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PREFAŢĂ
Are fiinţa umană vreo însemnătate sau vreun scop? Există Dumnezeu?
Dacă există, de ce îngăduie atâta suferinţă? Oare nu dă ştiinţa răspunsuri
adecvate şi fără să-l ia în considerare pe Dumnezeu? Aceste întrebări nu dau
pace gândurilor noastre atunci când căutăm răspunsuri referitoare la originea
noastră, scopul şi, în final, destinul nostru. Puţini oameni pot ignora aceste
enigme tuburătoare care apar atunci când ne gândim apariţia noastră misterioasă. Întrebarea despre existenţa lui Dumnezeu este întrebarea care nu va
dispărarea niciodată.
Din fericire, când se ajunge la problema originii, totul este doar presupunere. În ultimii ani, mai mulţi oameni de ştiinţă au făcut o serie de
descoperiri remarcabile, care relevă atât precizia cât şi complexitatea existente în lume, aşa că este foarte dificil a spune că totul a apărut din întâmplare, de la sine. Se pare că un Dumnezeu foarte inteligent este implicat în
designul(proiectarea) complexităţii nemaipomenite ce o întâlnim pretutindeni în univers.
Unii oameni de ştiinţă vor spune imediat că ştiinţa nu poate lua în considerare pe Dumnezeu, deoarece ştiinţa şi Dumnezeu reprezintă două
domenii diferite de gândire. Din nefericire, asemenea punct de vedere conferă oamenilor de ştiinţă un punct de vedere limitat, care le limitează posibilitatea de a afla adevărul în întregime. Ştiinţa nu-l poate găsi pe Dumnezeu
atât timp cât îl exclude din câmpul ei de cercetare. Dacă ştiinţa doreşte să
confere sens şi adevăr răspunsurilor la întrebările noastre cele mai profunde,
ea trebuie să iasă din închisoarea secularismului în care se află acum. Ştiinţa
trebuie să fie deschisă faţă de posibilittea existenţei lui Dumnezeu şi să nu-l
excludă ca pe ceva ce aparţine unui alt domeniu al cercetării. Această carte
abordează problema existenţei lui Dumnezeu din persectiva ştiinţei, sau altfel spus, o cercetare sinceră a adevărului, permiţând datelor din natură să
ne conducă acolo unde ele ne pot conduce. Ştiinţa se complace frecvent în
diferite speculaţii şi ipoteze cum ar fi existenţa unui alt univers în afara celui
pe care îl ştim sau că viaţa a apărut din întâmplare, de la sine. Pentru a fi consecventă, ştiinţa trebuie să fie dispusă să analizeze şi posibilitatea că
Dumnezeu există. Asemenea deschidere în gândire ar putea fi importantă, în
caz că Dumnezeu există cu adevărat.
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Este interesant că, în ceea ce priveşte existenţa lui Dumnzeu, pionierii ştiinţei moderne, cum au fost Boyle, Pascal, Linne şi Newton, l-au inclus pe
Dumnezeu în punctul lor de vedere ştiinţific. Ei au vorbit deseori despre
Dumnezeu şi pentru ei studiile ştiinţifice au fost descoperirea legilor pe care
le-a creat Dumnezeu. Aceşti intelectuali remarcabili au arătat cum pot merge
împreună ştiinţa şi Dumnezeu în studiul naturii. Din acel moment drumurile
ştiinţei şi ale lui Dumnezeu s-au despărţit, iar astăzi ştiinţa ignoră pe Dumnezeu. Mai mult, există unii oameni de ştiinţă care sunt foarte îngrijoraţi de
faptul că preluarea societăţii de către oamenii religioşi ar putea pune serios
în pericol ştiinţa. Pe de altă parte, există sugestia unei reînnoiri a interesului
faţă de existenţa lui Dumnezeu din partea unor oameni de ştiinţă sau academicieni. Aceasta se datorează recentelor descoperiri remarcabile cum sunt
valorile exacte ale forţelor de bază din fizică şi fenomenele biochimice deosebit de complexe la organismele vii. Aceste descoperiri au adus mari îndoieli asupra oricărei sugestii că toate au apărut din întâmplare, de la sine, şi
a devenit mult mai rezonabil a crede în Dumnezeu decât a crede în improbabilitatea extremă că ceea ce se află în natură a apărut de la sine, fără
Dumnezeu.
Această carte se ocupă pe larg de această temă, ceea ce este important
pentru un punct de vedere complet, de altfel cum şi merită problema existenţei lui Dumnezeu. Deoarece cele mai importante controverse în ceea ce
priveşte existenţa lui Dumnezeu provin din partea ştiinţei, discuţia se focalizează în jurul temelor legate de ştiinţă. Pentru a ajuta cititorul să evalueze
descoperirile şi concluziile ştiinţei, am inclus o serie de rapoarte cu privire la
felul în care oamenii de ştiinţă ajung la descoperirile lor, dând o atenţie
deosebită amănuntelor legate de problema existenţei lui Dumnezeu.
Această carte începe cu o scurtă analiză istorică, care ne descoperă faptul surprinzător că patru din zece oameni de ştiinţă din Statele Unite cred
într-un Dumnezeu personal, care răspunde la rugăciunile lor. Paradoxal este
faptul că, aproape nici unul din aceştia nu publică ceva despre Dumnezeu în
revistele de ştiinţă sau în manuale. Ceea ce cred oamenii de ştiinţă şi
punctele lor de vedere ştiinţifice pot fi lucruri foarte diferite. De aceea
această carte discută despre mai multe probleme cheie legate de existenţa lui
Dumnezeu. Ea include complexitatea organizării materiei în univers şi precizia forţelor fizicii. Apoi urmează mai multe teme legate de biologie care
includ originea vieţii, codul genetic şi structurile complexe cum sunt ochiul
şi creierul. În continuare se dezbate problema timpului prezentat de evoluţie
când se ana-lizează raportul fosilic. Se demonstrează că perioadele geologice lungi sunt neadecvate pentru ipotezele improbabile ale evoluţiei.
Ultima treime a cărţii se ocupă de întrebările intrigante, având în vedere
că atâtea argumente cer existenţa lui Dumnezeu pentru a explica ceea ce
vedem, de ce oamenii de ştiinţă tac şi mai departe despre El? Această întrebare este abordată din perspectiva sociologică a ideilor dominante, cum este
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evoluţia, exclusivismul şi elitismul unui grup de oameni de ştiinţă. Concluzia
cărţii este că ştiinţa oferă multe dovezi că există Dumnezeu. Există speranţa
că oamenii de ştiinţă vor permite ca Dumnezeu să se întoarcă în perspectiva
ştiinţei, cum a şi fost în cazul pionierilor ştiinţei moderne.
Această carte dezbate în general, două aspecte puternic conflictuale
despre lume. Pe de o parte, sunt aceia care limitează realitatea la ceea ce pot
vedea în natură, pentru ei aceasta este tot ceea ce există. Această atitudine se
potriveşte cu atitudinea ştiinţifică care îl exclude pe Dumnezeu. Alţii cred că
există o realitate transcendentă deasupra a ceea este evident şi observabil.
Pentru ei există şi o finalitate a existenţei noastre - există Dumnezeu care nea creat, incluzând şi factorii cum sunt: conştiinţa noastră, discernământul,
grija pentru alţii şi sentimentul pentru dreptate. Cu alte cuvinte, în realitate
există mai mult decât materia simplă observabilă şi există un scop al existenţei noastre. Oricare dintre aceste două puncte de vedere am adopta, aceasta va avea o influenţă adâncă asupra punctului nostru de vedere faţă de lume
şi a filozofiei personale. Această dezbatere presupune că despărţirea acestor
două puncte de vedere în realitate nu este valabilă. Date simple ne forţează
de fapt să concluzionăm că se întâmplă ceva neobişnuit şi că un Dumnezeu
transcendent raţional a fost implicat în complexitate creaţiunii, pe care o
descoperim prin simpla observare.
Este această carte obiectivă? Este nepărtinitoare? Din păcate, răspunsul
la ambele cazuri este nu. Cine poate să afirme că este pe deplin obiectiv? Pe
de altă parte, în mod deosebit am încercat să rămân loial în relaţia cu faptele,
concentrându-mă asupra celor mai optime. Invit pe cititor să tragă o concluzie pe baza datelor, şi nu din concluzii impuse. Această carte este pur şi
simplu o analiză a interpretărilor dominante. Unele concluzii nu sunt în conformitate cu atitudinea oficială ştiinţifică. Dacă dorim să îmbunătăţim punctele de vedere adoptate, trebuie să fim pregătiţi şi să ne îndepărtăm de ele.
Unele cuvinte din text cum sunt: adevărul, ştiinţa, religia, Dumnezeu,
evoluţia şi creaţiunea, sunt foarte importante în această dezbatere dar au
diferite însemnătăţi şi se folosesc diferit. Cititorul ar trebui să folosească
dicţionarul de la sfârşitul cărţii pentru a înţelege însemnătatea lor, care se
foloseşte în această dezbatere. În unele cazuri am identificat deosebita lor
utilizare în text.
Ocupându-mă mai mult de 50 ani de conflictul dintre ştiinţă şi religie,
înţeleg foarte bine cum aceste atitudini despre lume, care determină filozofia
personală a omului, pot fi încărcate emoţional. Sunt la fel de conştient că
pentru unii atitudinea mea va fi neplăcută. Îmi pare foarte rău pentru asta. Cu
toţii avem mult de învăţat unii de la alţii şi i-aş ruga pe aceia care au alte
păreri să contribuie în continuare la fondul global de cunoştinţe ale omenirii.
Ariel A. Roth
Loma Linda, California
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Menţiune despre numerele mari
Sunt conştient că unii cititori au aversiune faţă de numere. Eu sunt fascinat de ele, dar am încercat să mă rezum la minimum.Uneori am fost nevoit
să întrebuinţez numere foarte mari. Pentru o comparaţie rapidă, în loc de a
scrie numere lungi, pur şi simplu folosesc convenţia de a scrie numere mici
cu exponent după numărul obişnuit 10 ca să arăt numărul de zerouri prezent
(puterea lui zece). Iată ilustrarea acestui sistem:
101 = 10
102 = 100
103 = 1000 = o mie
104 = 10.000
105 = 100.000
106 = 1.000.000 = un milion
107 = 10.000.000
108 = 100.000.000
109 = 1.000.000.000 = un miliard
1010= 10.000.000.000
Etc.
Numerele mici exponenete arată de câte ori se înmulţeşte numărul zece
cu el însuşi şi este la fel ca şi numărul zero care se scrie în mod obişnuit.
Acest lucru îl scuteşte pe cititor ca să numere toate zerourile din numerele
mari şi îl ajută pentru comparaţii. De exemplu, se poate vedea uşor că
numărul 1019 are două zerouri mai mult decât 1017 ( ca să nu se numere zerourile când ele ar fi scrise).
În acest sistem, trebuie să avem în vedere că, fiecare zerou măreşte şi
înseamnă că fiecare număr este înmulţit cu zece; 103 (1000) este de 10 ori
mai mare decât 102(100) şamd.
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Capitolul 1

Poate un om de ştiinţă să creadă în
Dumnezeu?
Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este oarbă.1
Albert Einstein

Neobosit
Profund consacrat religiei, a scris detaliat despre profeţiile biblice ale
cărţii Daniel şi Apocalipsa; a fost membru al comisiei de construcţie a
cinzeci de biserici din jurul Londrei şi a ajutat la distribuirea de Biblii
săracilor.2 A fost preot, teolog sau misionar? Nimic din acestea. A fost
unul pe care mulţi îl consideră ca fiind cel mai mare om de ştiinţă din
toate timpurile. Este vorba despre Isaac Newton, omul care a întrecut de
departe pe toţi luminaţii vremii, pe care i-a ajutat să stabilească temeliile
ştiinţei moderne. Viaţa lui a arătat un adânc respect faţă de Dumnezeu şi
o consacre profundă Lui, printr-o cercetare ştiinţifică.
Isaac Newton (fig.1.1) a venit pe lume ca un dar de Crăciun în anul
1642, în Anglia, dar din nefericire,tatăl lui murise cu trei luni înainte de
a se naşte. Isaac părea născut prematur şi era atât de mic că putea încăpea într-un vas de un litru. Paradoxal, începuturile lui slabe dintr-o familie neînvăţată şi necunoscută, au produs un lider al filozofiei timpului
său. Despre tatăl său, care n-a fost sărac, se spune că n-a ştiut nici să se
semneze. Copilăria lui Isaac a fost un mozaic al experienţelor carcterizate
de o dorinţă arzătoare de a calcula cel mai bun proiect pentru toate
formele de construcţii mecanice, cum ar fi zmeii copiilor şi ceasornicul
solar. A iubit cărţile şi a avut puţini prieteni, a iubit ştiinţa mai mult decât
tovărăşia. El n-a fost înţeles şi preţuit întotdeauna pe deplin. Când a plecat de acasă şi s-a înscris la Universitatea Cambridge, slujitorii lui s-au
bucurat şi au comentat că el nici nu este bun pentru altceva decât pentru
universitate.3 Este descris ca fiind “neobosit”4, avea tendinţa să lucreze
singur şi foarte intens la diferitele lui proiecte, uitând uneori să mănânce
sau să doarmă.
La Cambridge, Newton s-a remarcat repede şi a devenit membru de
onoare al facultăţii. A trimis la Societatea Regală din Londra un tip nou
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Figura 1.1. Sir Isaac Newton. Pictură de
Sir Godfrey Kneller în jurul anului 1689.

Fig. 1.2. Telescopul pe care Sir Isaac
Newton l-a construit şi l-a dat Societăţii
Regale în 1671.

de telescop, pe care el îl construise (fig.1.2). Acesta a produs mare senzaţie şi entuziasm şi foarte curând a atras atenţia celor mai mari astronomi europeni. Puţin mai târziu, Newton a trimis Societăţii Regale documente detaliat pregătite despre însuşirile luminii şi culorile ei, care au
fost mult apreciate. A fost reticent în a-şi prezenta noile invenţii şi deseori unele proiecte le-a prezentat abia la un an după ce l-a început. A editat doar puţine din lucrările sale “dar fiecare parte a fost un monument
indestructibil al genialităţii lui”.5
Probabil că a fost inevitabil ca apariţia bruscă a acestui tânăr, fără
experienţă, dar un foarte reuşit om de ştiinţă, să provoace şi unele critici
din partea gărzii conservatoare; iar în cazul lui Newton aceasta s-a întâmplat foarte repede. S-a ajuns la mai multe conflicte şi istoricii au scris
foarte mult despre ele. Newton a ştiut să fie un oponent dur. După mulţi
ani de consacrare asupra invenţiilor sale, uneori a fost atât de greu să fie
răbdător cu aceia care abia dacă au cugetat la ideile lui, dar niciodată nu
le-au înţeles, însă au hotărât ferm să se împotrivească lor.
Un conflict de lungă durată s-a derulat între Newton şi Robert Hooke,
custodele Experimentelor de la Societatea Regală. Hooke nu a fost un om
de ştiinţă simplu, ci la graniţa unui geniu. El a scris o dezbatere
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“Micrographia”, de asemenea despre lumină şi teme optice. Hooke s-a
considerat pe sine autoritate finală pentru multe lucruri şi a avut obiceiul
insuportabil să constate că a ajuns singur la majoritatea descoperirilor.
Când s-au deszbăbut la Societatea Regală ideile lui Newton, Hooke s-a
grăbit să remarce că majoritatea ideilor lui se găsesc deja în cartea lui,
Micrographia. Newton, care atunci nu era acolo ci la Cambridge, în final,
a remarcat că majoritatea ideilor lui Hooke despre lumină proveneau de
la cunoscutul om de ştiinţă Renee Decartes! Hooke i-a sugerat lui
Newton, ca unui începător, că trebuie să contiunue lucrările sale la telescoape, dar domeniul experimentării luminii să-l lase pe seama celor care
au elaborat deja concepte satisfăcătoare.6
Conflictul a fost dur. În Londra liderii intelectuali s-au adunat în mare
secret într-un loc numit cafeneaua lui Joe. La aceste întâlniri s-a discutat
despre ideile lui Newton şi acolo, după toate aşteptările, Hooke a constatat că Newton a adoptat unele din ideile sale originale.7 S-a discutat şi
despre natura luminii, lucru care şi astăzi este destul de neexplicat, ca şi
despre ceea ce produce diferitele culori ale luminii. Newton care a efectuat multe experimente pe acestă temă, şi a eliminat repede argumentele
lui Hooke ca fiind eronate. Aceste dispute au fost duse ani de zile până la
moartea lui Hooke. “Lui Hooke, concluzionează un istoric, Newton i-a
fost un rival puternic; Pentru Newton, Hooke a fost doar un şacal plictisitor, plângăreţ, insuportabil, neputincios de a se hrăni printre lei.”8
Şi alţii, pe lângă Hooke, au contestat conceptele lui Newton despre
lumină. Pe ţărmul european, un bătrân învăţat iezuit din Liege, Belgia,
care s-a denumit pe sine Linus, s-a preocupat de ideile lui Newton despre
lumina colorată. El a experimentat cu prisme ca şi Newton, şi a constatat
că diferitele culori a luminii se datorează norilor. Când Linus a transmis
părerile sale Societăţii Regale, Newton a răspuns la îndrumările date de
Linus pentru realizarea acestui experiment cheie şi care va rezolva
această problemă, şi a cerut de la Societatea Regală ca să-l realizeze. Mai
departe o copie din Liege ne arată că Linus între timp a murit, însă,
ucenicul său loial John Gascoines a fost pregătit ca să continue lupta lui
împotriva lui Newton. Sugestia că Newton a efectuat experimentul său
doar o singură dată reflectă atât o ignoranţă patetică a lui Newton cât şi
superficialitatea comentariilor din Liege. Acel experiment cheie pe care
l-a sugerat Newton a fost realizat în final la Societatea Regală, în
prezenţa lui Hooke, şi putem presupune că el însuşi a fost emoţionat de
finalitatea lui.9 Rezultatele au fost exact aşa cum le-a presupus Newton.
La prima vedere se pare că ar fi influenţat contestaţiile din Liege, dar nu
s-a întâmplat aşa. Un alt profesor, Antony Lucas, a preluat lupta împotri13

va lui Newton, dar foarte curând, a devenit chiar evident că Lucas şi
Newton se află pe două niveluri obiective diferite. Newton, în final, a
cerut ca scrisorile de la Lucas să nu mai ajungă la el.
O altă luptă şi mai cunoscută a fost între Isaac Newton şi Gottfried
Wilhelm Leibniz, în care s-a disputat care dintre ei a descoperit mai întâi
procedeurile matematicii speciale a calculului integral. Aceasta nu a fost
doar o luptă între doi rivali, ci ea a primit şi un caracter internaţional.
Germanul Leibniz a avut mulţi adepţi, în general de pe ţărmul Europei,
care au atribuit această descoperire lui; în Anglia Societatea Regală a slujit ca o bază loială lui Newton susţinându-l ca inventator. Fiecare dintre
rivali s-au învinuit reciproc că ar fi furat calculul integral de la celălalt.
Această enigmă, care a fost supusă cercetărilor obişnuite şi raportată în
multe scrieri, este foarte complexă şi foarte intrigantă, dar îi lipsesc câteva detalii ştiinţifice pentru a fi definitiv rezolvată. În general, discipolii
sunt de acord că ambii au descoperit calculul integral în mod independent, 10 Newton înainte de Leibniz, dar Leibniz a fost primul care a editat simbolurile calculului integral, pe care el le-a dezvoltat şi care mai
sunt încă şi astăzi cele care se învaţă la orele de matemetică. În timp ce
disputa s-a răspândit, tabăra lui Newton l-a condamant pe Leibniz că
încearcă să ignore o scriere, care a primit-o de la Newton şi în care i s-a
sugerat acest calcul integral. Pe de altă arte, sunt acte de acuzare că
Newton ar fi influenţat ca rapoartele de la Societatea Regală să-i atribuie
lui descoperirea calcului complex mult mai înainte decât lui Leibniz.
Newton a fost preşedintele acestei organizaţii ultimii 24 ani ai vieţii sale,
când s-a desfăşurat acest conflict. Referitor la calculul complex al lui
Leibniz, Newton a fost de părere că o invenţie se acceptă doar aceluia
care o descoperă primul şi nu aceluia care o găseşte mai târziu.
Isaac Newton se poate condamna doar pentru singurătate, în special
în tinereţe, şi cu toate că s-a ferit de confrutări, nu s-a eschivat să
folosească forţa intelectului său şi poziţia sa pentru a minimaliza lucrările
acelora care i s-au împotrivit. Cum era de aşteptat a existat în el şi o parte
mai blândă. Când verişorul său s-a îmbolnăvit de o boală malignă, mama
sa l-a mânâiat până la însănătoşirea lui, dar în final s-a îmbolnăvit şi ea.
Când a auzit aceasta Isaac a părăsit imediat Cambridge şi s-a îndreptat
repede spre casă ca să se îngrijească de mama lui. Una din rudele lui a
scris că Isaac ar fi stat întreaga noapte cu ea pansându-i rănile cu mâinile
sale, folosind îndemânarea sa, prin care a fost cunoscut, pentru a-i uşura
suferinţa.11 Dar toată osteneala şi grija lui faţă de ea n-au putut să
oprească această boală şi în final, mama lui a murit. Cu toate că relaţiile
sale familiale de mai înainte au fost tensionate din cauza celei de a doua
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căsătorii a mamei sale, el a rămas un fiu credincios. Ca executor al testamentului ei, el a văzut că ea dorea să fie îngropată alături de tatăl lui, pe
care el nu-l văzuse niciodată.
Newton, care era reticent în a publica ceva, a publicat rezultatele a
multor ani de studii în “Principia”12, care a fost salutată ca “poate cel mai
mare eveniment din istoria ştiinţei - cu siguranţă cel mai mare din ultimii
ani”13; mai mult “nimeni în viaţă nu a putut să întreacă originalitatea sau
puterea acestei lucrări. Newton a devenit înaintaşul gândirii ştiinţifice şi
nu există nimeni care ar putea încrucişa săbiile cu el”.14 Importanţa
lucrării în trei volume Principia este aceea că introduce un nivel foarte
înalt şi fără precedent al observării şi rigorii matematicii pentru ştiinţă,
mărind dramatic respectul pentru astfel de studii. Newton a plasat ştiinţa
pe o temelie mult mai fermă decât avea în trecut. Principia este plină de
deducţii matematice, dezbătând subiecte precum: gravitaţia, mecanica
celestă, cometele, luna, fluxul, mişcarea fluidelor şi legile asociate acestora. Studiile sale au provocat o lovitură mortală sistemului popular cosmologic dezvoltat de marele matematician şi filozof francez Rene
Descartes, care este renumit prin expresia: ”Gândesc, deci exist”.
Descartes a presupus că planetele se mişcă cu o mişcare de rotaţie în eter
sau în alt mediu, care se întinde în întreg universul. Calculele elegante ale
lui Newton, arătau cum gravitaţia explică multe detalii ale mişcărilor de
rotaţie ale planetelor, eliminând nevoia oricărei idei a lui Descartes. La
sfârşitul celei de a doua ediţii a lucrării Principia, Newton a adăugat
unele concluzii sub titlul General Scholium. Aici iese la lumină ceva din
fervoarea lui religioasă, considerând pe Dumnezeu ca şi Creator, comentând că “acest minunat sistem solar, planetele şi cometele, au putut să
apară numai din intenţia şi conducerea unei fiinţe inteligente şi puternice.”15
Newton a publicat, de asemenea, rezutatul multor cercetări asupra
luminii şi opticii. Se pare că avea mult mai multe scrieri pregătite, când,
într-una din zile, întorcându-se de la Cambridge, a văzut că o lumânare a
produs un incendiu în care a ars acest manuscris şi alte documente valoroase. Această pierdere l-a marcat foarte mult că o lună de zile n-a mai
ştiut de sine. Unii au descris aceasta ca o dereglare mentală, cu care alţii
nu au fost de acord.16 Toate detaliile vieţii acestui geniu au fost subiectul
unor cercetări şi speculaţii exagerate.17 Mai mult de un deceniu după
incendiu, el a publicat în sfârşit studiile sale despre lumină sub titlul
Opticks (Optica). Istoricul în ştiinţă William Dampier comentează
că:”Lucrarea lui Newton despre optică, dacă nu a făcut altceva, l-a plasat
printre primii oameni de ştiinţă”.18
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Lucrarea Optica a apărut în trei ediţii în engleză, ca şi în două în
franceză şi două în latină.
Newton a primit multe onoruri. La Cambridge contribuţia sa în
matematică l-a condus la poziţia profesorului Lucasian de matematică.
După mutarea în Londra, a fost numit Directorul Monetăriei şi a fost
implicat în multe probleme civice. Academia de ştiinţă din Franţa l-a ales
ca membru al său, regina Ana i-a conferit titlul de cavaler şi el a devenit
Sir Isaac Newton. Voltaire, unul din cei mai mari lideri ai mişcării pentru
gândirea liberă şi raţională din acel timp, l-a cunoscut personal pe
Newton. El l-a lăudat pe Newton spunând despre acesta că:”dacă toate
geniile din univers ar fi strânse laolaltă, el ar trebui să fie conducătorul
lor”.19 Un veac mai târziu, matematicianul şi cosmologistul francez renumit Laplace considera că lucrarea lui Newton Principia are asigurat pentru totdeauna “un loc de cinste pe lângă ceea ce a produs intelectul
uman”.20 Recent, discutând despre cei mai importanţi indivizi ai mileniului trecut, revista Time a ales pe Newton ca personalitatea secolului al
XVII- lea.21 Fără îndoială că Isaac Newton a avut una dintre cele mai
luminate minţi din toate timpurile.
Newton, pe lângă toate aptitudinile lui ştiinţifice superlative, a avut şi
o profundă consacrare faţă de Dumnezeu şi aceasta are implicaţii semnificative când discutăm despre relaţia dintre Dumnezeu şi ştiinţă. Newton
nu a aprobat necredinţa în Dumnezeu, afirmând că: ”Ateismul este atât
de absurd şi odios pentru omenire că niciodată n-a avut prea mulţi profesori”22, şi el nu a iertat nici o uşurătate în materie de religie; când aşa ceva
se întâmpla în prezenţa lui, el critica aspru această atitudine.23 În timp ce
mulţi oameni de ştiinţă din vremea lui credeau în Dumnezeu şi era o
practică obişnuită să se refere la Dumnezeu în lucrări erudite, Newton sa deosebit prin studiile lui extinse pe teme religioase ca şi prin profunda
lui consacrare faţă de Dumnezeu. Newton a lăsat posterităţii un număr
însemnat de scrieri şi măcar o treime din ele sunt legate de teme religioase.
El a fost în mod deosebit interesat de profeţiile biblice şi a studiat
toate materialele pertinente ce au putut să-i fie de ajutor, deşi ele erau
scrise în greacă, aramaică, latină sau ebraică. El a întocmit o listă lungă
a diferitelor interpretări. Relaţia dintre profeţiile biblice şi istorie a costituit preocuparea sa specială şi înainte de moarte el a pregătit un manuscris care se ocupă de interpretarea datelor istorice. Era necesar să stabilească corect punctele de referinţă pentru profeţiile biblice. Acest
manuscris a fost publicat mai târziu după moartea sa, sub titlul
“Chronologies of Ancient Kingdoms Amended” (Rectificarea cronologiei
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împărăţiilor antice). De un interes deosebit i-au fost cărţile profetice
Daniel şi Apocalips (Descoperire). În studiul acestora el a utilizat aceeaşi
abordare analitică pe care a utilizat-o şi la studiul naturii. El a elaborat o
serie de cincisprezece “Reguli pentru interpretarea cuvintelor şi limbii în
Biblie.”24 El a interpretat profeţiile din aceste două cărţi ca pe o
descoperire a istoriei lumii, şi multe curente de interpretare a acestor cărţi
biblice sunt similare cu cea a lui Newton. Câţiva ani după moartea sa,
studiile lui din acest domeniu au fost publicate în cartea: “Observations
upon the Prophecies of Daniel and the Apocalyps of St. John”
(Observaţii asupra profeţiilor din Daniel şi Apocalipsa Sf. Ioan).25 El a
mai scris de asemenea, despre viaţa lui Hristos şi despre alte subiecte
religioase, uneori dând pe faţă o mare libertate de gândire teologică. El
credea că, aşa cum indică şi Biblia, toate naţiunile provin de la Noe şi că
Dumnezeu a creat toate lucrurile aşa cum a spus în cele Zece porunci ale
Sale.26 Studiul naturii lui Dumnezeu şi a Sfntei Scripturi a lui Dumnezeu
au fost părţi ale dorinţei imense a lui Newton de a cunoaşte pe
Dumnezeu.
Newton a studiat şi a scris de asemenea şi despre alchimie. El era
familiarizat cu literatura despre alchimie din timpul său şi a abordat acest
subiect cu aceeaşi atitudine analitică aplicată şi celorlalte teme. Unii şarlatani aduseseră o reputaţie rea alchimiei încercând să ajungă la aur prin
schimbarea elementelor de bază, dar în timpul lui Newton, meritele sunt
în parte datorate lucrării lui Robert Boyle, alchimia a început să arunce
mantia mistică din calea ei şi să devină o chimie respectabilă. Unii au
încercat să-l proclame pe Newton ca o personalitate mistică datorită
scrierilor despre alchimie, dar aceasta pare în contradicţie cu gândirea sa
raţională (bazată pe raţiune) în abordarea fizicii, matematicii şi Bibliei.
Unele implicaţii mistice ale alchimiei au fost poate interesante pentru el
datorită întrebărilor nerezolvate, dar el a căutat confirmarea alchimiei
prin experiment, cum făcuse şi în cazul fizicii.27
Această aură de fervenţă religioasă dezvoltată în jurul lui Newton i-a
adus mulţi admiratori. Un francez a încercat să fondeze o religie nouă a
bisericii lui Newton. Alt francez a criticat sever Anglia pentru lipsa de
respect faţă de divinitatea lui Newton. Mai mult, el a cerut ca să se
înceapă calendarul cu ziua de naştere a lui Newton şi să fie construită o
biserică în oraşul natal al lui Newton.28Matematicianul elveţian Fatio de
Duillier era bun prieten cu Newton şi o scrisoare de la el reflectă influenţa profund spirituală a lui Newton. Fatio s-a îmbolnăvit şi nu mai spera
să trăiască. În ultima sa scrisoare către Newton el scria:”Mulţumesc lui
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Dumnezeu că îmi este sufletul liniştit, şi pentru asta tu ai avut rolul principal.”29
Newton a fost înmormântat lângă marii oameni ai Angliei, cu veneraţie şi respect în Westminster Abbey. Paradoxal, aproape un secol şi jumătate în urmă, Charles Darwin, care avea idei total diferite cu privire la
Dumnezeu, a fost de asemenea înmormântat în Westminster Abbey, la
numai câţiva paşi de locul unde se odihneşte Newton. Când am vizitat
mormintele acestor doi giganţi ai ştiinţei, nu m-am putut abţine să nu mă
gândesc la conceptele opuse despre Dumnezeu pe care le-au oferit lumii
cei doi. Acest contrast stă la baza majorităţii discuţiilor din capitolele ce
urmează.
Pentru Newton, Dumnezeu nu este un concept obişnuit. El are un
adânc respect faţă de Dumnezeu, comentând că “Această Fiinţă
guvernează toate lucrurile, nu ca sufletul lumii, ci Stăpân peste toate,...
Supremul Dumnezeu este o Fiinţă eternă, infinită, absolut perfectă.”30
Pentru el Dumnezeu era de asemenea o Fiinţă personală, care ne iubeşte
şi căreia i se cuvine dragoste şi respect. Există o însemnare a unei sincerităţi simple când Newton spune că: “trebuie să credem că există un
Dumnezeu sau un Monarh atotputernic şi ca să putem să ne supunem Lui,
trebuie să respectăm legile Lui şi să-I dăm onoare şi slavă. Trebuie să credem că El este Tatăl nostru de la care provin toate lucrurile şi că El
iubeşte pe toţi oamenii ca pe nişte copii ai Săi, aşa că şi ei la rândul lor îl
pot iubi pe El şi să se supună Lui ca unui tată.”31
Isaac Newton probabil, mai mult decât toţi ceilalţi, a ajutat ca să se
întemeieze ştiinţa pe nişte temelii tari. A realizat acest lucru prin aplicarea unor standarde riguroase pentru cercetările şi publicaţiile sale.
Unora li se pare paradoxal că unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă
ai lumii a fost atât de religios. Viaţa lui Newton demonstrează cum pot
merge împreună ştiinţa cea mai înaltă şi credinţa foarte puternică în
Dumnezeu.
Newton nu a fost singur
Newton a trăit într-o perioadă critică din istoria ştiinţei. Era perioada
când ştiinţa modernă s-a eliberat de vechile tradiţii. Observaţia, experimentarea şi analiza matematică au început să înlocuiască dogma filozofică, care, uneori, a fost caracterizată pe drept cuvânt “Evul întunecat”.
Apariţia Renaşterii, numită şi “învăţătura iluministă”, a creat o atmosferă
de tulburare intelectuală. Liderii ştiinţei, chiar imediat după această
perioadă, au devenit pionierii ştiinţei moderne, şi ca şi Newton, l-au con18

siderat pe Dumnezeu Creatorul a tot ce există. Principiile ştiinţei moderne au apărut din interiorul unei matriţe intelectuale în care Dumnezeu
a fost figura dominantă.
Johannes Kepler (1571-1630), care a lucrat în Praga, se enumără
printre mai mari oameni de ştiinţă din toate timpurile. El a demostrat că
planetele se învârt în jurul Soarelui pe orbite eliptice şi nu pe unele circulare. Fiind specialist în matematică, a dezvoltat trei principii numite
legile lui Kepler, în legătură cu mişcarea planetelor. Aceste principii au
rămas neschimbate până în zilele noastre. Ca şi cunoscutul astronom
Galileo (1564-1642), Kepler a sesizat o legătură strânsă între Dumnezeu
şi matematica naturii. Motivaţia pentru cercetare a lui Kepler a fost dorinţa de a găsi “armonia matematică din creierul Creatorului.”32 Ca şi
Newton, şi el a scris despre viaţa lui Hristos.33
Arhicunoscutul francez Blaise Pascal (1623-1662) a fost o altă minte
strălucită a vremii sale. A cunoscut foarte bine teologia, gravitaţia fluidului şi a pus temelia teoriei probabilităţii matematice. Principiile pe
care le-a stabilit folosesc ca bază pentru metoda de cercetare a multor
probleme din fizică, biologie şi sociologie, în care şansa ca ceva să se
întâmple se poate evalua matematic. Pascal a fost un om profund religios;
urmările consacrării lui faţă de Dumnezeu se observă din cuvintele sale:
“Demersul tuturor lucrurilor trebuie să aibă ca scop măreţia religiei.”34
Pionierul ştiinţei, englezul Robert Boyle (1627-1691) este considerat
de mulţi tatăl chimiei. Una dintre contribuţiile lui de bază a fost anularea
ideii despre existenţa a doar patru elemente de bază: focul, aerul, pământul şi apa. Studenţii de la chimie îl cunosc în special după legea lui Boyle,
care explică relaţia inversă dintre presiunea şi volumul gazelor. Boyle a
crezut că îl glorifică pe Dumnezeu prin explicarea creaţiunii Sale şi că
Dumnezeu a creat lumea şi este nevoie permanentă de El pentru ca ea să
existe în continuare.35
Istoricul Frank Manuel spune că:”utilizarea tradiţională a ştiinţei ca
mod de a-i aduce onoare lui Dumnezeu a primit noi dimensiuni sub tutela
lui Robert Boyle.”36 Boyle a donat o mare avere în scopuri religioase în
Irlanda şi Noua Anglie.
Unul din marii biologi ai timpului său a fost biologul suedez Carl von
Linne (1707-1778). El a fost membru de onoare al facultăţii de la
Universitatea Uppsala. Faima lui datorită clasificării aproape a tot ceea
ce a ştiut a atras atenţia oamenilor de ştiinţă din toată lumea. El a clasificat toate felurile de organisme, şi a ajutat la stabilirea sistemului binominal de denumire a tuturor organismelor folosit şi astăzi, utilizând nume
de genuri şi specii. Din nou, ca şi mulţi alţi oameni de ştiinţă ai timpului
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său, el a crezut că:” natura este creată de Dumnezeu spre onoarea Sa şi
pentru binecuvântarea omenirii, şi tot ceea ce se întâmplă are loc la
porunca Lui şi sub conducerea Lui.”37
Nu toţi oamenii de ştiinţă din acel timp au acceptat implicit Biblia. În
Franţa, naturalistul Buffon propunea un punct de vedere non-biblic, care
minimaliza importanţa lui Dumnezeu în natură; totuşi el era parte a unei
minorităţi.
Acum: O confruntare a punctelor de vedere
Mii aşteptau întâlnirea Societăţii Geologilor din America în New
Orleans. Preşedintele sesiunii a observat că “Creaţiunea este o prostituţie
a ştiinţei”, şi că “creaţioniştii sunt atât de uşori ca şi monedele de trei
dolari”(SUA nu are astfel de monede). Alt vorbitor a comentat că
“catrastrofa biblică”, numele interpretărilor geologice bazate pe potopul
descris în Biblie, este “necinstită” şi “dezgustătoare”. Alţii au declarat
că”n-ar trebui lăsată ştiinţa să cadă în frauda creaţioniştilor”. Acestea
sunt doar câteva comentarii pe care le-am auzit.38 Cu toate că au fost
prezentate câteva dovezi în susţinerea acestor afirmaţii, aceasta nu a fost
o discuţie ştiinţifică. Lipsea imaginea de calm, atitudinea calculată a
omului de ştiinţă îmbrăcat în halat alb. Reacţii violente au fost provocate
de ancheta Gallup asupra adulţilor din Statele Unite, care indica că nu se
lasă mulţi conduşi de ideile ştiinţei. 44% credeau că Dumnezeu a creat
lumea cu mai puţin de zece mii de ani în urmă, alţi 38% credeau că
Dumnezeu a condus dezvoltarea rasei umane în mai multe milioane de
ani, şi numai 9% credeau în modelul ştiinţific că umanitatea a evoluat în
mai multe milioane de ani şi că Dumnezeu nu este implicat. O mică parte
din cei anchetaţi nu aveau nici o opinie. Organizaţia Gallup a repetat
ancheta de cel puţin patru ori cu aceleaşi rezultate în esenţă.39 Se pare că
este mai greu de crezut că umanitatea nu are nici scop nici însemnătate şi
că a apărut la întâmplare, accidental.
Comentariile critice asupra creaţiunii, citate mai sus, ilustrează care
este climatul prezent al opiniilor multor oameni de ştiinţă vizavis de
Biblie, fiind foarte diferit de cel din timpul pionierilor ştiinţei moderne.
Acei pionieri credeau puternic că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu;
acesta era adevărul. Astăzi oamenii de ştiinţă vorbesc despre Biblie ca
fiind o culegere de mituri. Însă, aceasta nu înseamnă că oamenii de ştiinţă nu mai cred în Dumnezeu. Se aştepta începerea unui congres de
geologie în Paris. Un concert de muzică la orgă a fost organizat ca evenimentul special cultural al congresului. Am fost plăcut surprins să observ
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că mulţi dintre geologi au îngenuncheat în rugăciune, cu respect, la
intrarea în catedrală. Ar trebui să recunoaştem că mulţi dintre ei cred în
Dumnezeu. Imaginea se poate complica prin diferitele înţelegeri a lui
Dumnezeu şi religiei. Unii oameni de ştiinţă uneori îşi exprimă liber
credinţa lor într-o religie, dar nu în Dumnezeu. Alţii trasează o linie de
demarcaţie între religie şi ştiinţă.40 Cineva poate defini religia în mai
multe moduri, ca o corectitudine morală etc., dar înţelesul obişnuit al
cuvântului religie este închinare la unul sau mai mulţi dumnezei. Vom
continua având în minte aceste lucruri.
Câţi oameni de ştiinţă cred în Dumnezeu? Cu toate că poţi întâlni tot
felul de opinii despre aceasta în diferite publicaţii şi în opiniile necontrolate de pe Internet, două studii publicate în prestigioasa revistă Nature par
a fi valide. S-au ales la întâmplare o mie din lista oamenilor de ştiinţă din
American Men and Women of Science (Femei şi bărbaţi americani ai ştiinţei) şi au fost întrebaţi despre credinţa lor în Dumnezeu. Dar ce
înţelegem prin Dumnezeu? Cuvântul Dumnezeu poate avea mai multe
înţelesuri. Dumnezeu este o fiinţă personală, este un principiu, sau cum
mi-a spus un profesor de zoologie, Dumnezeu este natura? În acest
studiu, a fost utilizată o înţelegere limitată a ceea ce este Dumnezeu şi
aceasta nu a adus un răspuns pozitiv. Acei oameni de ştiinţă care cred în
Dumnezeu ar fi trebuit să spună că: “Eu cred într-un Dumnezeu care
comunică intelectual şi afectiv cu fiinţa umană,etc, un Dumnezeu căruia
cineva poate să-i înalţe o rugăciune şi să aştepte un răspuns. Prin
“răspuns” înţeleg mai mult decât efectul subiectiv, psihologic al rugăciunii.” Oamenii de ştiinţă ar fi putut să indice că ei nu cred într-un astfel de
Dumnezeu sau să spună că nu ştiu. 40% au spus că ei cred într-un
Dumnezeu ca cel descris mai sus care răspunde la rugăciunile lor; 45%
nu ştiu; 15% nu au o credinţă definită.41 Probabil că mai mult de 40%
cred în Dumnezeu, dar nu în acel Dumnezeu limitat de definiţia din chestionar. Un om de ştiinţă a scris pe marginea acestui chestionar: ”Cred în
Dumnezeu, dar nu cred că cineva poate aştepta un răspuns la rugăciune.”
Este interesant că această anchetă făcută în 1996 a condus la aceleaşi
rezultate ca şi în cazul anchetei făcute cu 80 ani în urmă. Curând după
ancheta din 1996, membrii prestigioasei Academii Naţionale de Ştiinţă a
folosit un chestionar despre credinţa în Dumnezeu asemănător cu cel din
1996. Numai 7% credea într-un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni,
aşa cum era definit în chestionarul anchetei.42
De ce un număr atât de mic de membri ai Academiei cred în
Dumnezeu? O serie de factori sunt implicaţi. 43 Este de aşteptat ca înaltul nivel de specializare în ştiinţă a membrilor Academiei să aibă tendinţa
21

de a limita punctul lor de vedere. Specializarea poate uşor să limiteze
punctul de vedere al omului, în special dacă acesta nu priveşte decât în
zona lui de specializare. Mai mult, elitismul asociat de a fi membru al
unei Academii poate reflecata o atitudine de superioritate şi mândrie,
datorate şi succesului în domeniul ştiinţei. Această mândrie este în contrast izbitor cu modestia şi atitudinea umilă determinată de credinţa în
Dumnezeu. Există o sugestie serioasă44 că mai mulţi membrii ai
Academiei cred în Dumnezeu decât au afirmat şi că factorii sociologici
joacă un rol important şi complex. De mai mult timp există părerea că
pentru ca cineva să fie om de ştiinţă, trebuie să se elibereze de religie. În
timpul anchetei, Academia a pregătit o broşură, apoi pe a doua, ambele
încurajând învăţătura despre evoluţie în şcolile publice, în opoziţie cu
învăţătura despre creaţiune. Asemenea activităţi şi puncte de vedere nu
au încurajat credinţa în Dumnezeu. În contrast, unul din membrii
Academiei a criticat recent evoluţia în presă, spunând că este foarte suplă
şi că deseori punctele de vedere diferite le pune pe seama unui comportament agresiv şi altruist; mai mult, contribuie doar în mică măsură la
biologia experimentală.45
Este necesar să avem în vedere că Academia reprezintă mai puţin de
2% dintre oamenii de ştiinţă din lista American Men and Women of science. Prin urmare, aceasta nu reprezintă opinia comunităţii oamenilor de
ştiinţă, dintre care 40% cred într-un Dumnezeu care răspunde la rugăciunile lor. Dar de ce cărţile ştiinţifice, articolele şi prezentările media nu
fac nici o referinţă la Dumnezeu? Discrepanţa reflectă fără dubii aversiunea pe care o au astăzi oamenii de ştiinţă faţă de religie, care nu este în
acord cu credinţa multor oameni de ştiinţă. Factorii sociologici şi de atitudine îi vom considera mai târziu ca fiind cea mai bună explicaţie pentru această neconcordanţă.46
Pe de altă parte, oamenii de ştiinţă şi alte autorităţi de la Institutul
Discovery au un impact foarte mare prin intermediul cărţilor4 lecturilor
şi internetului. Ei promovează ideea că trebuie să existe un fel de design
inteligent pentru natură, şi această idee se răspândeşte pretutindeni ca
mişcarea “designul inteligent” sau “ID”. Dar oamenii de ştiinţă de frunte
se opun oricărei sugestii a oricărui fel de Dumnezeu. Un evoluţionist,
într-un număr recent al revistei American Scientist spune că: “succesul de
până acum al mişcării ID este înspăimântător. În 40 de state, ID a început
să fie considerat ca o alternativă ştiinţifică în şcolile publice”48. Ceva din
atmosfera conflictului s-a putut simţi când ID a prezentat un raport în
Congresul Statelor Unite. Prezentatorii de la Institutul Discovery au afir22

