziemi, musimy spotkać
gdzieś indziej. Wszystkie siedem alternatywy mają poważne problemy i żadna
z nich nie wyjaśniają pochodzenie ogromnych zintegrowanych informacji,
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które znajdziemy w DNA, i które są tak istotne dla funkcjonowania i repro-
dukcji nawet najprostszego niezależnego organizmu, który znamy.

Niektóre z przedstawionych powyżej danych szokowały społeczność nau-
kową, prawie jak nigdy wcześniej w nowszej historii. Legendarny filozof bry-
tyjski Antony Flew napisał prawie dwadzieścia książek o filozofii, był ikoną
ateistów przez dziesięciolecia, był nazywany najbardziej wpływowym filozo-
ficznym ateistą. Jednak niedawno odkrył, że pewne dowody naukowe są bar-
dzo istotne i zmienił ateizmem z wierzeniem, że jakiś rodzaj Boga musiał być
zaangażowany, żeby wyjaśnił to, co zostało odkryte. Wedle jego słów, „musiał
podążać za dowodami”. Wskazuje, że „najbardziej imponujące argumenty za
istnieniem Boga są te, które wspierają najnowsze odkrycia naukowe.” On
mówi o precyzyjnym dostrojeniu wszechświata i zdolności do reprodukcji ży-
wych organizmów, wskazując, że ewolucjoniści „muszą podać wyjaśnienie”
tego. Ponadto „wydaje się teraz do mnie, że odkrycia   pięćdziesiąt lat badań
DNA dostarczyły materiały na nową i niezwykle mocny argument do projek-
towania.”44 Chociaż Flew jeszcze nie przyjmuje tradycyjnej religii monote-
istycznej, on opuścił ateizm, z powodu danach naukowych.

Komentarze
Jednym z najgłębszych pytań, które spotykamy, jest pytanie Jak powstało

życie. Pasteur pokazał, że życie pochodzi tylko z poprzedniego życia. Od tego
czasu prawdziwa armada naukowców zastanawiała się nad tym, w jaki sposób
życie powstało  samo w sobie; ale wygląda, że nie było to bardzo udane. Od-
krywamy, że „prosta” komórka jest niezmiernie bardziej skomplikowana, niż
wyobrażano, a wciąż mamy jeszcze dużo do nauczenia się.

Naukowcy odnieśli sukces w tworzeniu prostych organicznych cząsteczek,
takich jak aminokwasy przy założonych pierwotnych warunkach na Ziemi.
Jednak, wątpliwy jest związek ich eksperymentów laboratoryjnych z tym, co
może zdarzyło się na surowej, pustej Ziemi. Poza tym wątpliwym sukcesem
istnieje mnóstwo nie do pokonania problemów związanych z ewolucją che-
miczną. Dowody „organicznej zupy” nie zostały znalezione w zapisie geolo-
gicznym. Cząsteczki potrzebne do życia są zbyt delikatne, aby przetrwać
surowe warunki pierwotnej Ziemi. Eksperymenty wytwarzające proste cząs-
teczki życia nie zapewniają wymaganej konfiguracji optycznej i zostają mie-
szane z różnymi niepotrzebnymi i szkodliwymi cząsteczkami. Jak właśnie
prawdziwe z nich zostały wybrane? Wydaje się, że nic nie dostarcza konkret-
nych informacji potrzebnych dla dużych cząsteczek, takich jak białka i DNA.

Wiele niezależnych czynników, takich jak te, znalezione w kodzie gene-
tycznym, syntezie DNA i kontrolowanych szlakach biochemicznych, zaprze-
cza pomysł, że one mogły się rozwijać stopniowo, z ewolucyjną wartością

84

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 84



istnienia na każdym etapie, aż do chwili wystąpienia wszystkich niezbędnych
czynników. Modele alternatywne są nierealistyczne lub niezadowalające i cał-
kowicie ignorują fakt, że życie wymaga obfitość skoordynowanych informacji.
Następnie pojawia się kwestia tworzenia wszystkich części komórki i rozmna-
żania tych części. Obliczenia matematyczne wskazują zasadniczo niemożliwe
prawdopodobieństwa. Naukowiec Dean Overman opisuje dylemat ewolu-
cyjny: „Człowiek może na podstawie religijnej wybrać, aby wierzyć w teorie
samoorganizacji, ale takie przekonanie musi być oparte na własnych założe-
niach metafizycznych, a nie na naukowych i matematycznych prawdopodo-
bieństwach”.45

Niepowodzenie ewolucji chemicznej w celu zapewnienia wykonalnego mo-
delu i uporczywości naukowców w próbie stworzenia takiego modelu, budzi
poważne pytanie o obecną praktykę nauki. Dlaczego tak wielu naukowców
wierzy w modele pochodzenia życia, które są zgodne z wieloma zasadniczo
niemożliwymi propozycjami, ale nie rozważa wiarę w jakiegoś projektanta?
Czy w obecnym zakładzie naukowym istnieją jakieś uprzedzenia wobec Boga?
Czy ta postawa uniemożliwia naukę w znalezieniu prawdy? Coś tu nie jest
tak.
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Tragedia
Wiadomości były złe, a przez kilka dni będą jeszcze gorze. Mój przyjaciel

Lloyd pracował bardzo późno w nocy i wracał do koledża, gdzie czekał go
odpoczynek, zajęcia i zadania. Ale minie długo czasu, zanim dotrze tam. Był
wyczerpany i jechał samotną wiejską drogą, ogarnęło go zmęczenie, a jego
samochód zanurzył się w rzece. Przeżył, ale wkrótce dowiedział się, że ma
poważne obrażenia. W wypadku nerwy w dolnej części kręgosłupa zostały
uszkodzone i on stracił kontolę nad nogami. Przez resztę życia został na wózku
inwalidzkim.

Leczenie, jeśli można to tak nazwać, było bardzo powolne. Na szczęście,
on nie był zwykłym człowiekiem i był zdecydowany nie pozwolić, aby jego
problemy stały się obciążeniem społeczenym. Jego silne zdolności umysłowe
i uporczywość podtrzymywały go w koledż przez dekady. Był doskonałym
nauczycielem, kapelanem i redaktorem. Ale wypadek ten nie był koniec jego
problemów fizycznych. Uszkodzone nerwy sprawiły, że nogi stały się stałym
problemem, a rosnąca tendencja do pogorszenia stała się tak poważna, że   pięć
lat po wypadku obie nogi zostały amputowane.

Współzależne części
Kłopot, jaki Lloyd miał ze swoimi nogami po przerwaniu rdzenia kręgo-

wego, ilustruje, jak wiele części żywych organizmów są zależne od innych
części. Mięśnie nóg nie mogły funkcjonować bez impulsów nerwowych, które
powodują ich skurcz. Nerwy same w sobie byłyby również bezużyteczne bez
mięśni, które reagowałyby na wysłane impulsy, a obie rzeczy byłyby bezuży-
teczne bez skomplikowanego systemu kontroli w mózgu, który określa, kiedy
ruch jest pożądany, i w ten sposób zapewnia odpowiedni bodziec do porusza-
nia mięśniem. Te trzy części – mięsięń poprzecznie prążkowany, nerw i me-
chanizm kontrolny stanowią prosty przykład współzależnych części. Żadna z
tych części nie może działać, dopóki wszystkie niezbędne części nie są obecne.
88

Rozdział 4

Zawiłość złożoności

Wyzwanie do pełnego wyjaśnienia tego, w jaki sposób gromadzą się 
atomy - tutaj na Ziemi, a być może na innych światach - w żywe istoty 

wystarczająco złożone, aby mogły się zastanowić nad swoim pochodzeniem, 
które jest bardziej zniechęcające niż cokolwiek w kosmologii.1

Sir Martin Rees, astronom
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W przypadku mojego przyjaciela nerw był częścią, której brakowało, a z tego
powodu jego nogi były nie tylko bezużyteczne, ale nawet stanowiły prze-
szkodę, której się pozbył.

Jak zwykle, bardzo upraszczamy sprawy. W naszym przykładzie potrzebu-
jemy więcej ważnych części, takich jak specjalne struktury, które przenoszą
impuls nerwowy z nerwów do mięśni. Struktury te wydzielają specjalną sub-
stancję chemiczną, którą odbiera specjalny receptor na mięśniu, a po stymu-
lacji receptor ten zmienia ładunek elektryczny na włóknach mięśniowych i
powoduje ich skurzcz; i istnieje wiele innych skomplikowanych czynników.

Bardzo cienkie wydłużone włókna, które są częścią komórek nerwowych,
i które przenoszą impulsy nerwowe, mogą być dłuższe niż metr, ale ich śred-
nica jest równa z tysięczną częścią milimetra. Aby prawidłowo funkcjonowały
te wydłużone włókna komórkowe, specjalne systemy transportowe przenoszą
części i chemikalia tam i z powrotem wzdłuż ich długości.2 Mięśnie też nie są
prostą strukturą. Naszą siłę mięśniową zapewnia wiele tysięcy jednostek, które
zawierają maleńkie cząsteczki białka, które „czołgają się” wzdłuż włókien,
aby ciągać i skurczać mięśnie, które aktywują większość z 206 kości naszego
ciała.

Kontrola aktywności mięśniowej jest również bardzo złożoną rzeczą, z czę-
ściami mózgu lub rdzenia kręgowego, które koordynują działanie ponad 600
mięśni w naszym ciele. Wiele ruchów ciała obejmuje skoordynowane działanie
wielu mięśni w tym samym czasie. Bez odpowiedniej kontroli możemy mieć
skurcze mięśni i inne poważne dolegliwości, które ilustruje padaczka lub epi-
lepsja. Aby ułatwić sprawne działanie, w mięśniach znajdują się specjalne kon-
strukcje w kształcie wrzeciona, które ciągle monitorują aktywność mięśni. Jest
dużo tych „wrzecion” w mięśniach, które kontrolują precyzyjny ruch, taki jak
mięśnie poruszające nasze palce. We „wrzecionach” istnieją dwa rodzaje zmo-
dyfikowanych włókien mięśniowych, które utrzymują napięcie w taki sposób,
że specjalne nerwy czuciowe na włóknach mogą monitorować długość, na-
pięcie i ruch mięśni. Te „wrzeciona” są nieco podobne do miniaturowych ukła-
dów mięśniowych wewnątrz samych mięśni i mają własne zestawy
współzależnych części. Wszystkie części tych „wrzecion” nie są zależne od
wszystkich innych części, ale większość, jeśli nie wszystkie, nie będzie funk-
cjonować bez obecności innych części.

System alarmowy również jest przykładem współzależne części. Niezależ-
nie od tego, czy znajduje się w samochodzie czy domu, niezbędna jest pewna
liczba podstawowych części. Musisz mieć: (1) czujnik wykrywający intruza;
(2) przewody (lub przekaźnik) do komunikacji z układem sterowania; (3) sys-
tem kontroli; (4) źródło mocy; (5) przewody, które włączają alarm; i (6) alarm,
który zwykle jest syreną. Podobnie jak przykład mięśni, nerwów i mechaniz-
mów kontrolnych oraz kilka przykładów podanych w ostatnim rozdziale, są
to układy z współzależnymi częściami, w których system nie będzie działał,
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dopóki wszystkie niezbędne części nie są obecne. Reprezentują one nieredu-
kowalną złożoność,3 czasami zwaną także strukturą nieredukowalną.4

Złożoność odnosi się do systemów specjalnych, takich jak alarm przeciw-
włamaniowy, który posiada współzależne części. To wcale nie jest to samo co
i złożoność. Wiele rzeczy mogą być złożone, ale nie są skomplikowane, po-
nieważ ich części nie są ze sobą powiązane i nie są od siebie zależne. Na przy-
kład, zegarek mechaniczny z obracającymi się zębatkami jest złożony; składa
się z współzależnych części, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
zegarka. Z drugiej strony, stos śmieci może być bardzo skomplikowany, po-
siadając więcej części niż zegarek, ale nie jest złożony, ponieważ części nie
są współzależne. Strony różnych dokumentów w koszu na śmieci mogą być
skomplikowane, ale strony powieści są złożone, są powiązane i zależne od
siebie, gdy fabuła powieści dojrzewa.

Złożone rzeczy są skomplikowane, ale skomplikowane rzeczy nie muszą
być złożone, jeśli części nie są wzajemnie powiązane. W wielkim pytaniu o
to, czy nauka odkrywa Boga, ważne jest rozróżnienie między reczami, które
są złożone i rzeczami, które są skomplikowane. Niestety wielu ludzi, w tym
naukowcy, myli te dwa terminy. Większość systemów biologicznych jest zło-
żona; mają one wiele współzależnych części, które, podobnie jak nasze mięś-
nie, byłyby bezużyteczne bez innych połączonych częściach podobnie jak
nerwy i mechanizm kontrolny.

Dwa wieki temu angielski filozof i etyk William Paley (1743-1805) opub-
likował słynną książkę pod tytułem Natural Theology5 (Teologia naturalna),
która stała się popularną ikoną filozoficzną z dużo wydań. Książka ta była od-
powiedzią na sugestie, że życie mogło powstać samo z siebie, i że nie ma Boga.
Paley twierdził, że żywe istoty musiały mieć jakiegoś stwórcę, i wyciągnął ten
wniosek na długo, zanim zdaliśmy sobie sprawę, jak złożone one są. Jego naj-
bardziej znany przykład dotyczy zegarka. Wskazał, że gdybyśmy na spacerze
wpadli na kamień, prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie wyjaśnić, skąd się
on wziął. Z drugiej strony, gdybyśmy znaleźli zegarek na ziemi, natychmiast
stwierdzilibyśmy, że ktoś zrobił ten zegarek. Mógł go zrobić ktoś, kto zrozu-
miał jego konstrukcję i zastosowanie. Ponieważ przyroda jest bardziej złożona
niż zegarek, więc też musi mieć stwórcę. Ponadto Paley argumentował dalej,
że instrument taki jak teleskop miał projektanta, to musi tak być również w
przypadku złożonych oczu. On zakwestionował pomysł, że postęp ewolucyjny
był wynikiem wielu drobnych zmian i zilustrował to, mówniąc o niezbędnej
strukturę w naszych gardłach, którą nazywamy nagłośnia. Kiedy połykamy,
nagłośnia trzyma jedzenie i picie z dala od płuc zamykając tchawicę. Jeżeli
nagłośnia rozwijała się stopniowo przez długi czas, byłaby bezużyteczna przez
większość tego czasu, ponieważ nie zamykałaby tchawicy, dopóki nie rozwi-
nęła się do pełnych rozmiarów.

Argumenty Paley   ’a są od dawna kwestionowane. Często twierdzi się, że
Darwin i jego koncepcja doboru naturalnego zajęli się przykładami Paley’a.

90

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 90



W swojej książce The Blind Watchmaker (Ślepy zegarmistz), słynny profesor
Uniwersytetu Oxfordzkiego, Richard Dawkins, szczególnie odnosi się do przy-
kładu zegarka Paley’a, wskazując, że ten przykład jest „...błędny, sławnie i
całkowicie błędny”. Również, „Jedynym zegarmistrzem w przyrodzie są ślepe
siły fizyki.” i ponadto „Darwin umożliwił osiągnięcie intelektualnie spełnio-
nego ateisty”.6 Wydaje się, że nie jest to dokładnie. Ostatnie odkrycia we
współczesnej biologii, ujawniające szeroki wachlarz współzależnych syste-
mów, spowodowały, że wielu zaczęło się zastanawiać, czy Paley i jego wy-
śmiewany zegarek mają rację.

Czy ewolucja może wyjaśnić złożoność?
Ewolucja nie była w stanie wyjaśnić stopniowego rozwoju złożonych sys-

temów z wzajemnie zależnymi częściami. Wręcz przeciwnie, sam proces,
który rzekomo porusza ewolucyjny postęp, może faktycznie wpływać na roz-
wój złożoności. W 1859 roku Charles Darwin opublikował swój najnowszy
tom O powstawaniu gatunków. On zaproponował teorię, że życie ewoluowało
od prostych do zaawansowanych form, krok po kroku, przez proces, który na-
zwał doborem naturalnym. Twierdził, że organizmy ciągle się różnią, i że ist-
nieje nadmierna reprodukcja, która powoduje konkurencję. W takich
warunkach wyższe organizmy, przetrwają nad słabszymi. W ten sposób osią-
gamy ewolucyjny postęp dzięki temu, że przetrwały najbardziej przystosowane
organizmy.

Ten system na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo rozsądny i po-
wszechnie akceptowany, chociaż niektórzy ewolucjoniści wybierają właśnie
zmiany bez jakiegokolwiek naturalnego doboru, który pomógłby. Przetrwanie
najbardziej przystosowanych organizmów powinno działać w celu eliminacji
słabych, nieprzystosowanych organizmów, ale nie zapewnia to ewolucji zło-
żonych systemów wzajemnie zależnymi części. Te systemy nie funkcjonują i
nie mają wartości przetrwania, dopóki nie są obecne wszystkie niezbędne czę-
ści. Innymi słowy, dobór naturalny działa w celu eliminacji słabszych orga-
nizmów, ale nie jest w stanie zaprojektować złożonych systemów. Poza tym
dobór naturalny nie jest procesem, który szczególnie wspiera koncepcję ewo-
lucji. Oczekuje się, że najsilniejsze organizmy przetrwają, niezależne od tego
czy ewoluowały, czy zostały stworzone przez Boga.

Obecnie naukowcy przypisują zmienność, którą widzimy w organizmach,
do mutacji, które reprezentują mniej lub bardziej trwałe zmiany w DNA. Od-
krywamy, że wiele czynników powoduje mutacje. Zainteresowanie naukowe
zmienia się z drobnych zmian w jednej lub kilku zasad w DNA w aktywność
elementów możliwych do transpozycji, czasami składających się z tysięcy
zasad. Takie segmenty poruszają się, czasami z dużymi prędkościami, z jednej
części DNA do drugiej, a nawet między organizmami. Takie zmiany mogą się
przydać w zapewnieniu różnorodności, ale mogą również być szkodliwe. Inni
naukowcy przyglądają się różnym mechanizmom zapewniającym zmienność,
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takim jak zmiany w genach kontrolnych, które kierują rozwojem (geny ho-
meobox).7 Jest to dziedziną biologii, w której wciąż musimy się wiele nauczyć.
Zarówno kreacjoniści, jak i ewolucjoniści wierzą, że występują mutacje, i że
one powodują drobne zmiany, które nazywają się mikroewolucją. Ewolucjo-
niści wierzą również w znacznie większe zmiany zwane makroewolucją, pod-
czas gdy ci, którzy wierzą w Stworzenie, nie akceptują tego pojęcia. Dowody
na tzw. mikroewolucję (chociaż termin nie jest odpowiedni) są dobre, ale tak
nie jest w przypadku makroewolucji.

Chociaż nie ma wątpliwości, że istnieją jakieś zmiany, niektóre z używa-
nych przykładów nie mogą być tym, co jest uważane. Podstawowym przykła-
dem, który jest zilustrowany w większości podręczników biologii, jest zmiana
proporcji między jasnymi i ciemnymi egzemplarzami krępaka nabrzozaka w
Anglii. Ta zmiana jest czasami uważana jako „mutacja”8 i jako „uderzająca
zmiana ewolucyjna”.9 Ale okazuje się, że prawdopodobnie nie jest żadne. Za-
nieczyszczone środowisko sprawiło, że drzewa stały się ciemniejsze podczas
rewolucji przemysłowej, zabijając jasne porosty na ich korze. Kiedy to się zda-
rzyło, wydaje się, że liczba ciemnych ciem wzrosła. Ciemniejsze ćmy były
chronione, ponieważ były mniej widoczne dla drapieżników. W miarę jak
drzewa staja się jasniejsze w ciągu ostatniego półwiecza, wydaje się, że liczba
jasnych ciem wzrósł. Jednak, istnieją poważne naukowe zakwestionowania
tego przykładu.10 Badania w innych regionach dają sprzeczne wyniki, a pier-
wotny eksperyment, w którym popiera dobór naturalny, uważa się za całko-
wicie niereprezentatywny dla normalnych warunków. Wygląda na to, że
populacje ciem zmieniają tylko proporcje genów, które już istnieją.

Po wypróbowaniu nowych insektycydów większość owadów zostaje zabita,
ale zawsze wydaje się, że jest kilka dziwnych, który są odporny, i one rozmna-
żają się i odzyskują terytorium. Są odporne na działanie chemikaliów, a po-
nieważ stają wobec mniejszej konkurencji, następuje szybka reprodukcja i
stają się dominujące.

Ta sama sytuacja często odnosi się do „rozwoju” odporności zarazków na
antybiotyki. Wygląda, że nasze „nowe” super-zarazki, które są odporne na
wiele antybiotyków, istnieją bardzo długo dzięki odporności, i są bardzo czę-
stymi organizmami.11 Antybiotyków również jest dużo, a pochodzą one z or-
ganizmów żyjących w glebie. Super-zarazki, które są odporne na nich, atakują
nas częściej, głównie dlatego, że zwiększyliśmy ich liczbę stosując zadużo an-
tybiotyków w celu zabijania ich bardziej podatnych rywalów, które nie posia-
dają systemu odporności.

Czołowi naukowcy zakwestionowali koncepcję, zgodnie z którą powyższe
trzy przykłady rzeczywiście odzwierciedlają niedawną ewolucyjną mutację
lub postęp.12 Wydaje się, że geny dostarczające „zmian” nie są niczym nowym,
i że nie jest to szybką ewolucją, jak czasem się twierdzi. Te geny występowały
już w niewielkiej liczbie populacji i tylko proporcje zmieniły się z powodu
doboru naturalnego, reagującego na zmiany w środowisku.
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Do nowego rozwoju ewolucyjnego potrzebne są nowe informacje gene-
tyczne, a nie tylko zmiany w proporcjach już istniejących genów, jak to zwykle
bywa w przypadku ćmy, insektycydów i antybiotyków. Mutacje, które obej-
mują prawdziwe nowe zmiany informacji w DNA, występują,13 a dobór natu-
ralny może sprzyjać niektórym z nich, zapewniając w niektórych przypadkach
odporność na antybiotyki. Wirusy wywołujące grypę i AIDS są znane z szyb-
kich zmian, ale są to tylko drobne zmiany,14 a nie nowe skomplikowane pro-
jekty. Wydaje się również, że organizmy, w tym te najprostsze, są wyposażone
w wiele różnych systemów ochronnych, jak ilustrują nasze trzy przykłady.
Takie systemy sprawiają, żeby życie na Ziemi było bardzo odporne, ale nie
reprezentują żadnego nowego ewolucyjnego postępu. Wiele z proponowanych
przykładów szybkiej ewolucyjnej adaptacji nie są przykładami prawdziwaj
ewolucji.

Mutacje znane jako szkodliwe. Często wspominany rozmiar to tylko jedna
mutacja korzystna na tysiąc złych, ale nie mamy o tym solidnych danych . Nie
ma jednak wątpliwości, że w przypadku losowych mutacji dobór naturalny
musi walczyć z ogromną ilością szkodliwych skutków w porównaniu z
dobrymi skutkami. Ewolucja nie powinna iść w kierunku zwyrodnienia, a w
kierunku ulepszeń. W związku z tym niektóre obliczenia podnoszą kwestię,
w jaki sposób ludzka rasa przeżyła tak wiele szkodliwych szans w porównaniu
z tak małą licbą korzystnych szans.15 Spodziewalibyśmy się, że większość
przypadkowych zmian losowych, takich jak mutacje, są szkodliwe, ponieważ
mamy do czynienia ze złożonymi systemami życia, które już działają. Zmiany
w takich systemach zwykle powodują, że nie działają one prawie wcale lub
że w ogóle nie działają. Zmiana tylko jednej części złożonego systemu może
być szkodliwa dla kilku innych części zależnych od działania pewnej części.
Na przykład: ile ulepszeń można się spodziewać na złożonej stronie, którą
teraz czytasz, wkluczając przypadkowe błędy typograficzne? Im więcej zmie-
nia się, tym gorzej. Im bardziej złożony jest system, tym trudniej go zmienić
w taki sposób, aby nadal działał.16

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi model ewolucyjny,
jest jego nieadekwatność w wyjaśnianiu, jak złożone organy i organizmy z
wzajemnie zależnymi częściami ewoluowały. Podstawowym problemem jest
to, że mutacje losowe nie mogą być planowane, aby stopniowo je projektować,
a pojawienie się wielu prawidłowych rodzajów mutacji, w tym samym czasie,
w celu wytworzenia nowego organizmu, jest niewiarygodna. Jeśli chcecz stop-
niowo tworzyć te złożone systemy, sam proces doboru naturalnego przez prze-
trwanie najbardziej przystosowanych, proponowany przez Darwina, będzie
miał tendencję do zapobiegania ich ewolucji. Dopóki nie istnieją wszystkie
niezbędne części złożonego systemu, aby system mógł działać, nie ma wartości
przetrwania. Przed tym, bezużyteczne dodatkowe części niekompletnego sys-
temu rozwijającego się są bezużyteczną, uciążliwą przeszkodą. Oczekuje się,
że dobór naturalny pozbędzie się tych części. Na przykład, jaką wartość prze-

93

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 93



życia mógłby mieć nowo rozwijający się mięsień bez nerwu, który pobudza
go do skurczenia, a jaka wartość przeżycia miałby nerw bez mechanizmu kon-
trolnego, który zapewnia niezbędny bodziec?

W systemach ze współzależnymi częściami, w których nic nie działa, do-
póki wszystkie niezbędne części nie są obecne, naturalna selekcja mogłaby
wyeliminować niewłaściwe organizmy z dodatkowymi, bezużytecznymi roz-
wijającymi się organami. Tak samo jak nogi mojego przyjaciela, wspomnia-
nego wcześniej, które stały się bezużyteczne, gdy ich nerwy zostały
uszkodzone, są to części, bez których jest lepiej. Używając prostą analogię,
jest bardziej prawdopodobnie wygranie wyścig rowerowy z rowerem, który
nie ma dodatkowego silnika, niż z rowerem, który ma większość ciężkiego
silnika, ale nie ma wystarczająco części, aby pracował. Aby struktura została
wybrana przez dobór naturalny, musi ona mieć pewną wyższość, która zapew-
nia wartość przeżycia, ale częściowe, niefunkcjonalne systemy, które nie mogą
działać, nie mają wartości przetrwania; są one bezużytecznym nadbagażem.
Okazuje się, że proponowany ewolucyjny proces przetrwania najsilniejszych
organizmów może wyeliminować słabe organizmy, ale nie może naprzód pla-
nować ewolucji skomplikowanych systemów i miałby tendencję do elimino-
wania stopniowo rozwijających się złożonych systemów, ponieważ nie
miałyby one wartości przetrwania dopóki nie są obecne wszystkie niezbędne
części.

Nie zawsze jest możliwe określić, czy pewna część lub proces w skompli-
kowanym systemie są niezbędne, i wiele ewolucyjnych zalet sugerowano dla
zagadkowych sytuacji. Na przykład, niektórzy ewolucjoniści sugerują, że po-
wodem, dla którego niektóre zwierzęta stopniowo ewoluowały skrzydła, jest
to, że przednie kończyny tych zwierząt zostały po raz pierwszy użyte do ze-
ślizgiwania się z drzew przed rozwinięciem lotu. Inni ewolucjoniści całkowicie
się nie zgadzają, sugerując, że lot ewoluował od zwierząt na ziemi, które pró-
bowały poruszać się coraz szybciej, idąc za swoją zdobyczą.17 Dziwnie, w dys-
kusji ewolucyjnej prawie nie mówi się poważnie o stracie użytku dobrej
kończyny przedniej, ponieważ stopniowo zmienia się w różnych etapach, w
których nie jest ani dobrą kończyną, ani dobrymi skrzydłami. Łatwo spekulo-
wać i można postulować przydatność do niemal każdej dziwnej sytuacji. Jeśli
znajdziesz buldożer w środku kortu tenisowego, możesz twierdzić, że znajduje
się on tutaj, aby urozmaicić grę! Problem leży w uwierzytelnianiu. Powin-
nyśmy w większej mierze niż obecnie określić, co jest faktem, a co interpre-
tacją

Naukowcy niepokoją się problemem, jaki złożoność stanowi dla ewolucji.
Niedawny artykuł w czasopiśmie Nature próbuje wyjaśnić, w jaki sposób ewo-
lucja może wyjaśnić pochodzenie „złożonych cech”.18 Ale ta sugestia ma po-
ważne kłopoty,19 z których najmniejszym nie jest to, że istnieje ogromna pustka
między prostymi „cyfrowymi organizmami” zaprogramowanymi na kompu-
terze, które zostały użyte do tego badania, i prawdziwymi żywymi organiz-
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mami w normalnym środowisku. Autorzy mogły uzyskać pewne proste zalety
ewolucyjne, stosując ciągi, które dowolnie określają się jako korzystne. Ten
rodzaj ćwiczeń więcej reprezentuje inteligentne projektowanie niż zmiany lo-
sowe występujące w surowej przyrodzie same, jak się spodziewano. Inne pro-
gramy komputerowe zostały wykorzystane do wyjaśnienia ewolucji złożo-
ności, ale czołowi biolodzy skrytykowali te próby jako zbyt uproszczone i
wcale nie związane z rzeczywistym skomplikowanym światem żywych orga-
nizmów.20

Wybitni ewolucjoniści, tacy jak Douglas Futuyma z Uniwersytetu Michi-
gan21 i inni, również zajęli się problemem ewolucji złożoności. Ich sugestie
nie są zbyt zachęcające do ewolucji. Czasami dobór naturalny sugerowany
jako rozwiązanie, ale jak zilustrowaliśmy powyżej, miałoby to tendencję do
eliminowania jeszcze niefunkcjonujących etapów rozwoju ewoluujących sys-
temów z współzależnymi częściami. Sugeruje się również, że proste systemy
mogą stopniowo ewoluować w złożone. Powszechnie stosowanym przykła-
dem jest to, że mamy proste, bardziej złożone i bardzo złożone rodzaje oczu
u różnych zwierząt. To rzekomo ilustruje, jak oczy mogą stopniowo ewoluo-
wać. Argument ten pomija fakt, że proste oczy działają na różnych zasadach
niż zaawansowane oczy, a te zaawansowane oczy mają złożone systemy, takie
jak automatyczne ustawianie ostrości i systemy regulujące apertury, które mają
wiele współzależnych części, które nie działałyby, jeśli wszystkie nie byłyby
obecni. Proponowane rozwiązanie jest zbyt proste w porównaniu z faktami.
Innym proponowanym ewolucyjnym wyjaśnieniem złożoności jest to, że nie-
które złożone struktury zostały zmodyfikowane przez ewolucję, w celu wy-
tworzenia innych struktur o innej funkcji.22 Nasuwa to pytanie o złożoność,
ponieważ w tym modelu potrzebny jest złożony system. Ewolucja nie ma od-
powiednego wyjaśnienia problemu złożoności.

Dalej, można zadać pytanie: jeśli ewolucja złożoności jest prawdziwą rze-
czą, dlaczego, gdy patrzymy na ponad milion żywych gatunków na naszej
Ziemi, nie widzimy żadnych złożonych systemów w procesie rozwoju ? Dla-
czego obecnie nie ma stopniowo ewoluujących nóg, oczu, wątrób, itp. na tych
organizmach, które jeszcze ich nie mają? Jest to poważnym oskarżeniem prze-
ciwko procesowi ewolucyjnemu.23 Złożone systemy negują scenariusz ewo-
lucyjny.

Obfitość systemów złożonych
Wcześniej opisaliśmy złożony proces rozmnażania się komórek.24 Najprost-

sze drobnoustroje, takie jak mikroby, często się rozmnażają przez zwykły po-
dział komórek, tworząc dwa organizmy o tej samej formule DNA. Bardziej
zaawansowane organizmy zwykle tworzą następną generację przez bardziej
złożony proces rozmnażania płciowego, który obejmuje szerszy ciąg współ-
zależnych lub nieredukowalnych procesów. Na przykład, przy wytwarzaniu
plemników i jaj istnieją dwa specjalne kolejne podziały. W pierwszym nastę-
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puje wymiana DNA, a w drugim zmniejsza się liczba chromosomów, tak że
gdy plemniki i jaja ostatecznie łączą się, aby rozpocząć nowy organizm,
obecna jest normalna ilość DNA. Ewoluowanie plemników i komórek jajowch
oraz łączenie ich w procesie zapłodnienia nie jest procesem prostym. Potrezbne
jest wiele wysoce wyspecjalizowanych kroków, zanim w ogóle może działać
system rozmnażania płciowego. Znowu mamy kolejny przykład ciągu współ-
zależnych kroków, które nie powinny pojawić się nagle, i który nie miałby ża-
dnej wartości przetrwania, dopóki wszystkie niezbędne kroki nie funkcjonują.
Nie wydaje się, że złożona reprodukcja płciowa kiedykolwiek mogła się ewo-
luować. 

Moglibyśmy opisywać setki złożonych systemów ze współzależnymi czę-
ściami. Jeśli brakuje tylko jednego niezbędnego składnika, cały system jest
bezużyteczny. Nasza zdolność do odczuwania smaku, zapachu, ciepła itp,
wszystko zalepy od systemów z współzależnymi jednostkami. Na przykład
kubek smakowy na naszym języku jest bezużyteczny, jeśli nie istnieją spe-
cjalne komórki, które są wrażliwe na pewien smak, taki jak słodki smak cukru.
Ale nawet te komórki są bezużyteczne, jeśli odczucie nie zostanie przekazane
do mózgu. W przypadku ludzi odczucie słodyczy przekazywane jest z komórki
w kubku smakowym na naszym języku przez wydłużoną komórkę nerwową
do jądra smakowego w centrum mózgu. Stamtąd przechodzi przez inną ko-
mórkę nerwową do wzgórza mózgu, a trzecią komórką nerwową do kory móz-
gowej, w której generowane są analizy i reakcje, co też jest procesem
złożonym.

System przekazywania smaku jest prosty w porównaniu do naszej zdol-
noćci słyszenia i analizy dźwięków. W naszych uszach mamy złożony spiralny
organ (ślimak) składający się z mnóstwa niezbędnych części specjalistycznych,
do których należą systemy sprzężenia zwrotnego. Ślimak w uchu, to cud in-
żynierii mikroskopowej. On przekazuje wykryte dźwięki do różnych specjal-
nych komórek nerwowych, które wykrywają różne rodzaje zmian w
dźwiękach. Następnie inne komórki nerwowe łączą te informacje razem w
celu dalszej analizy. W tych systemach analitycznych znajduje się wiele współ-
zależnych części.

Nie tylko my jesteśmy złożeni, wszystkie żywe istoty są takie. Niska gą-
sienica wykonuje prawdziwą podróż, gdy przekształca się w latającego motyla
- dosłownie kompletna transformacja. Czy w kontekście ewolucyjnym taka
transformacja może mieć jakąkolwiek wartość przetrwania, dopóki nie dojdzie
do wszystkich mutacyj niezbędnych do stworzenia udanego motyla? Potrzebne
jest wiele konkretnych zman, aby rozwinąć latający system. Ile losowych mu-
tacji obejmujących przeważnie nieudane próby miałoby nastąpić? Liczba by-
łaby ogromna. I dlaczego nie widzimy innych rodzajów organizmów w
procesie próbowania ewolucji tego cudownego systemu? Niektórzy ewolucjo-
niści próbują rozwiązać zagadkę, proponując reprodukcyjne krzyżowanie typu
robaka z typem motyla, ale nie ma dowodów na to.25 Możemy również zasta-
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nowić się, ile współzależnych procesów jest zaangażowano, gdy mały pająk
projektuje dobrze skonstruowaną pajęczynę.

Kiedy stajemy w obliczu faktu, że istnieje ogromna liczba złożonych sys-
temów z wieloma zasadniczymi współzależnymi częściami, trudno myśleć,
że wszystkie one powstały stopniowo i przez przypadek. Przypomnijmy, że są
one bez wartości przetrwania, gdy są niekopletne. Mamy do czynienia z
ogromną obfitością nieredukowalnej złożoności. Dane silnie sugerują, że jakiś
rodzaj spostrzegawczego rozumowania jest niezbędny do wytworzenia tego,
co znajdujemy.

Długa wałka o oko
Kontrowersje na temat powstawania oka trwają od dwóch stuleci. Ci, którzy

wierzą w Boga Stwórcę, twierdzą, że nie można myśłeć, że skomplikowany
instrument, taki jak oko, mógłby powstać sam z siebie, natomiast osoby z na-
turalistycznym poglądem twierdzą, że mogło się to zdarzyć z wystarczającą
ilością czasu. Charles Darwin był bardzo świadomy problemu i poświęcił temu
tematowi kilka stron w książce O powstawaniu gatunków pod tytułem „Organy
skrajnej doskonałości i skomplikowaności”. W wprowadzeniu do problemu,
przyznaje, że „Założenie, że oko z jego niepowtarzalną aparaturą ustawiania
ostrości na różne odległości, odbierania różnych ilości światła oraz korekcji
aberracji sferycznej i chromatycznej, mogło powstać w wyniku doboru natu-
ralnego, wydaje się, szczerze mówiąc, zupełnie absurdalnie.” Następnie wska-
zuje że w całym królestwie zwierząt istnieją wszelkiego rodzaju oczy - bardzo
proste wrażliwe na światło punkty, ale i takie jak na oko orła. Małe zmiany
mogą przynieść stopniową poprawę. Darwin dalej twierdzi, że nie jest nieroz-
sądne myślenie, że „dobór naturalny lub przetrwanie najsilniejszych” działa-
jące od milionów lat na milionach jednostek, mógł produkować żywe
instrumenty optyczne „lepsze od szkła”.26 Dla niego, proces doboru natural-
nego powodował, że oczy stawały się coraz bardziej zaawansowane, krok po
kroku.

Sto lat później George Gaylord Simpson ze sławnego Uniwersytetu Har-
varda użył tego samego rodzaju argumentów, sugerując, że, ponieważ wszyst-
kie oczy od prostych do złożonych są funkcjonalne, mają one wartość
przetrwania.27 Ostatnio gorliwi zwolennicy ewolucji Futuymy i Dawkinsa rów-
nież używają tego samego rodzaju argumentów.28 Ale cały argument pomija
zasadnicze pytanie o brak ewolucyjnej wartości przetrwania niekompletnych
systemów, które nie funkcjonują, dopóki wszystkie niezbędne współzależne
części nie są obecne. Na przykład, większość ewolucyjnych postępów w oku,
jak zdolność rozróżniania kolorów, byłaby bezużyteczna, jeśli nie byłby rów-
nież porównywalny postęp w mózgu zdolny do interpretowania różnych ko-
lorów.29 Oba procesy są współzależne, aby uzyskać użyteczną funkcję. Co
więcej, tylko dlatego, że oczy mogą być ułożone w sekwencji od prostych do
złożonych, nie jest to dowodem na to, że ewoluowały one od siebie nawzajem.
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Można zorganizować wiele rzeczy we wszechświecie, takich jak kapelusze
damskie (rys. 5.5), od prostych do złożonych. Nie trzeba chyba wspominać,
że kapelusze damskie zostały zaprojektowane i stworzone przez ludzi i że nie
ewoluowały one  od siebie nawzajem ani od wspólnego przodka kapeluszo-
wego!

Wiele zwierząt ma jakiegoś rodzaju „oko”, które wykrywa światło. Są to
fascynujące struktury, które różnią się znacznie. Istnieje prosty robak morski
o bardzo zaawansowanym oku, a słynny nautilus ma bardzo proste oko. Sto-
pień złożoności oczu nie jest zgodny z ewolucyjnym wzorcem. Niektóre jed-
nokomórkowe zwierzęta (protisty) mają prosty punkt wrażłiwy na światło.
Dżdżownice mają wrażliwe na światło komórki, zwłaszcza na końcach ich
ciał. Niektóre morskie robaki mogą mieć więcej niż dziesięć tysięcy „oczu”
na swoich mackach, a skromny skałoczep ma intrygujące oko w kształcie fi-
liżanki. Organizmy takie jak kraby, niektóre robaki, kalmary, ośmiornice,
owady i kręgowce (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) mają oczy, które nie tylko
wykrywają światło, ale tworzą obrazy. Chociaż kalmary są zupełnie innym ga-
tunkiem zwierząt niż człowiek, ich oczy są bardzo podobne do naszych. Ka-
łamarnice olbrzymia, które mogą osiągnąć długość 21 m,  i które mieszkają w
głębokiej wodzie, gdzie jest bardzo mało światła, potrzebują dużych oczu, aby
zebrać jak najwięcej światła. Te duże organizmy są obdarzone największymi
oczami, jakie znamy. Oko kałamarnicy wyrzuconej na brzeg Nowej Zelandii
miało średnicę 40 cm. Jest to znacznie duże niż nasze zwykłe globusy średnicy
30 cm! Szacuje się, że oko takie zawiera miliard komórek światłoczułych. Dla
porównania nasze oczy (ryc. 4.1, A) mają średnicę tylko około 2,5 cm. 

Oczy wykorzystują wiele różnych systemów do tworzenia obrazów. U krę-
gowców, w tym u ludzi takich jak my, na przedniej stronie oka znajduje się
soczewka, która skupia światło na światłoczułej siatkówce, co daje ostry obraz.
Zwierzęta takie jak nautilus, nie mają soczewki, zamiast tego mała otworkowa
pomaga zlokalizować światło na różnych częściach siatkówki. Owady tworzą
obrazy w zupełnie inny sposób, używając małych „rur” zwanych ommatidia
(rysunek 4.2), które są zorientowane w różnych kierunkach. Potem światło z
każdej rury jest łączone, aby połączyć części w obraz. Ważki mogą mieć nawet
28 000 ommatidii w oczach. Istnieje wiele innych skomplikowanych systemów
oczu z różnymi układami współzależnych części, w tym niesamowity układ
małego widłonoga, podobnego do kraby, który umieszcza obraz w podobny
sposób, jak system telewizyjny, przez szybkie skanowanie.30 Wszystkie te
różne skomplikowane układy z współzależnymi częściami kwestionują ideę,
że różne oczy są wytwarzane przez niewielkie stopniowe zmiany.

Zmiana jednego systemu na inny wymaga zupełnie innego podejścia, aby
połączyć obraz razem, co można zobaczyć porównując oczy na rysunkach 4.1
A i 4.2. Większość ewolucjonistów rozpoznaje te podstawowe różnice i pro-
ponuje teorię, że oko ewoluowało niezależnie dla każdego systemu. To neguje
sugestię innych ewolucjonistów, wspomnianych wcześniej, że złożone oczy
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Rysunek 4.1 Struktura oka ludzkiego. A, przekrój poprzeczny; B, powiększony obszar
dołku środkowego siatkówki; C, powiększona ściana oka; D, powiększone pręciki (a) i
czupki (b) siatkówki. Na wszystkich schematach światło pochodzi z prawej strony. Dyski
są wchłaniane do komórkach barwnikowych na lewym końcu D.
Na podstawie: Figure 1, p 16: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. New York, London: W. W. Norton &
Company.
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wyewoluowały z prostych.31 Systemy są różne, lub są to podobne systemy
znalezione w tak różnych grupach zwierząt, że niektórzy proponują, że oko
mogło ewoluować niezależnie wiele razy; nie od drugiego oka, może nawet
66 razy.32

Z drugiej strony naukowcy odkryli gen główny w DNA różnych organiz-
mów, który stymuluje rozwój oka. Ewolucjoniści uważają, że powszechną
obecność takiego genu, odzwierciedla wspólne pochodzenie ewolucyjne. Prze-
ciwnie, ci, którzy wierzą w Stwórcę, uważają ten gen za ślad inteligentnego
umysłu, wykorzystującego system, który działa w różnych organizmach. Na
przykład, ten główny gen kontrolny do rozwoju oka pobrany z oka myszy
można umieścić w muszkę owocową i spowodować rozwój dodatkowych oczu
na skrzydłach, antenach i nogach.33 Muszka owocowa ma zupełnie inny rodzaj
oka niż mysz, jak to zilustrowano na rysunkach 4.2 i 4.1 A, ale ten sam rodzaj
genu głównego może stymulować rozwój i jednego i drugiego. Biolodzy sza-
cują, że kilka tysięcy genów powiązano z embrionalnym rozwojem oka muszki
owocowej; stąd wydaje się, że mamy do czynienia z głównym genem kontro-
lnym, który włącza wiele innych genów, które powodują rozwój różnych ro-
dzajów oczu w różnych organizmach. Różnice pochodzą z wielu innych
genów, a główny gen kontrolny nie jest bardzo związany z pytaniem, w jaki
sposób ewoluowały różne rodzaje systemów wzrokowych. Koncepcja, że że
istnieje kilku genów głównych („Evo-devo”), które upraszczają proces ewo-
lucyjny jest skomplikowana odkryciem, że niezbędne wiele poziomów akty-
watorów i represorów do prawidłowego funkcjonowania tych genów
głównych. Czas aktywacji jest bardzo ważny, a kontrola właściwego czasu ak-
tywacji również musiałaby ewoluować.34

Badanie trylobitów odkryło niesamowite fakty o ich oczami. Mały trylobit
zilustrowany w dolnej części rysunku 5.1. Trylobity, które są podobne do
100

Rysunek 4.2  Złożone oko owadów.
Na podstawie: Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Louis, Baltimore, Boston: Mosby-Year
Book, p 831.

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 100



raków w kształcie podkowy, są uważane przez ewolucjonistów za jedne z naj-
starszych zwierząt, a jednak niektóre trylobity mają niezwykłe oczy tego sa-
mego podstawowego typu, przedstawione na rysunku 4.2. Ich soczewki
składają się z kryształów mineralu kalcytu (węglanu wapnia). Kalcyt to skom-
plikowany minerał, który wygina promienie świetlne wchodzące lub wycho-
dzące pod różnymi kątami w zależności od orientacji kryształu. W oczach
trylobitów kalcyt soczewek jest zorientowany w odpowidnim kierunku, w taki
sposób, aby uzyskać właściwą ostrość. Ponadto soczewka jest kształtowana
w specjalny sposób, który koryguje rozmycie ostrości (aberracja sferyczna),
które występuje w zwykłych  soczewkach prostych. Ten rodzaj projektowania
odzwierciedla wysoce wyrafinowaną wiedzę optyczną.35 Jest to bardzo ważnie,
ponieważ kiedy przechodzimy przez ewolucyjny zapis kopalny, oczy trylobi-
tów są jednymi z pierwszych oczu, których spotkamy, i nie wygląda, że nie
mają żadnych ewolucyjnych przodków. Jeden naukowiec mówi o soczewkach
tych oczu jako o  „największym wyczynie optymalizacji funkcji wszech cza-
sów”.36

Skomplikowane oczy
Zaawansowane oczy, takie jak nasze, o których sporo się nauczyliśmy, są

cudami złożoności. Poniższy opis jest nieco techniczny, ale nawet czteniem,
zapoznamy ogólny pogląd na ten fascynujący organ, który pozwola nam prze-
czytać ten tekst. Gdy patrzysz na układ sferycznego oka, staraj się pamiętać o
tym, co jest skierowane do wnętrza, tj. ku środkowi kuli oka, i co jest w kie-
runku zewnętrznej powierzchni oka. Staje się to ważne w późniejszej dyskusji
na temat „odwróconej” siatkówki.

Oko jest w dużej mierze pustą kulą o bardzo złożonych rzeczach tworzą-
cych zewnętrzną ścianę (rysunek 4.1A). Wewnątrz większości oka znajduje
się najważniejsza sczęść siatkówki - organ, który wyczuwa światło wpadające
do oka przez czarną dziurę zwaną źrenicą. Siatkówka jest bardzo skompliko-
wana i składa się z wielu warstw komórek, jak pokazano na rysunku 4.1 C, D.
Warstwo najbliższe zewnętrznej powierzchni oka jest ważnym nabłonkiem
barwnikowym. Warstwa to zawiera pigment, który zbiera rozproszone światło,
a także pielęgnuje komórki następnej warstwy, która składa się z pretów i stoż-
ków. Te pręty i stożki są najważniejszymi komórkami fotoreceptorów, które
wykrywają światło wpadające do oka. Pręty działają szczególnie w wykrywa-
niu słabego światła, podczas gdy trzy rodzaje stożków służą do wykrywania
jaśniejszego i kolorowego światła.