mat că: “ei doar doresc să deschidă minţile care au fost închise de către
o elită preoţească ştiinţifică”.49
Recent, un incident deosebit din Kansas reflectă creşterea importanţei conceptului designului inteligent şi ameninţarea pe care o reprezintă el pentru evoluţionism. Pentru a se evalua ce trebuie să se introducă
în programa şcolilor publice, Ministerul Educaţiei a chemat la discuţie
pentru câteva zile pe propunătorii designului inteligent şi pe cei ai
evoluţionismului. Din nefericire evoluţioniştii nu s-au prezentat la întâlnire ca să se confrunte cu apărătorii conceptului designului inteligent.
Dar s-au simţit liberi să-şi exprime părerile într-o conferinţă de presă în
afara întâlnirii! Boicotul evoluţioniştilor a fost îndrumat de către
Asociaţia pentru Progresul Ştiinţei, care este cea mai mare organizaţie
ştiinţifică din lume şi care publică prestigioasa revistă Science. Motivele
pentru care evoluţioniştii nu şi-au făcut apariţia au fost printre altele că
“n-au dorit să audă discursuri confuze şi dezorientarea publicului, şi că
pentru discuţia acestei probleme este timp şi mai târziu.” Dar aceste
scuze profane pentru neprezentare îi pun pe evoluţionişti într-o poziţie
vulnerabilă şi arată câte slăbiciuni are teoria lor. O membră a
Ministerului Educaţiei a comentat că : “a fost profund dezamăgită că ei
au ales să-şi prezinte cazul din umbră” şi că ea “s-ar fi bucurat să audă
ceea ce au ei de spus într-o manieră etică şi profesională.” 50 Când se dezbate secularismul dominant este normal ca evoluţioniştii să se simtă
neplăcut.51
Numeroşi oameni de ştiinţă încă mai cred în conceptul creaţiei lui
Dumnezeu în şase zile descris în Biblie. O carte recentă “In Six Days:
Why 50 scientists choose to believe in creation” (În şase zile: De ce 50
oameni de ştiinţă au ales să creadă în creaţie)52, prezintă eseuri ale celor
50 de oameni de ştiinţă, toţi doctoranzi, explicând de ce ei cred în
descrierea biblică a creaţiunii. Preocuparea pionierilor ştiinţei moderne
pentru creaţiune, aşa cum este descrisă în Biblie, este încă vie şi astăzi în
ciuda controverselor şi comentariilor din partea unor mari oameni de ştiinţă. Referitor la cartea menţionată mai sus, evoluţionistul Richard
Dawkins de la Universitatea Oxford din Anglia comenta că: “nu a putut
crede că este posibilă o asemenea gândire şi iluzie.”53 De cealaltă parte a
Atlanticului, regretatul Stephen Gould de la Harvard a luat în râs discuţia
despre creaţiune. În opinia sa, ştiinţa a dat răspunsuri foarte adecvate şi
fără Dumnezeu. El caracterizează evoluţia : “ la fel de documentată ca şi
orice alt fenomen în ştiinţă,” şi ca “cel mai mare triumf al decoperirilor
umane”54Tranşeele de luptă se sapă tot mai adânc.
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Unii se întreabă de ce, în această perioadă a ştiinţei, atât de mulţi cred
că umanitatea a fost creată de Dumnezeu. Fără îndoială există multe
motive; unul dintre factorii care contribuie la aceasta este “procentul surprinzător de mare al profesorilor de biologie care sprijină creaţionismul.”55 Pe lângă această afirmaţie, editorul revistei The American
Biology Teacher (Profesorul de biologie american), la rubrica “Folosirea
incorectă a educaţiei” publică o serie de anchete ale profesorilor de biologie de nivel secundar din diferite state. Rezultatele arată că între 29 şi
69% cred că “creationismul ar putea fi predat la clasele de ştiinţă în şcolile publice”; şi între 16 şi 30% predau în prezent aceasta. Dumnezeu nu
este mort în aceste clase de ştiinţă. Dimpotrivă, Asociaţia Naţională a
Profesorilor de biologie a declarat în anul 1995 că evoluţia este “un proces nesupravegheat, impersonal, imprevizibil şi natural”56. Utilizând
cuvintele “nesupravegheat” şi “impersonal” sugerau că Asociaţia adoptase un punct de vedere ateist, şi de fapt se afirma că nu există
Dumnezeu. După lungi dispute, aceste cuvinte jignitoare au fost scoase
din aceste declaraţii şi numai câţiva reporteri de la conferinţa de presă au
acuzat oamenii de ştiinţă că au capitulat în faţa creaţioniştilor. Întrebarea
despre existenţa lui Dumnezeu este atât de încărcată emoţional, încât
mulţi oameni de ştiinţă pur şi simplu păstrează tăcerea despre acest
subiect. Oamenii de ştiinţă se deosebesc foarte mult în ceea ce priveşte
părerea lor despre Dumnezeu. Vom utiliza expresia “problema lui
Dumnezeu” ca din timp în timp să ne referim la întrebarea “există sau nu
Dumnezeu”.
Răspândirea interesului faţă de problema lui Dumnezeu
În decursul ultimelor decenii, au avut loc un număr important de conferinţe, care s-au ocupat de problema existenţei sau nu a unui designer
sau a unui Dumnezeu. Deosebit de importante au fost conferinţele:
“Cosmos şi creaţie” (Cosmos and Creation) de la Universitatea
Cambridge (1994), “Doar creaţiune” (Mere Creation) de la Universitatea
Biola (1996), “Ştiinţa şi problema spirituală” (Science and the Spiritual
Quest) de la Campusul Universităţii Berkley de la Universitatea din
California (1998) şi conferinţa “Natura naturii” de la Universitatea
Baylor (2000). La aceste întruniri au fost prezenţi oameni de ştiinţă de
primă clasă şi câţiva laureaţi ai premiului Nobel. Numeroase alte conferinţe pe aceată temă au avut loc în multe colţuri ale lumii. Multe idei sunt
demne de atenţie. Când a fost vorba despre problema originii vieţii, ideile
importante au fost: a) viaţa a evoluat de la sine, Dumnezeu nu a fost
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implicat (evoluţie naturalistă); b) există un fel de designer (design
inteligent); c) Dumnezeu a folosit procesul evoluţiei (evoluţie teistă); d)
Dumnezeu a creat diferite forme de viaţă în milioane de ani (evoluţie progresivă); e) Dumnezeu a creat diferite forme de viaţă cu mai puţin de
zece mi de ani în urmă aşa cum descrie Biblia (creaţie recentă).
Există dovezi serioase de creştere a interesului pentru problema lui
Dumnezeu. Creşte dramatic numărul cursurilor pe tema relaţiei dintre ştiinţă şi religie. Dacă acum câteva decenii abia puteai găsi în America un
curs pe tema aceasta, în prezent sunt sute de astfel de
cursuri.57Stimulările din partea Fundaţiei John Templeton au contribuit
fără îndoială la aceasta. Antologia Cosmos, Bios, Theos58 prezintă contribuţia multor distinşi oameni de ştiinţă, incluzând şi douăzeci de laureaţi ai premiului Nobel, la discuţiile ştiinţifice, religioase şi despre existenţa lui Dumnezeu. Revista Science, care este una dintre cele mai prestigioase reviste de ştiinţă din lume, a prezentat în 1997 o discuţie cu titlul
“Ştiinţa şi Dumnezeu : O tendiţă fierbinte?”59 Acestei discuţii uneori i se
alătură şi rubrici de la ziare şi reviste de ştiinţă. Revista asociaţiei
geologilor petrolişti americani “Explorer” din ianuarie 2000, în editorialul său afirmă că geologii nu se implică în dezbaterile despre creaţionism datorită politicii care este implicată aici şi deoarece “un om de ştiinţă
care vine la dezbateri cu astfel de oameni va fi înghiţit de ei...Ei au toate
trucurile şi răspunsurile pregătite şi poţi cădea în capcanele lor, dacă nu
eşti familiarizat cu tactica lor”60. Răspunsul cititorilor la acest editorial a
fost puternic împotriva acestor afirmaţii, ei indicând că ştiinţa ar trebui să
fie mult mai deschisă şi spre alte opinii cum este cea despre creaţiune sau
Dumnezeu.61
Problema lui Dumnezeu se dezbate şi în cazul explorării cosmosului.
Când faimosul cosmonaut rus Gherman Titov s-a întors din misiunea sa
a declarat că n-a găsit nici un dumnezeu; a căutat îngeri dar n-a găsit. El
a fost la o distanţă de 221 kilometri faţă de suprafaţa Pământului. Mai
târziu, însă, oamenii de pe pământ au putut vedea pe astronauţii navei
Apollo aflaţi la 386.000 kilometri faţă de Pământ, înconjurând Luna şi
citind primele cuvinte din Biblie “La început Dumnezeu a făcut cerurile
şi pământul.”
Deseori discuţiei i se alătură şi presa. Un număr al revistei Newsweek
din 1998 avea scrise cu litere mari, pe toată coperta cuvintele “STIINŢA
ÎL GĂSEŞTE PE DUMNEZEU”. Reviste ca Christianity Today, New
Scientist, Skeptic şi Skeptical Inquirer deseori discută deschis problema
ştiinţei şi religiei, uneori acordând mai mult decât un număr al revistei
pentru acest subiect.
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Ocazional, unii oameni de ştiinţă marcanţi au scris pe larg despre
relaţia dintre ştiinţă şi Dumnezeu. Paul Davies, profesor de fizică teoretică la Universitatea Newcastle din Tyne, Anglia, a scris o carte cunoscută God and the New Phisics (Dumnezeu şi noua fizică). El riscă să
afirme că “sţiinţa oferă o cale mai sigură spre Dumnezeu decât religia.”62
El tinde să fie precaut în a identifica îndeaproape despre ce fel de
Dumnezeu este vorba. Într-o carte de mai târziu, el comentează despre
“puternicile dovezi că ‘ceva se întâmplă’ în spatele tuturor lucrurilor”63
Mai mult, el sprijină teza că oamenii de ştiinţă pot fi religioşi: “După
apariţia cărţii Dumnezeu şi fizica nouă, am fost surprins să descopăr că
mulţi dintre colegii mei apropiaţi practică o religie convenţională”64 John
Polkinghorne a lucrat peste 25 ani ca fizician în domeniul fizicii teoretice
a particulelor la Universitatea Cambridge. El a fost devotat studiului
relaţiei dintre ştiinţă şi teologie şi a publicat numeroase cărţi despre acest
subiect. El crede că Dumnezeu susţine şi este activ în univers, şi mai
mult, el facilitează libertatea noastră de alegere.65 Mulţi oameni de ştiinţă
au exprimat credinţa lor în Dumnezeu şi s-au publicat câteva colecţii de
asemenea comentarii.66
Ştiinţa şi Dumnezeul raţional al Bibliei
Există o idee fascinantă care a fost promovată mai mult de jumătate
de secol, care combate contrastul sugerat dintre ştiinţă şi religie. Ideea
este că ştiinţa dezvoltată în lumea de vest se datorează fundalului ei
iudeo-creştin. Cu alte cuvinte, în loc ca ştiinţa şi Dumnezeu să fie două
lumi diferite, ştiinţa îşi datorează originea acelui fel de Dumnezeu descris
de Biblie. Aceasta teză este sprijinită de un număr impresionant de
savanţi.67
Renumitul filozof Alfred North Whitehead, care preda la ambele universităţi Cambridge şi Harvard, presupune că aceste idei despre ştiinţa
modernă s-au dezvoltat ca “un derivat inconştient al teologiei
medievale.”68 Conceptul unei lumi ordonate ca urmare a unui singur
Dumnezeu raţional şi consecvent (monoteism) al Bibliei, a pus bazele
credinţei în conceptul ştiinţific cauză-efect. Multitudinea de zei păgâni
din alte culturi care erau capricioşi n-au putut să se potrivească cu consecvenţa care face ştiinţa posibilă. R.G. Collingwood, care era profesor
de filozofie metafizică la Universitatea Oxford, susţine acest concept
afirmând că această credinţă, că Dumnezeu este atotputernic, a facilitat
schimbarea punctului de vedere faţă de natură de la imprecizie la precizie
69, iar precizia se potriveşte bine cu exactitatea care se poate dobândi în
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ştiinţă. În Olanda, regretatul Reijer Hooykaas, profesor de istoria ştiinţei
la Universitatea din Utrecht, a afirmat de asemenea că această concepţie
biblică despre lume a contribuit la dezvoltarea ştiinţei moderne. De o
deosebită importanţă a fost anti-autoritarismul relativ hrănit de Biblie.
Acesta a ajutat ştiinţa să fie liberă de autoritatea teologilor.70 Un savant
de renume în acest domeniu este Stanley L.Jaki care, cu doctorate în fizică şi teologie, este şi profesor de onoare la Universitatea Seton Hall din
New Jersey. Jaki afirmă cu tărie că hinduiştii, chinezii, maiaşii, egiptenii,
babilonienii şi grecii, toate aceste culturi au avut, în oarecare măsură,
începuturi în ştiinţă, dar care au rămas totuşi începuturi. Tradiţia iudeocreştină a Bibliei a dat o formă raţională de Dumnezeu necesară pentru
apariţia ştiinţei.71 Este paradoxal că Dumnezeu, care poate a avut cel mai
mare rol în apariţia ştiinţei, acum să fie respins total de curentul secular
al ştiinţei.
Nu putem spune că acceptarea largă a conceptului relaţiei dintre
Dumnezeul tradiţiei iudeo-creştine şi ştiinţa modernă este un fapt incontestabil; dar acceptarea acestei idei arată pur şi simplu că nu există o
dihotomie între ştiinţă şi felul de Dumnezeu descris în Biblie. Acest
Dumnezeu este cauza divină şi efectul, şi El este consecvent, iar aceasta
se potriveşte bine cu ştiinţa.
Concluzii
Pionierii ştiinţei moderne, cum sunt Kepler, Boyle şi Newton, au fost
devotaţi credinţei în Dumnezeu şi în Biblie. Ei nu au văzut nici un conflict între El şi ştiinţă, deoarece Dumnezeu a creat principiile ştiinţei.
Este evident că marii oameni de ştiinţă pot crede în Dumnezeu care este
activ în natură. De atunci drumurile s-au despărţit. Ştiinţa a pornit pe drumul ei, s-a izolat de religie, încercând să găsească răspuns la multe
lucruri, inclusiv la problema profundă a originii şi scopului, fără însă a
pomeni de Dumnezeu. Deşi mulţi oameni de ştiinţă cred în Dumnezeu,
în prezent, El este exclus din toate interpretările ştiinţifice. Oamenii de
ştiinţă contemporani au dat tonul pentru o ştiinţă separată de Dumnezeu.
S-a ajuns la redefinirea într-un mod deosebit a practicii ştiinţei, iar
acesta este un lucru important pe care trebuie să-l avem în atenţie. În general, ştiinţa este considerată a fi studiul faptelor şi explicarea naturii, dar
detaliile acestei definiţii pot varia dramatic. Când s-au pus temeliile ştiinţei moderne, aceia care studiau natura (oamenii de ştiinţă) se numeau
istorici ai naturii sau filozofi ai naturii şi Dumnezeu,care era considerat
ca fiind activ în natură, era glorificat în scrierile ştiinţifice. Despre El se
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spunea că era creatorul tuturor lucrurilor. Importanţa lui Dumnezeu în ştiinţă a scăzut treptat, în special la mijlocul secolului al XIX-lea. Astăzi
există o tendinţă puternica în practica ştiinţei să-l excludă pe Dumnezeu,
iar dacă încerci să-L incluzi pe Dumnezeu, se consideră că este neştiinţific. Dumnezeu este exclus prin definiţie. Aceasta închide uşa ştiinţei
care descoperă pe Dumnezeu. În acest mod, ştiinţa nu este o căutare sinceră a adevărului, iar aceasta poate duce la eroare, în special în cazul în
care Dumnezeu există!
În această dezbatere noi considerăm că omul de ştiinţă ar trebui să fie
deschis şi pentru posibilitatea că Dumnezeu există, iar ştiinţa ar trebui să
fie o căutare deschisă pentru explicare, să urmeze datele din natură acolo
unde ele conduc. Preocuparea noastră este de a găsi adevărul, nu ca să
potrivim concluziile noastre cu o definiţie limitată a ştiinţei. În paginile
care urmează vom considera ştiinţa ca fiind, cum am menţionat mai sus,
studiul faptelor şi interpretării naturii. Întrebarea de bază pe care o vom
discuta în ultimul capitol este de ce astăzi ştiinţa alege să excludă pe
Dumnezeu din domeniul ei de cercetare.
În ultimile decenii s-a ajuns la o tendinţă moderată de încălzire a
relaţiilor faţă de Dumnezeu şi religie în ştiinţă, iar problema lui
Dumnezeu se discută serios, reflectând faptul că drumurile ştiinţei şi ale
lui Dumnezeu în trecut au mers împreună. Mai mult, Dumnezeul descris
în Biblie este un Dumnezeu raţional şi consecvent care se potriveşte bine
cu principiile cauză-efect din ştiinţă. În prezent, în termenii modului fundamental de abordare raţional, Dumnezeu şi ştiinţa nu sunt diferite, iar
despărţitura care s-a dezvoltat între ştiinţă şi Dumnezeu merită să fie
ştearsă.
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Capitolul 2

Acordul fin al Universului
Gravitaţia poate pune planetele în mişcare dar fără puterea divină ea n-ar putea niciodată să le pună în aceeaşi mişcare circulară pe care o au faţă de Soare, şi pentru aceasta cât
şi din alte motive am fost obligat să atribui cadrul acestui sistem unui agent inteligent.1
Sir Isaac Newton

Ce este la exterior?
Există puţine lucruri care inspiră o mai mare veneraţie decât priveliştea a miliarde de stele strălucitoare ce se pot vedea pe cerul unei
nopţi senine. Din păcate, doar cei care trăiesc departe de marile oraşe pot
fi impresionaţi de acest spectacol. Lumina străzilor şi smogul şterg efectiv măreţia contrastului dintre albastrul cerului şi galbenul sau roşul
stelelor. Majoritatea dintre noi văd doar câteva stele strălucitoare şi lumina lunii care se arată timid printre produsele civilizaţiei. Însă, universul
pe care îl descoperim între cer şi pământ este mult mai grandios decât
putem noi vedea într-o noapte senină.
Înarmaţi cu telescoape foarte sofisticate şi instrumente specializate,
oamenii de ştiinţă au făcut descoperiri uluitoare. Specialiştii în acest
domeniu se numesc cosmologi, fizicieni, filozofi, teologi, astrofizicieni
şi astronomi, cu toţii pretind să interpreteze ceea ce este descoperit.
Acesta este cel mai pasionant domeniu de cercetare şi unul cu profunde
implicaţii filozofice. Am descoperit că universul pare să fie foarte precis
acordat aşa încât să permită şi existenţa lui şi a noastră deopotrivă.
Înainte de a dezbate aceasta, să privim la ceea ce se află la exterior pentru a înţelege motivele pentru care se crede că universul este fin acordat.
Unul din cele mai surprinzătoare lucruri ce se pot vedea pe cerul
nopţii este un “nor” de stele foarte lung, de formă neregulată, numit
Calea Lactee. În prezent noi facem parte din acest nor, care este un disc
cu masă gigantică format din stele (fig.2.1). Când ne uităm la marginile
acestui disc, Calea Lactee, vedem mai multe stele decât dacă ne uităm la
suprafaţa plată a discului, care ocupă cea mai mare parte a cerului rămas.
Este ca şi atunci când, fiind într-o îmbulzeală, vedeţi mult mai mulţi
oameni dacă vă uitaţi de jur împrejur decât dacă priviţi din afara
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mulţimii, aflaţi pe pământ sau de sus. Discul de stele pe care îl vedem se
numeşte insulă a universului sau galaxie; galaxia noastră este Calea
Lactee. În ea se află aproape o sută de miliarde de stele asemănătoare cu
Soarele nostru. Soarele nostru are culoarea galbenă; unele stele sunt mai
reci şi de aceea apar mai roşiatice, în timp ce altele sunt mai fierbinţi şi
albastre. Cele patru stele trapezoidale albastre din constelaţia Orion au
masa de zece ori mai mare (cantitatea de materie) decât Soarele nostru şi
de o mie de ori mai strălucitoare.2 Stelele uneori par a fi influenţate de
gravitaţie într-un mod care sugerează că acolo există mult mai multă
masă. Fizicienii numesc aceasta materie întunecată, deoarece aceste stele
nu emit lumină aşa cum fac stelele de obicei. Aparent, există mai multă
materie întunecată decât stele, dar există multe întrebări fără răspuns; de
Poziţia
Soarelui

Poziţia
Soarelui
Figura 2.1. Reprezentarea galaxiei Calea Lactee. În partea de sus (A) a imaginii,
observaţi proemineneţa mare din centru. Diagrama de jos (B) este o vedere plană în
care sunt arătate braţele spiralei şi poziţia aproximativă a Soarelui nostru.
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fapt noi nu suntem siguri că materia întunecată există cu adevărat.
Această enigmă este doar o mică parte din multele mistere pe care le
descoperim despre universul nostru.
Stelele din galaxia noastră nu sunt distribuite uniform. Ele au tendinţa
să se concentreze în braţele prelungite pe care spirala le face uşor spre
centru (Fig. 2.1,B). Noi trăim la marginea unui asemenea braţ, la aproape
două treimi din distanţa până la centrul galaxiei. Centrul galaxiei noastre
este o proeminenţă unde discul este mai subţire. Una sau mai multe găuri
negre ar putea fi acolo. În găurile negre, forţa de gravitaţie este atât de
mare acolo, încât nici un pic de lumină nu poate ieşi de acolo şi de aceea
ele par negre. Dacă v-aţi apropia mai mult de aceste găuri negre, n-aţi
mai putea ieşi de acolo. Aceste zone ar trebui ocolite!
Galaxia noastră pare că se roteşte magnific în spaţiu, dar nu foarte
repede. Soarelelui nostru i-ar trebui 250 milioane de ani pentru o rotaţie
completă în jurul galaxiei noastre.3 Aceasta n-ar arăta că se mişcă prea
repede, dar distanţele sunt atât de mari încât Soarele nostru ar trebui să
călătorească cu o viteză de 225 kilometri pe secundă pentru a face o
rotaţie completă în acest timp.
Multe dintre stelele pe care le vedeţi pe cerul nopţii sunt alţi sori din
galaxia Calea Lactee. Însă, dacă priviţi cu atenţie constelaţia Andromeda,
chiar şi fără a utiliza un telescop, chiar dacă se află departe de noi o
putem vedea cu ochiul liber. Ea are la fel de multe stele ca şi galaxia
noastră şi în apropiere se află o galaxie satelit mai mică formată din câteva miliarde de stele. Aceşti sateliţi se menţin datorită atracţiei gravitaţionale a galaxiei Andromeda. Galaxiile Calea Lactee şi Andromeda
sunt ceea ce numim galaxii spirală deoarece stelele sunt aranjate în formă
de spirală deschisă, dar majoritatea galaxiilor sunt diferite. O formă obişnuită este cea eliptică, unele fiind mai mult sferice, iar altele de formă
neregulată.
Galaxia noastră este o parte a “Grupului local” de 34 de galaxii care
se află la marginea unor galaxii mult mai mari numite “Mănunchiul
Virgo”. În apropiere de aceste galaxii s-a descoperit o galaxie în formă
de foaie de hârtie numită “Marele zid”4. Numărul de galaxii pe care leam descoperit cu ajutorul telescopului de pe pământ este aproape incredibil. Vorbim despre o sută de miliarde de galaxii în universul nostru
cunoscut, fiecare având în medie o sută miliarde de stele.5 Mai există şi
alte galaxii sau universuri în afară de cele pe care le putem vedea? Nu
ştim. Orice sugestie rămâne foarte speculativă.
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Cu toţii avem momente tulburătoare în viaţa noastră pe care nu le
vom uita niciodată. Un asemenea eveniment pentru mine a fost în 1987,
în timp ce călătoream în Australia.
M-am uitat pe cerul nopţii şi am văzut o stea foarte strălucitoare acolo
unde mai înainte fusese una foarte vagă. Cum a fost posibil aşa ceva?
Ceea ce am văzut era un eveniment rar, explozia unei supernove, şi era
una din cele mai mari explozii observate vreodată. Câteva explozii din
acestea au fost înregistrate în antichitate, dar aceasta era cea mai mare
observată în timpurile moderne. Se crede că o stea slabă, cu masa de
aproape zece ori mai mare decât masa Soarelui nostru s-a prăbuşit.
Aceasta s-a întâmplat ca efect al gravitaţiei asupra unei mase atât de
mari. Colapsul a provocat o explozie care a produs o stea foarte strălucitoare doar în câteva ore. A rămas vizibilă cîteva săptămâni. Colapsul a
produs o stea neutronică, iar materia unui astfel de lucru este foarte,
foarte grea şi poate în continuare să se ajungă la un nou colaps şi în cele
din urmă la o gaură neagră. Se estimează că pe pământ o linguriţă din

Heliu

Hidrogen

Beriliu

Proton
Neutron
Electron

Carbon

Figura 2.2. Reprezentarea tradiţională a unor atomi simpli. Nucleul este sfera gri din
centrul fiecărui atom. Electronii sunt în afară. Atomul de beriliu prezentat este beriliu-8, care este instabil. Forma obişnuită a atomului de beriliu este beriliu-9 care are
un neutron în plus în nucleul său.
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această materie ar cântări 500 milioane tone. Asemenea lucruri par tot
mai plauzibile dacă înţelegem că această materie “solidă” este aproape
un spaţiu gol. Motivul pentru care razele X pătrund în corpul nostru este
că de fapt avem spaţiu liber, şi asta este valabil şi pentru creierul nostru!
Dacă scăpaţi de spaţiul gol dintre şi din atomi aveţi o materie foarte grea.
Un atom este foarte gol, de o mie de ori mai gol decât se reprezintă în
ilustraţiile tradiţionale. (Fig. 2.2.). Diametrul exterior al atomului este de
zece mii de ori mai mare decât nucleul lui, şi de fapt întreaga lui materie
este concentrată în nucleu. Deci există mult spaţiu gol într-un atom în
care el să se poată prăbuşi. Dacă toată umanitatea s-ar condensa la densitatea unei stele neutronice, cu toţii am încăpea într-un bob de mazăre.6
Explozia unei supernove este doar un exemplu despre dinamismul
universului nostru. Vedem de asemenea quasari care, deşi sunt mult mai
mici decât galaxiile, pot fi de o mie de ori mai strălucitori. Şi ei pot avea
unele găuri negre. Există părerea că unele galaxii pot înghiţi alte galaxii,
aşa numitul canibalism între galaxii. Universul nostru pare foarte activ.
Din fericire, lucrurile sunt mult mai liniştite în sistemul nostru solar,
unde avem opt planete, incluzând şi Pământul, care au o mişcare de revoluţie în jurul Soarelui nostru benefic, care ne asigură o sursă serioasă de
energie. Pluto, care în ultimile decenii a fost considerat planetă, i s-a luat
acest statut, dar şi pe mai departe este acolo cu “lunile” lui pe orbita în
jurul Soarelui. Planetele, care la prima vedere arată ca nişte stele care se
mişcă lent, nu emit lumină ci reflectă lumina de la Soare. Împreună ele
au 60 de “luni” (sateliţi)7, dintre care numai una din ele înconjoară şi
Pământul nostru, şi care ne-a inspirat în cântece şi poezii. Patru dintre
planete, printre care şi Pământul, au o suprafaţă solidă. Marte este cel mai
asemănător cu Pământul nostru. Venus are orbita mai apropiată de Soare
decât Pământul, se mişcă ciudat, înapoi în comparaţie cu vecinii săi.
Aceasta complică ideea unui model simplu de formare a planetelor
printr-un singur eveniment. Alte planete din exterior au mult mai multă
masă, dar sunt amestecuri de gaze cu mici nuclee de rocă. Pluto, care este
cea mai îndepărtată planetă, este diferită şi este compusă din câteva
forme de metan îngheţat şi, ca şi Venus, şi probabil şi Uranus, se roteşte
în direcţiei opusă diercţiei celorlalte şase planete. Saturn, vestit prin multele inele surprinzătoare, este atât de uşor încât ar pluti pe apă dacă s-ar
găsi o apă atât de mare. Cea mai mare planetă este Jupiter, de asemenea
formată din gaze, are o lună, Io, care este intens vulcanică. Între Marte şi
Jupiter este un inel din multe mii de mici roci neregulate, corpuri numite
asteroizi. Unii din ei uneori intră în atmosfera noastră şi provoacă dâre de
lumină numite meteoriţi. Jupiter este atât de masiv încât atrage o mulţime
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de rămăşiţe de asteroizi care altfel ar lovi Pământul. Se estimează că dacă
el n-ar fi acolo, Pământul ar fi lovit de “de aproape o mie de ori mai
frecvent decât este acum lovit de comete şi rămăşiţe de asteroizi”8.
Cometele de gheaţă cu coadă lungă, care călătoresc împrejurul sistemului solar pe orbite previzibile, de asemenea adăugă mister la complicatul
nostru sistem solar. Curând vom descoperi un număr de planete în jurul
altor sori.
Imensitatea extremă a universului
De pe pământul nostru minuscul nu este uşor să înţelegi cât de departe
de noi sunt alte părţi ale universului. Soarele nostru poate că pare că este
doar puţin mai încolo, dar el se află la aproape 150 milioane kilometri.
Avem probleme în conceptualizarea acestor cifre. Pentru a vă ajuta să
înţelegeţi cât v-ar trebui să călătoriţi ca să ajungeţi la Soare cu viteza unui
avion comercial, v-ar trebui 19 ani de călătorie continuă pentru a ajunge
acolo. Pentru a ajunge pe Pluto cu acceaşi viteză de avion comercial v-ar
trebui 741 ani. Proporţional, dacă Soarele ar fi de mărimea unei camere
(trei metri diametru), Pământul ar fi de mărimea unei caise, rotindu-se la
o distanţă de 330 metri, iar Pluto ar fi de mărimea unei boabe de mazăre,
la 13 kilometri distanţă.
Comparat cu universul, sistemul nostru solar este extrem de mic.
Pentru a vorbi despre restul universului este mult mai uşor dacă folosim
unităţi de măsură mai mari decât kilometri aşa încât să nu umplem prea
multe pagini cu zerourile numerelor. Astronomii utilizează o anumită
unitate numită an lumină, şi acesta este distanţa pe care o străbate lumina într-un an. El este egal cu aproximativ 9.461.000.000.000 kilometri.
Lumina de la Soare face 8 minute până ajunge pe Pământ, aşa că atunci când vedeţi o flacără pe suprafaţa Soarelui care se află la 95 mii kilometri depărtare, de fapt aceasta a avut loc cu 8 minute mai devreme. Cea
mai apropiată stea (soare) de sistemul nostru solar este Alfa Centauri, iar
lumina de la ea ajunge după patru ani pe Pământ, aşa că spunem că ea se
află la patru ani lumină de Pământ. Galaxia noastră Calea Lactee măsoară
100 mii ani lumină, iar galaxia Andromeda este estimată ca fiind la două
milioane ani lumină de noi. Ceea ce vedem că se întâmplă acolo, de fapt
s-a întâmplat deja cu foarte mult timp în urmă.
Se estimează că există 1022 (10 urmat de 21 zerouri) stele în universul vizibil, spaţiul este uimitor de gol datorită distanţelor enorme dintre
stele, galaxii şi grupurilor de galaxii. Dacă toţi atomii din toată materia
din univers ar fi izolaţi unul de celălalt şi distribuiţi uniform în volumul
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universului, am avea doar un atom pentru fiecare cinci metri cub de
spaţiu.9 Aceasta înseamnă că în volumul echivalent cu cel al unei camere
obişnuite, ar fi doar şase atomi. Pe o scară mai largă, galaxiile sunt la milioane de ani lumină depărtare unele de altele. Ar putea fi un lucru bun că
materia este atât de rar distribuită în tot universul. Fizicianul Freeman
Dyson10 estimează că dacă distanţa dintre stele ar fi de zece ori mai mică
decât este acum, ar exista o probabilitate ridicată ca vreo altă stea să vină
destul de aproape de sistemul nostru solar şi să desfacă orbitele planetelor. Aceasta ar fi un dezastru pentru viaţa pe pământ.
Din ce este făcut universul?
Imensul univers este făcut din atomi obişnuiţi, minusculi, care se considera cândva, că sunt cele mai mici părţi ce nu se mai pot diviza în părţi
mai mici. Însă, aproape un secol în urmă, au fost descoperite nişte părţi
de atom numite electroni. N-a mai durat mult până când s-au descoperit
multe alte părţi ale atomului, protonii cu sarcină pozitivă şi particulele
mai mari numite neutroni, care nu au sarcină electrică. Un proton are o
masă (cantitate de materie) care este de 1836 ori mai mare decât masa
electronului. Sunt aceste particule cele mai mici particule elementare ale
materiei? Cu câteva decenii în urmă s-a descoperit că dacă s-ar putea
ciocni doi protoni, care se deplasează cu o viteză mare, în urma ciocnirii
ei s-ar sparge în particule mai mici numite quarţi. Şi acesta este doar
începutul descoperirilor recente în acest domeniu intrigant al ştiinţei.
Fizicienii au descris cel puţin 58 de feluri de particule subatomice.11
Majoritatea au o antiparticulă corespunzătoare, de sarcină opusă şi când
aceastea se întâlnesc se anulează una pe alta.Prin urmare, se pune problema dacă unele din acestea sunt într-adevăr particule. Sunt multe
lucruri din acest domeniu de cercetare pe care nu le înţelegem pe deplin.
Conceptul nostru simplificat al atomilor este că ei au un nucleu alcătuit din protoni şi neutroni, iar electronii se află pe o orbită înafara nucleului (fig. 2.2). Nucleul celui mai uşor element, hidrogenul, conţine un
proton şi un electron la exterior. Heliumul are doi protoni, doi neutroni şi
doi electroni. Carbonul şi oxigenul, care sunt esenţiale pentru viaţă, de
obicei au şase şi respectiv opt din aceste părţi de bază. Elementele mai
grele au mult mai multe şi mult mai complicate relaţii.
Când priviţi lumina albă obişnuită, poate nu sunteţi conştienţi că,ceea
ce vedeţi este de fapt un amestec din tot felul de culori. Lumina albă a
televizorului sau a ecranului computerului este de obicei o combinaţie de
roşu, verde şi albastru deschis; aceasta puteţi verifica cu ajutorul unei
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lupe bune. Veţi deveni tot mai conştient de aceasta atunci când veţi vedea
lumina albă a soarelui cum se separă în diferitele culori ale curcubeului
într-o picătură de ploaie. Acest fenomen ne spune multe lucruri despre
compoziţia chimică a universului. Prin trecerea unui fascicol îngust de
lumină de la o stea printr-o prismă din sticlă, astronomii pot vedea
diferitele culori produse de stele şi pot învăţa multe din aceasta. Atomii
foarte activi din stele produc această lumină în timp ce electronii din jurul
nucleelor acestor atomi eliberează o parte din energia lor, sărind de pe o
orbită pe următoarea. Fiecare astfel de atom produce diferite tipuri de
culoare. De exemplu, dacă vedeţi nuanţe clare de roşu, albastru, violet şi
violet închis, ştiţi că este vorba despre atomi de hidrogen. Studiind lumina provenită de la diferite stele din univers, s-a descoperit că stelele sunt
compuse din unele elemente foarte asemănătoare cu cele ce se găsesc pe
Pământ, dar în proporţii foarte diferite. Avem din abundenţă elemente
uşoare ca oxigen, siliciu şi aluminiu care formează 82% din scoarţa
pământului, în timp ce 97% din univers pare fi alcătuit din două elemente
uşoare, hidrogen şi heliu.
Idei despre univers
Unii cred că universul a fost dintotdeauna aici, în acest caz întrebarea
despre cum a apărut este lipsită de sens. Creştinii, evreii şi islamicii cred
că Dumnezeu a creat universul. Religiile orientale cum sunt hinduismul
şi budismul au o varietate de idei şi sugestii a unor cicluri repetate în
timp. Câteva secole în urmă existau tot felul de speculaţii despre natura
universului. Atunci au apărut o serie de intelectuali însemnaţi, printre
care şi Isaac Newton, care a descris legea gravitaţiei şi mişcării ce explica căile stelelor. Munca lui a avut un profund impact asupra gândirii din
vremea sa. Oamenii de ştiinţă arătau că universul misterios era explicabil şi predictibil, şi multe alte lucruri. Părea că nu mai este nevoie de
Dumnezeu. În timp ce totul era explicat, existau chiar păreri că munca
fizicienilor a luat sfârşit. Dar nu a rămas multă vreme totul explicat.
Teoria cuantică şi cea a relativităţii au schimbat toate acestea. Vom discuta puţin despre aceste idei deoarece ne ajută să înţelegem cum
funcţionează ştiinţa.
Probleme serioase au apărut aproape un secol în urmă, nu în lumea
stelelor ci în lumea submicroscopică a atomilor şi energia pe care o emit
aceştia. Acest domeniu de cercetare este cunoscut ca teoria cuantică,
care se ocupă de conceptele ce contrastează cu cel normal de cauză şi
efect. Teoria cuantică a fost formulată de Max Planck (1858-1947), şi ea
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spune că mărimile fizice pot avea doar valori bine definite şi nu valori
intermediare. Mai mult, electronii ar putea să se comporte uneori ca nişte
unde, iar alteori ca nişte particule. Unele rezultate au fost predictibile, dar
numai la nivel de statistică când multe evenimente s-au considerat împreună. Nu au fost posibile însă, predicţii valide pe o bază individuală. Unul
din marile concepte, ce s-au dezvoltat din aceste studii, a fost Principiul
incertitudinii al lui Werner Heisenberg. Acesta afirmă că nu se poate şti
precis poziţia şi momentul (viteza înmulţită cu masa) unei particule.
Toate acestea au dus la speculaţii filozofice, inclusiv concepte că nu
există de fapt realitatea cuantică, sau că impredictibilitatea teoriei cuantice este baza libertăţii noastre de alegere. O concluzie prudentă este că
mai avem încă mult de învăţat despre mi-nunile lumii teoriei cuantice.
Nimeni care afirmă că a înţeles totul despre teoria cuantică nu are dreptate! Totuşi acest concept dă multe roade în dezvoltarea laserelor şi magneţilor super-conductibili, fiind utilizat intensiv în modelele dezvoltării
universului. Unul din cele mai bune rezultate este lărgirea concepţiei filozofice a omului. Ne ajută să înţelegem că realitatea nu este formată doar
din simple idei pe care le înţelegem; trebuie să ţinem cont de incertitudine şi imprevizibil.
Aceeaşi tulburare a modului în care vedem lucrurile aduce de obicei
teoria relativităţii. Formulată de Albert Einstein (1879-1955), unul din
cei mai mari genii ai timpului nostru, teoria s-a dovedit a fi de o utilitate
remarcabilă. Einstein, care s-a născut în Germania şi a primit educaţia în
Elveţia, credea cu tărie în Dumnezeu, dar nu în acel fel de Dumnezeu
creştin la care ne gândim în mod obişnuit, ci într-un Dumnezeu implicat
în creaţie şi în vieţile noastre. Pentru Einstein consecvenţa, ordinea şi
armonia din univers reprezintă pe Dumnezeu. Afirmaţia sa celebră
“Dumnezeu nu dă cu zarul” reflectă aceasta. El a făcut această afirmaţie
ca obiecţie la unele incertitudini ale teoriei cuantice.
În teoria relativităţii nu poţi merge mai repede decât viteza luminii, iar
viteza luminii în vid este întotdeauna aceeaşi, indiferent de mişcare sau
direcţia sursei sau a observatorului. Însă, imaginea poate fi mult mai
complicată. De exemplu, câteva descoperiri recente sugerează că ar putea
exista unele variaţii ale vitezei luminii sau a factorilor apropiaţi de care
depinde ea.12 În teoria relativităţii mulţi alţi factori fizici se pot schimba
dramatic, dar de obicei nu-i observăm deoarece în domeniul nostru obişnuit de observare aceste schimbări sunt foarte mici. Însă, dacă aţi călători
cu viteza luminii, ar trebui să observaţi că ceasul încetineşte, lungimile
devin mai mici şi masa scade. La o viteză egală cu viteza luminii masa ar
trebui teoretic să devină infinită, ceea ce limitează cât de repede poate
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călători fiecare lucru. În teoria relativităţii, spaţiul se curbează şi masa se
poate schimba în energie şi energia în masă, aşa cum arată expresia E=
mc2.
Multe observaţii confirmă valabilitatea relativităţii. Timpul pare să
încetinească în apropierea corpurilor masive, şi aşa este. Ceasurile foarte
exacte merg mai repede în vârful unui turn de apă decât la baza lui,
deoarece la bază este mai aproape de masa Pământului. Aceste diferenţe
se iau în considerare la poziţionarea globală a minunatului nostru sistem,
pentru a creşte exactitatea.13 Masele mari ca cea a Soarelui înfăşoară
lumina, aşa cu a presupus relativitatea. Utilizând un ceas atomic plasat pe
un avion, este posibil să se detecteze efectele mici ale relativităţii, chiar
dacă avionul călătoreşte cu doar o milionime din viteza luminii.14 Cu cât
mai repede călătoreşti în spaţiu, cu atât mai încet îmbătrâneşti. Dacă aţi
putea călători foarte repede în spaţiu câteva săptămâni, la întoarcerea pe
Pământ aţi constata că au trecut de fapt mulţi ani, iar prietenii şi familia
ar putea fi bătrâni sau morţi.15
A răsturnat relativitatea pe Newton şi formulele lui atente ale
mecanicii celeste? Nu, dar a adăugat noi dimensiuni lucrărilor lui
Newton şi le-a aplicat în condiţii extreme. Conceptele lui Newton încă
sunt valabile la nivelul obişnuit al experienţei noastre şi pentru mişcarea
sistemului solar, cu excepţia problemei planetei Mercur care este mai
bine explicată cu ajutorul relativităţii.
Relativitatea poate fi înlocuită în viitor de alte concepte mai
avansate; însă, serveşte la explicarea multor lucruri, şi a fost remarcabil
confirmată de-a lungul anilor. Faptul că timpul poate fi modificat este
uimitor. Unele cercetări sugerează că timpul nu există de fapt; este numai
ceva imaginar. Dar acest concept este util, cel puţin pentru Pământul nostru şi trebuie să trecem la lucru la timp!
Expansiunea universului şi Big Bang-ul
La începutul ultimului secol astronomul american Vesto Slipher,
studiind lumina venită de la galaxii a observat că unele galaxii se îndepărtează de noi cu o viteză incredibilă de o mie kilometri pe secundă.
Unul din modurile de a calcula viteza cu care o galaxie se îndepărtează
este de a observa cu cât culorile spectrului luminii de la atomii ei se
schimbă mai mult de la forma normală. Cu cât schimbarea este mai mare,
cu atât viteza de deplasare a galaxiei este mai mare. Aceste concluzii se
bazează pe efectul Doppler, pe care îl observăm atunci când o ambulanţă
cu sirenă merge către noi şi apoi se îndepărtează de noi. Tonalitatea
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sirenei scade dramatic după ce ea trece pe lângă noi, şi cu cât ambulanţa
are viteză mai mare, cu atât este mai mare schimbarea tonalităţii sau a
frecvenţei undelor sonore. Când ambulanţa se îndreaptă spre noi, undele
sonore sunt relativ “compresate” şi tonalitatea sunetului este înaltă; când
se îndepărtează undele sonore sunt “extinse” iar tonalitatea este joasă.
Undele de lumină de la stele se comportă într-un mod asemănător
undelor sonore ale ambulanţei, cu cât se mişcă mai repede o stea spre noi
sau de la noi, cu atât mai mult creşte sau descreşte frecvenţa, în funcţie
de cum undele luminii se comprimă sau se extind în afara sursei lor. Dar
frecvenţa undei de lumină determină culoarea luminii. De exemplu,
lumina albastră are o frecvenţă mai mare decât lumina roşie. Deci, dacă
forma normală a liniilor spectrului luminii de la o stea este schimbată
spre partea roşie (frecvenţă joasă) a spectrului, aceasta înseamnă că
steaua se îndepărtează de noi; dacă aceasta este îndreptată către partea
luminii albastre (frecvenţă înaltă), steaua vine spre noi. Se presupune că
galaxiile depărtate apar ca o schimbare spre roşu, numită schimbare
roşie. Prin aceasta se înţelege că ele se depărtează de noi, unele cu o
viteză de 50 mii kilometri pe secundă. Această interpretare este mult mai
complicată decât o schimbare obişnuită roşie; unii vorbesc despre
oboseala luminii la mari distanţe; sunt sugerate şi alte explicaţii,16 dar
astăzi predomină ideea care tinde să excludă asemenea interpretare.
În 1920, faimosul astronom Edwin Hubble a studiat galaxiile cu ajutorul telescopului de 100 inci de pe Mount Wilson, din California. El a
descoperit că cu cât este mai departe o galaxie cu atât ea se îndepărtează
mai repede. Aceasta a devenit cunoscuta lege a lui Hubble. Aceasta a
mărit intriga în ceea ce priveşte problema despre ceea ce se întâmplă în
cosmos. Hubble a estimat distanţele pe baza a cât de luminoase erau caracteristicile astronomice. Această metodă nu s-a dovedit prea exactă,
deoarece nu toate stelele au o strălucire egală. Astronomi astăzi măsoară
distanţa stelară cu ajutorul strălucirii aşa numitei variabilei Cepheid a
stelelor. Ei au descoperit că unele stele care au o strălucire specifică
luminează mai mult sau mai puţin la perioade regulate. Prin măsurarea
duratei perioadei variabile unei asemenea stele, ei ştiu cât de normal
străluceşte acea stea şi pot estima distanţa până la galaxia care conţine
acea stea.
Oamenii de ştiinţă au încercat să determine vârsta exactă a universului considerând că el la început a fost foarte mic şi calculând cât timp a
trecut până a ajuns la mărimea actuală. Estimările recente plasează vârsta universului între 10 şi 15 miliarde ani.
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Ideea că expansiunea universului a avut loc cu o viteză mare a dus la
confruntări serioase între punctele de vedere de la începutului secolului
al douăzecilea. Dacă expansiunea înseamnă că el în trecut era mai mic, şi
înainte de aceasta şi mai mic, ajungeţi la un punct când începeţi să vă
gândiţi la când, cum şi de ce universul a apărut. Aceasta are implicaţii
profunde. înseamnă că universul n-a fost dintotdeauna aici. Se deschide
uşa pentru întrebările cum au început aceste lucruri şi dacă o minte luminată, cum este Dumnezeu, ar fi putut începe aceste lucruri; şi dacă nu,
cum a început totul? Dar, ideea despre Dumnezeu care crează în natură
este astăzi un punct de vedere foarte nepopular în ştiinţă. Astronomul
cunoscut Robert Jastrow comentează că: "Când un om de ştiinţă scrie
despre Dumnezeu, colegii lui consideră că ori a început să
îmbătrânească, ori a început să înebunească."17 Totuşi, sugestia că universul a apărut brusc sună asemănător cu raportul biblic care spune că
Dumnezeu a creat toate lucrurile.
Ideea lui Einstein că universul are un început a fost considerată lipsită
de sens şi iritantă.18 Surprinzător este faptul că ecuaţia relativităţii indică
la expansiunea unui univers care ar fi avut un început şi aceasta a fost
arătată de astronomul olandez Willem de Sitter şi matematicianul rus
Alexander Friedman, care, de asemenea, a descoperit o eroare în calculele lui. Einstein a încercat să rezolve problema expansiunii propunând
o forţă nouă, necunoscută în natură. El a adăugat o constantă cosmologică ipotetică, care ar anula perfect conceptul expansiunii, rezultând un
univers static. Dar, datele schimbării roşii a lui Hubble au fost aproape
convingătoare şi Einstein, în final, a admis că existenţa unei forţe
necunoscute este cea mai mare eroare a vieţii sale. Paradoxal, fizicienii
se întorc iarăşi la ideile lui Einstein privind constanta cosmologică pentru a explica datele recente, care sugerează că universul nu numai că se
extinde, dar are şi o viteză tot mai mare de expansiune. Alte idei, cum
este cea a unui univers care se extinde rapid şi care se contractă în aşa
numitul univers oscilant, precum şi ideea unui univers al stării de existenţă în care se crează mereu materie nouă, evită afirmaţii despre apariţia
universului; dar aceste idei nu sunt acceptate, în general, în prezent.
Dacă universul a avut un început, ce s-a întâmplat în acel moment
important? Nu ştim, dar există câteva idei interesante. Modelul acceptat
în prezent se numeşte Big Bang. Acest nume a fost dat de faimosul cosmologist britanic Sir Fred Hoyle, care a fost una din cele mai aprig critic al acestei teorii. El i-a dat numele de Big Bang ca o insultă, dar acest
termen dramatic şi descriptiv a supravieţuit. În gerneral, conform acestei
teorii, înainte cu aproape 12 miliarde ani, toată materia universului se
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afla într-o particulă mai mică decât nucleul unui atom. Această particulă
era atât de mică, încât ar fi trebuit 1032 de asemenea particule să fie puse
cap la cap pentru a obţine un milimetru distanţă;19 însă, această particulă
era extrem de grea şi fierbinte, având densitatea şi temperatura aproape
de infinit. În timpul primei perioade de apariţie a universului, estimat la
a 1043 a parte dintr-o secundă, avem aşa numita singularitate. În această
perioadă de timp condiţiile au fost atât de diferite, încât legile fizicii
noastre nu se pot aplica. orice alte detalii sunt pure speculaţii. Universul
a continuat să se extindă pe măsură ce se răcea. O perioadă deosebit de
rapidă a acestei expansiuni, numită inflaţie, se presupune că a avut loc
între 1035 şi 1032 părţi dintr-o secundă. S-au format quarţii, protonii şi
neutronii pe măsură ce expansiunea continua. Din momentul în care universul împlinise vârsta de o secundă, au început să se formeze nucleele
atomilor simpli. Expansiunea a continuat, s-au format stelele şi galaxiile
când universul avea aproximativ un miliard de ani. Galaxiile au continuat să se formeze şi elementele grele au format stelele ce au ajuns la colaps
şi stelele şi sisteme solare mai noi corespunzătoare acestor elemente
grele, pe măsură ce universul matur a luat contur. Ce s-a întâmplat la
sfârşitul acestor lucruri? Există diferite idei. În viitor universul poate
încetini şi se poate să se ajungă la colaps printr-o dezintegrare
catrastrofică universală, sau poate să se extindă în continuare până când
la sfârşit rămâne gol de orice caracteristică.
Este această relatare adevărată, sau este doar imaginaţie rezultată
dintr-o doză prea mare de ştiinţifico-fantastic? Avem de-a face cu un joc
al numerelor mari impus de câteva personalităţi autoritare, sau ne
apropiem de mult doritul nostru adevăr? Big Bang-ul are de-a face cu atât
de multe circumstanţe fericite încât unii l-au numit cel din urmă prânz
gratuit, şi el într-adevăr se confruntă cu concepţiile noastre normale
despre realitate, însă tot aşa face şi universul. Unii astronomi renumiţi ca
Robert Jastrow20, care afirmă că este agnostic, şi Hugh Ross21, care este
un creştin credincios, văd Big Bang-ul ca pe o dovadă că la început
Dumnezeu a creat totul. Pe lângă aceasta, ei citează Biblia unde
Dumnezeu vorbeşte despre "întinderea cerului" măcar în cinci citate.22 Ar
fi putut Dumnezeu să folosească un proces similar cu Big Bang-ul pentru a crea universul? Nu ştim. Omul nu are nevoie de dovada Big Bang
pentru a crede în Dumnezeu. Cum vom vedea în continuare, materia universului este organizată într-o configuraţie atât de precisă şi multilaterală
încât, neţinând cont de Big Bang, este nevoie de un designer aşa cum este
Dumnezeu.
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Astronomul englez Martin Rees, afirmă că "teoria Big Bang-ului a
trăit periculos mai mult de treizeci de ani"23 Motivul pentru care această
teorie rezistă încă este simplul fapt că oamenii de ştiinţă n-au oferit ceva
mai bun, iar pe de altă parte, ea este susţinută de date impresionante, care
însă, au fost combătute. Afirmaţiile favorabile Big Bang-ului includ: a)
Dovada că universul se extinde. b) Raportul hidrogenului faţă de heliu
este apropiat de cel aşteptat în urma Big Bang-ului. c) Un fundal impresionant de radiaţii de microunde aflate peste tot în univers, care este
aproape de ceea ce se aşteaptă de la Big Bang. În aceste radiaţii s-au găsit
unele mici variaţii pe care unii le interpretează ca răspunzătoare de formarea galaxiilor.
Conceptul Big Bang are de asemenea probleme serioase, în special
atunci când se consideră că acest proces a avut loc fără nici un designer:
a) Cum a putut precizia necesară pentru ceea ce vedem să apară întâmplător? Vom discuta despre aceasta mai detaliat, în continuare. b) Există
o problemă tulburătoare a misterioasei naturi a materiei negre, care are
potenţial de a schimba multe idei. c) O problemă importantă este cea a
singularităţii din perioada primelor momente ale Big Bang-ului care, prin
recunoaşterea generală, exclude legile fizicii pe care le ştim.
Renumitul cosmolog Stephen Hawking, cunoscut în special pentru
aceea că este foarte productiv, cu toate că este paralizat datorită bolii Lou
Gehring (ALS), a încercat să ocolească problema singularităţii şi a
începutului universului. El a combinat doi mari piloni în cosmologie, şi
anume relativitatea şi teoria cuantică, şi a adăugat conceptul teoriei
corzii24 care se ocupă de dimensiunile care sunt înafara celor patru
cunoscute de noi (trei dimensiuni ale spaţiului şi una a timpului). Pe
lângă acesta el a inclus şi conceptele matematice ale timpului imaginar şi
numerele imaginare25, şi a sugerat că un univers fără margini în spaţiu şi
timp nu are nevoie de început sau sfârşit26. El pare să favorizeze un
univers care "ar fi pur şi simplu". Hawking afirmă că: "Unde are loc atunci un creator?"27 Punctul lui de vedere nu este larg acceptat. Hawking se
referă ocazional la Dumnezeu, dar de obicei în contextul estimărilor şi nu
în cel al acceptării. După unii el ar putea fi deist.28 Un deist crede într-un
fel de Dumnezeu care a început lucrurile cu mult timp în urmă, dar în
prezent nu este activ în natură. În cartea sa recentă, “Universul în coajă
de nucă” (The Univers in a Nutshell), Hawking propune un punct de
vedere pur mecanicist.29 Mulţi cosmologi admit că nu ştiu cum a început
Big Bang-ul; alţii văd acest mister ca pe o dovadă a existenţei lui
Dumnezeu.
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Tabelul 2.1. Acordul fin al universului
FACTOR

DESCRIERE

MATERIA

Materia este înalt organizată în peste 100 feluri de elemente care
acţionează între ele formând toate lucrurile, de la mineralele planetei până la molecula extrem de complexă a organismelor. Atomii
acestor elemente sunt formaţi din particule subatomice care au
caracteristici precise. De exemplu, dacă masa protonului ar diferi
cu numai o miime, n-ar exista nici atomi nici elemente.

CARBONUL

Elementul carbon, atât de important pentru susţinerea vieţii, are
nivelul de rezonanţă destul de favorabil după apariţia lui. Dacă
acest nivel al rezonanţei ar fi cu 4% mai scăzut sau dacă nivelul
rezonanţei oxigenului numai cu 1% mai ridicat, nu ar putea exista
carbonul.

SOARELE

Soarele ne asigură chiar cantitatea de căldură şi lumină care este
necesară vieţii pe Pământ. Dacă Soarele ar fi cu doar 5% mai
aproape de Pământ, pe această planetă n-ar exista viaţă.

FORŢA NUCLEARĂ
PUTERNICĂ

Forţa nucleară puternică ţine laolaltă părţile nucleului atomului.
Dacă această forţă ar fi cu 2% mai puternică n-am avea hidrogen
şi prin urmare nici soare, nici apă, nici viaţă. Dacă ea ar fi cu 5%
mai slabă, am avea numai hidrogen şi nimic altceva.

FORŢA NUCLEARĂ
SLABĂ

Forţa nucleară slabă controlează activitatea radioactivă a dezintegrării atomilor. În Soare ea controlează fuziunea hidrogenului în
heliu. Dacă această forţă ar fi numai cu puţin mai puternică, nu sar mai forma heliu. Dacă ar fi puţin mai slabă, în Soare n-ar
rămâne decât hidrogen.

Această forţă acţionează asupra particulelor cu sarcină electrică
FORŢA
ELECTROMAGNETICĂ cum sunt electronii, şi astfel controlează schimbările chimice dintre atomi. Ea este o componenetă foarte importantă a luminii.
Dacă ar fi mai puternică, stele ca Soarele nostru ar fi stele roşii şi
mult mai reci; dacă ar fi mai slabă, stelele ar fi albastre şi foarte
fierbinţi dar de scurtă durată.
GRAVITAŢIA
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Gravitaţia ţine laolaltă galaxiile, stelele şi Pământul nostru.
Precizia relaţiei dintre forţa ei şi forţa câmpului electromagnetic
este foarte importantă. Dacă vreuna din aceste forţe ar varia doar
în mică măsură, aceasta ar fi catastrofal pentru stelele ca Soarele
nostru.

Câteva exemple de acord fin în univers
În perioada ultimului sfert de secol, în cadrul comunităţii cosmologilor s-a dezvoltat un curent ferm şi important.30 Aceasta este
recunoaşterea faptului că mulţi factori arată chiar la un fel de univers
"chiar aşa", care oferă condiţii adecvate existenţei vieţii, măcar în unele
locuri ca Pământul. Puţini neagă natura neobişnuită a acestor parametri
fizici, a căror existenţă este dificil de explicat prin coincidenţă. Tabelul
2.1 arată unele din aceste descoperiri. Ar trebui să se imagineze cea mai
mare coincidenţă pentru a se considera că aceşti factori, şi uneori şi precizia lor extremă, au avut loc din pură coincidenţă. Mulţi văd în aceste
dovezi ale acordului fin din univers amprenta unui designer foarte
inteligent. Alţii, desigur, nu ştiu, dar foarte puţini nu recunosc că se
întâmplă ceva neobişnuit.
Unii din aceşti factori neobişnuiţi se pot înţelege cel mai bine în termenii probabilităţii. Cifrele probabilităţii uneori se utilizează eronat, în
special prin interpretarea greşită a însemnătăţii lor, dar când se folosesc
corect, cifrele probabilităţii ne pot da reprezentări corecte ale şansei care
este inclusă în ele. Nu trebuie să fiţi un jucător la jocuri de noroc profesionist ca să ştiţi că dacă aruncaţi o monedă, aveţi o şansă din două pentru a avea "cap", iar la aruncarea unui zar să aveţi o şansă din şase de a
apare pe faţa de sus numărul şase. Dacă aveţi într-un sac un o bilă galbenă şi 99 bile albastre, există o şansă din 100 ca să extrageţi bila galbenă
din sac din prima încercare, fără să vă uitaţi.
Probabilitatea, care este şansa ca un rezultat să aibă loc, scade dramatic atunci când consideraţi câteva evenimente improbabile împreună.
Pentru a fi corecţi din punct de vedere matematic atunci când combinaţi
evenimente improbabile, trebuie să înmulţiţi improbabilitatea unuia cu
improbabilitatea altuia, etc.31 De exemplu, şansa de a obţine numărul
cinci la o aruncare cu zarul este de una din şase; şansa de a obţine
numărul cinci pe feţele de sus a două zaruri, la o aruncare, este una din
36 (1/6x1/6); pentru numărul cinci pe trei zaruri dintr-o aruncare este una
din 216 (1/6x1/6x1/6); şi pentru a avea numărul cinci pe patru zaruri la o
aruncare, şansa este una din 1296 (1/6x1/6x1/6x1/6). Cu alte cuvinte,
dacă mereu aruncaţi patru zaruri odată, toate vor arăta pe faţa de sus
numărul cinci doar odată din cele 1296 aruncări ale zarurilor.
Combinarea improbabilităţilor pe care le găsim pentru univers sunt
inimaginabil de mici şi nesemnificative. Câteva exemple ale improbabilităţilor din univers urmează în continuare.
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Soarele. Viaţa fără soare n-ar fi posibilă, deoarece Pământul nostru ar
fi groaznic de rece. Considerăm Soarele un lucru normal, şi rar când
apreciem "valoarea" lui în a da căldură şi lumină. Lumina de la Soare
prin procesul fotosintezei din plante dă acestora hrana necesară lor.
Orbita Pământului pare a fi în poziţia corectă pentru a ne da temperatura
pe care viaţa bazată pe carbon o cere. Temperatura de pe suprafaţa planetei Venus, care este mai aproape de Soare, este de aproape 460 grade
C (860 grade F), în timp ce pe Marte, care este mai departe decât
Pământul,este de -23 grade C (9,4 F). Se apreciază că dacă Pământul ar
fi doar 5 procente mai aproape sau un procent mai departe de Soare, pe
el viaţa s-ar distruge.32
Soarele produce propria energie prin combinarea hidrogenului pentru
a se forma heliul (fig.2.2). În acest proces de fuziune, aproape 0,7 procente din masa de hidrogen se transformă în energie.33 Acelaşi fel de proces are loc şi la explozia unei bombe cu hidrogen, şi ne putem gândi la
Soare ca la o explozie controlată a unei bombe cu hidrogen. Fuziunea
solară ne asigură adevărata cantitate necesară de căldură şi lumină de
foarte mult timp, iar estimările sugerează că ea va dura încă alţi 5 miliarde ani. Soarele este foarte fierbinte pe suprafaţa lui şi modelele noastre
pentru a vedea ce se întâmplă acolo indică că în interior este mult mai
fierbinte. Pe suprafaţa lui apar mereu dramatice pete solare şi flăcări care
ne indică o activitate fulminantă. Soarele pare a fi într-un echilibru între
forţa de gravitaţie care trage suprafaţa lui rece în interiorul lui şi presiunea activităţii nucleare din interior. Aceste forţe, în special valorile lor
constante de bază, despre care vom discuta mai jos, par a fi la un nivel
foarte critic.
Originea carbonului. Carbonul este un element extrem de multilateral, care formează coloana vertebrală a vieţii pe Pământ; mai ales moleculele organice care se află la organismele vii, incluzând ADN-ul, proteinele, carbohidraţii şi grăsimile. Se presupune că există o remarcabilă
împletitură de circumstanţe întâmplătoare de partea acestui element
important. Când au studiat pentru prima dată formarea elementelor prin
fuziunea în stele, cosmologii au observat că aceste reacţii favorizează cea
mai mare cantitate de carbon - dar carbonul este pe locul al patrulea ca
element în univers. Omul de ştiinţă britanic Fred Hoyle a presupus că elementul carbon trebuie să aibă un nivel deosebit de rezonanţă energetică,
care uşurează formarea lui din combinarea nucleului de heliu şi beriliu.
Rezonanţa este concordanţa diferiţilor factori ( a nivelelor energetice şi
ţintelor) care permite ca aceste lucruri să se întâmple. Este ca şi cum ţiai lua elanul cel mai bun pentru aruncarea mingii de baseball. Tot aşa
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nivelul corect de rezonanţă ajută la formarea noilor atomi. Rezonanţa
măreşte şansa ca nucleul de beriliu, care este format din două nuclee de
heliu, să se combine cu alte nuclee de heliu pentru a forma atomul de carbon. (fig.2.2) Fără această rezonanţă heliul şi beriliul ar continua să
existe şi să se comporte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Când colegii
lui Hoyle de la Institutul de tehnologie din California, au cercetat nivelul
de rezonanţă al carbonului, el a fost exact acela pe care l-a presupus
Hoyle. Unul dintre ei, Willy Fowler, a primit mai târziu premiul Nobel
pentru studiul său în acest domeniu. Următorul element în acest presupus
şir de sinteze a fost oxigenul, care s-a format prin adăugarea unui nucleu
de heliu la nucleul de carbon. (fig.2.2) S-a demonstrat că oxigenul are un
nivel de rezonanţă imediat sub acela care este produs, aşa că puţin carbon se transformă în oxigen,şi astfel carbonul necesar supravieţuieşte.
John Barrow din centrul astronomic din Sussex numeşte acest lucru
"miraculos"34. S-a calculat că dacă nivelul de rezonanţă al carbonului ar
fi cu 4% mai scăzut, sau dacă oxigenul ar fi mai mare cu 1%, practic nu
s-ar găsi carbon.35 După unii, se pare că Dumnezeu, în mod deosebit ar
fi iubit atomul de carbon!
Presupunerea remarcabilă a lui Hoyle şi dovezile experimentale că a
fost exact ceea ce el a presupus, este unul dintre cele mai importante
evenimente din cosmologie, care după unii, "nu se poate accentua prea
mult".36 Asemenea evenimente ilustrează cum ştiinţa poate să presupună.
Aceasta este ştiinţa în aspectul ei cel mai bun, iar oamenii de ştiinţă tind
ca să se asigure că astfel de evenimente nu se presupun. Însuşi Hoyle,
care respinge ideea despre Dumnezeu şi religia biblică,37 a fost puţin tulburat de aceste rezultate. A declarat că "interpretarea raţională, sănătoasă
a faptelor sugerează că un superintelect s-a jucat cu fizica, chimia şi
biologia, şi că în natură nu există puteri oarbe vrednic de amintit.
Numerele care se calculează din fapte sunt aşa de tulburătoare că această
concluzie a fost aproape necombătută."38 Cosmologii cum sunt John
Gribbin şi Martin Rees, care ca şi Hoyle, nu consideră că universul a
apărut prin creaţiunea lui Dumnezeu, sunt de asemenea impresionaţi şi
constată că" nu există o dovadă mai bună în favoarea afirmaţiei că universul a fost planificat pentru bunăstarea noastră-croit pentru om."39 Fie
că se consideră că carbonul s-a format în stele, cum cred mulţi cosmologi, sau printr-un alt proces, este greu să ocolim sugestia că nişte factori
deosebiţi sunt legaţi de rolul deosebit al lui în organismele vii.
Forţa nucleară puternică. Există patru forţe de bază care le
cunoaştem în fizică. Puterea constantelor lor de bază sunt potrivite
remarcabil cu funcţiile lor. Cea mai puternică este forţa nucleară, care
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leagă quarţii împreună în protoni şi neutroni, şi pe ei în nucleul atomilor.Din fericire această forţă acţionează numai pe distanţe foarte mici
în interiorul nucleelor atomilor, altfel universul ar trebui să fie o masă
fără formă susţinută de forţa nucleară şi n-ar fi nici atomi individuali,
stele sau galaxii. Se pare că forţa nucleară puternică trebuie să se afle în
graniţe restrânse pentru a funcţiona corect. Dacă ar fi cu două procente
mai puternică, n-am mai avea hidrogen,40 iar fără hidrogen nu este căldură de la Soare; nu este apă care este esenţială vieţii; şi n-ar fi organisme
vii, a căror compoziţie organică are hidrogen din abundenţă. Dacă forţa
nucleară puternică ar fi doar cinci procente mai mică, am avea numai
hidrogen41 în univers şi toate lucrurile ar fi simple şi foarte plictisitoare!
Forţa nucleară slabă. Această forţă este de mii de ori mai slabă decât
forţa nucleară puternică. Ea acţionează la particulele certe din nucleele
atomilor şi controlează unele forme de dezintegrare radioactivă a atomilor. Forţa slabă ajută la controlul arderii hidrogenului din Soare astfel
încât el să reziste miliarde de ani în loc să explodeze ca o bombă. Dacă
ar fi puţin mai puternică, heliul, produsul fuziunii din Soare, nu s-ar
forma; iar dacă ar fi puţin mai slabă, în Soare n-ar mai rămâne hidrogen.42
Forţa electromagnetică. Această forţă acţionează în afara nucleelor
atomilor în interacţiune cu particulele cu sarcină electrică. Ea este foarte
legată de principiile care conduc schimbările chimice. Funcţionează astfel că duce electronii în timp cei ei se învârt în jurul nucleului atomului,
iar când electronii schimbă orbita pot elibera o parte din energia lor sub
forma unei lumini vizibile. Această putere este foarte legată de lumina
care o primim de la Soare. Dacă ar fi puţin mai puternică, stele ca Soarele
nostru ar fi stele roşii şi foarte reci ca să ne dea căldura necesară. Dacă ar
fi mai slabă, stelele ar trăi puţin, şi ar fi extrem de mari stele albastre. 43,
şi am avea multă căldură, dar de scurtă durată.
Gravitaţia. Spre deosebire de cele trei forţe amintite mai sus, gravitaţia este cea mai slabă. Forţa puternică nucleară este de 1039 mai puternică decât gravitaţia. Însă, spre deosebire de forţa puternică nucleară,
care acţionează doar în nucleul atomului, gravitaţia acţionează peste tot,
manifestându-şi puterea de atracţie şi între galaxii, şi menţine materia
stelelor laolaltă. Ea este o forţă foarte importantă care trebuie să fie determinată la o valoare precisă pentru a avea un univers echilibrat.
Fizicienii au încercat să stabilească legătura între patru forţe de bază
şi să ajungă la aşa numita toeria marii unităţi, dar până astăzi nu s-a ajuns
la nici o confirmare a legăturii cauză-efect a gravitaţiei cu alte forţe. În
aceste patru forţe descoperim că fiecare din ele pare a fi la nivelul corect
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Figura 2.3. O pisică bidimensională. Observaţi tractul digestiv care separă complet
partea de sus de partea de jos şi un astfel de animal nefericit nu se poate susţine multă
vreme.

pentru o funcţie specifică, care determină şi relaţia ei faţă de funcţiile
altor forţe.
Unul dintre echilibrele delicate observate este relaţia precisă care
există între gravitaţie şi electromagnetism. Fizicianul Paul Davies
comentează:" Calculele arată că schimbările în putere indiferent a cărei
forţe de numai a 1040 a parte din aceasta ar provoca o catastrofă pentru
stelele cum este Soarele."44 În aceste condiţii nu ar mai fi acest Soare al
nostru bun ca să ne încălzească. O a 1040 a parte este atât de mică încât
este foarte greu şi de imaginat. Pentru a înţelege acest lucru poate să ne
ajute un exemplu ipotetic. Luăm o grămadă de chibrituri, o grămadă
rotundă, mai mare decât volumul Pământului nu de un milion, ci de milion milioane de ori mai mare, atât de mare că de abia ar putea stea între
Pământ şi Soare. Să considerăm acum că doar unul dintre chibrituri are
gămălia de aprins focul, iar toate celelalte sunt fără gămălie - chibrituri
fără cap, vă este foarte frig şi vă trebuie doar un chibrit să aprindeţi focul.
Şansa voastră ca din această grămadă să scoateţi un chibrit cu gămălie
din prima încercare este mai mică decât 1040. Este mai mare şansa să
găsiţi acest chibrit decât ca gravitaţia să aibă valoarea corectă.
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Cât sunt de veritabile astfel de numere? Fizicienii uneori chiar discută
şi de probabilităţi mai mici despre alte relaţii din univers, cum sunt unul
faţă de 1050,1060 sau 10100. Înainte cu câţiva ani astfel de numere au fost
de ajutor pentru a stabili un concept şi anume că universul este fin acordat, iar numerele acelea astăzi sunt acceptate în general. Dar trebuie să
avem în vedere şi că acele deducţii sunt bazate pe date şi interpretări
foarte complicate şi că uneori concluziile sunt combătute. Şi cele mai
mici schimbări în acele forţe sau în factorii legaţi de ele, pot schimba profund concluziile. Pe de altă parte, avem de-a face cu relaţii atât de precise că este foarte greu să nu concluzionăm că există un acord fin important în universul nostru. Cum ar putea cele patru forţe amintite să aleagă
chiar valorile corecte într-un interval incredibil de 1039 ori pe care îl au
de la cele mai slabe la cele mai tari; apoi să aibă funcţii în sectoarele
corespunzătoare în care acţionează, pur şi simplu din întâmplare şi
rezultând un univers funcţional, care arată atât de bine acordat pentru a
susţine viaţa?
Masa particulelor subatomice. Deja am amintit că în atom protonul
are o masă de 1836 ori mai mare decât electronul; nu se cunoaşte cu cât
este mai greu neutronul decât protonul. Precizia acestei necunoscute este
cheia. Steven Hawking afirmă că"dacă această diferenţă nu ar fi egală cu
masa dublă a electronului, nu ar primi aproximativ câteva sute de nucleotizi stabili (elementele şi izotopii lor) care formează elementele şi sunt
bazele chimieie şi biologiei.”45 Cu alte cuvinte, doar o schimbare
neînsemnată în masa protonului sau a neutronului, şi n-am fi avut elementele chimice, chimişti, nici alte lucruri mari cum sunt pla-netele,
Soarele şi galaxiile. Masa protonului nu poate varia chia nici cu a mia
parte.46
Spaţiul tridimensional. Multe lucruri noi le considerăm normale, de
la sine. Unul din ele este şi numărul dimensiunilor pe care le are spaţiul.
Dar de ce trei? Nu ne putem imagina nici o dimensiune ca un punct; o
dimensiune ne dă linia, a doua suprafaţa, a treia corpuri solide. Timpul îl
considerăm a patra dimensiune, dar nu este o dimensiune a spaţiului.
Teoria corzii postulează până la 11 dimensiuni, dar multe dintre ele se
înconvoaie în invizibilitate şi/sau neînsemnătate. Teoria corzii nu este
consistentă pe deplin şi în esenţă îi lipseşte o confirmare experimentală.47
Din nou, de ce spaţiul are doar trei dimensiuni? În prima configuraţie
a universului, de ce nu am încheiat sau patru sau mai multe din ele?
Universul bidimensional ar fi foarte bizar. Pisica bidimensională s-ar
destrăma (fig.2.3), iar un cocoş bidimensional nu s-ar menţine strâns, dar
să mai facă ouă bidimensionale pentru o omletă extrem de turtită. Viaţa
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inteligentă la orice nivel de complexitate n-ar putea să existe în două
dimensiuni. Vieţii îi este necesar un univers tridimensional. Se demonstrează că şi patru dimensiuni(neincluzând timpul) ar fi tot catastrofale.
Forţa gravitaţiei ţine Pământul pe orbita sa în jurul Soarelui în loc să
fie aruncat în cosmos aşa cum ar fi de aşteptat. Într-un univers cu patru
dimensiuni, o "planetă orbitală care este lentă-chiar neînsemnată- s-ar
repezi spre Soare tot mai repede, decât să se mişte puţin într-o orbită mai
mică,...şi invers, o planetă orbitală cu viteză mică ar pleca repede în spirală afară în întuneric." 48 Această relaţie a fost observată cu mult timp în
urmă; faimosul teolog William Paley a evidenţiat că aceasta este o
dovadă deosebită a planificării lui Dumnezeu. Se demonstrează că pe un
nivel atomic, într-un univers cu patru dimensiuni, noi am avea aceeaşi
problemă, deoarece n-am avea orbite stabile pentru electronii din jurul
nucleelor şi "n-am avea atomii pe care îi cunoaştem astăzi."49
De unde au venit legile naturii? Majoritatea oamenilor de ştiinţă au un
profund respect pentru legile din natură. Aceste legi fac ştiinţa posibilă,
inteligibilă, logică şi extrem de fascinantă. De exemplu, forţa electromagnetică şi gravitaţia se supun aşa numitei legi a pătratului invers. Ele
scad cu pătratul distanţei de la sursă. Dacă se dublează distanţa, forţa lor
este numai o pătrime din ceea ce ar fi fost pentru distanţa originală, ceea
ce explică de ce lumina de la o lumânare devine slabă cu cât te depărtezi
de ea mai repede. Cum s-a ajuns la o asemenea precizie? De unde au
apărut legile naturii, care deseori prezintă valori specifice şi relaţii complicate? În context naturalistic, în care nu există Dumnezeu, trebuie să se
postuleze deosebit de multe întâmplări precise.
Ar putea să se sugereze că legile au apărut doar din necesitate pentru
existenţă, dar aceasta este o speculaţie de mare amploare. De ce nu există
doar masă fără formă, dezorganizată şi amorfă în univers? La aceasta teai aştepta de la o activitate întâmplătoare, dar nu aceasta e ceea ce găsim.
În loc de aceasta descoperim quarţi şi tot felul de alte particule subatomice care interacţionează între ele pentru a forma mai mult de elemente superior organizate care pot interacţiona între ele în moduri foarte
importante. Aceste interacţiuni, uneori, eliberează energie, ca în cazul
Soarelui, sau au ca rezultat schimbări chimice vitale atât de necesare
vieţii, aşa cum este producerea hormonilor. Aceşti atomi complicaţi
formează lucruri mai mici decât molecula apei, şi lucruri atât de mari ca
sorii, galaxiile şi întregul univers în sine. Organizarea materiei este foarte
complicată, coordonată şi multilaterală.
Cum a putut un univers organizat apărut din nimic şi din întâmplare
să aibă legi necesare pentru existenţa lui? Aceasta pare în contradicţie cu
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tendinţa spre dezorganizare pe care o vedem în natură. Lucrurile active
tind să se amestece, nu să devină organizate. Când ploaia cade în praf,
sau o tornadă smulge acoperişurile caselor, lucrurile tind să se amestece
tot mai mult. Ele nu tind spre organizarea lor aşa cum o explozie într-o
tipografie nu tinde să producă un dicţionar. Aceste exemple ilustrează
unele consecinţe ale celei de a doua legi a termodinamicii, care afirmă că
schimbările din natură tind spre dezorganizare, spre amestecarea
lucrurilor şi cu cât trece mai mult timp cu atât lucrurile devin mai haotice. Această dezorganizare se numeşte entropie. Lucrurile se amestecă
mai mult cu cât creşte entropia, şi invers, cu cât mai mare este organizarea entropia scade. Eu observ deseori o creştere a entropiei de pe biroul
meu cum sunt cărţile, articolele, emailurile, CD-urile şi faxurile se
amestecă unele cu altele. Conform legii a doua a termodinamicii, universul este condus către un maxim de dezorganizare sau entropie, iar aceasta indică că trebuie să fi fost mult mai organizat la început decât este
acum. Fie că credeţi într-un univers ce a luat naştere în urma Big Bangului sau în alt model, a doua lege a termodinamicii implică că universul
a avut un început şi o organizare. Dacă ar exista "dintotdeauna" ar trebui
să ne aşteptăm ca el să fie foarte dezorganizat acum, dar el este încă
foarte organizat, sugerând la o origine destul de recentă. Probabilitatea ca
organizarea universului să fi apărut la întâmplare s-a estimat şi ea este pe
departe mult mai mică decât orice posibilitate plauzibilă. Profesorul de
matematică-fizică de la Universitatea Oxford Roger Penrose, în contextul acestei probabilităţi remarcă:"Cât de mare era volumul cosmosului în
faza primară...pe care Creatorul a trebuit să-l planifice ca să fie un
univers compatibil cu legea a doua a termodinamicii şi cu ceea ce vedem
astăzi?... Scopul
Creatorului ar fi trebuit să fie: o precizie de o acurateţe
(123)
de unu la 1010 ." 50Aceasta este o probabilitate incredibil de mică.
Asemenea numere implică faptul că fără Creator, universul organizat
aşa cum este azi reprezintă o şansă la un număr după a cărui unitate
urmează 10123 zerouri.51 Dacă am încerca să scriem acest număr aşezând
câte un zerou la fiecare atom din univers, am rămâne fără atomi mult
înainte de a termina zerourile. Universul are numai 1078 atomi. Asemenea
improbabilitate ar trebui să încurajeze pe oricine să caute alte alternative,
decât pe cea a unei origini întâmplătoare a universului. Mulţi oameni de
ştiinţă recunosc aceste improbabilităţi dar nu au făcut nici o alternativă
reală care să se potrivească cu interpretările materialiste care exclud existenţa lui Dumnezeu.
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Răspunsuri la dovezile despre acordul fin
Puţini neagă natura neobişnuită a datelor despre reglarea fină a universului, cu toate că unii le minimalizează. Lista caracteristicilor neobişnuite este mult mai lungă decât puţinele exemple date mai jos. Lista lui
Hugh Ross enumeră doar şaptezeci şi patru din acestea şi o serie de parametri necesari pentru existenţa vieţii.52 Cititorul poate să consulte mai
multă li-teratură despre acest subiect, care în ultimile decenii a devenit
abundentă.53 Reglarea fină înseamnă că există un Dumnezeu care este un
creator inteligent al Universului? Nu neapărat, conform unor autorităţi în
domeniu, dar argumnetaţia lor este inexpresivă. Vom discuta aceasta în
cele ce urmează.
Principiul cosmologic al antropiei. Puteţi petrece multe ore citind literatură ştiinţifică încercând să înţelegeţi ce este principiul antropic (principiul cosmologic antropic), dar să nu vă aşteptaţi la vreun răspuns final.
Filozoful John Leslie îl generalizează astfel: ”Orice fiinţă inteligentă care
există se poate găsi numai acolo unde este posibilă o viaţă inteligentă.”54
Această afirmaţie este este de la sine evidentă şi este cu greu un răspuns
la întrebarea cum a devenit universul fin acordat. Doi specialişti în
această temă, John Barrow şi Frank Tipler, referindu-se la principiul
antropic, sugerează că: “se pare că astronomilor le place să lase puţină
flexibilitate în formulările lor, poate în speranţa că semnificaţia lor poate
părea mai uşoară în viitor.” 55 Acest principiu este rău definit, diferiţi
autori îl interpretează în multe feluri, iar arhitectului de bază al conceptului, Brandon Carter,56 îi pare rău că a folosit cuvântul “antropic”, care
se referă la fiinţa umană, în denumirea sa.57 Principiul antropic este uneori confundat cu “echilibrul antropic” şi “coincidenţele antropice” care se
referă în special la datele acordului fin din univers.
Principiul antropic, în înţeles obişnuit, are cel puţin patru forme: slab,
tare, participatoriu şi final. Cu toate că cele patru forme sunt dificil de
definit, în general forma slabă se concentrează asupra faptului că observatorii trebuie să fie în condiţiile care permit viaţa. Forma tare declară că
universul trebuie să aibă condiţii reale pentru ca viaţa să se dezvolte la un
anumit nivel. Forma participatorie derivă de la unele idei ale teoriei
cunatice şi sugerează presupunerea particulară că participarea observatorului este o forţă mobilă în cosmos. Principiul antropic final priveşte în
viitor, presupunând că procesarea informaţiilor vor conduce universul la
un punct în care chiar şi conştiinţa noastră va fi conservată,ajungându-se
la o formă de imortalitate.
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Principiul antropic se utilizează uneori pentru a se afirma poziţia
noastră privilegiată în univers. Un univers fără viaţă nu ar fi fost observat, şi de aici situaţia noastră neobişnuită şi noi privim lucrurile din perspectiva selectivă, totuşi limitată a observatorului. În acest fel principiul
poate avea vreo validitate, dar privilegiul nostru neobişnuit de observare
poate fi şi el special planificat de Dumnezeu, ceea ce nu este deloc interpretarea obişnuită a acestui principiu. Uneori la întrebarea despre acordul
fin al universului se răspunde prin aceeea că, dacă lucrurile n-ar fi fost
aşa, nici noi n-am fi fost aici.58 Acest gen de răspuns este ceea ce numim
non sequitur, răspunsul nu se referă la întrebare. Răspunsul este asemănător cu acela pe care l-aţi primi, aflându-vă într-o oază, la întrebarea de
unde vine apa, şi vi s-ar răspunde că dacă n-ar fi apă, n-ar creşte nici
copaci acolo.
Deşi literatura care discută principiul antropic cosmic este vastă,59
acest concept este controversat. Unii oameni de ştiinţă şi filozofi au
comentat cu privire la principiu sau la diferite aspecte ale lui, astfel:”fără
nici o semnificaţie fizică”60, “au inversat argumentul original din
titlu”61,”absolut nu oferă explicaţii”62 şi “principiile antropice slujesc
doar pentru a întuneca.”63 Este clar că principiul antropic nu este obiectiv ştiinţific.
Explicaţia mai multor universuri. Ar putea exista şi alte universuri
de care noi nu ştim? Ar putea exista mai multe forme de univers? Acestea
sunt toate posibile, şi utilizând mulţimea forţei numerelor am putea sugera că există un număr infinit de universuri, şi al nostru datorită şansei
întâmplătoare are toate caracteristicile pentru viaţă. Această idee a primit
o consideraţie deosebită ca răspuns la acordul fin al universului în care
ne aflăm. S-a întâmplat doar să fim în universul corespunzător nouă decât
în celelalte. Acest mod de gândire este neconvingător şi îi lipseşte confirmarea. Cu acest fel de argument puteţi explica aproape orice doriţi, şi
de aceea el este în esenţă nefolositor. Problema reală este unde se află
aceste alte universuri? Există vreo dovadă ştiinţifică că ele există? Se
pare că nu există nici una măcar.
Cosmologii de frunte ca Martin Rees şi Stephen Hawking uneori se
ataşează precaut de ideea mai multor universuri. Unii asociază această
ideee cu interpretările principului antropic puternic, în timp ce alţii nu
sunt de loc de acord cu aceasta. Acesta nu este domeniul în care veţi găsi
vreun consens. Ideea despre mai multe universuri este câmpul fertil pentru o mulţime de meditaţii asupra existenţei noastre, vieţii şi cosmosului.
Nu este greu să te laşi condus de imaginaţie, mai ales atunci când puteţi
cu ajutorul ei să amestecaţi realităţi nedovedite ca să pară plauzibile.64
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Umoristul Mark Twain comentează: “Există ceva fascinant la ştiinţă. Se
obţine un venit mare de ipoteze dintr-o investiţie de fapte neînsemnate.”65 Poate că el n-a greşit prea mult. Există un element de precauţie
care ar trebui luat în seamă în aforismul : “cosmologii sunt deseori în
eroare dar rar în dubii”.
Există concepte despre alte universuri ori alte locuri din univers unde
viaţa nu este bazată pe carbon, cum este viaţa de pe Pământ, ci pe hidrogen sau sulf lichid. Şi elementele siliciu şi bor sunt candidaţii preferaţi
pentru baza altor forme de viaţă care nu au la bază carbonul. Există sugestii că viaţa nu trebuie să fie neapărat bazată pe atomi, ci pe forţa puternică nucleară sau a gravitaţiei. Viaţa ar putea exista sub formă de civilizaţii aflate în stelele neutronice. Poate undeva există universuri a căror
natură ne este foarte neînţeleasă, sau sistemul nostru solar echivalent
unui atom într-o mult mai mare schemă? Filozoful John Lesley
comentează: ”Acestea sunt asemenea speculaţii care face ipoteza despre
Dumnezeu cu adevărat posibilă”66.
Se poate afirma că întotdeauna există posibilitatea ca undeva, departe,
să fie şi alte forme de universuri, şi să ofere tot felul de ipoteze ingenioase, dar aceasta nu este ştiinţă ci doar imaginaţie. Referitor la un
număr de universuri infinite, cosmologul Hugh Ross comentează pe
drept: ”Această sugestie este un abuz flagrant al teoriei probabilităţii. Ea
presupune folosirea unei cantităţi infinite de mostre fără nici o dovadă că
mărimea mostrei depăşeşte unu.”67 O singură mostră cunoscută este universul nostru şi se pare că nu există un altul. Trebuie să se postuleze întradevăr un număr mare de universuri ca apoi să se încerce să se reducă
toate acele multe probabilităţi care sunt observate şi fin acordate în universul în care trăim. O astfel de sugestie este o încălcare serioasă a principiului ştiinţific numit briciul lui Ockham. Acest principiu încearcă să
respingă o speculare în gol prin cererea ca explica-ţiile să nu fie multiplicate mai mult decât este nevoie. Postularea mai multor universuri este
o speculaţie încumetată, dar nu un raţionament atent bazat pe faptele
cunoscute.
Acordul fin al universului indică un designer. Nu pot fi exacte toate
dovezile despre un univers fin acordat, se aşteaptă ca unele din interpretările ştiinţifice să se schimbe cu timpul. Însă un număr mare de
exemple şi exactitatea multora dintre dovezi determină, în ultimă
instanţă, că este foarte greu să considerăm tot ca fiind un simplu şir de
exemple de şansă fericită. În continuare, aceste valori sunt strâns legate
între ele. Lesley spunea pe drept:”O singură problemă măruntă şi cosmosul explodează într-o miime parte dintr-o secundă sau se dezinte57

grează tot atât de rapid şi devine foarte repede un gaz prea rarefiat ca să
poată fi legat de gravitaţie.”68 Trebuie să avem în vedere, cum am şi ilustrat mai sus prin exemplele aruncării zarurilor, că o expresie matematică
corectă la combinarea mai multor probabilităţi se obţine prin înmulţirea
acelor valori. Aceasta determină probabilitatea totală a unui univers fin
acordat mult mai mică decât oricare din probabilităţile separate.
Oare au avut loc aceste lucruri la voia întâmplării? Câte din valorile
fin acordate putem explica cumva, dar şi pe mai departe să fim obiectivi?
Nu există limite la ceea ce putem accepta. De exemplu, ne putem imagina că particulele din univers că au apărut la voia întâmplării acum zece
secunde şi pur şi simplu s-a întâmplat că s-a produs o configuraţie pe care
o observăm în natură. Însă, raţiunea şi dorinţa sinceră de a se descoperi
adevărul se află în căutarea alternativelor mai raţionale. Realitatea pe
care o vedem în jurul nostru nu este atât de capricioasă. Dovezile pe care
le avem în mare măsură confirmă existenţa unei o forme de design pentru un univers fin acordat.
Mai mulţi lideri în astronomie cum sunt Robert Jastrow, întemeitorul
Institutului de Studii Spaţiale Goddard de la NASA şi Owen Gingerich
de la Observatorul de astrofizică Smithsonian din Harvard, sunt înclinaţi
spre design. Astronomul George Greenstein remarcă:” Cu cât cercetăm
toate dovezile cu atât ni se impune o idee că trebuie neapărat să fi fost
implicată o acţiune supranaturală. Este oare posibil ca, dintr-o dată, fără
intenţie, s-a dat buzna peste dovada ştiinţifică despre existenţa Celui
Preaînalt? A fost Dumnezeu acela care a luat măsuri ca o asttfel de providenţă să dea formă cosmosului pentru bunăstarea noastră?”69 O parte din
investigaţiile pentru astfel de concluzii provin din credinţa că un
Creatorul blând s-a descoperit pe Sine în sulurile sfinte numite Biblia.
Aceasta ridică sceptrul religiei şi unora dintre oamenii de ştiinţă le este
neplăcut să îmbine religia şi ştiinţa, indiferent de abundenţa de dovezi în
favoarea Creatorului. Însă dacă descoperim parţial adevărul poate că este
necesar să eliminăm prejudecăţile noastre, să ne ataşăm de date cu un
descernământ sincer şi să urmăm dovezile oriunde ne-ar conduce ele.
Concluzii
Cu toate că universul este enorm, descoperim că este alcătuit din particule subatomice
minuscule. Toate aceste părţi sunt legate prin legi şi prin alţi factori
diferiţi care permit existenţa unui univers care poate să susţină viaţa.
Precizia care o observăm ne arată cu tărie că există un Designer al uni58

versului (tabelul 2.1). Unii oameni de ştiinţă acceptă aceste concluzii,
alţii nu.
Unii au încercat să atribuie existenţa unor factori precişi unui principiu antropic în ceaţă, iar alţii unor universuri multilateral imaginare.
Dar câte cazuri de acord fin trebuie omul să găsească ca să recunoască că
trebuie să le dea o explicaţie? Dacă se doreşte să se evite concluzia că
există un designer, putem să recurgem la alternativele scrise mai sus.
Însă, ele în esenţă ne sustrag atenţia de la un potop de dovezi ştiinţifice,
care indică că există neapărat o inteligenţă care a acordat fin materia şi
forţele universului astfel ca el să fie fin acordat pentru viaţă. Orice astfel
de design ar fi depăşit evident universul pe care l-a creat.
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Capitolul 3