Jak pokazano na rysunku 4.1 D, część końcowa wydłużonych prętów i stoż-
ków znajduje się najbliżej nabłonka barwnikowego, innymi słowy, ich koniec
orientowany na zewnątrz  od oka, zawiera wiele dysków. W tych dyskach znaj-
duje się bardzo szczególny rodzaj cząsteczki białka zwanej rodopsyną, a jeden
pręt może zawierać czterdzieści milionów takich cząsteczek. Kiedy światło
uderza w cząsteczkę rodopsyny, powoduje, że cząsteczka zmienia swój kształt.
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Ta reakcja przenosi się na wiele innych rodzajów cząsteczek, powodując reak-
cję typu „lawinowego”, która szybko modyfikuje ładunek elektryczny na po-
wierzchni pręta lub stożka, wskazując tym samym, że światło zostało wykryte
przez tę komórkę. Następnie cały proces ulega odwróceniu w ramach przygo-
towań do otrzymania większej ilości światła. W końcu, jest dwanaście różnych
rodzajów cząsteczek białka zaangażowancyh w tym procesie.37 Wiele z nich
są specyficzne i niezbędne do procesu oglądania. Jest to kolejny przykład nie-
redukowalnej złożoności, o której wspomnieliśmy w ostatnim rozdziale, i
który poważnie rzuca wyzwanie ewolucji.

Zmiana ładunku elektrycznego na powierzchni pręta lub stożka przekazuje
się jako impuls do złożonej sieci komórek nerwowych. Te komórki tworzą
warstwę, która leży wewnątrz (to znaczy, że jest zorientowana do środka oka)
warstwy prętów i stożków („warstwa komórekowo-nerwowa”, rysunek 4.1
C). Z warstwy komórkowo-nerwowej informacja jest przesyłana do mózgu
przez nerw wzrokowy (rysunek 4.1 A).

W ludzkiej siatkówce znajduje się ponad sto milionów światłoczułych ko-
mórek (pręcików lub czopków), a informacje z tych komórek są częściowo
przetwarzane w warstwie komórkowo-nerwowej. W tej warstwie zidentyfiko-
wano ponad pięćdziesiąt różnych rodzajów komórek nerwowych.38 Dzięki
uważnym badaniom zaczynamy odkrywać, funkcję niektórych z tych komó-
rek. Na przykład, jeśli dany obszar jest stymulowany, informacje z komórek
wokół niego są tłumione w celu wyostrzenia kontrastu. Ten rodzaj przetwa-
rzania jest wykonywany na kilku poziomach analizy nadchodzącego światła.
Jest to bardzo złożone i obejmuje systemy informacji zwrotnej. Wiemy, że nie-
które inne obwody w tych komórkach nerwowych zajmują się wykrywaniem
ruchu, ale musimy jeszcze wiele dowiedzieć się o tym, co robią różne rodzaje
komórek w tej warstwie.

My w rzeczywistości nie widzimy, choć intuicyjnie może myślimy, że wi-
dzimy. Oko zbiera i przetwarza informacje, które są wysyłane do tylnej części
mózgu, w której obraz składa się. Bez naszych mózgów nie widzielibyśmy ni-
czego. Miliony informacji są szybko przekazywane z oka do mózgu pośred-
nictwem nerwu wzrokowego. W mózgu okazuje się, że dane są rozbijane w
celu analizy na różne składniki, takie jak jasność, kolor, ruch, kształt i głębo-
kość. Potem wzystko to składa się w zintegrowany obraz. Proces ten jest bar-
dzo złożony, bardzo szybki i trwa bez świadomego wysiłku. Badacze, którzy
zajmowali się tą dziedziną komentują, że „Najprostsze zadania wizualne, takie
jak postrzeganie kolorów i rozpoznawanie znajomych twarzy, wymagają
skomplikowanych obliczeń i więcej połączenia neuronowego w obwody, niż
możemy sobie wyobrazić.”39

Zaawansowane oczy zawierają i inne systemi z współzależnymi częściami,
które nie działałyby, gdy nie byłyby obecne wszystkie niezbędne podstawowe
elementy. Jednym z nich jest mechanizm analizujący jasność światła i kontro-
lujący rozmiar źrenicy. Isnieje również system, który określa, czy punkt ogni-
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skowy przychodzącego światła znajduje się z przodu lub z tyłu siatkówki, aby
zmienił kształt soczewki, i aby w ten sposób zachował ostrość obrazu na siat-
kówce. inny. Dalej, istnieje wiele innych skomplikowanych systemów, które
pomagają nam lepiej widzieć, jak mechanizm, który sprawia, że   oba oczy pat-
rzą na to samo.

Wszystkie te czynniki rodzą pytania o wiele współzależnych części. Na
przykład, jaki byłby pożytek z systemu, który może wykryć, że obraz w oku
jest nieostry, jeśli nie istnieje mechanizm, który może dostosować kształt so-
czewki i doprowadzić do ostrości obrazu? W stopniowym rozwoju ewolucyj-
nym te mechanizmy rozwiające nie miałyby wartości przetrwania, ponieważ
większość ich części, jeśli nie wszystkie, byłaby bezużyteczna bez innych czę-
ści. Tutaj, podobnie jak w wielu innych miejscach, mamy typowe zagadki do-
tyczące kury i jajka; co było wsześniej, jajko czy kura? Oba są niezbędne do
przetrwania.

Czasami Darwin nie wahał się wyzwać krytyków swojej teorii. Zaraz po
opisaniu ewolucji oka w O powstawaniu gatunków, on komentuje: „Gdyby
można było wykazać, że istniał jakikolwiek skomplikowany organ, który nie
mógłby być utworzony przez liczne, kolejne, drobne modyfikacje, moja teoria
absolutnie obalona. Ale nie mogę znaleźć takiego przypadku.”40 Podczas gdy
Darwin wyzywał żądał, aby pokazali mu, to co „nie mogło się zdarzyć”, pod-
chodzi on do problemu braku wartości przetrwania w rozwijaniu współzależ-
nych części, gdy mówi o „licznych drobnych modyfikacjach”. Są to warunki,
w których powoli rozwijające się, współzależne części, które nie działają, do-
póki nie pojawią się inne niezbędne części, nie mają żadnej wartości przetrwa-
nia przez bardzo długi czas i jak sugeruje Darwin, jego teoria całkowicie się
rozpadła.

Niezupełne oko ewolucyjne
Dwaj naukowcy, Dan Nilsson i Susanne Pelger z Uniwersytetu w Lund w

Szwecji, opublikowali interesujący artykuł na temat ewolucji oka. Artykuł za-
tytułowany jest Pesymistyczne oszacowanie czasu potrzebnego do ewolucji
oka (A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve).41 Artykuł
został opublikowany w prestiżowym czasopismie Proceedings of Royal So-
ciety of London i dochodzi do zaskakującego wniosku, że oko mogło ewoluo-
wać tylko w 1829 krokach z arbitralnych 1% poprawy. Biorąc pod uwagę
niektóre czynniki doboru naturalnego, oni dochodzą do wniosku, że byłoby
potrzebne mniej niż 364 000 lat, aby kamera-oko (oko z dziurką) mogło ewo-
luować z światłoczułej części. Co więcej, od czasów starożytnych, od okresu
kambru, które szacują się na 550 milionów lat temu, jest wystarczająco czasu,
aby „oczy ewoluowały ponad 1500 razy!” W ich modelu ewolucji oka, oni za-
czynają od warstwy światłoczułych komórek, która znajduje się pomiędzy
przezroczystą warstwą na górze i warstwą barwnikowj poniżej. Warstwy te są
stopniowo wygięte, aby najpierw utworzyć filiżankę, a następnie oko z so-
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czewką (ryc. 4.3). Każdy etap zapewnia przewagę optyczną nad poprzednim
etapem, dając w ten sposób ewolucyjną wartość przetrwania. Оko ewoluowało
w bardzo krótkim czasie!

Chociaż można docenić stosowane podejście analityczne, trudno jest po-
ważnie myśleć o tym modelu i bardzo trudno jest zaakceptować twierdzenie,
że było wystarczająco czasu, aby oko z soczewką ewoluowało ponad 1500
razy. Oni mówią o oku, które jest tak proste, że nie mogłoby funkcjonować.
Istnieje wiele dużych problemów:

(1) Model pomija ewolucję najważniejszej i najbardziej złożonej części
oka, światłoczułej siatkówki. Jak wspomniano wcześniej, siatkówka ma wiele
różnych komórek do wykrywania i przetwarzania informacji świetlnych.
Muszą się pojawić różne nowe, specjalne białka. W scenariuszu ewolucyjnym
wszystkie części zaawansowanych oczu muszą ewoluować wcześniej czy póź-
niej, a wykluczenie najbardziej skomplikowanej i ważnej części oka z obliczeń
czasu jest poważnym pominięcim, które całkowicie unieważnia główny wnio-
sek.

(2) Złożone oko, jak już powiedziano, jest bezużyteczne bez mózgu do in-
terpretacji tego, co oko widzi, jednak model ten nie uwzględnia problemu ewo-
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Rysunek 4.3 Proponowany model ewolucji oka. Cztery etapy rozwoju można zobaczyć
w przekroju poprzecznym. W każdym etapie światło pochodzi z góry, a reszta ciała
zwierzęcia znajduje się poniżej oka. Szara warstwa reprezentuje siatkówkę, powyżej siat-
kówki znajduje się warstwa przezroczysta, a czarna warstwa poniżej reprezetuje warstwę
barwnikową.
Schemat oparty na: 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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lucji niezbędnych części mózgu. Przynajmniej u ludziach części mózgu, które
zajmują się widzeniem, są znacznie bardziej złożone niż sama siatkówka; a
część wzrokowa mózgu musi być ściśle skorelowana z siatkówką, żeby to, co
oko widzi, miało jakiekolwiek znaczenie.

(3) Aby oko było użyteczne, powinno ewoluować połączenie między móz-
giem a okiem, które w przypadku człowieka obejmuje nerw wzrokowy, który
ma ponad milion włókien nerwowych w oku, i te włókna muszą być właściwie
połączone. Nerw wzrokowy jednego oka krzyżuje się z nerwem wzrokowym
drugiego oka i tam odbywa się skomplikowane sortowanie. Nieco dalej do-
konuje się dużo bardziej skomplikowanego sortowania, podczas komórki ner-
wowe przenoszą impulsy do mózgu. Można by oczekiwać wielu losowych
prób zanim ewolucja ustanowi odpowiednie wzorce połączenia.

(4) Nie rozważano czasu, który jest potrzebny dla ewolucji mechanizmu
ogniskowania soczewek.42 Nawet niektóre robaki mają taką możliwość. Jak
już zauważyliśmy, jest to złożony system, który wykrywa, że   obraz na siat-
kówce jest nieostry i dostosowuje soczewkę do poziomu niezbędnego do uzys-
kania ostrego pukntu ogniskwego. System zawiera wiele specjalnych części.
U niektórych zwierząt ogniskowanie odbywa się za pomocą ruchu soczewki,
podczas gdy w innych dokonuje się tego przez zmianę kształtu soczewki.

(5) Model ten nie uwzględnia również czasu, który jest potrzebny dla ewo-
lucji mechanizmu regulującego wielkość źrenicy. To kolejny złożony system
zaawansowanych oczu, który obejmuje mięśnie, nerwy i system kontroli.
Opracowanie takiego systemu zajęłoby bardzo dużo czasu, gdyby taki system
ewoluował. Takie ważne części należy uwzględnić w każdym realistycznym
oszacowaniu tego, ile czasu zajmie ewoluowanie oka.

(6) Mniej więcej w połowie proponowanego procesu ewolucyjnego za-
czyna pojawiać się soczewka. Niezbędne są bardzo przypadkowe okoliczności,
aby ta nowa część działała prawidłowo i miała wartość przetrwania.43 Po-
trzebne są soczewki z odpowiednim białkiem, właściwym kształtem i pozycją,
wszystkie pojawiające się we właściwym czasie. Aby zasadniczo losowe mu-
tacje doprowadły do tego od razu, aby uzyskać wartość przeżycia, potrzebnie
jest dużo czasu.

(7) W zarodkach kręgowców, jak, na przykład, ryba, żaba lub kurczak, oko
nie tworzy się poprzez składanie warstw powierzchniowych na powierzchni
głowy, jak proponują modele Nilssona i Pelger. Powstaje ono jako przerost z
rozwijającego się mózgu, który następnie wywołuje rozwój soczewki z po-
wierzchniowej warstwy. Dlatego musimy również wziąć pod uwagę czas,
który byłby potrzebny, aby jeden system ewoluował w inny.

(8) Ponadto oczy kręgowców i niektórych bezkręgowców stosują złożony
układ mięśniowy, który koordynuje ruch dwojga oczu. Niektóre ptaki są w
stanie dostosować kierunek ich oczu, tak aby uzyskać ściśle skupiony
obuoczny widok lub szeroki widok panoramiczny, zależnie od kierunku, w
którym oczy patrzą.44 To nie są proste systemy. Ośmiornica ma sześć mięśni,

105

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 105



które kontrolują ruch każdego oka, tak jak ma to miejsce w przypadku ludzi.
W ośmiornicy znajdujemy około trzech tysięcy włókien nerwowych, które
przenoszą impulsy z mózgu do tych sześciu mięśni, aby dokładnie kontrolować
ruch oczu. Wszystkie te systemy wymagałyby również wiele czasu, aby się
rozwinąć i należy brać ich pod uwagę przy szacowaniu, ile razy oko mogło
ewoluować.

Nilsson i Pelger rozpoznają bardzo niewiele tych pominięć w swoim spra-
wozdaniu, ale niestety nie biorą ich pod uwagę ani w tytule, ani w konkluzjach.
Ich „pesymistyczne oszacowanie” nie może być poważnie brane pod uwagę.
Wszystkie złożone części oka, mnóstwo komórek nerwowych i prawie wszyst-
kie specjalne rodzaje białek, które należy sformułować, są ignorowane. Ostat-
nio odkryto specjalny rodzaj cząsteczki białka w rogówce, który zapobiega
rozwojowi naczyń krwionośnych. To pozbawia rogówkę krwi znajdującej się
w większości tkanek, dzięki czemu światło może dostać się bezpośriednio do
oka.

Nie można po prostu zgiąć kilku warstw, arbitralnie dodać soczewki, a
następnie twierdzić, że ustalono, że oko mogło ewoluować „ponad 1500 razy”
w ewolucyjnym czasie. Ten rodzaj ćwiczeń graniczy z tym, co nazywa się
nauką bez faktów.

Co zaskakujące, model otrzymał pewne silne poparcie. W znanym czaso-
piśmie Nature, Dawkins opublikował pozytywną recenzję pod tytułem „Oko
w mgnieniu oka” (The eye in a twinkling)45, wskazując, że wyniki Nilssona i
Pelger były „szybkie i decydujące” oraz, że czas potrzebny na ewolucję oka
jest „geologicznym mrugnięciem”. Ponadto, Daniel Osorio z Uniwersytetu
Sussex w Anglii, który bada wszystkie rodzaje oczu, sugeruje, że artykuł ten
rozwiązuje problem ewolucji oka, którym tak niepokojił Darwina, że czasem
określa się jako „dreszcz Darwina”46. Artykuł Nilssona i Pleger zachęcił ewo-
lucjonistów do rozpowszechniania w nieokiełznanym Internetcie, jeden ko-
mentuje, że „oko zmieniło się w NAJLEPSZY DOWÓD ewolucji.”47 Biorąc
pod uwagę prawdziwe fakty sprawy, wszystko to jest otrzeźwiającym obja-
wieniem, jak subiektywne ludzkie deklamacje mogą być.

Ekstaza niektórych ewolucjonistów na temat modelu Nilssona i Pelger
prawdopodobnie odzwierciedla, jak poważny był problem oka dla ewolucji
przez lata. Model, który ignoruje wszystkie złożone systemy oka, może za-
chęcać zaangażowanego ewolucjonisty, ale niewiele może zrobić dla poważ-
nego poszukiwacza prawdy, który chce wziąć pod uwagę jak najwięcej
dostępnych danych. Niestety badania takie, jak badania Nilssona i Pelger nie
tylko zniechęcają do wiary w ewolucję, ale także w naukę w całości. Sir Isaac
Newton, który był prezesem Towarzystwa Królewskiego przez dwadzieścia
cztery lata, i który był tak dokładny w swojej pracy, prawdopodobnie nie byłby
zadowolony widząc, że artykuł taki został opublikowany w czasopiśmie jego
ukochanego Towarzystwa Królewskiego.
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Czy oko jest odwrócone?
„Nie byłoby ślepego punktu, gdyby oko kręgowców było naprawdę inteli-

gentnie zaprojektowane. W rzeczywistości jest to głupio zaprojektowane.”48

Jednak naczynia krwionośnie i nerwy nie znajdują się za fotoreceptorami,
gdzie każdy rozsądny inżynier by je umieścił, ale przed nimi, gdzie ekranują
część światła. Projektant aparatu, który popełniłby taki błąd, zostały natych-
miast zwolniony. Natomiast oczy kałamarnicy, z nerwowo ukształtowanymi
nerwami za fotoreceptorami, są przykładem doskonałości projektowej. Jeśli
Stwórca rzeczywiście użył swój najlepszy projekt dla stworzenia które ukształ-
tował na swój obraz, kreacjoniści z pewnością musieliby dojść do wniosku,
że Bóg jest naprawdę kałamarnicą.”49 „Ludzkie oko ma „ślepy punkt” ... Jest
to spowodowane przez funkcjonalnie bezsensowny układ aksonów komórek
siatkówki, które biegną do przodu w oko.”50 „Kręgowce są przeklęte z we-
wnętrzną siakówką w oku ... Czy Bóg w czasie „Upadku” zamienił siat-
kówkę... ?”51 „Każdy inżynier ... śmiałby się z każdej sugestii, że fotokomórki
mogą oderwać się od światła, a ich druty wychodzą na stronę najbliższą światłu
... Każda fotokomórka jest w rzeczywistości skierowana do tyłu.”52 Mnóstwo
ataków od szanowanych naukowcy, w tym niektórzy czołowi ewolucjoniści,
odnoszą się do innej kontrowersji wokół oka. Dla niektórych siatkówka jest
tak źle zorganizowana, że   nie może reprezentować żadnego przemyślanego
planowania. Jest ona odwrócona i żaden kompetentny Bóg nie zrobiłby tego.
Implikacja jest taka, że   nie ma inteligentnego Boga.

Problem jest dobrze zilustrowany na rysunku 4.1, gdzie orientacja wszyst-
kich diagramów jest taka, że   światło wpada do oka z prawej strony w lewo.
Ewolucjoniści sugerują trzy problemy. Pierwszy, jak wspomniano wcześniej,
pręciki i szyszki są głęboko zakopane w siatkówce, a ich światłoczułe końce
odwracają się od światła i do ciemnego nabłonka barwnikowego. Należy zwró-
cić uwagę zwłaszcza na rysunek 4.1 D, gdzie znajduje się główne ciało (jądro
itp.) pręcika lub czopka skierowane w prawo, podczas gdy dyski światłoczułe
są skierowane w lewo, a niektóre są zanurzone w nabłonku barwnikowym. To
odwrotne ustawienie uważa się za coś w rodzaju obracania kamery w kierunku
ściany zamiast w kierunku otwartego obszaru. Po drugie, skomplikowana war-
stwa komórek nerwowych siatkówki leży między światłem wchodzącym a
światłoczułymi pręcikami i czopkami. Dlaczego nie umieścić światłoczułe
części pręcików i czopków w kierunku światła (na prawej stronie siatkówki
na rysunek. 4.1 C), aby światło wpadające przez obiektyw trafiło w nie naj-
pierw, nie przechodząc przez wszystkie te komórki nerwowe ? Obecność
wszystkich komórek nerwowych na wewnętrznej stronie warstwy pręcków i
czopków jest również przyczyną trzeciego problemu. Informacje, które te ko-
mórki nerwowe przetwarzają, muszą wydostać się z oka i odbywa się to za
pomocą nerwu wzrokowego. W miejscu, w którym nerw przechodzi przez
siatkówkę, nie ma pręcików ani czopków, co powoduje ślepy punkt, którego

107

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 107



nie widzimy. Na rysunku 4.1 A punkt ten jest oznaczony jako „dysk optyczny”.
Uzasadnione jest to, że gdyby oko było mądrze zaprojektowane, układ warstw
siatkówki byłby odwrócony od obecnego układu. Tak więc warstwa nerwowo-
komórkowa znajdowałaby się za pręcikami i czopkami i nie byłoby potrzeby
ślepego punktu.

U niektórych zwierząt, takich jak kałamarnica, ośmiornica i wiele pro-
stszych zwierząt, siatkówka nie jest odwrócona. Wykorzystują one różne ro-
dzaje komórek wyczuwających światło, a światłoczuła część tych komórek
jest zorientowana w kierunku światła. U kręgowców (ryb, płazów, gadów, pta-
ków i ssaków), włącznie z ludźmi, siatkówki są, jak wielu ewolucjonistów
uważa, odwrócone.

Jednakże, kiedy człowiek zna trochę więcej na temat fizjologii i kiedy zna
szczegóły funkcjonowania zaawansowanego oka kręgowców, staje się jasne,
że odwrócona siatkówka jest bardzo dobrym projektem, a wielu ewolucjonis-
tów popiera ten wniosek.53 Zarzut, że komórki nerwowe leżą przed pręcikami
i czopkami, jest bardzo nieważny w najważniejszej części oka, gdzie robimy
nasze najbardziej ostre widzenie. Ta część, zwana dołkiem (rysunek 4.1 A, B),
zawiera około trzydziestu tysięcy czopków, które zapewniają ostry typ widze-
nia, którego używamy, czytając te słowa. Tam komórki nerwowe i ich włókna
są szczególnie małe, a włókna rozszerzają się promieniście, pozostawiając
czopki dołka bardziej otwarte na bezpośrednie światło pochodzące z soczewki
(rysunek 4.1 B). Inne włókna nerwowe i rzadkie naczynia krwionośne w dołku,
omijają go, a tym samym zapobiegają blokowaniu światła wpadającego. Oko
jest skonstruowane w taki sposób, aby uzyskać ostry obraz tylko w razie po-
trzeby. Dalej, komórki nerwowe i włókna nie są tak dużą przeszkodą dla wpa-
dającego światła. Jeśli usuniemy ciemny nabłonek barwnikowy z tylnej części
siatkówki, to, co pozostaje, co wklucza pręciki i czopki oraz warstwę komór-
kowo-nerwową to, „prawie całkowicie przezroczyste”.54 Punkt ślepy nie wy-
daje się być tak dużą przeszkodą, jak mówi się. Trudno go znaleźć, a większość
z nas nie jest nawet świadoma jego istnienia. Znajduje się z boku, a jedno oko
kompensuje ślepy punkt drugiego.

Wydaje się, że istnieje bardzo dobry powód, dla którego siatkówka
jest odwrócona, a są to specjalne wymagania żywieniowe pręciów i czopek.
Te specjalne komórki są najbardziej aktywne w naszym ciele i stale zastępują
ich dyski; prawdopodobnie w celu utrzymania świeżego zaopatrzenia w cząs-
teczki białka, które wykrywają światło. Jeden pręcik może mieć blisko tysiąc
dysków; znacznie więcej niż pokazano na rysunku 4.1 D. Badania na małpie
makak królewski wskazują, że każdy pręcik wytwarza od osiemdziesięciu do
dziewięćdziesięciu nowych dyków dziennie i prawdopodobnie jest mniej wię-
cej taki sam dla ludzi. (W nawiasie możemy zauważyć, że wskaźnik ten jest
wolny w porównaniu do dwóch milionów czerwonych krwinek, które produ-
kujemy w naszych ciałach co sekundę!) Dyski rozwijają się w tej części ko-
mórki pręcika lub czopka, która jest blisko jądra i  jest usuwana na końcu,
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który jest ściśle związany z nabłonkiem barwnikowym. Ten nabłonek absor-
buje stare dyski i przetwarza niektóre z nich i wyśyła ich do pręcików. Z kilku
powodów oddzielenie siatkówki od jej nabłonka barwnikowego powoduje śle-
potę, dlatego połączenie to jest bardzo ważne. Na zewnątrz nabłonka barwni-
kowego znajduje się warstwa rogowa doprowadzająca krew (rysunek 4.1 C),
która zapewnia nablonkowi niektóre składniki odżywcze potrzebne dla aktyw-
nych pręcików i czopków, gdy wytwarzają nowe dyski.

Gdybyśmy odwrócili siatkówkę, jak niektórzy ewolucjoniści sugerują, że
Bóg powinien był to zrobić, wydaje się, że mielibyśmy wizualnej katastrofy.
Dyski prętów i czopów skierowane byłyby w stronę światła, ale co by spełniało
zasadniczą funkcję nabłonka barwnikowego w absorpcji starych dysków?
Pręty i czopki nie odpoczywają; produkują one około dziesięciu miliardów
dysków dziennie w każdym z naszych oczu. Kumulują się w przezroczystym
szklistym ciele oka (ryc. 4.1 A), a ich duża liczba wkrótce zaszkodzi naszej
zdolności widzenia. Również pręciki i czopki byłyby pozbawione niezbędnego
nabłonka barwnikowego i dopływu krwi do naczyniówki potrzebnej do wy-
miany dysków, więc system wymiany dyków w ogóle nie funkcjonowałby.
Gdybyśmy pod takim ustawieniem skierowali końce dyskowe prętów i czop-
ków w stronę światła z ich niezbędnym nabłonkiem barwnikowym i warstwą
krwi naczyniówkowej, warstwy te musiałyby leżeć po wewnętrznej stronie
warstwy prętów i czopków. Innymi słowy, leżałyby bliżej środka oka niż reszta
siatkówki. W wyniku światło wpadające do oka musiłaby najpierw przedostać
się przez warstwę naczyniówkową, aby dotarła do światłoczułych dysków.
Prepływ krwi w siatkówce jest wyjątkowo wyniszczający i ilustruje, jak de-
strukcyjna krew może być dla procesu wzrokowego. Barwnik w nabłonku
barwnikowym, który pochłania światło, również byłby przeszkodą i przyczy-
niłby się dodatkowo do całkowitej ślepoty. Jak gra w tenisa z dojrzałymi po-
midorami, nie jest to świetny pomysł!

Sposób ułożenia siatkówki wydaje się być bardzo dobrym projektem, który
zapewnia bardzo aktywne pręciki i czopki zaawansowanych organizmów wraz
z dopływem krwi i składnikami odżywczymi, których potrzebują. Poza tym
trudno dyskutować z sukcesem; oko działa bardzo dobrze! Jeśli jest tak, jak
niektórzy ewolucjoniści sugerują, że oko jest tak źle zaprojektowane i jeśli,
jak inni sugerują, oko może ewoluować w mgnieniu oka, dlaczego dobór na-
turalny nie  produkowała lepszego oka dawno temu?

Ludzki mózg
Każda z komórek naszego ciała, których mamy wiele trylionów, ma ponad

trzy miliardy zasad DNA. DNA w każdej komórce, jeśli jest rozciągnięty, bę-
dzie miał około metra długości. W rzeczywistości, gdyby cały DNA przecięt-
nego człowieka był rozciągnięty, byłby 120 razy dłuższy niż dystans Ziemi do
Jowisza. Jednak taka złożoność, jaką widzimy w naszych komórkach jest nie-
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ważna w porównaniu do naszego mózgu. Wielu ludzi uważa mózg za najbar-
dziej złożoną strukturę, jaką znamy we wszechświecie.

Jeśli chodzi o organizmy żywe, człowiek stoi na szczycie. Nie z powodu
naszych ciał, które nie są ani najsilniejsze, ani największe; ale ponieważ mamy
mózgi, które przewyższają wszystkie inne żywe stworzenia. Możemy, w pew-
nych granicach, manipulować wszystkimi innymi stworzeniami, nie mówiąc
już o naszej zdolności niszczenia ich środowiska, a także nas samych!

Każdy z naszych mózgów składa się z około stu miliardów komórek ner-
wowych (neuronów) połączonych ze sobą przez prawie niewiarygodnych 400
tysięcy kilometrów włókien nerwowych. Włókna te często rozgałęziają się
wielokrotnie, łącząc się z innymi komórkami nerwowymi. Jedna duża ko-
mórka nerwowa może połączyć się z 600 innymi komórkami nerwowymi z
około 60 000 połączeń. Całkowita liczba połączeń w mózgu jest konserwa-
tywnie szacowana na 100 milionów razy milion, czyli tyle samo co 100 mi-
liardów miliardów (1014). Tak dużych liczb trudno sobie wyobrazić. Może
pomóc, jeśli zdamy sobie sprawę, że w jednym centymetrze sześciennym
głównej części mózgu (kora mózgowa), gdzie komórki są szczególnie duże,
szacuje się, że  jest 40 tysięcy komórek nerwowych i miliard połączeń. Prze-
konujemy się, że mózg to znacznie więcej niż wiele połączeń, jakie mamy w
komputerze. Mózg może poruszać się w różnych obszarach użytkowania i
wzrastać tam, gdzie potrzebna jest większa siła rozumowania.

W naszych mózgach dochodzi do lawiny aktywności umysłowej i koordy-
nacyjnej, ponieważ zmiany ładunku elektrycznego wzdłuż włókien nerwo-
wych powodują impulsy między komórkami. Co najmniej trzydzieści różnych
rodzajów chemikaliów, a prawdopodobnie wiele razy więcej, stosuje się do
przenoszenia impulsów w kontakcie  jednej komórki nerwowej z  drugą. To
jest niesamowite, ponieważ te różne rodzaje chemikaliów muszą być przypi-
sane do właściwych połączeń. Dopiero zaczynamy uczyć się o zawiłościach
mózgu, a trudno jest myśleć o narządzie, którym wykonujemy nasze myślenie!
Wielkim pytaniem, jakie mózg stawia przed ewolucję, jest to, czy wszystkie z
tych sto miliardów połączeń mogłyby uzyskać wzór, który łączą się w odpo-
wiedni sposób przypadkowymi zmianami, systeme próby i błędów, przecho-
dzącymi przez bardzo powolny i trudnym proces doboru naturalnego? Nie jest
również pewne, że unikalne zdolności mentalne człowieka zapewniają ewo-
lucyjną wartość przeżycia, ponieważ pawiany nawet bez nich przeżywają.
Wielu myśliceli zastanawia się nad tym pytaniem.55 Stephen Hawking szczerze
stwierdza: „Nie jest jasne, czy inteligencja ma wartość przetrwania. Bakterie
radzą sobie bardzo dobrze bez inteligencji ...”56 Być może żaden proces ewo-
lucyjny nie wytworzył naszego mózgu.

Darwin, który mieszkał w Anglii, miał dobrego przyjaciela i sympatyka w
Stanach Zjednoczonych, znanego botanika z Harvardu, Ase Grey. Darwin cza-
sami dzielił się swoimi głębszymi uczuciami z Grayem, który sam był współ-
czujący dla ewolucji, ale bardzo wierzył w Boga, który działał w przyrodzie.57
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W liście do Graya Darwin wyznał: „Dobrze pamiętam czas, kiedy myśl o oku
doprowadzała mnie do dreszcza, ale przeszedłem przez ten etap skargi, a teraz
drobne szczegóły dotyczące struktury często sprawiają, że czuję się bardzo
niekomfortowo.  Tylko pogląd na pióro w ogonie pawia, sprawia, że   jestem
chory!”58

Dlaczego piórko pawia sprawiało, że Darwin czuł się chory? Nie jestem w
stanie odpowiedzieć na to pytanie z całą pewnością, ale podejrzewam, że nie-
wielu potrafi zastanowić się nad zawiłym wzornictwem, a zwłaszcza nad pięk-
nem piórka pawia, nie zastanawiając się, czy nie jest to wynik jakiegoś
projektu. Co więcej, dlaczego doceniamy piękno, lubimy muzykę lub zdajemy
sobie sprawę, że istniejemy? Rodzi to kwestię pochodzenia na inny poziom -
od naszych tajemniczych umysłów. Jest niesamowitym faktem, że w nie-
zwykle złożonym półtora kilogramie mózga, znajduje się siedziba „tego, kim
jestem”. Jak wiele połączeń w mózgu zostało zaprogramowanych, abyśmy
mogli myśleć logicznie (mamy nadzieję, że większość z nas myśli normalnie!),
być ciekawi, aby zadawać pytania o nasze pochodzenie, uczyć się nowych ję-
zyków, tworzyć twierdzenia matematyczne i komponować opery? Jeszcze bar-
dziej wymagające dla naturalistycznego światopoglądu są pytania o naszą moc
wyboru i cechy, takie jak odpowiedzialność moralna, lojalność, miłość i wy-
miar duchowy. Fizyk cząstek elementarnych, administrator Uniwersytetu Cam-
bridge i anglikański ksiądz John Polkinghorne wyraża to zainteresowanie
wielu osób. Odnosząc się do świata fizycznego, stwierdza: „Nie mogę uwie-
rzyć, że nasza umiejętność zrozumienia jego dziwnego charakteru jest cieka-
wym impulsem naszych przodków, którzy musieli unikać tygrysów
szablozębnych”.59

Debata o umyśle często koncentruje się na naturze enigmatycznego zja-
wiska świadomości, którym jest samoświadomość, którą wszyscy posiadamy;
innymi słowy poczucie, że istniejemy. Ta świadomość wydaje się być ściśle
związana z naszą zdolnością do myślenia, naszą ciekawością, naszymi emo-
cjami, naszym rozumowaniem i innymi zjawiskami świadomego umysłu. Czy
świadomość, którą mamy, jest dowodem rzeczywistości poza prostego wyjaś-
nienia mechanistycznego (naturalistycznego); czy świadomość jest po prostu
czysto mechanistycznym systemem, który jest bardzo skomplikowany? Bitwa
pomiędzy tymi dwoma poglądami była prowadzona od wieków i często odnosi
się do tego, czy mechanistyczne wyjaśnienia, które wykluczają Boga, są wy-
starczające, aby wyjaśnić całą rzeczywistość.

Ci, którzy twierdzą, że świadomość jest czysto mechanistycznym zjawi-
skiem, sugerują, że nie ma nic szczególnego w świadomości. W rzeczywisto-
ści, ona nawet nie istnieje. To po prostu ogromna ilość prostej czynności. W
ostatnich latach niektórzy podkreślali analogię między komputerem a móz-
giem. Niektóre niepoważne porównania wyłudzają jakąkolwiek różnicę mię-
dzy koputerem a mózgiem. W rzeczywistości mózg to komputer wykonany z
mięsa,60 a podstawowe urządzenia, takie jak termostaty, mają przekonania!61
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Taki uproszczony redukcjonizm jest zwalczany przez myśliciele, takich jak
laureat Nagrody Nobla sir John Eccles, który komentuje, że „cłowiek może
[...] przypomnieć sobie pretensjonalne pytanie wielbicieli komputerowych: Na
jakim etapie złożoności i wydajności możemy zgodzić się, że mają one świa-
domość? Na szczęście, na to, emocjonalnie naładowane, pytanie nie trzeba od-
powiadać. Możemy robić, co lubimy, na komputerach, bez skrupułów!”62

Sławny matematyk-kosmolog Roger Penrose z Uniwersytetu Oxfordzkiego
komentuje: „świadomość wydaje mi się być tak ważnym zjawiskiem, że po
prostu nie mogę uwierzyć, że jest to coś „przypadkowo” złożone przez skom-
plikowane obliczenia. Jest to zjawisko, w którym ujawnia się samo istnienie
wszechświata.”63

Wydaje się, że w prawach nauki nie mówi się o tym, czy powinniśmy mieć
świadomość.64 Świadomość jest czymś, co wymyka się obecnej analizie; nie
uważamy tego za cechę materii. Istnienie świadomości wskazuje na rzeczy-
wistość wykraczającą poza naszym zwykłym zrozumieniem mechanistycz-
nym.

Jednak nie musimy polegać na fenomenie świadomości, aby dojść do
wniosku, że celowe planowanie jest niezbędnie dla naszych umysłów. Porów-
nanie mózgu z komputerami tylko wzmacnia dowody na projektanta, ponieważ
wszyscy wiemy, że komputery nie organizują się same. Są one produkowane
przez zamierzony projekt obejmujący uprzednią wiedzę prowadzącą do sko-
relowanej złożoności. To samo można powiedzieć o naszych niezwykle zło-
żonych mózgach. W każdym z naszych mózgów jest tysiąc razy więcej
połączeń niż gwiazd w naszej galaktyce. Jest łatwowiernie, aby nawet suge-
rować, że takie zorganizowane zgromadzenie powstało właśnie w wyniku
przypadkowych zdarzeń. W jaki sposób jakiś przypadkowy proces mógłby do-
starczyć coś bliskiego tej wielkości złożoności; dajel, dobór naturalny szkodzi
ewolucji systemów z częściami współzależnymi. Co więcej, u większości ludzi
w mózgach znajdują się umysły, które przetwarzają i integrują informacje
szybko i bardzo dobrze.

Długie poszukiwania mechanizmu ewolucyjnego
W jaki sposób ewolucjoniści wyjaśniają pochodzenie złożoności? Przez

dwa stulecia poszukiwali mechanizmu ewolucyjnego. Zaproponowano jedną
ideę po drugiej (tabela 4.1), ale obecnie nie ma ogólnie uzgodnionego modelu,
zwłaszcza że nie ma realnego modelu. Któty wyjaśniłby pochodzenie złożo-
ności. Większość naukowców zgadza się, że ewolucja odbyła się, ale nadal
należy zaproponować wyjaśnienie, w jaki sposób ewoluowały różne systemy
zaawansowanych organizmów. Niektórzy tradycjonaliści trzymają się idei Dar-
wina, że   dobór naturalny przez przetrwanie najsilniejszych jest odpowiedni.
Inni wolą bardziej modele czystego zbiegu okoliczności. Niektórzy uważają,
że ewolucja przebiega przez małe zmiany, podczas gdy inni wierzą w większe
skoki, ale te skoki będą wymagają mnóstwa korzystnych mutacji naraz. Nie-
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którzy spierają się o kryteria stosowane do określenia relacji ewolucyjnych.
Bardzo akceptowana jest bardziej rygorystyczna metodologia kladystyki, która
szczególnie uwzględnia wyjątkowe cechy. Jednakże, jak omówimy w następ-
nym rozdziale, kladystyka nie jest w ogóle mechanizmem ewolucyjnym: jest
ona tylko sposobem testowania hipotez dotyczących relacji. Jak wspomniano
wcześniej, symulowane komputerowo próby wyjaśnienia złożoności nie za-
pewniają realistycznej reprezentacji tego, co znajduje się w przyrodzie.

Ewolucja jest najlepszym modelem, jaki nauka może wymyślić, jeśli
chcemy wykluczyć Boga, ale daleko jej do wiarygodności. Wyytrwałości,
którą wykazali ewolucjiniści jest godną pochwały; ale po dwóch wiekach bez-
owocnych poszukiwań wydaje się, że nadszedł czas, aby naukowcy poważnie
rozważyli nie-naturalistyczne alternatywy. Planowanie życia przez jakąś  ro-
zumną inteligencję, taką jak Bóg, wydaje się konieczne, aby wyjaśnić, co
nauka nieustannie odkrywa.

Komentarze
Zaawansowane narządy dostarczają nam wielu przykładów złożonych sys-

temów z współzależnymi częściami. Dobór naturalny stanowi problem dla
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Tabela 4.1 DŁUGIE POSZUKIWANIE MECHANIZMU EWOLUCYJNEGO

Lamarkizm (1809-1895)

Darwinizm (1859-1894)

Mutacje (1894-1922)

Współczesne syntezy
(neo-darwinizm)
(1922-1968)

Dywersyfikacja
(1968-dzisiaj)

Lamarck

Darwin, Wallace

Morgan, de Vries 

Chetverikov, Dobzhan-
sky, Fisher, Haldane,
Huxley, Mayr, Simpson,
Wright

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

Zajmuje się przyczynami pow-
stania nowych cech, które
powstają odziedziczone.

Małe zmiany, razem z dobo -
rem naturalnym, powodują
pret rwania najsiłniejszych.
Dzi e dziczenie z pomocą
gemul. 

Akcent na zmiany z powodu
dużych mutacji. Dobór natu-
ralny nie jest bardzo ważny.

Ważne są zmiany w populac-
jach. Małe mutacje razem z
doborem natrualnym. 

Mnóstwo sprzeczonych
pomysłów, nieporozumienie z
darwinizmem. Poszukiwanie
powodu złożoności.

NAZWA I DATA ZWOLENNICY CECHY
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ewolucji tych systemów. Chociaż dobór naturalny może wyeliminować błędne
typy słabe, nie może planować z wyprzedzeniem, aby stopniowo rozwijać
różne części wymagane dla złożonych systemów. Dobór naturalny ogranicza
się do natychmiastowego sukcesu w przetrwaniu. Więc oczekuje się wyelimi-
nowanie nowych części stopniowo ewoluujących systemów złożonych z
współzależnymi częściami. Te nowe dodatkowe części byłyby bezużyteczne
i uciążliwymie, dopóki wszystkie niezbędne części nie byłyby obecne, aby za-
pewnić działający system z ewolucyjną wartością przeżycia. Uważa się, że or-
ganizmy z niepotrzebnymi dodatkowymi częściami mają mniejszą wartość
przeżycia niż te organizmy bez takich części. Wygląda więc na to, że system
przetrwania Darwina rzeczywiście przeciwstawia się ewolucyjnym rozwojowi
systemów złożonych.

Większość systemów biologicznych jest złożona, ale oko i mózg są przy-
kładami narządów, które są niezwykle złożone. Wygląda na to, że w żaden
sposób te narządy nie mogły ewoluować bez inteligentnego planowania. Są
to dane naukowe, które sprzyjają idei, że Bóg istnieje.
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Jak szybko minęła przeszłość?
Dziwny zapach oparów siarki zaskoczył załogę statku rybackiego Isleifur

II, w czasie gdy statek żeglował spokojnie w północnym Atlantyku na południe
od Islandii. W przyciemionym świetle świtu 14. listopada 1963. roku. na po-
łudniowym horyzoncie pojawił się dym. Czy płonęł jakiś statek? Kontrola ra-
diowych wiadomości wykazała, że   nie było S.O.S. połączeń. Statek zaczął
toczyć się w nietypowy sposób, a potem kapitan lornetką zobaczył czarne ko-
lumny wynurzające się z morza zaledwie kilometr od nich. Członkowie załogi
statku, którzy pochodzili z Islandii, gdzie aktywność wulkaniczna jest prawie
rzeczą normalną, od razu podejrzewali, że z dna oceanu unosi się podwodny
wulkan. Zdarzyło się, że żeglowali po wulkanicznie aktywnym Grzbiecie Śró-
datlantyckim, który leżał w odległości zaledwie 100 metrów pod powierzchnią
oceanu.

Przez cały dzień trwało kołysanie, gdy w powietrzu unosiły się para i dym,
a poniżej widać było kamienie i błyski światła. Pięć dni później wyspa o dłu-
gości 600 metrów utworzyła się nad miejscem, gdzie wcześniej był otwarty
ocean. Ta nowa wyspa, która w końcu dorosła do średnicy 2 km, otrzymała
imię Surtsey po mitycznym olbrzymie Surturze. Później, kiedy badacze badali
wyspę, byli zdumieni, że wyspa wyglądała tak stara. W ciągu zaledwie pięciu
miesięcy fale oceanu formowały ogromną, pozornie starą plażę i klif. Jeden z
badaczy skomentował: „Dla tego, co na innym miejście mogłoby potrwać ty-
siące lat ... tutaj wystarczy kilka tygodni lub nawet kilka dni.”

„Na Surtsey wystarczyło tylko kilka miesięcy, aby powstał krajobraz, który
był tak różnorodny i dojrzały, że było to prawie  niewiarygodne.”2

Na naszej zazwyczaj spokojnej Ziemi wydarzenia takie jak stworzenie Sur-
tsey przypominają nam, że rzeczy czasami zdarzają się bardzo szybko. Pytanie:
„Jak szybko minęła przeszłość?” jest przedmiotem sporu, który trwa przez
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Tak mało czasu na wszystko

Wiodący naukowcy, którzy mówią ex cathedra, powinni przestać 
polaryzować umysły studentów i młodszych twórczych naukowców 

twierdzeniom, których jedynym dowodem jest wiara.1

Hubert P. Yockey, biolog molekularny
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dwa stulecia. Niektórzy uważają wielkie katastrofy za bardzo ważne, podczas
gdy inni w zasadzie je ignorują.

Dwa przeciwstawne poglądy: katastrofizm i uniformitaryzm
Spór między uniformitaryzmem a katastrofizmem historycznie jest ściśle

związany z kwestią Boga w nauce. Katastrofizm odnosi się do szybkich wy-
darzeń dużych wymiarów i sugeruje, że skorupa ziemska została ukształto-
wana głównie przez te straszliwe wydarzenia. Uniformitaryzm oznacza, że   
skorupa ziemska została ukształtowana głównie przez wiele małych, długo-
trwałych wydarzeń bardziej typowych dla codziennych procesów geologicz-
nych. Katastrofizm lepiej pasuje do biblijnej koncepcji wielkiej katastrofy
Potopu i do Boga, który nie jest ograniczony czasem. Uniformitaryzm lepiej
pasuje do proponowanych eonów geologicznych i czasu potrzebnego na po-
wolny, stopniowy proces ewolucyjny.

Katastrofizm został dobrze przyjęty przez większość historii ludzkości. Ka-
tastrofizm dominował starożytną mitologią. W czasach średniowiecza zainte-
resowanie nieco osłabło, chociaż Arabowie uważnie śledzili Arystotelesa,
który wierzył w katastrofy. Zainteresowanie wzrosło w świecie zachodnim
podczas rewolucyjnych okresów Renesansu i Reformacji, a Powódź biblijna
była katastroficznym wydarzeniem, które wyjaśniło interesujące cechy geo-
logiczne, takie jak znajdujące się wysoko w Alpach skamieliny zwierząt, które
normalnie żyją w oceanie. Jednak niedługo potem pojawiło się kilka preciw-
nych teoryj.

Dwa wieki temu, szkocki geolog James Hutton, znany z jego polemiczno-
ści, opublikował słynną książkę pod tytułem Theory of the Earth („Teoria
Ziemi”). Książka broniła uniformitaryzm, podkreślając znaczenie powolnych
zmian geologicznych w długim okresie czasu. Jego silne, naturalistyczne po-
dejście (bez udziału Boga) jest widno, kiedy on twierdzi, że „nie powinno uży-
wać żadnych mocy, które nie są naturalne dla Ziemi, nie powinno akceptować
żadnych działań, oprócz tych, których znamy zasadę, i nie powinno wymieniać
żadnych nadzwyczajnych wydarzeń w celu wyjaśnienia jednego zjawiska zwy-
kłego.”4 Kończy tę książkę słynną frazą: „Nie znajdujemy ani śladu początku
– ani perspektywy końca.”5 To ograniczające stwierdzenie było odważnym
atakiem wobec ówczesnej dominującej biblijnej idei, że Bóg jest Stwórcą, i
że On stworzył świat w ciągu sześciu dni kilka tysięcy lat temu. Co więcej,
stierdzenie to ignorowało wielką katastroficzną Powódź, opisaną w Biblii,
którą poparło kilku czołowych geologów w Anglii. W tej kontrowersyjnej at-
mosferze pojawiła się kolejna książka, która szybko stała się najbardziej wpły-
wową książką geologiczną, jaką kiedykolwiek napisano. Ona nie tylko
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przyczyni do rewolucji w geologii, a nawet głęboko zmieni myślenie naukowe
w całości.

Zasady geologii („Principles of Geology”) autorstwa Charlesa Lyella, opub-
likowano po raz pierwszy w 1830. roku. Było to bardzo udane, w końcu
książka miała 11 edycji. Zdecydowanie popierając uniformitaryzm, Lyell uwa-
żal za kluczowe skutki powolnych, stopniowych zmian. Do połowy wieku uni-
formitaryzm stał się dominującym poglądem w kręgach intelektualnych, a
katastrofizm zanikał. Książka Lyella była jednym z „najcenniejszych rzeczy”6

Karola Darwina podczas jego epickiej podróży badawczej na statku Beagle.
Długie okresy geologiczne zalecane przez książkę dostarczyły trochę czasu
potrzebnego na powolne zmiany ewolucyjne Darwina.

Lyell był prawnikiem, a część sukcesu jego książki można przypisać jego
umiejętności w przedstawianiu swoich poglądów. Można to zobaczyć w liście,
który Lyell napisał do swojego przyjaciela i zwolennika George’a Pouletta
Scrope’a. „Jeśli nie będziemy drażnić ludzi, czego obawiam się, że możemy
... uda nam się. Jeśli nie zatriumfujesz nad nimi, ale chwalisz liberalizm i szcze-
rość obecnej epoki, biskupi i oświeceni święci pogardzą starożytnych, jak i
współczesnych fizykoteologów (katastrofistów) razem z nami. Czas jest włać-
nie teraz, aby uderzyć, więc ciesz się, grzeszniku, taki, jaki jesteś, Quarterly
Rewiew (QR) jest dla ciebie otwarty ... Jeśli Murray (wydawca książki Lyella)
będzie forsować mojej książki, i jeśli ty będziesz rządzić geologią QR-a, bę-
dziemy mogli w krótkim czasie przeprowadzić całkowitą zmianę opinii pub-
licznej.”7 Jak Lyell miał nadzieję, dokonał całej swojej zmiany, przynajmniej
w społeczności geologicznej. Przez ponad sto lat katastrofalne interpretacje
nie były już tolerowane.

Chociaż zarówno Hutton, jak i Lyell sprzeciwiali się biblijnemu modelowi
powstania i  chocziaż przeżyli odpór różnych grup religijnych, wydaje się, że
nie zaprzeczają istnieniu Boga. Hutton jest określany jako faktycznie „pobożny
człowiek o konserwatywnych poglądach”8, który definiuje Boga jako „ten
Umysł, który uformował materię tej Ziemi”9. Lyell być może był skłonny do
deizmu,10 ale wydaje się, że wierzył w Boga, który był trochę bardziej zaan-
gażowany. On przyjął niektóre aspekty ewolucji, ale wierzył, że człowiek ma
specjalny status w Stworzeniu i „zawsze zaprzeczał temu, że   ludzkość mogła
wyewoluować z małpich stworzeń”11. Co więcej, Lyell jest opisywany jako
człowiek, który „bał się utraty wszelkiego kontaktu z Bogiem, jeśli podąży za
Darwinem do tego, co wydawało mu się gorzkim końcem.”12

Do końca XIX wieku długie okresy czasu postulowane na rzecz uniformi-
taryzmu i ewolucji zostały mocno ustanowione, a katastrofizm stał się rodza-
jem brudnego słowa w społeczności naukowej. Ale wszystko nie było dobrze.
Niektóre rzeczy obserwowane na skałach nie były zgodne z dominującym eto-
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sem powolnych zmian, który nie pozwalał poważnych katastrof. W połu-
dniowo-wschodniej części Waszyngtonu znajduje się niesamowicie rozmyty
region składający się z około 40 000 kilometrów kwadratowych ogromnych
wzgórz i szerokich kanionów pokrojonych w twardą skałę wulkaniczną.
Wzgórza żwiru na różnych poziomach i pozostałości setek starożytnych wodo-
spadów, niektóre o wysokości nawet 100 metrów z dużymi, żłobionymi kot-
linami w podstawie, świadczą o bardzo niezwykłej przeszłości. W jaki sposób
ten krajobraz, nazwany Channeled Scabland, kiedykolwiek powstał? Neu-
tralny geolog J. Harlen Bretz zaczął badać ten obszar i wpadł na pomysł, tyle
odrażający, że wywołał spór, który trwał czterdeści lat. Bretz oddawał się prze-
starzałej herezji katastrofizmu!

W 1923. roku Bretz opublikował swój pierwszy raport naukowy o tym ob-
szarze,13 ale nie ujawnił swojego podejrzenia, że chodzi o poważnej katastro-
falnej Powodzi; sugerując tylko, że zaangażowane były ogromne ilości wody.
Tego samego roku w innej publikacji14 Bretz zaproponował, że krótkotrwała
erozja katastrofalna zniszczyła kanały i zdeponowała ogromne żwirowe mie-
lizny. Był to oczywisty katastrofizm; było to w tej samej kategorii, w której
kreacjonizm obecnie znajduje się w większości kręgów naukowych - całko-
wicie niedopuszczalnie. Społeczność geologiczna musiała sobie poradzić z
tym młodym dorobkiewiczem, który proponował niebezpieczne pomysły bli-
skie biblijnej Powodzi.15 Przyjęcie pomysłów Bretza implikowało wycofanie
się do katastrofizmu „ciemnych wieków... Nie mogło to i nie powinno było
być tolerowane”.16

Bretz, który był profesorem geologii na Uniwersytecie Chicagowskim, stał
się obiektem skoncentrowanych perswazji ze strony społeczności geologicz-
nej. Ich kolega, który publikował w trybie katastroficznym, potrzebował na-
wrócenia. Został zaproszony do przedstawienia swoich poglądów w
Towarzystwie Geologicznym w Waszyngtonie (Geological Society of Wa-
shington, DC). Aby mu się przeciwstawić „utworzono prawdziwą falangę wąt-
piących, z którym Brety powinien był debatować nad hipotezą powodzi.”17 Po
prezentacji Bretza pięciu naukowców z prestiżowej United States Geological
Survey przedstawiło alternatywne wyjaśnienia, takie jak działanie lodu i inne
powolne procesy. Dziwnie jest że, dwaj z protestujących nawet nie odwiedzili
Channeled Scablandu! Oczywiste, że nikt na zebraniu nie zmienił zdania. Jeśli
chodzi o Bretza, on kontynuował swoje badania z katastrofalnym smakiem.
W słowach Bretza jego „herezja musiła być łagodnie, ale stanowczo wytę-
piona”18. Następnie geolodzy znaleźli dowody na istnienie dużego starożyt-
nego jeziora, które prawdopodobnie służyło jako źródło wód powodziowych,
które obmyły Channeled Scabland,19 a napięcia zaczęły zmniejszać się, ponie-
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waż coraz więcej geologów przyznawało, że wyjaśnienie Bretza było po-
prawne.

W końcu dane ze skał wygrały. W 1965. roku Międzynarodowa Unia Badań
Czwartorzędu (International Association for Quaternary Research) zorganizo-
wała wycieczkę geologiczną do tego terenu, aby zobaczyć dowody. Pod koniec
podróży Bretz, który nie był w stanie uczestniczyć, otrzymał telegram od
uczestników, który kończył się zdaniem: „Teraz wszyscy jesteśmy katastro-
fistami.”20 Kilka lat później Bretz otrzymał medal Penrose, który jest najbar-
dziej prestiżową nagrodą geologiczną w Stanach Zjednoczonych. Katastrofizm
wygrał, tak samo jak Bretz. Ten współczesny „Noe” i jego niechciana powódź
zostały usprawiedliwione.

Do połowy XX wieku kilka śmiałych ludzi zaczęło sugerować inne kata-
stroficzne wydarzenia, aby wyjaśnić skały i skamieniałości, które one zawie-
rały. Możemy podziękować dinozaurom za cios śmiertelny dla surowego
uniformitaryzmu. W jaki sposób zniknęły wszystkie te organizmy? Zapropo-
nowano wiele pomysłów; jeden artykuł naukowy wymienił czterdeści możli-
wych powodów, od ich głupoty do zmiany stałej grawitacyjnej.21 Następnie w
1980. roku Laureat Nagrody Nobla Louis Alvarez z kampusu w Berkeley na
Uniwersytecie w Kalifornii i inni,22 zasugerowali, że niezwykle rozpowszech-
niona obfitość elementu irydu w depozytach na szczycie okresu Kredy (tj. na
szczycie mezozoiku na rysunku 5.1) pochodzi z asteroidy, która zabiła dino-
zaury. Ten zdumiewający pomysł był szczególnie popularny w mediach pub-
licznych i wśród geofizyków, ale inne grupy naukowców, zwłaszcza
paleontolodzy badający skamieniałości, byli bardzo zastrzeżeni. Niektórzy
kwestionowali interpretację asteroidy, ponieważ niektóre dinozaury zniknęły
wcześniej w warstwach kopalnych, a też istniały dowody na powszechną ak-
tywność wulkaniczną, globalne pożary lub wzrost temperatury, które mógłby
wyjaśnić zniknięcie dinozaurów.23

Szczegóły nadal są przedmiotem debaty, ale drzwi do katastroficznych in-
terpretacji są szeroko otwarte. Ta zmiana została scharakteryzowana jako
„wielki przełom filozoficzny”24 i pozwala ona rozpoznanie katastrof w całym
zapisie w skałach. Uznaje się, że „głęboka rola wielkich burz w historii geo-
logicznej staje się coraz bardziej rozpoznawalna”.25 Inny geolog mówi o „eks-
tremalnych wydarzeniach ... o wielkościach tak wielkich i niszczących, że nie
mają i prawdopodobnie nie mogą być obserwowane naukowo.”25 Katastrofizm
wrócił, ale nie jest to klasyczny katastrofizm jaki był dwa wieku temu w któ-
rym powódź biblijna były dominującym czynnikiem geologicznym. Obecnie
rozważa się wiele katastroficznych wydarzeń, ale często zakłada się, że między
nimi minął długi czas. Dla identyfikacji tego nowego rodzaju katastrofizmu
używany jest termin neokatastrofizm (nowy katastrofizm).
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Rysunek 5.1 Główne części geologicznej kolumny znajdują się po lewej stronie. Przykłady
niektórych reprezentacyjnych organizmów są po prawej stronie. Można zobaczyć ostry
kontrast między Prekambrem, w którym jest mało małych organizmów, i fanerozoikiem,
w którym jest sporo dużych  organizmów.
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Ważniejsza jest lekcja, jaką możemy wyciągnąć z tych zmian w interpreta-
cjach. Przez tysiąclecia myśliciele akceptowali katastrofy jako normalną część
historii Ziemi. Przez ponad sto lat katastrofy były praktycznie eliminowane z
interpretacji geologicznych. Zmiany musiały być interpretowane jako stop-
niowe i w zakresie obecnie aktywnych procesów. Teraz poważne katastrofy
są ponownie mile widziane. Czasami starsze odrzucone pomysły mogą okazać
się jako poprawne!

Kolumna geologiczna - co to jest?
Nie ma żadnego miejsca na Ziemi, w którym można znaleźć wszystkie war-

stwa skał lub wysoką kolumnę, która jest kolumną geologiczną. Kolumna geo-
logiczna przypomina raczej reprezentację lub mapę, często w formie pionowej
kolumny. Ilustrowano jedną małą część warstw geologicznych, które są uło-
żone jedna nad drugą, ukazując porządek i główne części rozpowszechnionych
warstw skalnych występujących na powierzchni ziemi. Najniższe warstwy ko-
lumny, które są zdeponowane jako pierwsze, znajdują się poniżej, a najnowsze
powyżwj. Kolumna geologiczna odegrała ważną rolę w dyskusjach dotyczą-
cych Boga i czasu.

Jak zwykle w badaniu natury, obraz jest bardziej skomplikowany niż to, co
po raz pierwszy pojawia się i co nasze umysły mają tendencję do wyobrażenia
sobie. Często w jednej lokalizacji brakuje wielu części kolumny geologicznej;
możemy powiedzieć, że ich brakuje, ponieważ znajdujemy je w innych miejs-
cach. Całkowitą kolumnę geologiczną zestawiono, ostrożnim uporządkowa-
niem skał, a zwłaszcza znalezionych w nich skamieniałości, od jednej
miejscowości do drugiej. Rysunek 5.1 przedstawia szeroki szkic kolumny geo-
logicznej i niektórych charakterystycznych skamielin znajdujących się na róż-
nych poziomach. Liczby po lewej stronie na rysunku 5.3 przedstawiają prawie
ogólnie przyjęte okresy, chociaż są poważne kwestionowana. Rozpatrzymy
jeden z nich pod koniec tego rozdziału. Prawdopodobnie nie ma żadnego
miejsca na Ziemi z pełną kolumną geologiczną, ale główne części są dobrze
reprezentowane w wielu miejscach.

Jednym z zauważalnych faktów kolumny geologicznej jest dość ostry kon-
trast skamieniałości pomiędzy dolnymi warstwami prekambryjskimi a gór-
nymi warstwymi franerozoicznymi (rysunek 5.1). W dolnej części znajdują
się tylko rzadkie, zwykle organizmy mikroskopijne, przy czym zaawansowane
są zasadniczo ograniczone do górnej części. Takigo kontrastu nie można ocze-
kiwać od stopniowej ewolucji i zostanie on omówiony później. Widna jest
obecność umiarkowanego trendu do zwiększania złożoności organizmów, gdy
przechodzi się przez część franerozoiczną, a ewolucjoniści widzą to jako
mocny dowód ewolucyjnego postępu przez miliony lat.
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Niektórzy kreacjoniści uważają, że kolumna geologiczna reprezentuje po-
wtarzające się wydarzenia kreacyjne przez długie wieki; podczas gdy inni uwa-
żają, że biblijną powódź jest głównym, szybkim wydarzeniem katastrofalnym,
które jest odpowidzialne za znaczną część kolumny geologicznej. Interpretują
oni znikomy trend rosnącia złożoności skamieniałości, gdy przechodzi się
przez kolumnę geologiczną jako kolejność pochówku pierwotnego rozmiesz-
czenia organizmów przed Powodzią.27 Inni kreacjoniści odrzucają wszelką
ważność porządku w kolumnie geologicznej;28 a niektóry nie zgadzają się z
taką postawą.29

Tak mało czasu w kolumnie geologicznej na powstanie życia
Ewolucjoniści są bardzo zależni od wiele czasu dla bardzo nieprawdopo-

dobnych zdarzeń, które postulują. Tę zależność dobrze zilustrował słynny cytat
laureata Nagrody Nobla George’a Walda, który, odnosząc się do dwóch mi-
liardów lat dla powstania życia, stwierdził: „Z tak wiele czasu, niemożliwe
staje się możliwe, możliwe staje się prawdopodobne, a prawdopodobnie prak-
tycznie staje się pewne. Trzeba tylko poczekać: czas sam dokonuje cudów.”30

Niestety dla ewolucyjnego modelu eony czasu takie jak 15 miliardów lat
wszechświata praktycznie nie pomagają, gdy ocenimy je, mając wiedzę o che-
mii życia i matematyce prawdopodobieństwa. W Rozdziale 3 mówiliśmy o
bardzo małym prawdopodobieństwie tworzenia się białka lub małej komórki
przez przypadkowe wydarzenie. Ale jeśli mielibyśmy dużo czasu, który po-
zwoliłby na wiele prób, mogłoby to radykalnie poprawić możliwość ewolu-
cyjnego sukcesu. Jednakże, jeśli chodzi o pochodzenie życia, prawdopodo -
bieństwo jest tak małe, a czas potrzebny tak ogromny, że skutki miliardów lat
czasu geologicznego są ledwo zauważalne. Sam czas nie dokonuje cudów, któ-
rych oczekują ewolucjoniści. Po dokładnej ocenie stwierdzamy, że ewolucja
ma niewiele czasu w porównaniu do tego, co jest naprawdę potrzebne. Tutaj
są dwa przykłady, które wskazują, jak długo zajęłoby stworzenie pojedynczej
cząsteczki białka.

Kiedy byłem studentem studiów licencjackich, jedną z moich cennych rze-
czy była książka Human Destiny (Ludzkie przeznaczenie) autorstwa francu-
skiego biofizyka Lecomte du Noüy. Książka przedstawia więcej wybitnych i
wymagających pytań na temat tradycyjnych poglądów o pochodzenie czło-
wieka. We wczesnej części książki du Noüy omawia pochodzenie życia i
przedstawia kilka obliczeń dotyczących średniego czasu potrzebnego do wy-
tworzenia określonej cząsteczki białka. W jego konserwatywnym podejściu
do tego zagadnienia on hojnie używa liczb. Zaczynając od ilości atomów rów-
noważnych liczbie atomów na naszej Ziemi, szacuje, że wyprodukowanie jed-
nej specyficznej cząsteczki białka zajęłoby 10242 miliardy lat. Zakłada się, że
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Ziemia ma mniej niż pięć miliardów (5x109) lat i przypominamy, że każda
cyfra wykładnika „242” w „10242” zwielokrotnia czas 10 razy. Nawet gdy-
byśmy mieli nieskończoną ilość czasu, mielibyśmy przeciętnie tylko jeden
określony rodzaj cząsteczki białka na każde 10242 miliardy lat; jednak ponieważ
delikatne cząsteczki białka nie powinny trwać długo w prymitywnych warun-
kach, zasadniczo niemożliwe będzie gromadzenie wielu potrzebnych cząste-
czek. Do życia potrzebujemy wielu cząsteczek białka. Być może pamiętamy
Tabelę 3.1, gdzie malutki mikroorganizm Escherichia coli ma 4288 różnych
rodzajów cząsteczek białka. Te różne rodzaje są replikowane wiele razy dla
2.400.000 cząsteczek białka w jednym drobnoustroju i istnieje wiele razy wię-
cej innych rodzajów cząsteczek organicznych, które są również potrzebne.
Chociaż nie jest to najmniejszy organizm, jaki znamy, ale wiemy o nim więcej
niż o drugich małych organizmach. W przypadku najmniejszej znanej nam
formy życia potrzebujemy co najmniej kilkuset różnych rodzajów cząsteczek
białka, więc nieskończona ilość czasu, która próbuje zgromadzić delikatne
cząsteczki białka, nie wygląda jako prawdopodobnie rozwiązanie. Dalej, mu-
simy zebrać wszystkie te cząsteczki na jednym miejsce.. Na przykład, jeśli
mamy wszystkie części samochodu rozrzucone po ziemi, po milionach lat, one
nie zgromadzą się w tym samym miejscu, aby zrobić samochód.

Niektórzy ewolucjoniści podkreślają, że ponieważ organizmy mają tak
wiele różnych rodzajów cząsteczek białek, każda z nich mogłaby służyć jako
pierwsza cząsteczka białka, stąd pierwszy rodzaj cząsteczki białka nie musi
być tak specyficzny. Są dwa problemy z tą sugestią. Po pierwsze, ona może
działać tylko przez krótki czas na początku życia, ponieważ już wkrótce w
procesie organizowania życia potrzebuje określonej cząsteczki białka, aby za-
pewnić sensowną aranżację, która funkcjonuje. Po drugie, białka są bardzo
skomplikowane; całkowita liczba32 możliwych rodzajów cząsteczek białka to
10130; a liczba ta jest tak duża, że szansa na wyprodukowanie jednego z setek
różnych rodzajów białek występujących w najprostszych mikroorganizmach
jest wirtualną niemożliwością. Przypomnijmy, że istnieje tylko 1078 atomów
w całym znanym wszechświecie.

Kolejne nowe badanie przeprowadzone przez biologa molekularnego, Hu-
berta Yockey’ego33 z kampusu Berkeley na Uniwersytecie Kalifornijskim, nie
daje o wiele bardziej optymistycznych wyników niż badanie opisane powyżej
przez du Noüy. Yockey zadaje tego samego rodzaju pytanie o to, ile czasu za-
jęłoby stworzenie określonej cząsteczki białka. Zawiera bardziej zaawanso-
wane informacje i założenia matematyczne, ale zamiast rozpoczęcia od
atomów, jak to robił du Noyy, Yockey zajmuje się jedynie pytaniem o czas po-
trzebny do złożenia białka z aminokwasów, które są już obecne. Dlatego, zgod-
nie z oczekiwaniami, proponuje on krótszy czas, ale czas, który wciąż jest
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bardzo długi. Liczba, którą daje du Noüy bardziej odzwierciedla to, co ocze-
kuje się na prymitywnej Ziemi. Yockey proponuje, że pierwotna zupa ewolu-
cyjna34 miała wielkość obecnych oceanów, i  że zawierała 1044 cząsteczki
aminokwasów. Jego obliczenia wskazują, że ta zupa potrzebowała średnio 1023

lat dla wytworzenia określonej cząsteczki białka. Teraz, ponieważ założony
wiek Ziemi wynosi mniej niż pięć miliardów lat (1010 lat), wiek ten okazuje
się być 10 000 miliardów razy krótszy niż czas na wyprodukowanie jednej
konkretnej cząsteczki białka. Można przypuszczać, że po prostu przez przy-
padek uformowała się ta potrzebna cząsteczka białka na początku tego wydłu-
żonego okresu czasu, ale wtedy mielibyśmy tylko jedną cząsteczkę, a
przeciętnie, określony rodzaj powstaje tylko raz w 1023 lata. Czas geologiczny
jest bardzo, bardzo krótki.

Oczywiście, nie mamy nawet pięciu miliardów lat wspomnianych powyżej,
aby formować pierwsze białko, nie wspominając już o tym, aby życie zacząć
życie na Ziemi. Obecny scenariusz naukowy zakłada, że   Ziemia ma 4,6 mi-
liarda lat i że początkowo była tak gorąca, że   musiała ostygnąć przez ponad
0,6 miliarda lat, zanim mogło się rozpocząć życie.36 Według niektórych nau-
kowców zakłada się, że życie zaczęło się już 3,85 miliard lat temu,37 chociaż
dowody te są dyskusyjne. Jednak wielu naukowców zgadza się, że na podsta-
wie dowodów izotopu węgla i dyskusyjnych znalezisk kopalnych, życie po-
wstało na Ziemi co najmniej 3,5 miliarda lat temu. Dowody izotopowe węgla
opierają się na fakcie, że żywe organizmy wybierają nieco bardziej lżejsze
formy węgla (węgiel-12) w stosunku do cięższych form (węgiel-13 lub 14), a
ten wybór pojawia się w skałach. Jednak wyniki te mogą być spowodowane
zanieczyszczeniem węgla pochodzącego z życia w innych miejscach. Będąc
hojni wobec ewolucji, możemy stwierdzić, że, zgodnie z propozycjami tych
naukowców pierwsze życie powinno rozpocząć się w czasie krótszym niż pół
miliarda lat, między 4 a 3,5 miliard lat temu. Ten czas to tylko jedna dziesiąta
z pięciu miliardów lat wspomnianych w naszych obliczeniach powyżej. Biorąc
jednak pod uwagę skrajne niewarygodne wydarzenia, o których mówi się, te
drobne poprawki i tak nie mają większego znaczenia. Po prostu wystarczy
czasu.

W takich badaniach prawdopodobieństwa zawsze można zaproponować
inne założenia i warunki w celu zwiększenia szansy, ale kiedy spotykamy się
z takimi zasadniczo niemożliwymi szansami, ciężko jest nie dojść do wniosku,
że istnieje prawdziwy problem i że należy rozważyć alternatywy. Wielu nau-
kowców to zrobiło i zaproponowało inne modele, które zostały omówione
wcześniej.38 Są to wszystkie niezadowalające wyjaśnienia, ponieważ nie za-
pewniają żadnego rozwiązania tego samego problemu, jakim są cząsteczki
białka, a mianowicie problem złożonych, zintegrowanych specyficznych wy-
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magań. Ponadto, nie tylko białka muszą być uwzględnione, są tutaj tłuszcze
(lipidy), a także węglowodany; ale wszystkie one są stosunkowo prostsze w
porównaniu do DNA, który dostarcza niezbędnych informacji do życia.

Niedawne dyskusje na temat identyfikacji wczesnego życia są owiązane z
kwestią pochodzenia życia. Mocne „dowody” najwcześniejszego życia zostały
przedmiotem sporu wielu czasopismach naukowych i gdzie indziej.39 To, co
kiedyś uważano za proste fakty, okazało się bardzo różne. Jeden z czołowych
naukowców w tej dziedzinie odpowiednio komentuje, że „Dla każdej inter-
pretacji istnieje jednakowa i przeciwna interpretacja”40. Okazuje się, że nie-
które z najważniejszych skał, w których pojawiło się najwcześniejsze życie,
nie są tymi, za które uważano, a skamieniałości to tylko niektóre rzeczy, które
mogą wyglądać jak skamieliny, ale naprawdę są czymś innym. Ten ostatni pro-
blem jest charakterystyczny dla wiele badań nad skamielinami prekambryj-
skimi. Tylko kilka ustaleń są wyraźnie bezsporne; jeden badacz mówi o prawie
300 różnych nazwanych gatunkach, które są albo wątpliwimi, albo fałszywymi
skamielinami.41 Nie jest to obszar badań, w którym można powierzchownie
zaakceptować to, co czyta się w literaturze naukowej.

Eksplozja kambryjska: ewolucyjny Wielki Wybuch?
Czy zapis kopalny skał sugeruje, że życie stopniowo ewoluowało przez 3,5

miliarda lat? Ani trochę! Jak wspomniano powyżej, większość paleontologów
- czyli tych naukowców, którzy badają skamieliny - wierzy, że życie powstało
około 3,5 miliarda lat temu. Niesamowite jest to, że większość sugerowanego
czasu od tedy praktycznie nie ma postępu ewolucyjnego. Zakładane trzy mi-
liardy lat później, czyli pięć szóstych czasu ewolucyjnego, większość orga-
nizmów składa się tylko z jednej komórki (rysunek 5.1). Cały długi czas
prekambryjski nie wykazuje znaczącego wzrostu złożoności.

Kiedy idziemy dalej w górę na kolumnie geologicznej, nagle, gdy doj-
dziemy do części fanatozoicznej, znajdziemy się w tym, co ewolucjoniści na-
zywają Eksplozją kambryjską (rysunki 5.1 i 5.2, Wielki Kanion, strzałka w
lewo), gdzie duża liczba podstawowych rodzajów zwierząt pojawiają się nagle.
Te typy są określane jako gromada i reprezentują różne główne grupy króle-
stwa zwierząt. Grupy te są zdefiniowane przez główne różnice w ich planach
ciała. Znanymi przykładami różnych gatunków są ślimaki (mięczaki), gąbki,
rozgwiazdy (szkarłupnie) i zwierzęta z kręgosłupem, jak ryby i ty i ja (stru-
nowce).

Niektórzy ewolucjoniści mówią o tylko 5 do 20 milionach lat dla Eksplozji
kambryjskiej42, ale terminy te są źle określone. Proporcjonalnie, jeśli czas ewo-
lucyjny wynosiłby jedną godzinę, większość gromady zwierząt kopalnych po-
jawiłaby się w czasie krótszym niż jedna minuta. Relacja czasu dla Eksplozji
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kambryjskiej została przedstawiona w perspektywie graficznej na rysunku 5.3
(czarna strzałka) i rysunku 5.1 (niższa czarna strzałka). Samuel Bowring z
Massachusetts Institute of Technology, który jest specjalistą dla datowania
skał, ironicznie komentuje: „A ja lubię pytać moich biologów, jak szybka może
byąć ewolucja, zanim zaczną czuć się niekomfortowo?”43 Jedno kompleksowe
badanie44 dotyczące dystrybucji kopalnej mówi o  tym, że tylko trzy określone
plany ciała zwierzęcego (Cnidaria, Porifera i jakiś rodzaj śladów robaków) po-
jawiają się w Prekambrze, nie w głębi, ale w pobliżu warstw kambryjskich.45

Dziewiętnaście planów ciała ze skamieniałości pojawia się w Kambrze (około
50 milionów lat), a tylko sześć we wszystkich późniejszych okresach geolo-
gicznych, które reprezentują pół miliarda lat!

Wyżej w warstwach kopalnych znajdują się inne drobne eksplozje, takie
jak „Paleoceńska eksplozja łożyskowa”46 większości nowoczesnych grup ssa-
ków. Taką samą sytuację mamy u większości żyjących grup ptaków. Zgodnie
ze standardową geologiczną skalą czasową eksplozje trwały mniej niż 12 mi-
lionów lat. Tutaj prawie nie było żadnego czasu na wszystkie przewidywane
130

Rysunek 5.2 Wielki Kanion rzeki Kolorado. Lewa strzałka pokazuje lokalizację Eksplozji
kambryjskiej. Warstwy poniżej strzałki są prekambryjskie, warstwy powyżej strzałki są
fanerozoiczne. Prawa strzałka pokazuje założoną pustkę, która ma sto milionów lat w
geologicznej kolumnie. Tu brakuje Ordowiku i Sylura, ale dolna warstwa wywiera mało
erozji.
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Rysunek 5.3 Ewolucyjna skala czasu. Czarna strzałka pokazuje obszar Eksplozji kam-
bryjskiej, w której pojawia się wiekszość skamieniałych zwierząt.
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zmiany. Gatunek zazwyczaj żyje w zapisie kopalnym od jednego do kilku mi-
lionów lat, więc zgodnie z tym dowodem jest czas, aby tylko kilkanaście ko-
lejnych gatunków mogło produkować wszystkie różnorodne rodzaje żyjących
ssaków lub ptaków! Zastanawiając się nad tak krótkim czasem ewolucji tak
wielu różnych rodzajów ssaków, jeden ewolucjonista komentuje, że „jest to
wyraźnie absurdnie”47 i sugeruje jakąś szybką ewolucję jako rozwiązanie. Inni
ewolucjoniści próbują rozwiązać ten problem, sugerując, że nowy gatunek
został oderwany od pokolenia gatunków kopalnych na wczesnym etapie, co
skraca czas pojawienia się nowego gatunku. Jednakże, aby znacząco zredu-
kować ten paradoks czasu, należy postulować ogromną ilość przypadkowego
„pączkowania” i oczekywany jest obfity zapis kopalny, który potwierdziłby
wszystkie te działania - ale wydaje się, że w ogóle nie ma żadnego.48 Próby
wyjaśnienia tych eksplozyj w ten sposób jest zdecydowanie w kategorii spe-
cjalnych przeproszeń.

Nagłe pojawienie się dużych gatunków zwierząt i roślin wygląda raczej na
stworzenie przez Boga niż na stopniowy rozwój ewolucyjny. Ewolucja potrze-
buje dużo czasu, aby pomieścić praktycznie niemożliwe wydarzenia niezbędne
do stworzenia różnorodnych złożonych form życia. Jednak wiele rodzajów
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Rysunek 5.4 Ilustracja prostego rodzaju kladograma dla żywych kręgowców. Uważa się,
że ewolucja odbywała się w górę, przez diagram do żywych gatunków, które są ilustro-
wane na szczycie. Litery wdłuż linii oznaczają występowanie nowych cech unikalnych.
W tym modelu można zobaczyć, że cecha stałocieplności, W, ewoluowała niezależnie
ewolucją równoległą, jeśli chodzi o ptakach i ssakach. Biorąc pod uwagę cechy różnych
grup, zakładają się bardziej skomplikowane relacji. Gady już nie uważają się za
prawidłową grupę.
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kopalnych, które pojawiają się nagle, prawie nie pozwala żadnego czasu. Z
drugiej strony ci, którzy popierają hipotezę Boga, widzą Eksplozję kambryjską
jako dowód zdolności twórczej Boga, niektórzy konkretnie interpretują go jako
dowód na pierwszą grupę organizmów, które mają być pochowane podczas
katastrofalnej biblijnej powodzi.

Nowy trend ewolucyjny: kladystyka
W biologii nastąpiła cicha rewolucja, o której publiczność prawie nie wie.

Nasz zwyczajny sposób patrzenia na organizmy przez ich tradycyjne grupy
jest zastępowany przez „w pełni ewolucyjny sposób patrzenia na naturę”.49

Jest to zupełnie inny sposób interpretacji różnorodności organizmów, które
znajdujemy. Zakładane pochodzenie ewolucyjne organizmu, zamiast jego wy-
glądu, staje się czynnikiem decydującym o grupowaniu organizmów. To po-
zwala ewolucjonistom twierdzić, że ptaki są dinozaurami, ponieważ uważa
się, że te dwie grupy dzielą ze sobą więcej unikalnych cech (czynników po-
chodnych lub synapomorfii) niż z innymi grupami.50 W tych nowszych bada-
niach wprowadzono zaawansowane ulepszenia w analizie, ze szczególnym
akcentem na unikalne cechy, takie jak długie kości, itp, które nie występują w
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Rysunek 5.5 Ilustracja prostego kladogramu o relacjach kapeluszy damskich. Ewolucja
nastąpiła zgodnie z diagramem. Można zobaczyć, że taśmy R ewoluowały niezależnie
ewolucją równoległą dwa razy dla oddzielonych typów kapeluszy. Diagram ten ilustruje,
że można zrobić kladogramy dla różnych rzeczy, wkluczając damskie kapelusze. Niek-
tórzy ewolucjoniści podkreślają, że kladogramy nie muszą przedstawiać relacji ewolu-
cyjnych, chociaż często są takie wnioski.
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innych grupach. Jest to sprzeczne z ogólną charakterystyką, jaką zwykle robi-
liśmy przy klasyfikacji organizmów, takich jak węże i ptaki.

W tych porównaniach bierze się pod uwagę mnóstwo różnych czynników,
a w organizmach żywych często podobieństwa w DNA pojawiają się jako wio-
dące kryteria. Zakłada się, że im bliżej podobieństwa DNA w dwóch rodzajach
organizmów, tym bliższy jest związek ewolucyjny i tym mniej czasu upłynęło,
odkąd organizmy ewoluowały od siebie nawzajem. Wydaje się, że to ma sens..
Ale podobieństwa w DNA są również tym, czego można się spodziewać po
stworzeniu przez Boga. DNA określa, jaki będzie organizm, i prawie nie trzeba
mówić, że podobne organizmy będą miały podobne DNA, a im większe po-
dobieństwa, tym bardziej podobny wzór DNA, niezależnie od tego, czy orga-
nizmy wyewoluowały, czy zostały stworzone.

Czasami relacje ewolucyjne są zilustrowane przez połączenie linii w dia-
gramach zwanych kladogramami, które mogą mieć miernie różne formy i in-
terpretacje. Na tych diagramach ewolucyjnie powiązane organizmy tworzą
grupę zwaną kladem, która może mieć dowolną wielkość w zależności od tego,
jakie unikalne właściwości są brane pod uwagę. W ostateczności, jeśli uży-
wamy właściwego rodzaju „unikalnych” cech, możemy stworzyć ogromny
klad wszystkich żywych organizmów, który pasuje do ewolucyjnego przeko-
nania, że   wszystkie żywe formy są ze sobą powiązane. Rysunek 5.4 to uprosz-
czony kladogram żywych kręgowców i pasuje to do przekonania, że wszystkie
żywe formy są połoczone. Rysunek 5.4 jest uproszczonym kladogramem  ży-
wych kręgowców. To jest znany przykład, a ten kladogram został wykorzys-
tany do wprowadzenia tej koncepcji do jednego podstawowego podręczniku
paleontologicznym. Unikalne cechy są sugerowane wzdłuż linii kladogramu
podczas przechodzenia przez linie. Na tym diagramie oznaczenie „tetrapody”
odnosi się do czterech kończyn wszystkich grup, gdy podążamy za liniami od
tego punktu. Rzeczywisty obraz staje się bardziej skomplikowany. Kiedy
mamy do czynienia z bardziej szczegółowymi wyjątkowymi czynnikami u
kręgowców, uzyskujemy inną i bardziej złożoną relację dla kręgowców niż na
rysunku 5.4.51 Na przykład tradycyjna klasa gadów (jaszczurki, krokodyle,
żółwie, węże) nie jest obecnie uważana za ważną grupę (klad), ponieważ ma
zbyt wiele cech wspólnych z innymi grupami, w szczególności z ptakami.52

Należy pamiętać, że niedyskrymujące stosowanie unikalnych cech, które są
uważane za bardzo ważne, może czasami sugerować bardzo szczególne relacje
ewolucyjne, takie jak to, że ryby z płucami, które są rybami z dziwnym ro-
dzajem płuca, są bliższe do krów niż do innych ryb.53

Kladogramy na diagrame zwykle wskazują, jakie wyjątkowe czynniki są
uważane za ważne w określaniu sugerowanego wzorca ewolucji. Dobór tych
czynników może być istotny i zbyt często dla podobnych cech, takich jak oko
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kałamarnicy i oko ryby o tej samej podstawowej strukturze, zakłada się, że
ewoluowały niezależnie więcej niż jeden raz (równoległa ewolucja, konwer-
gencja), i dlatego nie są powiązane. Tego rodzaju myślenie wprowadza wiele
przypuszczeń w próbach określenia relacji ewolucyjnych. Z drugiej strony,
kladogramy mogą być bardzo wyrafinowane i mogą przedstawić skompliko-
wany proces, który dokładnie analizuje unikalne podobieństwa znalezione w
grupach organizmów, wykorzystując najkrótszą ścieżkę do przedstawienia tych
relacji. Prawdziwym problemem z kladogramami jest to, że wzorce te nie
oznaczają, że organizmy musiały ewoluować w sposób sugerowany lub w ja-
kikolwiek inny sposób, niektórzy ewolucjoniści wskazują na to. Kladogramy
wykazują unikalne podobieństwa, a nie ewolucję. Możemy grać w kladogram
„grę” z różnymi przedmiotami, takimi jak zabawki czy domy. Rysunek 5.5
przedstawia proponowany „kladogram” do ewolucji kapeluszy damskich, ale
wszyscy wiemy, że nie ewoluowali sami od siebie nawzajem lub od wspólnego
przodka kapelusza; one zostały zaprojektowane. Rzeczywistość dotycząca
związku organizmów może się bardzo różnić od ilustracji kladogramów.

Ignorowanie skamieniałości
Inny niedawny trend jest szczególnie związany z czasem. Chociaż skamie-

niałości dają nam najlepsze wskazówki na temat przeszłości na Ziemi, badacze
ignorują ważne dowody z zapisów kopalnych, gdy wydaje się to przydatne.
Nie wszyscy się zgadzają i ten trend jest przyczyną znaczącego sporu. Podczas
gdy jeden ekspert uważa, że „Nie uważamy czasu za szczególnie ważny”, inny,
ktory jest ostrożniejszy, twierdzi, że „Tak wiele z tego jest po prostu gorącym
powietrzem”.54 To może okazać się jednym z tych złych pomysłów! Nie
wiemy, w którą stronę pójdzie nauka, ale tylko ten trend jest alarmujący.

To nowe podejście pozwala ewolucjonistom wyjaśnić problemy, takie jak
Eksplozja kambru, ponieważ w ich paradygmacie55 DNA mówi im, że gro-
mady zwierząt ewoluowały od siebie wcześniej.56 Pomysł jest taki, ponieważ
zmiany w DNA są bardzo powolne, a różnice między DNA różnych gromad
zwierzęcych są wielkie, to gromady zwierząt musiały rozwinąć się na długo
zanim ich skamieliny pojawiły się po raz pierwszy w skałach. Ponownie, gra-
niczy to z wolną od faktów nauką.

Aby określić, jak szybko zmienia się DNA, używa się zegara molekular-
nego, który często wykorzystuje założony czas geologiczny do oszacowania
szybkości zmian. Niestety zegar molekularny okazał się bardzo niewiary-
godny.57 Badacze mówią o „ekstremalnej zmienności prędkości w zegarze mo-
lekularnym”58 i że „problemy ustanowienia dokładnych punktów kalibracji,
doskonale opartych filogenez, i dokładnych oszacowań długości, zostają
straszne.”59 Szanowany paleontolog James Valentine z kampusu w Berkeley
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na Uniwersytecie Kalifornijskim zwraca uwagę, że „Niestety, prędkości ewo-
lucji molekularnej nie jest takie jak zegar; różne części cząsteczek rozwijają
się w różnym tempie, cząsteczki w tej samej linii różnią się szybkością zmian,
różne cząsteczki ewoluują w różnym tempie, a cząsteczki homologiczne w
różnych taksonach ewoluują w różnym tempie.”60

Mimo tych braków, sugeruje się, że ewolucja niektórych podstawowych
rodzajów zwierząt może mieć miejsce już pół miliarda lat do jednego miliarda
lat wcześniej niż Eksplozja kambryjska,61 ale nie znaleziono skamieniałości z
takiego ogromnego okresu. Okres ten jest tak samy jak cały czas proponowany
dla ewolucji prawie wszystkich organizmów od Eksplozji kambryjskiej do
chwili obecnej, lub nawet dwa razy dłuższy. Paleontolodzy badający skamie-
niałości i zwracający większą uwagę na ich znaczenie, są bardziej zastrzeżeni
w swoich szacunkach jak długo zanim zwierzęta kambru kambru ewoluowały.
Przypomnijmy, że podstawa Fanerozoiku  jest miejscem, gdzie znajdują się
warstwy Kambru i Eksplozja kambryjska, i tam można znaleźć mnóstwo róż-
nych rodzajów dobrze zachowanych gatunków zwierząt, ale poniżej tego ich
dosłownie nie ma. Aby wyjaśnić to nagłe pojawienie ewolucjoniści mówią o
rzadkich skamieniałości i wątpliwych śladach zwierząt znalezionych w Pre-
kambrze. Jednakże, jeśli ewolucja gromad zwierząt odbywała się przed Eks-
plozją kambryjską, powinno istnieć co najmniej tysiące prekambryjskich
skamieniałości zwierzęcych, które przedstawiają zwierzęta, które ewoluują do
innych rodzajów, ale nie znaleziono żadnej takiej skaminiałości.

Jest szczególnie przygnębiające, zobaczyć pewną liczbę badaczy, którzy
ignorują dobre dane o dystrybucji skamieniałości, gdy w klasyfikacji ewolu-
cyjnej dzieją się nowe trendy. Fakt, że tak wielu naukowców są gotowi zrobić
to, pokazuje, jak łatwo nauka może być napędzana przez teorię zamiast przez
fakty natury. Ponad pół wieku temu, Richard Luli, który był słynnym paleon-
tologiem i dyrekotrem znanego Muzeum Peabody w  Uniwersytecie Yale,
okrzyknął skamieniałości jako „ostateczny sąd, gdy oskarża się doktryna ewo-
lucji.”62 To może wtedy był przypadek, ale teraz, kiedy zapis kopalny potwier-
dza poważne problemy dla ewolucji, istnieje tendencja, aby go zignorować.
Ostateczny sądem dla ewolucji może stać tylko wątpliwe stosowanie rzeko-
mego zegara molekularnego i niekwestionowane założenie, że ewolucja od-
była się.

Brakujące ogniwa
Kiedy spojrzymy w dół przez warstwę skał, znajdujemy setki żółwi kopal-

nych; niektóre są ogromne, mają ponad 3 m długości. Następnie poniżej naj-
niższego żółwia nie można znaleźć ewolucyjnych ogniw między żółwiami a
ewolucyjnym przodkiem żółwia, który jest podobny do jaszczurki. Żółwie to
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inny rodzaj zwierząt i pojawiają się nagle. To samo dotyczy skamieniałości
brzydkich gadów latających zwanych pterozaurami, a także nietoperzy kopal-
nych i wielu innych grup, takich jak wiele gromady zwierząt, które pojawiają
się nagle w Eksplozji kambryjskiej (rysunek 5.1). Ewolucyjny problem Eks-
plozji kambryjskiej polega nie tylko na tym, że nagle pojawia się mnóstwo
zwierząt w stosunkowo krótkim czasie; problem polega również na tym, że
pod Eksplozją kambryjską nie można znaleźć skamielin pośrednich form, z
których te gromady powinny były ewoluować. Inne główne grupy organizmów
również pojawiają się nagle w zapisie kopalnym. Ponownie, jeśli one na-
prawdę ewoluowały, powinniśmy pod nimi znajdować skamieliny wszelkiego
rodzaju pośredników z okresu gdy ewolucja powoli rozwinęła mnóstwo róż-
nych gromady.

Charles Darwin był bardzo świadomy tego problemu i szczerze przyznał
to w swej słynnej książce O powstawaniu gatunków: „Ale właśnie tak, jak ten
proces eksterminacji odbywał się w dużych wymiarach, tak samo liczba po-
średnich różnorodności, które istniały wcześniej na Ziemi, jest naprawdę
ogromna. Dlaczego więc nie każda formacja geologiczna i każda warstwa jest
pełna takich pośrednich ogniw? Geologia na pewno nie ujawnia tak drobno
stopniowanego łańcucha organicznego i jest to najbardziej oczywistym zarzu-
tem mojej teorii.”63 Darwin potem na wiele stronach wyjaśnia, że powodem,
dla którego nie mamy pośrednich powiązań, jest to, że zapis geologiczny jest
tak niedoskonały. Mówi on o częściach kolumny geologicznej, których brakuje
w wielu miejscach na Ziemi i przy okazji odnosi się do uderzającej cechy, że
leżąca pod nimi warstwa nie pokazuje skutków czasu. Czyniąc to, on nie-
umyślnie stwarza istotny problem dla długich okresów czasu potrzebnych do
powolnego procesu ewolucyjnego, który proponuje. Możemy powiedzieć, że
mamy pustkę w kolumnie geologicznej, ponieważ brakujące części, szczegól-
nie charakterystyczne skamieniałości, znajdują się gdzie indziej na Ziemi. Po-
nadto, Darwin mówi o „wiele zapisanych przypadkach formacji, która po
wielkiej przerwie została zakryta, przez inną i późniejszą formację, a ta war-
stwa, która znajduje się poniżej, w tym przedziale nie ucierpiała żadnej
erozji.”64 Wyrażeniem ,,odpowiendne”  Darwin oznacza, że   warstwa poniżej
pustki, która jest uważana za znacznie starszą, oraz znacznie młodsza warstwa
nad pustką, leżą w płaskim kontakcie ze sobą. Ponieważ warstwa dolna jest
płaska, jest to dowodem na to, że „ogromna przerwa czasu”, który on sugeruje,
nigdy nie istniał, ponieważ ma znaków czasu, takich jak oczekiwana nieregu-
larna erozja.. Geolodzy te główne pustki, gdzie nie ma żadnych dowodów na
nich w skałach, nazywają parakonformalność; a jeśli występuje niewielkie
erozji, mają tendencję do nazywania ich niezgodność. Brak erozji tych płaskich
pustek sprawia, że   trudno je zidentyfikować, i trzeba uważnie badać skamie-
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niałości, aby je zauważyć. Podobnie jak przysłowiowa dziura w pączku, nic
nie wskazuje na tę pustkę; ale ich obfitość i gładkość ich kontaktów rodzi po-
ważne pytanie o ważność długich okresów geologicznych, w tym skompliko-
wanym procesie datowania radiometrycznego, który jest często używany do
jego ustalenia.65

Adam Sedgwick, stary profesor Darwina na Uniwersytecie w Cambridge,
nie miał problemów z długimi epokami geologicznymi, ale miał bardzo po-
ważne wątpliwości do ewolucji. On nie zgadzał się z sugestią Darwina, że ist-
nieją ogromne przedziały czasowe tam, gdzie warstw brakowało, ale warstwa
dolna nie erodowała. Darwin próbował wytłumaczyć je jako obszary na dnie
morza, ale to nie pasowało ani do skamieniałości ani do rodzaju skał, któte
możemy znaleźć w tych pustkach. W krytyce opublikowanej czasopiśmie The
Spectator, Sedgwick niezbyt subtelnie komentuje, że „nie można zrobić dobrej
liny z baniek powietrza”, a mówiąc konkretnie o pustkach, pyta „gdzie jest
dowód jakiegokolwiek ogromnego upływu czasu geologicznego, który wyjaś-
niłby tę zmianę? ... Fizyczne dowody są przeciwko temu. Aby wesprzeć bez-
podstawną teorię, Darwina potrzebowałby niezliczonego upływu wieków, dla
których nie mamy współmiernych wskaźników fizycznych.”66 Łatwo można
znaleźć ten problem w Wielkim Kanionie (rysunek 5.2, prawa strzałka), gdzie
brakuje okresów ordowiku i syluru, które reprezentują ponad 100 milionów
lat, ale jednak jest bardzo mało dowodów na erozję warstwy, która leży  poni-
żej tej pustki. Istnieje wiele innych pustek w warstwach Wielkiego Kanionu,
ale jak widać, warstwy w tej części geologicznego zapisu są niezwykle płaskie.
Kontrast płaskiej warstwy dolnej w tych pustek z dramatycznymi nieregular-
nymi pofaldowaniami samego Wielkiego Kanionu ilustruje  tę zagadkę. Czas
wytwarza wiele nieregularnych erozji, takich jak ta w Wielkim Kanionie, ale
nie widzimy dużej erozji w tych pustkach.67 Z biegiem czasu skutki erozji są
katastrofalne. Na podstawie średnich wskaźników erozji dla kontynentów
Ziemi można oczekiwać, że ich powierzchnia zostaje obniżona o trzech kilo-
metrów w każdych 100 milionów lat, a jest to dwukrotnie większe niż głębo-
kość całego Wielkiego Kanionu!68 Problemy, które Sedgwick miał z brakiem
fizycznych dowodów dla bardzo długich okresów czasu proponowanych w
tych pustkach, pozostają nierozwiązane.69 Każde skrócenie standardowej skali
czasu geologicznego pozostawia jeszcze mniej czasu na nieprawdopodobień-
stwo ewolucji. Dane dotyczące pustek mocno wspierają biblijny model Stwo-
rzenia i Potopu.