Cum a apărut viaţa ?
Apariţia vieţii îmi pare tot atât de neînţeleasă ca şi
dintotdeauna, un lucru de mirare şi nu de explicat.1
Franklin Harold, biochimist

Microbii
Doamna mai avea puţin şi trebuia să nască, dar plângea. Trebuia să
meargă la Clinica nr.1, dar acesta era un loc unde nu vroia să meargă. Ea
dorea să meargă la Clinica nr.2. Ea i-a explicat doctorului Ignaz
Semmelweis că mamele au mai multe şanse să moară la prima clinică
decât în a doua. Avea doamna dreptate? Această problemă a tulburat mult
pe tânărul medic de gardă Semmelweis de la Clinica nr.1. Doamna aceea
avea dreptate? A hotărât să cerceteze aceasta. Numerele au fost tulburătoare. Analizând evidenţa bolnavilor, a descoperit că în ultimii cinci ani,
la Clinica nr.1 au murit aproape două mii de femei, iar la a doua mai puţin
de 700.2 Aceasta s-a întâmplat în Spitalul general din Viena, Austria,
acum un veac şi jumătate, când teribilele epidemii de febră de naştere nu
erau rare. Deseori se întâmpla ca la patru zile după naştere, noile mame
aveau această febră şi aproape întotdeauna mureau în termen de şapte
zile. Se considera că această boală este cauzată de aburii dăunători din
aer, sau datorită problemelor cu laptele mamelor; uneori ca măsură preventivă se folosea aer proaspăt. Dar nu s-a găsit nici o explicaţie de ce la
Clinica nr.1 mor de trei ori mai multe mame decât la Clinica nr.2. Clinica
nr.1 era condusă de medicii, care aveau ca practică integrantă din
pregătirea lor studiul cadavrelor. Clinica nr. 2 au condus-o moaşele care
n-au participat la această cercetare. Oare aceasta a avut vreo legătură cu
diferenţa de rată dramatică a morţii? La un indiciu important s-a ajuns
când unul dintre colegii lui Semmelweis s-a tăiat în timpul unei autopsii.A patra zi a făcut febră şi a murit repede. Autopsia corpului său a dat
acelaşi rezultate ca şi la femeile care muriseră de febra de naştere. Acesta
era un bărbat cu febra naşterii, dar se considera că aceasta este o boală
feminină! S-ar fi putut ca prin tăiere, acel coleg să fi avut mai multe atingeri de corpul femeii care murise de acea boală groaznică? Semmelweis
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a introdus proceduri stricte folosind clor pentru spălarea mâinilor ca să
întrerupă transmiterea “otrăvii mortale” de la corpul cadavrelor la
pacientele Clinicii nr.1. Rezultatele au fost dramatice, rata mortalităţii a
coborât de la 20% la 1%. Cauzele atâtor cazuri mortale au fost acelea că
medicii au făcut autopsia femeilor moarte din cauza febrei la naştere,
apoi au trecut să facă naşteri fără a se spăla pe mâini şi astfel au transmis
boala mortală.
S-ar considera că succesul lui Semmelweis ar fi fost salutat ca un
mare pas înainte, dar deseori oamenii nu merg în direcţia unde îi duc
dovezile. Cu toate că unii au acceptat concluziile finale ale lui
Semelweis, comitetul medical nu le-au acceptat. În spital a fiert gelozia,
invidia şi a fost foarte greu de crezut că medicii au cauzat atâta moarte.
Pe lângă aceasta, au fost unele spitale care nu au făcut nici o autopsie dar
au avut rata mortalităţi până la 26%. Ideea ca mâinile să se spele cu clor
a fost luată în batjocură. Şeful lui Semmelweis nu i-a prelungit contractul de muncă. Multele petiţii au avut ca rezultat doar un post de lucru mai
neînsemnat. Descurajat şi zdrobit Semmelweis a părăsit în linişte Viena
şi s-a întors în ţara sa natală, Ungaria, necontactându-i nici pe cei mai
buni prieteni ai săi. În anul 1861 Semmelweis a editat rezultatele
cercetării sale cum să se oprească febra de la naştere. Acestea le-a trimis
la mulţi medici din Europa, dar rezultatele acelea nu au fost bine primite.
Comunitatea profesioniştilor a crezut că ideea lui este discreditată. Tot
mai îngrijorat de tinerele mame care au murit, a răspândit pamflete în
care condamna pe toţi aceia care răspândesc acea boală. A fost foarte
îngrijorat şi mult mai dezamăgit. Soţia sa în final şi-a dat consimţământul ca să fie dus la spitalul de boli psihice, în care a şi murit două săptămâni mai târziu, aderând la miile de mame care au fost victime unor
minţi limitate şi pline de prejudecăţi. Rezistenţa faţă de adevăr este teribilă. Din fericire, la câţiva ani sţiinţa medicală a recunoscut că
Siemmelweis a avut dreptate şi astăzi i se aduce onoare ca pentru cel care
a adus biruinţa asupra febrei mortale de la naştere.
Ceea ce Siemmelweis şi contemporanii săi nu ştiau era că febra de la
naştere se dato-rează unui microb minuscul, înrudit cu acela care
cauzează “strep” la gât şi scarlatină (febră). Câţiva oameni de ştiinţă au
descoperit o lume a microorganismelor, dar legătura puternică între
microbi şi bolile transmisibile încă nu se stabilise. Astăzi, mulţumită progresului drama-tic al ştiinţei, ştim care microb (germen) cauzează boala
respectivă şi multe cărţi se pot scrie despre un singur microb.
Microbii sunt foarte complecşi. Unul dintre cei mai studiaţi este
Escherichia coli. Ea se află în multe locuri, ca şi în tractul digestiv la
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oameni sau animale şi în pământ. Cu toate că ea este un microb dăunător, ea prezintă nişte germeni teribili. Este un mic organism în formă de
bastonaş, atât de mic încât 500 puse una lângă alta au o lungime de un
milimetru. Cu toate că este foarte mică, am descoperit că este foarte complicată. La suprafaţa exterioară fiecare microb are de la patru până la zece
filamente spiralate (flageli) care ies din corp şi care îi produc o deplasare
circulară. “Motorul” de la baza acestor flageli a fost cercetat detaliat3 şi
este un bun exemplu al conceptului de complexitate ireductibilă, pe care
îl vom discuta mai târziu. Pe de altă parte, o treime din microbi se compun din doar 40 miliarde molecule de apă.Pe lângă aceasta, compoziţia
organismului este de o complexitate uimitoare. Prin complexitate ne
referim la părţi care sunt dependente unele de altele pentru a funcţiona
normal,4 şi nu doar la o mulţime de părţi independente..
ADN-ul (acidul dezoxiribonucleic) este centrul informaţional care
direcţionează acti-vităţile celulare, dând informaţiile genetice, care în
cazul Escherichia coli codifică peste 4000 de diverse tipuri de celule proteice. ADN-ul este asemănător unui ochi de aţă fină al acidului nucleic
care este atât de lung că trebuie să fie îndoit de mai multe ori pentru a
încăpea într-un microb. De fapt, este de opt sute de ori mai lung decât
microbul însuşi! Este de neimaginat cum reuşeşte acest organism să
strângă toate aceste informaţii. Tabelul 3.1 dă câteva detalii despre compoziţia unui organism Escherichia coli. Proteine, carbohidraţi (polizaTabelul 3.1.CONŢINUTUL APROXIMATIV AL UNEI CELULE DE
ESCHERICHIA COLI*
Componenta
Numărul moleculelor
Proteina
2.400.000
Ribozomi
(20.000)
ADN
2
ARN
255.480
Polizaharide
1.400.000
Lipide
22.000.000
Mici metaboliţi şi ioni 280.000.000
Apă
40.000.000.000

Numărul tipurilor de molecule
4288
(1)
1
663
3
50
800
1

*Pe baza informaţiilor din: Blattner FR, et al. 1997. The complete genome sequence of
Escherichia coli K-12. Science 277:1453-1474; Harold FM. 2001. The way of the cell: Molecules,
organisms and the order of life. Oxford, New York: Oxford University Press, p 68; Javor GT. 1998.
Life: An evidence for creation. Origins 25:2-48; Neidhardt FC, editor. 1996. Escherichia coli and
Salmonella: Cellular and molecular biology, 2nd edition. Washington, DC: ASM Press, CD version, section 3.
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haride), lipide (grăsimi ca substanţe) şi alte molecule speciale formează
peste 5000 de diferite tipuri de molecule, dintre care multe sunt replicate
de multe ori, care dau în total câteva sute de mi-lioane de celule speciale
doar într-un microb microscopic. Ceea ce este foarte mic nu înseamnă că
este şi foarte simplu. Ceea ce s-a crezut cândva a fi viaţă simplă, astăzi saschimbat în inimaginabil de complex. Întrebarea este cum s-a putut
organiza vreodată o asemenea complexitate.
Atenţie: următoarele patru paragrafe nu sunt uşor de citit, dar ar trebui înţeleasă însemnătatea lor chiar dacă nu vă amintiţi toate detaliile.
ADN-ul însuşi este o moleculă complexă de formă asemănătoare unei
scări răsucite. Detalii ale unor mici porţiuni sunt ilustrate în fig.3.1.
Molecula constă dintr-o unitate de bază numită nucleotidă care este
compusă din zahăr, un fosfat şi ceea ce este mai important, bazele, care
dau informaţiile din codul genetic necesare pentru construcţia şi
susţinerea unei celule, cum este Escherichia coli. Există patru feluri de
baze ale ADN-ului: adenină,timină,guanină şi citozină; prescurtate sunt

NUCLEOTIDĂ
Figura 3.1. Reprezentarea structurii ADN. Cele două ramuri (filamente) sunt ilustrate la stânga şi o porţiune extinsă la dreapta. A,T,G,C reprezintă bazele: adenină,
timină, guanină şi citozină, respectiv S reprezintă un zahăr (sugar) iar P este un fosfat. O nucleotidă constă din P, S şi una din A,T,G, sau C. Liniile din dreapta diagramei
reprezintă punţile de hidrogen dintre bazele care unesc cele două ramuri ale
ADNului.
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A,T,G şi C. La ARN (acid ribonucleic), care este similar ADN-ului şi
important pentru comunicarea informaţiilor în celulă, în loc de timină (T)
se găseşte urasil (U). ADN-ul la Escherichia coli este format din
4.639.221 baze. 5
Proteinele sunt molecule multilaterale care sunt deopotrivă lucrători
şi părţi structurale ale celulelor. Sunt construite din sute de molecule simple sau din blocuri numite aminoacizi. Există douăzeci de tipuri de
aminoacizi în organismele vii. Într-o proteină aminoacizii sunt ataşaţi
unii de alţii la capete asemenea zalelor într-un lanţ sau perlelor într-un
şirag. (fig.3.2). Acest lanţ este îndoit de mai multe ori, ajutat în special de
obicei de moleculele proteice corespunzătoare numite ceaperoni. Forma
finală a unei molecule de proteină este determinată de poziţia diferitelor
tipuri de aminoacizi de-a lungul lanţului. Forma proteinei este foarte
importantă pentru funcţionarea ei, şi proteina va lucra cum trebuie la
tipul corect de moleculă numai dacă variaţiile ordinii aminoacidului este
minoră.

Figura 3.2. Activitatea ribozomului. Ribozomul se mişcă la dreapta pe măsură ce
codul de pe ARN-ul mesager este armonizat cu codul ARN-ului transportor care are
aminoacidul corespunzător pentru acel cod. Aminoacizii se unesc în ribozom şi ies
sub formă de lanţ proteic, ilustrat la stânga.
Figura 4.6: Harold FM. 2001. The way of the cell. Oxford, New York: Oxford University Press.
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Când celulei îi trebuie o proteină particulară, porţiunea corespunzătoare ADN-ului este copiată în molecula mesager ARN. Acestea la
întoarcere sunt citite de molecula ARN transportor, care în combinaţie cu
moleculele aminoacil-tARN sintetaze, care sunt speciale pentru fiecare
tip de aminoacid, plasează corect aminoacidul acolo unde este nevoie în
proteina care se formează. Aceasta se întâmplă în structurile înalt specializate numite ribozomi (Fig.3.2), unde aminoacizii sunt adăugaţi cu o
viteză de trei până la cinci pe secundă. Ribozomii însăşi sunt complecşi,
formaţi din cinzeci de molecule proteice diferite şi o mulţime de ARN.
Într-un organism de Escherichia coli se găsesc 20.000 de ribozomi.
Cum este selectat aminoacidul potrivit în formarea unei celule proteice? Acest lucru se face prin importantul cod genetic format din bazele A
T C şi G ale ADN-ului şi bazele AUC şi G din ARN. Computerele
lucrează utilizând doar două tipuri de simboluri de bază; în contrast,
organismele vii utilizează patru feluri de bază. Sunt necesare trei baze
Tabelul 3.2. CODUL GENETIC
Prima literă

U

C

A

G

A doua literă
U

C

Fenilalanin
Fenilalanin
Leucin
Leucin

A treia literă

A

G

Serin
Serin
Serin
Serin

Tirozin
Tirozin
Stop
Stop

Cistein
Cistein
Stop
Triptofan

U
C
A
G

Leucin
Leucin
Leucin
Leucin

Prolin
Prolin
Prolin
Prolin

Histidin
Histidin
Glutamin
Glutamin

Arginin
Arginin
Arginin
Arginin

U
C
A
G

Izoleucin
Izoleucin
Izoleucin
Start,metionin

Treonin
Treonin
Treonin
Treonin

Asparagin
Asparagin
Lizin
Lizin

Serin
Serin
Arginin
Arginin

U
C
A
G

Alanin
Alanin
Alanin
Alanin

Aspartat
Aspartat
Glutamat
Glutamat

Glicin
Glicin
Glicin
Glicin

U
C
A
G

Valin
Valin
Valin
Valin

Pentru a găsi codul (codonul) unui aminoacid, găşiţi numele lui în tabel şi urmăriţi coloanele şi liniile pentru prima, a doua şi a treia literă. De exemplu, codurile pentru glutamin sunt CAA şi CAG.
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pentru a se codifica un aminoacid. De pildă în ARN, GAU codifică
aminoacidul glicin, iar CGC codifică aminoacidul arginin. Baza triplet,
sau unitatea, care codifică un aminoacid este numită codon; codonii pentru douăzeci de feluri diferiţi de aminoacizi sunt daţi în tabelul 3.2. Există
de asemenea codoni pentru începerea şi oprirea procesului liniei de
asamblare care face proteinele. Deoarece există 64 codoni posibili şi
numai 20 feluri de aminoacizi în organismele vii, mai mulţi codoni diferiţi formulează acelaşi aminoacid. Toţi codonii sunt utilizaţi.
Destul cu detaliile. Putem continua, pagină după pagină, descriind
mai multe sisteme celulare similare sistemului producerii proteinei. Dar
acum ar trebui să fi înţeles ideea că un microb este un lucru extrem de
complicat. Atât timp cât Escherichia coli este în viaţă, ea funcţionează cu
mii de schimbări chimice care împreună îl numim metabolism şi reproduce mai mulţi microbi asemănători cu sine.
Organisme ca Escherichia coli sunt printre cele mai simple forme de
viaţă care există. Viruşii, care sunt mult mai mici, nu sunt clasificaţi ca
organisme vii. Ei au doar o combinaţie de ADN şi ARN şi proteine. Ei nu
se pot reproduce singuri, şi astfel n-au putut reprezenta primele forme de
viaţă de pe pământ. Ei sunt multiplicaţi de sistemele complexe ale
celulelor vii pe care ei le vizitează. Există câţiva microbi (micoplasma) a
căror dimensiuni sunt de aproape zece ori mai mici decât Escherichia
coli, care reprezintă cea mai mică formă de viaţă independentă.6 Aceste
organisme n-au fost studiate profund, dar ştim că unele au mai mult de
jumătate de milion de baze în ADN-ul lor, codificând aproximativ 500 de
feluri diferite de proteine, care îndeplinesc o multitudine de funcţii specifice. Dacă viaţa pe pământ a apărut singură de la sine, cum s-au unit
părţile potrivite la întâmplare pentru a produce primul orga-nism viu?
Bătălia pentru generaţia spontanee
Chimistul pionier van Helmont (1579- 1644) a dat formula pentru a
se face şoareci. Dacă ascundeţi în podul casei nişte cârpe murdare cu
grâu şi nişte brânză, veţi găsi curând acolo şoareci! Experimentul încă
funcţionează, dar numai credem că şoarecii pot apare spontan, de la sine.
Din zilele antichităţii până nu de mult era ceva obişnuit să se creadă că
orga-nismele vii au apărut spontan din materia fără viaţă. Acest proces,
numit generaţia spontanee putea fi demonstrat printr-o simplă observaţie
ştiinţifică. A-l nega însemna a nega realitatea. Viermii apăreau imediat ce
apăreau merele, iar primăvara, broaştele apăreau în noroi. Mai mult, dacă
era vorba de organisme vii urâcioase, cum sunt viermii paraziţi, se argu68

menta că Dumnezeu niciodată n-ar fi creat aşa ceva, aşă că trebuie să fi
apărut spontan în corpul omului. Câţiva oameni de ştiinţă susţin acest
punct de vedere că paraziţii reprezintă forme dege-nerate ale organismelor vii primare. Se considera că organismele simple s-au dezvoltat de
la sine în locurile unde le găsim. Bătălia în jurul acestei probleme este
cea mai importantă în ştiinţă şi a durat două secole.
Unul din pionierii în această luptă este fizicianul Francesco Redi
(1626-1697). El a observat mult timp larvele, care sunt larve de muşte,
apărute în carnea stricată. Aceasta se întâmpla pe timpul când nu existau
frigidere şi mâncarea stricată era importantă. Dar de unde veneau
larvele? Redi a decis să încerce să producă larve într-o serie de animale
cum sunt: şerpi, porumbei, peşte, oaie, broască, căprioară, câine, miel,
capră, gâscă, găină, rândunele, lei, tigri şi taur. El a fost uimit să observe
că oricare animal ar fi folosit, de fiecare dată obţinea acelaşi fel de larve.
Ştia că vara vânătorii înfăşoară carnea vânatului într-o pânză ca s-o
păstreze. Ar fi fost posibil ca larvele să provină de la muşte şi să nu se
formeze spontan în carne? Ca să testeze acest lucru a lăsat carnea să
putrezească în nişte borcane descoperite, dar şi în nişte borcane acoperite
cu pânză, ca să fie protejate de muşte. Deoarece larvele nu s-au format în
carnea protejată de muşte, a ajuns la concluzia că ele nu apar spontan, ci
provin de la muşte.
Acest lucru nu a rezolvat controversa. Unele idei mor încet. După
Redi s-au inclus şi alţi oameni de ştiinţă. În timp ce controversa mocnea,
experimentele care au inclus şi încălzirea diferitelor forme de “supe
organice”, la diferite temperaturi, în borcane etanşe sau borcane deschise,
au dat rezultate contradictorii. Au apărut uneori organisme iar alteori nu.
Întrebarea care a devenit importantă a fost dacă pentru viaţă este necesară
prezenţa aerului. Ciudat, dar ideea că viaţa poate apare spontan a fost
acceptată încă din secolul al XIX-lea mai puternic decât în timpul lui
Redi.7 Adevărul a involuat.
Apoi, Louis Pasteur(1822-1895), considerat unul dintre cei mai mari
oameni de ştiinţă din toate timpurile, a ajuns la aceea ce mulţi consideră
că este lovitura mortală asupra ideii despre apariţia spontană a vieţii.
Competentul şi productivul Pasteur a lucrat la multe proiecte ştiinţifice
diferite. El a salvat industria vinului din zona natală demonstrând că
microbii produc fermentarea vinului, şi apoi descoperind şi metoda de
păstrare a vinului la o temperatură anumită care omoară microbii, dar
păstrând gustul vinului. Este acelaşi proces pe care-l folosim şi astăzi
pentru lapte şi pe care îl numim pasterizare. El a dezvoltat metoda vaccinării împotriva antraxului şi turbării, şi s-a inclus în lupta din jurul
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apariţiei spontane.Folosindu-se de experimente planificate, a putut să dea
răspunsuri la diferitele argumnete ale acelora care apărau apariţia spontană. Folosindu-se de sticle turtite cu tuburi îndoite, a putut demonstra că
“supa” care se încălzeşte corect nu crează viaţă, cu toate că are deschizătură şi acces la aer. În stilul să înfocat obişnuit, Pasteur a afirmat că :”
Niciodată doctrina despre apariţia spontană nu se va reabilita din lovitura de moarte a acestui experiment simplu.”8
Dar Pasteur a greşit! Cu toate că experimentele lui au arătat clar că
viaţa poate să apară doar din altă viaţă, şi cu toate că punctele lui de
vedere le-au confirmat şi microbiologii şi medicina, la orizont au apărut
alte idei. În Anglia în 1859, Charles Darwin a editat cunoscuta sa carte
Originea speciilor (The Origin of Species), care afirma că organismele
înaintate au evoluat treptat din cele simple printr-un proces de selecţie
naturală, în care organismele adaptate au supravieţuit celor mai puţin
adaptate. În final aceasta a introdus o confuzie cu privire la întrebarea
despre apariţia spontană. Darwin nu a susţinut apariţia spontană în cartea
sa Originea speciilor; de fapt, în ediţiile de mai târziu a scris că viaţa “primară a insuflat-o Creatorul”9. Însă, punctul lui de vedere a deschis din
nou uşa apariţiei spontane, pentru că dacă organismele înaintate au putut
să se dezvolte din formele simple de viaţă de la sine, de ce viaţa n-ar fi
putut apare de la sine? Mai târziu Darwin şi-a manifestat interesul pentru
apariţia spontană, sugerând că “într-o oarecare baltă caldă” s-ar fi putut
forma proteinele, pregătite să se supună unor schimbări mai complexe.”10
Acest punct de vedere s-a încadrat foarte bine şi cu tot mai mare interes
pentru explicaţiile naturaliste (mecaniciste). Asemenea explicaţie a avut
tendinţa să elimine orice nevoie de Dumnezeu în natură.
Nici unul din oamenii de ştiinţă din timpul acela, incluzându-i şi pe
Siemmelweis, Pasteur sau Darwin n-au avut nici cea mai mică idee
despre cât de complexe sunt şi cele mai mici forme de organisme. De sar fi ştiut acest lucru, întrebarea ar fi dacă s-ar fi acceptat vreodată
evoluţia, cum este astăzi. În Franţa au fost foarte puţin susţinute ideile
seculare ale lui Darwin. Interese naţionale au ajutat ca Academia de ştiinţă a Franţei să stea ferm de partea lui Pasteur. Comunitatea ştiinţifică
în final a hotărât să respingă apariţia spontană pentru organismele existente astăzi, dar acceptându-le ca organisme primare, care au apărut pe
pământ cu mai multe miliarde de ani în urmă. Acest proces se numeşte
evoluţie chimică.
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Evoluţia chimică
La începutul secolului 20, cum s-a acceptat evoluţia, interesul s-a
concentrat şi la cum a apărut viaţa de la sine. Evident că aceasta este cea
mai încurcată problemă cu care se confruntă evoluţia biologică şi mulţi
au încercat să răspundă la această problemă. Până în anul 1924 cunoscutul chimist A.I. Oparin a propus scenariul prin care combinaţia organică
şi neorganică ar putea forma o combinaţie organică complexă, iar ea apoi
ar putea forma organisme simple. În Anglia biochimistul genetician
cunoscut J.B.S. Haldane a lucrat la unele idei asemănătoare. Alţii au
adăugat detalii şi conceptul că viaţa a apărut de mult, de la sine, în ceea
ce se numeşte “supa caldă organică” a devenit obiectul unor dezbateri
serioase.
În anul 1953 Stanley Miller, lucrând în laboratorul laureatului premiului Nobel Harold Urey de la universitatea din Chicago, a anunţat despre
un experiment, important, care a devenit icoană pentru susţinătorii
apariţiei spontane. Acest experiment a fost palnificat astfel încât să
simuleze acele condiţii de pe pământ, care s-au presupus că au existat
înainte de apariţia vieţii şi care au putut duce la apariţia organismelor vii.
Folosindu-se de un aparat chimic închis, care a exclus oxigenul, Miller a
expus o combinaţie de gaze - metan, hidrogen, amoniac şi vapori de apă
scânteilor electrice. Aparatul era dotat cu un “trapă” pentru colectarea
moleculelor organice delicate care s-ar fi produs. După mai multe zile a
observat că s-au format mai multe forme de molecule organice, incluzând
şi câţiva aminoacizi, care se găsesc de obicei în organismele vii.
Experimentul a fost repetat de multe ori şi îmbunătăţit şi se pare că s-au
produs diferite forme de aminoacizi care de obicei se găsesc în proteine,
patru din cinci baze care se găsesc în aminoacizii nucleici11 şi unele
zaharuri. Milioane de studenţi la biologie au învăţat despre acest experiment, oamenii de ştiinţă, învăţaţii din toată lumea l-au salutat ca pe o
dovadă că viaţa a putut apărea de la sine. Jumătate de secol a fiert discuţia despre însemnătatea acestui experiment. De fapt, o mulţime de
probleme au rămas nerezolvate.
Întrebarea de bază pe care trebuie să ne-o punem este cât de bine
condiţiile de laborator reprezintă ceea ce s-a întâmplat pe Pâmăntul primar. Chimiştii în laboratoare utilizează o aparatură sofisticată şi substanţe chimice de curăţire, poate că nu asigură condiţii bune primare, care
au existat cândva pe Pământul primar. Uneori observaţiile din laborator
se pot lega corect cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar uneori nu se
poate. De exemplu, în experimentul lui Miller, produsele dorite au fost
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protejate în “trapă” de efectele destructive ale scânteilor electrice.
Folosirea “trapei” de protejare nu reprezintă ceea ce s-ar aştepta pe
Pământul primar.12
Trebuie să avem în vedere că aici vorbim despre Pământul primar, pe
care nu a fost viaţă, nici laboratoare, nici oameni de ştiinţă. Când omul
de ştiinţă intră în laborator şi realizează experimente pe baza inteligenţei
sale, folosind informaţii şi aparatură adunată de secole de experienţă, el
face mai întâi aceea ce ne-am aştepta de la un Dumnezeu inteligent decât
de la un pământ pustiu. În multe feluri acel om de ştiinţă, reprezintă mai
îndată activitatea creatoare a lui Dumnezeu decât condiţiile primare la
voia întâmplării. Evoluţia chimică cere ca tot felul de lucruri bune să se
întâmple de la sine, şi nu ca să le cauzeze oamenii de ştiinţă în laboratoare sofisticate.
Probleme cu evoluţia chimică
Poate că acest capitol vi se va pare prea tehnic, dar el este foarte
important şi merită un efort deosebit. Şi chiar dacă nu veţi putea urmări
fiecare detaliu, puteţi să vă faceţi o părere despre însemnătatea lui.
Unde a fost “supa”?
Evoluţionişii au nevoie de toată “supa organică caldă” pe care o pot
găsi. Organismele sunt atât de complexe, iar şansa ca ele să devină organisme de la sine are nevoie într-adevăr de multă “supă”, cu cât aveţi mai
multă “supă”, cu atât mai mare este şansa ca undeva să apară viaţa. Acea
supă postulată ar fi ca un fel de ciorbă, şi de ce n-ar avea volumul tuturor oceanelor mondiale? Problema este aceea că, dacă o astfel de supă
primară ar putea exista pe planeta noastră mai multe milioane de ani, astfel ca să acumuleze toate moleculele necesare, atunci ne-am aştepta şi la
multe dovezi în rocile foarte vechi ale pământului. Acolo ar fi trebuit să
existe tot felul de rămăşiţe de materie organică, dar nu s-a găsit nimic.13
Ideea despre supa primară a devenit foarte populară şi deseori a fost
prezentată ca faptă.14 De aceea, precum constată şi biologul molecular
Michael Denton “şochează puţin acel lucru că nu există dovezi pozitive
despe existenţa ei.”15
Nevoia de adevăratele forme de molecule
Experimentele pentru producerea moleculelor primare de viaţă totodată produc şi alte forme de molecule nefolositoare vieţii. De exemplu,
în experimentul lui Miller au fost produse mai multe feluri de aminoacizi
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care sunt fără valoare în formarea proteinelor decât cele 20 forme de
aminoacizi necesari pentru formele de viaţă.16 Procesul creării vieţii ar fi
putut cumva să izoleze acele forme fără valoare pentru a putea organiza
primele proteine folositoare vieţii. Este foarte greu să ne imaginăm cum
s-ar fi putut întâmpla lucrul acesta de la sine. De asemenea, în aceste
experimente s-au produs şi molecule cum sunt: hidrogen cianid şi formadelhide, care sunt foarte toxice pentru viaţă.17
Moleculele organice nu ar fi supravieţuit. Pentru a se forma prima
formă de viaţă, era nevoie de o concentraţie mare de molecule, în special
de cele potrivite. Dar moleculele organice tind să se distrugă uşor, în special la lumină ultravioletă, care se presupune că a asigurat energia pentru
formarea lor. La Corporaţia pentru cercetări din California, chimistul
Donald Hull18 a calculat şansa de supravieţuire a unui aminoacid simplu,
glicina (NH2CH2COOH), pe pământul primitiv. El a concluzionat că
97% s-ar fi descompus în atmosfera primitivă înainte de a ajunge la
ocean, unde cele 3 procente rămase ar fi fost distruse. Aminoacizii mai
complicaţi, care sunt mult mai delicaţi, n-ar fi avut nici o şansă de
supravieţuire. Aşa că ne putem aştepta doar la concentraţii extrem de
diluate de molecule organice potrivite.19

Figura 3.3. Aranjamentul de izomeri L şi D ai aminoacizilor. Observaţi aranjarea atomilor în formă tridimensională de imagine în oglindă unul faţă de altul. R este un radical care variază considerabil în compoziţie chimică ladiferite feluri de aminoacizi, în
timp ce porţiunea ilustrată este aceeaşi pentru toţi aminoacizii.
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Izomeri optici. Mâna stângă şi mâna dreaptă sunt foarte asemănătoare, dar părţile nu sunt aranjate identic, ci ca imaginea în oglindă unele
faţă de altele. Moleculele organice sunt structuri tridimensionale complicate, care pot exista în diferite forme, cu toate că au aceleaşi feluri de
atomi şi structuri chimice de bază. Aceste forme de molecule similare se
numesc izomeri, şi ca şi mâinile, pot fi imaginile oglindă pentru altele
(fig. 3.3).20 Un mod de a identifica două imagini oglindă de molecule este prin observarea modului
în care se rotesc undele luminii venite de la o lumină polarizată, care are
unde liniare. Dacă rotaţia este spre stânga ele sunt de tip L (left) şi dacă
este spre dreapta ele sunt de tip D(dextro). Când se polarizează astfel de
molecule organice în laborator, se presupune că ele sunt jumătate L şi
jumătate D. O excepţie este aminoacidul glicină, care este atât de simplu
că nu este nevoie de o imagine oglindă a lui. În experimentul lui Miller
jumătate din aminoacizi au fost L şi jumătate D, iar aceasta s-ar fi găsit
în supa primară.21 Dar când ne uităm la organismele vii, excepţie făcând
câteva molecule deosebite, toate moleculele lor sunt de tip L. Nu este
prea mult loc pentru schimbări. Doar un aminoacid de tip D în molecula
proteică va împiedica să se formeze forma corectă necesară ca ea să
funcţioneze cum trebuie.22 Întrebarea zguduitoare a evoluţiei este: cum
au putut primele forme de viaţă să se formeze în supa primară alegând la
întâmplare doar aminoacizii L pentru prima proteină, dintr-un număr egal
de L şi D din supă? Şi când se ajunge la molecula de zahăr din ADN şi
ARN avem aceleaşi probleme, cu excepţia faptului că acest zahăr este
numai de tip D.
De-a lungul anilor, evoluţioniştii au sugerat o mulţime de mecanisme
cum sunt: lumina polarizată, magnetismul, efectul vântului etc., încercând să rezolve misterul de ce numai aminoacizii de tip L sunt implicaţi
în sistemele vii.23
Dar nimic n-a rezolvat problema, aşa că noi idei apar în continuare.
Ca posibilitate de rezolvare se iau în considerare şi cele mai mici urme
de speranţă dintr-un experiment artificial de laborator bine controlat, care
ar putea semăna doar foarte vag cu orice se întâmplă cu adevărat în
natură, sunt strânse ca posibile soluţii. Până acum nu s-a dat nici o explicaţie reală la aceste mistere.
Formarea moleculelor mari. Aminoacizii, bazele nucleotide,
zaharurile etc., sunt mo-lecule relativ simple în comparaţie cu moleculele
foarte mari, care se combină când se formează proteinele, ADN şi ARN.
Noi putem face molecule simple, dar cum s-au organizat moleculele mari
de la sine? O proteină tipică este alcătuită din aproape 100 aminoacizi,
iar ADN-ul de la Escherichia coli este o moleculă uriaşă, constând din
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peste patru milioane de baze. Amintiţi-vă că şi cele mai simple forme de
organisme independente pe care le ştim au jumătate de milion de baze în
ADN-ul lor, codificând apoximativ 500 de proteine diferite.24
Cum s-a organizat prima viaţă? Organismele au nevoie de proteine
pentru a produce ADN şi trebuie să existe ADN pentru a se construi proteine. A putut apare acest sistem ca urmare a şansei întâmplătoare, din
interacţiunea dintre atomi, urmând legile fizicii? S-a calculat şansa de
formare a numai unui fel specific de proteină şi ea este incredibil de
mică. Un studiu25 spune că ea este mai mică de 1 la 10190 (4,9x10191).
Acesta este un număr incre-dibil de mic; fiecare din cele 190 de zerouri
micşorează probabilitatea de 10 ori faţă de zeroul dinainte. Dar nu există şi pe mai departe posibilitatea ca acest lucru
să se poată întâmpla şi fără o conducere inteligentă? Cu toate că matematicienii uneori definesc probabilitatea mai mică de 1050 ca fiind imposibilă, şi în continuare se poate afirma că se poate întâmpla o dată ca molecula potrivită să fie obţinută din prima încercare. Însă, când aveţi o dată
o proteină, nu vă este de prea mare ajutor; vă mai sunt necesare măcar
câteva sute de forme diferite pentru cea mai simplă formă de viaţă.26
Apoi aveţi nevoie de ADN şi ARN, şi aceştia pot fi mai complicaţi decât
proteinele, şi de asemenea aveţi nevoie de carbohidraţi şi grăsimi (lipide).
Dacă doriţi să invocaţi şansa şi legile naturale necontrolate pentru
toate acestea, trebuie să vă gândiţi la mai multă materie decât avem în
univers, pentru a se ajunge la o probabilitate certă! Brend-Olaf Kuppers,
care favorizează ideea că moleculele s-au organizat cumva în viaţă, a studiat aceste probabilităţi. El comentează că: “Chiar dacă toată materia din
spaţiu s-ar compune din molecule ADN de complexitatea structurală a
unui genom bacterial (ADN microbian), cu secvenţe întâmplătoare, atunci şansa ca printre ele să se afle un genom bacterian sau ceva asemănător
cu el ar fi complet neglijabilă.”27 Cu toate că o serie de evoluţionişti
recunosc problema, nu au venit cu nici o soluţie plauzibilă. Atunci în
povestea despre viaţă aveţi nevoie să evolueze ADN-ul uman, care este
de o mie de ori mai mare decât cel al microbilor.28 Trebuie să considerăm,
de asemenea, că informaţiile biologice obişnuite din ADN trebuie să fie
foarte exacte. Schimbarea doar a unui aminoacid în proteină poate provoca un dezastru. Când este vorba de originea spontană a vieţii, raţiunea ne
sugerează să găsim alte alternative decât şansa. Ar trebui să crezi mai
bine în miracole decât în asemenea improbabilităţi.
Codul genetic. Unul din jocurile copilăriei era să creezi un cod secret,
înlocuind litere cu numere, pentru a avea o limbă nouă, înţeleasă doar de
câţiva, care erau privilegiaţi să cunoască cum funcţionează codul. În
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războaie se folosesc coduri sofisticate şi se schimbă frecvent pentru a
proteja informaţiile de inamicul care pierde mult timp pentru a le
descifra. Câteva decenii în urmă, s-a depus un efort considerabil pentru
descifrarea codului genetic;29 care reprezintă cel mai mare triumf al ştiinţei.
Mai devreme am amintit cum bazele A,T,G şi C, de-a lungul moleculei de ADN direcţionează producţia de proteine prin trecerea informaţiilor la ARN şi amino acizi (fig.3.2). Cum este comunicată informaţia
din ADN aminoacizilor? Nu există un mod direct de comunicare între cei
doi aşa cum nu puteţi comunica direct cu o râmă folosind semnale de
fum. Aceste informaţii de la ADN sunt transferate unor molecule speciale
care utilizează o limbă a codului genetic. Este imposibil să ne imaginăm
viaţa, aşa cum o cunoaştem, fără codul genetic, aşa că el a trebuit să
existe înainte să existe orice formă de viaţă. Vă amintiţi că pentru codul
genetic este necesară combinarea a trei baze (un codon) pentru a codifica un aminoacid (tabelul 3.2). Cum a apărut această limbă codificată este
problema chinuitoare a evoluţioniştilor. Supa primordială era un fel de
supă alfabet! Nu vă puteţi aştepta ca o mulţime de baze ADN să se aranjeze de la sine într-o ordine codificată raţional doar prin şansa întâmplătoare. Mai mult, acest sistem nu ar folosi la nimic şi n-ar avea valoare de
supravieţuire evolutivă, până când n-ar evolua sistemul prin care aminoacizii să se armonizeze cu acest cod.
Pe de altă parte, mulţi evoluţionişti simt că existenţa unui cod genetic aproape universal este o puternică dovadă că toate organismele sunt
legate unele de altele şi au evoluat de la un strămoş comun. Aşa cum scrie
şi într-unul din maualele de biologie: “Universalitatea codului genetic
este una din cele mai puternice dovezi că toate fiinţele vii împărtăşesc
aceeaşi moştenire evolutivă.”30 Argumentul similitudinii, cum ar fi similitudinea celulelor, genelor, mădularele oaselor etc. se foloseşte mult ca
suport în teoria evoluţiei, dar când reflectăm la el, nu este deloc
convingător. Este uşor să contracarezi sugerând că toate aceste similitudini sunt dovezi că există un Creator, care a folosit acelaşi design pentru
a crea diferite organisme. Ar părea neobişnuit pentru Dumnezeu să
inventeze diferite coduri genetice pentru diferite organisme, când deja
există unul care funcţionează bine. Acest tip de argument pentru similitudine nu are prea multă însemnătate nici împotriva evoluţiei organismeleor nici împotriva existenţei lui Dumnezeu.
Pentru a găsi codul (codonul) unui aminoacid, găşiţi numele lui în
tabel şi urmăriţi coloanele şi liniile pentru prima, a doua şi a treia literă.
De exemplu, codurile pentru glutamin sunt CAA şi CAG.
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ENZIMI
Sistem
de
control

Molecula de
început

MOLECULE

Molecula
necesară

Figura 3.4. Reprezentarea grafică a unei căi chimice. Enzimile sunt ilustrate prin
ovaluri, în timp ce molculele pe care le transformă, prin dreptunghiuri. Enzima A
schimbă molecula A în molecula B, enizima B schimbă molecula B în C etc, până
sunt produse în final molecula care este necesară, în acest caz molecula G.