Prawie półtora wieku później martwienia Darwina dotyczące braku pośred-
nich form skamieniałości są wciąż bardzo aktualne. Od tego czasu zebraliśmy
mnóstwo skamieniałości, i gdy przechodzimy przez warstwy, główne typy po-
jawiają się nagle i wydaje się, że nie ewoluowały od wczesnych przodków.
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Niektórzy badacze uznają ten problem. Słynny paleontolog Robert Carroll,
który broni ewolucji, wskazuje, że: „Jest oczekiwane, że skamieniałości po-
kazują ciągłą progresję nieznacznie różnych form łączących wszystkie gatunki
i wszystkie grupy główne w prawie nieustannym widmie. W rzeczywistości,
większość dobrze zachowanych skamieniałości jest tak łatwo klasyfikowana
w stosunkowo niewielkiej liczbie dużych grup, tak samo jak gatunki żyjące.”
Mówiąc o cechach różnych rodzajów roślin kwitnących on komentuje, że „W
żadnym wypadku nie można udokumentować stopniowej ewolucji cech tych
grupy.”70 David Kitts z University of Oklahoma komentuje, że „Pomimo jasnej
obietnicy, że paleontologia jest środkiem do widzenia ewolucji, przedstawiła
ona pewne nieprzyjemne trudności dla ewolucjonistów, z których najgorzym
jest obecność „pustek” w zapisie kopalnym. Ewolucja wymaga formy pośred-
nie między gatunkami, a paleontologia nie zapewnia tego.”71 Paleontolog T.
S. Kemp z Uniwersytetu Oxfordzkiego potwierdza ten problem, gdy komen-
tuje, że „Obserwowany wzór skamienialich jest niezmiennie niezgodny z pro-
cesem ewolucji stopniowej. Skamieniałości tylko bardzo rzadko wyglądają
jako linii pochodzenia stopniowanych form pośrednich, łączących przodków
z potomkami.”72 On zdecyduje się na różne możliwe wyjaśnienia dla ewolucji
oraz dla zapisu kopalnego.

Niektórzy ewolucjoniści jak Stephen Gould z Uniwersytetu Harwarda su-
gerowali, że ewolucja odbywała się przez małe skoki i że podczas tych szyb-
kich skoków nie zostaje dużo z zapisu kopalnego ( tzw. model przerywanej
równowagi). Ale to nie rozwiązuje problem, z którym ewolucja ma do czy-
nienia zapisie kopalnym, ponieważ prawdziwy brak pośredników jest najbar-
dziej widoczny między dużymi grupami takimi jak gromady zwierząt, a
problem wydaje się być jeszcze bardziej poważny w królestwie roślin. W
dużym odstępie między głównymi grupami organizmów można oczekiwać
największą liczbę ewolucyjnych pośredników, który zniwelowałyby pustki, a
właśnie tam nie ma pośredników.73 Tam, gdzie powinniśmy znaleźć wiele ma-
łych skoków ewolucyjnych, jak między gromadą a podziałami, zapis jest prak-
tycznie, jeśli nie całkowicie, pusty. Mimo to niektórzy ewolucjoniści, w tym
rzecznik Narodowej Akademii Nauk (National Academy of Sciences), twier-
dzą, że wiele tych pustek zostało wypełniono.74 One nie zostały wypełnione.
Należy pamiętać, że znalezienie pośredników nie demonstruje ewolucji,  tylko
dla kilku drobnych luk. W perspektywie należy pamiętać, może to być po pro-
stu inna stworzona odmiana z cechami, które ewolucjoniści interpretują jako
pośrednie.

Wydaje się, że wielu ewolucjonistów nie rozumieją prawdziwego problemu
zapisu kopalnego. Wskazują oni na pojedyncze sugestie części lub form po-
średnich. To nie jest to, czego potrzebują, aby wykazać, że ewolucja naprawdę
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się odbyła. Do tej pory zidentyfikowaliśmy wiele milionów skamieniałości,
które obejmują ponad ćwierć miliona różnych gatunków. Im więcej ich znaj-
dujemy, tym bardziej wydaje się, że brak pośredników jest prawdziwym fak-
tem. Przy tak wielu zidentyfikowanych gatunkach mogłoby się spodziewać,
że niektóre z nich będą uważane za pośrednicy, jest kilka przykładów, a mo-
żemy oczekiwać więcej. Te przykłady w małym stopniu rozwiązują problem
ewolucji. Rzeczywiście, wiele z nich nie są prawdziwymi pośrednikami, ale
co nazywamy mozaikami, w których organizmy pokazują kilka cech z obu
grup, ale każda cecha jest już całkowicie rozwinięta, tak jak piórko lub kostka,
a nie jest pośrednią strukturą.

Jeśli rzeczywiście odbyła się ewolucja, w której organizmy starały się ewo-
luować w ciągu miliardów lat, z, jak oczekiwane, niewielu sukcesów i wielu
niepowodzeń, powinniśmy znaleźć solidną ciągłość pośredników, a nie tylko
kilka wyjątków. Ta ciągłość powinna być szczególnie widoczne w kolumnie
geologicznej, poniżej miejsca, gdzie nagle pojawiają się główne grupy, takie
jak Eksplozja kambryjska lub pojawienie się nowoczesnych ssaków i ptaków.
Powinny istnieć tysiące pośredników, tam gdzie prawie nie można sugerować
żadnego.75 Karol Darwin naprawdę zadał właściwe pytanie, gdy, jak to omó-
wiono wcześniej, zapytał: „Dlaczego wtedy każda formacja geologiczna i
każda warstwa nie jest pełna takich ogniw pośrednich?”.76

Komentarze
Pytanie o to, jak szybko minęla przeszłość, wzbudziło wiele pytań z głę-

bokimi implikacjami dla kwestii Boga, a także z równie głębokimi implika-
cjami tego, jak nauka funkcjonuje. Mamy do czynienia z wieloma sprzecznymi
wnioskami o czasie. Widzieliśmy, że w nauce najpierw był przyjęty koncept
katastrofy, a potem został zakopany i niedawno wskrzeszony.

Nie ma wielkiej różnicy, czy ewolucja wywołuje miliardy lat czy nie. Cały
czas geologiczny jest całkowicie niewystarczający. Jeśli wierzymy w Stwo-
rzenie,77 to znaczy, że wszechmocny Bóg nie jest ograniczony czasem i nie
potrzebuje dużo czasu do tworzenia. Z drugiej strony, ewolucja potrzebuje
znacznie, więcej czasu niż ma. Nie ma czasu na wyprodukowanie nawet po-
jedynczej cząsteczki białka w dużej wczesnej zupie pierwotnej, nie wspomi-
nając już o problemie ewolucji wszystkich różnych form życia od
drobnoustrojów do wielorybów.

Nie wygląda na to, że nauka próbuje znaleźć Boga. Współczesny idealizm
jest silną obroną naturalistycznej ewolucji. Zaniedbanie implikacji zapisu ko-
palnego, pytania Czy czas w geologicznym zapisie jest za krótki dla powstania
życia, Eksplozji kambryjskiej, czy braku pośredników między głównymi ro-
dzajami skamieniałości, pokazuje, jak łatwo nauka może zignorować dane.
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Czy jest to ten sami rodzaj myślenia, jak w ignorowaniu dowodów na istnienie
Boga? W następnych rozdziałach poświęcimy szczególną uwagę niektórym
specjalnym atrybutom nauki.
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Paradygmaty
Mój profesor geologii fizycznej mówił o niesamowitym typie układania

pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego, po-
dobnym do ,,układanki”. On mówił, że kilka dziesięcioleci wcześniej człowiek
o nazwisku Wegener założył, że dawno temu Europa i Afryka znajdowały się
obok Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, i że między nimi nie było
Oceanu Atlantyckiego. Od tego czasu ten wielki superkontynent rozdzielił się
na mniejsze kontynenty, tworząc w ten sposób między nimi Ocean Atlantycki.
Profesor wspomniał również, że choć pomysł był interesujący, nikt już nie
zwracał na niego większej uwagi. On wtedy nie wiedział, że sześć lat później
wspólnota geologiczna zmieni postawę, i że odwróci się od całkowitego od-
rzucenia do prawie całkowitej akceptacji idei Wegenera.

Ta nowa idea o poruszaniu kontynentów była rewolucyjna i miała wpływ
na wiele interpretacji geologicznych, zwłaszcza na idei dotyczące formowania
kontynentów, gór i oceanów na świecie. Wszystkie podręczniki musiały zostać
przepisane. Życie podczas tego wielkiego postępu myślenia było zarówno eks-
cytujące, jak i otrzeźwiające. Było to ekscytujące, ponieważ przedstawiono
tak wiele nowych interpretacji, a także dlatego, że Wegener, który był tak su-
rowo krytykowany, szczególnie przez amerykańskich geologów2, miał rację.
Niestety, Wegener zmarł na długo zanim jego idei zostały przyjęte. Ten postęp
w myśleniu był otrzeźwiający, ponieważ zostawił niektóre z nas, byśmy się
zastanawiali, ile obecnie wyśmianych idei wkrótce zostanie zaakceptowanym
dogmatem. Zmiana wierzenia w wędrówkę kontynentów była dramatyczna i
poważna. W debacie często było ośmieszania i satyry. Przed akceptacją  nowej
teorii człowiek nie mógł należać do społeczności geologicznej, jeśli wierzył,
że kontynenty się poruszały. Potem jeżeli człowiek wierzył, że kontynenty
ślizgnęli się po powierzchni Ziemi, to on był outsiderem geologicznym. Wy-
daje się, że dominowały czynniki socjologiczne. Zastanawiające było to, jak
tak duże grupy naukowców mogły być tak pewne, że kontynenty się nie po-
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Rozdział 6

Moda w nauce

Każdy potrafi być naukowcem, prawie nikt 
nie potrafi być dobrym naukowcem.1

Larison Cudmore, biolog
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ruszały, a wkrótce potem były pewne, że się poruszały. To sugeruje, że nau-
kowcy nie mają tendencję do działania jako niezależni badacze, ale jako zjed-
noczone grupy, które są lojalne wobec siebie lub wobec pewnej idei. Robią to
nie tylko naukowcy; widzimy tę tendencję również w wielu dziedzinach, ta-
kich jak nacjonalizm, polityka i religia. Może to mieć głębokie implikacje w
interpretowaniu nauki. Czy nauka jest stałym postępem do prawdy, jak nie-
którzy naukowcy wierzą, czy zależy ona od grupowego zachowania naukow-
ców, podzczas gdy oni przechodzą od jednej do drugiej idei?

Uczestniczyłem w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Sedy-
mentologów (International Association of Sedimentologist), podczas której
przedstawiono wiele prezentacji technicznych dotyczących tego, jak identyfi-
kować i interpretować struktury oraz różne zmiany osadach geologicznych.
Jednak najważniejsza prezentacja konferencji nie dotyczyła szczegółów za-
chowania osadów, ale zachowania sedymentologów (osób badających osady).
Pod tytułem: Moda i modele w sedymentologii: perspektywa osobista (Fas-
hions and models in sedimentology: a personal perspective)3, prezes Stowa-
rzyszenia zwrócił się do naukowców, wskazując, że mają oni tendencję do
przechodzenia od jednej modnej interpretacji do drugiej. Patrząc wstecz na
wcześniejsze interpretacje dotyczące osadów, pokazał, jak przez kilka lat do-
minuje jedna idea, a kilka lat później w centrum uwagi znajduje się inna, która
później zostanie zastąpiony trzecią ideą, itp. Zidentyfikował także to, co po-
maga, by idea stała się modna. Szczególnie ważne w zdobywaniu uznania są:
czas, prostota i rozgłos. Miło zobaczyć, że niektórzy czołowi naukowcy roz-
poznają, że inne czynniki, oprócz czasami rzekomych bezstronnych poszuki-
wań prawdy, mogą napędzać proces naukowy. Popularna akceptacja jednej
idei może odzwierciedlać zachowanie, zamiast oparcia na przekonujących do-
wodach.

W 1962 roku Thomas Kuhn opublikował książkę uznawaną przez wielu
badaczy za najbardziej wpływową analizę zachowania naukowców. Pod tytu-
łem The Structure of Scientific Revolutions (Struktura rewolucji naukowych)4,
kwestionuje „niepokalaną percepcję” nauki jako stałego postępu w kierunku
prawdy. Zamiast tego Kuhn zaproponował, że nauką rządzą społeczne zacho-
wania naukowców więcej niż fakty naukowe. Zgodnie z oczekiwaniami tę
książkę krytykowano z wielu perspektyw, a niektórzy naukowcy byli szcze-
gólnie niezadowoleni. Kilku filozofów, w tym węgierski filozof nauki Imre
Lakatos, przybyło na ratunek nauce, proponując mniej radykalny scenariusz,
w którym idei naukowe naprawdę się zmieniają, ale bardziej na podstawie ra-
cjonalnej korekty zamiast zachowań społecznych.5

Kuhn założył, że naukowcy normalnie kontynują swoje badania i wyciągają
wnioski pod wpływem szerokich pojęć, które on nazywa paradygmatami. Pa-
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radygmaty są zdefinowane jako pojęcia, „które przez pewien czas dostarczają
problemów i rozwiązań modelowych”6. Chociaż paradygmaty mogą być praw-
dziwe lub fałszywe, naukowcy akceptują je, przynajmniej na jakiś czas, jako
prawdziwe. Przykładem może być ewolucja lub idea poruszania się kontynen-
tów. Wcześniej powszechnie przyjęta idea, że   kontynenty się nie poruszają,
byłaby również paradygmatem. Ponieważ paradygmaty są akceptowane jako
prawdziwe, wyjaśnienia, które nie pasują do paradygmatu, one są uważane za
fałszywe lub dane przeciwne są interpretowane jako anormalne. Osoby, które
proponują idee spoza paradygmatu, są również niedopuszczalne. Taka za-
mknięta postawa ma tendencję do ograniczania innowacji i pomaga w prze-
dłużaniu życia paradygmatu.

Dopasowywanie danych w ramach przyjętego paradygmatu jest tym, co
Kuhn nazywa normalną nauką. Od czasu do czasu dochodzi do zmiany para-
dygmatu i jest to rewolucja naukowa. Zmiana z przekonania, że   kontynenty
nie poruszają się do przekonania, że   się poruszają, była rewolucją naukową.
Kuhn scharakteryzował rewolucję naukową jako „doświadczenie konwersji”7,
termin, który nie uczynił go ulubionym człowiekiem w społeczności naukowej,
która uważa obiektywność i rozum jako jej znaki rozpoznawcze. Transforma-
cja z jednego paradygmatu do drugiego jest zwykle trudna i może oznaczać
zmianę w kierunku prawdy lub błędu. Poglądy Kuhna są prawdopodobnie
skrajne i mają tendencję do minimalizowania osiągnięć naukowych. Z drugiej
strony, na podstawie tego, czego dowiadujemy się z historii nauki, jego kon-
cepcja paradygmatu jest spostrzegawczą analizą zachowania naukowców.

Czasami paradygmat może powrócić do odrzuconego paradygmatu.
Wspomnianym wcześniej przykładem jest idea, że   życie może samoistnie po-
wstać spontanicznie. Idea ta była powszechnie akceptowana przez długi czas,
a potem odrzucona w wyniku pracy Louisa Pasteura, a obecnie jest ponownie
akceptowana jako część naturalistycznego scenariusza ewolucyjnego.8 To
samo można powiedzieć o roli poważnych katastrof w historii Ziemi (kata-
strofizm). Ta idea została przyjęta, potem odrzucona i potem ponownie przy-
jęta.9 Każda ocena nauki musi uwzględniać wpływ dominujących paradyg -
matów na wnioski, do których ona sięga.

Naukowcy są ludźmi!
W czasopismie Edinburgh Review z kwietnia 1860 r. pojawił się długi i ne-

gatywny anonimowy przegląd książki Charlesa Darwina „O powstawaniu ga-
tunków”. Kwestionowano wiele idei Darwina, zwłaszcza postępujący rozwój
form życia poprzez dobór naturalny, w którym utrzymały się najlepiej przy-
stosowane. Autor zaproponował wiele argumentów, niektóre o wątpliwej war-
tości, przeciwko propozycjom Darwina. Jednym z bardziej przekonujących
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był prosty komentarz: Jeśli ewolucyjny postęp nastąpił przez przetrwanie naj-
silniejszych, to w jaki sposób prostsze organizmy są teraz o wiele bardziej ob-
fite niż zaawansowane? Najbardziej przystosowany powinni zastąpić mniej
przystosowanych lub przynajmniej przewyższać ich liczbę. Ponadto artykuł
chwali idei najbardziej znanego angielskiego przyrodnika tego czasu, Sir Ri-
charda Owena. Owen, który był założycielem monumentalnego Muzeum His-
torii Naturalnej w Londynie (Natural History Museum), wierzył w zmodyfi -
kowaną formę Stworzenia, w której Bóg stworzył główne rodzaje organizmów,
a te później przekształciły się w wiele innych organizmów, zachowując te same
podstawowe cechy. Kręgowce są przykładem jednego z głównych rodzajów
stworzonych, jak Owen uważał. Owen jest osobą, która wymyśliła termin di-
nozaur, uznając te osobliwe organizmy za oddzieloną grupę. W rzeczywistości,
właśnie on nadzorował tworzenie modeli dinozaurów w naturalnej wielkości
w Pałacu Kryształowym (Crystal Palace). Dwadzieścia dwie osoby, w tym
Owen, wzięły udział w Kolacji noworocznej w wnętrzności jednego z modeli
dinozaurów, a na ceremonii otwarcia wystawy  uczęstniczyło 40 000 ludzi, w
tym królowa Wiktoria.10

Nie trwało długo, aby rozwiązać zagadkę anonimowej recenzji krytycznej.
Napisał ją sam Richard Owen, jeden z najgroźniejszych przeciwników Char-
lesa Darwina. Zgodnie z oczekiwaniami Darwin, który również mieszkał w
Anglii, nie był zadowolony z recenzji. W liście do Asa Graya, botanika z Uni-
wersytetu Harwardzkiego w Stanach Zjednoczonych, Darwin pisał, że: „Żaden
fakt nie mówi tak zdecydowanie przeciwko Owenowi, biorąc pod uwagę jego
poprzednie stanowisko w Kolegium chirurgów (College of Surgeons), jak fakt,
że nigdy nie wychował żadnego ucznia lub naśladowcy”.11 Historyk Nicolas
Rupki komentuje to stwierdzenie: „To oczywiście był nonsens; Owen miał
dużo zwolenników, w ruchu muzealnym, jako transcendentalista i jako naśla-
dowca Cuviera (Cuvier był francuskim przyrodnikiem).”12

Anonimowe pisanie Owena na korzyść jego poglądów i wypaczenie faktów
przez Darwina ilustrują, że naukowcy są niewątpliwie ludźmi i że mogą bardzo
osobiście zaangażować się w swojej nauce. Rodzi to ważne pytanie dotyczące
praktyki w nauce: czy nauka jest otwartym poszukiwaniem prawdy o naturze,
czy jest to poszukiwanie dowodów wspierających hipotezy i teorie naukow-
ców? Okazuje się, że to mieszanka obu.

Długi konflikt dotyczący słynnych skamieniałości Archaeopteryxa dalej
ilustruje, jak naukowcy wpletają się w swoją naukę. Wcześniej już wspomie-
niono13 komentarz Charlesa Darwina, że   prawdopodobnie najpoważniejszym
zarzutem, jaki można wysunąć przeciwko jego teorii, jest fakt, że zapis geo-
logiczny nie jest pełen przejściowych form między różnymi rodzajami orga-
nizmów. Nie tylko, że zapis nie był pełen tych pośredników, ale nawet nie było
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żadnych przyjętych przykładów; i to pomimo faktu, że w tym czasie skamie-
niałości były wielką fascynującą rzeczą, że zdobiły korytarzy wielu muzeów,
i że znajdowały się w wielu domach i piwnicach. Następnie, prawie dokładnie
na czas, dwa lata po publikacji „O powstawaniu gatunków” odkryto obiecujący
pośrednik o nazwie Archaeopteryx.14 Ta skamieniałość, którego pojawienie
się wywolało  silną reakcję, okazała się dobrym przejściem między gadami i
ptakami i znajdowała się we właściwym miejscu w warstwach geologicznych.
Jest to jedna z najbardziej znanych skamieniałości.

Archaeopteryx został odkryty w wapieniu Solnhofen w Niemczech. Wapień
ten łatwo dzieli się na cienkie płyty i czasami ma tak wysoką jakość, że zostaje
użyty do precyzyjnego drukowania litograficznego; stąd nazwa naukowa ska-
mieniałości Archaeopteryx lithographica. Tych skamieniałości nie jest dużo
w Solnhofen, ale tutaj znaleziono niektóre z najlepiej zachowanych skamie-
niałości, które mogą mieć bardzo dobrą cenę na rynku kolekcjonerskim. Szcze-
gólnie interesujące są znaleziska skamieniałości gadów zwanych pterozaurami.
Pterozaury mieli ogromne, skórzaste skrzydła, i nie wyglądały jak żadne znane
żywe zwierzęta. Archaeopteryx również okazał się bardzo osobliwy (rysunek
6.1). Wyglądał jak ptak, miał ptasie nogi i bardzo dobrze zachowane pióra, w
tym typowe asymetryczne pióra do latania jakie mają współczesne ptaki. Gdy
chodzi o piórach do latania część piora z jednej stronie osi piórowej jest szersza
niż z drugiej. Ptaki nielotne, takie jak struś, nandu i kiwi, mają symetryczne
pióra. Archaeopteryx miał również pewne cechy gadów, takie jak pazury na
przednich kończynach, które w tym przypadku są skrzydłami; miał również
długi, kościsty ogon i drobne zęby, których współczesne ptaki nie posiadają.
Z drugiej strony wiele skamieniałych ptaków ma zęby, a kilka nowoczesnych
ptaków ma pazury na skrzydłach. Do tej pory opisano dziesięć egzemplarzy
Archaeopteryxa w wapieniu Solnhofen. Jeden reprezentowany jest tylko przez
skrzydło, a jeden egzemplarz zosał zgubiony.

Pierwszy dobry egzemplarz Archaeopteryxa wpadł w ręce lekarza, który
wydaje się być bardziej zainteresowany zyskiem pieniężnym niż czymkolwiek
innym. Był wystarczająco obeznany z skamieniałościami, by wiedzieć, że ma
coś bardzo niezwykłego. Pozwolił specjalistom przeglądać skamieniałość, ale
oni nie mogli nic o niej zanotować. Zaczęto rozumieć ważność tej skamienia-
łości. Mogłoby to być brakującym ogniwem, którego tak bardzo potrzebowali
zwolennicy Darwina. Szczególnie interesował się Johann Andreas Wagner,
profesor zoologii, który był szefem Kolekcji Monahijskiej. On był w bardzo
złym stanie zdrowia, więc wysłał swojego utalentowanego asystenta, by spoj-
rzał na Archaeopteryxa. Asystent narysował z pamięci to, co zobaczył, a po
kilku wizytach wykonał niezwykle dokładną interpretację tej skamieniałości.
Wagner, który jak większość naukowców jego czasów, wierzył w sprawozda-

150

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 150



151

Zdjęcie 6.1 Skamieniałość Archaeopteryxa. To jest znany egzemplarz z Berlina, który
mnodzy  uważają za najlepszy przykład. Głowa znajduje się po lewej strony środka.
Można zauważyć dobrze rozwinięte skrzydła w górnej części zdjęcia i długi ogon w dol-
nym lewym rogu. Skamieniałość ma długość około 30 cm.
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nie biblijne o Stworzeniu, obawiał się, że ta skamieniałość może być interpre-
towana jako brakujące ogniwo. Pomimo złego stanu zdrowia dostarczył ofi-
cjalne sprawozdanie do Kolekcji Monachijskiej na temat tej nowej istoty.
Sklasyfikował go jako gad z linijami, które wyglądają jak pióra. Na zakoń-
czenie swojej prezentacji oświadczył, że ta skamieniałość nie jest brakującym
ogniwem, i zaprosił darwinistów, aby zapewnić formy przejściowe oczekiwane
między rządami zwierząt. Powiedział: „Jeśli nie mogą tego zrobić (ponieważ
na pewno nie mogą), ich poglądy muszą zostać natychmiast odrzucone jako
fantastyczne sny, z którymi dokładne badanie natury nie ma nic wspólnego”.15

Sześć tygodni później Wagner zmarł, ale narastało napięcie między Stwo-
rzeniem a ewolucją. Tryumfalizm czasami zwyciężał. Paleontolog Hugh Fal-
coner pisał do Charlesa Darwina, komentując, że darwinizm „zabił biednego
Wagnera”, ale na łożu śmierci Wagner, pocieszał się, potępiając go jako fan-
tazję.16 „Należy pamiętać, że Charles Darwin nie był ateistą, jak czasami się
mówi. W ostatnim roku życia poważnie sprzeciwił się dwóm ateistom za to,
że są tak wojownicze wobec ich wierzeń. W odniesieniu do kwestii istnienia
Boga, Darwin zalecał pasywny agnostycyzm, a nie agresywny ateizm. Jednak
sekularyści się nie poddawali. Po pogrzebie Darwina w Opactwie Westmin-
sterskim jeden z nich żartował, że choć Kościół ma ciało Darwina, nie ma jego
idei! Idee te podważały fundamenty kościoła.

Dużo wcześniej w Londynie, przeciwnik Darwina, Richard Owen, był bar-
dzo świadomy pomysłów płonących wokół Archaeopteryxa, a było niewiele
rzeczy na świecie, których chciał więcej niż prawdziwy egzemplarz Archeop-
teryxa. Wykorzystując swoją potężną pozycję w Muzeum Brytyjskim i po
znacznych negocjacjach z Radą i lekarzem, który był właścicielem tego eg-
zemplarza, zgodzono się kupić go razem z kilkoma mniej ważnymi skamie-
niałościami za około 700 funtów brytyjskich. Po obszernych badaniach
Archeopteryxa, Owen przedstawił swoje odkrycia Towarzystwu Królew-
skiemu. Zgodnie z oczekiwaniami, on stwierdził tak samo jak Wagner, że Ar-
cheopteryx nie był pośrednikiem między ptakami i gadami. Jednak, w
przeciwieństwie do poglądu Wagnera, nie był to gad; a wczesny rodzaj ptaka,
nie różniący się niczym od współczesnych ptaków, i bardzo dobrze latał. Ten
wniosek nie zniechęcił ówczesnej mniejszości darwinistów od promowania
tej skamieniałości jako przykładu brakującego ogniwa, którego desperacko
potrzebowali. Później Darwin zadbał o to, aby uwzględnić go w przyszłych
wydrukach swojej książki „O powstawaniu gatunków”. Jednakże ewolucjo-
niści naprawdę potrzebowali wielu pośredników do potwierdzenia stopnio-
wego przejścia z gadów do Archeopteryx, a następnie z Archeopteryx do
bardziej nowoczesnych gatunków ptaków. Dla tych, którzy wierzyli w Stwo-
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rzenie przez Boga, Archeopteryx mógłby po prostu reprezentować inną stwo-
rzoną odmianę.

Pióra latające nad pochodzeniem ptaków
Kilka lat po publikacji książki „O powstawaniu gatunków” ewolucja stała

się bardziej powszechnie akceptowana, ale kwestia ewolucyjnego pochodzenia
ptaków nie rozwiązała się sama z Archeopteryxem. Było wiele innych pomy-
słów. Niektórzy zastanawiali się, czy ptaki nie wyewoluowałyby z uskrzydlo-
nych gadów zwanych pterozaurami, ale podstawowe różnice między
pterozaurami a ptakami były tak wielkie, że pomysł ten miał niewielu zwo-
lenników. Prawdopodobnie ptaki wyewoluowały z dinozaurów, a niektóre z
nich zawierały Archeopteryxa w linii przodków. Pomysł, który spotkał dużą
akceptację, szczególnie na początku ubiegłego wieku, polegał na tym, że za-
równo ptaki, jak i dinozaury pojawiły się z jakiegoś jeszcze nieodkrytego
przodka. Duński przyrodnik Gerhard Heilmann odegrał kluczową rolę w przy-
jęciu tego poglądu. Na początku życia Heilmann odrzucił religijne poglądy
swoich rodziców, rozwijając silne antyreligijne podejście. Zainteresowany
nauką, a dokładniej ewolucją ptaków, opublikował dużo artykułów i książek
na ten temat. Szukał przodka ptaków w warstwach geologicznych starszych
niż te zawierające Archeopteryxa. Heilmann był także doskonałym ilustrato-
rem, który zaprojektował duńskie banknoty. W swoich publikacjach zawierał
znakomite ilustracje tego, jak jego zdaniem wyglądałoby brakujące ogniwo
ptaków. Przedstawienie życia, które nazywał Proavis, miało wiele łusek i roz-
wijających się piór, szczególnie na kończynach przednich i ogonie. Wysoka
jakość jego ilustracji niewątpliwie przyczyniła się do ogólnej akceptacji jego
poglądów na ewolucję ptaków; i przez dziesięciolecia te poglądy stały się sze-
roko akceptowane przez społeczność naukową. 

W 1964 roku paleontolog z Uniwersytetu Yale, John Ostrom, pilnie szukał
w skałach formacji Cloverly koniczyny (dolna Kreda, górna część Mezozoiku
na rysunku 5.1) w Montanie, gdy zauważył szpon, który okazał się głównym
czynnikiem w historii ewolucji ptaków. Reszta szkieletu została usunięta, a
okazało się, że jest to małe, lekkie zwierzę o wysokości około 1m z widocznym
szponem. Ostrom nazwał go Deinonychus, co oznacza „straszny pazur”.
Śmiercionośny pazur oznaczał, że ten dwunożny dinozaur teropodny był szyb-
kim myśliwym, a taki obraz nie był wcale dominujący dla dinozaurów w tym
czasie. Co więcej, Ostrom zauważył, że nadgarstki tego nowego zwierzęcia
były bardzo podobe do nagarstek Archeopteryx. Pomogło to, żeby dobrze po-
kryty piórami Archeopteryx, który do tej pory odszedł w zapomnienie, wrócił
do ewolucji ptaków.17 Uważano, że Archeopteryx wyewoluował z dinozaurów
teropodów. Ostrom również wierzył, że   ptaki były tylko ptasimi dinozaurami.

153

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 153



Rzekomo wspólny przodek zarówno Deinonycha, jak i Archeopteryx istniał
jakiś czas przed położeniem wapienia Solnhofen. Pomysł ten nie różnił się za-
sadniczo od domniemanego przodka Heilmanna, ale kluczowy przodek Heil-
manna nie został znaleziony, a nowe pomysły były mile widziane. Pojawiły
się nawet nowe sugestie, że ptaki ewoluowały z krokodyli lub ssaków.18 Jednak
idea Ostroma, że   ptaki wyewoluowały z dinozaurów, zyskała dużą akceptację,
szczególnie wśród paleontologów.19 Idea ta wywołała ożywioną intelektualną
wojnę plemienną w środowisku naukowym między paleontologami, którzy są
specjalistami od skamieniałości, którzy twierdzą, że ptaki wyewoluowały z
dinozaurów; i ornitolodzy, którzy są specjalistami od ptaków i którzy preferują
jakiegoś innego rodzaju gadziego przodku ptaków.

Ta słynna bitwa obejmowała krzyczenie przeciwników na konferencjach i
zaangażowanie, aby przeciwne opinie nie zostały opublikowane.20 Ornitolodzy
skonsolidowali się pod sztandarem „BAND”. BAND jest akronimem do
stwierdzenia „Birds Are Not Dinosaurs” (Ptaki nie są dinozaurami), a na waż-
nych konferencjach zwolennicy BAND z dumą pokazywały guziki deklarujące
to. Obie strony nie rozumieją, dlaczego przeciwnicy są tak naiwni, a obie
strony są skłonne do zwycięstwa. Paleontolodzy, którzy mają umiarkowaną
większość, mają przewagę, ponieważ istnieją niektóre reprezentatywne ska-
mieniałości pośrednie, i mają media publiczne po swojej stronie. Opowiadania
o dinozaurach zwracają na siebie wielką uwagę i może istnieć bliski związek
między znalazcami dinozaurów a finansowo silnymi środkami przekazu.

Alan Feduccia z Uniwersytetu Karoliny Północnej  był jednym z liderów
postawy BAND,  że ptaki nie powstały od dinozaurów. On uważa, że szcze-
góły są pomijane. „Jeśli zamontujemy szkielet dinozaura i szkielet kurczaka
obok siebie, a potem obejrzymy je zarówno przez lornetke w pięćdziesięciu
krokach, to wtedy wyglądają one bardzo podobnie. Jednak jeśli spojrzymy na
nie szczegółowo, nagle odkryjemy, że istnieją ogromne różnice w szczękach,
zębach, palcach, miednicy i wielu innych częściach.”21 Toczą się niekończące
debaty na temat ewolucji nadgarstków rzekomych pośrednich skamieniałości
i powiązanych z nimi palców, w których ornitolodzy twierdzą, że nie można
zmienić nadgarstka dinozaura na ptaka.22 Kreacjoniści, którzy uważają, że Bóg
stworzył główne gatunki ptaków, mają skłonność do sympatii do niektórych
argumentów ornitologów, którzy są przerażeni, gdy obóz paleontologów oska-
rża ich że są podobni do kreacjonistów.23

Jak ewoluowała umiejętność latania? To był kolejny punkt sporny w sadze
ewolucji ptaków. Weteran-paleontolog Michael Benton, specjalista w dino-
zaurach, szczerze wspomina, że   „Początki lotu ptaka muszą być całkowicie
spekulatywne”24; i paleontolog kręgowców Robert Carroll, dyskutując o pro-
blemach ewolucyjnych, wnikliwie komentuje: „Jak wytłumaczyć stopniową
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ewolucję zupełnie nowych struktur, takich jak skrzydła nietoperzy, ptaków i
motyli, gdy funkcja częściowo ewoluowanego skrzydła jest prawie niemoż-
liwa.”25 Brak twardych dowodów nie powstrzymał ornitologów i paleontolo-
gów BAND-a, aby wytrwać w gorących debatach na ten temat, obie strony
argumentują z perspektywy, która pasuje do ich ewolucyjnej interpretacji. Or-
nitolodzy BAND-a popierają ideę, że lot rozwijał się od zwierząt wspinających
się po drzewach i skakały i śligały w dół, używając kończyny przedniej, aby
ostatecznie rozwinąć lot napędzany migotaniem skrzydeł. Ta idea „z drzew”
kontrastuje z „podstawową” ideą paleontologów, którzy sugerują, że zwierzęta,
które skaczą po ziemi łapając owady ostatecznie rozwinęłyby swoją kończynę
przednię w skrzydła, zdolne do lotu. Chociaż niektóre zwierzęta jak rzadkie
latające wiewiórki i jaszczurki, wykonują pewne ruchy, używając rozszerzo-
nych fałd skórnych między ich kończynami; a inne, takie jak żaby i jaszczurki
polują owady, obecnie nie widzimy żadnych zwierząt w procesie ewolucji nie-
zależnego lotu z swoich przednich kończyn. Taki lot wymaga rodzaju bardzo
wyspecjalizowanych struktur, jak widać u ptaków, owadów i nietoperzy.

Trwały spór między ornitologami BAND-a a paleontologami spotkał się z
jedną życzliwą, aczkolwiek szokującą grą kiedy w 1985 r. dwaj bardzo sza-
nowani astronomowie twierdzili, że Archaeopteryx był podróbką. Sir Fred
Hoyle i Chandra Wickramasinghe z Uniwersytetu Walijskiego badali londyń-
ski egzemplarz, który Richard Owen kupił w cenie, która wówczas była osza-
łamiająca. Dochodzą do wniosku, że pióra zostały dodane do istniejącego
szkieletu kopalnego i to prawdopodobnie było zrobione jako próba stworzenia
potrzebnego brakującego ogniwa, aby uzasadnić teorię ewolucji Darwina. Ta
historia szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. Ewolucjoniści wcale nie byli
rozbawieni. Niektórzy kreacjoniści byli zachwyceni, ponieważ w końcu to ta-
jemnicze, brakujące ogniwo zostało zdetronizowane. Kuratorzy londyńskiego
Muzeum Historii Naturalnej stali w obronie. Po dokładnych badaniach byli w
stanie wiarygodnie obalić argumenty fałsyfikacie.26 Niektórzy kreacjoniści
również poparli ostatnie badanie,27 tj.  autentyczność tej słynnej skamieniało-
ści.

W ostatniej dekadzie niektóre cudowne znaleziska skamieniałości dały na-
dzieję paleontologom, którzy sądzą, że ptaki wyewoluowały z dinozaurów. W
dużej mierze pochodzą one z bogatego źródła kopalnego w prowincji Liaoning
w północno-wschodnich Chinach. Drobne granulki osadów pochodzą z wul-
kanów i zapewniają doskonałą ochronę skamieniałości. W kolumnie geolo-
gicznej złoża te są zwykle klasyfikowane jako wczesna Kreda. Chociaż
dokładne określenie wieku nie jest możliwe, oznacza to, że zgodnie ze stan-
dardową geologiczną skalą czasową, są one prawdopodobnie w tym samym
wieku lub najprawdopodobniej młodsze od Archaeopteryx z Jury.
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Ciekawym odkryciem z Liaoning jest mały dinozaur teropowy o nazwie
Sinosauropteryx.28 Choć miał tylko 68 centymetrów wywoływał sensację ze
względu na gęsty czarny grzebień znajdujący się szczególnie wzdłuż plec i
ogona. Grzebień, który wydaje się być wykonany z włókien cienkich, był in-
terpretowany jako pióra lub jakaś forma rozwijających się piór nazywana pro-
topiórami, ale nie był wystarczająco dobre zachiwany, aby możliwa była
klasyfikacja. Interpretacja protopiór popiera interpretację ,,z ziemi”. Z drugiej
strony badacze ze strony BAND zasugerowali, że grzebień nie są pióra i że
może reprezentować jedynie degenerowane mięśnie lub jakąś włóknistą tkankę
łączną..

Jeszcze bardziej enigmatyczny jest Protarchaeopteryx29, który jest inter-
pretowany jako dinozaur przez paleontologów i jako ptak przez ornitologów
z BAND-a. Ten konflikt ilustruje w jaki sposób próbuje się dostać argumentów
poprzez zmianę definicji. Zwolennik BAND-a ostrzega, że   kurczak byłby di-
nozaurem dla paleontologów;30 a paleontolodzy, którzy myślą, że dinozaury
mają pióra, wskazują, że „pióra są nietrafne w diagnozowaniu ptaków”.30

Nazwa Protarchaeopteryx w rzeczywistości oznacza „przed” Archaeoptery-
xem, ale to prawie nie ma zastosowania, ponieważ Protarchaeopteryx uważa
się za młodszego od Archaeopteryxa lub tak samo stary jak Archeopteryx.
Poza tym, Archeopteryx ma niekwestionowane w pełni rozwinięte pióra, pod-
czas gdy Protarchaeopteryx ma wydłużone struktury, które wyglądają trochę
jak pióra, ale brakuje prawdziwej osi piór. Ponadno na skamieniałości najlep-
sze pióra mogły nie być związane z ciałem i mogły pochodzić z innego orga-
nizmu. Chociaż Archaeopteryx jest bardziej zaawansowany, Protarchaeopteryx
jest uważany za brakujące ogniwo w ewolucji ptaków, przez tych, którzy go
opisują.

Gdy badano Protarchaeopteryx, zdarzyło się to, co najprawdopodobniej
można najlepiej zrozumieć jako konflikt kulturowy. Czterej zachodni nau-
kowcy, jeden z rodzaju BAND i trzej z rodzaju paleontologów, podróżowało
po Chinach i miało przywylej zobaczenia skamieniałości przed jej oficjalnym
opisem. Nastąpiła znacząca dyskusja, a zachodnim naukowcom powiedziano,
że trasa nie będzie kontynuowana, jeśli nie zidentyfikują zagadkowe płaskie
struktury na skamieniałości w postaci piór. Powstały kłopoty, ponieważ żaden
z zachodnich naukowców nie mógł je zidentyfikować w ten sposób. Zostało
to rozwiązane przez decyzję o nazwaniu struktur protopiórami. Ponieważ nie
było ustalonej definicji  protopiór trasa kontynuowała z dużym sukcesem.32

Chińczycy odkryli jeszcze dużo skamieniałości w Liaoning, a więcej dino-
zaurów zostały opisane jako posiadające strukturę podobną do piór, taką jak
długie rozgałęzione włókna.33 Storrs Olson z BAND, ornitolog w Muzeum
Historii Naturalnej w Waszyngtonie, nie jest pod wrażeniem: „Chcą zobaczyć
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pióra ... więc widzą pióra.” „To jest po prostu wyrażanie pożądanego myśle-
nia.”34 Sugeruje, że cienke włókna może tylko włosy. W końcu Archaeopteryx,
który jest uznawany za najwcześniejszego znanego ptaka, najprawdopodobniej
leży niżej w zapisie kopalnym i ma w pełni rozwinięte pióra do latania.

Zarówno zwolennicy BAND, jak i paleontolodzy są pewni, że ptaki ewo-
luowały w jakiś sposób, a możliwość, że nie ewoluowały jest nieuwzględ-
niona. Różne interpretacje, które oni stosują do ewolucji ptaków ilustrują, w
jaki sposób ich założenia są dodawane do założenń ewolucji jak nauka kiero-
wana przez hipotezy staje się bardziej spekulatywna. Musimy sięgnąć głębiej
i nauczyć się rozróżniać dobre wyjaśnienia poparte danymi i te oparte na spe-
kulacjach.

W Liaoningie znaleziono rownież dosyć nowoczesneego wyglądu ptaki
(Confuciusornis). One mają dobre pióra i nie mają zębów, tak samo jak współ-
czesne ptaki.35 Najbardziej zaskakującym odkryciem jest Microraptor opisany
jako czteroskrzydły dinozaur bez nóg do chodzenia. Uważa się, że to zwierzę
było szybkim, unoszonycm się w powietrzu organizmem, żyjącym na drze-
wach, w drodze do ewolucyjnego lotu ruchowego.36 Na razie to odkrycie po-
zostawia prawie wszystkich całkowicie w wątpliwości.

Znalezienie w pełni rozwiniętych piór w tej części kolumny geologicznej,
jak widać w Archaeopteryx i Confuciusornis wyraźnie wskazuje, że jest to nie-
właściwe miejsce do szukania ewolucji piór. Ewolucja wymagałaby, aby te
pióra ewoluowały wcześniej, a kilku ewolucjonistów wskazuje na to.37 Jednak
chęć ewolucji ptaków z dinozaurów jest tak silna, że   interpretacje opisujące
ewolucję piór na dinozaurach nadal pojawiają się w literaturze naukowej.38

Jest to kolejna ilustracja tego, w jaki sposób teoria, zamiast faktów, może na-
pędzać naukę.39

Nie można po prostu przyklejać pióra na dinozaura lub  na jakieś inne zwie-
rzęcie i oczekiwać, że ono poleci. Ptaki mają wiele specjalnych cech, które
pozwalają im latać, w tym specjalny system oddechowy, specjalne mięśnie,
lekkie kości,40 a przede wszystkim, pióra lotu. Opisany tzw. „dino-fuz” nie
kwalifikuje się jako pióra lotnicze, chociaż niektórzy ewolucjoniści myślą, że
pióra wyewoluowały z pewnego rodzaju włókienkowatej struktury, która słu-
żyła najpierw do izolacji. Jednak to jest spekulacja, a nowe odkrycia skama-
łości mogą to wszystko zmienić, ale do tego czasu nie odkryto żadnego
prawdziwego dinozaura z piórami do latania.41 Ewolucjoniści często sugerują,
że pióra wyewoluowały z modyfikacji gadzich łuski ewolucyjnego przodka
ptaków, ale wydaje się, że tak nie jest. Na podstawie nowych odkryć42 paleon-
tolog Richard Cowen ostrzega, że   „białka wytwarzające pióra żywych ptaków
są zupełnie niepodobne do białek, które dziś tworzą łuski gadów”.43 Ponadto
pióra lotne są wysoce wyspecjalizowanymi strukturami, które są bardzo lekkie,
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silne, elastyczne i skomplikowane. Mają główną oś, boczne igły, wiele mniej-
szych igiełek na igłach i wiele haczyków na każdej igle, które działają jak
rzepy (rysunek 6.2). Kiedy igły zostają rozdzielone, ptak może je z powrotem
połączyć je dziubem. Ale to tylko niewielka część znacznie bardziej złożonego
systemu czujników i mięśni, który może dostosować precyzyjny ruch skrzydeł,
a wszystko to musi być zarządzane przez złożony system koordynacji w
mózgu.44 Teoria ewolucji ma bardzo długą drogę, by wyjaśnić ewolucję lata-
jących ptaków od dinozaurów lub jakiegoś nieznanego przodka gada.

Lekcje od Archaeoraptoru
15 października 1999 r. National Geographic Society wezwało do ważnej

konferencji prasowej w swojej Explorer’s Hall w Waszyngtonie. Centralnym
tematem proklamacji było nowe znalezisko skaminałości na wystawie o na-
zwie Archaeoraptor. Odkrycie było „brakującym ogniwem” między dinozau-
rami a ptakami. Skamieniałość miała ciało ptaka, ale ogon był zdecydowanie
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Zdjęcie 6.2 Szczegóły charakterystyk strukturalnych małego pióra. Oś jest średnią częścią
pióra, którą można znaleźć na zwykłym piórze. Z osi rozagłęziają się igły, z igieł
rozgałęziają się mniejsze tzw. igiełki. Niektóre igiełki mają mikroskopijne haki, które
mogą łapać się za innego rodzaju igiełki. Te haki mogą ślizgać wdłuż igiełek, zapewniając
pióru kombinację elastyczności i sztywności.
Na podstawie: 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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podobny do dinozaura. Niektórzy z naukowców, którzy badali skamieniałość,
skomentowali: „Patrzymy na pierwszego dinozaura zdolnego do latania ... jest
to zadziwiająco.” „Możemy wreszcie powiedzieć, że niektóre dinozaury prze-
trwały, nazywamy je ptakami.”45 Media publiczne były pod odpowiednim wra-
żeniem i zareagowały kolejną falą dinomanii. W listopadowym wydaniu
czasopisma National Geographic przedstawiono tej skamieniałości pod tytu-
łem „Pióra dla T. rexa? Nowe ptasie skaminiałości są brakującymi ogniwami
w ewolucji dinozaurów.” Ten artykuł,46 który ilustruje latający model Archa-
eoraptora i młodego dinozaura T. rex pokrytego puch, stwierdza, że „teraz mo-
żemy powiedzieć, że ptaki to teropody (dinozaury) równie pewnie jak
mówimy, że ludzie są ssakami. ... Wszystko zmieni się, począwszy od pojem-
ników na obiad do eksponatach muzealnych, aby odzwierciedlić to objawie-
nie.” Archaeoraptor jest określany jako „brakujące ogniwo” między ziemskimi
dinozaurami i ptakami, które mogło latać”. Dalej „ta mieszanka zaawansowa-
nych i pierwotnych cech jest dokładnie tym, czego naukowcy mogliby ocze-
kiwać w dinozaurac, który eksperymentują latanie.” To był po prostu rodzaj
znalezienia potrzebny paleontologom do poparcia ich teorii, że ptaki wyewo-
luowały z dinozaurów.

Euforia towarzysząca tymi znaczącymi ogłoszeniami nie trwała długo. Do-
piero po kilku dniach niektórzy naukowcy kwestionowali autentyczność ska-
mieniałości. Ornitolodzy z BAND-a byli szczególnie podejrzliwi. Storrs
Olson, w liście otwartym do Petera Ravena, sekretarza Komitetu Badań i Eks-
ploracji w National Geographic Society, skomentował, że „czasopismo Natio-
nal Geographic spadło bardzo nisko angażując się w sensacyjne, bezpod-
stawne, tabloidalne dziennikarstwo”. Zwrócił także uwagę, że dziecko T. rexa
„ubrane w pióra ... jest po prostu imaginarne i że dla niego nie ma miejsca
nigdy oprócz w fantastyce naukowej.” Ponadto „Prawda i ostrożne naukowe
ważenie dowodów są wśród pierwszych ofiar” w popieraniu teropodowego
pochodzenia ptaków, „który obecnie szybko staje się jednym z największych
naukowych fałsyfikatów naszych czasów.”

Okazuje się, że Archaeoraptor jest złożiną skamieniałością, która składa się
z wielu części ostrożnie sklejonych. Ogon dinozaura został przywiązany do
ciała ptaka (rysunek 6.3 w celu identyfikacji). Ponadto jest tylko jedna noga -
prawa, a dla lewej nogi użyto lustrzanego odbyca prawej nogi, znalezionego
w zakrywającej skale. Obecnie archaeoraptor jest znany jako „ptak z Pil-
tdown”, nazwany imieniem słynnego Piltdown fałsyfikatu, gdzie na początku
ubiegłego wieku szczęka małpy człekokształtnej była nieodłącznie dopaso-
wana do ludzkiej czaszki. Przez około czterdzieści lat, zanim odkryto oszu-
stwo, ten fałsyfikat zajmował szanowaną pozycję jako brakujące ogniwo w
ewolucji ludzkości. Historia Archaeoraptora jest równie smutna. Pochodzi ze
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Zdjęcie 6.3 Wykonanie skamieniałości Archaeoraptora, sfałszowanej skamieniałości,
która oszukała wielu naukowców, i która została przyjęta jako brakujące ogniwo
pomiędzy dinozaurami i ptakami. Głowa znajduje się w lewym górnym rogu kamiennej
płyty. Ta skamieniałość jest kombinacją skamieniałości ptaka i ogona dinozaura (najniższa
strzałka). Nogi, których nie widać wyraźnie, są po obu stronach ogona na dolnej połowie
figury (dwie lewe i dwie prawe strzałki) i faktycznie są jedną nogą, która odbija się w
kontra płycie, i która jest użyta jako druga noga po przeciwnej stronie. Skaminiałość ma
długość około 30 cm.

Zdjęcie: Lenore Rot (Lenore Roth). Tuma~enje: Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx
Scandals. London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.
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słynnych znalezisk kopalnych Liaoning w Chinach, z dodatkowymi częściami
przyklejonymi w celu zwiększenia ich wartości. Ponieważ jest nielegalne wy-
prowadzenie takich skamieniałości przez granice kraju, przemycono je do Sta-
nów Zjednoczonych, a potem skamieniawość skończyła na corocznym,
znanym na całym świecie wystawie diamentów, minerałów i kopalin w Tucson
w Arizonie.

Stephen Czerkas, który jest dyrektorem małego muzeum w Blandingu w
Utah, był oszołomiony, gdy zobaczył skamieniałość i natychmiast zauważył
jej znaczenie jako pośrednika między dinozaurami a ptakami. Zapłacił 80 000
USD, a po powrocie do Blandingu starał się zaangażować słynnego Philipa J.
Currie z Królewskiego Muzeum Paleontologicznego Józefa Tyrrella w Alber-
cie w Kanadzie w swoim badaniu. Currie skontaktował się z liderami w Na-
tional Geographic Society, którzy często publikują na temat ewolucji,48 i oni
potwierdzili, że będą wspierać projekt. Ponadto wymagali absolutną tajemnicę
w badaniu, aby zwiększyć skuteczność ogłoszenia o brakującym ogniwie.
Xing Xu z Pekińskiego Instytutu Paleontologii Kręgowców oraz Timothy
Rowe z University of Texas i inni zostali dodani do zespołu badawczego. Czer-
kas, Currie i Xu byli gorliwymi zwolennikami poglądu paleontologicznego,
że   ptaki wyewoluowały z dinozaurów.

Zdecydowano, że przemycany egzemplarz zostanie zwrócony Chinom. Ba-
dania rentgenowskie wykazały, że próbka skamieniałości składa się z 88 od-
dzielnych części.49 Niektórzy badacze zauważyli również, że kości ogonowe
dinozaurów nie były prawidłowo połączone z ptasim ciałem, a dwie nogi to
płyta i kontrpłyta tej samej nogi. Szczegóły tego, co wydarzyło się podczas
badania może nigdy nie zostaną poznane. Machało się kilkoma czerwonymi
flagami, ale projekt nie został zatuszowany. Chociaż fiasko zostało przypisane
braku komunikacji, Louis M. Simons, weteran reportaży śledczych, który zos-
tał poproszony o zapoznanie się z tą sprawą, stwierdził wiele niezgodności
podczas wywiadów z uczestnikami. Zauważa, że   „niewielu bierze winę na sie-
bie; wszyscy oskarżają kogoś innego.”50 Czasopismo National Geographic
chciało w ten sam czas opublikować szczegóły o Archaeoraptorze w dzienniku
technicznym, ale nie znaleziono żadenego. Zarówno czasopisma Nature, jak i
Science odmówiły opublikowania sprawozdania technicznego, które przy-
znałby złożony charakter tej próbki, już uważały go za jeden rodzaj organizmu.

W międzyczasie czasopismo National Geographic, z ostatecznym termi-
nem dla swego ogromnego zadania drukowania, opublikował niesławny lis-
topadowy numer bez kompletnego sprawozdania technicznego, a także
opublikował nadzwyczajne publiczne publikowanie wyików. Pojawiły się ko-
mentarze, że skamieniałość była oszustwem. Xing Xu, po powrocie do Chin,
znalazł pasującą kontrpróbkę ogona Archaeoraptora. Idealnie pasowała i była
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cześcią ciała dinozaura! Z żalem poinformował swoich kolegów ze Stanów
Zjednoczonych, że „musimy przyznać, że Archaeoraptor jest sfałszowanym
egzemplarzem”.51 Chociaż niektórzy, którzy badali ten egzemplarz, począt-
kowo nie akceptowali jego sprawozdania, obecnie wszyscy się zgadzają, że
jest to oszustwo. Zakłopotanie to było bardzo ciekawe dla prasy międzynaro-
dowej. Ptasia część Archaeoraptora znowu badana wraz z podobnym egzem-
plarzem i nadano jej inną nazwę naukową, niż nazwa którą dostała od
czasopisma National Geographic. Obecnie nazywa się Yanornis martini, a ci,
którzy ją opisują, sugerują, że nogi, ale nie i ogon należą do tego nowego ga-
tunku.52 Ornitolodzy z BAND zwyciężyli w tej rundzie, ale paleontolodzy,
którzy mają media po swojej stronie, wykazali się dużą trwałością. Pojawiły
się również obawy o to, że „naukowcy zbyt boją się wyrażać swoje obawy
wobec mediów”.53 Media wciąż dostarczają pióra dla T. rexa, chociaż nie zna-
leziono żadnych piór u żadnego T. rexa. Keith Thompson, który jest profeso-
rem i dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Oksfordzkiego, ironicznie podsumo-
wuje rezonowanie używane do dostarczania piór dla T. rexa, nadając końcowy
wynik jako „pióra  3 : logika 0.”54

Okazuje się, że teoria ewolucji wciąż nie ma uwierzytelnionego modelu
dla pochodzenia piór, lotów lub ptaków, a walka pomiędzy paleontologami i
ornitologami z BAND kontynuuje bo naukę napendzają teorie, a nie fakty. Nie
wyciągnięto lekcji o ostrożności. Od czasu katastrofy Archaeoraptor, National
Geographic Society i Muzeum Stephena Czerkasa w Utah wydali książki,
które szczególnie pokazują dinozaury pokryte piórami!55 Niestety, ewolucja
ptaków nie jest odosobnionym przypadkiem. W książce Ikony ewolucji; Nauka
czy mit? Dlaczego wiele z tego, czego uczymy o ewolucji, jest błędnie, biolog
Jonathan Wells dokumentuje wiele innych różnych przykładów.56

Tajna moc paradygmatów
Wiele czynników pryzspiesza wytrzymałości paradygmatu, wśród których

najmniejszy nie jest wytrzymałość naukowca, który go reprezentuje. Każdemu
jest trudno porzucić to, w co wierzy, a honor osobisty może być ważnym czyn-
nikiem. Znany niemiecki fizyk Max Planck szczerze powiedział, że „nowa
idea naukowa nie zatriumfuje przez przekonywanie swoich przeciwników i
fakt, że oni widzą światło, ale raczej dlatego, że przeciwnicy ostatecznie umie-
rają, a nowe pokolenie dorasta, które nie jest blisko prawdy.”57 Zasada ta jest
czasami wyrażana jako „nauka rozwija się pogrzeb za pogrzebem!”

Cynicy twierdzą, że „historia piszą zwycięzcy”, i to zbyt często. Gdy para-
dygmat zdobędzie dominującą pozycję, jest nieprawdopodobnie, że ci, którzy
go popierają dopuszczą, aby o nim się zapomniało. Wyśmiewanie innych pa-
radygmatów może stworzyć „klimat opinii”, który silnie faworyzuje dominu-
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jący pogląd, niezależnie od tego, czy ten pogląd jest prawdziwy, czy nie. Jed-
nym z nieszczęśliwych rezultatów tego jest to, że zamiast dokładnego anali-
zowania głębszych pytań swoich badań, naukowcy przestają szukać i
zaczynają publikować, gdy ich dane wydają się zgadzać z przyjętym paradyg-
matem. Dzięki temu paradygmat będzie mógł być kontynuowany, szczególnie
w bardziej spekulacyjnych dziedzinach nauki, w których może znaleźć się nie-
wiele danych. Nie jest łatwo zrewidować dominujący paradygmat, a kiedy an-
gażują się media publiczne i przemysł rozrywkowy, jak to często bywa z
ważnymi poglądami naukowymi, zmiana jest jeszcze trudniejsza. Paradygmaty
mają sposób na własne życie, czasami, tak jak w przypadku ewolucji, które
działa daleko poza społecznością naukową.

Dominujące idee i paradygmaty nie muszą być oparte na faktach, żeby zos-
tały zaakceptowane. Ludzkość zbyt często popada w nieuzasadnione aberracje,
a nauka nie jest wyjątkiem. Kilka przykładów:

(a) Słynny „Małpi proces” odbył się w 1925 roku w mieście Dayton w Ten-
nessee. Choć proces rozpoczęto przez techniczne pytania o nauczanie ewolucji
w szkołach publicznych, okazało się, że proces ten stał się znanym na całym
świecie sporem między ewolucją a Stworzeniem. Opinia publiczna twierdzi,
że słynny adwokat z Chicago, Clarence Darrow, który bronił ewolucji, zwy-
ciężył Williama Jenningsa Bryana, trzykrotnego kandydata na prezydenta
USA, który bronił kreacji. Słuhałem takiej historii, gdy byłem studentem. Póź-
niejsze przeglądy procesu przez dwóch wybitnych historyków: Ronalda Num-
bersa i Edwarda Larsona z uniwersytetów Wisconsin i Georgia, pokazuje, że
ewolucja nie zwiciężyła.59 W najlepszym przypadku dla ewolucji wynik był
remisowy. Z jednej strony Darrow zadał Bryanowi kilka wprowadzających
pytań, na które on nie odpowiedział dobrze; z drugiej strony wielu uważało,
że wyśmiewanie i arogancka postawa Darrowa spowodowały, że stracił
sprawę. Sprzeciwiał się każdej modlitwie w sądzie i ostatecznie został ostrze-
żony za obrazę sądu. Dużo sprawozdań prasowych i innych dokumentów od-
zwierciedlają poważne obawy, że ewolucja straciła. Obecna popularna wersja,
w której Darrow pokonał Bryana, spowodowana jest głównie książką Only
Yesterday, która sprzedała się w ponad milionie kopiach oraz bardzo popular-
nym filmem i sztuką teatralną Inherit the Wind. Film i ksiażka przedstawiają
błędny obraz procesu, który bardzo sprzyja Darrow.60 Idea, że Darrowa zwi-
ciężył jest nowością, która akceptowna a długo po zakończeniu procesu.

(b) Prawdopodobnie wszyscy słyszałyśmy o koncepcji płaskiej Ziemi i o
tym, jak Christopher Columbus jest bohaterem, który odważył się przeciwsta-
wić temu fałszywemu dogmatowi promowanemu przez Kościół. Kolumb
wpłynął do Ameryki Północnej i nie spadł z krawędzi Ziemi! Ta konwencjo-
nalna „mądrość” znajduje się w wielu podręcznikach i encyklopediach.61 Oka-
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zuje się, że jest to kolejna fałszywa koncepcja. Dokładne badania Jeffery’ego
Burtona Russella, profesora historii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa
Barbarę dają nieco inny obraz. W książce: Inventing the Flat Earth: Columbus
and Modern Historians (Wynalezienie płaskiej ziemi: Kolumb i współczesni
historycy),62 Russell wyjaśnia, w jaki sposób kłamstwo stało się dogmatem.
Prawie żadni uczeni Kościoła nie wierzyli w płaską Ziemię w pierwszych
dwóch tysiącleciach chrześcijaństwa; praktycznie wszyscy wierzyli, że Ziemia
jest sferą, ale w XIX wieku dwóm szeroko rozpowszechnianym książkom
udało się przekonać świat inaczej. Były to książki: History of the Conflict be-
tween Religion and Science (Historią konfliktu między religią i nauką) i A His-
tory of the Warfare of Science with Theology in Christendom (Historią wojny
między nauką i teologią w chrześcijaństwie)63. Obie książki promowały wy-
ższość nauki i oskarżały Kościół o propagowanie błędnego uczenia. Jednak
autorzy tych książek propagowali błąd, gdy formułowali swoje fałszywie ar-
gumenty, że Kościół  uczy ludzi o płaskiej Ziemi. Na szczęście, w ostatnich
latach kilka tekstów i tomów referencyjnych zaczęło korygować to kłamstwo.

(c) W 1860 roku na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii doszło do kon-
fliktu między biskupem Oksfordu, Samuelem Wilberforcem, zwanym „Myd-
lasty Sam” i Thomasem Huxleyem, zwanym wiernym „bulldogiem Darwina”.
Jedna z dominujących anegdot, która opowiada się przez pokolenia ewolucjo-
nistów64, polaga na tym, że Thomas Huxley pokonał Wilberforce’a. Istnieje
kilka wersji tego incydentu. Wilberforce na spotkaniu tłumaczył brak kopal-
nych związków pośrednich i bezpośrednio i niegrzecznie zwrócił się do Hux-
leya i z pytaniem, czy on pochodzi od małpi ze strony babki czy dziadka. To
wywołało głośną akceptację i śmiechu przez ówczesnej dominującej publicz-
ności przeciw-darwinowskiej z Oksfordu. Huxley natychmiast powiedział
przyjacielowi, że   Pan Bóg dał mu biskupa w ręce. Później, gdy formalnie od-
powiedział na pytanie biskupa, powiedzał, że wolałby pochodzić od małpy niż
od człowieka, który wykorzystuje swój wpływ, aby ukryć prawdę! To wyśmie-
wanie przez szanowanego biskupa wywołało wiele protestów, a pewna kobieta
zemdlała, podczas gdy kilku zwolenników Huxleya wiwatowało głośno.65

Chociaż w najlepszym przypadku dla Huxleya spór zakończył się remisowe,
historia rozwinęła wielkie własne żyła jako ogromne zwycięstwo Huxleya.66

Krytyczna recenzja tego incydentu historyka Uniwersytetu Oksfordzkiego J.
R Lucasa67 wskazuje, że Huxley prawdopodobnie błędnie przedstawił wynik
tego spotkania, a ponadto, że pytanie Wilberforce’a dotyczące pochodzenia
od małpy, wcale nie było skierowane do Huxleya, ale było retoryczne pytanie
skierowane do „kogokolwiek”. Jednak akceptowano historii zwycięstwa Hux-
leya, ponieważ ewolucja darwinowska stała się dominującym punktem widze-
nia, przynajmniej wśród naukowców.
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(d) Wielu uważa, żr Margaret Mead jest najsławniejszym antropologem
kultury XX wieku. W 1928 roku ona wydała legendarną książkę Coming of
Age na Samoa. To była bomba, która stała się natychmiastowym sukcesem;
ostatecznie wydrukowano miliony egzemplarzy z tłumaczeniem na szesnaście
języków. Książka pochwala zalety wolności od obyczajów kulturowych na
przykładzie wolnego seksualnego stylu życia na wyspie Samoa, szczególnie
wśród młodych, którzy wychowali się w środowisku, które nie było obciążone
organizacją rodzinną, która spęta życie emocjonalne. W związku z tym poin-
formowała również, że w Samoa wartości rodzinne mają są doceniane.

W Stanach Zjednoczonych Margaret Mead stała się guru wielu młodych i
ich rodziców podczas burzliwych lat 1960-ich. Jej słynna książka miała szeroki
wpływ, podkreślając znaczenie kultury, w przeciwieństwie do dziedziczności,
w określaniu zachowań. Ona wywołała konflikt gorący „natura przeciwko wy-
chowaniu”, który jeszcze trwa. Koncepcja socjobiologiczna, którą omówimy
później,68 jest po stronie natury (genów), podczas gdy Mead i wielu socjolo-
gów są stronie wychowania (kultury). Ona i niektórzy jej koledzy zostali na-
zwani absolutnymi deterministami kulturowymi. Uważa się, że jej książka
„prawie bez żadnej siły” znichęciła siłny ruc eugeniczny, który dążył do po-
prawy człowieczeństwa poprzez ograniczanie reprodukcji osób i grup, które
są uważane za genetycznie gorsze. Teraz wydaje się, że książka była w dużej
mierze projekcją fantazji Mead. Co więcej może Mead zlośliwie została skie-
rowana do złych wniosków. Niektórzy wykształceni Samoańczycy zareago-
wali gniewem na błędne wyobrażenie o swojej kulturze, inni mieszkańcy
wskazali, że jeśli kiedykolwiek odważy się wrócić na Samoa, zwiążą ją i rzucą
ją rekinom!

Pragnienie zemsty zostało częściowo zaspokojone. W książce Margaret
Mead and Samoa: The Making and Unmaking anthropological Myth,70 antro-
polog Derek Freeman, z Australii, który przez lata studiował kulturę Samoa,
pisze, że wiele twierdzeń Mead „są zasadniczo błędne, a niektóre z nich są ab-
surdalnie fałszywe”.71 Jego książka, opublikowana przez Harvard University
Press, nawet została ogłoszona na pierwszej stronie New York Times, w 1983
roku, kiedy opublikowana. Na szczęście dla Mead, książka została opubliko-
wana po jej śmierci. Badanie Freemana pokazuje, że ocena zachowania se-
ksualnego Samoańczyków przez Mead jest w dużej mierze nieprawdziwa.
Samoańczycy mają bardzo restrykcyjne standardy społeczne, znacznie wyższe
niż tradycyjne standardy zachodnie. Małżeństwo i dziewictwo są bardzo sza-
nowane, i tak było nawet przed przyjściem chrześcijaństa na Wyspy Samoa.72

Reakcja na książkę Freemana była siłna, coś z tej reakcji bardziej przypo-
minało do kampani politycznej niż do działalności naukowej. Pojawiły się
wszelkiego rodzaju poglądy, za i przeciw, wyrażone w artykułach, książkach,
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recenzjach książek i recenzjach recenzji książek. Niektórzy przeciwstawiali
się Mead, inne Freemanowi, a trzeci zastanawiali się, w jaki sposób takie
błędne informacje mogły przynieść taką sławę Margaret Mead. Nas nie inte-
resuje czy natura, czy wychowanie czy wolna wola określa zachowań, ale fakt,
że nieprawdziwe informacji Mead prowadziły do znaczącego postępu w świa-
topoglądzie   lub przynajmniej silnie wpłynęły na niego.

Można się zastanawiać, ile innych błędnych koncepcji znajduje się w na-
szych bibliotekach, podręcznikach i klasach. Cztery powyższe przykłady ilust-
rują, w jaki sposób akceptujemy idee, chociaż mogą one być mało uzasadnione
faktami. Powinniśmy być tolerancyjni wobec różnych poglądów, ale nie po-
winniśmy być łatwowierni. Nie powinniśmy bezkrytycznie akceptować mody
intelektualnej w nauce czy gdzieś indziej. Najlepszym sposobem, jaki znam,
aby nie być branym pod uwagę przez błędne popularne idee i paradygmaty,
jest być niezależnym w swoim myśleniu i robić dokładniejsze badania, nie
myląc danych z interpretacjami i zwracając szczególną uwagę na najlepsze
dane.

Socjologia nauki
Kiedy podczas Drugiej Wojny Światowej rząd Stanów Zjednoczonych sfi-

nansował projekt Manhattan, jedni z najlepszych naukowców na świecie za-
angażowali się w produkcję pierwszej bomby atomowej. Jest to przykład
rządu, który ma silny wpływ na badania naukowe. Od dawna wiadomo, że
czynniki zewnętrzne, takie jak opinia publiczna i wsparcie finansowe,73 mają
wpływ na badania naukowe. Mimo naukowcy twierdzą, że ich praktyka jest
obiektywna i racjonalna, i że w ogóle  uważa się za taką.74 Niestety, zbyt często
to nie jest tak.

Nauka była na szczycie po Drugiej Wojnie Światowej, kiedy bomba ato-
mowa i rosyjski sukces Sputnika z 1967 roku znacznie wzmocniły szacunek
dla nauki. Fundusze badawcze na projekty naukowe napływały na uniwersy-
tety w niespotykanym dotąd tempie i nie było tak trudno znaleźć fundusze na
projekty badawcze w dziedzinie nauki. Osobiście otrzymałem więcej badaw-
czych grantów rządowych i pracowałem przy kilku finansowanych przez rząd
projektach naukowych.

Od tego czasu nauka napotyka na trudniejsze czasy. Jej wartość dla społe-
czeństwa nie jest już niezbędna, a zaufanie do jej obiektywizmu i uczciwości
jest kwestionowane. Wielu socjologów zaczęło oceniać naukę. To pozostawiło
niektórych naukowców zastanawiających się, czy socjologowie nie powinni
trzymać się własnej dziedziny; ale socjologowie twierdzą, że socjologia nauki
jest ich dziedziną. Jest to delikatna kwestia, która wywołała kontrowersje i
spory. Niestety nie jest trudno zranić poczucie własnej wartości bardzo udanej
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społeczności naukowej, która wydaje się mieć trudności z zapamiętaniem
wszystkich błędów, które ogłosiła w przeszłości. Z drugiej strony, wygląda,
że socjologowie zapominają, że nauka czasami zajmuje się prostymi obiek-
tywnymi faktami i nie są one łatwo poddawane wpływom socjologicznym.

Gdy badania socjologii religii zaczęły się rozwijać, socjolog Bernard Barber
opublikował artykuł na ten temat w czasopiśmie Science.75 Pod tytułem  Re-
sistance by Scientists to Scientific Discovery (Opór naukowców wobec odkry-
cia naukowego), wymienił więcej zewnętrznych czynników, które mogą
wpływać na wnioski nauki. Obejmuje to: (a) uprzednie interpretacje; (b) kon-
cepcje metodyczne, takie jak nadmierna wrogość do matematyki; (c) religia
naukowca, która wpłynęła na naukę na różne sposoby; (d) pozycja zawodowa;
(e) specjalizacja zawodowa; oraz (f) społeczeństwa, grupy i „szkoły myślenia”.
Przykłady tych różnych sytuacji obfitują w literaturę socjologiczną i histo-
ryczną.76 Takie poglądy nie są zawsze mile widziane przez naukowców, po-
nieważ odrzucają one cenny obraz nauki jako wolnej od wpływów
zewnętrznych.

Smutny przypadek teologa Gregora Mendla (1822-1884), który odkrył pod-
stawowe zasady dziedziczenia poprzez skrzyżowanie grochu, dobrze ilustruje
wpływ czynników socjologicznych na naukę. Mendel opublikował swoje epic-
kie odkrycia w czasopiśmie naukowym Brünn. W przeciwieństwie do tego,
co się czasami piszę, czasopismo to było szeroko rozpowszechnione w całej
Europie; ale mimo zdumiewających danych, Mendel był całkowicie ignoro-
wany przez władze z jego dziedziny.77 Dopiero wiele lat po jego śmierci kilku
biologów odkryło na nowo i poparło jego przełomowe odkrycia. Dlaczego
Mendel został zignorowany? Jest to zagadkowe pytanie, na które nie mamy
dobrych odpowiedzi, ale istnieje wiele sugestii, które odzwierciedlają wpływy
socjologiczne w nauce. Fakt, że był nieznanym, odosobnionym teologiem, a
nie członkiem społeczności naukowej, był bez wątpienia bardzo ważnym czyn-
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Tabela 6.1. IDENTYFIKACJA CECH DOBRYCH INTERPRETACJI
NAUKOWYCH

a. Interpretacja odpowiada dostępnym danym.
b. Ideę można przetestować, szczególnie powtórnymi eksperymentami i
obserwacją. Może zostać obalona.
c. Interpretacja może przewidywać nieznane wyniki.
d. Koncepcja nie jest przedmiotem wielkiego kwestionowania.
e. Wniosek został wyciągnięty na podstawie faktów z natury, a nie na pod-
stawie teorii lub korzyści komercyjnej.
f.  Poniższe twierdzenia są dobrze obsługiwane.
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nikiem. Jego nowatorskie podejście do mieszania botaniki i matematyki, jak
wymagało badanie, nie zostało zrozumiane ani docenione przez większość
naukowców. Istniały również inne konkurencyjne pomysły na temat czynni-
ków dziedzicznych; dlatego to nie był dobry czas na przyjęcie jego rewolu-
cyjnych idei. Na szczęście nauka przekroczyła te bariery i teraz Mendel jest
jedną z najważniejszych osób w historii nauki

Jak odróżnić dobrą naukę od złej nauki
Jedną z najważniejszych lekcji, jakich możemy się nauczyć, jest istnienie

dobrej nauki i złej nauki. Odkrycie Archaeoraptor jest złą nauką, ale odkrycie
planety Neptune, oparte na danych o nieregularnym ruchu Urana, ilustruje bar-
dzo dobrą naukę. W dzisiejszych czasach, kiedy nauka odgrywa tak ważną
rolę w naszym myśleniu, ważne jest odróżnienie między dobrą i złą nauką.
Niestety nie jest to łatwe, szczególnie dla nie-naukowców. Niepełne dane lub
błędne założenia mogą oszukać nawet najlepszych naukowców. Istnieje kilka
wskazówek (Tabela 6.1), które mogą pomóc każdemu z nas ocenić, jak wia-
rygodne mogą być interpretacje naukowe.

(a) Czy idea pasuje do faktów? Czy prowadzi do logicznej konkluzji,
zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę szerokie spektrum danych?

(b) Czy twierdzenie można przetestować, kiedy rozważa się szerokie spek-
trum faktów? Eksperymentalna nauka, jaki są wyniki z eksperymentu che-
micznego, są uważane za bardziej wiarygodne. Z drugiej strony mamy tak
zwaną naukę historyczną,78 która jest bardziej spekulatywna i uważana za
mniej wiarygodną. Przykładem może być badanie skamieniałości, gdzie może
istnieć tylko część jednego okazu, a próbujemy wywnioskować, co wydarzyło
się w przeszłości, której nie można teraz zaobserwować. Niektóre pomysły są
łatwiej testowane niż inne. Zarówno ewolucja, jak i Stworzenie, które są uwa-
żane za przeszłe wydarzenia, nie są tak łatwe do przetestowania, jak obecne
obserwacje. Ale nie oznacza to, że nie możemy wykorzystać obecnej obser-
wacji, aby spróbować wywnioskować, co mogło się wydarzyć w przeszłości.
Ważnym pytaniem jest to, jak dobrze wnioskowanie pasuje do danych. Nie-
którzy kojarzą możliwość testowalności z zdolnością obalenia twierdzenia,
dochodząc do wniosku, że jeśli nie można go obalić, to nie jest to nauka.

(c) Czy idea może się używać w celu przewydiwania nieznanych wyników?
Wspomniany wcześniej przykład79 dotyczy sytuacji, w której poziom energii
rezonansu węgla okazał się dokładnie taki, jak przewidywał to sir Fred Hoyle.
Przewidywalność to nauka w najlepszym wydaniu.

(d) Czy budzi to kontrowersje? Jeśli naukowcy o tym mówią, sugeruje to,
że alternatywne poglądy są możliwe do utrzymania.
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(e) Czy wniosek opiera się na faktach z natury, czy dochodzi się do niego
teoretycznie? Należy pamiętać o dominujących paradigmatach i konstrukcji
filozoficznych, a zwłaszcza należy być ostrożnym, jeśli istnieją konkretne pre-
wagi komercyjne lub finansowe pewnego wniosku. Badanie sponsorowane
przez przemysł tytoniowy, które sugeruje nieszkodliwość palenia jest dosko-
nałym przykładem błędu wywołanego przez interes finansowy sponsorów ba-
dania.

(f) Czy zostały zgłoszone nieobsługiwane twierdzenia? Jeśli tak, należy
być ostrożnym. Nieobsługiwane twierdzenia rzucają podejrzenia na integral-
ność całego badania. Szczególnie powszechna jest praktyka mylenia korelacji
dwóch częstych czynników z przyczyną i skutkiem. Na przykład badanie wy-
kazało, że studenci palacze mają niższą średnią ocenę niż studenci niepalące.
Korelacja została potraktowana poważnie, a oczywistym sposobem podnie-
sienia ocen dla palaczy było rzucenie palenia. Ale ten wniosek może być bar-
dzo błędny. Możliwe, że zamiast tego, niskie oceny zachęcają uczniów do
palenia; lub, że typy towarzyskie, które nie uczą się tak dużo, również palą,
co daje założoną korelację z niskimi ocenami.80 Tylko dlatego, że dwa czynniki
wydają się być skorelowane ilościowo, nie oznacza to, że   jeden powoduje dru-
giego. Na świecie istnieje wysoki stopień korelacji między gospodarstwami
domowymi, które mają telefony, a tymi, które mają pralki, ale wszyscy wiemy,
że posiadanie jednego nie powoduje posiadanie. Nie należy ufać wnioskom
opartym na danych, które są skorelowane bez badania przyczyny i skutku, jed-
nak zarówno naukowcy, jak i media publiczne często pomijają ten kluczowy
czynnik. Wiele składników naszego skomplikowanego świata może sprawiać
wrażenie związku przyczynowo-skutkowego, który tak naprawdę nie istnieje.

Aby maksymalnie wykorzystać naukę, trzeba ostrożnie oceniać to, co się
mówi, i oddzielać dobrą naukę od złej nauki. W końcu jest tak dużo i jednej i
drugiej.

Komentarze
Wzorzec paradygmatu w nauce i innych badaniach świadczy o silnym

wpływie akceptowanych idei. Powinno to nas uczynić ostrożniejszymi i za-
chęcić nas do głębszego badania, a nie tylko podążania za dominującym „kli-
matem opinii”.

Długie poszukiwania, jak ptaki mogły ewoluować, nie są rodzajem opo-
wiadania, które kogokolwiek przekona, że interpretacje naukowe są oparte na
faktach. Liczne sprzeczne poglądy, które są gorliwie reprezentowane przez
rożnych grup naukowców od ponad półtora wieku dobrze ilustrują, w jaki spo-
sób nauką mogą rządzić teorie zamiast faktów. Jeśli nauka jest poszukiwaniem
prawdy o naturze, jak się przypuszcza, dlaczego poświęcać czas na interesy
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intelektualne różnych grup zamiast po prostu pozwalić faktom, aby mówili
same za siebie? Naukowcy, podobnie jak cała reszta ludzkości, wierzą w to,
w co chcą wierzyć, wypełniając brakujące dane własnymi założeniami. Jestem
pewien, że niektórzy moi koledzy naukowcy uznają to stwierdzenie za obraź-
liwe i żałuję, że tak jest; ale im szybciej to uświadomimy, tym lepiej dla nauki.

Zbyt często nauka jest bardziej oparta na teoriach niż na faktach. Z tego
powodu szczególnie ważne jest, aby podjąć wysiłek, aby oddzielić dobrą
naukę, która prowadzi do prawdy o naturze, od złej nauki, która tego nie robi.
Naukowcy są są tylko ludźmi i może być trudno znaleźć naukowca, który, nie
ma uprzedzeń. Jednak ci naukowcy, którzy dają pierwszeństwo faktom zamiast
teoriam, mają więcej szans na odkrywanie tego, co naprawdę dzieje się w na-
turze.

Wszystko to może mieć bardzo duże znaczenie w kwestii istnienia Boga.
W rozdziałach 2-5 przedstawiliśmy wiele przykładów danych, które wskazują,
że Projektant jest konieczny. Pomimo dowodów naukowcy unikają takich
wniosków. Obecnie przeważa dominujący paradygmat, że nauka powinna tłu-
maczyć wszystko bez Boga, choćaż to często wiąże się to z nieargumentowa-
nymi domysłami, aby spróbować wyjaśnić znalezione fakty. Osobiste postawy
i socjologia środowiska naukowego zbyt często określają to, co jest akcepto-
wane jako prawda. Inne czynniki niż dane natury często kształtują wnioski
nauki.
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Dziedziny, których nauka obecnie unika
Dwa wieki temu sławny francuski matematyk-kosmolog Pierre-Simon de

Laplace napisał słynną książkę o mechanice nieba. W tej książce opisał swój
model powstania Układu Słonecznego, w którym planety powstały w wyniku
kondensacji pary wodnej. Laplace, który stał się znanym uczonym, zdecydo-
wał przedstawić swoją książkę cesarzowi Napoleonowi. Cesarz został wcześ-
niej poinformowany, że w książce nie ma wzmianki o Bogu. Kiedy Laplace
dał mu  książkę, cesarz zapytał go, dlaczego napisał książkę o wszechświecie,
a nawet nie wspomniał o jej Stwórcy. Laplace wyniosłe odpowiedział, że „nie
potrzebował tej hipotezy”.2 Nie ma potrzeby Boga! Chociaż istnieją różne
szczegóły dotyczące tego spotkania, ten incydent dobrze ilustruje niezależne
i wyłączne postawy, które rozwijały się w tym czasie.

Ostatnio ta sama tendencja została odzwierciedlona przez fizyka teoretycz-
nego, Stephena Hawkinga, który proponuje całkowicie samowystarczalny
wszechświat, w którym „nie potrzebuje niczego na zewnątrz, aby uruchomić
mechanizm zegarowy. Zamiast tego wszystko we wszechświecie zostanie
określone przez prawa nauki i rzuty kostką we wszechświecie. Może to brzmy
zbyt śmiało, ale jest to, to w co ja wierzę i w co wierzą inny naukowcy.”3 We
Francji słynny zoolog morski Félix Lacaze-Duthiers napisał nad drzwiami
swojego laboratorium: „Nauka nie jest religią ani polityką.”4 Harwardzki fizyk
Philip Frank mówi, że  w nauce „społeczność naukowa każdy wpływ moral-
nego, religijnego lub politycznego podejścia uważa za nielegalny”.5 I laureat
Nagrody Nobla Christian de Duve, omawiając kłopotliwy problem sponta-
nicznego powstania życia, wskazuje, że „należy unikać każdej aluzji do teo-
logii (celu)”.6

Narodowa Akademia Nauk i Amerykańskie Towarzystwo Postępu Nauko-
wego niedawno zdecydowanie sprzeciwiały się trendom na zajęcicach nauki
w szkołach średnich, które zachęcają do dyskusji o alternatywach dla teorii
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Rozdział 7

Czy nauka jest wyłączna?

Na jednym biegunie intelekutaliści, 
na drugim naukowiec... między nimi 

przepaść wzajemnego niezrozumienia.1

Sir Charles Snow, pisarz, naukowiec
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ewolucji. Nawet idea, że   gdzieś w naturze może istnieć jakiś rodzaj inteligen-
tnego projektu jest niedopuszczalna.7 Z tym nie zgadzają się wszyscy nau-
kowcy, ale obecny sposób myślenia i ogólny etos, który szczególnie pochodzi
od liderów społeczności naukowej, polega na tym, że nauka powinna iść sama
i wykluczać wszystko. Szczególnie należy unikać duch wpływów religijnych.

Wyłączność w nauce jest wspierana do stopniu elitarności, a te dwie cha-
rakterystyki mogą ze sobą współpracować bardzo dobrze, popierając się na-
wzajem. Wiele naukowców ma wrażenie, że nauka przewyższa wszystkie inne
metody badania. Niezwykły sukces nauki w kilku dziedzinach niewątpliwie
przyczynił się do tego uczucia, a ta duma jest w pewnym stopniu usprawied-
liwiona. Nauka jest szczególnie dobra w próbach odpowiedzi na pytania typa
jak, np. w jaki sposób grawitacja wpływa na ruch planet, ale nie rozwiązuje
pytania typa dlaczego, np. dlaczego istnieje wszechświat? Istnieją uzasadnione
pytania, które są poza zasięgiem nauki. „Jeśli poprosisz naukę o to, jak stwo-
rzyć bombę atomową, nauka ci powie jak. Jeśli zapytasz naukę, czy naprawdę
powinieneś stworzyć taką bombę, to ona będzie milczała.”8 Każdy, kto szuka
prawdy i zrozumienia, ma prawo zadawać pytania typa jak.

Biolog z Uniwersytetu Harvarda, Richard Lewontin, również odzwierciedla
wyłączność nauki, gdy bardzo wnikliwe i szczerze  mówi: „Nasza gotowość
do przyjęcia naukowych twierdzeń, które są sprzeczne ze zdrowym rozsąd-
kiem, jest kluczem do zrozumienia prawdziwej walki między nauką a nad-
przyrodzonym. Stajemy po stronie nauki pomimo oczywistego faktu
absurdalności niektórych jej konstrukcji, pomimo niepowodzeń w spełnieniu
ekstrawaganckich obietnic dotyczących zdrowia i życia, pomimo tolerancji
społeczności naukowej dla niepotwierdzonych, „po prostu takich” historii, po-
nieważ mamy wcześniejsze zobowiązanie do materializmu. Metody i instytu-
cje naukowe nie zmuszają nas do przyjęcia materialnego wyjaśnienia świata,
ale wręcz przeciwnie, jesteśmy zmuszeni przez naszą aprioryczną lojalność
wobec materialnych przyczyn, aby stworzyć aparat badania i zbiór koncepcji,
które dają materialne wyjaśnienia, bez względu na to, jak sprzeczne są z in-
tuicją, bez względu na to, jak dziwne są dla niewtajemniczonych. Co więcej,
ten materializm jest absolutny, ponieważ nie możemy pozwolić, że Boska noga
przekróczy próg.”9 Jeśli chodzi o Boga, nauka ustawiła znak „NIE WCHO-
DZIĆ”.

Ewolucja jest jednym z wielkich graczy w wyłącznej postawy nauki; ona
zapewnia wykluczenie Boga i wszelkie pozatechniczne wyjaśnienia pocho-
dzenia. Społeczność naukowa zazwyczaj żarliwie broni ewolucji; i chociaż
nauka obecnie czuje się bardzo wolna, aby wykluczyć Boga, czołowi nau-
kowcy są zszokowani, gdy ktoś próbuje wykluczyć ich ewolucyjną teorię.
Kiedy Rada Edukacji stanu Kansas zdecydowała usunąć ewolucję i kosmolo-
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gię z programu nauczania, artykuł wstępny w czasopismie Science, które jest
wiodącym czasopismem naukowym w Stanach Zjednoczonych, scharaktery-
zował to wykluczenie jako „surowo czyszczenie” i „szaleństwo”.10

Znany genetyk z Uniwersytetu Columbia, Theodosius Dobzhansky, który
był jednym z czołowych architektów współczesnej syntezy ewolucyjnej (tabela
4.1), oświadczył, że: „Nic w biologii nie ma sensu, oprócz w świetle ewolu-
cji.”11 Takie ekstremalne oświadczenia mogą oznaczać, że wszystkie obecne
badania biologiczne, które nie obejmują ewolucji, takie jak określanie jak
szybko impuls nerwowy przemieszcza się wzdłuż nerwu, są oczywiście bez-
sensowne! Co więcej, ostrożne roboty Antoniego van Leeuwenhoeka w opisie
drobnoustrojów i Williama Harveya w odkrywaniu krążenia krwi w 17. wieku
przed akceptacją ewolucji, oczywiście też nie mają sensu. Genetyk Francisco
Ayala, który niedawno był prezesem Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz
Postępu Naukowego, wyraził tę samą wyłączną tendencję, gdy oświadczył, że
„teoria ewolucji musi być nauczana w szkołach, ponieważ bez niej nic w bio-
logii nie ma sensu”.12

Wyłączność jest odzwierciedlona w tytule książki: The Triumph of Evolu-
tion and Failure of Creationism (Triumf ewolucji i niepowodzenie kreacjo-
nizmu).13 Chociaż taka triumfalna postawa nie jest niczym niezwykłym dla
ludzkich zachowań, nie jest ona pomocna dla poważnego zaangażowania w
nauce. Autorem książki jest Niles Eldredge z Amerykańskiego Muzeum His-
torii Naturalnej, który jest znany jako jeden z architektów ewolucyjnej kon-
cepcji przerywanej równowagi. Zmarły słynny kosmolog Carl Sagan także
podkreślił wyższość nauki nad wszystkim innym w swojej książce zatytuło-
wanej: Demon-haunted World: Science as a Candle in the Dark (Świat opętany
przez demona: Nauka jako świeca w ciemności)14. Czasami brakuje pokory w
społeczności naukowej.

Powyższe przykłady ilustrują wyłączną i elitarną postawę naukową, która
ma tendencję do izolowania nauki od wszystkich innych obszarów badaw-
czych. Niektórzy naukowcy czują się tak pewni w siebie, że nie widzą żadnych
granic tego, co nauka w końcu będzie w stanie zrobić.15 Postulując mechanis-
tyczny pogląd na rzeczywistość i prawie nieskończoną wiedzę, możemy do-
trzeć do tzw. „Punktu Omegi”, w którym życie jest wieczne, a zmart wych -
wstanie zeszłego życia staje się rzeczywistością. Nauka zapewni nam nie-
śmiertelność.16 Zaufanie do wyższości nauki jest tak wielkie, że czasami nauka
atakuje dziedziny, których nie jest w stanie badać, a potem próbuje oferować
odpowiedzi na pytania, na które nie może odpowiedzieć. Socjobiologia jest
przykładem.
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Walka socjobiologiczna - nauka poza kontrolą
Socjobiologia stara się badać ewolucję zachowań społecznych. Próbuje wy-

jaśnić zachowanie organizmów z perspektywy ewolucyjnej i wchodzi w trudne
pytania o przyczyny ludzkich zachowań. Socjobiologii nie powinno się mylić
z socjologią nauki, chociaż istnieją pewne dopasowania. Socjobiologia dotyczy
bardziej biologicznych przyczyn zachowań wszelkiego rodzaju organizmów,
podczas gdy socjologia nauki dotyczy zachowania społeczności naukowej.

Jednym z problemów socjobiologii jest pytanie: jeśli, jak sugerował Dar-
win, ewolucyjny postęp odbywa się, ponieważ najsilniejsi przeżywają nad
słabszymi, jak można wyjaśnić ewolucję altruistycznych zachowań, gdzie or-
ganizmy są gotowe do ofiarowania swojego życia dla dobra innych ? To jest
samobójstwo i nie ma wartości przetrwania dla organizmu. Dlaczego takie
charakterystyki ewoluowałyby, gdy organizm nie ma szansy przekazać ich na-
stępnemu pokoleniu? Typowym przykładem jest pszczoła, która żądli czło-
wieka, bo chorni innych w kolonii pszczół. Ponieważ pozostawia w nim
żywotne części ciała, wkrótce potem umiera. To jest samobójstwo, a nie prze-
trwanie. Ewolucjoniści mają kilka wyjaśnień, w tym sugestię, że cała kolonia
pszczół ewoluuje jako rodzaj pojedynczego organizmu. Cechy genetyczne or-
ganizmów tego rodzaju faworyzują takie zachowanie. Tak więc kolonia
pszczół, a nie indywidualna pszczoła, ma wartość przetrwania.

Bardziej problematyczne są liczne przykłady samoofiarowania u ptaków i
ssaków. Surykatki są bardzo społecznymi ssakami z rodziny mangustowatych
(zdjęcie 7.1), które walczą o byt na pustyni Kalahari w południowej Afryce.
Żyją w grupach od trzech do trzydziestu osobników w podziemnych tunelach.
Są jednymi z najbardziej kooperatywnych znanych zwierząt. Jeden członek
grupy zajmuje się młodymi, podczas gdy biologiczna matka przez dłuższy
czas szuka jedzenie. Inni stoją jako strażnicy na strażnicach, gdzie są bardzo
widoczni dla drapieżników. Ich straż pozwala pozostałym członkom grupy
zajmować się bezpiecznym szukaniem jedzenia. Jeśli strażnik natknie się na
drapieżnika, np. orła lub kobrę, surykatka wywoła alarm, dodatkowo zagra-
żając sobie poprzez zwrócenie uwagi na to, gdzie znajduje się, ale jednocześnie
ostrzegając innych, żeby schowali się na bezpiecznym miejscu. W ten sposób
strażnicy ryzykują życie dla dobra innych. Dlaczego takie altruistyczne za-
chowania ewoluowały, kiedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że takie al-
truistyczne osobnicy przetrwają? A jeśli chodzi o ludzi, to dlaczego matka
wpadnie do płonącego domu, ryzykując życie, by ratować swoje dziecko?17

Ten rodzaj samoofiarowania nie jest tym, co się oczekuje od procesu ewolu-
cyjnego, w którym celem jest przetrwanie, a nie ofiarowy altruizm. Zachowa-
nia altruistyczne są poważnym wyzwaniem dla teorii ewolucji.
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Niektórzy ewolucjoniści na tę zagadkę odpowiedzili założeniem o tzw. do-
boru krewniaczym. W doborze krewniaczym istotną rzeczą nie jest zachowanie
indywidualnego organizmu, ale zachowanie jego szczególnego rodzaju genów.
Zachowując bliskich krewnych, osobnik zatrzymuje własny rodzaj genów, po-
nieważ potomwstwo krewnych ma zazwyczaj te same geny. Rodzeństwo ma
tych samych rodziców, a kuzyni mają tych samych dziadków, więc ochroną
bliskich krewnych zwiększa się szansa na uratowanie specjalnego rodzaju
genów dla potomstwa. Innymi słowy, jeśli zwierzę ofiaruje życie, aby zacho-
wać życie bliskich krewnych, może to pomóc w zachowaniu własnego rodzaju
genów, chociaż to zwierzę umiera. Matematyka mechanizmu dziedzicznego
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Zdjęcie 7.1 Surykatka szara, gatunek z rodziny mangustowatych.
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jest taka, że   można zasugerować, że jeśli dasz życie, aby uratować troje ro-
dzeństwa lub dziewięć kuzynów, jest szansa, że pomożesz przetrwaniu swoich
własnych genów. Im jesteś bliższym kuzynem tych, które ratujesz, tym mniej
ich musisz uratować, aby zachować geny. Dobór krewniaczy jest uważany za
ewolucyjne wyjaśnienie altruistycznego zachowania. Głęboką implikacją tego
jest to, że akt altruistyczny nie jest wcale taki, to jest własny akt, aby upewnić
się, że własny rodzaj genów rozszera się przez krewnych, którzy przeżyją.
Koncepcja Darwina dotycząca samolubnego przetrwania najlepiej przystoso-
wanego staje się wyjaśnieniem altruistycznego zachowania.

Dramatyczne odkrycie teorii doboru krewniaczego zwróciło uwagę słyn-
nego entomologa z Uniwersytetu Harvarda, Edwarda O. Wilsona. Wilson po-
szerzył tę koncepcję i w 1975 r. przedstawił ją razem z ideami związanymi z
nią, w książce, która wywołała jedną z najbardziej burzliwych reakcji na
książkę. Ta ogromna książka pod tytułem Sociobiology (Socjobiologia)18 oma-
wia zachowania społeczne różnych zwierząt, ale istnieje wątpliwość, że był
to manifest, celem którego było dawanie ewolucyjnych powodów zachowań
społecznych człowieka. Pierwszy rozdział zatytułowany „Moralność genu”
sugeruje, że nasze emocje, takie jak miłość, nienawiść, strach i poczucie winy,
powstały w wyniku doboru naturalnego; a ostatni rozdział zatytułowany „Czło-
wiek: od socjobiologii do socjologii” wyraźnie przeniósł się na obszar ludz-
kiego zachowania. Nacisk położono na to, że geny kontrolują wszystko.