Diferite sisteme nu sunt simple, şi acesta este cazul codului genetic.
Mai devreme am menţionat că la producerea unei proteine, moleculele
speciale (aminoacil-tARN sintezaze) combină tipul corect de aminoacizi
cu tipul pecific de ARN transportor care are codul genetic corect pentru
acel aminoacid. Apoi această combinaţie dintre aminoacid şi ARN-ul
transportor codificat este armonizată cu informaţiile codificate de pe
ARN-ul mesager. Acea informaţie originală vine de la ADN şi are ca
rezutat ordonarea propice a aminoaczilor astfel încât ei să lege pentru a
forma proteina într-un ribozom. (fig. 3.2). Dacă codurile de la ADN şi
cele pe care le foloseşte ARN-ul transportor nu se potrivesc, nu vom
obţine proteina dorită. O analogie simplă este a spune că, ca o limbă, cum
este cea a codului genet, să fie utilă, şi vorbitorul şi ascultătorul trebuie
să folosească şi să înţeleagă aceeaşi limbă. Mai departe, orice schimbare
treptată a codului ar putea cauza moartea oricărui organism.
Limbile, cum este codul genetic, se pare că nu apar spontan nici în
organismele vii nici cele nevii, dacă n-ar fi planificate de un designer. În
scenariul evoluţionist a unei evoluţii treptate se pune întrebarea ce a fost
mai întâi, codul complicat din ADN sau abilitatea de se citi acest cod şi
de a se întocmi aminoacizii conform codului. Nici unul nici altul n-ar fi
avea o valoare de supravieţuire evolutivă până când n-ar funcţiona
împreună. Este nevoie de măcar trei litere de cod separate pentru fiecare
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aminoacid din cei 20 aminoacizi. Acest cod trebuie să se potrivească cu
aminoacizii de la 20 de molecule speciale (aminoacil-tARN sintezaze)
care ataşează aminoacizii potriviţi pentru 20 de feluri de ARN transportor
şi apoi citesc informaţiile de la ARN-ul mesager original venit de la
ADN-ul din nucleul celulei. Aceasta nu este simplu şi întregul sistem trebuie să lucreze corect ca să poată produce tipurile corecte de proteine. De
fapt, acest sistem este mult mai complicat decât minimul sugerat mai sus.
Atât de multe părţi asociate cu codul genetic sunt dependente unele de
altele ca să funcţioneze, încât este evident că a trebuit să fie implicată o
minte inteligentă în crearea şi a codului genetic şi a procesului complex
de formare a proteinelor.
Căile biochimice şi controlul lor. În organisme, de obicei sunt necesari o serie de paşi pentru a se produce doar un tip de molecule necesare.
Aceste schimbări au loc treptat, una câte una, până când nu se obţine produsul finit. O astfel de secvenţă se numeşte cale biochi-mică, iar molecula proteică care favorizează fiecare pas se numeşte enzimă (fig.3.4).
Aceste căi, asemănătoare unor linii de montaj, există din abundenţă la
organismele vii. Ele reprezintă aceleaşi probleme pentru evoluţionişti ca
şi cle menţionate la dezvoltarea codului genetic. Este de necrezut să consideri că întreaga cale complexă a apăut la întâmplare, dintr-o dată şi de
la sine, pentru a da vreo valoare supravieţuirii evolutive. Dacă aceasta nu
s-a întâmplat dintr-o dată, cum a putut evolua treptat un sistem atât de
complex, când n-ar exista nici o valoare de supravieţuire până când nu
are loc şi ultimul pas ce este necesar producerii moleculei?
Evoluţioniştii s-au preocupat de această problemă şi soluţia standard
prezentată în manuale este presupunerea că diferite molecule necesare şi
intermediarii lor se aflau deja la dispoziţie în mediul de viaţă.Procesul
evolutiv s-a desfăşurat înapoi prin calea chimică. Când ar fi fost necesară
o moleculă (de exemplu molecula G, fig. 3.4) ar fi fost aspirată, ar fi
evoluat o enzime (Enzimea F) ca să schimbe intermediarul de mai înainte
(Molecula F) într-o mo-leculă mult mai avansată (Molecula G). Acest
proces a continuat înapoi până când n-au evoluat toate diferitele tipuri de
enzimi.31 Aceasta este o sugestie inteligentă, dar pentru că molecule
intermediare necesare, exceptând foarte rarele excepiţii, nu s-au găsit în
mediul de pe pământ, această teorie este din start fără acoperire.32 Mai
mult, este foarte improbabil ca tipul corect de enzime să fie codificată în
acelaşi timp şi la locul potrivit în ADN, astfel încât sistemul să
funcţioneze.
Ce s-ar fi întâmplat dacă toate căile biochimice ar fi continuat să aibă
loc în acelaşi timp? Ar fi fost haos. Din fericire, aceste căi de obicei au
un mecanism elaborat de control asociat cu primul pas, care reglează pro78

Figura 3.5. Reprezentarea unei celule animale tipice în secţiune pentru a se putea
vedea unele dintre organitele celulare.

ducţia de molecule necesare. Un astfel de sistem de reglare poate
răspunde în diferite moduri până când senzorii delicaţi stabilesc dacă
produsul final este necesar căii. Fără aceste mecanisme de reglare viaţa
n-ar fi posibilă. Enizimile ar produce tot mai multe şi mai multe molecule, şi ca o casă care arde; totul ar fi scăpat de sub control. Aceasta
reprezintă o problemă nouă pentru evoluţia chimică. Cine a evoluat mai
întâi, calea biochimică sau sistemul de control? Dacă ar fi fost prima
calea biochimică, cine ar fi asigurat sistemul de control necesar? Dacă ar
fi fost sistemul de control primul, de ce ar fi evoluat dacă nu avea nici un
sistem care l-ar fi controlat? Pentru existenţa sistemelor vii este indispensabil ca foarte multe lucruri să aibă loc în acelaşi timp.
Cum s-au format celulele? Există o incredibilă prăpastie între moleculele simple dezorganizate din mult proclamatul experiment al lui
Miller şi celulele vii, inclusiv multitudinea de sisteme de operare controlate ale celulei vii.Din nefericire, această prăpastie este rareori menţionată în manualele de biologie. Filozoful Michael Ruse afirma: ”Dacă
există un mare gol în cunoaşterea ta,cea mai bună soluţie este să nu spui
nimic,dar să-l spui cu fermitate!”33
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Microbii despre care am vorbit deja, reprezintă celulele care sunt mai
simple decât celulele celor mai multe dintre sistemele vii, pe care le
cunoaştem. Celulele din organisme, de la ameoba la om şi de la muşchi
până la pinul roşu uriaş, sunt mari, dar într-un milimetru stau aproape o
sută de celule una lângă alta. Aceste molecule mari au un nucleu central
în care cea mai mare parte o ocupă ADN-ul, şi sunt configurate în tot
felul de varietăţi de la celula glandei până la celula nervoasă. Şi aceste
celule trebuie să fie explicate în problema apariţiei vieţii.
Am menţionat proteinele, ADN-ul, ARN-ul, enzimile etc., dar nu
putem avea nici cel mai mic microb până când nu avem membrana
celulei care înconjoară aceste molecule speciale şi astfel uşurează interacţiunea şi controlul lor. Membrana celulei se ocupă de această funcţie
vitală. Descoperim că membrana celulei este foarte complexă. Ea conţine
componente speciale care controlează şi “pompează” ceea ce intră sau
iese din celulă. Cum a evoluat prima membrană a unei celule vii?
Există sugestia din partea susţinătorilor evoluţiei chimice că agregate
de macromolecule organice sau chiar de aminoacizi ar fi format mase
sferice care au format prima celulă.34 Asemenea sfere nu au o membrană
funcţională, nici organizare internă nici alt gen de caracteristici necesare
vieţii. În legătură cu aceasta, William Day, care în continuare crede întro formă de evoluţie biologică, comentează:” Oricum aţi privi aceasta,
este un non sens ştiinţi-fic.”35 În afară de aceasta, viaţa nu este un
mănunchi de chimicale într-un sac; aceasta este mai degrabă ceea ce
numim un echilibru chimic, şi fără acest echilibru am muri. O asemenea
celulă n-ar avea prea multe schimbări metabolice, caracteristice pentru
ceva viu. Cum afirmă şi biochimistul George Javor, pentru viaţă avem
nevoie de o mulţime de căi biochimice interdependente de începere şi
funcţionare.36 Putem avea toate elementele chimice necesare, aşa cum se
găsesc într-o supă de pui, dar viaţa n-ar apare spontan. În celulă găsim tot
felul de structuri specializate (fig.3.5).
Acestea includ: centriolele, care ajută la diviziunea celulară; mitocondria, care asigură energia; reticulul endoplasmatic, unde ribozomii
produc proteinele; aparatul Golgi, care colectează produsele sintetizate;
lizozomii, care digerează produsele celulei; filamentele, care protejează
structura celulei şi microtuburile, care mută părţile celulei acolo unde
este nevoie de ele. Şi acesta este doar începutul a ceea ce descoperim a fi
un domeniu incredibil de mic şi complicat.
Care este probabilitatea ca celula să fi apărut la voia întâmplării. Unii
oameni de ştiinţă s-au preocupat de această problemă, şi ea este extrem
de mică. Fred Hoyle 37 a calculat că probabilitatea pentru a se obţine
dintr-o dată 2000 enzimi (proteine) necesare ca să apară viaţa, este de 1
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la 1040.000. Este greu de imaginat cât de mică este această probabilitate.
Doar să se scrie 40.000 de zerouri pentru o astfel de probabilitate,
folosind numerele obişnuite, ar trebui mai mult de 13 pagini de zerouri!
Asta ar fi foarte plictisitor de citit. Amintiţi-vă că fiecare zerou adăugat

Figura 3.6. O reprezentare simplă a procesului de diviziune celulară. Mai întâi se dezintegrează membrana celulară, iar ADN-ul se condensează în bastonaşe duble de
cromozomi (profaza). Aceşti cromozomi se aliniază în regiunea ecuatorială a celulei,
între cele două viitoare celule, în timp ce centriolii îi atrag spre polii celor două celule
(anafază). Apare peretele despărţitor al celulei formând cele două celule fiice (telefază) şi din celula primară apar două celule care funcţionează normal (interfaza).
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măreşte improbabilitatea de zece ori. Se constantă că Hoyle a fost foarte
optimist. Folosind termodinamica (energia relaţiei atom şi moleculă),
fizicianul chimist Harold J. Morowitz 38, care a fost înclinat spre apariţia
evolutivă a vieţii, a calculat că pro-babilitatea ca apariţia unui microb
minuscul să apară spontan este de 1 faţă de 105.000.000.000 (10x10-5x10(9)).
Cosmologul Chandra Wickramasinghe, care susţine ideea apariţiei vieţii
extraterestre, descrie mai ilustrativ această dilemă:”Şansa ca viaţa să
apară pe pământ pur şi simplu, este la fel ca şi şansa ca taifunul să treacă
prin deşeurile de fier vechi şi să construiască un Boeng 747.”39.
Reproducerea. Dacă aveţi o celulă care doar există pur şi simplu, ea
nu va stabili viaţa pe pământ. Înainte de a muri acea celulă trebuie ca să
se înmulţească mereu. Reproducerea este una dintre caracteristicile de
bază de identificare a vieţii. Ca să se reproducă toate părţile complicate
ale celulei, celulele trebuie neapărat să se dubleze, atlfel viaţa nu va continua. Cum îşi bat joc de imaginaţia noastră aceste celule minuscule; însă
oferă multe detalii fascinante.
Cea mai importantă parte care trebuie să se dubleze este ADN-ul. Un
mecanism foarte deosebit, care se compune din aproximativ 30 molecule
proteice, numit ADN polimerază, merg de-a lungul ADN-ului şi se
dublează. Când celula începe să se divizeze, ADN-ul, care este la oameni
lung de apoximativ un metru în fiecare celulă, se comprimă în 46 cromozomi microscopici. Acest lucru se realizează prin înfăşurarea ADNului, apoi prin înfăşurarea acelei bobine, apoi prin plierea bobinei şi prin
plierea dublei bobine pliate, ceea ce dă cromozomi pereche, care vor fi
sortaţi în fiecare celulă nouă astfel ca fiecare celulă să aibă un ADN complementar perfect. Cromozomii se grupează apoi la mijloc între cele două
celule nou formate, iar microtuburile îi agaţă şi îi trag spre centrioli, ce
se întind la margini opuse. (fig. 3.6). Acolo cromozomii se desfac în noile
celule fiice, unde conduc activitatea celulelei. Şi mai mult uimeşte cum
se dublează împletitura circulară de lungime 1,6 milimetri a ADN-ului în
Escherichia coli; această împletitură este presată într-o celulă de 800 ori
mai mică decât ea. Ea face acest lucru neformând cromozomi comprimaţi, cum este cazul la organism mele înaintate, şi nu se suprapun. Acest
proces durează 42 minute, iar aceasta înseamnă că două mecanisme proteice de ADN polimearază, care se mişcă de-a lungul ADN-ului, copiază
bazele codului genetic cu viteza de 1000 perechi pe secundă. Minunile la
microbi niciodată nu încetează să ne uimească.
Am relatat doar în general un proces foarte complicat, despre care
cunoaştem doar câteva detalii, dar despre care trebuie să mai învăţăm
mult. Apoi, acolo sunt şi celelalte părţi diferite ale celulei, cum sunt
membarana celulei şi multe fibre, care trebuie dublate. Oare astfel de
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procese complexe inevitabile ar putea apărea singure de la sine? Multe
părţi depind de altele şi nu ar fi putut avea o valoare evolutivă de
supravieţuire dacă nu ar fi fost prezente toate părţile necesare. De exemplu, ce folos am avea de la ADN fără mecanismul proteic al polimerazei
care-l dublează? Ce folos am avea de la polimerază fără ADN? Şi unul şi
altul ar fi nefolositori fără celălalt. Iar fără amândouă nu am avea organisme noi. Acesta este cazul majorităţii organismelor vii. Ne este necesar
un şir larg de părţi interdependente pentru a putea începe a ne imagina
viaţa. Biochimistul Michael Behe a studiat mai multe sisteme de organisme care au mai multe părţi care trebuie să lucreze cu altele pentru a
funcţiona. Pentru el acele sisiteme reprezintă “o complexitate ireductibilă”40, şi descrie foarte bine ceea ce noi descoperim.
Apariţia sistemului de citire şi corecţie a ADN-ului. Când o celulă
se divide, trebuie să se dubleze sute de mii până la miliarde de baze, care
formează codul genetic al ADN-ului. Unele greşeli de copiere nu produc
daune, iar în rare cazuri pot fi folositoare, dar aproape toate celelalte sunt
dăunătoare şi chiar fatale. Din fericire, pentru organismele vii există mai
multe sisteme speciale care corectează codul copiat, elimină erorile şi le
înlocuiesc cu bazele corecte.41 Deoarece astfel de sisteme elimină mutaţiile, ele se împotrivesc evoluţiei. Fără procesul de citire şi corecţie, care îl
fac proteinele, rata erorilor de copiere ar putea fi de chiar 1%, iar aceasta este incompatibil cu viaţa. Neactivarea acestui sistem de corecţie în
celule este cauza unor forme de cancer. Sistemele de corecţie funcţionale,
pot efectua îmbunătăţirea copierii precise de milioane de ori şi lucrul
acesta permite ca viaţa să continuie până ce celulele se divid din nou şi
întreţin exact ADN-ul lor. Aceasta pune încă o întrebare pentru modelul
apariţiei spontane a vieţii. Cum au evoluat sistemele de corecţie cândva
într-un sistem care a fost atât de inconsecvent în copiere, înainte de existenţa lor? Un om de ştiinţă identifică aceasta cu o “problemă nerezolvată
în teoria biologiei”.42
Alte idei
Mulţi oameni de ştiinţă înţeleg că este de necrezut ca viaţa să apară
spontan,de aceea nu surprinde faptul că se oferă mai multe alternative, dar
ele, ca şi exemplele date mai sus, sunt la graniţa imposibilului. Ele includ:
a) Viaţa a apărut din informaţiile deosebite descoperite în atomi. Nu
există dovezi pentru aceasta. b) Mai întâi au apărut multe forme de viaţă
simple care au dus la viaţa de astăzi. Nici pentru aceasta nu sunt dovezi.
c) Viaţa este poate rezultatul autocreării sistemului ciclic al proteinelor şi
ARN-ului. Însă, moleculele care sunt incluse în aceasta foarte greu s-ar
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produce şi ele tind să se descompună. O problemă deosebită o constituie
faptul că ARN nu are o bibliotecă masivă de informaţii genetice (ADN)
necesară chiar şi pentru cel mai simplu organism. d) Poate că viaţa a
apărut în izvoarele calde ale oceanelor. Acesta este un mediu foarte limitat şi a cărui izvor ar fi putut distruge uşor moleculele delicate, dar nici nu
asigură cantitatea uriaşă de informaţii genetice necesară sistemelor vii. e)
Viaţa ar fi putut să apară folosind forma mineralelor cum sunt pirita sau
minerale argiloase ca şablon pentru moleculele complexe ale organismelor vii. Aceste minerale au o configuraţie stabilă atomilor, iar această
configuraţie se repetă şi nu ar fi putut da informaţiile complexe necesare
vieţii. Din păcate oamenii de ştiinţă confundă abundenţa ordinii, care se
găseşte în mineralele argiloase, cu complexitatea, găsită în ADN. Acest
lucru este ca şi cum aveţi o carte care are numai trei litere A,B,C care se
repetă de la început până la sfârşit, pe când pentru viaţă aveţi nevoie de
dicţionarul Oxford plin de informaţii cu sens. f) Există o idee populară că
viaţa a apărut ca ARN, deoarece ARN-ul are unele însuşiri enzimice şi o
sugestie mică a replicării. Cu toate că un om de ştiinţă poate produce un
ARN în laborator, nu înseamnă că a fost posibil şi pe pământul primar,
înainte de a fi orice fel de viaţă. Biochimistul Gerald F. Joyce, specialist în
acest domeniu, care în continuare este adeptul ARN-ului, avertizează
că:”trebuie să construiţi om de paie după om de paie, ca să ajungeţi la
punctul în care ARN-ul este prima biomoleculă capabilă pentru viaţă.”43
În continuare, ca şi la celelalte sugestii date mai sus, de unde vor veni
informaţiile necesare pentru viaţă g) Dacă este aşa de greu ca viaţa să
înceapă pe pământ poate că a venit de undeva din afara cosmosului călătorind pe o cometă sau pe o particulă de praf. Aceasta nu ajută prea mult
pur şi simplu pentru că se transmit aceleaşi probleme dintr-o regiune în
alta. Aceleaşi incredibi-lităţi şi probleme care le găsim pe pământ le putem
găsi şi în altă parte. Toate aceste şapte alternative au probleme serioase şi
nici una nu explică în nici un fel apariţia enormelor informaţii integrate pe
care le găsim în ADN, şi care sunt atât de importante pentru funcţionarea
şi reproducerea chiar şi a celui mai simplu organism independent, pe care
îl cunoaştem.
Unele dintre datele prezentate au cutremurat comunitatea ştiinţifică
mai mult ca niciodată în istoria ei recentă. Legendarul filozof britanic
Antony Flew a scris aproape două serii de cărţii de filozofie, a fost decenii
întregi o adevărată icoană pentru atei şi numit cel mai mare filozof ateu din
lume. Însă nu de mult, a descoperit că unele dovezi din ştiinţă sunt foarte
convingătoare şi a trecut de la ateism la credinţa că o oarecare formă de
Dumnezeu a trebuit să fie implicată, ca să se explice ceea ce se descoperă.
După cuvintele sale:”A trebuit să meargă acolo unde îl conduc dovezile. El
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remarcă că cele”mai impresionante argumente că Dumnezeu există sunt
acelea care susţin descoperirile ştiinţifice recente.” El vorbeşte despre
acordul fin al universului şi îndeosebi, despre puterea de reproducere a
organismelor vii, arătând la aceea că evoluţioniştii ”trebuie să dea o explicaţie pentru aceste lucruri”. Mai departe, “acum mi se pare că descoperirile a mai mult de cinzeci de ani de certare a dat teoriei despre design material pentru un argument puternic şi enorm”44 Cu toate că Flew încă nu
acceptă religia monoteistă tradiţională, el a părăsit ateismul din cauza
faptelor ştiinţifice.

Concluzii
Una dintre cea mai profunde întrebări este cum a apărut viaţa. Pasteur
a arătat că viaţa apare doar din viaţa precedentă. De atunci o adevărată
armată a oamenilor de ştiinţă cercetează cum a putut viaţa să apară singură
de la sine; dar această cercetare nu s-a arătat prea reuşită. Găsim că simpla
celula este enorm de complicată faţă de cum s-a presupus, şi în continuare
mai avem multe de învăţat.
Oamenii de ştiinţă au avut un oarecare succes în crearea unor molecule
organice simple cum sunt aminoacizii în condiţiile primare ale pământului. Însă, legătura dintre experimentele de laborator şi ceea ce s-a întâmplat pe pământul primitiv, este îndoielnică. Pe lângă aceste reuşite controversate, există multe probleme pentru evoluţia chimică. Moleculele necesare vieţii sunt prea delicate pentru a supravieţui condiţiilor aspre ale
pământului primitiv. Experimentele care au produs molecule simple de
viaţă nu dau configuraţia optică căutată şi cu ele se află şi molecule
nefolositoare şi dăunătoare. Cum s-au selectat numai cele corecte? Se pare
că nimic nu asigură informaţiile specifice necesare pentru macromolecule
cum sunt proteinele şi ADN-ul.
Mulţi factori interdependenţi cum sunt cei descoperiţi în codul genetic,
sinteza ADN şi controlul căilor biochimice, combat ideea că ele ar fi
evoluat treptat, cu o valoare de supravieţuire evolutivă la fiecare stadiu,
până când nu au fost prezenţi toţi factorii necesari. Modelele alternative
sunt nerealiste şi nesatisfăcătoare şi ignoră în totalitate faptul că viaţa cere
o abundenţă de informaţii coordonate. Apoi există o problemă la formarea
tuturor părţilor celulelor şi reproducerea acestora. Toate calculele matematice indică în esenţă probabilităţi imposibile. Cercetătorul Dean Overman
schiţează dilema evoluţionistă: ”Omul poate alege o bază religioasă pentru a crede în teoria autoorganizării, dar o astfel de credinţă trebuie să fie
bazată pe presupunerile lui metafizice, şi nu pe probabilităţile matematice
şi ştiinţifice.”45
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Nereuşita evoluţiei chimice de a produce un model funcţional şi perseverenţa oamenilor de ştiinţă în încercarea de a face un astfel de model,
ridică o întrebare serioasă despre practica actuală în ştiinţă. De ce aşa de
mulţi oameni de ştiinţă cred în modelele despre originea vieţii care
urmează o mulţime de presupuneri imposibile, dar nu pot crede în designer? Există o atitudine de prejudiciu împotriva lui Dumnezeu în etosul ştiinţific actual. Această atitudine împiedică ştiinţa de a descoperi adevărul?
Aici ceva nu este în regulă.
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Capitolul 4

Perplexitatea complexităţii
Provocarea elucidării faptului cum s-au adunat atomii laolaltă - aici pe Pământ şi proprabil şi în alte lumi- în fiinţe suficient de complicate pentru a cugeta la originea lor, este
mult mai înfricoşătoare decât orice în cosmologie.1
Martin Rees, Astronomer Royal

Tragedia
Ştirile erau rele, iar după câteva zile au fost şi mai rele. Prietenul meu
Loyd a lucrat până noaptea târziu, şi apoi s-a întors la colegiu unde îl
aşteptau clasele, concediul, şi exerciţiile. Dar va trece mult timp până nu
va ajunge acolo. Era epuizat şi conducea pe un drum de ţară, oboseala la cucerit şi maşina a intrat în râu. A supravieţuit, dar a descoperit repede
că rănile au fost foarte serioase. Accindentul i-a întrerupt nervii în partea
de jos a coloanei vertebrale şi a rămas paralizat, nemaiputând să-şi mişte
picioarele. A rămas pentru tot restul vieţii legat de căruciorul pentru
invalizi. Tratamentul, dacă se poate numi aşa, a fost foarte lent, din fericire el nu era un om simplu, şi a hotărât să nu permită ca problemele lui
să se transforme într-o povară pentru societate. Capacităţile lui mentale
şi stăruinţa lui l-au întreţinut la colegiu încă multe decenii. A fost un profesor eminent, capelan şi editor. Dar accidentul acela n-a fost şi sfârşitul
chinurilor lui fizice. Deoarece nervii lui au fost întrerupţi, picioarele lui
au devenit un izvor permanent de probleme, iar tendinţa spre înrăutăţire
a devenit atât de serioasă, încât după cinci ani de la accident, picioarele
i-au fost amputate.
Părţile interdependente
Nenorocirea pe care Loyd a avut-o cu picioarele sale imediat ce
coloana vertebrală i-a fost întreruptă, ne ilustrează cât de multe părţi ale
organismelor vii depind de alte părţi. Muşchii din picioarele lui n-au
putut funcţiona fără nervii, care trimiteau impulsuri ce provocau presarea
lor. Şi nervii singuri, de la sine n-ar fi fost folositori fără muşchii care ar
fi răspuns la impulsurile trimise, iar ambele ar fi nefolositoare fără sistemul complicat de control din creier, care determină care este mişcarea
dorită şi astfel asigură un stimulent corespunzător, astfel încât muşchii să
se mişte. Aceste trei părţi, un muşchi, un nerv şi un meca-nism de con88

trol sunt un exemplu simplu de părţi interdependente. În cazul prietenului meu a lipsit nervul şi din această cauză picioarele, nu numai că au fost
nefolositoare, ci şi o piedică, pe care el s-a hotărât să o elimine.
Ca de obicei, noi în general, simplificăm lucrurile. În exemplul nostru avem nevoie de mai multe părţi vitale care au o structură specială care
transmit impulsul nervos de la nervi în muşchi. Aceste structuri secretă
anumite elemente chimice, care primesc un receptor special pe muşchi,
iar receptorul, când este stimulat, schimbă sarcina electrică pe fibrele
muşchiului şi face ca ele să se strângă; mai sunt şi alţi mulţi factori complicaţi.
Fibrele foarte fine şi lungi, care sunt o parte a celulelor nervoase, pot
fi lungi de un metru, iar diametrul poate să fie doar a mia parte dintr-un
milimetru. Ca să poată funcţiona acea fibră prelungită a celulei, nişte sisteme de transport speciale transportă părţile şi substanţele chimice
înainte şi înapoi, de-a lungul ei.2 Nici muşchii nu au o structură simplă.
Forţa noastră musculară asigură multe mii de unităţi care conţin mici
molecule proteice, care se “târăsc” de-a lungul fibrelor pentru a trage şi
a presa muşchii care activează mai mult de 206 oase din corpul nostru.
Controlul activităţii musculare este foarte complicat, cu părţile
majore ale creierului sau coloanei vertebrale, care coordonează activitatea a mai mult de 600 muşchi din corpul nostru. Multe mişcări ale corpului cer o acţiune coordonată a mai multor muşchi în acelaşi timp. Fără
un control adecvat am putea avea cârcei la muşchi şi alte stări serioase,
ilustrate de epilepsie sau paralizie. Pentru a ajuta ca activitatea să fie
uşoară, există structuri axiale speciale în muşchi care urmăresc permanent activitatea musculară. Astfel de structuri axiale sunt prezente în
mare număr în acei muşchi care controlozează mişcarea precisă, cum
sunt muşchii care mişcă degetele noastre. În aceste structuri există două
forme de fibre musculare modificate care întreţin încordarea, astfel că
unii senzori speciali nervoşi de pe aceste fibre pot urmări extinderea,
încordarea şi mişcarea muşchiului. Astfel de structuri axiale se aseamănă
cu nişte sisteme de muşchi în miniatură din interiorul muşchilor şi au grupele lor proprii de părţi interdependente. Nu toate părţile acestor structuri
axiale sunt dependente de celelalte părţi, dar majoritatea, dacă nu şi toate,
nu vor funcţiona dacă nu sunt prezente alte părţi.
Un sistem de securitate ilustrează interdependenţa părţilor lui. Fie că
este automobil sau casă, este strict necesar un anumit număr de părţi. 1)
senzor care descoperă intrusul; 2) firele (sau transmiţătorul) pentru înştiinţarea sistemului de control; 3) sistemul de control; 4)sursa de curent; 5)
firele care conectează alarma; 6) alarma, care este de obicei sirena. Ca şi
cazul muşchilor, nervii şi mecanismul de control şi în cazul altor exem89

ple date în ultimul capitol, acest sistem a părţilor interdependente, sistemul nu va funcţiona dacă nu sunt prezente toate părţile necesare. Ele
reprezintă complecxitatea ireductibilă,3 numită uneori structură ireductibilă.4
Prin complexitate înţelegem sistemele specifice, cum este sistemul de
securitate, care au părţi interdependente. Aceasta nu trebuie confundat cu
un lucru complicat. Multe lucruri pot fi complicate fără însă a fi şi complexe, pentru că părţile lor nu sunt legate unele cu altele şi nici nu depind
unele de altele. De exemplu, ceasul mecanic cu roţi dinţate, care se prind
unele de altele, este complex; el se compune din părţi interdependente,
necesare pentru funcţionarea corectă a ceasornicului. Pe de altă parte, o
grămadă mare de gunoi poate să fie foarte complicată, având mai multe
părţi decât ceasul, însă ea nu este complexă, pentru că părţile ei nu sunt
interdependente. Paginile diferitelor documente în coşul de gunoi pot fi
foarte complicate, dar paginile romanului sunt complexe, legate şi dependente una de alta pe măsură ce romanul desfăşoară.
Lucrurile complexe sunt complicate, dar lucrurile complicate nu trebuie neapărat să fie şi complexe dacă părţile lor nu sunt interdependente.
În cadrul marii întrebări dacă ştiinţa descoperă pe Dumnezeu, este important să deosebim ceea ce este complex de ceea ce este complicat. Din
nefericire, mulţi, inclusiv oamenii de ştiinţă, confundă aceste două mari
noţiuni. Majoritatea sistemelor biologice sunt complexe; ele au multe
părţi interdependente, ca şi muşchii noştri, care ar fi nefolositori dacă nar fi şi alte părţi dependente, cum sunt nervii şi mecanismul de control.
Înainte cu două secole, filozoful englez şi eticianul William Paley
(1743-1805), a editat cunoscuta sa carte Natural Theology (Teologia naturală)5, care a devenit o imagine po-pulară a filozofiei şi a avut multe
ediţii. Această carte a fost răspunsul la sugestiile că viaţa poate să apară
de la sine şi că nu există Dumnezeu. Paley a afirmat că fiinţele vii ar fi
trebuit să aibă o formă de creator, şi a ajuns la această concluzie mult mai
înainte decât ne-am dat noi seama că sunt complexe. Exemplul său
cunoscut este ceasul. Dacă în plimbarea noastră ne-am întâlni cu o piatră
n-am putea să explicăm de unde provine ea. Pe de altă parte, dacă am găsi
un ceas, căzut pe pământ, imediat am constata că acest ceas l-a construit
cineva. Trebuie că l-a construit cineva care a înţeles construcţia lui şi utilitatea lui. Deoarece natura este mult mai complicată decât ceasul, trebuie
să aibă un creator. Paley afirmă de asemenea că, deoarece instrumentul
cum este telescopul, l-a proiectat cineva, la fel ar trebui să fie cazul
ochilor complecşi. El a combătut ideea că progresul evolutiv este rezultatul unor schimbări mici şi a ilustrat acest lucru vorbind despre structura
aceea necesară din gâturile noastre numită epiglotă. Când înghiţim,
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epiglota ţine hrana şi băutura în afara plămânilor, astfel că se închide traheea. Dacă epiglota s-ar fi deszvoltat treptat, cel mai mult din timpul ei
ar fi fost nefolositoare, pentru că n-a fi închis traheele până nu ar fi evoluat la mărimea ei deplină.
Argumentele lui Paley au fost mult timp combătute. Deseori se spune
că Darwin şi conceptul lui depre selecţia naturală au luat în considerare
exemplele lui Paley. În cartea sa The Blind Watchmaker (Ceasornicarul
orb), profesorul de la Oxford Richard Dawkins, s-a preocupat în mod
special de ceasul lui Paley, arătând că el este “în eroare, în completă
eroare”. De asemenea, “Unicul constructor de ceasuri din natură sunt
forţele fizice oarbe”, şi că “Darwin a oferit posibilitatea de a deveni un
intelectual complet ateist.”6 Se pare că nimic din aceasta nu este adevărat. Datorită descoperirilor recente în biologia modernă, care desco
peră un şir enorm de sisteme interdependente, mulţi se îndoiesc că Paley
şi-a atins ţinta cu ceasul său imaginar.
Poate să explice evoluţia complexitatea?
Evoluţia este incapabilă să ofere o explicaţie satisfăcătoare pentru
dezvoltarea treptată a sistemelor complexe cu părţile lor interdependente.
Diametral opus, însăşi procesul despre care spun unii că porneşte
înaintarea evolutivă, poate opri de fapt dezvoltarea complexităţii. În 1859
Charles Darwin a editat cartea sa Originea speciilor. El a propus teoria
că viaţa a evoluat din formele simple la cele înaintate printr-o singură
treaptă mică, proces care l-a numit selecţie naturală. El a concluzionat că
organismele variază mereu şi că există o reproducere prea mare, care
determină concurenţa. În aceste condiţii organismele superioare
supravieţuiesc celor inferioare. Asfel avem o înaintare evolutivă prin
supravieţuirea celor mai adaptaţi.
Acest sistem la prima vedere pare foarte raţional şi foarte acceptat, cu
toate că unii evoluţionişti au fost numai pentru schimbări, fără nici un fel
de selecţie care le-ar fi ajutat. Supravieţuirea celor mai adaptaţi ar fi făcut
să se elimine îndeosebi organismele slabe, incompatibile, dar ea nu asigură evoluţia sistemelor complexe cu părţi interdependente. Aceste sisteme nu funcţionează şi n-au valoare de supravieţuire atât timp cât nu
sunt prezente toate părţile necesare. Cu alte cuvinte, selecţia naturală
acţionează pentru eliminarea organismelor inferioare, dar nu poate
proiecta sisteme complexe. Pe lângă aceasta, selecţia naturală nu este un
concept care susţine în mod deosebit conceptul evoluţiei. S-ar aştepta ca
cele mai adaptate organisme supravieţuiesc fie că ar fi evoluat fie că le-a
creat Dumnezeu.
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Oamenii de ştiinţă acum transcriu variaţia pe care o vedem la organisme mutaţiilor, care sunt mai mult sau mai puţin schimbări permanente
în ADN. Descoperim că mutaţiile sunt cauzate de diferiţi factori. Acum
interesul oamenilor de ştiinţă se mută de la schimbările mici într-una sau
câteva baze ale ADN-ului la activitatea elementelor de legătură, care uneori sunt formate şi din mii de baze. Aceste segmente se mută, uneori
foarte repede, dintr-o parte în altă parte a ADN-ului şi chiar şi între
organisme. Astfel de schimbări pot fi folositoare în asigurarea variaţiilor,
dar pot fi şi foarte dăunătoare. Alţi oameni de ştiinţă privesc şi la alte
forme de mecanisme pentru a da variaţii, cum sunt schimbările în genele
de control, care direcţionează dezvoltarea (gene homeobox).7 Acesta este
domeniul biologiei în care trebuie să mai studiem mult. Şi creţioniştii şi
evoluţioniştii cred că mutaţiile apar şi produc schimbări minore, aşa
numita microevoluţie. Evoluţioniştii cred şi în schimbări mult mai mari,
aşa numita macroevoluţie, în timp ce aceia care cred în creaţiune nu
acceptă acest concept. Dovada pentru aşa numita microevoluţie (chiar
dacă termenul nu este adecvat)este bună, dar nu este şi cazul
macroevoluţiei.
Cu toate că nu este combătut faptul că au loc unele microevoluţii, unii
de obicei, au folosit unele exemple, ce nu pot fi pentru ceea ce se declară
a fi. Cazul cel mai cunoscut, care este ilustrat în mai multe manuale de
biologie, este schimbul numărului proporţiei de la moliile pătate de
culoare deschisă la cele de culoare închisă din Anglia. Aceasta se
numeşte uneori “mutaţie”8 şi “schimbare evolutivă deosebită”9. Dar se
pare că nu este nici una nici alta. Poluarea mediului datorită revoluţiei
industriale a făcut ca trunchiurile copacilor să se înnegrească prin distrugerea lichenilor de culoare deschisă de pe scoarţa lor. Când s-a întâmplat acest lucru, se pare că a crescut proporţia de molii pătate închise la
culoare. Moliile închise la culoare au foste mai protejate pentru că ele
erau văzute mai greu de către prădători. Pe măsură ce trunchiurile
copacilor au devenit mai deschise la culoare la mijlocul secolului trecut,
a crescut şi proporţia moliilor deschise la culoare. Însă, există confruntări
ştiinţifice serioase în ceea ce priveşte acest exemplu.10 Studiile din alte
regiuni au dat rezultate contrare, iar experimentul original, propus pentru
selecţia naturală, este considerat a fi total nereprezentativ în condiţii normale. Se pare că populaţiile de molii doar şi-au schimbat proporţia
genelor deja existente.
Când s-au testat noi insecticide, majoritatea insectelor au fost
omorâte, dar întotdeauna se pare că sunt câţiva indivizi care sunt rezistenţi şi aceştia se reproduc şi ocupă teritoriul. Ei sunt rezistenţi la sub-
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stanţele chimice, şi deoarece nu au concurenţă, ei se reproduc rapid şi
devin dominanţi.
Asemenea situaţie este şi la rapoartele frecvente despre “dezvoltarea”
rezistenţei la antibiotice a germenilor. Aceşti “noi” germeni, care sunt
rezistenţi la multe antibiotice, par a fi de multă vreme rezistenţi la antibiotice, dar în realitate ei sunt organisme foarte obişnuite.11 Antibioticele
sunt de asemenea multe, dar provin de la organismele care trăiesc în
pământ. Super germenii care rezistă la acestea, tind să ne invadeze mult
mai frecvent acum, în mare măsură pentru că am crescut relativ mult cantitatea de antibiotice, ca să-i ucidem pe urmaşii lor sensibili, care nu au
încă un sistem de apărare.
Liderii oamenilor de ştiinţă au pus în discuţie conceptul că cele trei
exemple de mai sus reprezintă cu adevărat mutaţii evolutive recente sau
înaintate.12 Se pare că genele care produc “schimbările” nu reprezintă o
noutate, şi aceasta nu este o evoluţie rapidă, în acţiune, aşa cum s-a
declarat cândva. Genele erau deja prezente într-un mic număr în populaţii
şi numai proporţiile s-au schimbat, deoarece selecţia naturală răspunde la
schimbările mediului.
Mutaţiile, care includ schimbări reale ale informaţiilor noi în ADN, au
loc cu adevărat,13 iar selecţia naturală poate favoriza pe unele din ele, şi
în unele cazuri dând rezistenţă la antibiotice. Virusul care produce gripa
este notoriu pentru schimbările lui rapide, dar acestea sunt doar variaţii
minore,14 şi nu design nou complex. De asemenea, se pare că organismele, inclusiv cele mai simple, sunt dotate cu multe şi variate sisteme de
protecţie, ca şi în cele trei exemple ilustrate. Asemnea sisteme fac viaţa
de pe pământ un lucru foarte perseve-rent, dar pot să nu reprezinte vreo
înaintare evolutivă nouă. Multe dintre exemplele propuse pentru
adaptarea evolutivă rapidă nu sunt ceea ce se declară a fi.
Mutaţiile sunt notorii pentru daune. De obicei se menţionează că este
doar o mutaţie benefică la o mie de mutaţii dăunătoare, dar nu avem date
solide pentru aceasta. Însă, atunci când este vorba de mutaţiile produse
de selecţia naturală trebuie să se lupte cu proporţia efectelor distructive
în comparaţie cu cele benefice. Evoluţia trebuie să meargă în direcţia
îmbunătăţirii şi nu a degenerării. Având aceasta în vedere, unele calcule
pornesc întrebarea : cum a putut rasa umană să supravieţuiască în ciuda
atâtor multor şanse distructive, comparativ cu atât de rarele şanse
benefice.15 Ne-am aştepta ca aproape orice fel de schimbare accidentală,
cum sunt astfel de mutaţii, să fie dăunătoare, deoarece avem de-a face cu
sisteme vii care funcţionează deja. Schimbările în aceste sisteme de obicei fac ca aceste sisteme să nu mai lucreze bine sau deloc. Schimbarea
doar a unei părţi din sistem poate fi dăunătoare pentru alte părţi care sunt
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dependente de acţiunea părţii respective. Să ilustrăm: Cu cât v-aţi aştepta să se îmbunătăţească pagina complexă pe care o citiţi acum, dacă s-ar
inserta în ea nişte greşeli întâmplătoare de tipografie? Cu cât mai multe
greşeli, cu atât mai rău. Cu cât sistemul este mai complex, este cu atât
mai dificil să se schimbe şi totuşi să funcţioneze.16
Cea mai serioasă provocare cu care se confruntă modelul evoluţionist
este neputinţa de a explica cum au evoluat cândva un organ complex şi
organismele cu părţi interdependente. Problema de bază este că mutaţiile
întâmplătoare nu pot planifica dinainte ca să fie proiectate treptat, iar
apariţia chiar a tipului corect de mutaţii, toate în acelaşi timp, pentru a
produce un organ este imposibilă. Dacă dorim să producem aceste lucruri
complexe treptat, însuşi procesul selecţiei naturale prin supravieţuirea
celor mai adaptaţi, propus de Darwin, ar tinde să îşi împiedice evoluţia.
Până nu există toate părţile necesare unui sistem complex astfel ca acest
sistem să poată funcţiona, nu există o valoare de supravieţuire. Înainte de
aceasta, sunt multe părţi nefuncţionale ale dezvoltării incomplete a sistemului care sunt nefolositoare sau un impediment greu. S-ar aştepta ca
selecţia naturală să le elimine. De exemplu, ce valoare de supravieţuire
ar avea un muşchi nou evoluat fără un nerv care să-l stimuleze să se contracte, şi ce valoare de supravieţuire ar avea un nerv fără un mecanism de
control care asigură sti-mulul necesar?
În sistemele cu părţi interdependente, unde nimic nu funcţionează
până când nu sunt prezente toate părţile necesare, s-ar aştepta ca selecţia
naturală să elimine organismele neadaptate cu părţile nefolositoare care
abia se dezvoltă. Ca şi picioarele prietenului meu, menţionate mai
devreme, care au devenit nefolositoare când nervii s-au întrerupt, erau
părţi fără de care îi era mai bine. Ca să ne folosim de o analogie crudă,
ar fi mai probabil să câştigaţi o cursă de ciclism cu o bicicletă care n-are
un motor suplimentar, decât cu una care are cel mai greu motor, dar care
nu are toate părţile necesare pentru a funcţiona. Ca selecţia naturală să
aleagă vreo structură, acea structură trebuie să aibă o oarecare superioritate care să asigure valoarea de supravieţuire, dar sistemele parţiale
nefuncţionale care nu au valoare de supravieţuire; ele sunt doar un balast
nefolositor. Se demonstrează că presupusul proces evolutiv de
supravieţuire a celor mai adaptaţi poate elimina organismele slabe, dar nu
poate planifica dinainte evoluţia sistemelor complexe, şi aceasta ar tinde
să elimine dezvoltarea treptată a sistemelor complexe deoarece ele n-ar
putea avea valoare de supravieţuire până când n-ar fi prezente toate
părţile necesare.
Nu este întotdeauna posibil să se determine dacă o parte anume sau
un proces dintr-un sistem complicat este esenţial, şi pentru o mulţime de
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situaţii s-au sugerat multe înaintări evolutive. De exemplu, unii
evoluţionişti sugerează că motivul pentru care la unele animale au evoluat treptat aripile, este acela că animalele anterioare le-au folosit pentru a
plana din copaci îaninte de a evolua pentru zbor. Alţi evoluţionişti nu sunt
de acord, presupunând că zborul a evoluat de la animalele terestre încercând să meargă tot mai repede la vânarea prăzii lor.17 Ciudat, în unele discuţii evoluţioniste, abia dacă se consideră dezavantajele pierderii utilităţi
mădularelor bune ale înaintaşilor, până ele se schimbă treptat prin stadii
în care nu sunt nici mădulare bune nici aripi bune. Este uşor să faci speculaţii, iar speculaţia poate postula utilitate la aproape orice situaţie ciudată. Dacă găsiţi un buldozer în mijlocul unui teren de tenis, aţi putea
afirma că el este acolo pentru a adăuga variaţie jocului! Problema este la
afirmaţie. Mai mult decât atât, trebuie să identificăm ce este fapt şi ce
este interpretare.
Oamenii de ştiinţă sunt îngrijoraţi de problema pe care complexitatea
o reprezintă pentru evoluţie. Un articol recent în revista Nature încearcă
să explice cum evoluţia poate explica originea “caracteristicilor complexe”18 Dar sugestia are probleme serioase,19 dintre care nu este cea mai
mică aceea că există goluri imense între “organismele digitale” simple
programate pe computer, care au fost folosite în acest studiu şi organismele vii reale dintr-un mediu normal. Autorii au obţinut câteva avantaje
evoluţioniste prin utilizarea secvenţelor care au fost arbitrar definite ca
benefice. Acest fel de exerciţii reprezintă o proiectare mai inteligentă
decât schimbările întâmplătoare, care apar în natura brută, de la sine, cum
se aşteaptă de la evoluţie. Alte programe bazate pe computer s-au utilizat
pentru a încerca să se explice evoluţia complexităţii, dar biologi renumiţi
au criticat aceste încercări ca fiind prea simpliste şi deloc în relaţie cu
lumea complicată a biologiei.20
Proeminenţi evoluţionişti, cum este Douglas Futuyma de la
Universitatea din Michigan21 şi alţii, s-au preocupat de problema
evoluţiei complexităţii. Sugestiile lor nu sunt foarte încurajatoare pentru
evoluţie. Selecţia naturală este uneori sugerată ca soluţie, dar cum am
ilustrat mai sus, aceasta tinde să elimine stadiile de dezvoltare
nefuncţionale ale sistemelor evolutive cu părţi interdependente. S-a sugerat de asemenea, că sistemele simple pot evolua treptat la sisteme complexe. Un exemplu folosit de obicei este că avem tipuri diferite de ochi
simpli, ochi mai complecşi şi foarte complecşi la diferite animale.
Aceasta ilustrează cum a putut să evolueze treptat ochiul. Acest argument
omite faptul că ochiul simplu funcţionează pe alte principii pentru văz
decât ochii înaintaţi şi aceşti ochi îanintaţi au sisteme complexe, cum
sunt cele de focalizare automată şi cele de reglare a deschiderii, care au
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multe părţi interdependente care n-ar funcţiona până n-ar fi toate
prezente. Soluţia propusă este foarte simplă în comparaţie cu faptele. O
altă explicaţie evoluţionistă propusă pentru complexitate este că structurile complexe reale ar fi fost modificate de evoluţie pentru a produce
alte structuri cu funcţii diferite.22 Aceasta aduce din nou în atenţie întrebarea despre complexitate, deoarece acest în acest model este nevoie de
un sistem complex cu care să se înceapă. Evoluţia nu are o explicaţie valabilă pentru problema complexităţii.
Se poate din nou pune întrebarea: dacă evoluţia complexităţii este un
lucru real, de ce când privim cele peste un milion de specii vii de pe
pământ, nu observăm nici un fel de sistem complex în dezvoltare? De ce
nu există nişte picioare, ochi, ficat etc. evoluate treptat la acele organisme
care nu le au încă? Aceasta neagă serios faptul că procesul evolutiv este
real23. Sistemele complexe neagă sever scenariul evoluţionist.
Abundenţa sistemelor complexe
Mai devreme am descris procesul complex de reproducere a celulei.24
Majoritatea organismelor simple,cum sunt microbii obişnuiţi, se reproduc printr-o diviziune simplă a celulei formând două organisme cu
aceeaşi formulă de ADN. Organismele mai avansate crează de obicei
următoarea generaţie prin procesul mult mai complex de reproducere
sexuală, care include un şir mult mai extins de procese ireductibile şi
interdependente. De exemplu, în producerea spermei şi ovulelor, există
două diviziuni speciale succesive. În prima se schimbă ADN-ul şi în a
doua se reduce numărul de cromozomi, astfel încât dacă sperma şi
ovulele se unesc să fie prezentă o cantitate normală de ADN ca să
pornească noul organism. Nici evoluţia spermei şi a ovulelor, nici unirea
lor în procesul fertilizării nu sunt simple. Sunt necesari mulţi paşi înalt
specializaţi înainte ca sistemul de reproducere sexuală să funcţioneze în
totalitate. Avem din nou un alt exemplu a seriei de paşi interdependenţi
pentru care nu s-ar aştepta să apară instantaneu, din întâmplare, şi care nu
ar avea nici o valoare de supravieţuire până când toţi paşii necesari nu ar
funcţiona. Nu pare ca sistemul complex de reproducere sexuală să fi
evoluat vreodată.
Am putea continua să descriem sute de sisteme complexe cu părţi
interdependente. Dacă lipseşte doar o componentă, întregul sistem este
nefolositor. Abilităţile noastre de a gusta, a mirosi, de a detecta căldura,
etc. toate implică sisteme cu părţi interdependente. De exemplu, o papilă
gustativă de pe limba noastră este inutilă atâta timp cât nu există unele
celule speciale care sunt capabile de a identifica gustul, cum este cel
dulce al zahărului. Dar aceste celule sunt inutile până când senzaşia nu
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este transmisă la creier. La om, senzaţia de dulce este transmisă de la o
celulă din papila gustativă de pe limbă, prin celula nervoasă prelungită la
nucleul gustatoriu de la baza creierului. De acolo pleacă printr-o altă
celulă nervoasă la talamausul din creier, şi printr-o a treia celulă nervoasă, ajunge la cortex unde se analizează şi se generează răspunsul, ceea
ce este un proces foarte complex.
Sistemul gustului este comparativ simplu cu abilitatea de a auzi şi de
a analiza sunetele. În urechile noastre avem un organ complicat în formă
de spirală (melcul), care conţine o mulţime de părţi specializate, între
care şi sistemul de feedback (de întoarcere a informaţiei). Este o minune
a ingineriei microscopice. Melcul transmite sunetele detectate la diferite
celulele nervoase speciale, care detectează diferite schimbări în sunete.
Apoi alte celule nervoase integrează acele informaţii împreună pentru a
fi analizate mai departe. Multe părţi interdependente sunt prezente în
aceste sisteme de analiză.
Nu suntem doar noi complecşi, toate fiinţele vii sunt aşa. O omidă
modestă face un adevărat tour de force atunci când se transformă într-un
fluture - o transformare completă. În contextul evoluţionist, ar putea avea
astfel de transformări vreo valoare evolutivă până când n-ar avea loc
toate mutaţiile necesare pentru a se produce cu succes fluturele? Este
nevoie de multe schimbări specifice pentru a se dezvolta un sistem de
zbor. Câte mutaţii întâmplătoare ar trebui să aibă loc, incluzând şi încercările nereuşite? Numărul ar fi imens. Şi de ce nu observăm nici un fel
de organisme în procesul încercării evoluţiei a acestor sisteme ciudate?
Unii evoluţionişti încearcă să rezolve misterul prin propunerea unei
reproduceri încrucişate dintre un tip de vierme cu un tip de fluture, dar
dovada pentru aceasta nu există.25 Ne putem întreba câte procese interdependente sunt implicate atunci un când un paianjen îşi ţese pânza
proiectată atât de bine, inginereşte.
Când ne confruntăm cu faptul că există un număr imens de sisteme
complexe cu multe părţi interdependente esenţiale, devine dificil să ne
gândim că toate s-au dezvoltat treptat şi datorită întâmplării. Să ne
amintim că ele nu au o valoare de supravieţuire până nu sunt complete.
Se pare că avem de-a face cu abundenţa de complexitate ireductibilă.
Datele indică cu tărie la un fel de raţiune rezonabilă necesară pentru a
produce ceea ce descoperim mereu.
Lupta stăruitoare cu privire la ochi
Furtuna despre originea ochiului durează de câteva secole. Aceia care
cred într-un Dumnezeu creator afirmă că este imposibil de crezut că un
instrument atât de complicat, aşa cum este ochiul, ar fi putut să apară de
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la sine; în vreme ce aceia înclinaţi mai mult spre na-turalism afirmă că
acesta ar fi putut să apară după suficient de mult timp. Charles Darwin a
fost foarte conştient de această problemă şi i-a consacrat câteva pagini în
Originea speciilor, sub titlul “Organe de extremă perfecţiune şi complicaţie”. În introducerea acestei probleme el admite că “A presupune că
ochiul, cu toate aparatele sale minunate pentru reglarea focalizării la
diferite distanţe, pentru primirea diferitelor cantităţi de lumină şi pentru
corecţiile aberaţiilor cromatice şi sferice, ar fi putut să se formeze prin
selecţie naturală, mărturisesc sincer că este o absurditate.” Apoi el subliniază că prin întreg regnul animal există tot felul de varietăţi de ochi de
la cele mai simple, de la un punct sensibil la lumină până la ochiul vulturului. Schimbările mici pot duce la îmbunătăţiri treptate. El afirmă în
continuare că nu esre rezonabil să crezi că “selecţia naturală sau
supravieţuirea celor mai adaptaţi” acţionând mai multe milioane de ani la
mai mulţi indivizi, ar fi putut produce instrumente optice vii “superioare
în comparaţie cu sticla”26 Pentru el, procesul de selecţie naturală, pe care
el l-a propus, a fost acela care a făcut ca ochiul să devină puţin câte puţin
mai înaintaţi.
Un secol mai târziu George Gaylord Simpson de la Universitatea
Harvard, a folosit argumente asemănătoare, sugerând că, deoarece toţi
ochii, de la cel simplu la cel complex, sunt funcţionali, ei au o valoare de
supravieţuire.27 Mai recent avocaţii evoluţiei Futuyma şi Dawkins utilizează de asemenea acelaşi tip de argument.28 Dar întreg acest argument
evită problema crucială - lipsa unei valori de supravieţuire a sistemelor
incomplete, care nu funcţionează până nu sunt prezente toate părţile
interdependente necesare. De exemplu, majoritatea înaintărilor evolutive
la ochi, cum este abilitatea de a distinge culorile, ar fi fost inutilă până
când nu era o înaintare comparabilă, care să fie capabilă să interpreteze
diferitele culori.29 Ambele procese sunt dependente unul de altul pentru
a avea o funcţie utilă. Mai departe, numai faptul că ochii pot fi clasificaţi
de la simplu la complex nu este o dovadă că ei au evoluat unul din altul.
Multe lucruri din univers se pot aranja ca pălăria de damă (fig. 5.5), de la
simplu la complex. Trebuie să menţionăm că pălăriile de damă le-au creat
oamenii, şi că ele n-au evoluat dintr-un strămoş comun!
Multe animale au un fel de “ochi” cu care detectează lumina. Acestea
sunt structuri fascinante, care variază în general. Există un vierme marin
simplu care are un ochi foarte avansat şi faimosul nautilus care are un un
ochi foarte simplu. Gradul complexităţii la ochi nu urmează un şablon
evoluţionist. Unele animale unicelulare (protistele) au un simplu punct
sensibil la lumină. Râmele au celule sensibile la lumină, în special la
capetele corpului lor. Unii viermi marini pot avea mai mult de zece mii
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Figura 4.1 - Structura de bază a ochiului uman. A- secţiune transversală; B - mărirea
regiunii foveei; C - mărirea peretelui ochiului; D - mărirea bastonaşelor (a) şi
conurilor (b) ale retinei. Atenţie - la toate diagramele lumina vine din partea dreaptă
iar discurile cu pigmenţi o absorb în partea stângă a diagramei D.
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Figura 4.2 - Ochiul complicat al insectelor.