W następnym roku Richard Dawkins promował niektóre z tych samych idei
w swojej słynnej książce The Selfish Gene (Samolubny gen).19 Jeśli wygląda,
że organizm zachowuje się altruistycznie, możemy być pewni, że jego motyw
jest zasadniczo samolubny. Organizmy w dużej mierze są pod kontrolą swoich
genów, a zasada przetrwania najsilniejszych sprzyja samolubnemu przetrwaniu
ze szkodą dla innych różnych genów. W 1978 roku Wilson powrócił z książką
On Human Nature (O naturze ludzkiej), która była rozwinięciem szczególnie
kontrowersyjnego ostatniego rozdziału jego książki Socjobiologia. Tutaj al-
truistyczne akty nawet wobec nacji nie są wynikiem żadnej dobroci, ale ich
przyczyną jest darwinowskie przetrwanie najsilniejszych. On dalej zapuszcza
się w delikatny obszar religii: „Najwyższe formy praktyki religijnej, gdy są
bliżej badane, dają przewagę biologiczną.”21 Religia nie jest czymś, co wybie-
ramy ze względu na jej wartość lub prawdę; jesteśmy religijni z powodu war-
tości ewolucyjnego przetrwania, którą to zapewnia.

Tego nie można było wytrzymać!22 Od czasu publikacji Socjobiologii Wil-
sona atakowano ze wszystkich stron. Nastąpiła wojna słów, osobowości, ksią-
żek i rzadkiego humoru. Wojna została ogłoszona z zaskakujących miejsc, w
tym z mocnych środowisk intelektualnych. To ni było tylko bitwą o naturze
ludzkości; na horyzoncie pojawiło się wiele innych zaskakujących spor. Kry-
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tycy uznali socjobiologię za fałszywą, złą, faszystowską i nienaukową. Nie-
którzy socjologowie byli przerażeni, że nauki biologiczne przejmują ich rolę.
Jednym z wielkich pytań była obawa, że   socjobiologia przywróci socjodarwi-
nizm, w którym wyżsi ludzie będą traktowani tak, aby przetrwać nad słabszymi
(eugenika). W przeciwieństwie do obecnie panującej postawy, że wszyscy
ludzi mają być traktowani równo, socjobiologia zachęciłaby do powrotu do
wiary w wyższość klasową opartą na lepszych genach. To prowadzi do „natura
przeciw naturze” czy natura (geny) lub wychowanie (środowisko) określa to,
kim jesteśmy.23 Klasowe zróżnicowane było akceptowalne w wiktoriańskiej
Anglii Darwina i osiągnęło nieludzki poziom w czasie II wojny światowej,
kiedy hitlerowcy w komorach gazowych eliminowali miliony istot ludzkich
oznaczonych jako niższe. Pół wieku później ten Holocaust jest zbyt świeży w
ludzkich umysłach, aby zaakceptować jakąkolwiek ideę o genetycznej wy-
ższości.

Wokół Uniwersytetu Harvarda aktywiści, z których wielu studiowało na
Harvardzie, publikowali artykuły przeciwko socjobiologii. Wilson, który był
do pewnego stopnia źle rozumiany, został zidentyfikowany jako ideolog wy-
ższej rasy. Spory rozeszły się na prasę publiczną, pojawiając się nawet na
przedniej okładce Time. Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nau-
kowego zorganizowało sympozjum w Waszyngtonie na temat socjobiologii.
Gdy Wilson wstał, aby mówić, około dziesięciu aktywistów wziąło mikrofon
oskarżając go o rasizm i ludobójstwo. Jeden z nich nalał na głowę Wilsona
dzban z lodowatą wodą, mówiąc: „Panie Wilsonie, jest pan całkowicie
mokry!”24 Prezentacja przebiegła zgodnie z planem, ale nie była tak ekscytu-
jąca, jak jej niepożądane wprowadzenie.

Między głównymi uczestnikami w sporze o socjobiologii był Stephen J.
Gould, ceniony pisarz, a do niedawnej jego śmierci, najbardziej znany zwo-
lennik teorii ewolucji w Stanach Zjednoczonych. On zdecydowanie sprzeci-
wiał się socjobiologii, również jak Richard Lewontin, genetyk populacyjny, o
którym mówiliśmy wcześniej. Obaj ci przeciwnicy pracowali w tym samym
budynku Harvardu, w którym pracował Wilson, i obaj mają powinowactwo
do egalitarnego traktowania ludzi. Niektórzy uczeni sugerują, że to powino-
wactwo mogło wpłynąć na ich odrzucenie socjobiologii. Oni, wraz z wieloma
innymi, zdecydowanie sprzeciwiają się temu, co uważają za uproszczone od-
powiedzi, które socjobiologia próbuje oferować jako skomplikowane ludzkie
zachowanie. Z drugiej strony zmarły John Maynard Smith z Uniwersytetu Sus-
sex w Anglii, który specjalizował się w biologii teoretycznej, wraz z Richar-
dem Dawkinsem z Oxfordu, udzielił znacznego wsparcia socjobiologii.

Postawy tych wpływowych naukowców wobec różnią się znacznie. Daw-
kins aktywnie temu przeciwstawia; Gould25 i Maynard Smith mają tendencję
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do oddzielania religii od nauki; podczas gdy Wilson czasami twierdzi, że jest
deistą. Deista jest człowiekiem, który wierzy w jakiś rodzaj Boga, który po-
zwala wszechświatowi działać samodzielnie. Ci specjaliści nie wahają w kry-
tykowaniu wielu rzeczy, w tym siebie nawzajem. Maynard Smith, który
popiera darwinizm i nie akceptuje odchylenie Goulda od tego tradycyjnego
poglądu na ewolucję, mówi: „ewolucyjni biolodzy, z którymi rozmawiałem o
jego pracy (Goulda) uważają go dla człowieka, którego idee są tak zagmat-
wane, że nie zasługują na uwagę, ale miślą, że nie powinien być publicznie
krytykowany, ponieważ jest przynajmniej po naszej stronie przeciwko krea-
cjonistom”.26 Gould wyraża niektóre z tych samych złych uczuć odnosząc się
do Maynarda Smitha i Dawkinsa jako „darwinowskich fundamentalistów”.27

Pomimo wewnętrznych nieporozumień naukowych, ewolucjoniści mają ten-
dencję do zjednoczenia się, gdy spotykają się z duchem stworzenia, którego,
jak oni mówią, należy unikać.

W zaciekłej walce socjobiologicznej Wilson czuł się zdradzony przez swo-
ich kolegów i zastanawiał się, dlaczego Lewontin, który miał biura w tym
samym budynku, nie przyszedł do niego i nie porozmawiał o swoich rzeczach
prywatnie, zamiast krytykować go w publicznej prasie.28 Wilson zasługuje na
pochwałę za sugerowanie zachowania podobnego do biblijnej zasady, że czło-
wiek najpierw powinien zwrócić się do twojego brata, który go obraża, zanim
zrobi cokolwiek.29 Jednak jego biblijna sugestia kwestionuje jego lojalność
wobec ewolucyjnej zasady rywalizacji i przetrwania najsilniejszych oraz jego
gotowość do stawienia czoła konsekwencjom surowego systemu darwinow-
skiego, który popiera.

Jedną krytyką socjobiologii, którą wprowadził Lewontin było to, że zmiany
w częstotliwości genów w grupach ludzkich okazały się wyjątkowo powolne,
podczas gdy zmiany socjologiczne w historii mogą być bardzo szybkie; w
związku z tym zmiany genetyczne nie mogą być odpowiedzialne za ludzką
socjologię. Charles Lumsden i Wilson zajęli się tym problemem i innymi pro-
blemami w innej książce zatytułowanej: Genes, Mind and Culture (Geny,
umysł i kultura).30 Proponowane rozwiązanie matematyczne w książce nie
spotkało się z aprobatą. Nawet Maynard Smith - który wspiera socjobiologię
- po rozległych badaniach, nie mógł potwierdzić przedstawionych modeli.31

Głównym problemem socjobiologii jest jej pożądanie odpowiedzi na wiele
pytań na podstawie bardzo ograniczonych danych. Lewontin wyraża ten pro-
blem w wywiadzie: „Jeśli mam usiąść i napisać teorię o tym, jak cała ludzka
kultura jest wyjaśniona przez biologię, mam dużo epistemologicznych podstaw
do nauczania ... ci faceci po prostu wskoczyli w jeden rodzaj naiwnego i wul-
garnego biologicznego wyjaśnienia świata, a konsekwencją jest niepowodze-
nie. To jest nieudany system wyjaśnień, ponieważ nie zrobili pracy domowej
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... jest on groszowy!”32 Filozof Michael Ruse z Uniwersytetu Stanowego Flo-
rydy wyraża podobne obawy dotyczące pracy architektów socjobiologii: „Po-
szli daleko przed swoimi dowodami, a potem gratulują sobie dobrze
wykonanej trudnej pracy empirycznej. I byli zdecydowani, aby nie dopuścić,
że ogromna ilość kontrodowodów stanęła im na drodze.” Ruse podkreśla, że
krytyki były niezwykle surowe.

Filozof nauki Philip Kitcher z Uniwersytetu Columbia, wyraża dalsze
obawy związane z socjobiologią, gdy mówi, że „ambitne twierdzenia, które
zwróciły tak dużą uwagę opinii publicznej, opierają się na słabej analizie i
cienkej argumentacji” oraz „wydaje się, że socjobiologowie schodzą do dzi-
kich spekulacji właśnie tam, gdzie powinni być najbardziej ostrożni.” Dalej,
on porównuje socjologię Wilsona do drabiny, która „rozpada się na każdym
szczeblu”.34 Dla nas jest interesujące to, że debata o socjobiologii ilustruje, co
dzieje się, gdy wyłączna, a czasem elitarna, postawa naukowa napędza próby
zastosowania nauki we wszystkim, wpadając swobodnie do obszaróe, w któ-
rych nauka nie dostarczyła znaczących dowodów lub jakichkolwiek ważnych
odpowiedzi. Taka nauka może być żałosnym niepowodzeniem.

Pomimo bardzo słabego wsparcia naukowego socjobiologia nie jest całko-
wicie martwa. Książki takie jak The Triumph of Sociobiology (Triumf socjo-
biologii)35 próbują uratować tę koncepcję, ale ta książka została scharak-
teryzowana jako „rozczarowująco płytka analiza”, „książka, która wykorzysta
odmienioną taktykę charakteryzowania krytyków najbardziej ekstremalnymi
terminami”.36 Socjobiologia polepszyła się przez lata, ponieważ poradziła
sobie z niektórymi krytikami i nadal jest popularna wśród niektórych biologów,
ale nadal jest daleko od żadnego potwierdzenia większośi swoich twierdzeń,
a niektóre z nich wydają się zdecydowanie błędne. Na przykład, jedna z fas-
cynujących ikon socjobiologii, surykatki, o których wspominaliśmy wcześniej;
fakt że one są modelami kooperatywnego zachowania stawia pytanie o dobór
krewniaczy. Surykatki żyją w grupach, które zazwyczaj zawierają genetycznie
niezwiązanych „imigrantów” wśród normalnej dominującej rodziny grupy. Te
niepowiązane surykatki uczestniczą bardzo często jako strażnicy grupy i jako
opiekunki dla nowego potomstwa. Ponieważ nie są ze sobą powiązane, ich al-
truistyczne zachowanie nie może wynikiem zasady socjobiologicznej doboru
krewniaczego.37 Takie dane kwestionują ewolucyjne wyjaśnienie altruizmu w
tego rodzaju organizmach jako sposobu ochrony własnego rodzaju genów.

Nowa koncepcja, zwana psychologią ewolucyjną, zastąpiła tradycyjną so-
cjobiologię w zakresie badań ludzi. Jest to zasadniczo stare wino w nowych
butelkach. Psychologia ewolucyjna nadal bardzo mocno podkreśla, że   geny
są odpowiedzialne za prawie wszystko, w tym za religię,38 ale zainteresowanie
jest skierowane bardziej do tego, co powoduje, że umysł funkcjonuje tak jak
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funkcjonuje. Tę ideę popiera wiele nowych książek. Wśród nich jest The Moral
Animal (Moralne zwierzę) Roberta Wrighta,40 która dwa lata znalazła się na
liście bestsellerów czasopisma The New York Times, co mówi o popularności
psychologii ewolucyjnej. Wright mówi o ludziach jako o „gatunku z sumie-
niem i współczuciem, a nawet z miłością, w całości wszystko na podstawie
własnego interesu genetycznego”.41 Przeciwstawne poglądy, podkreślające
ograniczenia tej teorii, pojawiają się w książkach takich jak Alas, Poor Darwin:
Arguments Against Evolutionary Psychology (Niestety, biedny Darwin: Ar-
gumenty przeciw ewolucyjnej psychologii)42, którą opublikowali socjolog
nauki Hilary Rose i neurobiolog Steven Rose. Ta książka zawiera rozdział
Stephena J. Goulda, który mówi o tradycyjnym darwinizmu i jego nieadek-
watności w wyjaśnianiu zmian kulturowych. Chociaż Gould agresywnie po-
piera ewolucję, on nie poparł tego prostego tradycyjnego scenariusza.

Czy mamy moc wyboru?
Wszyscy wiemy, że możemy dać pieniądze armii, która broni nas przed na-

pastnikami, pomalować dom na fioletowo, ukraść samochód i kopnąć umie-
rającego psa. Możemy wybrać te rzeczy, ponieważ mamy wolną wolę.
Większość ludzi wierzy, że mamy wolność wyboru; ale niektórzy nie wierzą
i nazywają się determiniści.41 Nie wierzą, że istnieje coś takiego jak wolna
wola; nasze działania są powodowane wyłącznie przez mechaniczne czynniki,
takie jak nasze geny lub nasze środowisko. To doprowadza nas do płonącego
konfliktu, który znajduje u podstawy debaty na temat socjobiologii i psycho-
logii ewolucyjnej. Czy jesteśmy po prostu maszynami, którymi kiweują nasze
geny i środowisko; i w ten sposób nie jesteśmy odpowiedzialny za nasze dzia-
łania; czy mamy moc wyboru, czy możemy wybrać dobro zamiast zła i jes-
teśmy odpowiedzialni za nasze działania? Bez wolnej woli nie ma żadnej winy.
Z tym związane są pytania, czy istnieją absolutne wartości moralne, dobro i
zło itp.

Sądy na całym świecie zasadniczo przyjmują wolną wolę, a osoby są od-
powiedzialne za swoje dzałania. Jeśli zdecydujesz się na „popełnienie prze-
stępstwa”, oczekuje się, że pójdziesz do więzienia. Czy jednak nie jest
możliwe, że geny kontrolują nasze działania? Psychologia ewolucyjna, która
staje się istotnym elementem ostatnich dyskusji na temat zachowań organiz-
mów, sugeruje właśnie to. Zachowuję się w ten sposób, ponieważ jest to w
moich genach. Aspekt takiego myślenia pojawił się niedawno w książce: A
Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion (Naturalna his-
toria gwałtu: biologiczne podstawy seksualnego przymusu).43 Według autorów
gwałt jest ewolucyjną adaptacją, która pozwala nieudanym ludziom na rozpo-
wszechnianie swoich genów. To twierdzenie popierają przykładami tego, co
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uważają za wymuszony seks wśród zwierząt. Argument ten jest dość daleko
od implikacji dla ludzkości, ale pokazuje, że próbach wyjaśnienia wszystkiego
w ramach podejścia naturalistycznego, należy się używać pewnych słabych
analogii. Ilustruje to również rosnące zwiększenie wymówek dla nienormal-
nych zachowań, które przenikają nasze społeczeństwo w ciągu ostatnich
dwóch dekad.

Można twierdzić, że geny są odpowiedzialne za pewne wzorce zachowania.
Na przykład, wydaje się, że alkoholizm ma komponentę genetycznę, ale nie
oznacza to, że człowiek z tendencją do alkoholizmu, nie ma innego wyjścia,
niż zostać alkoholikiem. Miliony udanych członków Anonimowych Alkoholi-
ków (Alcoholics Anonymous) zaświadczają, że tak nie jest; oni wybrali i wy-
korzystali swoją siłę woli, aby nie być alkoholikami. Są inne dziedziczne
abnormalności, które ograniczają moc wyboru; ale są to wyjątki. Nasze zain-
teresowanie dotyczy normalnych istot ludzkich i sposobu, w jaki one zdecy-
dują się wykorzystać swoją siłę woli.

Przypuszcona moc genów  nie kwestionuje tylko nazą moc wyboru. Socjo-
biologia sugeruje, że nasze uczucia miłości i troski o innych nie są takie na-
prawdę. Są to po prostu egoistyczne motywy, które tylko wydają się
sentymentalnie altruistycznie. Wszystkie nasze działania są po prostu wpły-
wem tych samolubnych genów. Wniosek jest taki, że nie jesteśmy naprawdę
dobrzy i hojni, nie troszczymy się o innych, jesteśmy po prostu samolubni. Fi-
lozof Michael Ghiselin z Kalifornijskiej Akademii Nauk daje nam przykład,
jak wszechobecny może być ten rodzaj myślenia, gdy komentuje: „Żadne na-
poknienie prawdziwego miłosierdzia nie poprawia naszej wizji społeczeństwa,
kiedy sentymentalizm zostawiony z boku. To, co uważa się współpracą, oka-
zuje się mieszaniną oportunizmu i eksploatacji. Impulsy, które doprowadzają
zwierzę do ofiarowania się dla drugiego, okazują się uzyskaniem przewagi
nad trzecią; i czyny „dla dobra” jednego społeczeństwa okazują się być wy-
konywane ze szkodą dla innych. Kiedy jest to w jego własnym interesie,
można oczekiwać, że każdy organizm będzie pomagał swoim towarzyszom.
Tam, gdzie nie ma alternatywy, poddaje się służenia społeczności. Jednak jeśli
ma pełną szansę działania we własnym interesie, nic poza kwestią praktyczną
nie powstrzyma go przed brutalizacją, okaleczeniem, morderstwem jego brata,
jego partnera, rodziców lub dziecka. Skalecz „altruistę” i zobacz jak krwawi
„hipokryta”.44 Retoryka tego fragmentu jest wyjątkowo dobra, ale nie jest tak
w przypadku jej faktycznego potwierdzenia. Czy naprawdę jesteśmy bezrad-
nymi ofiarami okoliczności? Czyż nie możemy szlachetnością charakteru i
zdecydowanymi decyzjami wznieść się ponad zło i być dobrzy?

Ewolucjoniści wyjaśniają wolną wolę w różne sposoby. Wilson i Dawkins
przyznają, że ona istnienie, ale tłumaczą ją jako coś, co jest zaprogramowane
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przez geny, co czasami mogą pokonać dyktowanie genów. Zgodnie z oczeki-
waniami taka mętna argumentacja została mocno skrytykowana. Czy można
mieć zarówno określone, jak i nieokreślone wyniki genów? Po łączyć tak różne
obszary, jak genetykę i wolną wolę? Czy wolność naprawdę może być wolna,
jeśli zostanie określona przez genetykę? Niektórzy ewolucjoniści po prostu
zaprzeczają istnieniu wolnej woli. William Provine, historyk biologii z Uni-
wersytetu Cornella, stwierdza po prostu, że „wolna wola jest najbardziej de-
strukcyjną ideą, jaką kiedykolwiek wymyśliliśmy.”45 Jednak większość ludzi
wierzy, że normalni ludzie mają swobodę wyboru, i że jesteśmy odpowie-
dzialni za nasze działania.

Kwestia istnienia wolnej woli jest podstawowym czynnikiem, który rady-
kalnie wpływa na nasz światopogląd. Czy jesteśmy po prostu bezsensowymi
elementami mechanicznymi, z psychologią ewolucyjną, która legitymizuje
wszelkie odbiegające od normy zachowania? Lub, z drugiej strony, czy na-
prawdę mamy wolną wolę; i czy w ten sposób jesteśmy odpowiedzialni za
nasze działania? Do tego można dodać nasze normalne wrodzone poczucie
dobra i zła, poczucie moralności i niemoralności, sprawiedliwości i niespra-
wiedliwości oraz życzliwości i samolubstwa. Te atrybuty, które większość
przyznaje wskazują na rzeczywistość poza ograniczoną genetycznie psycho-
logią ewolucyjną, a także poza zwykłymi naukowymi interpretacjamo. Wy-
gląda na to, że zeczywistość jest czymś większym niż to, co pozwala
ograniczona materialistyczna (mechanistyczna, naturalistyczna) interpretacja
naukowa. Rodzi to poważne pytanie o istnienie Boga, który stworzył wszystkie
te percepcje, które nadają sens i cel egzystencji; a także o jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności wobec takiej Istoty. Stopień odpowiedzialności może zależeć
od rodzaju Boga, którego postulujemy. W kontekście biblijnym odpowiedź na
dobroczynnego i przebaczającego Boga nie jest bardzo obciążona.

To prawda, że   niektórzy naukowcy, jak np. Gould i znany pisarz Aldous
Huxley, którzy zdecydowali się na bezsensowny wszechświat, mówią o „ma-
ksymalnej wolności” i „oswobodzeniu”, jakie zapewnia taka decyzja.46 Jednak
interesujące jest to, że większość naukowców, którzy nie wierzą w Boga, lub
wolną wolę, i inne szczególne cechy umysłu, nie zachowują się jak zwykłe
zwierzęta, które u, że ich samolubne geny są przekazywane jak największej
liczbie potomstwa. Ci naukowcy są prawie zawsze uczciwi, szczerzy i mają
poczucie wartości moralnych. Są przyzwoitymi istotami ludzkimi i jako takie
świadczą o fakcie, że rzeczywistość ma aspekty, który są poza prostymi ma-
terialistycznymi wyjaśnieniami naukowymi. Nasza wolność wyboru i poczucie
wartości moralnych są mocnym dowodem rzeczywistości ponad proste mecha-
niczne naukowe interpretacje. Istnieje sens w naszym istnieniu, i ten sens jest
daleko poza genami.

186

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 186



Jedna niedawna rzecz nieważna: wojny naukowe
„W ten sposób staje się coraz bardziej oczywiste, że fizyczna “rzeczywis-

tość”, nie mniej niż społeczna “rzeczywistość” jest na dnie konstrukta spo-
łecznego i językowego; że “wiedza” naukowa, “dalekie od obiektywności”,
odzwierciedla i koduje dominujące ideologie i relacje mocy kultury, która ją
wytworzyła; że twierdzenia, które są dokładne, jak nauka twierdzi, są obcią-
żone teorią i autoreferencyjne.”47 Powyższy cytat brzmi naprawdę imponująco
i jest skłonny  do kulturowej interpretacji nauki, ale on w ogóle nie jest dlatego
napisana. Został on napisany, aby prekonać socjologów do napisania czegoś,
o czym nie wiedzą dużo; i zadziałało! Cytat pochodzi z pióra Alana Sokala,
fizyka teoretycznego z Uniwersytetu Nowojorskiego, i jest częścią imponują-
cego artykułu pod tytułem  Transgresja granic: ku transformatywnej herme-
neutyce grawitacji kwantowej (Transgressing the Boundaries: Toward a
Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity ). Ten artykuł ma ton po-
jednawczy, jest dobrze udokumentowany i ozdobiony wieloma cytatami wio-
dących światowych myśliceli. W nim istnieje i więcej błędów, które byłyby
oczywiste dla specjalistów fizyki. Sokal przedstawił się wydawcom czaso-
pisma Social Text, jednego z wiodących czasopism w badaniu kultury, jako
polityczno-kuturowy lewicowiec. Poprosił ich o opublikowanie artykułu, i oni
to zrobili. W tym samym czasie, w innym czasopiśmie, Lingua Franca, Sokel
ogłosił, że artykuł jest oszustwem, które ma na celu pokazanie, w jaki sposób
postawy polityczne autorów decydują o tym, co zostanie opublikowane bez
względu na dokładność. Wydawcy czasopisma Social Text, którzy powinni
byli sprawdzić artykuł pod kątem błędów naukowych, czuli się oszukani. His-
toria oszustwa znalazła się na pierwszej stronie gazety The New York Times, a
media publiczne miały swój dzień krytykując naukowców; ale to w ogóle nie
było pierwotnym celem tej gry.48

Pod tym wszystkim kryły się tzw. „Wojny naukowe”. Jest to kontynuacja
stuletniej bitwy między „dwiema kulturami”, między naukami, które  zajmują
się badaniem i nauką zajmującą się badaniem natury. W ostatniej dekadzie
Wojny Naukowe były sporem pomiędzy ekstremalnym postmodernizmem a
społecznym konstruktywizmem z jednej strony, a nauką z drugiej. Nauka kła-
dzie nacisk na fakty i rozum. Postmodernizm neguje obiektywną wiedzę i nie
przyjmuje uniwersalnych standardów wartości. Konstruktywizm sugeruje, że
wnioski nauki i wszystkiego innego są społecznie zdeterminowane; i że nauka
dlatego nie jest lepsza od badań nauki humanistycznej. Nawet matematyka i
logika są uważane za konstrukty społeczne. Nauka jest tylko jednym z wielu
systemów wierzeń. „Fakty naukowe” są po prostu społecznymi konstruktami
naukowców. To nowatorskie podejście do nauki otworzyło zupełnie nowy ob-

187

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:09 PM  Page 187



szar badań dla konstruktywistów, i oni skorzystali z okazji. Błędy w nauce są
świadomie odnotowane, a pogląd Kuhna49 że nauka pożąda za faktami, które
zmieniają się od czasu do czasu, pomógł zdegradować pogląd, że nauka jest
stabilną, dobrze uzasadnioną drogą do prawdy. Konstruktywiści uznali naukę
za zwykłą polityczną grę mocy. Niestety, nauka często była sobie najgorszym
wrogiem. Jej wyłączność i arogancja pomogły w rozpaleniu tej wojny.

Niektórzy naukowcy nie byli zadowoleni z tego, że ludzie poza ich klubem
oceniają ich pracę. Inni byli zaniepokojeni utratą obiektywizmu w społeczeń-
stwie jako całości, jeśli nauka zostanie proklamowana jako mnóstwo zwykłych
myśleń. Publikują się książki i odbywają się konferencje naukowców na ten
temat. Największy rozgłos w tym sporze była książka wydana w 1994 roku
pod tytułem: Higher Superstition: The Academic Left and Quarrels With
Science.50 „Akademicka lewica” w tytule odnosi się do konstruktywistów i
postmodernistów atakujących naukę. Ta książka, którą napisali biolog R. Paul
Gross i matematyk Norman Levitt, jest polemiką, która niszczy znaczną część
argumentacji używanej przeciwko nauce i mówi o „osobliwym połączeniu nie-
wiedzy i wrogości”51 krytyków  nauki. Dzięki dokładnemu badaniu i ocenie
autorzy podali dużą liczbę przykładów błędów, które popełnianiają ci, którzy
krytykują naukę, ale nawet jej nie rozumieją. Niektóre argumenty w tej książce
używają tego samego rodzaju logiki, który postmoderniści używają przeciwko
nauce.. Sprawa Sokala, która miała miejsce dwa lata później, jest kolejnym
argumentem, którego używają naukowcy, aby podkreślić wyższość nauki. Z
drugiej strony konstruktywiści podkreślają, że ten przypadek jest odosobnio-
nym incydentem; to tylko jeden punkt danych. Tak więc bitwa trwa.52

Te wojny naukowe podkreślają głębokie i ciągle niezadowolenie z elitary-
styczną nauką; one również ilustrują nędzę i arogancję niektórych intelektual-
nych wyzwań nauk humanistycznych. Chociaż nauka ma znaczące zalety i
wydaje się, że wygrała tych ostatnich sporach, nie ma powodu, aby sądzić, że
konflikt między nauką a resztą kultury został rozwiązany. Przyczyny konflik-
tów są złożone, ale wydaje się oczywiste, że samowystarczalność naukowa i
wyłączność będą nadal atakowane z wielu perspektyw. Co więcej, dopóki
świecka nauka nie będzie w stanie dać bardziej zadowalających odpowiedzi
na nasze głębsze pytania, takie jak nasza świadomość i nasz powód istnienia,
wyłączna nauka będzie nadal atakowana.

Kometarze
Dokąd to wszystko prowadzi? Czy na końcu tunelu jest światło? Nauka

obecnie ma tendencję do wykluczania tych dziedzin, które nie są w jej mate-
rialistycznym menu. Elitaryzm jest widoczny, gdy nauka wkracza w dziedziny
takie jak socjobiologia i stara się odpowiedzieć jako nauka na pytania, która
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są poza jej obszarem kompetencji. Ludzkie czynniki zachowania, takie jak al-
truizm i religia, przypisywane są czynnikom mechanistycznym, takim jak
geny. Potem lewica akademicka wchodzi w kłótnie i oskarża naukę, że jest
tylko konstruktem społecznym. Obraz jest skomplikowany, ale zaczęły się po-
jawiać ważne wnioski. Przez to wszystko mamy również pewne wiarygodne
dane naukowe, które pomagają w naszym myśleniu.

Celem jest znalezienie tego, co jest prawdą, lub innymi słowy, rzeczywis-
tością. Postmodernistyczny wzorec myślowy niektórych socjologów, który su-
geruje, że wszystko jest względne i że nie ma absolutu, nie jest rozwiązaniem.
Taki rodzaj myślenia prowadzi raczej do sceptycyzmu niż do prawdy, której
szukamy. Poza tym trudno jest poważnie potraktować przesłankę postmoder-
nizmu, który sugeruje, że nic nie jest obiektywnie prawdziwe. Oznaczałoby
to, że przesłanka postmodernizmu również nie jest obiektywną prawdą.53 Naj-
lepszym rozwiązaniem jest wyciągnięcie jak najlepszych wniosków na pod-
stawie najlepszych dostępnych danych oraz zostać otwartym  na wszystkie
możliwości i rewizje, dopóki dostajemy nowych informacji. Różne strony w
tych bitwach mogłyby czerpać korzyści, gdy nie byłyby wyłączne i gdyby
uznały, że istnieje wartość poza ich dziedziną.

Nauka jest zbyt wyłączna, omijając pewne ważne obszary badań, jedno-
cześnie pozwalając dominującym paradygmatom określić, co jest uważane za
prawdziwe. To czasami wpędzało naukę w kłopoty, tak jak miało to miejsce
w przypadku ignorowania zgonów spowodowanych  zarazkami zakażenia po-
łogowego lub poważnych katastrof.54 Z drugiej strony należy pamiętać, że
nauka ma w sobie wiele dobrego. Gdy czytam filozoficzne, socjologiczne,
psychologiczne i różne opinie teologiczne, często mnie rozczarowuje brak da-
nych i obfitość przypuszczeń. Moje szkolenie jako naukowiec może sprawić,
że mój pogląd będzie stronniczy, ale zawsze chętnie wracam do nauki, w której
istnieją jasne, twarde fakty natury, od których można zacząć. Dotyczy to w
szczególności nauk fizycznych, takich jak fizyka i chemia, i tam znajdujemy
niektóre z najsilniejszych dowodów na istnienie Boga. Biologia jest bardziej
złożona, a twarde wnioski są trudniejsze do zdobycia. W psychologii lub so-
cjologii jest jeszcze trudniej osiągnąć twarde wnioski, ponieważ systemy te są
niezwykle skomplikowane i trudne do analizy. W tych obszarach mamy do
czynienia z ludzkim umysłem, który nie jest tak dobrze zrozumiany. Jednak
wszystkie te obszary zasługują na wnikliwe badanie i szacunek. We wszystkich
tych obszarach musimy spróbować rozróżniać  dobro od złego.

Nauka ma wiele problemów, jednym z głównych jest to, że naukowcy zbyt-
nio koncentrują się na sukcesie nauki, i są naukowcy, którzy nie zawahają się
dać nam znać, jak udana jest nauka. Tak jest w przypadku, gdy naukowcy
twierdzą, że nauka może odpowiedzieć na prawie wszystko. Chociaż coś z
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tego jest normalnym zachowaniem człowieka i wszyscy powinniśmy próbo-
wać tego zrozumieć, jednak nie możemy zapominać, że nie powinniśmy in-
terpretować sukcesu nauki w niektórych dziedzinach jako uniwersalną
wyższość i jako zezwolenie na wyłączność. Bitwa socjobiologiczna uczy nas,
że w niektórych dziedzinach nauka po prostu nie może zrealizować zadowa-
lającego wkładu. Nauka musi nauczyć się szanować obszary rzeczywistości,
które są poza jej domeny wiedzy. Przykładem jest nasza wolna wola. Nauka
jest oparta na przyczynie i skutku. Wolna wola, z której się zgadzamy, nie jest
przyczyną i skutkiem. Gdyby tak było, nie byłaby wolna. Wolna wola jest
przykładem jednej z rzeczywistości, które są poza nauką, a którą nauka po-
winna szanować.

Krótko mówiąc, nauka nie jest tak zła, jak sądzą niektórzy socjologowie, i
nie jest tak dobra, jak uważa wielu naukowców. Niestety nauka jest zwykle
zbyt wyłączna i elitarna. Zbyt często naukowcy wyobrażają sobie naukę jako
nie do zdobycia zamek wznoszący się wysoko nad równiną niewiedzy. W rze-
czywistości nauka jest bardziej jak jeden ważny dom wśród innych domów,
takich jak historia, sztuka i religia z ich mocnymi i słabymi stronami. Wszyst-
kie domy są ważne w poszukiwaniu prawdy. Problem z nauką polega na tym,
że zbyt wielu naukowców z naukowego domu zasiągnęło zasłony i nie mogą
widzieć kościoła, który jest tuż w sąsiedztwie.
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Dobra strona nauki
Pewne dwie dziewczynki doświadczone zostały tragedią w postaci

całkowitego braku możliwości obrony przed drobnoustrojami, które czyhają
wszędzie wokół nas. Były zupełnie jak ten słynny “balonowy chłopak”, który
radził sobie z podobnym nieszczęściem, przez 12 lat żyjąc w plastikowym
“balonie” chroniącym go przed zarazkami. Wielu dzieciom, spośród
doświadczonych tą straszną chorobą, nie dane jest cieszyć się pierwszymi
urodzinami. Są to przypadki, gdy uszkodzony gen ogranicza funkcję białych
krwinek, których rolą jest zwalczanie drobnoustrojów. Te dziewczynki miały
wyjątkowe szczęście bo z pomocą przyszła im inżynieria genetyczna, która
potrafi zdziałać cuda. Pobrano od nich część leukocytów, zmodyfikowano je
genetycznie i przekazano z powrotem dziewczynkom, aby rozwinęła się w
nich odporność. Nauka znów trimfuje! Terapia genowa tego rodzaju jest skom-
plikowana i zdarzają się problemy. Czasem bywa tak, że wirus używany do
transferowania genu wywołuje komplikacje, ale naukowcy nie ustają w
wysiłkach. Podejmuje się próby modyfikacji wirusa, bezpośredniego transferu
genów, a także naprawiania genów metodami korekt i zmian w systemach
komórek o których wspominaliśmy już wcześniej.2

Przy użyciu inżynierii genetycznej, naukowcom udało się zmodyfikować
DNA pewnej liczby organizmów w taki sposób, że potrafią robić to, co
chcemy. Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy są w stanie wytwarzać
szczepionki, hormony w rodzaju insuliny, która kontroluje metabolizm
węglowodanów, a także interferon który zwiększa odporność na infekcje wiru-
sowe. Byliśmy w stanie stworzyć większe świnie, myszy oraz krowy, które
dają więcej mleka. Zmodyfikowano wiele roślin, włączając w to nowy, złoty
ryż, wytwarzający prekursor witaminy A. Powstały też owoce, które dłużej
zachowują świeżość, a także krzewy bawełny zawierające toksynę zapo -
życzoną od pewnej bakterii, dzięki której rośliny te są odporne na groźnego
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Rozdział 8

Wnioski końcowe

Sens życia zawiera się w fakcie,
iż bez sensu jest powtarzanie,

że życie nie ma sensu.1

Neils Bohr, fizyk
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chrząszcza zwanego kwieciakiem bawełnianym. Rzecz jasna, istnieją ogromne
obawy, że niektóre z tych nowych organizmów mogą spowodować katastrofę
biologiczną na skalę światową, poprzez masowe infekcje albo reprodukcję,
która wymknie się spod kontroli. Jest to głęboko uzasadniona obawa, którą
trudno lekceważyć i która obrazuje potencjał nauki.

W momencie w którym historia przystąpi do oceny najważniejszych
osiągnięć dwudziestego pierwszego wieku, niewątpliwie doceni zmapowanie
ponad trzech miliardów par zasad DNA, odkrytych w ludzkiej formule gene-
tycznej. W organizmach ludzkich zbadano około trzydziestu tys. genów, być
może o wiele więcej, które pełnią rozmaite i bardzo różne role. Dla przykładu,
przynajmniej osiem z nich powiązanych jest z naszym zegarem biologicznym
regulującym poziom hormonów, temperaturę, a także rytm snu. Sklonowanie
mamutów to kolejne imponujące osiągnięcie; aczkolwiek umiemy sklonować
jedynie ciało fizyczne ich organizmów.

Jak dotąd nauka zrobiła niewiele w kwestii sklonowania naszych świa -
domości. 

Imponujące osiągnięcia naukowe nie obejmują wyłącznie inżynierii gene-
tycznej. Gdziekolwiek spojrzymy, tam dostrzec możemy sukcesy nauki, które,
w połączeniu z fascynującym postępem technologicznym, ukazują naszą
małość. Wystarczy jedynie wymienić pojęcia takie jak komputer, teleskop
Hubble’a czy łazik marsjański, aby uświadomić sobie, że nauka to jedno z
największych, o ile nie największe przedsięwzięcie gatunku ludzkiego. Nie
trzeba poświęcać temu faktowi więcej czasu. W wielu dziedzinach nauka
osiągnęła wybitne sukcesy.

W dwóch poprzednich rozdziałach podaliśmy przykłady ukazujące w jaki
sposób nauka podąża za określonymi paradygmatami i że bywa bardzo na
wyłączność. Patrząc na całościowy obraz, musimy jednakże uwzględnić pozy-
tywne aspekty nauki, takie jak wiele fasynujących i użytecznych odkryć.
Sukcesy naukowe mają charakter legendarny i trudno znaleźć kogoś, kto nie
uważa, że nauka jako całość to dobra rzecz.

Gdzie jest Bóg? I dlaczego tyle jest cierpienia?
Uczestniczyłem w dużym konwencie sekularystów, gdzie pewien prelegent

w pewnym momencie poprosił, aby słuchający go, o ile chcą, pomodlili się
do Boga o to, aby powiększył go o 6 cali podczas 20-minutowej prelekcji.3

Tak się, oczywiście, nie stało. Gdzie był Bóg? Było to trochę jak tzw. Modlitwa
na telefon dla ateistów; dzwonią tam, ale nikt nie odbiera!

Sekularyści naukowi często zadają dwa pytania dotyczące Boga: gdzie On
jest? I w jaki sposób Bóg, jako miłosierny Stwórca Biblijny, mógł pozwolić
na tyle cierpienia?
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Są to zdecydowanie poważne obawy, zwłaszcza w kontekście pytania o
Boga.

O ile istnieje mnóstwo dowodów wskazujących na inteligentnego projek-
tanta w osobie Boga, to omawianie tych kwestii często prowadzi do pytań w
rodzaju kto zaprojektował projektanta i co on robił zanim zaczął tworzyć?
Odpowiedź na to ostatnie pytanie zdaje się znać Św. Augustyn. Otóż, przed
stworzeniem, Bóg był zajęty przygotowywaniem piekła dla ludzi zadających
takie pytania! Pytanie o to, kto zaprojektował Projektanta wydaje się być
niewłaściwe po prostu dlatego, że jeśli ktoś miałby zaprojektować Projektanta,
to ten Projektant wcale nie byłby prawdziwym projektantem wszystkiego, a
także ktoś musiałby zaprojektować projektanta, który zaprojektował projek-
tanta, itd., ad inifnitum. Pytanie to sugeruje, że jeżeli nie wiemy kto
zaprojektował projektanta lub skąd wziął się Bóg, to posiadamy ogólnikową
wiedzę i być może projektanta wcale nie ma. Ale to można z łatwością
skwitować pytaniem skąd wziął się wszechświat? W kontekście złożonych
koncepcji, takich jak oddziaływanie pomiędzy czasem a przestrzenią, zilus-
trowanych przez Einsteina i jego teorie dotyczące względności,4 nasze proste
pytania o naturę i czas wydarzeń absolutnych mogą być pozbawione sensu.

Pytanie o to, czy coś jest czy też nie ma nic jest bardzo rzeczowe. Ani nauka
ani teologia nie zna dobrych odpowiedzi na pytania o naturę stworzenia.
Jednakże wszyscy jesteśmy przekonani, że coś jest. A nasza nieświadomość
powinna skutkować solidną dawką pokory, w miarę jak zdajemy sobie sprawę
jak niedoskonała jest nasza wiedza.

Pytania o to skąd wziął się Bóg albo wszechświat mają sens, w przeci -
wieństwie do pytań o to, czy Bóg lub wszechświat istnieją. Sam fakt, że nie
wiem skąd pochodzi Bóg albo wszechświat nie oznacza, że nie istnieją! Z
łatwością akceptuję istnienie wielu rzeczy, choć nie mam pojęcia jak i skąd
się wzięły. Jeżeli zacznie mnie gonić wielki krokodyl, to uznam jego obecność
na długo przed tym zanim dowiem się dlaczego, jak i skąd się wziął. I tak
samo w naturze dostrzegamy dowody na istnienie Projektanta, choć nie bardzo
wiemy dlaczego, po co albo skąd Projektant przybył.

Nie wiemy gdzie jest Bóg. Pomimo tego mankamentu, znaczna większość
wierzy w Jego istnienie. Pomimo istniejących różnic w definiowanym obrazie
Boga, wg. sondażu Gallupa 96% dorosłej populacji USA wierzy w Boga5, a
religia stała się niemal wszechstronnym fenomenem na skalę ogólnoświatową.
Pytając o istnienie Boga, musimy mieć na uwadze, że brak dowodów istnienia
to coś  innego niż dowód na Jego brak. I chociaż nie możemy Boga zobaczyć,
to istnieje bogactwo przekonujących dowodów na Jego istnienie. Nie musimy
Go widzieć, aby uwierzyć, że on naprawdę jest. Jeżeli w środku wielkiego lasu
odnajdę polanę, a na niej porządnie utrzymany i zadbany ogród, bez chwastów
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i pełen schludnych rabatek z kwiatami oraz warzyw; być może nie zobaczę
tam ogrodnika, ale dowód jego lub jej istnienia nasuwa się sam. I podobnie,
jeżeli będę badał zgliszcza strawionego przez ogień domu i zobaczę tam resztki
drewnianej konstrukcji, spalony dach i różne stopione drobiazgi, to będę miał
pewność, że jest to skutek pożaru, choć w tym konkretnym momencie nic nie
płonie. Dowody są tak przekonujące, że nie pozostawiają większych wątpli -
wości.

Ktoś może rozsądnie zapytać, skoro istnieje Bóg to dlaczego nie chce On
uczynić się widzialnym? Nie mamy zbyt wielu informacji na ten temat, ale
ciekawą wydaje się sugestia, że Bóg, w kontekście walki dobra ze złem, izoluje
się od nas, aby zapewnić nam wolną wolę. Gdyby Bóg dominował nad nami
i manipulował naszymi decyzjami to nasza wolna wola i możliwość wyboru
byłyby zagrożone, a tym samym kontrowersyjna stałaby się Boża sprawied -
liwość.

Surowa analogia: jeżeli ojciec będzie czuwał w kuchni dzień i noc, pilnując
słoika z ciastkami, aby dzieci ich nie zjadły, to jego dzieci nie będą miały
wolności wyboru czy zjeść ciastko. Ponadto, dzieci nie wypracują w sobie
cech uczciwości i siły woli poprzez świadome omijanie słoika, gdyż tak trzeba.
Najlepsze lekcje życia pobieramy wtedy, gdy jesteśmy zdani na siebie, a nie
wtedy, gdy ktoś wiecznie nas pilnuje. Tego rodzaju argument może nie działać
jeżeli pojmujesz świat czysto mechanicznie i nie wierzysz w żadną siłę wyższą,
ale dla pozostałych ludzi taka argumentacja może być bardzo ważna.

Jeżeli Bóg chce dać nam pełną wolność uznania Go lub odrzucenia to może
tym samym znaleźć się poza kadrem. Mogą zresztą istnieć inne powody.
Żołnierze na wojnie również nie zawsze rozumieją przyjętą strategię.

Pojawia się pytanie o cierpienie. Jak to możliwe, że wszechpotężny, miły
Bóg, zwłaszcza taki jakim opisuje go Biblia, stworzył teatr światowy pełen
bólu i cierpień?

Pewna liczba naukowców i innych osób wyraża pogląd, iż moralne zło,
strach, ból i przerażające żywioły w rodzaju trzęsień ziemi, zabijające w jed-
nym momencie tysiące ludzi, stoją w sprzeczności z konceptem dobrego i in-
teligentnego kreatora Bożego. Dodać tutaj możemy rekiny ludojady,
nie  mo w laki z nowotworami, a także paskudne pasożyty jak np. tasiemiec.
Pomimo istnienia przekonujących dowodów na inteligentne działanie, nie
wszystko jest dobrze.

O problemie cierpienia w obecności dobrego kreatora Bożego6 napisano
wiele. Przedstawię kilka wyjaśnień, zastrzegając, że są to wyłącznie sugestie:

(a) Pomimo, iż wspaniale byłoby żyć bez bólu i strachu, to zdaje się, że
mogłoby to być zgubne. Ból i obawa przed konsekwencjami wydają się być
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konieczne, aby uchronić nas przed skrzywdzeniem samych siebie, dokładnie
jak wtedy, gdy zdarzy nam się oparzyć podczas pracy przy otwartym ogniu.

(b) Nie należy winić Boga za moralne zło, takie jak brak sprawiedliwości,
skoro dysponujemy wolną wolą i możemy owe zło czynić. Nie powinniśmy
także obciążać Boga odpowiedzialnością za nasze złe decyzje bo to byłoby
tak, jakby winić architekta za to, że najemca zaprószył ogień w domu i
zniszczył go. Kwestia wolności jest tu równie ważna jak, wspomniane
wcześniej, pytanie o istnienie Boga. Prawdziwa wolność wyboru musi
oznaczać także prawo czynienia moralnego zła. Zamiast istot ludzkich, Bóg
mógłby wykreować stworzenia człekokształtne, podobne do małp, bez prawa
decydowania o swojej moralności, a tym samym wykluczyć wybór pomiędzy
dobrem a złem. Ale taka forma egzystencji wydaje się jawić jako nudna i mało
budująca. Na szczęście mamy wolność co do moralnych wyborów, ale i
obowiązek stanąć twarzą w twarz z konsekwencjami.

(c) Niektórzy twierdzą, że cierpienie wspomaga kształtowanie szlachetnego
charakteru. Pomocne bywa tu założenie, że cnoty nabyte utrwalają się w nas
bardziej niż te wrodzone. A cierpienie którego doświadczamy ułatwia nam
zapamiętanie skutków zła.

(d) Sugeruje się również, że zło wywołane przez klęski żywiołowe można
tłumaczyć postawą Boga, który dystansuje się od swoich kreacji pozwalając
działać naturze. I choć taki wniosek zawiera ziarnko prawdy, to jednak wydaje
się, iż nie pasuje on do obrazu łaskawego Stwórcy, jakiego oczekujemy patrząc
na złożoność Jego kreacji.

(e) Bóg-kreator, byłby zdolny nieprzerwanie czynić przeróżne cuda
zapobiegające cierpieniom. Aczkolwiek mogłoby być i tak, że Bóg zbytnio
wpływający na naturę, czyniący zbyt wielu cudów, zatraciłby w nas koncepcję
przyczyny i skutku. Celem klęsk może być bowiem zwrócenie naszej uwagi
na wszechobecną racjonalność, np. związek przyczynowo-skutkowy we
wszechświecie. Gdyby nie był on zasadniczo uporządkowany to możnaby
powątpiewać w istnienie logicznego myślenia w ogóle.

(f) Cierpienia jakie towarzyszą organizmom, takie jak choroby zakaźne,
rak, a także obecność mięsożernych drapieżników, mogą być rezultatem drob-
nych odchyleń biologicznych, zwłaszcza tych z reguły niebezpiecznych mu-
tacji, których Bóg nigdy nie stworzył ani nie miał takiego zamiaru. To również
może mieć na celu przypominanie nam, że żyjemy w świecie racjonalnym,
gdzie przyczyna i skutek to norma.

Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania o cierpienie, jakie obserwu-
jemy w naturze, w kontekście Boga miłosiernego. Wielu rzeczy nie wiemy;
jednakże wymienione przykłady dostarczają wiarygodnych wyjaśnień.
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Kilka uwag na temat nauki
Istnieje pewien apokryf o biologu, który stał się znany z tego, że umiał

trenować pchły. Kazał im skakać, a one posłusznie skakały. Pewnego dnia,
chcąc pokazać znajomym jak starannie wytrenował owe pchły, zaczął jednej
z nich wyrywać nogi, po jednej, a następnie każąc jej skakać. I kompleksowo
wytrenowana pchła nadal skakała. Zostawił jej w końcu tylko jedną nogę, a
pchła nadal sumiennie skakała. W końcu wyrwał jej ostatnią nogę i znów
polecił skakać, ale bez efektu. Zwracając się do kolegów, biolog oświadczył,
że przez te wszystkie lata zrozumiał, iż pchła pozbawiona nóg przestaje
słyszeć! Jest to jedna z interpretacji. Oczywiście jest też i taka, że pchła
przestała skakać bo nie miała nóg. Pokazuje to różnicę pomiędzy zgromad-
zonymi danymi, a ich interpretacją. Pchła, która nie skakała, gdyż nie miała
nóg, to fakt; są to dane. A to, że ogłuchła to ich interpretacja. Jednym z
największych nieporozumień nauki jest to, że zbyt często nie odróżniamy
danych od ich interpretacji. Podczas gdy interpretacja może być jedynie opinią.
Należy nieustannie rozróżniać pomiędzy jednym, a drugim, gdyż tylko w ten
sposób zrozumiemy o co chodzi.

Naukowcy od dawna świadomi są tego problemu i, jak wspominałem
wcześniej, używają pojęcia nauki historycznej7w celu wskazania na te obszary
naukowe, które bardziej cechuje strona subiektywna bądź interpretująca.
Istnieją takie dziedziny gdzie uwierzytelnienie jest trudniejsze; tam, gdzie np.
nie ma możliwości wielokrotnie ponawiać eksperymentu, aby porównać
wyniki. Okazuje się, że wiele spośród tych zakamarków spekulacyjnych doty-
czy wydarzeń z przeszłości i są one zazwyczaj trudniejsze do zbadania. Stąd
bierze się określenie “historyczna”. Do historycznych zalicza się kosmologię,
paleontologię, ewolucjonizm, kreacjonizm i antropologię fizyczną. Na drugim
biegunie mamy naukę eksperymentalną, taką jak fizyka, chemia i niektóre
działy biologii, w rodzaju inżynierii genetycznej, gdzie ponawianie badań na
poziomie laboratorium nie stanowi żadnego problemu. Zajmując się nauką
historyczną należy zwrócić szczególną uwagę na staranne oddzielenie danych
od ich interpretacji.

Fakt zdominowania nauki przez paradygmaty jest niezwykle istotny dla
całościowej oceny pytania o Boga. Paradygmaty implikują istnienie w nauce
składnika socjologicznego, a to podważa czystość, obiektywność i otwartość,
z jaką niektórzy naukowcy podchodzą do sprawy. Aczkolwiek, tam gdzie
należałoby wykazać się indywidualizmem i myśleniem niezależnym, środo -
wisko naukowe przepływa, w całości, od jednego paradygmatu do drugiego,
co, za każdym razem, nacechowane jest silną lojalnością. I tak jak w przypadku
przemieszczających się kontynentów, ciężko jest wątpić w znaczącą obecność
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stadnego elementu socjologicznego, gdy mowa o wnioskach naukowych.
Zmieniające się paradygmaty są interpretowane jako postęp, ale zdają się
przeczyć temu, zdarzające się czasem, powroty do dawniej odrzuconych mod-
eli. Tak stało się w przypadku, omówionych wcześniej, przykładów spontan-
icznego powstania życia i katastrof geologicznych.8 O ile w tych przypadkach
od nowa przyjęty model różni się pewnymi detalami od uprzednio odrzu-
conego, to jego cecha główna pozostaje bez zmian w obu przypadkach. Tak
więc nauka od czasu do czasu przywraca odrzucone interpretacje. W miarę
gromadzenia się nowej informacji naukowej nie ulega zbytnio kwestii, że
nauka rozwija się, generalnie, w kierunku prawdy. Ty niemniej przytrafiają się
rozmaite skoki w bok, niektóre z nich trwające bardzo długo i podążające
ścieżkami błędnych paradygmatów.

Studiując, przez dekady, kwestie źródeł naszego pochodzenia, z całym
należnym szacunkiem dla wszelkich naukowych wysiłków, których zamiarem
było przedłożenie modelu ewolucji, wydaje mi się, iż idea organizmów które
stworzyły się same i ewoluowały od prostych do złożonych, napotyka na prob-
lemy naukowe niemożliwe do pokonania. Choć wielu zgadza się z teorią
ewolucji, to ciężko odnaleźć dane, które mogłyby ją wspomóc, a jednocześnie
istnieje mnóstwo danych przeczących jej.9 W dodatku pewna liczba naukow-
ców mocno kwestionuje ewolucję, pisząc o tym książki.10

Słowa Hustona Smitha, zasłużonego profesora filozofii na Uniwersytecie
w Syrakuzach, odzwierciedlają niektóre z tych wątpliwości. Mówiąc o
ewolucji stwierdza on co następuje: “Nasza osobista ocena jest taka, iż żadna
inna teoria naukowa nie daje współczesnym umysłom takiej pewności przy
tak, proporcjonalnie, małej liczbie dowodów.”11 Gdyby mówić o braku
dowodów, to teoria ewolucji zajmuje czołowe miejsce.

Pewność siebie, pomimo niedostatku dowodów cechująca część ewolucjon-
istów, pozwala nam dojrzeć zniewalającą siłę paradygmatów. Douglas Fu-
tuyma z Uniwersytetu w Michigan i Stanowego Uniwersytetu Nowego Jorku
w Stony Brook napisał najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych podręc -
znik ewolucji. W owej książce twierdzi, że “teraźniejsi biologowie ewolucyjni
nie zaprzątają sobie głowy zaświadczaniem rzeczywistości ewolucyjnej. To
po prostu nie ma już znaczenia i nie miało przez przeszło stulecie.”12 Gdy
nauka reprezentuje tak pewną siebie postawę, zwłaszcza w obliczu znaczących
kontrdowodów, to znaczy, że nie poszukuje prawdy tylko posługuje się dog-
matami. Teoria ewolucji to symptom nazbyt pewnej siebie nauki świeckiej.

Tak jak już zauważyliśmy, nauka zdradza tendencje do izolowania się.
Thomas Huxley pewnego razu zadeklarował, iż żaden człowiek nie może być
“jednocześnie prawdziwym synem Kościoła i lojalnym żołnierzem nauki”.13

Taka postawa odzwierciedla naukową tendencję do wyłączności.14 Naukowcy
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często stają na stanowisku, iż nauka i religia to osobne domeny. Możemy
rozdzielać wszelkie obszary informacji takie jak literatura, ekonomia czy psy-
chologia, ale celowe ignorowanie niektórych z nich, tak jak ma to miejsce w
przypadku nauki w odniesieniu do religii, może jedynie zakończyć swój byt
jako drobne zakłócenie na szerokiej autostradzie zmierzającej do poznania
prawdy. Nasze poszukiwania rzeczywistej prawdy, zwane przez niektórych
rzeczywistością lub też prawdą absolutną, muszą uwzględniać tak wielką ilość
informacji jak to tylko możliwe, zwłaszcza gdy zadajemy tak potężne pytania
jak te o początek wszystkiego. Im więcej możliwych kierunków sprawdzimy,
tym pewniejsze będzie, że odnajdziemy właściwe definicje.

Naukowa tendencja do wyłączności i izolacji jest, niestety, niebywale silna.
Z tego względu nauka czasami zaskakuje samą siebie wyjaśnieniami przek -
raczającymi jej możliwości, jak np. o życiu które powstało z informacji za-
wartej w atomach, albo o socjobiologii.15 Większość naukowców jest niejako
świadoma potęgi nauki, a jest to rzecz, z której naukowcy nie bardzo chcą
zrezygnować. Wszystko to stanowi przyczynek do wyższości, która zdaje się
budować mury oddzielające naukę od innych obszarów poznania, które także
składają się na rzeczywistość. Sprawa ma się tak, że zbytnia ilość sukcesów
naukowych stanowi czynnik odstraszający od poszukiwania prawdy. Nau -
kowcy są uprawnieni do specjalizowania się w nauce, jednakże może to
prowadzić do problemów, gdy nie zauważą, że jednym z minusów specjalizacji
jest zawężenie spojrzenia z perspektywy. Ich myślenie będzie wtedy zawężone
w stopniu znacznym.

Niektórych zastanawia czy nauka jest aby do końca szczera, gdy w sposób
arbitralny wyklucza istnienie Boga, a jednocześnie twierdzi, iż jest w posiada-
niu prawdy o naszym pochodzeniu. O ile przytrafiają się nauce, sporadyczne,
świadome kłamstewka, co jest zjawiskiem które niemądrze byłoby kompletnie
zlekceważyć, to ma to miejsce niezwykle rzadko i najprawdopodobniej w
sposób nieznaczny wpływa na konflikt wokół pytania o Boga. A nie
potrzebowaliśmy sięgać zbyt głęboko, aby odkryć całe mnóstwo nieuczciwości
bądź szkodliwych intryg opatrzonych etykietą religii czy też Boga. Ale w tym
sporze zasadniczym problemem nie jest wcale świadome oszustwo. Podsta-
wowy problem stanowi bowiem coś co nazywamy samooszustwem, gdy jedni
naukowcy są niezwykle pewni swego i całkowicie przekonani o błędnym rozu-
mowaniu innych. Boga da się wykluczyć, wszak większość naukowców tak
czyni, a w każdym razie próbuje. Dobrym przykładem samooszustwa jest
wiara naukowców w to, że pewne organizmy musiały występować setki mil-
ionów lat temu, a ewoluowały z innych form i tylko w ten sposób mogły zostać
zaewidencjonowane jako skamieliny. Są pewni, że to musiało trwać niezwykle
długo.
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Naukowcy zazwyczaj uważają, że mają rację, podczas gdy historia uczy
nas, iż często bywało inaczej. Samooszustwo to nie tylko problem nauki, to
jest problem dotyczący nas wszystkich; tym niemniej nauka jest tu bardziej
podatna, ze względu na swoje niebanalne sukcesy i jest jej znacznie łatwiej
podążyć ślepym torem z pełnym przekonaniem o swojej racji. Naukowcy
powinni zwrócić baczniejszą uwagę na dane naukowe, przykładając nieco
mniej wagi do zgodności z innymi naukowcami.

Sekularyzm z perspektywy nauki
Na chwilę obecną nauka często zajmuje stanowisko ściśle naturalistyczne,

w którym nie ma miejsca dla Boga. Naukowi guru, w rodzaju Stephena
Goulda, określają  koncepcję inteligentnego projektanta mianem “błędnego
przekonania”, “pożartego przez mola historii,”16 podczas gdy kilkoro dużej
sławy naukowców daje wyraźne sygnały, iż, sprawiająca wrażenie uporząd -
kowanej, aparycja natury to iluzja albo coś pomijalnego.

Julian Huxley, wnuk Thomasa Huxley’a, komentuje to tak: 
“Budowa organizmów wyglądająca na świadomie zaprojektowaną... ta

świadomość jest jedynie pozorna,”17 a Richard Dawkins z Uniwersytetu w Ox-
fordzie, w swojej książce zatytułowanej The Blind Watchmaker, wyraził taki
pogląd: “biologia to badania rzeczy skomplikowanych, sprawiających
wrażenie zaprojektowanych w określonym celu,”18 po czym, już do końca
książki, próbuje wykazać, że jest inaczej. Francis Crick, laureat nagrody Nobla,
przestrzega, iż “biolodzy muszą nieustannie pamiętać o tym, że to co widzą
jest raczej wynikiem ewolucji niż projektu.”19 Nietrudno więc wysnuć
wniosek, że sekularyści robią swoje pełną parą, a na początku ostatniego
rozdziału pojawiło się więcej takich przykładów. Wszystko to wskazuje na
fakt, iż mamy obecnie do czynienia z nauką nacechowaną filozofią mate -
rialistyczną i zamkniętą w ramki sekularyzmu, zamiast otwartych poszukiwań
naukowych dających prawdziwy obraz natury oraz podążających tropem
danych, gdziekolwiek on zaprowadzi. Pół miliona naukowców interpretu -
jących naturę jako pozbawioną Boga w porównaniu z garstką tych, którzy
biorą Go pod uwagę, oznacza ogromne uprzedzenie wobec Boga w literaturze
naukowej. Przymyka się oczy na jakiekolwiek dowody istnienia Boga, który
powinien wreszcie mieć “swój dzień” na arenie naukowej. Zwłaszcza, jeżeli
nauka jest ukierunkowana na poznanie prawdy.

O ile koncepcja swego rodzaju kreacji cieszy się obecnie o wiele szerszym
zainteresowaniem naukowców niż dawniej, to spotyka się ona z oporem i
pogardą ze strony liderów nauki. Bo, jakby nie patrzeć, trwa nowa era
naukowa w której Bóg nie istnieje albo jest nie na miejscu. Większość naukow-
ców cechuje obecnie postawa inteligentna, życzliwa i odpowiedzialna; tym
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niemniej agresywna poza sekularystów wydaje się wciąż żywa. Niektórzy
naukowcy sprawiają wrażenie, iż nigdy nie ustaną użalać się nad losem
Galileusza, który popadł w niełaskę Kościoła za sprawą nietypowego, acz
słusznego, przekonania o Ziemi krążącej wokół Słońca. Stał się on swego
rodzaju ikoną sporu pomiędzy nauką, która ma rację, a Kościołem, który jej
nie ma, co mogło przełożyć się na wiarę w Boga. Obecnie, jedynie bardzo
dzielny naukowiec odważyłby się odnieść do obecności, w naturze, jakiegokol-
wiek bóstwa, pomimo, iż dane naukowe zdecydowanie wskazują na taką
konieczność celem wyjaśnienia zaskakującej pomysłowości, a także złożo -
ności jaką tam odnajdujemy.20 W instytucjach edukacyjnych wyższego
szczebla naukowcy wierzący w Boga nie rozmawiają o tym. Presja
środowiskowa, lęk przed drwinami i obawa przed zwolnieniem z pracy to
powody dla których 40% naukowców wierzących w Boga i rozmowę z nim
poprzez modlitwę21 nie publikuje kompletnie nic na Jego temat. Rodney Stark,
socjolog z Uniwersytetu w Waszyngtonie, wskazuje na fakt, iż “mamy za sobą
200 lat promowania postawy w myśl której nikt nie zostanie naukowcem jeżeli
nie uwolni umysłu z pęt religii.”22 Kiedy chemik zaprojektuje złożoną
cząsteczkę organiczną, będzie to nauka; jeżeli uczyni to Bóg, to już nie nauka!

Dwa stulecia wykluczania Boga przyczyniły się do powstania swoistego,
zdradliwego matrix’a intelektualnego w sferze naukowej, który przenika
teorie, interpretacje, a nawet słownictwo. Hubert Yockey, biolog molekularny
w Berkley Campus of the University of California, podchodzi krytycznie do
jakże pewnego siebie, acz niepełnego stanowiska nauki i wyśmiewa “oksy-
morony” w rodzaju “ewolucji chemicznej, zupy pierwotnej ... [a także] samoor-
ganizacji, itp,” 23 które kodują w umysłach skąd wzięło się życie.

Obecnie nauka zadaje pytanie: w jaki sposób życie ewoluowało? zamiast
pytać: czy życie ewoluowało? Takie działanie jest omijaniem, istotnego, py-
tania o Boga. Silny wpływ sekularyzmu w nauce wpływa na tendencyjność
wyciąganych wniosków. Okazuje się, że na chwilę obecną; nauka jest
kuriozalną kombinacją badań nad naturą i filozofii sekularystycznej, która
odrzuca Boga. O ile można odrzucić Boga co do zasady, to rezultat takiego
działania będzie marny jeżeli Bóg istnieje!

Autocenzura nastawiona przeciwko Bogu to godne pożałowania
postępowanie współczesnej nauki. Przesłanie staje się jasne, gdy czołowi bi-
olodzy ewolucyjni, tacy jak Richard Dawkins, publikują książki w rodzaju
The God Delusion24. Scjentyzm, będący efektem skrajnej, naukowej pewności
siebie, ma się bardzo dobrze. Naukowcy żarliwie wierzący w Boga stają cza-
sem przed chwytającym za serce dylematem, gdy zmuszeni są zachować
postawę świecką i co do zasady udawać ateistów po to, aby zyskać akceptację
środowiska naukowego i móc publikować w czasopismach naukowych.25
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Zagłębiając się w te rejony naukowe, które zahaczają o kwestię Boga, mogą
oni napotkać na trudności w utrzymaniu spójności intelektualnej w miarę jak
zaczynają rozumieć, iż wiodą żywot konfidentów. Pozostaje nadzieja, że im
więcej dowodów na istnienie Boga zostanie dopuszczonych, tym łatwiej
będzie takim naukowcom w sposób nieskrępowany wyrażać swoje przekona-
nia i pomóc wyzwolić naukę z tego więzienia sekularystycznego w jakim sama
się zamknęła.

Ktoś mógłby zadać istotne pytanie czy nauce nie przysługiwałaby definicja
przedsięwzięcia świeckiego? Odpowiedź byłaby z pewnością twierdząca; ale
skoro tak to nauka powinna zajmować się wyłącznie zagadnieniami świeckimi.
Jednakże może to być niezwykle trudne, gdyż, niestety, wiedzy zazwyczaj nie
da się zaszufladkować. Dla przykładu, gdy nauka podejmuje próby tłumac -
zenia wszystkiego w kontekście sekularystycznym, to nieświadomie tworzy
czysto teologiczne założenia w rodzaju tych o niestnieniu Boga, a to oznacza
wtrącanie się w tematykę religijną. Intelektualna alienacja i podział na
rozdzielne dziedziny w rodzaju sztuki, religii czy nauki, nie działa w przy-
padku, gdy zastanawiamy się skąd to wszystko się wzięło.

Jeżeli nauka zamierza określać siebie jako ściśle świecką to musi unikać
wszelkich obszarów w których mogłaby napotkać na kwestie związane z Bo-
giem i powstrzymać się od wygłaszania oświadczeń o początkach niemalże
wszystkiego bez wystarczających dowodów. Nauka powinna po prostu
zadeklarować, że jest ateistyczna i zamknięta na wnioski o istnieniu Boga.
Aczkolwiek, wcześniej wskazywaliśmy na fakt w jaki sposób National Asso-
ciation of Biology Teachers niechętna była takiemu zdecydowanemu
stanowisku.26 Ewolucjoniści często podnoszą, iż kreacja nie ma nic wspólnego
z nauką bo nie da się w sposób naukowy odnieść do takich cudów jak kreacja,
a z drugiej strony szybko tracą ten argument, gdy nagle zmieniają zdanie i
piszą książki w rodzaju Scientists Confront Creationism27 w których oceniają
kreację przez pryzmat naukowy. Czy da się działać na dwa fronty? Jak już
wcześniej wspomnieliśmy, definicja nauki jest mglista.

Patrząc z innej perspektywy, niektórzy skłonni są przypuszczać, że nau -
kowcy to zgraja ateistów. Ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Ist-
nieje wielka rozmaitość wśród naukowców i tylko mała część z nich to
szarlatani lub wrogo nastawieni do religii. Trzeba mieć na uwadze, że jednym
z powodów dla których wielu naukowców nie wspomina o Bogu jest fakt, iż
ich eksperymenty, hipotezy albo teorie kompletnie nie dotyczą kwestii Boga.
Naukowcy lubią zajmować się tym, co dostrzegają w naturze. W takim wymi-
arze czują się najlepiej i w tym się specjalizują. Wiele kwestii naukowych, dla
przykładu zmiany chemiczne zachodzące podczas zastygania betonu, można
zbadać bez zadawania pytań o Bogu. Spójność praw natury pozwala nauce na
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Tabela 8.1 NAUKOWE DOWODY ISTNIENIA BOGA
1. MATERIA. Dlaczego materia składa się z cząstek subatomowych, podlegających pra-
wom, dzięki którym zdolne są one do wytworzenia ponad 100 pierwiastków,
stanowiących budulec całej materii wszechświata, a także z molekuł i przemian
chemicznych, niezbędnych dla naszego życia? Ponadto, materia owa dostarcza nam
światła, abyśmy mogli widzieć. Materia mogłaby być chaotyczna i nie kierować się
żadnymi prawami. Te prawa sugerują przemyślane działanie. Dlaczego masa tych
cząsteczek subatomowych dobrana jest z precyzją liczoną często w jej tysięcznych
częściach?

2. SIŁY. Bardzo precyzyjne wartości i sfery oddziaływania czterech, podstawowych sił
fizycznych są dokładnie takie, jakich potrzebuje wszechświat, aby mogło w nim istnieć
życie. Siła grawitacji, niezwykle precyzyjnie dobrana do mocy pola elektromagnety-
cznego Ziemi, sprawia, iż Słońce dostarcza nam dokładnie takiej ilości ciepła jakiej
potrzebujemy. Tak niezwykła precyzja wskazuje ewidentnie na stworzoną przez Boga. 

3. ŻYCIE. Nawet najprostsze organizmy zbudowane są tak misternie i są tak bardzo
złożone, iż nie wydaje się możliwe, aby powstały nieumyślnie. Złożoności ich dotyczą
DNA, białek, rybosomów, procesów biochemicznych, kodu genetycznego, a także
zdolności reprodukcyjnej tego wszystkiego włącznie z systemem naprawczym DNA. 

4. ORGANY. We wszystkich organizmach napotykamy na nieredukowalne złożoności.
Są to elementy systemów, bez których całość nie może działać. Przykładem mogą być
mechanizmy regulacji ostrości oraz przysłony w oku, a także nasze skomplikowane
mózgi, itp. Poszczególne elementy tych systemów nie miałyby żadnej wartości
ewolucyjnej, nie przetrwałyby, tak więc musiały zostać zaprojektowane od samego
początku.

5. CZAS. Proponowany wiek Ziemi, a także wszechświata, jest zbyt krótki, aby
uwiarygodnić zdarzenia które miały nastąpić w procesie ewolucji. Kalkulacje dowodzą,
iż wiek Ziemi, szacowany na 5 mld lat, jest o tysiące miliardów razy za mały, aby mogły
w tym okresie, przypadkowo, powstać pojedyncze cząsteczki określonych białek. Bóg
wydaje się tu niezbędny.   

6. SKAMIELINY. Przez cały okres ewolucyjny praktycznie ciężko mówić o ewolucji,
bo dopiero pod sam jej koniec, na przestrzeni raptem 2% czasu ewolucyjnego, a więc
nagle, pojawiła się większość gatunków zwierząt i tym samym ich skamielin. Zjawisko
to nazwane zostało eksplozją kambryjską Ponadto nie odnaleziono żadnych znaczących
przodków owych zwierząt. Wiele innych, ważnych grup również pojawiło się nagle, jak
gdyby zostały stworzone.  Ewolucjoniści przedstawili pewną ilość form pośrednich, ale
wykazy skamielin dalekie są od zapełnienia wskazującego na ewolucyjny charakter
gatunków.

7. ŚWIADOMOŚĆ. Nauka napotyka na ogromne problemy, gdy próbuje poddawać anal-
izie nasze umysły; wskazuje to na istnienie rzeczywistości w innym wymiarze niż natu-
ralistyczny i przybliża nas do transcendentnego Boga. Nasza wolność wyboru, o ile
rzeczywiście jest wolna, z czym zgodzi się większość, wykracza poza naukowe reguły
związku przyczynowo-skutkowego. Inne wskaźniki to nasza świadomość, dosłownie
uczucie istnienia, a także nasza percepcja rzeczywistości jako mającej znaczenie. Posi-
adamy również moralność, a także umiemy kochać i troszczyć się o innych. Są to cechy
wyższe, których nie posiada zwykła materia.
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wiele bez potrzeby bezpośredniego odnoszenia się do Niego. Co wcale nie oz-
nacza, że Bóg nie istnieje. Po prostu Bóg jest bardziej skomplikowany niż
niektóre kwestie naukowe. Kwestia Boga zaczyna rysować się wyraźniej kiedy
zadajemy trudniejsze pytania, jak np. o to w jaki sposób prawa natury tworzą
tak skrzętną całość, że opiera się na nich cały wszechświat, albo skąd wzięło
się życie.

Zauważalna liczba naukowców łączy Boga i ewolucję. Taka, na wpół
świecka, postawa daje możliwość zajmowania ściśle naukowego stanowiska,
a tam gdzie teoria ewolucji napotyka wielkie problemy, w rodzaju pochodzenia
życia albo eksplozji kambryjskiej, z pomocą przychodzi Bóg. Przedstawiono
wiele rozwiązań;28 aczkolwiek ciężko odnaleźć je w typowych periodykach
naukowych i podręcznikach. Nie są one bowiem zgodne z aktualnym ideal-
izmem świeckim w nauce. Co więcej, w kontekście kluczowych problemów
na jakie napotyka ewolucja, Bóg obecny w naturze i rozwiązujący te problemy
sprawia, że teoria ewolucji staje się zupełnie zbędna! W momencie, w którym
do gry wkracza Bóg, wszystko się zmienia i wielu naukowców nie chce do
tego dopuścić. Włączyć Boga to jak potępić autonomię naukową.

Jeszcze inni naukowcy wybierają życie w dwóch światach jednocześnie; a
dokładniej w dwóch różnych sferach filozoficznych naszej rzeczywistości,
jednej która dopuszcza Boga i drugiej która Go wyklucza. Jest to wygodne,
ale w żadnym razie nie służy odkrywaniu prawdy. Prawda nie może negować
samej siebie. Tak więc albo Bóg istnieje, albo nie.

Podsumowując, obecne świeckie stanowisko nauki obarczone jest ogrom-
nym błędem systematycznym i nie odzwierciedla przekonań wielu naukow-
ców; wszak sugerować istnienie Boga uważa się za nienaukowe. Takie
podejście stanowi ograniczony punkt widzenia, który przekreśla naukowe
założenia poszukiwania prawdy. Dla przykładu, jeżeli Bóg istnieje, to nauka
dopóty Go nie odnajdzie, dopóki nie zajmie On miejsca w wykładni
objaśniającej. W tym obszarze poszukiwań nauka nie respektuje już naukowej
wolności i traci swoje kwalifikacje. W nauce należy dopuścić do głosu dane z
natury, włączając w to możliwość istnienia Boga. W moim pojęciu takie
podejście ze strony nauki byłoby bardziej otwarte i zwyczajnie lepsze.

Naukowe dowody istnienia Boga
Istnieje całe mnóstwo danych naukowych wskazujących na istnienie

wnikliwego umysłu, który zaplanował to, co teraz odkrywamy. Niektórzy mają
wrażenie, że mamy do czynienia z nauką historyczną, której przedmiotowość
nie dorównuje nauce eksperymentalnej, ale nie o to chodzi. Większość tych
danych, np. oddziaływanie w fizyce albo złożona biochemia, to nauka o
cechach zdecydowanie obserwacyjnych, eksperymentalnych i powtarzalnych.
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Mamy tutaj ogromną przewagę faktów nad fikcją. Wiele z tych dowodów
zostało omówionych wcześniej29 i nie będziemy teraz do nich wracać z
wyjątkiem małego podsumowania, które zawiera Tabela 8.1.

(1) Dlaczego materia miałaby uporządkować się sama wg. praw, które
dopuszczają interakcję cząstek subatomowych, takich jak kwarki, neutrony i
protony, z niezwykłą precyzją, która umożliwia istnienie przynajmniej 100
rodzajów pierwiastków? Owe wszechstronne składniki mają zdolność
oddziaływania na siebie, tworząc materię całego wszechświata, a także
cząsteczki i przemiany chemiczne niezbędne dla życia; dostarczają też światła,
abyśmy mogli widzieć. Materia w ogóle nie musiałaby istnieć, a z całą
pewnością nie są jej potrzebne tak złożone prawa jakimi się rządzi. Mogłaby
to być jakaś klucha czegoś niezbyt zorganizowanego. Istniejące prawa i
uporządkowanie materii, takie jak w atomach i ich cząstkach, sugeruje, iż
zostały one wymyślone na potrzeby przemyślanego wszechświata. Dla
przykładu, masa protonu musi być określona z precyzją rzędu tysięcznych,
aby mogły powstać składniki tworzące wszechświat.

(2) Sfera oddziaływań i niezwykła precyzja stałych wartości czterech pod-
stawowych sił w fizyce z całą pewnością nie pojawiły się przypadkiem,
aczkolwiek tak właśnie próbuje sugerować część naukowców. Zamieszkiwalny
wszechświat nie byłby faktem, gdyby nie obecność tych precyzyjnych
wyróżników. Jeżeli wartość siły elektromagnetycznej albo grawitacji byłaby
choć odrobinę inna to skończyłoby się to tragicznie dla naszego Słońca.
Dostarcza nam ono, w sposób godny zaufania, dokładnie takiej ilości światła
i ciepła jakiej potrzebujemy i tak jest już od bardzo dawna. Nie tylko znajdu-
jemy się we właściwiej odległości od niego, ale w dodatku podstawowe siły
w fizyce dobrane są tak, że nawet najdrobniejsza ich zmiana skutkowałaby
raptownym zapadnięciem się zarówno naszej gwiazdy, jak i całego
wszechświata. Dodać należy, że uprzywilejowana pozycja, w układzie okre-
sowym pierwiastków, najważniejszego pierwiastka jakim jest węgiel, również
zdaje się być zamierzona, czyniąc życie możliwym.

(3) Pochodzenie życia to jeden z największych problemów dręczących
ewolucję organiczną. Nauka nie dostarczyła jak dotąd żadnych sensownych
wyjaśnień w kwestii życia, które stworzyło samo siebie. Istnieją spekulacje
na ten temat, ale ich blask gaśnie w obliczu mnogości wyjątkowych cząsteczek
białkowych, źródeł pochodzenia złożonych informacji zawartych w DNA,
cudów obserwowanych w rybosomach, skomplikowanych ścieżek biochemii,
systemów naprawczych i korygujących, a także kodu genetycznego. A gdy pa-
trzymy na pozostałe części komórki to ten problem zdaje się powiększać. A
życie oznacza, że to wszystko jest zdolne do reprodukcji, aby mogło powstać
więcej podobnych organizmów. W jaki sposób stało się to samo z siebie? Z
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całą pewnością wygląda to tak, jakby brał w tym udział niesamowicie zdolny
projektant.

(4) Gdy mowa o zaawansowanych organizmach żywych, to interpretacja
mechanicystyczna napotyka na kolejne problemy. W pojedynczym mózgu
ludzkim znajduje się 100 miliardów komórek nerwowych, połączonych za
pomocą włókien nerwowych o łącznej długosci 400 tys. kilometrów (284 tys.
mil), tworzących 100 bilionów połączeń. I tak jak w przypadku układów
scalonych w komputerach, muszą istnieć właściwe połączenia, żeby wszystko
działało. Gdy badamy oko to nie widać tam śladów ewolucji. Posiada ono sz-
ereg złożonych systemów, jak np. biochemiczną siatkówkę wrażliwą na
światło, automatyczną przysłonę i automatyczną ostrość, które składają się z
wielu elementów, które nie mogłyby działać niezależnie, a tym samym nie
przetrwałyby ewolucji. Widzenie barwne to kolejny przykład nieredukowalnej
złożoności, gdyż możliwość separowania poszczególnych kolorów na
poziomie siatkówki nie przyczyniłaby się do widzenia kolorów, gdyby mózg
nie posiadał mechanizmów analizy poszczególnych barw. Niezbędne są
konkretne receptory i analizatory, które muszą działać prawidłowo, aby
powstał system zdolny do przetrwania.

(5) O ile czas gra na korzyść i zwiększa szanse powodzenia mało praw-
dopodobnych wydarzeń ewolucyjnych, to oszacowanie ilościowe w odniesie-
niu do eonów czasu proponowanego jako wiek Ziemi i wszechświata wskazuje
na ich kompletną nieadekwatność. Wykazano w obliczeniach, że wytworzenie
jednej tylko cząsteczki białka, z aminokwasów dostępnych obecnie we wszys-
tkich oceanach na Ziemi, trwałoby 1023 lat. Z tego powodu wiek Ziemi,
określany na 5 miliardów lat, jest o jakieś 10 tys. miliardów razy za mały. A
ponadto powstanie nawet najprostszej formy życia jaką znamy wymaga
obecności nie mniej niż setek różnych rodzajów cząsteczek białka, jak również
wielu ich duplikatów; DNA w tych formach życia jest o wiele bardziej złożone
niż białka, nie mówiąc o tłuszczach (lipidach), węglowodanach, itp.

(6) Niezbyt wiele wydaje się potwierdzać teorię ewolucji w pierwszych 5/6
czasu ewolucyjnego. Gdy przejrzeć rejestry skamielin to okazuje się, że
większość znalezisk związanych z królestwem zwierząt pojawiła się, rap-
townie, podczas eksplozji kambryjskiej, który to okres stanowi mniej niż 2
procent owego wspomnianego czasu ewolucyjnego. Nagłe pojawienie się
większości najważniejszych gatunków roślin i zwierząt wskazuje, iż nigdy nie
mieliśmy do czynienia z ewolucją. Gdyby ewolucja rzeczywiście miała
miejsce to należałoby oczekiwać jednoznacznej ciągłości form pośrednich,
reprezentowanych przez skamieliny, a tymczasem ewolucjoniści mówią o za-
ledwie nielicznych formach pośrednich i w dodatku obserwowane różnice
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obejmują jedynie niektóre części organizmów, co wskazuje na niewielką wagę
tych argumentów. Taka skala złożoności problemu postuluje istnienie Stwórcy.

(7) Pewne aspekty związane z naszą umysłowością wskazują na coś więcej
niż zwykły mechanicyzm z obszaru prac naukowych. Nauka radzi sobie tu
bardzo marnie, mówiąc o czynnikach mocno wychodzących poza związek
przyczynowo-skutkowy. Czynniki owe mocno przemawiają za transcendent-
nym Bogiem. Jedna z tych zagadek to nasza świadomość, poczucie istnienia.
Materia wydaje się być pozbawiona tej cechy. Kolejna rzecz to nasza wolność
wyboru albo wolna wola. Skoro naprawdę wolna, a tak uważa większość, to
wykracza poza związek przyczynowo-skutkowy. Następny czynnik to od-
czuwanie dobra i zła, czasem rzutujące na poczucie sprawiedliwości i jej
braku. Sprzeciwiamy się niesprawiedliwości oraz krzywdzie biednych i
słabych, co wyraziście kontrastuje z ewolucyjną koncepcją konkurencyjności
i przetrwania tylko tych najlepiej przystosowanych. Jako istoty ludzkie posi-
adamy ideały przewyższające tego rodzaju bezwzględność. Z drugiej strony,
jeżeli bylibyśmy efektem ewolucji, to takie zachowania i dążenia byłyby
właśnie tym, co powinno przetrwać. A więc skąd wzięły się nasze wyższe
cechy świadomości? Człowieczeństwo zdaje się charakteryzować dobrem i
sensem, a są to cechy obce dla materii opisywanej przez naukę i z pewnością
nie pasują do ewolucji.

Albo istnieje Bóg, który zaprojektował naturę, albo nie. Przyglądając się
twardym danym powyżej, począwszy od precyzji sił oddziaływania materii,
poprzez złożoność życia, aż po nasze mózgi i umysłowość; przyznać trzeba,
że istnieje znacząca liczba świadectw, które bardzo ciężko jest wyjaśnić tym,
którzy nie wierzą w Boga. Dane naukowe forsują koncepcję Stwórcy.

Czy naukowcy mogą lekceważyć naukowe dowody istnienia Boga?
Naukowcy często nie akceptują danych dostarczanych przez naukę.

Podawaliśmy wcześniej takie przykłady jak: Semmelweis i drobnoustroje
wywołujące gorączkę połogową; Mendel i reguły przekazywania cech dziedz-
icznych; Wegener i jego koncepcja przemieszczających się kontynentów; a
także Bretz i badania nad zjawiskami katastroficznymi. Są to przykłady
ilustrujące skłonność społeczności naukowej do podtrzymywania błędnych
wniosków niezależnie od dowodów. Mnogość przekonujących świadectw
wskazuje na konieczność istnienia Boga w roli projektanta; paradoks polega
na tym, że naukowcy tego nie proklamują. Dlaczego?

Na chwilę obecną naukowcy praktycznie zastrzasnęli drzwi przed Bogiem,
nie biorąc Go pod uwagę w rozważaniach naukowych. Jak wskazywaliśmy
wcześniej, nie było tak w czasach, gdy tacy giganci intelektualni jak Kepler,
Boyle, Pascal, Galileusz, Linné czy Newton kładli podwaliny pod współczesną
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naukę. Oni odkrywali prawa i reguły stworzone przez Boga. Obecny etos seku-
larystyczny w nauce nie odzwierciedla przekonań jej pionierów; a także
przekonań wielu dzisiejszych naukowców. Na pozór niepoważne stwierdzenie
o tym, że wielu naukowców wierzy w Boga, ale tylko w weekendy, gdy chodzą
do kościoła, skrywa ziarnko prawdy! Przypomnijmy sobie, że 40% naukow-
ców wierzy w Boga wysłuchującego ich modlitw, 45% nie wierzy, a 15% nie
jest pewna.30 Bóg jest dzisiaj niemodny wśród naukowców.

Najlepszym wyjaśnieniem dla świeckiej postawy naukowców będzie za-
pewne ewenement socjologiczny, a ponadto kilkoro uczonych zauważa, iż
chwilami ewolucja może przyjmować formę religii.31 Wykluczenie Boga z
nauki na półtora wieku, przy jednoczesnym braku, z jej strony, zadowalających
odpowiedzi na podstawowe pytania o nasze pochodzenie, to fakt, który
powinien zdecydowanie dawać do myślenia.

Odpowiada nam sposób myślenia, który zakłada, że najlepsze nasze
przemyślenia to te najnowsze, starsze zaliczamy do niewłaściwych, czując się
wspaniale mogąc pokazać, iż w przeszłości bardzo się mylyliśmy. Ale bywa
też i tak, że racja leży po stronie przeszłości i dawne, odrzucone paradygmaty
przywraca się do łask. Dwudziestowieczny filozof nauki, Imre Lakatos, nie
jest zbytnio przekonany o wyższości teraźniejszości nad przeszłością,
komentując to lekko drwiącymi słowami: “W XVII w. kosze na śmieci
zapełniano pierwszymi wersjami rękopisów, które były odrzucane – także pod
wpływem krytyki uczonych przyjaciół – już w pierwszym czytaniu. W naszych
czasach i trwającej eskplozji publikacji, większość nie czyta już wcale swoich
rękopisów, a koszami na śmieci są dziś periodyki naukowe.”32 Nie powinniśmy
ślepo włączać się w “atmosferę wyrażania opinii” i nie ma podstaw by
wierzyć, że to co dziś jest prawdą, będzie uznawane za takie w przyszłości,
przy całymi zalewie nowych informacji oraz pomysłów. Gdyby uznać historię
za pewną wskazówkę to wiele spośród naszych obecnych koncepcji zostanie
w przyszłości wyśmianych.

Nasz sposób myślenia, jako ludzkości, ulegał czasem znaczącym zmianom.
Alchemia i polowania na czarownice dominowały przez całe wieki. Na
szczęście już z tym skończono. W starożytności, wielcy liderzy intelektualni
tacy jak Sokrates, Platon i Arystoteles, kładli ogromny nacisk na proces
myślowy, dochodzenie do prawdy, wagę argumentów, a także drugorzędne
znaczenie zmysłów. Następnie, w świecie zachodnim, w okresie średnio -
wiecza, ustanowiono inne priorytety w wyścigu intelektualnym. Myśl podążała
wtedy torami scholastyki, zwracano baczną uwagę na logikę, gramatykę,
retorykę, relacje pomiędzy rozumem, a wiarą. Dażono szacunkiem autorytety,
takie jak Arystoteles. Dziś nasze priorytety ponownie uległy zmianie, a
pomysły naukowe zrodziły wysoki poziom akceptacji. Niektórzy socjologowie
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zaprotestowaliby; uważają oni, iż nauka to głównie nieobiektywne przedsię -
wzięcie ukształtowane fanaberiami naukowców. Jakby na to nie patrzeć, trwa
era nauki, ustanawiającej błąd systematyczny w naszej obecnej matrycy in-
telektualnej. Nasuwa mi się sugestia, że w całym tym labiryncie myśli ludzkiej,
koncepcji które pojawiają się i znikają, istnieje pewna stabilizacja, w postaci
takich danych, które prowadzą nas ku prawdzie, a chodzi o naukowe dane
wskazujące na obecność Boga, których jest mnóstwo i są one nie do odparcia.
Na szczęście mamy bowiem solidne punkty zaczepienia.

Nie chodzi tu wyłącznie o kwestię walki pomiędzy jakimś rodzajem
ewolucji, a jakąś formą kreacji; tego rodzaju dyskusja to jedynie symptom
czegoś głębszego, rozważań czy nauka naturalistyczna (mechanicystyczna,
materialistyczna) jest w stanie dać nam przekonujący obraz świata. Nasuwa
się trudne pytanie, czy nie jest tak, że nauka zaprowadziła nas w ślepy zaułek
pozbawiony Boga? Nie mam w tym przypadku zbytnich wątpliwości. Obecny
etos naukowy umieścił, sam siebie, w kaftanie bezpieczeństwa i nie dopuszcza
tam Boga, a całe mnóstwo naukowców popiera tę postawę pomimo przeko -
nujących dowodów na coś odwrotnego. I tu wyłania się kolejne pytanie:
dlaczego tak się dzieje? Postępowanie naukowców w tej kwestii, albo
jakiejkolwiek innej grupy ludzi, jest zbyt złożone, aby udzielić ostatecznej
odpowiedzi na to pytanie, ale istnieją pewne sugestie, które wydają się mieć
niebagatelne znaczenie.

(a) Jeden z powodów, wspomnianych wcześniej, jest taki, że nauka to bada-
nia nad faktami i wyjaśnienia dotyczące natury, a naukowcom znacznie łatwiej
jest obcować z naturą niż myśleć o Bogu. Takie wyjaśnienie jest poprawne,
ale jedynie w małym stopniu uzasadnia odrzucenie Boga, gdyż naukowcy
miewają bardzo różne pomysły.

Istnieje cała masa naprawdę obłędnych koncepcji naukowych, które
należałoby wyeliminować w pierwszej kolejności przed Bogiem. Ich obecność
wskazuje na bardzo poważną stronniczość w obecnym galimatiasie nauko -
wym. Przykładami takich szalonych pomysłów nauki, o których już wspo -
minaliśmy wcześniej, mogą być: osobliwość w ramach Wielkiego Wybuchu,
w której zawodzą prawa naukowe; istnienie wielu światów, które nigdy nie
zostało prawidłowo dowiedzione; niezrozumiałe, antropiczne reguły kos-
mologii; informacje zawarte w atomie prowadzące do powstania życia; a także
założenie, iż ewolucja organizmów miała miejsce o wiele wcześniej niż
wskazują na to wykazy skamielin. Wszelkie wymysły traktowane są całkiem
serio, a tolerancja dla rozmaitych “opowieści dziwnej treści”33 bywa w nauce
wprost nieprawdopodobna. A jednocześnie, gdy mowa o Bogu, obecnie nauka
nie dopuszcza Go w wyjaśnieniach. Naukowcy być może istotnie czują się lep-
iej pracując na danych dostępnych w naturze, ale skoro uwielbiają spekulować
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i teoretyzować w zakresie wykraczającym poza te dane to powinni uwzględnić
i taką możliwość, że Bóg istnieje.

(b) Drugą sugestię sformułował Michael Polanyi, niezwykle szanowany,
dwudziestowieczny filozof nauki, który przypisuje sekularyzm naukowy prze-
sadnym obawom o skrępowanie towarzyszące średniowiecznej myśli. Ów-
czesne rozumowanie mogło być bardzo ograniczone. W wiekach średnich
uznawano Boga za sprawcę właściwie wszystkiego. Niektóre koncepcje
zakładały, że stworzył On myszy, aby nauczyć nas odpowiedniego prze-
chowywania żywności, a także to On stworzył pluskwy domowe, kryjące się
w łóżkach, abyśmy za dużo nie spali. Polanyi mówi: “Tu właśnie dostrzegam
problem, ta głęboko zakorzeniona anomalia, nauka kontra cała reszta kultury,
wydaje się rozmijać z prawdą. Sądzę, iż ten chaos był z początku nieodłączną
cechą wyzwoleńczego wpływu współczesnej nauki na myśl średniowieczną,
by z czasem zamienić się w patologię.

“Nauka zbuntowała się przeciwko swoim mocodawcom. Odrzuciła
dedukcję [rozumowanie oparte na założeniach] w pierwszej kolejności, aby
dać pole empirycznym [postrzeganie zmysłowe] uogólnieniom. Jej celem
nadrzędnym było stworzenie mechanicystycznej teorii wszechświata.”34

Wahadło nauki rozkołysało się nazbyt mocno i wpadło w ciężki sekularyzm.
Jak wykazano wcześniej,35 istnieją pewne sugestie dotyczące najnowszej ten-
dencji odwrotu od czysto świeckiej nauki; ale jedynie czas może nam pokazać
czy jest to faktyczny trend czy może jedynie wariancja szumu tła.

(c) Niemało jest naukowców, którzy mają odczucie, iż uznanie Boga oz-
nacza rezygnację z racjonalności. Bóg nieprzewidywalny nie przystaje do
naukowej zasady przyczyny i skutku. Aczkolwiek ten argument zdaje się tracić
na znaczeniu w kontekście szeroko akceptowanej tezy, wspomnianiej
wcześniej,36 w myśl której nauka rozwinęła się w świecie zachodnim ze
względu na boży racjonalizm w tradycji judeochrześcijańskiej. Obawa o
irracjonalność słuszna jest tylko wtedy, gdy mówimy o irracjonalnym bóst-
wie.

(d) Istnieją obawy natury socjologicznej. Niektórzy naukowcy obawiają
się uznać Boga, gdyż mogłoby to, w ich odczuciu, wzmocnić siły fundamen-
talistyczne o charakterze religijno-politycznym, skłonne zawładnąć społeczeń -
stwami, a to byłoby bardzo niedobre dla nauki. W powietrzu zdaje się wisieć
zacięta debata na temat nauczania o kreacji, równolegle z ewolucją, w
amerykańskich szkołach publicznych.

(e) Naukowa pycha naukowców to być może kolejny czynnik. Naukowcy
mają czasem powód, aby być dumni z sukcesu naukowego, ale autorytaryzm,
w atmosferze sukcesu, bywa niezwykle zaraźliwy. Uwielbiamy władzę;
aczkolwiek dyktatorzy, dyrektorzy generalni, liderzy intelektualni i wszyscy
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pozostali dostojnicy obdarzeni uznaniem, miewają trudności z dyskretnym
radzeniem sobie z własną siłą. Brytyjski historyk, Lord Acton, powiedział:
“Władza sprzyja zepsuciu, a władza absolutna deprawuje doszczętnie,”37 i zbyt
często tak właśnie jest. To nie jest wyłącznie problem naukowców; zjawisko
owo dotyczy każdego, kto osiągnął jakikolwiek znaczący sukces. W odniesie-
niu naukowym, Bóg który stworzył naturę, to zagrożenie dla naukowego
poczucia władzy i kontroli nad intelektualnym monumentem. Wszak obecne
osiągnięcia nauki nie są na tyle cenne, aby zignorować Boga, zwłaszcza gdy
nauka nie zna odpowiedzi na nazbyt wiele pytań.