de “ochi” pe tentaculele lor. Organisme precum crabii, unele forme de
viermi, sepiile, octopozii şi vertebratele (peşti, amfibieni, reptile, păsări
şi mamifere) au ochi care nu numai că detectează lumina, dar formează
şi imaginile. Cu toate că sepiile sunt animale foarte diferite de om, ochii
lor sunt remarcabil similari cu ai noştri. Un calmar gigant, care poate
avea o lungime de 21 metri, şi care trăieşte la apă adâncă, unde este
puţină lumină, are nevoie de ochi mari pentru a prinde cât mai multă
lumină posibilă. Aceste organisme mari sunt înzestrate cu cei mai mari
ochi cunoscuţi. Ochiul unui calmar găsit pe ţărmul Noii Zeelande avea
diametrul de 40 centimetri. Acesta este semnificativ mai mare decât globul pământesc de pe biroul nostru (30 centimetri diametru)! Un asemenea
ochi se estimează că ar conţine un miliard de celule fotosensibile. Prin
comparaţie, ochiul nostru (fig. 4.1, A) are numai doi centrimetri şi jumătate în diametru.
Ochii folosesc diferite sisteme de formare a imaginii. La vertebrate, şi
aici se includ oamenii, există o lentilă în faţa ochiului care focalizază
lumina venită la retina fotosensibilă din spate, rezultând o imagine conturată. La animale precum nautilus, unde nu există lentile; în locul ei este
un orificiu care ajută la intrarea luminii la diferite părţi ale retinei.
Insectele formează imaginile într-un mod cu totul diferit utilizând mici
“tuburi” numite omatide (fig.4.2), îndreptate în direcţii puţin diferite.
Lumina din fiecare tub este apoi combinată pentru a forma împreună
imaginea. Căluţii de mare pot avea chiar şi 28.000 omatide în ochii lor.
Există o varietate de alte sisteme ciudate de ochi cu variate aranjamente
ale părţilor interdependente, incluzând minunatul sistem al crabului mic,
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care formează imaginea asemănător unui sistem de televiziune, prin
scanare rapidă.30 Toate aceste aranjamente complexe cu părţi interdependente combat ideea că diferitele tipuri de ochi sunt produse prin schimbări mici treptate.
Schimbarea unui sistem în altul cere o abordare total diferită a formării imaginii, ceea ce se poate vedea comparând ochiul din fig.4.1,A şi
4.2. Majoritatea evoluţioniştilor recunosc aceste diferenţe de bază şi
propun teoria că ochiul a evoluat independent pentru fiecare sistem.
Aceasta neagă sugestia altor evoluţionişti, menţionaţi anterior, că ochiul
complex a evoluat dintr-o formă simplă a lui.31 Sistemele sunt atât de
variate, sau sisteme atât de diferite s-au găsit la diferite grupuri de animale, încât unii propun teoria că ochiul poate că a evoluat independent
de mai multe ori; nu de la o formă la alta, şi proprabil de 66 ori.32
Pe de altă parte, cercetătorii au descoperit o genă principală (master)
în ADN la o varietate de organisme, care stimulează dezvoltarea ochiului. Evoluţioniştii consideră prezenţa unei asemenea gene că reflectă un
strămoş comun evolutiv. Dimpotrivă, aceia care cred într-un Creator, văd
această genă principală ca pe o amprentă a unei minţi inteligente care
foloseşte eficient un sistem funcţional în diferite organisme. De exemplu,
această genă principală de control pentru dezvoltarea ochiului luată de la
un şoarece poate fi introdusă la musculiţa de oţet şi va produce asupra ei
dezvoltarea unor extra ochi pe aripi, antene sau picioare.33 Musculiţa de
oţet are un tip de ochi foarte diferit decât al şoarecelui, aşa cum se vede
şi în figurile 4.2 şi respectiv 4.1.A, dar acelaşi tip de genă principală
poate stimula dezvoltarea şi a unui tip de ochi cât şi a altuia. Biologii
estimează că sunt legate câteva mii de gene de dezvoltarea embrionară a
ochiului musculiţei de oţet; de unde rezultă că avem de-a face cu o genă
principală de control care pune în mişcare alte gene, care produc dezvoltarea diferitelor feluri de ochi la diferite organisme. Diferenţele vin de
la alte gene, iar gena principală de control are puţin de-a face cu problema cum au putut evolua diferitele tipuri de sisteme vizuale. Conceptul că
există câteva gene principale (“Evo-Devo”), care simplifică procesul
evolutiv, este complicat datorită descoperirii că este necesară o mulţime
de legături de activatori şi represori pentru a face ca această genă principală să funcţioneze corect. Perioada de activare este foarte importantă iar
controlul timpului corect de activare în sine, ar fi trebuit să evolueze.34
Studiul trilobiţilor a scos la iveală o mulţime de fapte uimitoare
despre ochii lor. Un trilobit mic este ilustrat în partea de jos a figurii 5.1.
Trilobiţii, care în parte sunt asemănători cu crabii potcoavă, sunt consideraţi de evoluţionişti a fi unele din cele mai vechi animale, dar totuşi unii
dintre ei au nişte ochi remarcabili a aceluiaşi tip de bază ilustrat în
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fig.4.2. Lentilele lor sunt alcătuite din cristale de calcit (carbonat de calciu). Calcitul este un mineral complicat care curbează razele de lumină
care intră sau ies sub diferite unghiuri, în funcţie de orientarea cristalului. În ochii trilobiţilor calcitul lentilelor este orientat exact în direcţia
favorabilă pentru a da o focalizare corectă. Mai departe, lentila are o
formă specială pentru a corecta vederea în ceaţă (aberaţia sferică), care
apare la lentilele simple. Acest fel de design reflectă o cunoaştere optică
sofisticată.35 Aceasta este foarte important, dar când vă uitaţi peste raportul fosilelor, ochii trilobiţilor sunt printre rpimii ochi pe care-i întâlniţi, şi
ei nu par a avea vreun strămoş evolutiv. Un cercetător spune despre
lentilele acestor ochi că sunt “cea mai mare ispravă a funcţionării optime
din toate timpurile”.36
Ochi complicaţi
Ochii avansaţi ca ai noştri, despre care am învăţat câte puţin, sunt de
o complexitate uimitoare, Următoarea descriere este puţin cam tehnică,
dar urmărind-o doar veţi ajunge la concluzia că ochiul este cel mai fascinant organ care vă permite să citiţi aceasta. În timp ce urmăriţi aranjarea
straturilor ochiului sferic, încercaţi păstraţi în minte ce este îndreptat spre
interior, spre centrul ochiului sferic, şi ce este spre suprafaţa exterioară a
ochiului. Aceasta devine important mai târziu, în discuţia despre retina
răsturnată.
Ochiul este în mare, o sferă aproape goală cu lucruri foarte complexe
care formează peretele exterior(fig. 4.1A). Cea mai mare componentă şi
cea mai importantă a ochiului este retina, organul care sesizează lumina
venită în ochi printr-un orificiu negru numit pupilă. Retina este foarte
complicată şi este formată din multe straturi de celule aşa cum este ilustrat în fig. 4.1 C,D.
Stratul, care este cel mai apropiat de suprafaţa exterioară a ochiului,
este importantul epitelium pigmentat. Stratul conţine pigment care
colectează lumina rătăcită şi de asemenea hrăneşte celulele din următorul
strat din interior, care este format din bastonaşe şi conuri. Aceste bastonaşe şi conuri sunt celulele fotoreceptoare cele mai importante, care
detectează lumina venită în ochi. Bastonaşele funcţionează în mod
deosebit pentru detectarea luminii neclare, în timp ce trei feluri de conuri
servesc pentru detectarea luminii clare şi luminii co-lorate.
Aşa cum este ilustrat în fig. 4.1 D, porţiunea de capăt a bastonaşelor
şi conurilor alungite, care stau cel mai aproape de epiteliumul pigmentat,
cu alte cuvinte capătul lor întors spre interiorul ochiului, conţine multe
discuri. Aceste discuri au un tip foarte special de moleculă de proteină
numită rodospină, iar un bastonaş poate conţine 40 milioane de astfel de
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molecule. Când lumina loveşte o moleculă de rodospină, aceasta face ca
molecula să-şi schimbe forma. Acest răspuns este transmis la mai multe
feluri de molecule rezultând o reacţie de tip “avalanşă”, care modifică
rapid sarcina electrică pe suprafaţa unui bastonaş sau con, indicând că
acea lumină a fost detectată de celulă. Apoi, întreg procesul este întors în
pregătirea pentru a primi mai multă lumină. În cele din urmă, o duzină de
diferite feluri de molecule de proteină sunt implicate în acest proces.
37Multe dintre ele sunt specifice şi necesare pentru procesul vizual.
Acesta este un alt exemplu de complexitate ireductibilă, la care ne-am
referit în capitolul trecut, şi una dintre cele mai serioase confruntări pentru evoluţie.
Schimbarea sarcinii electricii pe suprafaţa bastonaşelor sau conurilor
este transmisă printr-un impuls la o reţea complexă de celule nervoase.
Acele celule formează un strat care stă la interiorul (spre centrul ochiului) stratului de bastonaşe sau conuri (“stratul de celule nervoase” din
fig.4.1 C). De la stratul de celule nervoase informaţia este trimisă la
creier printr-un nerv optic. (fig. 4.1 A).
Există peste o sută milioane celule fotosensibile (bastonaşe şi conuri)
în retina umană iar informaţia de la aceste celule este parţial procesată în
stratul de celule nervoase. Peste cincizeci de feluri celule nervoase au
fost identificate în acest strat.38 Printr-o cercetare atentă am început să
descoperim câte ceva din ceea ce fac acese celule. De exemplu, dacă o
zonă particulară este stimulată, informaţia de la celulele din jurul ei este
suprimată astfel încât să se formese contrastul. Acest tip de procesare se
realizează la câteva straturi de analiză a luminii venite. El este foarte
complicat şi include sisteme de feedback (de înapoiere a informaţiei).
Ştim că unele circuite din aceste celule nervoase au de-a face cu
detectarea mişcării, dar mai avem încă multe de învăţat despre toate aceste feluri de celule şi ceea ce fac ele în acest strat.
Noi de fapt nu vedem cu ochii noştri, ci doar intuitiv credem că este
aşa. Ochiul doar colectează şi procesează informaţia care se trimite apoi
în partea din spate a creierului nostru, unde este formată imaginea. Fără
creier n-am vedea nimic. Milioane de informaţii sunt transmise rapid de
la ochi la creier pe calea nervului optic. În creier, se pare că aceste date
sunt împărţite pentru analiză în diferite componente cum sunt: luminozitatea, culoarea, mişcarea, forma şi profunzimea. Apoi, toate sunt puse
laolaltă într-o imagine integrantă. Procesul este incredibil de complex,
incredibil de rapid şi are loc fără nici un efort. Cercetătorii lucrând în
acest domeniu afirmă: “cele mai simple lucruri cum sunt perceperea
culorilor şi recunoaşterea feţelor cunoscute, cer un efort de computeri-
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zare elaborat şi mai multe circuite neuronice decât ne-am putea imagina
vreodată”39
Ochiul avansat include o serie de alte sisteme cu părţi interdependente, care n-ar funcţiona dacă toate componenetele de bază necesare nar fi prezente. Mecanismul care ana-lizează luminozitatea luminii şi controlează mărimea pupilei este unul dintre ele. Sistemul care determină
dacă punctul focalizat al luminii intrate este în faţa sau în spatele retinei,
astfel încât să schimbe forma lentilei pentru a păstra imaginea în focarul
retinei, este un altul. Şi astfel există o serie de alte sisteme complexe care
ne ajută să vedem mai bine, cum este mecanismul care păstrează cei doi
ochi concentraţi asupra aceluiaşi lucru.
Toţi aceşti factori crează o mulţime de întrebări despre părţile interdependente. De exemplu, ce ar fi de folos unui sistem, care poate detecta că o imagine în ochi este în afara focarului, fără un mecanism care să
regleze forma lentilei şi să aducă imaginea în focar? În scenariul
evoluţiei treptate, aceste mecanisme dezvoltate n-ar avea valoare de
supravieţuire, deoarece majoritatea, dacă nu toate, părţilor lor ar fi
Direcţia
luminii

Strat
transparent
Pupila
Lentilă
Retină
Pigment
Figura 4.3 - Modelul propus pentru evoluţia ochiului. Sunt prezentate patru faze de
dezvoltare, în secţiune transversală.Pentru fiecare fază lumina vine de sus, iar restul
corpului organismului stă sub ochi. Stratul gri reprezintă retina, sub ea este stratul
transparent, iar stratul negru este stratul pigmentat.
Diagramă pe baza: Nilson 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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nefolositoare până nu ar fi cu celelalte părţi. Aici, ca şi în multe alte
cazuri, avem enigma găina sau oul; care a fost primul; găina sau oul?
Fiecare este necesar pentru supravieţuire.
Darwin n-a ezitat niciodată să se confrunte cu criticii teoriei sale.
Chiar după discuţia despe evoluţia ochiului în cartea sa Originea speciilor, el spune următoarele: ”Dacă s-ar putea demonstra că există şi numai
un organ complex, care nu s-ar fi putut forma prin modificări numeroase,
succesive şi necunoscute, teoria mea ar fi complet distrusă. Dar nu pot
găsi asemenea caz.”40 În timp de Darwin a încercat să se apere spunând
că aceasta nu se poate întâmpla, el se îndreatptă către problema lipsei
unei valori de supravieţuire a dezvoltării părţilor interdependente, aşa
cum spune el prin “modificări numeroase şi necunoscute”. Acestea sunt
în special condiţiile în care dezvoltarea lentă a părţilor, care n-ar
funcţiona până când n-ar fi prezente toate părţile necesare, n-ar avea nici
o valoare de supravieţuire mult timp, şi după cum sugerează Darwin; teoria lui este absolut distrusă.
Evoluţia incompletă a ochiului
Doi cercetători, Dan E. Nilsson şi Susanne Pelger de la Universitatea
Lund din Suedia, au publicat un articol interesant despre evoluţia ochiului. Articolul se intitulează “O estimare pesimistă a timpului cerut pentru
ca ochiul să evolueze”41. A fost publicat în prestigioasa revistă
Proceedings of the Royal Society of London, şi a ajuns la concluzia surprinzătoare că ochiul ar fi putut evolua în doar 1829 faze cu 1%
îmbunătăţiri arbitrare. Luând în conside-rare doar factorii selecţiei naturale, ei concluzionează că ar fi trebuit 364.000 ani pentru evoluţia
camerei ochiului (ochiul cu un mic orificiu) de la o pată sensibilă la
lumină. Mai departe, din perioada cambrianului vechi, estimat la 500
milioane de ani în urmă, există timp suficient “pentru ca ochiul să
evolueze de 1500 ori!” În modelul lor de evoluţie a ochiului, au început
cu un strat de celule fotosensibile sandviş între un strat transparent deasupra şi un strat pigmentat dedesupt. Aceste straturi se răsucesc treptat,
la început sub formă de cupă şi apoi în formă e ochi cu o lentilă (fig. 4.3).
Fiecare pas adaugă un avantaj optic peste cel din pasul anterior, dând astfel valoare de supravieţuire prin acest proces. Iată; ochiul a evoluat întrun timp foarte scurt!
Cu toate că se poate aprecia punctul de vedere analitic folosit, este
dificil să se ia în serios acest model, şi este foarte dificil să acceptăm afirmaţia că este timp suficient pentru ca un ochi cu lentilă să fi evoluat de
1500 ori. Ei vorbesc de un ochi atât de simplu că acesta nu va funcţiona.
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1) Modelul omite evoluţia celei mai importante şi mai complexe părţi
a ochiului, retina sensibilă la lumină. Cum am menţionat anterior, retina
are o mulţime de diferite tipuri de celule pentru detectarea şi procesarea
informaţiei luminoase. Trebuie să apară toate proteinele speciale noi. Mai
devreme sau mai târziu în scenariul evoluţionist toate părţile ochiului
avansat trebuie să evolueze, dar a exclude cele mai complicate şi importante părţi ale ochiului din calcularea timpului este o omitere serioasă
care invalidează complet concluzia principală.
2) Un ochi complex, cum am arătat deja, este nefolositor fără un
creier care interpretează ceea ce vede, şi totuşi modelul nu ia în consideraţie problema evoluţiei părţilor din creier necesare. Măcar la oameni,
părţile creierului care au de-a face cu văzul sunt mult mai complexe decât
retina însăşi; şi partea vizuală la creier este nevoie să fie strâns corelată
cu retina, ca să aibă vreo semnificaţie ceea ce vede ochiul.
3) Pentru ca un ochi să fie folositor este nevoie să evolueze o conexiune între ochi şi creier, care în cazul omului, implică un nerv optic, care
are peste un milion de fibre nervoase pentru fiecare ochi, şi aceste fibre
trebuie să fie conectate corect. Nervul optic de la un ochi intersectează
nervul optic de la celălalt ochi şi se ajunge la o sortare complexă. Puţin
mai departe, se ajunge la o şi mai complexă sortare în timp ce celulele
nervoase poartă impulsurile spre creier. S-ar aştepta la o mulţime de
încercări întâmplătoare înainte ca evoluţia să stabilească forma corectă a
conexiunilor.
4) Nu este considerat nici un timp pentru evoluţia mecanismului de
focalizare a lentilei.42 Chiar şi unii viermi au această capacitate. Cum am
spus deja, există un sistem complex care detectează dacă imaginea pe retină este în afara focarului şi reglează lentila la unghiul necesar pentru a
crea o focalizare corectă. Sistemul implică o serie de părţi speciale. La
unele animale, focalizarea este făcută prin mutarea lentilei, în timp ce la
altele este făcută prin schimbarea formei lentilei.
5) Modelul nu consideră nici un timp pentru evoluţia mecanismului
de reglare a pupilei. Acesta este un alt sistem complex al ochiului
avansat, care implică muşchi, nervi şi un sistem de control. I-ar trebui
mult unui asemenea sistem să evolueze chiar şi pentru o singură dată,
dacă ar putea. Aşa de importante părţi trebuie să fie incluse într-o estimare reală a timpului necesar unui ochi să evolueze.
6) Aproape la jumătate de procese evolutive începe să apară o lentilă.
Se cere un set de circumstanţe fericite pentru ca aceste părţi noi să
funcţioneze corect şi să aibă valoare de supravieţuire. Este nevoie de o
lentilă cu proteina necesară, cu o formă şi poziţie favorabile, toate acestea apărând în acelaşi timp.43 Ar trebui o cantitate imensă de timp pentru
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ca mutaţiile întâmplătoare să aducă toate acestea la un loc, astfel încât să
aibă valoare de supravieţuire.
7) În embrionul vertebratelor, cum sunt peştele, broasca sau găina,
ochiul nu se formează prin plierea straturilor superficiale de pe suprafaţa
capului ca în modelul propus de Nilsson şi Pegler. Acesta apare ca o
umflătură prin dezvoltarea creierului care apoi induce dezvoltarea lentilei
dintr-un strat superficial. De aceea trebuie să se considere timpul care ar
fi necesar ca un sistem de dezvoltare să evolueze în altul.
8) Mai departe, ochii vertebratelor şi a unor nevertebrate folosesc un
sistem muscular complex pentru coordonarea mişcării ochiului. Unele
păsări sunt capabile să regleze direcţia ochilor lor, astfel încât să aibă o
vedere focalizată bioculară apropiată sau să dea o vedere panoramică, în
funcţie de direcţia în care priveşte ochiul.44 Acestea nu sunt sisteme simple. La octopozi observăm trei mii de fibre nervoase care conduc impulsurile de la creier la cei şase muşchi, astfel încât controlează atent mişcarea ochilor. Toate aceste sisteme ar cere o mulţime de timp ca să
evolueze şi acesta ar trebui să fie luat în considerare la estimarea timpului necesar pentru evoluţia ochiului.
Nilsson şi Pelger recunosc foarte puţine omisiuni în raportul lor, dar
regretabil că nu le iau în considerare nici în titlu nici în concluzii.
Estimările pesimiste ale lor nu se pot dezbate serios. Toate părţile complexe ale ochiului, mulţimea de celule şi formele speciale de proteine
care trebuie determinate, se ignoră. Nu de mult a fost descoperită o formă
de moleculă specială în cornee, care opreşte dezvoltarea vaselor
sangvine. Aceasta menţine corneea fără sânge, care se găseşte de obicei
în majoritatea ţesuturilor, astfel lumina intră direct în ochi.
Nu puteţi pur şi simplu plia câteva straturi, a adăuga la voia întâmplării lentila, şi apoi a afirma că ochiul poate să evolueze “mai mult de
1500 ori” în perioada evolutivă. Această formă de exerciţiu se aseamănă
cu ceea ce numim ştiinţă fără fapte.
Surprinzător, dar acest model a avut o foarte puternică susţinere. În
cunoscuta revistă Nature, Dawkins a editat un articol numit Ochiul întro clipită (The eye in a twinkling),45 evidenţiind că rezultatele lui Nilsson
şi Pelger sunt “rapide şi hotărâtoare” şi că timpul necesar pentru evoluţia
ochiului “este o clipeală geologică”. Mai departe, Daniel Osorio de la
Universitatea Sussex din Anglia, care studiază toate formele ochiului,
sugerează că acel articol rezolvă evoluţia ochiului, care îngrijorase atât
de mult pe Darwin, că uneori era numit “groaza lui Darwin”46 Articolul
lui Nilsson şi Pelger a încurajat cât de cât pe evoluţioniştii care comunică
pe internet mereu; unul comentează că s-a “stabilit că ochiul este CEA
MAI BUNĂ DOVADĂ pentru evoluţie.”47 Dezvăluind faptele adevărate
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din acel caz, toate acestea sunt o revelaţie despre cât de subiective pot fi
declamaţiile oamenilor.
Exuberanţa unor evoluţionişti cu privire la modelul propus de Nilsson
şi Pelger reflectă cât de serioasă problemă a reprezentat ochiul atâţia ani
pentru evoluţionişti. Modelul care ignoră toate sistemele complexe poate
oferi o încurajare pentru un evoluţionist consacrat, dar poate folosi foarte
puţin unui cercetător serios al adevărului, care doreşte cât mai multe
dovezi la îndemână. Din păcate, studii cum este cel al lui Nilsson şi
Pelger, nu doar că dimi-nuează încrederea în evoluţie, ci şi în ştiinţă în
întregime. Lui Isaac Newton, care a fost preşedintele Societăţii Regale 24
ani şi care a fost întotdeauna temeinic în lucrul său, probabil nu i-ar fi
părut bine să apară un astfel de articol în revista Societăţii Regale.
Este ochiul întors pe dos?
“Nu ar exista punctele oarbe dacă ochiul vertebratelor ar fi inteligent
designat. De fapt este prost designat.”48 “Însă, vasele şi nervii nu sunt
localizaţi în spatele fotoreceptorilor, unde le-ar fi pus orice inginer
înţelept, ci afară în faţa lor, unde protejează ceva ce vine de la lumină.
Desigenrul unei camere de filmat care ar face o astfel de prostie ar fi imediat alungat. Dimpotrivă ochii unui calmar modest, cu nervii ageri
ascunşi în spatele fotoreceptorului, sunt un exepmlu al unui designer
desăvârşit. Dacă Creatorul ar fi folosit cel mai bun design pentru creaturile create după chipul Său, creaţioniştii ar fi fost nevoiţi să conconcluzioneze că Dumnezeu este un calmar.”49 “Ochiul omului are punctul
orb,... cauzat de un aranjament funcţional fără sens a axonilor de la
celulelor retinei care merg înainte în ochi.”50 “Vertebratele sunt
blestemaţi cu o retină întoarsă în ochi...Oare Dumnezeu în timpul
căderii” a întors retina?”51 “Orice inginer... ar fi râs de orice sugestie cum
că fotocelulele ar putea fi îndreptate de la lumină şi că firele pornesc către
partea cea mai apropiată de lumină... Fiecare fotocelulă este întoarsă
înapoi.”52 Aceste multe atacuri a unor oameni de ştiinţă importanţi,
incluzând şi pe unii port voce a evoluţionismului se referă la încă un singură combatere în legătură cu ochiul. După unii retina este aât de grav
modelată că nu ar putea fi rezultatul niciunui plan bine conceput. Ea este
întoarsă şi nici un Dumnezeu competent nu ar fi făcut aşa ceva.
Concluzia este că nu există un Dumnezeu inteligent.
Această problemă este bine ilustrată în fig.4.1, unde orientarea diagramelor este astfel încât lumina să intre în ochi pe partea dreaptă călătorin spre stânga. Evoluţioniştii sugerează trei probleme. Prima este,după
cum am şi remarcat, faptul că bastonaşele şi conurile sunt îngropaţi adânc
în retină, iar capetele lor sunt senbilile la lumină, întorşi de la lumină spre
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epiteliumul pigmentat întunecat. Obeservaţi îndeosebi fig.4.1 D,unde
corpul principal (nucleul etc) bastonaşelor sau a conurilor întosrse spre
dreapta, în timp ce la lumină se găsesc discurile sensibile întoarse spre
stânga, iar unii sunt îngropaţi în epiteliumul pigmentat. Pentru acest aranjament inversat se consideră uneori identic cazului cu camera de
supraveghere întoarsă spre zid în loc să fie întoarsă spre un spaţiu
deschis. A doua, stratul complicat de celule nervoase ale retinei şi între
lumina venită şi bastonaşele şi conurile fotosensibile. De ce să nu punem
la lumină aceste părţi fotosensibile ale bastonaşelor şi conurilor astfel să
fie întoarse spre lumină (partea dreaptă a retinei în fig.4.1C), şi apoi
lumina venită din lentilă să lovească în ei şi să nu mai fie nevoie să treacă
prin celulele nervoase? Prezenţa tuturor celulelor nervoase în partea din
interior al stratului de bastonaşe şi conuri este cauza celei de a treia probleme. Informaţia pe care celulele nervoase le prelucrează trebuie să iasă
din ochi, iar acest lucru îl face nervul optic. În punctul prin care trece acel
nerv prin retină nu există bastonaşe sau conuri şi aceasta cauzează punctul orb în care nu putem vedea. El este evidenţiat prin “discul optic” în
fig. 4.1A. Este rezonabil că dacă ochiul ar fi designat inteligent, aranjamentul straturilor retinei ar fi invers faţă de cel prezent. Astfel stratul
celulelor nervoase ar fi în spatele bastonaşelor şi conurilor şi nu ar fi
nevoie de punctul orb.
La unele animale, cum este calmarul, octopodul şi multe animale mai
simple, retina nu este întoarsă. Ele folosesc diferite de celule care simt
lumina şi la aceste celule partea lor sensibilă la lumină este întoarsă spre
lumină. La vertebrate (peşti, amfibii, reptile, păsări şi mamifere),
incluzând şi oamenii, după opinia multor evoluţionişti retinele sunt
întoarse invers...
Însă, dacă ştiţi ceva mai multă fiziologie şi detalii despre cum
funcţionează ochiul avansat la vertebrate, se poate vedea că de fapt retina întoarsă este un design bun şi un oarecare număr de evoluţionişti
susţin astfel de concluzie.53 Contestaţia că celulele nervoase stau în faţa
bastonaşelor şi conurilor este foarte mult uşurată în cea mai importantă
parte a ochiului, unde avem vederea cea mai bună. În această regiune,
numită foveea (fig.4.1B), se află aproape 30.000 conuri care permit un tip
de vedere pătrunzător, pe care-l folosim când citim aceste cuvinte. Aici
sunt celulele nervoase şi fibrele lor deosebit de mici, iar aceste fibre se
lărgesc radial din această regiune şi lasă conurile foveii deschise către
lumina directă care ajunge din lentilă (fig.4.1B). Alte fibre nervoase şi
vasele de sânge rare din regiunea foveii merg în jurul ei, astfel că se evită
mai departe blocada luminii abia ajunsă. Ochiul este construit în aşa fel
ca să dea o imagine pătrunzătoare doar atunci când este necesar. Mai
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departe, celulele nervoase şi fibrele nu sunt un aşa obstacol pentru lumina primită. Dacă înlăturăm epiteliumul pigmentat întunecat din ultima
parte a retinei, ceea ce rămâne, care include bastonaşele, conurile şi stratul celulelor nervoase este “aproape perfect transparent”54. Punctul orb se
pare că nu este un obstacol atât de mare cum se afirmă. Este foarte greu
de găsit şi majoritatea dintre noi nici nu ştie că există. Locaţia este laterală şi un ochi compensează partea oarbă a celuilalt.
Se pare că există un motiv bun pentru care retina este întoarsă invers
şi acelea sunt nevoile deosebite ale bastonaşelor şi conurilor. Aceste
celule deosebite sunt printre cele mai active din corpul nostru şi permanent îşi schimbă discurile, probabil pentru a întreţine rezerve proaspete
de proteină, care detectează lumina. Numai un singur bastonaş poate
avea o mie de discuri, mult mai multe decât este ilustrat în fig.4.1D
Studiul maimuţelor rezus ne arată că fiecare bastonaş produce 80 până la
90 discuri zilnic, şi probabil este la fel şi la oameni. (Putem aminti în
paranteză că acest ritm este încet în comparaţie cu 2 milioane de celule
roşii ale sângelui, care se produc în corpul nostru în fiecare secundă!)
Discurile se dezvoltă în acea parte a bastonaşelor şi a conurilor care este
apropare de nucleu şi sunt dispuse la marginea apropiată epiteliumului
pigmentat. Acest epitelium absoarbe discurile vechi, reciclează unele din
părţile lui şi le trimite în bastonaşe. Din mai multe motive, separarea
retinei de epiteliumul pigmentat are drept rezultat orbirea şi drept urmare,
din acest motiv, legătura aceea este de o importanţă vitală. Imediat, în
afara epiteliumului pigmentat este stratul scleros care aduce sângele
(fig.4.1C) ce asigură epiteliumului pigmenatat câţiva dintre nutrienţii
necesari pentru activitatea bastonaşelor şi conurilor în timp ce crează noi
discuri.
Dacă am întoarce retina, cum remarcă unii dintre evoluţionişti că
Dumnezeu ar fi trebuit să facă, se pare că am avea o catastrofă vizuală.
Discurile bastonaşelor şi conurilor s-ar întoarce spre lumină, dar care ar
fi cu funcţia esenţială a epiteliumului pigmentat de absorţie a discurilor
vechi? Bastonaşele şi conurile nu se odihnesc; ele produc aproape 10
miliarde de discuri zilnic în fiecare ochi. Ele s-ar acumula în umoarea vitroasă transparentă a ochiului (fig. 4.1A) şi o mulţime dintre ele foarte
repede ar perturba capacitatea nostră de a vedea. Pe lângă aceasta, bastonaşele şi conurile ar fi fără epiteliumul pigmentat şi stratul pentru alimentarea cu sânge al sclerosului necesar pentru înlocuirea discurilor, astfel sistemul de înlocuire a discurilor n-ar funcţiona deloc. Dacă sub
această formă de aranjament am îndrepta capetele discurilor bastonaşelor
şi conurilor spre lumină, cu epiteliumul pigmentat necesar şi stratul pentru alimentare cu sânge al sclerosului, aceste straturi ar fi nevoite să se
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întindă pe partea interioară a straturilor bastonaşelor şi conurilor. Cu alte
cuvinte, ele ar fi întinse mai aproape de centrul ochiului decât restul
retinei. Prin urmare lumina primită în ochi, mai întâi ar trebui să treacă
prin stratul de alimentare cu sânge al sclerosului, ca mai apoi să pătrundă
la discurile sensibile la lumină. Hemoragia de sânge în retină ar fi extrem
de dăunătoare şi ilustrează aceea că sângele poate fi foarte distrugător
pentru procesul vizual. S-ar interpune şi pigmentul din epiteliumul pigmentat, care absoarbe lumina, şi ar contribui şi mai mult la orbirea completă. Ca şi cum am juca tenis cu o roşie foarte coaptă, dar aceasta n-ar fi
o idee prea bună!
Felul în care este aranjată retina acum se pare că este foarte bine
proiectat, astfel că aprovizionează bastonaşele şi conurile foarte active la
organismele avansate cu sângele şi nutrienţii de care au nevoie. Pe lângă
aceasta, este foarte greu să polemizăm cu succes; ochiul funcţionează
foarte bine! Dacă este aşa, cum sugerează unii evoluţionişti, atât de rău
proiectat şi dacă, cum sugerează alţi că ochiul poate evolua cu adevărat,
de ce selecţia naturală nu a produs mai demult un ochi mai bun?
Creierul omului
Fiecare celulă din corpul nostru, unde se află mai multe miliarde, au
mai mult de trei miliarde de baze ADN. ADN-ul din fiecare celulă, dacă
ar i s-ar întinde filamentele, ar fi lung de un metru. De fapt, dacă toate
ADN-urile dintr-un om obişnuit şi-ar întinde filamentele şi s-ar pune cap
la cap, s-ar obţine o lungime de 120 ori mai mare decât distanţa dintre
Pământ şi Jupiter. Însă, asemenea complexitate este neînsemnată în comparaţie cu creierul nostru. Mulţi consideră creierul cea mai complexă
structură cunoscută în univers. Când este vorba despre organismele vii,
omul este la vârf. Nu din cauza corpurilor noastre, care nu sunt nici cele
mai tari nici cele mai mari, ci din cauza creierului, care întrece creierul
altor organisme vii. Putem într-o oarecare măsură să manipulăm cu toate
celelalte creaturi, să nu vorbim despre capacitatea noastră de a distruge
mediul şi pe noi înşine!
Orice creier uman este alcătuit din o sută de miliarde de celule nervoase (neuroni), care leagă incredibil 400.000 kilometri de fibre nervoase. Aceste fibre se ramifică permanent şi des pentru a se lega de alte
celule nervoase. O celulă nervoasă mare se poate lega cu chiar 600 de
alte celule nervoase cu ajutorul a 60.000 conexiuni aproximativ. Numărul
total de coexiuni din creier este conservativ estimat la 100 milioane de
milioane, adică 100.000 miliarde (1014). Astfel de numere mari sunt greu
şi de imaginat. Ne va ajuta poate dacă înţelegem că într-un singur centimetru cub din partea vitală a creierului (scoarţa creierului mare), unde
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celulele sunt deosebit de mari, există aproximativ 40.000 celule nervoase
şi un miliard de conexiuni. Descoperim că acest creier este mai mult
decât o mulţime de conexiuni, care le avem într-un computer. Creierul
este capabil să navigheze între domenii de utilitate şi creştere unde este
necesară o mai mare putere a lui.
În creierul nostru se desfăşoară o activitate mentală coordonată în
timp ce schimbările de sarcină merg de-a lungul fibrelor nervoase transmiţând impulsurile între celule. Cel puţin 30 forme de substanţe chimice
diferite, probabil mult mai multe, se folosesc pentru transferul impulsurilor la contactul dintre o celulă nervoasă la alta. Aceasta este uimitor,
deoarece aceste substanţe chimice diferite trebuie să fie repartizate pentru conexiunile corecte. Abia am început să învăţăm despre încurcăturile
creierului şi am descoperit că este într-adevăr o provocare a ne gândi la
un organ cu care gândim! Marea întrebare pusă de creier evoluţiei este,
cum au putut toate cele 100.000 miliarede de conexiuni dobândi forma
pentru conectare corectă prin schimbări întâmplătoare simple, prin sistemul de încecări şi greşeli, printr-un proces laborios şi lent al selecţiei
naturale? De asemenea, nu este deloc clar că abilităţile mentale unice ale
omului asigură o valoare de supravieţuire evolutivă, deoarece babuinii
par să supravieţuiască foarte bine şi fără ele. Câţiva lideri în gândire şiau pus această întrebare. Stephen Hawking afirmă cu candoare:”Nu este
clar că inteligenţa are o mare valoare de supravieţuire. Bacteria face
aceasta şi fără ea...” Propabil că nu un proces evolutiv a creat creierul
nostru.
Darwin, care a trăit în Anglia, a avut un bun prieten şi suporter în
Statele Unite, faimosul botanist Asa Grey. Darwin cândva a împărtăşit
cele mai profunde sentimente cu Grey, căruia i se părea simpatic conceptul evoluţiei, dar a crezut foarte mult în Dumnezeu care este activ în
natură.57 Într-o scrisoare adresată lui Grey, Darwin s-a confesat: ”Miaduc aminte de timpul când gândul despre ochi m-a îngheţat,dar am trecut acea fază de tânguire, dar şi acum particularităţile neînsemnate structurale mă fac să mă simt neplăcut. Întotdeauna când privesc la coada
păunului, îmi este rău!”58
De ce lui Darwin i-a fost rău când s-a uitat la coada păunului? Nu pot
răspunde la aceasta cu siguranţă, dar presupun că puţini oameni
meditează la complexitatea designului, îndeosebi la frumuseţea cozii
păunului, şi să nu se gândească că ea nu este rezultatul unui designer. Mai
departe, de ce preţuim frumuseţea şi ne place muzica sau concepem că
existăm? Aceasta pune problema originii pe un alt nivel -nivelul
creierelor noastre magnifice. Într-un extrem de complex creier de un
kilogram şi jumătate este sediul “aceluia care sunt”. Cum au fost progra112

mate o mulţime de conexiuni din creier ca să putem gândi logic (sper că
majoritatea dintre noi gândeşte normal), să fim curioşi în privinţa
apariţiei noastre, să învăţăm noi limbi, să alcătuim teoreme matematice
şi să compunem opere? Şi mai provocator din puctul de vedere naturalist
sunt întrebările despre puterea noastră de a alege şi caracteristicile cum
sunt: responsabilitatea morală, fidelitatea, iubirea şi dimensiunea spirituală. Cunoscutul fizician pentru particule şi administrator la Universitatea
Cambridge, John Polkinghorn, remarcă acest interes al multor oameni,
Vorbind despre lumea fizică, el remarcă:”Nu pot crede că abilitatea noastră de înţelegere a caracterului ei ciudat este o o fugă ciudată a strămoşilor noştri de dinţii ascuţiţi ai tigrilor.”59
Dezbaterea despre creier se concentrează deseori asupra naturii
fenomenului maiestuos al conştiinţei, adică autoconştiinţei, pe care o
avem cu toţii.; cu alte cuvinte, sentimentul că existăm. Această conştiină
pare că este foarte strâns legată de capacitatea noastră de gândire, de curiozitatea noastră, emoţiile noastre, de discernământul nostru şi de alte
fenomene conştiente ale creierului. Este conştiinţa dovada unei realităţi
Tabelul 4.1. Lunga căutare a unui mecanism evolutiv
Termenul (numele ºi data)

Principalii reprezentanþi

Particularitãþile

Lamarcksism (1809-1895)

Lamarck

Se ocupã de cauzele apariþiei
noilor caracteristici care devin
moºtenitoare.