Postawa pyszna i przepełniona awersją do Boga, tak często obserwowana
dziś w nauce, bardzo wyraźnie kontrastuje z pokorą, oddaniem i szacunkiem
dla Boga okazywanym przez genialne umysły, które zbudowały fundamenty
współczesnej nauki. Zwróciliśmy uwagę na Newtona,38 to samo tyczy się Ke-
plera, który pisał modlitewnym tonem: “Gdybym, czyniąc postępy w pracy
ku twej chwale, dał się ponieść krzykliwości, wiedziony niezwykłym pięknem
twych dzieł, albo gdybym upodobał sobie własną chwałę ponad chwałę ludzi,
okaż mi swoje miłosierdzie: racz łaskawie sprawić, aby demonstracje które
czynię sławiły Cię i doprowadziły do zbawienia dusz oraz żeby nic nie stanęło
temu na przeszkodzie. Amen.”39 Nie ma zbyt wielu naukowców, którzy
mogliby poszczycić się większą klasą niż Kepler albo Newton. Owi giganci
intelektualni są przykładem w jaki sposób nauka może współpracować z Bo-
giem.

(f) Czynniki takie jak osobiste ego albo wolność mogą stać na drodze do
uznania Boga, zwłaszcza takiego, wobec którego czujemy się odpowiedzialni.
Tak jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, niektórzy wiodący au-
torzy naukowi, tacy jak Gould i Huxley, odnoszą się do “maksymalnej
wolności” oraz “wyzwolenia” wyrażonego przez opisanie świata jako pozbaw-
ionego celu, w którym nie ma Boga. 

(g) Kolejnym powodem dla którego nauka wyklucza Boga, jest
współczesny “duch naukowy”, a więc aktualny styl w nauce, paradygmat
naszych czasów. Jeżeli jesteś naukowcem to oczekuje się od ciebie takiej
właśnie postawy; a nie brakuje samozwańczych, naukowych aniołów stróżów,
którzy bez ogródek zwrócą ci uwagę, gdybyś zaczął reprezentować inne
wartości. Niezależnie od tego co mówią dane z natury, jeśli chcesz nazywać
siebie naukowcem, to lepiej pomiń Boga w obrazie rzeczywistości. Scott Todd,
biolog na Kansas State University, komentuje w czasopiśmie Nature: “Nawet
jeżeli wszelkie dane wskazują na inteligentnego projektanta, to tego typu
hipoteza jest wykluczona w nauce, gdyż nie jest ona naturalistyczna.”40 Taka
nauka to wywyższanie się; to subiektywna filozofia świecka; to uniemożli -
wianie podążania szlakiem danych z natury tam, dokąd ten szlak prowadzi, a
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więc jest to zła nauka! Tak zawężony punkt widzenia naukowego doprowa -
dziłby do wykluczenia z kadry naukowej Newtona i Keplera, gdyż niektóre
ich wnioski, dotyczące natury, uwzględniały Boga, a przecież twierdzić, iż Ke-
pler i Newton nie byli naukowcami to blasfemia. A ponadto, jak pisaliśmy pod
koniec roz. 1, pewna liczba współczesnych naukowców także stoi na
stanowisku, iż należy na poważnie rozważyć obecność Boga w naturze.

Nasze tendencje stadne, jak również nasz pęd do społecznej aprobaty,
przetrwania i sukcesu, sprawia, iż wielu naukowców dostosowuje się do
świeckiego wzorca nauki. Widok tego szczelnie zamkniętego pudła, pełnego
naukowców, odkrywa nieco fizyk teoretyczny, Tony Rothman, który pisze:
“Gdy staje się oko w oko z porządkiem i pięknem wszechświata oraz
zdumiewającymi zgodnościami w naturze, to aż korci, żeby wykonać ten
przeskok, oparty na wierze, z nauki w kierunku religii. Jestem pewien, iż wielu
fizyków chciałoby to uczynić. Szkoda tylko, że nie przyznają się do tego.” 41

Pomimo tego, że wielu naukowców wierzy w Boga, to umieszczenie Go w
obrazie naukowym jest, na chwilę obecną, po prostu “niefajne”. Muszą
wystrzegać się widma religii. Zapanował konformizm.

Wszystkie powyższe sugestie są istotne, ale podejrzewam, że trzy ostatnie
z nich mają największe znaczenie. Nauka wyklucza Boga głównie z przyczyn
personalnych i socjologicznych, czyli związanych z postawą naukowców, a nie
ze względu na dane naukowe.

Przez dwa stulecia rozwoju nauki współczesnej, uwzględniano Boga w
materiałach naukowych. A obecnie, pomimo faktu nagromadzenia ogromnej
liczby danych naukowych wskazujących na Boga, został On wykluczony. W
moim pojęciu nauka popełniła największy błąd filozoficzny, na przestrzeni
minionych 150 lat, gdy odrzuciła Boga i podjęła próbę objaśnienia wszystkiego
w sposób naturalistyczny (materialistyczny, mechanicystyczny). Gdyby nauka
nie postąpiła w ten sposób to nie miałaby obecnie do czynienia z niepraw -
dopodobieństwami i licznymi przeszkodami nie do pokonania, z którymi
borykają się obecne interpretacje (Tabela 8.1). W nauce jest miejsce dla Boga.

Synteza
Czy życie ma jakikolwiek sens? Czy ludzkość istnieje bez celu? Czy

jesteśmy przypadkowym wytworem natury? Świecki filozof brytyjski, Ber -
trand Russell, napisał jedną z bardziej sensownych definicji bezsen sowności:
“Lecz jeszcze bardziej bezsensowny, pozbawiony wszelkiego znaczenia, jest
świat, w który każe nam wierzyć Nauka. W takim świecie, gdziekolwiek, nasze
ideały muszą odtąd odnajdywać swoje miejsce. Taki człowiek jest produktem
pozbawionym przeczucia własnego końca; jego pochodzenie, rozwój, nadzieje
i obawy, jego zakochania i przekonania, są jedynie efektem przypadkowego
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układu atomów; nie ma takiego żaru, heroizmu, natężenia myśli i uczuć, które
pomogą zachować życie po drugiej stronie grobu; cały wysiłek pokoleń,
poświęcenie, natchnienie, ten geniusz ludzki, jaśniejący niczym słońce w samo
południe, zmierzają do zagłady w śmiertelnych odchłaniach układu słonec -
znego, a cała ta świątynia ludzkich osiągnięć musi zostać, nieuchronnie,
pochowana pod szczątkami rozpadającego się wszechświata – te wszystkie
rzeczy, o ile nadal podlegające dyskusji, są jednocześnie do tego stopnia oczy-
wiste, iż żaden nurt filozoficzny, próbujący je odrzucić, nie miałby szans.
Tylko na podbudowie tych prawd, wyłącznie na solidnym fundamencie
nieustępliwej dezolacji, uda się zbudować bezpieczne schronienie dla duszy.”42

Jakże niebywała zaciętość! Na szczęście dane naukowe odnoszące się do
Boga (Tabela 8.1) kwestionują russelowski “solidny fundament dezolacji”;
ponadto ciężko jest stawiać sprawę w taki sposób, że życie pozbawione jest
sensu i to co robimy także. Znakomity, dwudziestowieczny filozof, Alfred
North Whitehead, cieszący się znakomitą sławą na uniwersytecie w Cambridge
oraz na Harvardzie, żartuje w następujący sposób z bezcelowości życia:
“Naukowcy, którzy przez całe swoje życie próbują dowieść braku sensu w
naszym istnieniu, stanowią interesujący przedmiot badań.”43 Istnieje rzeczy -
wistość pozanaukowa. Jasno wskazuje na to Houston Smith, pisząc: “Gdy
chcemy wyobrazić sobie jak to jest z tym wszystkim, najlepiej zacząć od
posłużenia się współczesną nauką. Jedocześnie, nie ma nic gorszego jak na
niej poprzestać.” 44

Świecka postawa współczesnej nauki jest szczególnie nietrafna w odniesie-
niu do najgłębszych zagadnień dotyczących życia, takich jak cel dla którego
istniejemy, naszej świadomości, wartości moralnych, woli czynienia dobra lub
zła, miłości i troski o innych. Możemy dodać do tego takie zagadki jak
ciekawość, kreatywność, a także zdolność rozumienia. Są to umiejętności,
których nauka nie odnalazła w zwykłej materii i które zazwyczaj ignoruje, ale
wszyscy zdajemy sobie sprawę, że stanowią one część naszej rzeczywistości
i przyczyniają się do tego, co nadaje życiu sens. Człowiek to nie tylko materia,
co obrazuje Hubert Yockey: “Gdyby życie było wyłącznie materialne, to
zbrodnie Hitlera, Stalina i Mao Tse-tunga nie miałyby znaczenia. Skoro ludzie
to tylko materia, to nie ma różnicy pomiędzy spaleniem tony ludzi, a tony
węgla.”45 Francis Collins, pełniący funkcję dyrektora w National Genome Re-
search Institute, który miał wiele wspólnego z najnowszymi pracami w zakre-
sie mapowania genetycznego (czyli naszego wzoru genetycznego,
skła da jącego się z trzech miliardów baz DNA), sądzi, iż “to, kim jesteśmy i
to, dokąd zmierzamy, musi odbywać się przy udziale jakiejś siły wyższej, która
pełni tu określoną rolę.” Rozważa on ponadto, czy aby na pewno genetyka i
biologia molekularna są w stanie wytłumaczyć nieodłączność uniwersalnej
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świadomości dobra i zła, obecnej we wszystkich kulturach od zarania dziejów
... [oraz] altruistyczną, najwyższą formę miłości, przez Greków zwaną
agape?”46

Gdyby naturalistyczna nauka zaproponowała wiarygodne wyjaśnienia
związane z pochodzeniem materii, życia, a także naszej świadomości, to być
może stałoby się możliwe dopuszczenie myśli, że Boga nie ma. Natomiast
wymowne milczenie nauki świeckiej na ten temat implikuje konieczność ist-
nienia mistrzowskiego projektanta. A ponieważ wydaje się, że jesteśmy
dziełem stworzenia, to mamy wszelkie powody wierzyć, iż nasze życie nie
jest pozbawione sensu i celu, a także że nie wszystko kończy się w chwili
śmierci. Dane naukowe wskazujące na istnienie Boga mówią wszakże o
świetle na końcu tunelu życia.

Nie wierzę, że nasza obecność tutaj jest dziełem przypadku, podobnie jak
nie wierzę w to, że Bóg stworzyłby nas bez powodu. Aczkolwiek wszyscy
posiadamy wolność wyboru i możemy samodzielnie decydować czy nasze
życie posiada sens czy nie, czy ma go istnienie ludzkości, a także czy Bóg ist-
nieje czy też nie. Jest rzeczą bardzo przykrą, że w obliczu wszystkich danych
wskazujących na obecność Boga, wielu naukowców stwierdza, że życie jest
pozbawione sensu. Negowałoby to całą głębię, znaczenie, satysfakcję i
nadzieję związaną z kierowaniem się w życiu ideałami dobra i troski o
innych.47 Takich ideałów próżno doszukiwać się w ewolucyjnej konkurencyj -
ności i teorii przetrwania najlepiej przystosowanych, albo w czysto mechani-
cystycznych interpretacjach naszej natury.

Zajmując się badaniami natury, dochodzę do wniosku, iż musi istnieć Bóg,
który stworzył tak bardzo precyzyjne i niezwykle skomplikowane rzeczy, jakie
odkrywamy. Zaliczam do tego nasze złożone mózgi i siłę intelektu, niezbędną
do rozumowania i rozumienia, a także naszą świadomość oraz sumienie.
Byłoby rzeczą niezwykle osobliwą, gdyby Bóg, tworząc istoty tak bardzo
rozumne, nie pozostawił nam jakiegoś przekazu, tak więc szukam tejże
wiadomości. Najwłaściwszym kandydatem wydaje się tu być Biblia i to nie
tylko ze względu na jej wymowę i szczerość, ale również dlatego, iż
występujący w niej boży, racjonalny związek przyczynowo-skutkowy dok -
ładnie odpowiada takiemuż związkowi odkrytemu przez naukę we wszec -
hświecie. Taki wniosek doskonale pasuje do, szeroko akceptowanej, tezy, którą
omówiliśmy wcześniej48, że powodem dla którego współczesna nauka
rozwinęła się w świecie zachodnim, jest rozsądna logika tradycji judeo -
chrześcijańskiej pochodzącej od Boga przedstawianego w Biblii. Przyglądając
się innym popularnym religiom, takim jak hinduizm, buddyzm, konfucjanizm
czy szintoizm, zauważamy mistycyzm, brak Boga, albo wielobóstwo, czasem
Bogów skłóconych ze sobą, ale nigdy jedynego Boga, pozostającego w
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zgodzie logicznej z Biblią. Taki Bóg przystaje do racjonalności jaką obserwu-
jemy we wszechświecie i w nauce; a konkretnie prawa nauki, które nas
otaczają.

Ktoś może tu zaprzeczyć, bo jednak wciąż trzeba odwoływać się do “nier-
acjonalnych cudów”, czynionych przez Boga, aktywnego w naturze, celem
zrozumienia takich tajemnic jak pochodzenie naszego życia. Niekoniecznie
tak musi być. Nie mamy pojęcia jak działa Bóg. Rzeczy, które na początku
wydają nam się irracjonalne, z czasem mogą wyglądać inaczej, gdy bliżej je
poznamy. Poza tym te “cuda” są na tyle rzadkie, że jeśli nawet się zdarzają, to
nie zaburzą przecież naszego racjonalnego pojęcia rzeczywistości.

Czy wiara wymaga wiary w Boga? Tak. Ale patrząc z perspektywy wszys-
tkich tych danych, które wskazują na projektanta, znacznie łatwiej jest wierzyć
w Boga, niż uwierzyć, że cała ta precyzja, złożoności oraz wymowa tego co
odkrywamy, poukładały się w całość przez przypadek. Ponadto nie bez
znaczenia jest fakt, iż Biblia, którą wydrukowano w miliardach egzemplarzy
i która rozpowszechniana jest na skalę nieosiągalną dla żadnego innego dzieła
drukowanego, stanowi najpowszechniej przyjęty wzorzec życiowy. Pomimo,
iż pisana była przez tuziny autorów, na trzech kontynentach, przez okres 1500
lat, to jej wewnętrzna spójność jest godna uwagi. W moim odczuciu, nauka,
w połączeniu z Biblią, dostarcza najlepszych odpowiedzi na wyjątkowo trudne
pytania.

Zawsze możnaby stwierdzić, że jesteśmy tutaj przez przypadek, jako wynik
splotu wyjątkowo fortunnych okoliczności. Jednakże, z punktu widzenia wielu
skrajnych nieprawdopodobieństw, które pociąga za sobą tego typu myślenie,
takie wyjaśnienie wydaje się nieuzasadnione. Pewien mistrzowski umysł zdaje
się być tu niezbędny. Wykluczenie Boga sprawia, że zbyt wiele poważnych
problemów pozostaje nierozwiązanych. Natura podsuwa Boga jako zamier-
zonego projektanta i to, że nasze istnienie ma sens. Obecnie, nauka, ze swoim
ograniczonym poglądem, nie podziela tego punktu widzenia; lecz stworzenie
przejrzystego obrazu świata wymaga woli brania pod uwagę rozwiązań alter-
natywnych, a nie wykluczania ich. Nauka powinna powrócić na tory tej
otwartości, na których się znajdowała, gdy pionierzy współczesnej nauki
uwzględniali Boga w zarysach swoich dzieł.

Podsumowanie
Przez pierwsze dwa stulecia istnienia nauki współczesnej, opisanie naszej

natury uwzględniało istnienie Boga. Obecne interpretacje naukowe uległy zmi-
anie i wykluczają Go całkowicie. Aczolwiek, wiele współczesnych odkryć
naukowych wskazuje na precyzję i złożoność, której właściwie nie da się
objaśnić jako występujących i zachodzących w sposób naturalny. Na
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szczególną uwagę zasługują niezwykle doprecyzowane siły fizyczne, których
stałe parametry warunkują istnienie zamieszkiwalnego wszechświata, a także
liczne i bardzo zintegrowane złożoności systemów biologicznych. Istnieją też
liczne inne czynniki, których wyjaśnienie wymagałoby sformułowania elabo-
ratów mocno wykraczających poza wyjaśnienia bazujące na zjawiskach natu-
ralnych (Tabela 8.1). Wszystkie te odkrycia wskazują na złożony efekt
przemyślanego działania pewnego projektanta, którego zwykliśmy nazywać
Bogiem.

Nauka odkryła Boga. Dane naukowe wskazują na fakt, iż Bóg jest
koniecznością. Miejmy nadzieję, że rosnąć będzie liczba takich naukowców,
którzy uwzględnią Boga w swoich interpretacjach naukowych.

T
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Słowniczek ważniejszych pojęć

Agnostyk: Wierzący w to, iż nieznane są odpowiedzi na kluczowe pytania
w rodzaju     tych o istnienie Boga lub pochodzenie wszechświata.

Aminokwas: Prosta cząsteczka organiczna zawierająca zasadową grupę
aminową. Aminokwasy mogą być łączone, tworząc białka. Organizmy żywe
posiadają ponad 20 rodzajów aminokwasów.

Antropiczna reguła kosmologii: Koncepcja zakładająca, iż inteligentne
formy życia zaistnieć mogą jedynie w sprzyjających okolicznościach. Istnieje
kilka wersji tej koncepcji.

Ateista: Wierzący w to, że Bóg nie istnieje.
Baza (DNA, RNA): Zwana również bazą nukleotydową. Cząsteczka w

kształcie pierścienia, zawierająca azot i stanowiąca główny składnik nukleo-
tydów. Bazy te stanowią jednostki kodu genetycznego. W DNA oraz RNA od-
kryto pięć różnych rodzajów: adenina, guanina, cytozyna, uracyl (tylko w
RNA) i tymina. Zobacz też: Nukleotyd.

Baza nukleotydowa: Zobacz: Baza (DNA, RNA).
Bezkręgowce: Zwierzęta nie posiadające szkieletu (kręgosłupa). Dla

przykładu: gąbki, robaki, rozgwiazdy, meduzy, ślimaki i kalmary.
Białko: Dużych rozmiarów cząsteczki organiczne zbudowane nawet z setek

aminokwasów. W organizmach żywych znajduje się od kilkuset do wielu
tysięcy różnych typów białek.

Biochemiczna przemiana: Seria następujących po sobie procesów bio-
chemicznych, związanych z działaniem enzymów, które zmieniają cząsteczkę,
aby utworzyć niezbędny produkt końcowy.

Bóg: Najwyższy Byt, będący stwórcą i opiekunem wszechświata. Istnieje
wiele innych form zrozumienia kim jest Bóg. Jedni widzą w nim prawa natury,
a nawet samą naturę. Jeszcze inni wyobrażają sobie różnego rodzaju bogów.

Chromosom: Nitkowata, upakowana forma organizacji materiału genety-
cznego (DNA), która powstaje w procesie podziału komórki.

Cząstka subatomowa: Elementy składające się na budowę atomu, takie
jak: elektrony, protony, neutrony, kwarki, itp.
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Czopek (oko): Fotoreceptor znajdujący się w siatkówce kręgowców. Jest
to komórka reagująca na różne kolory światła. W warunkach jasnego
oświetlenia, czopki odpowiadają za widzenie barwne, a także ostrość widzenia.

Deizm: Przekonanie o istnieniu Boga bezosobowego, który w nic nie in-
geruje.

Deista: Wierzący w filozofię deizmu. Zobacz wyżej: Deizm.
DNA: Powszechnie stosowany skrót oznaczający deoxyribonucleic acid,

czyli kwas deoksyrybonukleinowy, który tworzy bardzo długie molekuły,
przypominające łańcuchy, kodujące informację genetyczną organizmu.
Molekuły DNA mogą składać się z milionów nukleodytów, które są ze sobą
powiązane. Zobacz też: nukleodyt.

Dobór krewniaczy: Proponowana teoria poświęcenia własnego życia w
celu uratowania życia osobnikom blisko spokrewnionym, co sprawia, iż ura-
towane zostają własne geny, gdyż osobniki spokrewnione dysponują podob-
nym ich zestawem.

Elektron: Mała cząstka subatomowa, o ujemnym ładunku elektrycznym,
znajdująca się w obszarze otaczającym jądro atomu.

Elityzm: Świadomość lub wrażenie bycia najlepszym albo posiadającym
wartości nadrzędne w stosunku do większej grupy ludzi.

Enzym: Molekuły białek żywych organizmów, wpływające na zmiany w
innych cząsteczkach, nie ulegając przy tym zmianom lub zniszczeniu.

Eugenika: Nauka o wybiórczym rozmnażaniu rasy ludzkiej oraz gatunków
zwierząt celem eliminacji jednostek o niepożądanej charakterystyce.

Ewolucja: Stopniowy rozwój od form prostych do złożonych. Określenie
stosowane ogólnie w odniesieniu do ewolucyjnego rozwoju życia, od najprost-
szych organizmów do najbardziej zaawansowanych; por. makroewolucja i
mikroewolucja. Termin ten stosowany jest także w kontekście pochodzenia
życia, patrz: ewolucja chemiczna; a także w odniesieniu do stopniowego roz-
woju wszechświata, itp. Powszechnie uważa się, że teoria ewolucji wyklucza
Boga, ale patrz: ewolucja teistyczna.

Ewolucja teistyczna: Teoria ewolucji uwzględniająca udział w niej Boga,
szczególnie przydatna przy rozwiązywaniu trudniejszych zagadnień w rodzaju
źródeł pochodzenia życia albo eksplozji kambryjskiej.

Eksplozja kambryjska: Określenie opisujące fakt, iż przeglądając
poszczególne warstwy geologiczne, zauważymy, iż większość skamielin
królestwa zwierząt pojawia się nagle, w Kambrze. Termin ten nawiązuje do
ewolucjonistycznego fenomenu “eskplozji” ewolucyjnej.

Ewolucja chemiczna: Przemiany chemiczne przedstawiane jako te, które
zachodziły na Ziemi w czasach pierwotnych, zapoczątkowując pierwsze formy
życia.
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Elementy współzależne: Części składowe złożonych systemów, takich jak
atomy czy wzrok, w których poszczególne elementy nie mogą prawidłowo
funkcjonować bez pozostałych; zobacz też: Nieredukowalna złożoność.

Fanerozoik: Część kolumny geologicznej znajdująca się nad Prekambrem.
Jego najniżej położony, główny okres to Kambr. W odróżnieniu od Prekambru,
Fanerozoik obfituje w skamieniałości pochodzące od dużych organizmów.

Fotoreceptor: Fragment komórki, komórka lub organ reagujący na światło.
U kręgowców komórkami takimi są pręciki i czopki.

Gatunki: Organizmy podobne do siebie, które skrzyżowały się lub mogą
to uczynić. Zobacz także: Klasyfikacja organizmów.

Generacja spontaniczna: Koncepcja w myśl której żywe organizmy
powstają z materii nieożywionej.

Gen: Podstawowa jednostka dziedziczności, odpowiadająca za daną
charakterystykę. A także sekwencja nukleotydów w DNA kodująca dane białko
albo transkrypcja takiej informacji.

Informacyjny RNA: RNA, które przenosi informację zawartą w DNA w
jądrze komórkowym do rybosomów.

Inteligentny zamysł: Koncept zakładający, że we wszechświecie dopatrzyć
można się cech świadczących, w sposób obiektywny, o jego przemyślanej bu-
dowie.

Izomer: Jedna z dwóch lub więcej molekuł o identycznych wzorach
cząsteczkowych, ale różniących się rozmieszczeniem atomów w przestrzeni.

Izomery optyczne: Izomery (patrz wyżej: Izomery), które stanowią swoje
lustrzane odbicia i załamują światło w przeciwnych kierunkach.

Kambr: Oddział (okres) Fanerozoiku umiejscowiony najniżej w kolumnie
geologicznej. Charakteryzuje się bogactwem skamielin.

Katastrofizm: Teoria w myśl której zjawiska naturalne, pozostające poza
obszarem naszych współczesnych doświadczeń (ogromne kataklizmy),
wywarły znaczący wpływ na skorupę ziemską poprzez gwałtowne, nagłe i
zarazem krótkie oddziaływanie o zasięgu mniej lub bardziej globalnym.

Kladystyka: Metoda klasyfikacji dobierająca wybrane grupy organizmów
pod kątem ich podobieństw, zwłaszcza tych jedynych w swoim rodzaju.

Kladogram: Rozgałęziony schemat ilustrujący podobieństwa i różnice w
obrębie grupy organizmów. Kladogramy stosuje się zazwyczaj celem zobra-
zowania domniemanych zmian ewolucyjnych.

Klasa (klasyfikacja): Zobacz: Klasyfikacja organizmów.
Klasyfikacja organizmów: Biolodzy często stosują następującą hierarchię

klasyfikacji organizmów. Każda kategoria pod poprzednią jest podgatunkiem
poprzedzającej.
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Królestwo
Typ (zwierzęta) lub Gromada (rośliny)

Klasa
Rząd

Rodzina
Rodzaj

Gatunek  

Kodon: Podstawowa jednostka kodu genetycznego. Każdy kodon składa
się z trzech nukleotydów, kodujących określony aminokwas.

Kontrpłyta (paleontologia): Płyta skalna przylegająca do innej płyty,
zawierającej skamielinę, która tworzy przestrzenną “odbitkę” tejże skami -
eniałości.

Kreacja: Ten termin ma szereg znaczeń. W niniejszej książce nawiązuje
do konkretnego aktu powołania czegoś do istnienia przez samego Boga; w
rodzaju wszechświata, życia, świadomości, itp. Zobacz także: niedawna
kreacja, kreacja progresywna.

Kod genetyczny: 64 kombinacje trzech nukleotydów, odkrytych w DNA
(por. kodon), określających które aminokwasy, spośród 20 odkrytych w orga-
nizmach żywych, znajdą się na konkretnej pozycji w ich molekule białkowej.

Kwarki: Proponowane, małe cząstki subatomowe z których zbudowane są
większe cząstki subatomowe w rodzaju neutronów i protonów.

Kreacja progresywna: Koncepcja w myśl której Bóg stworzył, w miarę
upływu czasu liczonego w eonach, coraz bardziej zaawansowane rodzaje or-
ganizmów.

Kręgowce: Zwierzęta posiadające szkielet bądź kręgosłup. Zaliczamy do
nich ryby, płazy, gady, ptaki oraz ssaki.

Kolumna geologiczna: Sekwencja warstw skalnych w układzie wer-
tykalnym lub chronologicznym. Zazwyczaj przedstawiona jako kolumna w
której najniższe i najstarsze warstwy znajdują się u dołu, przechodząc w
nowsze, aż do najmłodszych na samej górze. Kolumna może przedstawiać ob-
szar miejscowy lub układ warstw skalnych w skali globu.

Kwestie związane z Bogiem: zobacz: Pytanie dotyczące Boga.
Kod genetyczny: 64 kombinacje trzech nukleotydów, odkrytych w DNA

(por. kodon), określających które aminokwasy, spośród 20 odkrytych w orga-
nizmach żywych, znajdą się na konkretnej pozycji w ich molekule białkowej.

Kwarki: Proponowane, małe cząstki subatomowe z których zbudowane są
większe cząstki subatomowe w rodzaju neutronów i protonów.
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Kreacja progresywna: Koncepcja w myśl której Bóg stworzył, w miarę
upływu czasu liczonego w eonach, coraz bardziej zaawansowane rodzaje or-
ganizmów.

Kręgowce: Zwierzęta posiadające szkielet bądź kręgosłup. Zaliczamy do
nich ryby, płazy, gady, ptaki oraz ssaki.

Kolumna geologiczna: Sekwencja warstw skalnych w układzie wer-
tykalnym lub chronologicznym. Zazwyczaj przedstawiona jako kolumna w
której najniższe i najstarsze warstwy znajdują się u dołu, przechodząc w
nowsze, aż do najmłodszych na samej górze. Kolumna może przedstawiać ob-
szar miejscowy lub układ warstw skalnych w skali globu.

Kwestie związane z Bogiem: zobacz: Pytanie dotyczące Boga.
Makroewolucja: Proponowane duże zmiany ewolucyjne organizmów,

zachodzące na wyższych poziomach klasyfikacji, np. pomiędzy rodzinami,
rzędami, klasami, itp. Por. mikroewolucja.

Materialistyczny pogląd: Pogląd filozoficzny głoszący, że materia jest
wszystkim co składa się na rzeczywistość. Bardzo podobne do: mechanicysty-
czny pogląd oraz naturalistyczny pogląd.

Mechanicystyczny pogląd: Pogląd filozoficzny w myśl którego cała nasza
rzeczywistość składa się z materii i ruchu. Bóg nie istnieje. Jest to pogląd
bardzo zbliżony do: materialistyczny pogląd oraz naturalistyczny pogląd.

Mikroewolucja: Drobne zmiany dziedziczne organizmów na poziomie
gatunków w ogólnej klasyfikacji; por. makroewolucja.

Mutacja: Bardziej lub mniej trwała zmiana we wzorze DNA komórki.
Obejmuje zmiany w bazach nukleotydowych, zmiany pozycji genu, usunięcie
lub powielenie genów oraz transfer obcych sekwencji do komórki.

Nauka bezfaktowa: Wywody naukowe bazujące na przypuszczeniach za-
miast faktów.

Nauka historyczna: Rodzaj nauki bazującej w małym stopniu na obiekty-
wnych faktach i takiej gdzie testy są utrudnione. Często dotyczy zdarzeń z
przeszłości, których nie można powtórzyć w ramach eksperymentu naukowego
i stąd  bierze się jej “historyczność”. Nauka historyczna jest przeciwieństwem
nauki eksperymentalnej gdzie powtarzanie badań jest proste.

Nauka współczesna: Nauka obejmująca ostatnie pięć stuleci, charaktery -
zująca się obiektywnością, eksperymentowaniem i obliczeniami. Od niedawna
do jej cech należy także filozofia naturalistyczna (materialistyczna).   

Nieredukowalna złożoność: Złożoność w której rozmaite składniki są
niezbędne, jako całość, dla jej prawidłowego funkcjonowania; zobacz też: El-
ementy współzależne.
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Niezgodność: Znaczna luka w geologicznych warstwach osadowych, gdzie
warstwy nad i pod luką są do siebie równoległe i nie występuje, lub w niez-
nacznym stopniu, erozja warstwy wyrównawczej.

Opinia społeczna: Opinia lub punkt widzenia dominujący w grupie
społecznej. 

Plan: Koncepcja oznaczająca, że coś zostało świadomie stworzone lub za-
projektowane, jako przeciwieństwo zdarzeń przypadkowych bądź wypad-
kowych.

Niedawna kreacja: Koncepcja zakładająca, że Bóg stworzył życie kilka
tysięcy lat temu i stało się to szybko, zgodnie z przekazem biblijnym, w ciągu
sześciu dni.

Nauka: Badanie faktów związanych z naturą oraz ich interpretacja. W niek-
tórych konkluzjach naukowych wyłącza się aktywność Boga w obrębie natury,
ale teza wokół której powstała niniejsza książka zakłada, iż tego rodzaju wyk-
luczanie jest w istocie zawężeniem, które może zakłócić proces prowadzący
do poznania prawdy o naturze.

Naturalistyczny pogląd: Pogląd filozoficzny, dopuszczający wyłącznie
zjawiska naturalne, a tym samym wykluczający wszelkie działania nadprzy-
rodzone. Bóg nie istnieje. Jest to pogląd bardzo zbliżony do materialistycznego
punktu widzenia oraz mechanicystycznego punktu widzenia.

Naturalistyczna ewolucja: Ewolucja wykluczająca Boga. Pozostaje w
kontraście do ewolucji teistycznej (por.), która dopuszcza istnienie Boga tam,
gdzie to konieczne.

Nature-versus-nurture: Spór naukowy wokół tego, czy proces kształto -
wania się osobowości podlega większym wpływom natury (geny) czy biologii
(środowiska).

Neokatastrofizm: Termin używany dla odróżnienia nowego typu katas-
trofizmu, który zakłada szereg dużych katastrof na przestrzeni okresów geo-
logicznych, co pozostaje w kontraście do katastrofizmu klasycznego, który
uznaje za najważniejszy potop biblijny.

Neutron: Jedna z najważniejszych cząstek subatomowych odkrytych w
jądrze atomu. Jest nieco większa od protonu i nie posiada ładunku elek-
trycznego.

Nukleotyd: Podstawowy składnik molekuł DNA i RNA składający się z
bazy, reszty fosforanowej i reszty cukrowej.

Paleontolog: Specjalizuje się w badaniach skamieniałości.
Paradopasowanie: Znacząca luka pomiędzy warstwami skał osadowych,

uformowana w taki sposób, że warstwy nad i pod luką są względem siebie
równoległe, a w samej luce dominuje płaski styk lub w ogóle nie jest widoczna.
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Paradygmat: Co do zasady akceptowalna koncepcja, która w danej chwili
wyznacza obszar poszukiwań, a społeczności skupionych wokół niej prak-
tyków sugeruje możliwe rozwiązania.

Prekambr: Fragment kolumny geologicznej umiejscowiony pod Fanero-
zoikiem. Położony jest tuż pod Kambrem, który stanowi najniższą część
Fanerozoiku. Okres prekambryjski, w przeciwieństwie do Fanerozoiku,
charakteryzuje wyraźna rzadkość występowania skamielin, a te które tam
występują – pochodzą niemal wyłącznie od mikroorganizmów.

Proton: Jedna z podstawowych cząstek subatomowych odkrytych w jądrze
atomu. Jest minimalnie mniejsza od neutronu i posiada dodatni ładunek elek-
tryczny.

Przerywana równowaga: Model ewolucyjny, który zakłada, że gatunki
nie ulegają przemianom przez długie okresy czasu, ale od czasu do czasu zmi-
any te powstają w gwałtownie.

Przesunięcie ku czerwieni: Zjawisko polegające na tym, że linie wid-
mowe, docierające z odległych galaktyk, są przesunięte w kierunku czer-
wonego zakresu spektrum świetlnego. Jest to interpretowane jako odsuwanie
się galaktyki od punktu obserwacji.

Pręcik: Komórka pełniąca funkcję fotoreceptora, o wydłużonym kształcie,
która w siatkówce oka kręgowców reaguje na poziom światła, ale nie na jego
barwę; por. Czopki.

Przetrwanie najlepiej przystosowanych: Koncepcja w myśl której, w
wyniku naturalnej konkurencji, przetrwać mogą wyłącznie organizmy najlepiej
przystosowane do swojego środowiska. Zobacz też: Selekcja naturalna.

Pytanie dotyczące Boga: Tak jak wynika z treści niniejszej książki, pytanie
to odnosi się do kwestii czy Bóg istnieje, czy też nie.

Prawda: To, co w istocie jest rzeczywistością, nie obarczone błędami. Cza-
sem używa się pojęcia rzeczywistości ostatecznej w celu przedstawienia fi-
nalnej prawdy, w odróżnieniu od osobistych przekonań lub uznania czegoś za
prawdę przy założeniu, że może to być obarczone błędami. W niniejszej
książce, o ile nie zaznaczono inaczej, używamy pojęcia prawdy w sensie
rzeczywistości ostatecznej.

Racjonalny: Charakteryzujący się podparciem w faktach, sensowny, przy-
tomny; np. nie głupi bądź absurdalny.

Religia: Wiara w nadrzędny Byt lub byty, któremu należy być posłusznym
i który należy czcić. Istnieje szereg innych definicji, ale przytoczona została
zwyczajowa, a zarazem użyta w niniejszej książce. Religia jest także czasem
rozumiana jako coś czemu należy się oddać, w rodzaju zasad moralnych, a
nawet konceptu świeckiego takiego jak nauka.
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Renesans: Okres historyczny w Europie, trwający od XV do XVII wieku,
następujący po średniowieczu, będący odrodzeniem się sztuki i literatury.
Towarzyszyła mu reformacja, a także, trwający do dziś, rozwój nauki
współczesnej.

Rezonans (mechanika kwantowa): Kombinacja sprzyjających czynników
takich jak energia i cel, które sprzyjają konkretnej reakcji nuklearnej.

RNA: Popularny skrót oznaczający kwas rybonukleinowy. Jest to długi
łańcuch kwasów nukleinowych, przypominający DNA, ale składający się z
cukru zwanego rybozą i nieco innych baz. Zobacz: DNA, Nukleotyd i Baza.

Rodzaj (klasyfikacja): zobacz: Klasyfikacja organizmów.
Rybosom: Kompleks złożony, występujący w komórkach, zbudowany z

różnorodnych białek i RNA. To właśnie w nich następuje translacja aminok-
wasów na białka, w oparciu o formuły pochodzące z DNA.

Selekcja naturalna: Proces przetrwania wyłącznie najlepiej przystoso -
wanych organizmów, spowodowany konkurencją pomiędzy organizmami i
adaptacją w środowisku. Zobacz: przetrwanie najlepiej przystosowanych.

Siła woli: Postępowanie oparte na myśleniu racjonalnym lub działaniu z
rozmysłem. Pozostające w kontraście do postępowania impulsywnego, bądź
uzależnionego od genetyki albo innych czynników na które osoba nie ma
wpływu.

Świadomość: Osobiste odczucie i świadomość faktu, że istniejemy.
Świeckie: Coś, co nie jest kojarzone z religią ani z przekonaniami religi-

jnymi.
Średniowieczna pomroczność: Wyrażenie używane celem wskazania na

kiepską komunikację i koordynację aktywności intelektualnej w Europie, przez
stulecia poprzedzające tzw. “odrodzenie edukacji”. Owo przebudzenie, zwane
renesansem, przypadało na okres od XIV do XVI wieku, zapoczątkowując
naukę współczesną.

Socjobiologia: Badania z zakresu ewolucji zachowań społecznościowych
wśród zwierząt, w tym ludzi.

Supernowa: Gwiazda, która gwałtownie wybucha, powodując powstanie
tymczasowego, niezwykle jasnego, wspaniałego obiektu.

Teoria kwantowa: Zwana także mechaniką kwantową. Teoria ta ma
szczególne znaczenie na poziomie atomowym i zawiera koncepcję dotyczącą
energii, która pojawia się w postaci nieciągłych porcji, a także taką, iż niektóre
formy oddziaływania atomowego i subatomowego są przewidywalne jedynie
statystycznie.

Transportujący RNA: Nieduża sekwencja RNA, której zadaniem jest
przyłączanie konkretnych aminokwasów na właściwym miejscu podczas kon-
struowania białek w rybosomach.
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Typ (klasyfikacja): zobacz: Klasyfikacja organizmów.
Uniformitaryzm: Koncepcja w myśl której procesy geologiczne były w

przeszłości podobne do dzisiaj obserwowanych, pod względem ich typów oraz
częstości występowania. W skrócie można powiedzieć, że “teraźniejszość jest
kluczem do przeszłości”. Por. katastrofizm.

Wielki Wybuch: Szczególny rodzaj osobliwości,  który miał mieć miejsce
w początkach wszechświata i który zamienił kosmiczny pyłek w rozszerzający
się kosmos.

Wolna wola: Siła umożliwiająca działanie zgodne z indywidualnymi de-
cyzjami.

Względność: Teoria w fizyce, która uznaje uniwersalną naturę światła i
względny charakter relacji pomiędzy czasem i przestrzenią, itp. z punktu
widzenia poruszającego się obserwatora.

Złożoność: Związek zachodzący pomiędzy rzeczami albo zjawiskami. W
tej książce stosujemy ten termin szczególnie celem wskazania na te rzeczy,
których prawidłowe funkcjonowanie jest od siebie wzajemnie zależne.

Zupa organiczna: Mieszanina przypominająca rosół, o której mówi się,
że mogła występować w okresie wczesnej Ziemi, zawierająca rozmaite
związki organiczne z których, być może, powstała pierwsza forma życia.
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Origin of Species, skrytykowany przez Owena 165.0-165.7
Osorio, Daniel 117.5
Ostrom, John 169.3-170.0
Overman, Dean 60.4, 60.8, 61.1, 61.4, 87.7, 88.7
Owen, Richard, interpretacja Archaeopteryxa 168.1-168.4
Owen, Richard, krytykuje The Origin of Species 165.0-165.7
Owen, Richard, skrytykowany przez Darwina 165.7-165.9

Paley, William 100.9-101.8
Paradygmaty, dominacja w nauce 162.2-164.9, 220.1-221.3
Paradygmaty, opis 162.2-164.9
Paradygmaty, potencjał 177.8-178.5
Parakonformizmy, wyzwanie dla skali czasu geologicznego 149.4-150.9
Pascal, Blaise 18.2-18.4
Pasteur, Louis 73.0-74.0, 87.0, 164.8
Pearcey, Nancy R 29.6
Penrose, Roger 54.5, 124.1
Pionierzy współczesnej nauki, ich przekonania religijne 17.6-19.0
Pitman, Sean 126.6, 126.8
Planck, Max 40.3, 177.9
Płaska Ziemia, fałszywe oskarżenia  179.1-179.6
Pochodne czynniki w kladogramach 145.3-146.9
Pochodzenie węgla 48.4-49.8
Pochodzenie życia, alternatywy dla tradycyjnej ewolucji chemicznej 85.3-

86.5
Pochodzenie życia, patrz również: Ewolucja chemiczna
Pochodzenie życia, zbyt mało czasu 139.7-143.2
Polanyi, Michael 231.8
Polkinghorne, John, na temat początków rozumienia 123.4
Polkinghorne, John, wiara w Boga, 25.5-25.7
Potęgi dziesięciu w liczbach 8.0-8.9
Prawa natury, pochodzenie 53.1-54.9
Prawda, cel naszych poszukiwań 209.3
Prawdopodobieństwo powstania prostego mikroorganizmu 83.4
Prawdopodobieństwo precyzyjnej relacji sił grawitacji i elektromagnety-

cznych 51.1-51.9
Prawdopodobieństwo utworzenia się 2000 typów cząsteczek białkowych

83.2
Prawdopodobieństwo utworzenia się białka 78.0
Prawdopodobieństwo utworzenia się wszechświata 54.5
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Prawdopodobieństwo, okres czasu niezbędny do utworzenia się konkretnej
cząsteczki białkowej 140.3-141.9

Prawdopodobieństwo, wstęp 47.1-47.7
Principia 13.8-14.4
Principles of Geology 135.3-135.8
Projekt jako odpowiedź na teorię dopracowanego wszechświata 57.9-58.9
Provine, William 205.6
Przestrzeń, trójwymiarowa 52.4-53.0
Przesunięcie ku czerwieni 42.9-43.0
Przetrwanie najlepiej przystosowanych, patrz: Selekcja naturalna
Ptak z ogonem dinozaura, skamielina 174.6-177.8
Ptaki, ewolucja 168.6-174.6
Pytanie o Boga, 23.8

Radiometryczne datowanie, zakwestionowane przez parakonformizmy
149.8-150.0

Reading HG 186.4
Redi, Francesco 72.3-72.7
Rees, Martin 45.7, 49.6, 56.9, 98.1
Religia, objaśnienia materialistyczne 199.6
Religijne przekonania, Dawkins, Gould, Maynard Smith,  201.1
Religijne przekonania, geologowie Hutton i Lyell 135.9-136.1
Religijne przekonania, pionierzy współczesnej nauki 17.6-19-0
Reprodukcja, początki 83.5-84.8, 107.1-107.5
RNA 70.2, 79.9-80.7, 86.0-86.2
Rose, Hilary 203.6
Rose, Steven 203.6 
Ross, Hugh 45.3, 55.0, 57.6, 59.8, 59.9, 60.4, 60.7, 60.9, 61.5
Ross, Marcus 155.1
Rowe, Timothy 176.3
Ruse, Michael 81.9, 128.7, 128.8, 153.8, 186.6, 188.7, 188.8, 188.9, 202.3,

211.6, 211.7, 211.8, 239.4
Russell, Bertrand 234.6
Russell, Jeffery  179.3
Rzeczywistość, więcej niż materialistyczna 206.0-206.4

Sagan, Carl 196.9
Samooszukiwanie się w nauce 222.0-222.5
Schematy myślenia, zmiany na przestrzeni wieków 230.4-230.7
Scientists Confront Creationism 224.9-225.0
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Scopes i “Małpi proces” 178.5-179.1
Sedgwick, Adam 150.0
Segerstråle U, 189.2, 211.6, 211.8, 212.0
Segregowanie cząsteczek niezbędnych dla życia 76.2
Sekularyzm w nauce 222.6-226.2
Semmelweis, Ignaz 67.3-69.1, 229.3
Shermer, M 211.6, 238.3
Siła wyboru 203.7-206.7
Siły fizyczne 49.8-51.9, 63 Tabela 2.1, 226.9-227.2
Simpson, George Gaylord 109.3
Skamieliny, brakujące ogniwa 148,7-152.6
Skamieliny, ignorowane podczas ustalania relacji ewolucyjnych 147.8-

148.6
Skamieliny, oczekiwanie konkretnej ciągłości 152.4
Słaba siła nuklearna 50.2-50.4
Slipher, Vesto 42.2
Słońce, precyzja orbity 47.8-48.0
Słońce, źródło energii 48.1-48.4
Słoneczny system, opis 36.1-37.4
Słuch, zmysł 107.9-108.0
Smak, zmysł 107.6-107.9
Smith, Huston 220.8, 235.4
Snow, Charles 194.2 
Soapy Sam, debata 179.6-180.3
Sociobiology 199.1-199.8
Socjobiologia, batalia o 197.4-203.7
Socjobiologia, krytyka 202.0-203.2
Socjologia nauki 182.0-183.6
Sokal Hoax 206.8-208.9
Sokal, Alan 207.1
Społeczny darwinizm 200.0
Spontaniczne powstanie, batalia 71.8-74.2
Spontaniczne powstanie, nauka akceptuje i odrzuca 74.1
Standish, Tim 89.1, 191.9
Subatomowe cząstki, ich masa 52.0-52.3
Surtsey 133.3-134.1
Synapomorfie w kladogramach 145.3-146.9

Teoria kwantowa 40.1-40.8
Thaxton, Charles 88.6, 89.0

241

naukaob_pojlski06_Layout 1  8/27/2018  2:10 PM  Page 241



The Blind Watchmaker 222.8
The Demon-Haunted World 197.0
The God Delusion 224.2
The Moral Animal 203.4 
The Origin of Species, patrz: Origin of Species
The Selfish Gene 199.4
The Structure of Scientific Revolutions 163.8
The Triumph of Evolution and the Failure of Creationism 196.8
The Triumph of Sociobiology 202.8
Theory of the Earth 134.8
Tipler, Frank 55.4
Titov, Gherman 24.9
Trylobita oko 111.7-112.1

Umysł 122.8-124.5
Uniformitarianizm, definicja 134.4
Uniformitarianizm-katastrofizm kontrowersja 134.2-138.6 

Valentine, James W 147.6
von Linné, Carl 18.8-18.9

Wagner, Johann, ocena Archaeopteryx’a 167.3-167.7
Wald, George 139.8
Wegener, Alfred 162.3-163.0, 229.3
Węgiel, rezonans 48.5-49.8
Wells, Jonathan 29.8, 177.7
Whitehead, Alfred North, 26.0, 235.2
Wiara w kreację, populacja USA 19.4-19.6
Wiara, łatwiej uwierzyć w Boga niż w prawdopodobieństwo 237.2
Wić w mikroorganizmach 69.4
Wickramasinghe, Chandra 83.4
Wiele wszechświatów, odpowiedź na teorię dopracowanego wszechświata

56.5-57.9
Wielki Kanion, eksplozja kambryjska 158 ilustracja 5.2
Wielki Kanion, parakonformizm 158 ilustracja 5.2
Wielki Wybuch 44.5-46.7
Wilberforce, Bishop Samuel, debata 179.7-180.4
Wilder-Smith, AE 238.4
Wilson, EO i socjobiologia 199.1-203.3
Wirusy, nie kwalifikują się jako samodzielne, żywe organizmy 71.4-71.7
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Wolna wola 203.7-206.7
Współzależne części oka 113.6-114.4
Współzależne elementy, opis 98.3-101.8
Wszechświat, bezkres 37.0-38.3
Wszechświat, doskonale dopracowany 46.8-54.9, 63 tabela 2.1 
Wszechświat, koncepcje powstania 39.8-40.2
Wszechświat, opis ogólny of 33.3-36.1
Wszechświat, prawdopodobieństwo powstania 54.5
Wszechświat, reakcje na dowody doskonałego dopracowania of 54.9-58.9
Wszechświat, rozszerzający się 42.2-43.9
Wszechświat, skład 38.4-39.7
Względność 40.8-42.1

Xu, Xing 176.3-177.0

Yockey, Hubert 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 133.1, 141.4, 141.5, 141.6, 223.9,
235.6

Złożoność, definicja 100.3
Zupa, ciepła organiczna, gdzie to było? 75.8-76.1
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