Darwinism (1859-1894)

Darwin, Wallace

Micile schimbãri, împreunã cu
selecþia naturalã cauzeazã
supravieþuirea celor mai capabili. Moºtenirea cu ajutorul genomului.

Mutaþii (1894-1922)

Morgan, De Vries

Accentul se pune pe schimbãri
ca ºi consecinþã a marilor
mutaþii. Selecþia naturalã nu
este atât de importantã.

Sinteze actuale (contemporane) (1922-1968)

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

Sunt importante schimbãrile în
populaþii. Micile mutaþii lucreazã împreunã cu selecþia naturalã.

Diversificarea
(1968- pânã acum)

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

Mulþimea ideilor opuse, dezacordul cu neodarwinismul. Cãutarea cauzei complexe.
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existente în afara unei explicaţi mecaniciste simple(naturaliste); sau
conştiinţa este pur şi simplu un sistem mecanicist foarte complicat?
Lupta între aceste două puncte de vedere se poartă de veacuri, şi este
legată de întrebarea dacă explicaţiile mecaniciste, care exclud pe
Dumnezeu, sunt suficiente pentru a explica realitatea.
Aceia care afirmă că această conştiinţă este un fenomen mecanicist
pur, sugerează că ea nu are nimic deosebit în ea. De fapt, ea nici nu
există. Ea este pur şi simplu o mare cantitate a unei simple activităţi. În
ultimii ani unii accentuează analogia care se poate face între computer şi
creier. Unele comparaţii superficiale iau în râs orice diferenţă între ele.
De fapt, creierul este un computer construit din carne,60 iar aparatura
rudimentară cum sunt termostatele au şi ele convingerea lor!61 Unui astfel de reducţionism simplist se supun liderii gândirii, cum este laureatul
premiului Nobel John Eccles, care spune că :”unii pot...rechema întrebarea pretenţioasă a iubitorilor computerelor: La ce nivel de complexitate
şi performanţă putem cădea de acord că ele au conştiinţă? Din fericire, la
întrebarea despre emoţie nu trebuie să răspundem.Puteţi lucra la computerul vostru oricând doriţi şi să nu vă apese conştiinţa cât de dur sunteţi.”62 Cunoscutul matematician şi cosmolog Roger Penrose de la
Universitatea Oxford comentează: ”Conştiinţa mi se pare un atât de
important fenomen că pur şi simplu nu pot crede că ea este pur şi simplu
la voia întâmplării alcătuită printr-o exprimare complexă. Ea este un
fenomen cu care se descoperă însăşi existenţa universului.”63
Se pare că după legile ştiinţei nu se spune nimic dacă trebuie să avem
conştiinţă.64 Conştiinţa este ceva care scapă analizei actuale; n-o găsim
ca o caracteristică a materiei. Existenţa conştiinţei arată spre o realitate
care este în afara înţelegerii noastre mecaniciste obişnuite.
Însă, nu trebuie să ne bazăm pe fenomenele conştiinţei pentru a concluziona că planificarea are un scop necesar pentru creierele noastre.
Comparaţia creierului cu un computer este doar o dovadă despre
Dumnezeu ca designer, deoarece ştim cu toţii că un computer nu se organizează singur de la sine. Pe ele le construieşte un designer intenţionat,
incluzând cunoştinţe din experienţă şi care determină o complexitate
implicită. Tot astfel se poate spune şi despre creierul nostru extrem de
complex. În fiecare creier se află de o mie de ori mai multe conexiuni
decât numărulde stele din galaxia noastră. Este uşor să sugerăm că un astfel de întreg organizat a apărut pur şi simplu ca rezultat al unor evenimente la voia întâmplării. Cum ar putea un proces întâmplător să dea o
complexitate asemănătoare acesteia; mai departe, selecţia naturală este
dăunătoare sistemului evolutiv cu părţi interdependente. La majoritatea
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oamenilor, în creier se află intelectul, care prelucrează informaţiile
repede şi extrem de corect.
Lunga căutare a unui mecanism evolutiv
Cum explică evoluţioniştii originea complexităţii? De două secole
caută un mecanism evolutiv. Au fost propuse idei după idei (Tabelul 4.1),
dar până în prezent nu există nici un model care să fie unanim acceptat,
în special nu există un model realist pentru explicarea ori ginii complexităţii. Majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt de acord că evoluţia a avut
loc, dar dar nu s-a propus încă o explicaţie satisfăcătoare despre cum au
evoluat diferitele sisteme ale organismelor avansate. Unii tradiţionalişti
susţin ideea lui Darwin, cea a selecţiei naturale prin supravieţuirea celor
mai adaptaţi. Alţii preferă mai mult modelele purei întâmplări. Câţiva
simt că evoluţia s-a desfăşurat prin mici schimbări, în timp ce alţii cred
în salturi mari, dar aceste salturi ar fi cerut o mulţime de mutaţii fericite
toate în acelaşi timp. Unii încă combat criteriile utilizate pentru determinarea relaţiilor evolutive. Este foarte acceptată metodologia riguroasă
a cladisticii, care consideră în general caracterisrici unice. Însă, după cum
vom vedea în capitolul următor, cladistica nu este nicidecum un mecanism evolutiv, este doar un mod de a testa ipotezele despre relaţii. Cum am
menţionat anterior, încercările de a explica complexitatea prin simulările
pe computer nu dau o reprezentare realistă a ceea ce găsim în natură.
Evoluţia este cel mai bun model pe care ştiinţa îl poate oferi dacă
doriţi să excludeţi prezenţa lui Dumnezeu, dar este departe de a fi şi
plauzibil. Perseverenţa evoluţioniştilor este foarte lăudabilă; dar după
două secole de cercetări lipsite de roade în general, pare că este timpul ca
ştiinţa să ia în serios alternativa non-naturalistă. Planificarea vieţii de
către o raţiune inteligentă cum este Dumnezeu pare necesară pentru
explicarea a ceea ce ştiinţa descoperă continuu.
Concluzii
Organismele avansate ne dau multe exemple de sisteme complexe cu
părţi interdependente. Selecţia naturală reprezintă o problemă pentru
evoluţia acestor sisteme. Cu toate că selecţia naturală poate elimina
tipurile greşite şi slabe, nu poate planifica anticipat, astfel încât părţile
cerute de sistemele complexe să se dezvolte treptat. Selecţia naturală este
limitată la un succes imediat de supravieţuire. Deoarece este aşa, se
aşteaptă de asemenea să elimine diferitele noi părţi ale sistemelor complexe cu părţi interdependente evoluate treptat. Aceste noi extra părţi ar
putea fi nefolositoare şi impedimente serioase până nu ar fi prezente toate
părţile necesare, ca să facă sistemul să funcţioneze cu o anumită valoare
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de supravieţuire. S-ar aştepta ca organismele cu astfel de părţi nefolositoare să aibă o valoare de supravieţuire mai mică decât acelea care nu au
aşa ceva. Prin urmare, se pare că sistemul de supravieţuire a celor mai
adaptaţi al lui Darwin interferează în prezent cu înaintarea evolutivă a
sistemelor complexe.
Multe sisteme biologice sunt complexe, dar ochiul şi creierul sunt
exemple de organe extrem de complexe. Nu există nici un mod în care
aceste organe să se fi dezvoltat fără o planificare inteligentă. Acestea sunt
date ştiinţifice în favoarea ideii că există Dumnezeu.
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Capitolul 5

Atât de puţin timp pentru toate
Liderii din ştiinţă, vorbind ex cathedra, ar trebui să oprească polarizarea
minţilor studenţilor şi tinerilor oameni de ştiinţă creativi cu
afirmaţiile a căror dovadă este doar credinţa.1
Hubert P. Yockey, biolog molecular

Cât de rapid a fost trecutul?
Un miros ciudat de fum de sulf a surprins pe echipajul navei de pescuit Isleifur II, care plutea liniştit în Atlanticul de Nord, în sudul Islandei.
În lumina confuză a zorilor din 14 noiembrie 1963, fumul a apărut la orizont. Era altă navă în flăcări? Au verificat mesajele radio şi n-au găsit
nici un mesaj S.O.S. Nava a început să se învârtă în apă într-un mod neobişnuit, iar căpitanul, care cerceta orizontul cu binoclul său, a văzut
ieşind din mare o coloană neagră de erupţie vulcanică numai la un kilometru depărtare de ei. Membrii echipajului, care erau din Islanda unde
activitatea vulcanică este aproape un mod de viaţă, au suspectat imediat
că este vorba despre un vulcan de pe fundul oceanului care a erupt. S-a
întâmplat ca ei să navigheze peste crestele vulcanilor activi ai
Atlanticului de mijloc, care se află la numai 100 metri sub suprafaţa
oceanului.
Toată ziua a continuat tulburarea până când cenuşa, aburii şi fumul sau ridicat în aer, iar pietrele şi scânteile de lumină s-au putut vedea
dedesubt. Cinci zile mai târziu o insulă de 600 metri lungime s-a format
acolo unde mai înainte peştii înotau liberi în ocean. Noua insulă, care
crescuse la un diametru de doi kilometri, a fost numită Surtsey, după
numele uriaşului mitologic Surtur. Mai târziu, când ercetătorii au cercetat insula, au fost uimiţi de cât de veche arăta ea. În doar cinci luni valurile oceanului formaseră o plajă şi o faleză enorme, mature la înfăţişare.
Un cercetător comenta: “Pentru ceea ce în altă parte au fost necesari mii
de ani... aici au trebuit câteva săptămâni sau câteva zile.”
“La Surtsey numai câteva luni au fost suficiente pentru ca să se creeze
peisajul care este atât de variat şi matur, încât este aproape de necrezut.”2
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Pe pământul nostru liniştit, evenimente precum crearea lui Surtsey
servesc la a ne aminti că uneori lucrurile se pot petrece foarte rapid. Întrebarea “Cât de rapid a fost trecutul?” este obiectul controversei care
durează de două secole. Unii consideră că acele catastrofe majore sunt
foarte importante, în timp ce alţii pur şi simplu le ignoră.
Două puncte de vedere opuse: catastrofism şi uniformitarianism
Controversa dintre uniformitarianism şi catastrofism a fost asociată
istoric cu cea a problemei lui Dumnezeu în ştiinţă. Catastrofismul se
referă, în mare, la evenimente rapide şi subînţelege că scoarţa pământului s-a format ca urmare a acestor evenimente. Uniformitarianismul subînţelege că această scoarţă a pământului s-a format în principal prin
multe evenimente mici şi îndelungate, tipice pentru procesele evolutive
zilnice. Catastrofismul se potriveşte cu conceptul biblic al unei potop catastrofic major şi cu un Dumnezeu care nu este constrâns de timp.
Uniformitarianismul se potriveşte mai bine cu presupusele ere geologice
şi timpului necesar pentru procesul evolutiv lent şi treptat.
Catastrofismul a fost acceptat în cea mai mare parte a istoriei umane.
El a dominat mitologia antică. În evul mediu interesul pentru el s-a mai
diminuat, cu toate că arabii l-au urmat îndeaproape pe Aristotel, care
creadea foarte mult în catastrofe. Acest interes a crescut în lumea apuseană în perioada Renaşterii şi Reformaţiunii, iar modelul potopului biblic era evenimentul catastrofic care explica caracteristicile interesante ale
geologiei cum sunt fosilele de animale găsite pe înălţimile Alpilor, şi care
de altfel trăiesc în ocean. Însă, curând au apărut alte teorii contrare.
Cu două secole în urmă James Hutton, renumit prin polemicile sale,
a editat cunoscuta sa carte Theory of the Earth (Teoria Pământului).3 În
această carte el apăra uniformitarianismul, evidenţiind importanţa schimbărilor geologice lente în timpul unor perioade lungi de timp. Punctul lui
de vedere puternic naturalist (care nu recunoaşte activitatea lui
Dumnezeu) se vede atunci când afirmă că “nu trebuie folosită nici un fel
de forţă care nu este naturală pentru Pământ, nu se cunosc nici un fel de
acţiuni în afară de acelea pe care le cunoaştem acţiune şi pricipiu, şi nu
conduc nici un fel de evenimente neobişnuite pentru explicarea unor
evenimente obişnuite.”4 El îşi încheie cartea cu fraza cunoscută: ”Nu
găsim nici urmă de început şi nici perspective de viitor.”5 Această afirmaţie mărginită era un afront îndrăzneţ la adresa ideii biblice că
Dumnezeu este Creatorul, şi că el a creat în şase zile, cu mai puţin de
zece mii de ani în urmă. Mai mult, ea ignora marea catastrofă a potopu120

lui descris în Biblie şi care era sprijinită de de câţiva geologi de frunte din
Anglia. În acest ambient controversat a apărut o altă carte, care a devenit
repede cea mai influenţabilă carte geologică scrisă vreodată. Ea nu numai
că va revoluţiona geologia, dar va schimba profund gândirea ştiinţifică în
totalitate.
Principiile geologiei (Principles of Geology) scrisă de Charles Lyell
a fost prima dată publicată în 1830. A avut un mare succes, ajungând la
11 ediţii. Sprijinind puternic uniformitarianismul, ea militează pentru
efectele permanente ale schimbărilor treptate şi lente. Până la jumătatea
secolului, uniformitarianismul a devenit punctul de vedere dominant în
cercurile intelectuale până când catastrofismul s-a diminuat. Cartea lui
Lyell a fost unul din cele “mai preţioase lucruri”6 ale lui Darwin în
perioada călătoriilor sale de cercetare la bordul navei Beagle. Perioadele
lungi geologice presupuse în carte au dat lui Darwin ceva din timpul
necesar pentru schimbările evolutive lente propuse de el.
Lyell a fost avocat, şi parte din succesul acestei cărţi poate fi atribuit
măiestriei de a-şi prezenta punctele de vedere. Aceasta este ilustrată întro scrisoare scrisă unui prieten al său şi simpatizant al lui George Poulett
Scrope. “Dacă nu irităm oamenii, ceea ce cred că putem... vom reuşi în
toate. Dacă nu triumfi asupra lor, ci lauzi libertatea şi candoarea timpului prezent, preoţii şi înalt prea sfinţii vor dispreţui împreună cu noi şi fizico- teologii antici cât şi pe cei moderni (catastrofiştii). Este chiar timpul
pentru lovitură, aşa că bucură-te de asta, păcătos cum eşti,
Q.R.(Quarterly Review) este deschisă pentru tine... Dacă Murray (editorul cărţii lui Lyell) o să împingă cartea mea, iar tu ai mânuit geologia
de la Q.R., vom fi în stare ca în scurt timp să lucrăm la schimbarea
întregii opinii publice.”7 Aşa cum a sperat Lyell, el a ajuns la o schimbare
totală, cel puţin în comunitatea geologică. Pentru mai mult de un secol,
interpretările catastrofice nu au mai fost tolerate.
Cu toate că şi Hutton şi Lyell s-au opus modelului biblic pentru origine, şi s-au confruntat cu o mulţime de grupări religioase, se pare că nici
unul nici celălalt nu au negat existenţa lui Dumnezeu. Hutton este caracterizat ca fiind “un om pios al puctelor de vedere conservatoare”8, care
defineşte pe Dumnezeu ca “ acea Minte care a format materia acestui
glob”.9 Lyell a fost poate înclinat spre deism10, dar se pare că a crezut
într-un Dumnezeu mai puţin implicat. El a acceptat unele aspecte ale
evoluţiei, dar a crezut că omul a avut un statut special în creaţiune şi
“întotdeauna a negat că umanitatea ar fi putut evolua dintr-o creatură ca
maimuţa”11. Mai mult, se spune despre Lyell că “s-a temut să nu piardă
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toate atingerile lui Dumnezeu dacă îl urmează pe Darwin, ceea ce ar fi
însemnat un pas spre sfârşit.”12
La sfârşitul secolului al 19 lea au fost postulate ferm lungi perioade
pentru uniformitarianism şi evoluţie, iar catastrofismul a devenit un fel
de cuvânt urât în comunitatea ştiinţifică. Dar n-au fost toate chiar aşa.
Unele lucruri observate în roci nu erau în concordanţă cu etosul predominant al schimbărilor lente, care n-ar fi permis catastrofe majore. Într-o
pătrime a sudului statului Washington se află o regiune uluitoare care
conţine 40.000 kilometri pătraţi de dealuri şi canioane sălbatice tăiate
într-o rocă dură vulcanică. Dealuri de pietriş la diferite niveluri şi
rămăşiţele a sute de cascade antice, unele înalte şi de 100 metri, cu mari
bazine erodate la baza lor, dau mărturie despre un trecut foarte neobişnuit. Cum s-a dezvoltat acest peisaj, numit Channeled Scabland?
Geologul independent Harlen Bretz a început studiul acestei zone şi a
ajuns la o idee, atât de respinsă în acea vreme, că a susţinut 40 de ani de
controverse. Bretz s-a complăcut în vechea erezie a catastrofismului !
În 1923 Bretz a publicat primul său raport ştiinţific despre zonă,13 dar
nu a divulgat suspiciunile lui cu privire la un potop catastrofic major,
sugerând doar că a fost implicată o cantitate mare de apă. Mai târziu, în
acelaşi an,14 într-o a doua publicaţie, el a propus un potop catastrofic de
scurtă durată, care a erodat canalele şi prin care s-au depozitat imense
bariere de pietriş. Acest catastrofism strident; a fost în situaţia în care se
află astăzi creaţio-nismul în multe cercuri ştiinţifice - total inacceptabil.
Comunitatea geologilor trebuia să se ocupe de acest tânăr începător care
propunea ideea periculoasă a potopului biblic.15 Adoptarea ideilor lui
Bretz ar fi însemnat retragerea la catastrofismul din “evul întunecat...
care n-ar fi putut, n-ar fi trebuit tolerat.” 16
Bretz, care era profesor de geologie la Universitate din Chicago, a
devenit obiectul eforturilor de convingere din partea comunităţii
geologilor. Colegului lor încăpăţânat, care a continuat să publice într-un
mod catastrofic, îi trebuia o reorientare. El a fost invitat să pre-zinte
punctele lui de vedere la Societatea Geologică din Washington. Ca să i se
opună “o ve-ritabilă falangă de dubii, care au fost puse împreună pentru
a combate ipotezele potopului.”17 După prezentarea lui Bretz, cinci
oameni de ştiinţă de la prestigiosul Institut pentru Cercetări Geologice
din Statele Unite au prezentat explicaţii alternative, aşa cum sunt acţiunea gheţei şi alte procese lente. Uimitor, doi dintre oponenţi nu vizitaseră niciodată Channeled Scabland! Aparent la acestă întâlnire nimeni
nu s-a răzgândit. În ceea ce-l priveşte pe Bretz, el a continuat cercetările
sale cu tendinţă catastrofică şi a continuat să se confrunte cu oponenţii.
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după cum spune şi Bretz, erezia sa “trebuie să fie blând dar ferm marcată”18. Apoi geologii au descoperit dovezi ale unui lac pprimitiv, care ar
fi servit ca sursă a potopului de apă care a inundat Channel Scabland19,
iar tensiunile au început să se diminueze deoarece tot mai mulţi geologi
au recunoscut că explicaţia lui Bretz a fost corectă.
În final au câştigat datele din roci. În 1965 Asociaţia Internaţională
pentru Sstudii Cuaternare a organizat o expediţie geologică în această
zonă pentru a vedea dovezile. La sfârşitul expediţiei, Bretz, care nu a
putut să fie prezent, a primit o telegramă de la participanţi cu felicitările
lor, încheiată cu fraza:”Acum suntem toţi catastrofişti.”20 Câţiva ani mai
târ-ziu, Bretz a fost premiat cu medalia Penrose, care este în Statele Unite
cea mai prestigioasă recunoaştere geologică. Catastrofismul a câştigat şi
de asemenea şi Bretz. Acest “Noe” al zilelor noastre şi potopul lui nedorit
a fost reabilitat.
La mijlocul secolului douăzeci, câţiva oameni au început să sugereze
alte evenimente catastrofice pentru a explica rocile şi fosilele din ele.
Putem mulţumi dinozaurilor pentru lovitura de graţie dată uniformitarianismului strict. Cum au dispărut toate aceste organisme? Au fost propuse mai multe idei; un articol ştiinţific a enumerat 40 de posibile
motive, grupate de la stupiditate la schimbarea constantei gravitaţiei.21
Apoi laureatul premiului Nobel Louis Alvarez, de la Berkeley Campus a
Universităţii din California, şi alţii22, au sugerat că o mulţime de elemente de iridiu depozitate la vârful perioadei Cretacicului ( vârful
Mezozoicului din fig.5.1) provine de la asteroidul care a distrus dinozaurii. Această idee ciudată a fost deosebit de populară îndeosebi în massmedia şi la geofizicieni, dar pentru alte grupe de oameni de ştiinţă,
îndeosebi pentru paleontologi, care studiază fosilele, a fost foarte rezervată. Unii au combătut interpretarea cu asteroidul, pentru că se pare că
unii dinozauri au dispărut mai degrabă în straturile fosilice, dar au fost şi
dovezi despre o activitate vulcanică extinsă, incendii globale, sau
creşterea temperaturii, care ar fi putut explica dispariţia dinozaurilor.23
Despre aceste detalii se dispută şi mai departe, însă uşa pentru interpretări catastrofice s-a deschis larg. Această schimbare este caracterizată
ca o “străpungere adâncă filozofică”24, şi ea permite posibilitatea
recunoaşterii catastrofei prin întregul raport fosilic al rocilor. Se
recunoaşte că “rolul adânc al marilor furtuni prin toată istoria geologică
este tot mai mult recunoscut”25. Un alt geolog spune despre “evenimentele extreme... atât de puternice şi distrugătoare, cum nu pot fi şi
probabil nici nu au putut fi observate”26. Catastrofismul s-a întorsla o uşă
larg deschisă, dar acesta nu este catastrofismul clasic de acum două sec123

Figura 5.1- Diviziunile principale ale coloanei geologice la stânga şi exemplele unor
organisme reprezentative, la dreapta. Observaţi contrastul izbitor între Precambrian,
care are puţine organisme, şi Fanerozoic, care are o abundenţă de organisme variate.
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ole, unde potopul biblic a fost factorul geologic dominant. Astăzi sunt
pregătite de dezbatere multe forme de evenimente catastrofice, dar se
presupune deseori că între ele a trecut mult timp. Pentru identificarea
acelei noi forme de catastrofism se foloseşte denumirea de neo-catastrofism (noul catastrofism).
Mult mai importantă este lecţia ce o putem învăţa din aceste schimbări de interpretări. De-a lungul mileniilor gânditorii au acceptat catastrofele ca parte normală din istoria Pământului. Apoi aproximativ o sută
de ani catastrofele au fost pur şi simplu şterse din inter
pretările geologice. Schimbările au fost nevoite să se interpreteze ca
schimbări treptate şi în cadrul proceselor active. Astăzi catastrofele sunt
din nou binevenite. Uneori, în final, se poate constata că ideile vechi,
respinse au fost corecte!
Coloana geologică - ce este aceasta?
Nu există nici un loc pe pământ unde putem găsi toate straturile
rocilor şi descoperi o coloană mare care este cea geolgică. Coloana geologică este mai degrabă o reprezentare sau hartă, deseori într-o formă de
coloană verticală. Este ilustrată o mică parte a straturilor geologice care
sunt depuse unele peste altele, şi aceasta dovedeşte ordinea şi părţile
importante a straturilor de roci răspândite, descoperite pe suprafaţa
Pământului. Cele mai joase straturi ale acelei coloane, care ar fi trebuit să
fie depuse pe primul loc, se găsesc în adâncime, iar cele mai recente la
vârf. Coloana geologică are un rol mare în disputele despre Dumnezeu şi
timp.
Cum se întâmplă de obicei în studiul naturii, imaginea este mai complicată decât se pare la prima vedere şi decât poate intelectul să conceapă.
Deseori multe părţi ale coloanei geologice lipsesc dintr-o localitate unde
se studiază; putem spune lipsesc pentru că le găsim în alte localităţi.
Coloana geologică completă a fost alcătuită printr-o analiză atentă a
rocilor, îndeosebi a fosilelor găsite în ele, de la o localitate la alta. Figura
5.1 dă o schiţă largă a coloanei geologice şi a caracteristicilor unor fosile
găsite în diferite straturi. Numerele din stânga reprezintă perioadele geologice care au fost acceptate în general, dar sun şi combătute serios. Vom
dezbate unele contestaţii la finalul acestui capitol. Probabil nu există nici
un loc pe pământ cu o coloană geologică completă, dar părţile ei importante sunt prezente în multe locuri. Una dintre dovezile observate la
coloana geologică este contrastul strident între straturile fosilice ale precambrianul inferior şi farenozoicul superior (fig. 5.1). În partea aceea
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inferioară se găsesc doar microorganisme simple, mici, iar cele avansate
sunt în general li-mitate la partea de sus. Acest contrast nu s-ar aştepta de
la o evoluţie treptată, şi despre el putem vorbi mai târziu. Se poate observa şi un curent de o tot mai mare complexitate a orga-nismelor, cum ne
îndreptăm spre era farenozoică, iar evoluţioniştii consideră acest lucru o
dovadă puternică a dezvoltării evolutive de milioane de ani.
Unii creaţionişti consideră că această coloană geologică reprezintă
evenimentele creaţiunii repetate în ere lungi; alţii consideră că potopul a
fost evenimentul de bază care prin acţiunea lui catastrofică rapidă a creat
în mare parte coloana geologică. Unii consideră că acel curent necunoscut de creştere a complexităţii fosilelor, care merge în sus prin coloana
geolo-gică, reflectă ordinea îngropării, a distribuţiei originale a organismelor înainte de potop.27 Alţi creaţionişti neagă orice validitate a ordinii
din coloana geologică;28 în timp ce alţii nu sunt de acord cu acest punct
de vedere.29
Atât de puţin timp în coloana geologică pentru originea vieţii
Evoluţioniştii sunt foarte dependenţi de o mulţime de timp pentru
evenimentele de o înaltă improbabilitate postulate de ei. Această dependenţă a ilustrat-o foarte bine faimosul laureat al premiului Nobel George
Wald, care referindu-se la două milioane de ani pentru ori-ginea vieţii,
afirmă: “Pentru atât de mult timp, ‘imposibilul’ devine ‘posibil’. posibilul pro-babil, iar probabilul complet sigur. Trebuie numai să se aştepte:
timpul în sine face miracole.”30 Din nefericire, conform modelului
evoluţionist, eonii timpului, cum sunt cei 15 mi-liarde ani vechime presupusă a universului, nu ajută cu nimic atunci când îi evaluăm având în
vedere chimia vieţii şi probabilitatea matematică. În capitolul trei am
vorbit despre mica probabilitate de a se crea o proteină sau o celulă mică
la voia întâmplării, spontan. Dar dacă avem mult timp, ceea ce ar permite
şi multe încercări, se pare că lucrul acesta ar mări drama-tic posibilitatea
succesului procesului evolutiv. Însă, când este vorba despre apariţia
vieţii, probabilităţile sunt atât de mici, iar timpul necesar atât de uriaş, că
astfel efectele miliardelor de ani ai timpului geologic aproape că se pot
observa. Numai timpul nu face minunile pe care le aşteaptă evoluţioniştii. Când se evaluează corect, găsim că evoluţia are puţin timp în comparaţie cu cel necesar. Iată două exemple care ilustrează cât timp ar fi
necesar ca să apară doar o singură moleculă de proteină.
Când am fost student, una dintre cărţile mele dragi a fost Destinul
uman a biofizicianului francez Lecomte du Nouy. Această carte prezintă
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mai multe întrebări neobişnuite şi provocatoare despre punctele de
vedere tradiţionale despre apariţia omului. La începutul acestei cărţi de
Nouy vorbeşte despre apariţia vieţii şi dă unele calcule referitoare la cantitatea medie a timpului necesar pentru a se produce o moleculă specifică
de proteină. Din aspectul său conservator al acestei întrebări, el foloseşte
numere generoase pentru evoluţie. Începând de la cantitatea de atomi
care este echivalent cu numărul lor de pe pământ, el estimează că ar fi
necesari 10242 miliarde ani pentru a se produce o moleculă de proteină
specifică.31 Acum pentru Pământ se consideră că este mai vechi de 5 miliarde ani (5x109) şi aduceţi-vă aminte că fiecare număr al exponentului
“242” în “10242” se înmulţeşte şi acel timp de zece ori. Chiar şi dacă aţi
avea o cantitate de timp infinită, aţi avea, în medie doar o formă specifică de moleculă de proteină la fiecare 10242 miliarde de ani; însă pentru
proteine mai delicate nu se aşteaptă ca ele să trăiască foarte mult timp în
condiţii primitive, în consecinţă este imposibil de acumulat mai multe
molecule necesare. Aveţi nevoie de multe molecule de proteină pentru
viaţă. Poate vă aduceţi aminte de tabelul 3.1 unde microbii minusculi
Escherichia coli are 4288 forme de molecule de proteine. Aceste forme
diferite se replică de multe ori, în total la 2.400.000 molecule de proteină
într-un singur microb, dar sunt mult mai multe alte forme de molecule
organice care sunt la fel de necesare. Cu toate că acesta nu este cel mai
mic orga-nism pe care-l cunoaştem, despre el ştim mult mai mult decât
altele mai mici. Pentru cea mai mică formă de viaţă independentă, despre
care ştim, şi pe mai departe este necesar cel puţin câteva sute de diferite
feluri de molecule de proteine specifice, aşa încât cantitatea infinită a
timpului care încearcă să acumuleze moleculele de proteină delicate se
pare că nu este o soluţie credibilă. Mai departe, este necesar să strângeţi
toate moleculele la un loc. Ca ilustraţie, dacă aveţi toate piesele unui
automobil împrăştiate pe întreg pământul mai multe mi-lioane de ani ele
nu se vor aduna în acelaşi loc pentru a forma automobilul.
Unii evoluţionişti evidenţiază că, deoarece organismele au atât de
multe feluri diferite de molecule de proteină, oricare din ele ar putea servi
ca prima moleculă de proteină, şi de atunci prima formă de moleculă de
proteină nu trebuie să fie atât de specifică. Două probleme sunt la această
sugestie. Prima, ea poate fi valabilă doar un timp scurt la începutul vieţii,
deoarece foarte curând în procesul organizării vieţii vor fi necesare molecule specifice care vor acţiona cu primele pentru a determina un aranjament gândit, care funcţionează. Al doilea, proteinele sunt foarte complicate; numărul total32 al formelor posibile de molecule de proteină este
10130; iar acest număr este atât de mare că şansa ca să se producă oricare
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din sutele de forme de molecule specifie de proteină, găsite la microorganismele cele mai simple; pur şi simplu nu există. Amintiţi-vă că există
doar 1078 atomi în întregul univers cunoscut.
Alt studiu nou al biologului molecular Herbert Yockey33 din
Campusul Berkley de la Universitatea California ne dă mai multe rezultate optimiste decât acelea care le-a raportat mai sus de Nouy. Yoki pune
acelaşi tip de întrebare, cât timp ar fi necesar ca să se formeze o moleculă
specfică de proteină. El include informaţii şi presupuneri ale matematicii
avansate, dar în loc să pornească de la atom ca de Nouy, el se preocupă
doar de întrebarea timpului necesar pentru alcătuirea proteinei din
aminoacizi pentru care se consideră că sunt deja prezenţi. De acolo, cum
se şi aşteaptă, el presupune un timp mai scurt, dar care şi pe mai departe
este extrem de lung. Numerele care le dă de Nouy susţin ceea ce se
aşteaptă pe pământul primar. Yoki porneşte de la ipoteza că supa deja
evoluată34 a fost de mărimea oceanelor noastre de astăzi şi că a conţinut
1044 molecule de aminoacizi.35 Calculele lui arată că în acea supă au fost
necesari în medie 1023 ani ca să se formeze molecula de proteină specifică. Acum, deoarece este presupusă o vechime mai mică de 5 miliarde
ani (1010 ani), rezultă că această vârstă este de 10.000 miliarde de ori mai
mică decât timpul necesar pentru producerea unei molecule de proteină
specifică. Se poate considera că pur din întâmplare această moleculă
necesară s-a format la începutul acestei lungi perioade de timp, dar atunci aţi avea doar o moleculă, iar în medie doar o singură formă specifică
la fiecare 1023 ani. Timpul geologic este prea, prea scurt.
Binenînţeles nu aveţi nici chiar 5 miliarde de ani, amintiţi mai sus,
pentru formarea primei proteine, cu atât mai puţin pentru apariţia vieţii
pe pământ. Scenariul ştiinţific de astăzi presupune că vârsta pământului
este de 4,6 miliarde ani, iar mai întâi a fost atât de fierbinte că i-au trebuit 0,6 miliarde de ani să se răcească înainte ca viaţa să poată apară.36
După unii oameni de ştiinţă, viaţa a apărut încă cu 3,85 miliarde ani,37 cu
toate că aceste dovezi sunt combătute. Însă, mulţi oameni de ştiinţă sunt
de acord, în baza dovezilor izotopilor de carbon legaţi de viaţă, şi de
dovezile fosilice combătute, că viaţa a apărut înainte cu 3,5 miliarde ani
pe Pământ. Dovada izotopilor de carbon se bazează pe faptul că fiinţele
vii au tendinţa de a alege formele mai uşoare de carbon (Carbon- 12),
decât formele de C-13 şi C-14 şi această selecţie se găseşte în roci. Însă
aceste rezultate au putut cauza contaminarea carbonului care provine din
viaţa din alte locuri. Ca să fim generoşi faţă de evoluţie, putem spune că
după acei oameni de ştiinţă, prima viaţă trebuie că a apărut cu ceva mai
puţin de jumătate de mi-liard de ani, mai înainte decât între 4 şi 3,5 mil128

iarde ani. Acest timp este doar a zecea parte din cele 5 miliarde ani
amintite în calculele noastre de mai sus. Însă, având în vedere evenimentele extrem de inredibile care le dezbatem, aceste mici reglaje abia
fac vreo diferenţă. Pur şi simplu nu există timp de ajuns.
În astfel de studii ale probabilităţii întotdeauna se pot propune alte
ipoteze şi condiţii de a se mări şansele, dar când ne confruntăm cu astfel
de şanse imposibile, este greu să nu concluzionăm că există o problemă
reală şi că trebuie să dezbatem alternativele. Mai mulţi oameni de ştiinţă
au făcut lucrul acesta şi au propus alte modele.38 Toate acestea sunt explicaţii nesatisfăcătoare pentru că nu dau soluţii pentru aceea şi problema pe
care o impun mo-leculele, anume problema cererilor complexe specifice
integrate. Mai departe, nu sunt doar proteinele, ceea ce trebuie explicat,
aici sunt şi grăsimile(lipidele) ca şi carbohidraţii ; dar toate acestea sunt
relativ simple în comparaţie cu ADN-ul, care dă informaţiile esenţiale
despre viaţă.
Legate de problema apariţei vieţii sunt şi disputele recente despre
identificarea vieţii timpurii. “dovezile puternice ale vieţii timpurii pe
Pământ au devenit obiectul combaterilor mai multor reviste ştiinţifice şi
în altă parte. 39 Pentru ceea ce ştiinţa considera cândva simple, clare
fapte, s-a constatat cu totul altceva. Un lider cercetător în acest domeniu
comenteză pe drept că :”pentru oricare astfel de interpretare există şi o
contra interpretare clară”40. Se presupune că unele dintre cele mai importante roci, unde se presupune că a apărut viaţa, nu sunt acele forme de
roci cum s-a considerat şi că fosilele care pur şi simplu arată ca nişte fosile, dar ele sunt altceva în realitate. Această ultimă problemă este caracteristică pentru o mare parte a fosilelor din era precambriană. Doar câteva descoperiri sunt necombătute; un cercetă
tor raportează despre aproximativ 300 diferite forme denumite, care
sunt ori suspecte ori fo-sile false.41 Acesta nu este domeniul de studiu
unde doriţi să acceptaţi doar superficial ceea ce citiţi în literatura ştiinţifică.
Explozia Cambriană: evoluţia Big Bang-ului
Sugerează raportul fosilic că viaţa a evoluat treptat în 3,5 miliarde
ani? Nicidecum! După cum am menţionat mai sus, cei mai mulţi paleontologi - acei oameni de ştiinţă care studiază fosilele cred că viaţa îşi are
originea acum aproximativ 3,5 miliarde de ani. Surprinzător este faptul
că pentru cea mai mare parte a acestui timp sugerat practic nu există nici
o avansare evolutivă reală. În presupuşii trei miliarde de ani mai târziu,
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Figura 5.2- Marele Canion al râului Colorado. Săgeata din stânga arată locaţia
Exploziei Cambriene. Straturile de sub linie sunt Precambrian;deasupra lui
Fanerozoicul. Săgeata din dreapta indică un gol de 100 milioane ani în coloana geologică. Aici lipsesc şi Ordovicianul şi Silurianul, dar straturile de dedesubt arată o
eroziune mică.

care reprezintă cinci şesimi din timpul evolutiv, majoritatea organismelor
sunt formate dintr-o singură celulă (fig.5.1). În întreaga lungă eră
Precambriană nu apare nici o creştere semnificativă în complexitate.
Pe măsură ce urcaţi în coloana geologică, veţi observa cu uimire,
atunci când ajungeţi în partea Fanerozoicului, ajungeţi la ceea ce
evoluţioniştii numesc Explozia Cambriană (fig. 5.1 şi 5.2 săgeata din
stânga), unde apare brusc un număr mare de tipuri de animale de bază.
Aceste tipuri le numim încrengături, şi reprezintă diferite grupuri majore
ale regnului animal. Aceste grupuri sunt definite de diferenţele majore în
planul corpurilor lor. Exemplele familiare ale diferitelor încrengături sunt
cele ale melcilor (moluşte), spongieri, peşti vechi (echinoderme) şi animale cu coloană vertebrală şi cordatele.
Unii evoluţionişti vorbesc despre 5 până la 20 milioane de ani pentru
această Explozie Cambriană42, dar limitele de timp nu sunt definite.
Proporţional, dacă timpul evolutiv ar fi fost o oră, majoritatea fosilelor
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Figura 5.3. Scala timpului evolutiv. Săgeata neagră indică Explozia Cambriană.
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încrengăturilor de animale ar fi trebuit să apară în mai puţin de un minut.
Relaţiile timpului pentru Explozia Cambriană sunt prezentate într-o perspectivă grafică în figura 5.3 (săgeata neagră) şi figura 5.1 (săgeata neagră de jos). Samuel Bowring de la Institutul tehnologic din
Massachusetts, care este specialist în datarea rocilor, comentează: ”Ceea
ce aş dori să-i întreb pe unii dintre prietenii mei biologi este, Cât de
rapidă a fost evoluţia înainte ca ei să înceapă să se simtă inconfortabil?”43
Un studiu amplu a distribuţiei fosilelor44 raportează că numai trei
încrengături de animale definite (Cnidaria, Porifera şi câteva feluri de
urme de viermi) apar în Precambrian, şi acestea nu sunt jos de tot, ci
aproape de straturile Cambrianului.45 Nouăsprezece încrengături de animale cu plan al corpului apar în Cambrian (apropape 50 milioane de ani)
şi numai şase în erele geologice de mai târziu ceea ce reprezintă o jumătate de miliard de ani!
Urcând în straturile fosilice vom găsi explozii minore cum este
“explozia placentală a Paleocenului”46 a celor mai moderne grupuri de
mamifere. Vom găsi aceeaşi situaţie la cele mai multe grupuri de păsări

Figura 5.4. Ilustrarea unui tip simplu de cladogramă pentru vertebratele existente.
Evoluţia este considerată că s-a desfăşurat în sus prin diagramă la formele existente
ilustrate sus. Literele de-a lungul liniilor denumesc apariţia unor noi caracteristici
unice. În acest model observaţi că proprietatea de sânge cald, W, a evoluat independent la păsări şi ma-mifere prin evoluţie paralelă. Cu cât se consideră mai multe detalii
ale caracteristicilor diferitelor grupe relaţiile se complică tot mai mult. Reptilele nu
mai sunt considerate o grupă validă.
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vii. În conformitate cu scala timpul geologic standard aceste explozii au
durat fiecare câte 12 milioane de ani. Abia dacă a fost timp pentru toate
schim bările presupuse. O specie tipică există în raportul fosilic unul
până la câteva milioane ani, aşa că în conformitate cu acea dovadă este
timp doar pentru producerea a numai zece specii succesive din toate varietăţile de tipuri a majorităţii mamiferelor existente sau a păsărilor!
Meditând la timpul atât de scurt pentru evoluţia atâtor de multe tipuri
variate de mamifere, un evoluţionist comenta că:” aceasta este pur şi simplu absurd”47 şi sugera drept soluţie un fel de evoluţie rapidă. Alţi
evoluţionişti încearcă să rezolve problema sugerând că noile specii “au
înmugurit” din generaţia speciilor fosilice de mai devreme, reducând astfel timpul pentru apariţia unei noi specii. Însă, pentru a reduce timpul
semnificativ, ar trebui să fie postulate o mulţime de “înmuguriri” fericite,
iar raportul fosilic ar abunda de toate aceste activităţi, dar în realitate se
pare că nu este nimic acolo.48 Încercarea de a se explica aceste explozii
în acest mod este definitiv în categoria unor pledoarii deosebite.

Figura 5.5. Ilustrarea unei cladograme simple pentru relaţiile pălăriilor de damă.
Evoluţia s-ar fi desfăşurat în susul diagramei. Observaţi că panglicile, R, au evoluat
independent de două ori la tipuri saparate de pălării prin evoluţie paralelă. Diagrama
ilustrează că poţi face cladograme pentru orice lucru inclusiv pălăii de damă. Unii
evoluţionişti afirmă că cladogramele nu reprezintă în mod necesar relaţii evolutive,
deşi deseori aceasta se deduce.
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Apariţia bruscă a plantelor şi animalelor principale seamănă mai mult
cu creaţia lui.
Dumnezeu decât cu dezvoltarea evolutivă treptată. Evoluţia are
nevoie de timp ca să potrivească evenimentele imposibile necesare pentru producerea variatelor forme comlexe de viaţă. Însă, multele tipuri de
fosile care apar brusc abia dacă permit ceva timp. Pe de altă parte, aceia
care favorizează ipotezele despre Dumnezeu văd în Explozia Cambriană
o dovadă a abilităţii creative a lui Dumnezeu. O interpretare specifică
este aceea că primul grup de organisme au fost îngropate în timpul potopului catastrofic biblic.
Un nou curent evolutiv : cladistica
Se desfăşoară o revoluţie tăcută în biologie, despre care publicul abia
dacă ştie. Modul nostru obişnuit de a considera organismele în grupările
tradiţionale este înlocuit cu “un mod total evolutiv de a considera natura”.49 Acesta este un mod foarte diferit de interpretare a varietăţii organismelor găsite. Originea presupusă pentru un organism, şi nu înfăţişarea
lui, devine factorul determinat în gruparea organismelor.50 Aceasta permite evoluţioniştilor să afirme că păsările sunt dinozauri, deoarece aceste două grupuri sunt considerate că ar împărtăşi multe caracteristici unice
(factori derivaţi sau sinapomorfie) unul cu altul decât cu alte grupuri. În
aceste studii noi, s-au introdus îmbunătăţiri sofisticate în analiză cu
accent pe caracteristicile unice, cum sunt oasele lungi etc, care nu apar la
alte grupuri. Aceasta este în contradicţie cu privirea de ansamblu a caracteristicilor generale pe care le-am folosit de obicei în clasificarea
organismelor cum sunt şerpii şi păsările.
O mare varietate de diferiţi factori se consideră în aceste comparaţii,
iar în organismele vii, drept criterii principale apar asemănările din ADN.
Se consideră că, cu cât este mai mare asemănarea din ADN a două organisme, cu atât mai apropiate sunt relaţiile evolutive, iar timpul scurs pentru evoluţia unuia din altul mai scurt. Aceasta pare logic dacă presupuneţi
evoluţia. Dar asemănările din ADN reprezintă de asemenea ceea ce s-ar
aştepta şi de la creaţiunea lui Dumnezeu. ADN determină ce fel de organism va fi şi putem afirma de asemenea că organismele asemănătoare au
ADN asemănător,iar cu cât sunt mai apropiate asemănările, cu atât este
mai asemănătoare forma ADN-ului, indiferent că organismele evoluează
sau sunt create.
Uneori relaţiile evolutive sunt ilustrate prin linii de legătură în diagrame numite cladograme, care pot fi de diferite forme şi interpretări. În
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aceste diagrame, organismele legate evolutiv formează un grup numit
clad, cre poate fi de orice mărime, în dependenţă de ce caracteristici
unice sunt luate în consideraţie. La extrem, dacă utilizaţi tipul corect de
caracteristici unice, puteţi face un clad uriaş al tuturor organismelor existente, şi să le potriviţi cu credinţa evolutivă că toate formele sunt legate.
Figura 5.4 este o cladogramă simplificată a vertebratelor existente.
Aceste vertebrate sunt un exemplu familiar şi această cladogramă se
foloseşte pentru a introduce conceptul în manualele de paleontologie.
Caracteristicile unice sunt sugerate de-a lungul liniilor cladogramei, cum
se merge în sus. În acea diagramă denumirea “tetrapod” se referă la patru
extremităţi a tuturor grupurilor când urmărim liniile în sus de la acel
punct. Dar imaginea reală este mult mai complicată. Când ne ocupăm
mai detaliat de factorii unici de la vertebrate, se obţin relaţii diferite şi
mult mai complexe pentru vertebrate decât în figura 5.4.51 De exemplu,
clasa tradiţională a reptilelor (guşteri, crocodili, broaşte ţestoase, şerpi)
nu este considerată o grupă validă (clad) deoarece împărtăşeşte multe
caracteristici cu alte grupuri, în special păsările.52 Este nevoie să avem în
vedere că folosirea nediscriminatorie a caracteristicilor unice, care sunt
considerate foarte importante, poate su-gera uneori relaţii evolutive
foarte ciudate, cum este peştele cu plămân, care are un fel de plămân, şi
ar fi mai degrabă legat de vacă decât de alţi peşti.53
Cladogramele indică pe diagramă ce factori unici sunt consideraţi
importanţi în determinarea formei pentru evoluţie. Selectarea acestor factori poate fi dificilă, şi deseori, carcte-ristici similare, ca ochiul unui calmar şi al unui peşte, care au aceeaşi structură de bază, se consideră doar
că au evoluat independent mai mult decât o dată (evoluţie paralelă, convergenţă), şi de atunci nu sunt legate. Acest fel de gândire introduce o
mulţime de ipoteze în încercarea de a determina relaţiile evolutive. Pe de
altă parte, cladogramele pot fi foarte sofisticate şi reprezintă un proces
complicat, care analizează cu atenţie similitudinile posibile găsite la
grupurile de organisme, utilizând cele mai scurte căi posibile pentru a
reprezenta relaţiile. Problema reală a cladogramelor este că forma nu
implică în mod necesar faptul că organismele au evoluat în modul sugerat sau în altul, iar unii evoluţionişti evidenţiază aceasta; însă, evoluţia
este de obicei implicată. Cladogramele prezintă similitudini, nu evoluţie.
Puteţi juca un “joc” cladogramă cu orice varietate de jucării sau case.
Figura 5.5 ilustrează o presupusă “cladogramă” pentru evoluţia pălăriilor
de damă, dar ştim cu toţii că ele nu au evoluat unele din altele şi nici de
la un strămoş comun; ele au fost designate. Realitatea despre relaţiile dintre organisme poate fi foarte diferită faţă de prezentările cladogramelor.
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Ignorarea fosilelor
Un curent recent este legat îndeosebi de timp. Cu toate că fosilele ne
oferă cele mai bune dovezi despre viaţa din trecut de pe pământ, cercetătorii ignoră aceste dovezi importante provenite de la raportul fosilic când
aceasta le este de folos. Cu acest curent nu sunt toţi de acord şi de aceea
el reprezintă cauza unor contestări serioase. În timp ce unii experţi sunt
de părere că: ”Nu vedem timpul ca pe ceva în mod deosebit de important”, alţi, mai precauţi, afirmă: ”Atât de mult din aceasta este doar aer
fierbinte.”54 Pentru aceasta se poate demonstra că este o idee rea! Nu ştim
pe ce drum va merge ştiinţa, dar acest curent este alarmant.
Acest nou punct de vedere permite evoluţioniştilor să explice probleme ca Explozia Cambriană, deoarece în paradigma55 lor ADN-ul indică
că încrengăturile de animale au evoluat una din alta mult mai devreme.56
Ideea este că deoarece schimbările din ADN sunt foarte lente, şi deoarece
diferenţele între ADN-ul diferitelor încrengături de animale sunt mari,
încrengătura ar fi trebuit să evolueze înainte ca fosilele lor să apară prima
dată în roci. Din nou, aceasta se învecinează cu ştiinţa fără dovezi.
Pentru a determina cât de repede se schimbă ADN-ul, se foloseşte
ceasul molecular, care utilizează frecvent un timp geologic presusupus
pentru a estima viteza de schimbare. Din nefericire, ceasul molecular se
demonstrează că este foarte inexact.57 Cercetătorii vorbesc despre ”viteza
extremă de variaţie în ceasul molecular”58 şi despre “problemele de stabilire a calibrării punctelor exacte, stabilirea exactă a filogenilor şi exactitatea estimării lungimii ramurii, rămân straşnice”59. Cunoscutul paleontolog James Valentine de la campusul Bekeley a Universităţii din
California evidenţiază că: “din nefericire, viteza evoluţiei moleculare nu
este asemănătoare ceasului; părţile diferite ale moleculelor evoluează cu
diferite viteze, moleculele din aceeaşi linie au viteze de schimbare
diferite în timp, diferite molecule evoluează cu diferite viteze, iar moleculele omologe în diferiţi taxoni evoluează cu viteze diferite.”60
În ciuda acestor lipsuri, sunt sugestii că evoluţia unor tipuri de animale de bază poate avea loc chiar cu jumătate de miliard până la un miliar de ani mai devreme decât Explozia
Cambriană61; dar de fapt nu s-au găsit fosile legate de o aşa mare
perioadă de timp. Aceasta este un timp lung, chiar de două ori mai lung
decât tot timpul propus pentru evoluţia aproape a tuturor organismelor
din Explozia Cambriană până în prezent. Paleontologii, care studiază fosilele şi acordă mai multă atenţie semnificaţiei lor, sunt mult mai rezer136

vaţi în estimările lor, în ceea ce priveşte cât de mult timp înainte de
Cambrian au evoluat animalelor cambriene unele din altele. Amintiţi-vă
că baza Fanerozoicului este locul unde se află straturi cambriene şi
Explozia Cambriană, iar acolo găsiţi o abundenţă de diferite feluri de
specii de animale bine conservate, dar sub aceasta nu aveţi nimic. Pentru
a explica această apariţie bruscă, evoluţioniştii raportează extrem de
rarele fosile şi urme de animale dubioase găsite în Precambrian. Însă,
dacă evoluţia încrengăturilor de animale ar fi avut loc înainte de Explozia
Cambriană, ar fi trebuit să fie cel puţin mii de fosile de animale bine
păstrate în Precambrian, reprezentând animalele evoluate unele din
altele, dar în realitate nu se găseşte nici una.
Este trist că datele bune pe care le avem despre distribuţia fosilelor
sunt acum ignorate în esenţă de o serie de cercetători, în timp ce se desfăşoară noi curente de clasificări evolutive. Ceea ce mulţi oameni de ştiinţă fac cu bună ştiinţă, reflectă cât de uşor ştiinţa poate fi condusă de
teorii şi nu de dovezile din natură. Cu peste un jumătate de secol în urmă,
Richard Lull, care era un paleontolog cunoscut şi director la muzeul de
renume mondial Peabody Museum de la Universitatea Yale, a salutat fosilele drept “curtea supremă de apel când doctrina evoluţiei este adusă la
bară”62. Poate că aşa a fost situaţia atunci, dar acum când raportul fosilic
produce probleme serioase evoluţiei, există un curent de a fi ignorate.
Curtea supremă de apel pentru evoluţie poate deveni doar o aplicaţie
dubioasă a unui presupus ceas molecular şi presupunerea necombătută
dacă evoluţia a avut loc.
Verigile lipsă
Când privim în jos în straturile de roci, găsim multe sute de fosile de
broaşte ţestoase; unele uriaşe, peste trei metri lungime. Apoi imediat, sub
cea mai de jos broască ţestoasă nu găsim veriga evolutivă dintre broaştele
ţestoase şi presupusa şopârlă, care ar fi strămoşul evolutiv al broaştelor
ţestoase. Broaştele ţestoase sunt un fel diferit de animale şi apar brusc.
Asemănător este şi cazul fosilelor acelor înspăimântătoare reptile zburătoare numite pterosaurus, al fosilelor liliecilor şi multor altor grupe, cum
sunt numeroasele încrengături de animale care apar brusc în Explozia
Cambriană (fig. 5.1). Problema evolutivă a Exploziei Cambriene nu este
doar aceea că toată această multitudine de încrengături de animale au
apărut brusc; ci este de asemenea şi aceea că, sub Explozia Cambriană nu
se găsesc fosile ale formelor intermediare din care aceste încrengături ar
fi trebuit să evolueze. De asemnea, alte grupe majore de organisme tind
137

să apră brusc în raportul fosilic. Din nou, dacă ele chiar au evoluat, ar trebui să găsim fosilele tuturor felurilor de intermediari dedesubtul lor din
vremea în care evoluţia a dezvoltat lent o mare varietate de încrengături.
Charles Darwin era foarte îngrijorat de problema aceasta şi a recunoscut-o sincer în cunoscuta lui carte Originea speciilor. “Dar chiar în proporţia în care acest proces de exterminare a acţionat la o scară enormă,
tot aşa ar trebui ca numărul de varietăţi intermediare, care au existat pe
pământ înainte, să fie enorm. De ce atunci nu este este plin de asemenea
verigi intermediare fiecare formaţiune geologică şi fiecare strat?
Geologii nu descoperă nici un strat de lanţuri organice atât de fin gradat;
şi aceasta este, poate, cea mai evidentă şi cea mai gravă obiecţie care
poate fi adusă împotriva acestei teorii.”63 Darwin a consacrat apoi multe
pagini explicând că motivul pentru care nu avem verigi intermediare este
că raportul geologic este atât de imperfect. El vorbeşte despre părţi din
coloana geologică care lipsesc în multe locuri de pe pământ şi aminteşte
în treacăt de caracteristica surprinzătoare că straturile de sub aceste
goluri nu par a fi afectate de timp. Făcând aceasta neintenţionat,el pune
o problemă serioasă pentru erele lungi de timp necesare pentru procesul
evolutiv lent, pe care-l propune. Puteţi spune că aveţi un gol în coloana
geologică deoarece lipsesc părţi, în special fosilele caracte-ristice, găsite
în alte părţi ale pământului. În continuare, Darwin vorbeşte de “multele
cazuri înregistrate de formaţiuni care sunt acoperite corespunzător, după
un interval enorm de timp, de o altă formaţiune de mai târziu, iar acest
strat care este sub ele nu a suferit nici o eroziune în acest interval.”64 Prin
expresia”corespunzător” Darwin înţelege că stratul imediat de sub acel
gol, care este presupus a fi mult mai vechi, iar stratul imediat de deasupra
golului mult mai recent, se află într-un contact plat unele cu altele.
Deoarece stratul de dedesubt este neted aceasta este o dovadă că “enormul interval de timp” sugerat nu a existat, deoarece nu există semne ale
acţiunii timpului, cum ar fi eroziunea neregulată aşteptată. Geologii
numesc aceste goluri majore, unde există puţine sau deloc dovezi ale lor
în roci, paraconformităţi; şi dacă există o eroziune uşoară ei tind să le
numească disconformităţi. Lipsa eroziunii la aceste goluri plate le fac
greu de identificat, şi este nevoie să se studieze cu atenţie fosilele ca să
le putem observa. Ca golurile proverbiale dintr-o gogoaşă, nu există
nimic acolo pentru a reprezenta golul; dar abundenţa lor şi netezimea
contactelor lor, ridică o întrebare serioasă despre validitatea erelor geologice lungi, incluzând şi procesul complicat de datare radiometrică care
se foloseşte deseori pentru stabilirea lor.65
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Adam Sedgwick, bătrânul profesor al lui Darwin, profesor de geologie la Universitatea Cambridge, nu a avut probleme cu erele geologice
lungi, dar avea serioase îndoieli în ceea ce priveşte evoluţia. El nu a fost
de acord cu Darwin în ceea ce priveşte intervalele enorme de timp unde
straturile lipseau, iar eroziunea lipsea din stratul de dedesubt. Darwin a
încercat să explice acestea ca regiuni de pe fundul mării, dar aceasta nu
se potriveşte nici cu fosilele nici cu felul de roci pe care le găsim în aceste goluri. Într-o critică publicată în The Spectator, Sedgwick nu
comentează prea subtil că :” Nu poţi face o sfoară bună din bule de aer”,
şi vorbind în special despre goluri întreabă:” unde ne este dovada scurgerii vreunui timp geologic enorm care ar explica schimbarea?... Dovada
fizică este împotrivă. Pentru a susţine o teorie nefondată, Darwin a trebuit să facă apel la scurgerea infinită a erelor pentru care nu avem confirmări fizice,”66 Puteţi vedea uşor problema Marelui Canion (fig. 5.2,
săgeata dreapta) unde perioadele Ordovician şi Silurian, reprezentând
peste 100 milioane ani, lipsesc şi există dovada doar a unei eroziuni
neînsemnate în stratul de sub acest gol. Există o serie de alte goluri în
straturile Marelui Canion, dar după cum puteţi vedea, straturile în această
parte a raportului geologic sunt toate extrem de plate. Contrastul dintre
stratul plat de dedesubt la aceste goluri cu neregularităţile dramatice ale
Marelui Canion în sine ilustrează această enigmă. Timpul produce o
mulţime de eroziuni neregulate ca Marele Canion, dar nu vedem prea
multă eroziune la aceste goluri.67 Cu timpul efectele eroziunii sunt devastatoare. Pe baza estimării vitezei de eroziune a continentelor pământului ne putem aştepta ca suprafaţa lor să se scurteze cu trei kilometri în 100
milioane ani, iar aceasta este de două ori adâncimea între-gului Mare
Canion!68 Problemele, care le-a avut Sedgwick cu privire la lipsa
dovezilor fi-zice pentru timpul foarte lung propus la aceste goluri, rămân
nerezolvate.69 Orice scurtare a scalei de timp geologic standard lasă mai
puţin timp pentru improbabilităţile evoluţiei. Datele golurilor sprijină
puternic modelul biblic al originii.
După aproape un secol şi jumătate mai târziu, temerile lui Darwin cu
privire la lipsa formelor fosilice intermediare este încă valabilă. Am
strâns o mulţime de fosile până acum, şi când mergem printre straturi,
formele principale apar brusc şi nu par a fi evoluat de-a lungul timpului
din diferiţi strămoşi. Unii cercetători recunosc această problemă.
Cunoscutul paleontolog Robert Carroll, care apără evoluţia, afirmă: “De
la fosile s-ar aştepta să arate un progres continuu al diferitelor forme care
leagă toate speciile şi toate grupele unele de altele într-un spectru aproape
neîntrerupt.
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De fapt, majoitatea fosilelor bine conservate se clasifică tot aşa de
uşor într-un număr relativ mic de grupe principale ca grupele exeistente.”
Vorbind despre proprietăţile varietăţii de plante cu flori, el comentează:”
în nici un caz nu se poate documenta evoluţia treptată a caracteristicilor
acestor grupuri.”70 În ceea ce priveşte relaţia dintre teoriile paleontologiei
şi cele ale biologiei, David Kitts de la Universitatea din Oklahoma
comentează că:” pe lângă promisiunea sfântă că paleontologia va da
mijloace pentru ‘observarea’ evoluţiei, ea pune nişte greutăţi neplăcute
evoluţioniştilor, dintre care cea mai grea este prezenţa ‘golurilor’ în
raportul fosilic. Evoluţia cere forme intermediare între specii iar paleontologia nu le oferă.”71 Paleontologul T.S.Kemp de la Universitatea
Oxford reafirmă această problemă când spune că: ”forma fosilelor observate este invariabil incompatibilă cu procesul evolutiv treptat. Fosilele
numai în cazuri extrem de rare arată ca linii ale formelor intermediare
gradate fin, legând strămoşii de urmaşi.”72 El optează pentru o varietate
de explicaţii posibile pentru evoluţie şi pentru raportul fosilic.
Unii evoluţionişti ca Stephen Gould de la Harvard au sugerat că
evoluţia s-a desfăşurat prin salturi mici şi că în timpul acestor salturi rapide nu au lăsat multe urme în raportul fosilic (modelul echilibrului punctat). Dar aceasta nu rezolvă problema evoluţiei pusă de raportul fosilic,
deoarece lipsa reală de intermediari este mult mai pronunţată între
grupurile principale, cum sunt încrengăturile de animale, iar problema
pare a fi mult mai severă la regnul plantelor. La marile goluri dintre
grupurile principale ale organismelor s-ar aştepta un număr foarte mare
de intermediari evolutivi care să umple aceste goluri, dar chiar acolo
intermediari nu sunt.73 Acolo unde ar trebui să găsiţi o mulţime de salturi
mici raportul este aproape, dacă nu în totalitate, gol. În ciuda acestui fapt,
unii evoluţionişti, inclusiv port vocea Academiei Naţionale de Ştiinţă,
afirmă că multe din goluri au fost umplute.74 Golurile nu au fost umplute.
Trebuie să avem în vedere că găsirea unui intermediar nu demonstrează
evoluţia; ar putea fi o altă varietate creată, pe care evoluţioniştii ar puteao interpreta ca fiind un intermediar.
O mulţime de evoluţionişti nu par să fi înţeles problema reală a raportului fosilic. Ei indică la cazuri izolate de părţi sau forme de intermediari. Aceasta nu este ceea ce le e necesar pentru a demonstra că evoluţia
chiar a avut loc. Până acum am identificat mai multe mi-lioane de fosile,
care acoperă aproape un sfert de milion de specii diferite. Cu cât găsim
mai multe, cu atât pare mai reală lipsa intermediarilor. La aşa de multe
specii identificate te-ai aştepta desigur ca unele să fie considerate intermediari şi există câteva exemple, şi ne putem aştepta şi la mai multe.
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Aceste câteva exemple fac puţin pentru a rezolva problema evoluţiei.
Într-adevăr, multe dintre acestea nu sunt intermediari reali, dar sunt ceea
ce numim mozaic în care organismul afişează câteva caracteristici de la
două grupuri presupuse ca pod, dar fiecare caracteristică, cum sunt
penele sau încheieturile sunt complet dezvoltate şi nu intermediari în
structură.
Dacă evoluţia a avut loc cu adevărat, în care organismele au încercat
să evolueze în miliarde de ani,cu puţin succes şi mult insucces, ar trebui
să găsim o continuitate solidă a intermediarilor, nu doar câteva excepţii
îndoielnice. Această continuitatea solidă ar trebui să fie evidenţiată în
coloana geologică chiar sub locul unde apar brusc grupurile principale
cum este Explozia Cambriană sau apariţia mamiferelor moderne şi a
păsărilor. Ar trebui să existe mii de intermediari acolo unde abia se poate
sugera unul.75 Charles Darwin a pus într-adevăr o întrebare corectă atunci când, aşa cum am discutat mai devreme, el a întrebat:”De ce atunci
fiecare formaţiune geologică şi fiecare strat nu sunt pline de asemenea
verigi intermediare?”76
Concluzii
Întrebarea cât de rapid a fost trecutul a determinat un mare număr de
întrebări cu adânci implicaţii pentru problema lui Dumnezeu, şi în egală
măsură pentru cum operează ştiinţa. Ne-am confruntat cu o mulţime de
concluzii conflictuale despre timp. În ştiinţă am văzut cum conceptul de
catastrofism a fost mai întâi acceptat, apoi îngropat şi recent dezgropat.
Mici diferenţe se fac când este vorba despre câte miliarde de ani a
durat evoluţia. Tot timpul geologic este total inadecvat. Dacă credeţi în
creaţiune, atunci Dumnezeul omnipotent nu este legat de timp şi nu-i trebuie prea mult timp pentru creaţie. Evoluţia, pe de altă parte, are nevoie
de mult, mult mai mult timp decât are de fapt. Nu există timp suficient
petru a se produce nici chiar o singură moleculă de proteină în imensa
supă primordială, ca să nu mai vorbim de problema evoluţiei diferitelor
forme de viaţă de la microbi la balene.
Se pare că ştiinţa nu încearcă să-l descopere pe Dumnezeu. Idealismul
prezent este apărarea puternică a evoluţiei naturaliste. Ignorarea implicaţiilor raportului fosilic, problema dacă timpul este prea scurt în coloana
geologică pentru apariţia vieţii, Explozia Cambriană sau lipsa intermediarilor între felurile de fosile importante, toate ilustrează cât de uşor poate
ştiinţa să ignore datele. Un acelaşi fel de gândire să fie implicat şi atunci
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când ştiinţa ignoră dovezile despre existenţa lui Dumnezeu? În capitolul
următor vom da o atenţie deosebită câtorva atribute deosebite ale ştiinţei.
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Capitolul 6

Curente la modă în ştiinţă
Aproape oricine poate fi om de ştiinţă; aproape
nimeni nu poate fi un bun om de ştiinţă.1
Larison Cudmor, biolog

Paradigmele
Profesorul meu de geofizică vorbea despre un tip ciudat de “puzzle”
între estul şi vestul malurilor oceanului Atlantic. Vorbea despre un om cu
numele Wegener, care acum câteva decenii a anunţat o presupunerea că,
mult timp în urmă, Europa şi Africa se întindeau până la nordul şi sudul
Americii, şi că între ele n-a fost oceanul Atlantic. De atunci acest mare
continent s-a rupt în continente mai mici, creând astfel între ele oceanul
Atlantic. Profesorul a amintit şi că acestei idei, cu toate că este foarte
interesantă, astăzi nimeni nu-i acordă atenţie. El nu ştia că după şase ani
comunitea geologilor îşi va schimba radical atitudinea şi de la o deplină
respingere se va ajunge la o totală acceptare a ideii lui Wegener.
Această idee nouă despre migrarea continentelor a fost revoluţionară
şi a influenţat multe interpretări geologice, inclusiv imaginile despre cum
s-au format continetele lumii, munţii şi oceanele. Manualele a trebuit să
fie scrise din nou. A trăi în acest timp de mari înaintări în gândire a fost
foarte emoţionant şi redeşteptător. A fost foarte emoţionat pentru că s-au
lansat atât de multe noi interpretări şi pentru că s-a demonstrat că
Wegener a fost foarte dur criticat, îndeosebi de către geologii americani,2
ca în final să aibă dreptate. Din păcate, el a murit mult mai înainte ca
ideile lui să fie acceptate. Acest progres în gândire a fost redeşteptător
pentru că pe unii dintre noi ne-a lăsat să ne întrebăm câte din ideile care
astăzi sunt batjocorite în curând vor deveni dogme acceptate.
Schimbările în credibilitate, dacă continentele au migrat sau nu, au fost
dramatice şi serioase. În dezbateri ideea migrării continentelor a fost
deseori batjocorită şi satirizată. Înainte de acceptarea noii teorii, nu aţi fi
putut face parte din comunitatea geologilor, dacă aţi fi crezut în migrarea
continentelor. După aceea, a crede că acestea nu au alunecat pe suprafaţa
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pământului, v-ar fi făcut să fiţi un geolog outsider. Se pare că au dominat
factorii sociologici. A fost foarte ciudat cum aşa de mari grupe de oameni
de ştiinţă au putut să fie atât de sigure că nu au migrat continentele, ca
apoi atât de repede după aceea, să fie atât de siguri că au migrat. Aceasta
sugerează faptul că oamenii de ştiinţă au ten-dinţa să acţioneze ca grupe
unite, credincioşi unuii altora sau unor idei, în loc să fie nişte cercetători
individuali. Nu este vorba numai de oamenii de ştiinţă; vedem această
tendinţă şi în alte domenii, cum este naţionalismul, politica şi religia. Ştiinţa a devenit înaintată datorită adevărului, cum tind să creadă mulţi
oameni de ştiinţă, sau ea depinde de bunăvoinţa comportamentului de
grup al oamenilor de ştiinţă, până se trece de la o idee la alta?
Am fost prezent la conferinţa Asociaţiei Internaţionale de
Sedimentologie, la care erau pregătite tot felul de reprezentări tehnice
despre cum se identifică şi cum se interpretează structurile şi diferitele
schimbări, care se produc de-a lungul timpului în sentimentele geologice. Însă, ceea ce a reprezentat cea mai importantă prezentare nu s-a
ocupat de modul în care se comportă sedimentele, ci despre cum se comportă sedimentologii (cei care studiază sedimentele). Sub titlul Curente
la modă în sedimentologie: o perspectivă personală (Fashion and models in sedimentology: a personal perspective),3 preşedintele a vorbit
despre oamenii de ştiinţă, remarcând că ei au tendinţa să se deplaseze de
la o interpretare modernă la alta. Recapitulând interpretările din trecut
despre sedimente, a arătat cum câţiva ani a dominat o idee, apoi în centrul atenţiei a fost alta, care la rândul ei a fost înlocuită de a treia ş.a.m.d.
El a idendificat ceea ce ajută ca o idee să fie la modă. Deosebit de important pentru dobândirea recunoaşterii sunt: timp util, simplitate şi publicitate. Este o mare satisfacţie să vezi că unii oameni de ştiinţă recunosc
faptul că şi alţi factori, pe lângă aşa numita căutare obiectivă a adevărului, pot porni procesul ştiinţific. Acceptarea populară a unei idei poate
susţine comportamentul, în locul întemeierii noastre pe dovezi certe.
În anul 1962 Thomas Kuhn a o editat carte, pe care unii dintre învăţaţi
o consideră a fi cea mai influenţabilă analiză despre comportamentul
oamenilor de ştiinţă. Numită The Structure of Scientific Revolutions
(Structura revoluţiei ştiinţifice)4, ea combate “percepţia impecabilă” a
ştiinţei cao înaintare existentă spre adevăr. În loc de aceasta, Kuhn a
raportat presupunerea că ştiinţa este condusă mai mult de comportamentul oamenilor de ştiinţă decât de dovezile ştiinţifice în sine. Cum este şi
de aşteptat, această carte a fost criticată din diferite perspective şi unii
oameni de ştiinţă nu au fost prea impresionaţi. Mai mulţi filozofi, inclusiv filozoful de ştiinţă maghiar Imre Lakatos, au sărit în ajutor ştiinţei,
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sugerând un scenariu mai puţin radical, după care ideile ştiinţifice se
schimbă cu adevărat, dar mai mult datorită corecţiei raţionale decât a
comportamentului social.5
Kuhn a presupus că este normal ca oamenii de ştiinţă să-şi facă
cercetările lor şi să aducă concluzii sub influenţa conceptelor largi, pe
care el le denumeşte paradigme. Paradigmele se definesc ca şi concepte
“care într-un timp oarecare determină probleme model şi rezolvări.”6 Fie
că paradigmele sunt adevărate sau nu, oamenii de ştiinţă le acceptă, cel
puţin pentru un timp ca adevărate. Exemplele ar fi evoluţia sau ideia de
mişcare a continentelor. Ideea acceptată larg mai devreme, că nu
migrează continentele, ar fi fost de asemenea o paradigmă. Deoarece paradigmele se acceptă ca neadevărate, exlicaţiile care nu se potrivesc în
paradigmă se consideră false sau date contradictorii, se interpretează ca
anomalii. Unii care propun ideea în afara paradigmei, de asemenea sunt
neacceptaţi. O astfel de atitudine închisă are tendinţa de a limita invenţia
şi ajută ca viaţa paradigmei să se prelungească.
Potrivirea datelor sub acceptarea paradigmelor Kuhn o numeşte ştiinţă normală. Uneori apare schimbarea în paradigmă şi aceasta se
numeşte revoluţie ştiinţifică. Schimbarea convingerii că nu migrează
continentele la convingerea că ele migrează a fost denumită revoluţie ştiinţifică. Kuhn a caracterizat revoluţia ştiinţifică ca “o experienţă a transformării,”7 aceasta este expresia care nu l-a făcut admirat în comunitatea
ştiinţifică, care consideră obiectivitatea şi raţionamentul ca epitetele ei.
Transformarea dintr-o paradigmă în alta este de obicei grea, şi poate
reprezenta o înaintre spre eroare cât şi spre adevăr. Punctele de vedere ale
lui Kuhn sunt probabil extreme şi au tendinţa să minimalizeze
descoperirile ştiinţifice. Dar pe de o parte, pe baza a ceea ce învăţăm din
istoria ştiinţei, conceptul paradigemei este o analiză perceptivă a comportamentului oamenilor de ştiinţă.
Uneori paradigma se poate întoarce la paradigma respinsă. Exemplul
amintit mai înainte este ideea că viaţa poate apare treptat singură de la
sine. Această idee a fost acceptată în general, ca apoi să fie respinsă după
lucrarea lui Pasteur, iar acum este din nou acceptată ca o parte a scenariului evoluţionist naturalist.8 La fel se poate spune şi despre rolul marilor
catastrofe din istoria pământului (catastrofism). Această idee a fost
acceptată, respinsă, apoi iar acceptată.9 Fiecare estimare a ştiinţei trebuie
să ia în calcul influenţa paradigmei dominante în concluziile la care ea
ajunge.
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Oamenii de ştiinţă sunt şi ei oameni!
În revista Edinburgh Review din aprilie 1860 a apărut o critică lungă
şi anonimă la cartea lui Darwin Originea Speciilor. Se combăteau multe
idei, îndeosebi dezvoltarea progresivă a formelor de viaţă prin selecţia
naturală, din care au rămas cei mai adaptaţi. Autorul a ridicat un baraj de
argumente, unele de valoare dubioasă, împotriva presupunerilor lui
Darwin. Unul dintre cele mai convingătoare a fost comentariul simplu:
dacă înaintarea evolutivă a produs urmaşii cei mai adaptaţi, cum se face
că astăzi organismele simple sunt mult mai multe decât cele avansate?
Cei mai adaptaţi ar fi trebuit să ia locul celor mai puţin adaptaţi sau cel
puţin să fie mai mulţi. În continuare acest articol laudă ideile celui mai
renumit naturalist englez Richard Owen, Owen, care era fondatoorul
Muzeului Naturii din Londra, credea într-o formă modificată de creaţiune, unde Dumnezeu a creat formele principale de organisme şi acestea,
mai târziu, s-au transformat într-o varietate de alte organisme păstrând
aceleaşi caracteristici de bază. Vertebratele erau un exemplu de organisme principale al lui Owen. Owen este cel care a introdus numele de
dinozaur, recunoscând aceste organisme ciudate ca pe un grup distinct.
De fapt, el a supravegheat crearea unui model de dinozaur în mărime naturală la Palatul de cristal. Douăzeci şi doi de oameni, inclusiv Owen, au
aşteptat cina de Anul Nou în încăperea cu modelele de dinozauri şi o
mulţime de 40.000 de oameni, inclusiv Regina Victoria, au participat la
ceremonia de inaugurare.10
N-a trebuit prea mult timp pentru elucidarea misterului articolului
anonim. Richard Owen însuşi, care era un oponent de temut al lui Charles
Darwin, l-a scris. Cum era de aşteptat, Darwin, care de asemenea trăia în
Anglia, n-a fost încântat de acel articol. Într-o scrisoare către botanistul
Asa Grey de la Universitatea Harvard din Statele Unite, a comentat că:
“nici o faptă nu vorbeşte atât de puternic împotriva lui Owen, având în
vedere poziţia sa la Colegiul Surgeon, ca aceea că niciodată nu a crescut
vreun student sau un discipol.”11 Istoricul Nicolaas Rupki comentează
despre aceasta: “Aceasta a fost lipsit de sens; Owen a avut o mulţime de
discipoli, în mişcarea muzeală, cum a fost Cuvier (naturalist francez) şi
transcedentaliştii.”12
Supterfugiul anonim al lui Owen în sprijinul ideilor sale şi distorsionarea faptelor din partea lui Darwin ilustrează că oamenii de ştiinţă
sunt indubitabil oameni şi că ei se pot implica foarte personal în ştiinţa
lor. Asta ridică o întrebare importantă despre practica ştiinţei: este ştinţa
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o căutare sinceră a adevărului din natură sau este o căutare de dovezi,
care să sprijine ipotezele sau teoriile oamenilor de ştiinţă? Se demonstrează că ea este un amestec a celor două.
Conflictul de durată asupra faimoasei fosile Archaeopteryx ilustrează
cum oamenii de ştiinţă sunt implicaţi personal în ştiinţa lor. Mai
devreme, referirea făcută la comentariul lui Charles Darwin,13 că probabil cea mai gravă obiecţie, care ar fi putut fi adusă împotriva teoriei sale,
a fost faptul că raportul geologic nu a fost umplut cu verigi intermediare
între diferitele feluri de organisme. Nu numai acel raport nu a fost plin de
aceşti intermediari, ci nu exista măcar un exemplu acceptabil; şi aceasta
a fost în ciuda faptului că la acea vreme fo-silele erau lucruri deosebit de
fascinante, împodobeau holurile multor muzee se păstrau în multe case şi
beciuri. Apoi, cu o precizie imaculată, chiar la doi ani după apariţia cărţii
Originea speciilor era descoperit un intermediar de perspectivă numit
Archaeopteryx.14 Această fosilă, a cărei apariţie a creat o adevărată furtună, arăta în mai multe feluri a fi o bună tranziţie între reptile şi păsări,
şi era chiar la locul potrivit în straturile geologice. Este aproape cea mai
faimoasă fosilă cunoscută.
Archaeopteryx a fost descoperită într-o piatră de calcar în Solnhofen,
Germania. Acest calcar se taie uşor în plăci subţiri şi cândva o calitate
atât de fină era utilizată la tipărirea litografică precisă; de unde numele
de Archaeopteryx lithografica. Fosilele nu sunt din abundenţă în
Solnhofen, dar aici s-au descoperit cele mai bine conservate fosile, care
pot avea un preţ respectabil pe piaţa colecţionarilor. De un interes
deosebit au fost descoperirile fosilelor de reptile numite pterosaurus. Ele
au aripi din piele imense şi de aceea nu seamănă cu nici un animal existent. Archaeopteryx de asemenea este foarte cidată (fig.6.1). Ea arată ca
o pasăre, are picioare ca o pasăre, şi caracteristici foarte bine conservate,
incluzând şi penele de zbor asimetrice, tipice păsărilor moderne. La
penele de zbor o parte a penelor pe o parte a axului penelor este mai lată
decât cealaltă. Pe de altă parte, păsările care nu zboară cum sunt struţul,
pasărea rhea sau pasărea kiwi au pene simetrice. Archaeopteryx are de
asemenea şi unele ca-racteristici specifice reptilelor, cum sunt ghearele la
membrele din faţă, care în acest caz sunt aripile; ea are de asemenea o
coadă lungă şi dinţi fini, iar aceastea nu se găsesc la păsările moderne. Pe
de altă parte, multe fosile de păsări au dinţi şi câteva dintre păsările moderne au gheare la aripile lor. Până acum sunt descrise zece specimene de
Archaepteryx care au fost găsite în calcarul din Solnhofen. Unul prezintă doar o aripă iar un exemplar este pierdut.
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Figura 6.1- Scheletul Archaeopteryxului. Acesta este renumitul exemplar “berlinez”,
consideraţi de mulţi cel mai bun exemplar. Capul se află la stânga faţă de centru.
Observaţi penele foarte dezvoltate pe aripi, în partea de sus a imaginii şi coada lungă
spre colţul din stânga. Fosila este de aproximativ 30 centimetri lungime.
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Primul specimen bun de Archaeopteryx a ajuns în mâinile unui doctor, care, se pare, era mai mult interesat de bani decât de alte lucruri. El
era suficient de familiarizat cu fosilele pentru a şti că avea ceva neobişnuit. El a permis specialiştilor să vadă fosila, dar n-au putut nota nimic
despre ea. Importanţa fosilei începea să fie recunoscută. Aceasta ar fi
putut fi veriga lipsă atât de necesară suportorilor lui Darwin. Johann
Andreas Wagner, un profesor de zoologie, care avea în grijă Colecţia de
Stat bavariană din Munchen, era deosebit de interesat. El se simţea foarte
rău cu sănătatea, aşa că a trimis pe asistentul său talentat să privească
Archaeropteryx. Asistentul a desenat din memorie ceea ce a văzut şi după
câteva vizite a făcut o schiţă de o acurateţe remarcabilă a felului cum
arăta fosila. Wagner, ca cei mai mulţi oameni de ştiinţă ai timpului său,
credea în raportul despre creaţia biblică, s-a îngrijorat că această fosilă ar
putea fi interpretată ca o verigă care lipseşte. În ciuda bolii sale, el a trimis un raport oficial la Colecţia de Stat bavariană din Munchen despre
noua creatură. El a clasificat -o ca reptilă cu trăsături care seamănă cu
pene. În încheierea prezentării sale a declarat că această fosilă nu este o
verigă lipsă şi a chemat pe darwinişti să prezinte formele de trecere aşteptate între ordinele de animale. A declarat, “Dacă ei nu pot să facă acest
lucru (cum şi nu pot), punctele lor de vedere va trebui odată pentru totdeauna respinse ca nişte vise fantastice, cu care cercetarea exactă a
naturii nu are nici o legătură.“15
Şase săptămâni mai târziu Wagner a murit, dar tot mai marea intoleranţă între creaţiune şi evoluţie a continuat. Uneori ar fi predominat triumfalismul. Paleontologul Hugh Falconer i-a scris lui Charles Darwin
anume că darwinismul “l-a omorât pe bietul Wagner, dar el pe patul de
moarte s-a mângâiat proclamându-l ca fantezie.”16 Trebuie să avem în
vedere că nu a fost un ateist, cum uneori se concluzionează. În ultimul an
al vieţii sale doi ateişti l-au cri-ticat foarte dur pentru motivul că s-a
prezentat aşa dur împotriva convingerilor lor. Cu privirea la întrebarea
despre existenţa lui Dumnezeu, Darwin a fost pentru un agnosticism
pasiv şi nu pentru un ateism agresiv. Însă seculariştii nu s-au predat.
După înmormântarea lui Darwin în cimitirul Webstminster, unul dintre ei
a spus în batjocură că dacă biserica are trupul lui Darwin nu are şi ideile
lui! Aceste idei au subminat însăşi temeliile bisericii.
Mult mai târziu în Londra, adeversarul lui Darwin, Richard Owen, a
fost conştient de ideile fulminante din jurul Archeopteryxului şi ar fi fost
puţine lucruri din lume pe care le-ar fi dorit mai mult decât decât un
exemplar real de Archaeopteryx. Folosindu-se de statutul său puternic în
muzeul britanic şi după lungi dezbateri cu conducerea muzeului şi cu
152

medicul care poseda acest exemplar rar, s-a ajuns la înţelegrea ca pe el şi
încă alte exemplare importante de fosile să fie cumpărate la aproximativ
700 lire sterline. După un studiu lung al Archaeopteryxului, Owen a
raportat descoperirile sale Societăţii Regale. Cum a fost şi de aşteptat, el
ca şi Wagner, a concluzionat că Archaeopteryx nu este mijlocitor între
păsări şi reptile. Spre deosebire de Wagner, nu l-a considerat reptilă; a
fost o specie de pasăre timpurie, nu chiar pe deplin diferită de unele
păsări moderne, şi a zburat foarte bine. Această concluzie nu i-a oprit pe
minoritatea darwinistă să declare această fosilă exemplu verigii lipsă,
care le trebuia atât de mult.
Mai târziu şi Darwin s-a îngrijorat să o includă în ediţiia viitoare a
Originii Speciilor. Însă, evoluţioniştilor le era cu adevărat necesar o
mulţime de intermediari ca să confirme trecerea treptată de la reptile la
Archaeopteryx, şi apoi de la Archaeopteryx la speciile de păsări moderne.
Pentru cei care credeau în creaţiunea lui Dumnezeu, Archaeopteryx a
putut reprezenta pur şi simplu încă o varietate de creaturi.
Penele de zbor cu privire la apariţia păsărilor
La câţiva ani după editarea Originii Speciilor, evoluţia a devenit mai
larg acceptată, dar problema apariţiei păsărilor nu a rezolvat-o
Archaeopteryx. Au fost şi alte idei. Unii s-au întrebat dacă păsările nu au
evoluat de la reptilele cu aripi numite pterosaurus, dar diferenţele de bază
dintre ptereosaurus şi păsări au fost atât de mari, încât această ideie a avut
puţini susţinători. Poate că păsările au evoluat din dinozauri, iar asemenea idei au inclus Archaeopteryxul în linia strămoşilor. O ideie cu o largă
acceptare, în special la începutul se-colului trecut, a fost că şi păsările şi
dinozaurii provin de la un strămoş necunoscut. Naturalistul danez
Gerhard Heilmann a jucat un rol crucial în adoptarea acestui punct de
vedere. În tinereţe, Heilmann a respins punctele de vedere religioase ale
părinţilor săi, dezvoltând o atitudine puternic anti-religioasă. Devenit
interesat de ştiinţă şi mai mult de evoluţia păsărilor, el a publicat o serie
de articole şi cărţi pe această temă. El căuta un strămoş pentru păsări în
straturile geologice mult mai recente decât cel în care s-a descoperit
Archaeopteryx. Heilmann era de asemenea un desenator foarte bun, el
designase unele bancnote daneze. În publicaţiile lui el a inclus ilustraţii
deosebite a ceea ce a crezut el că ar fi o verigă lipsă pentru păsări.
Reprezentarea acesteia, care el a numit-o Proavis, avea o mulţime de
pene şi solzi în dezvoltare, îndeosebi la membrele din faţă şi coadă.
Calitatea foarte bună a imaginii a contribuit fără îndoială la acceptarea
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generală a punctelor sale de vedere despre evoluţia păsărilor; iar punctele
acestea de vedere au fost acceptate de către comunitatea ştiinţifică de-a
lungul deceniilor.
În 1964 paleontologistul John Ostrom de la Universitatea Yale căuta
asiduu prin rocile din formaţiunea Cloverly (Cretacic inferior, partea de
sus a Mezozoicului în Fig.5.1), în Montana, când a observat o fosilă de
gheară despre care se presupunea că este factorul major în istoria
evoluţiei păsărilor. Restul scheletului nu era prezent şi s-a constatat a fi
un animal mic, uşor, de aproape un metru înălţime, cu o gheară proeminentă. Ostrom l-a denumit Deinonychus, care înseamnă “gheară teribilă”.
Această gheară arăta că acest dinozaur terapod, pe două picioare, era un
vânător rapid şi aceasta nu era deloc imaginea predominantă a dinozaurilor la acea vreme. În continuare, Ostrum a observat că încheieturile noii
lui descoperiri erau remarcabil apropiate de cele ale lui Archaeopteryx.
Aceasta a ajutat ca datorită penelor, care l-au acoperit pe Archaeropteryx,
până atunci aproape uitat, să fie pus din nou în şirul evoluţiei păsărilor.17
Acum se considera că Archaeopteryx a evoluat de la un dinozaur terapod.
Ostrom a fost de părere că păsările sunt de fapt dinozauri cu pene. Se presupune că strămoşul lui Deinonychus şi al lui Archaepteryx a existat
puţin mai înainte de a apare calcarul în Solnhofen. Această idee în principiu nu s-a diferenţiat pe deplin de ideea lui Heilmann despre presupusul
strămoş, dar strămoşul cheie al lui Heailmann nu a fost găsit şi noile idei
au fost bine venite. Au fost chiar sugestii că păsările poate că au evoluat
de la cro-codili sau mamifere.18 Totuşi ideea lui Ostrom că păsările au
evoluat din dinozauri în mare a fost acceptată, îndeosebi de paleontologi.19 Această idee a provocat de fapt un război tri-bal intelectual în interiorul comunităţii ştiinţifice, între paleontologi, specialişti pentru fosile,
care afirmă că păsările au evoluat din dinozauri şi ornitologi, specialişti
pentru păsări, care preferă o altă specie de reptile strămoş pentru păsări.
Această dispută cunoscută a inclus şi ţipete împotriva adversarilor la
conferinţe şi un angajament ca părerile opuse să nu se editeze.20
Ornitologii s-au consolidat sub steagul “BAND”. BAND este prescurtarea pentru afirmaţia “Birds Are Not Dinosaurs” (Păsările nu sunt
dinozauri) şi la conferinţele importante adepţii BAND-ului au scos în
evidenţă in-singnele, pe care au scris aceasta. Ambele părţi nu au înţeles
de ce adversarii sunt atât de naivi şi ambele părţi au fost înclinate să se
proclame victorioase. Paleontologii, care au fost de o majoritate mai temperată, au avut un avans datorită unor specii de reprezentanţi ai fosilelor
de trecere şi pe lângă ei au avut şi mass media. Poveştile despre dinoza154

uri captează o atenţie mare şi poate că există o legătură strânsă între
descoperitorii dinozaurilor şi a sponsorilor giganţi ai mass mediei.
Allan Feduccia de la Universitatea din Carolina de Nord este unul din
lideri atitudinilor BAND că păsările nu au apărut din dinozauri. El consideră că detaliile se prevăd. “Dacă puneţi unul lângă altul scheletul
dinozaurului şi al cocoşului şi îi observaţi cu binoclul de la 50 paşi ei par
foarte asemănători. Însă, dacă îi observaţi detaliat, dintr-o dată aflaţi că
există diferenţe enorme între maxilare, dinţi, degete, pelvis şi multe alte
părţi.”21 Se poartă dezbateri nesfârşite despre evoluţia încheieturilor la
mână a presupuselor fosilelor de trecere şi de ele legate degetele, în care
ornitologii afirmă că nu puteţi schimba încheietura labei dinozaurului în
încheietură pentru păsări.22 Creaţioniştii care consideră că Dumnezeu a
creat spe-ciile principale de păsări, sunt înclinaţi să genereze unele din
argumentele ornitologilor, care pe de altă parte, se îngrozesc când tabăra
paleontologilor îi condamnă că sunt creaţionişti.23
Cum a evoluat capacitatea de zbor? Aceasta este încă un punct în dezbaterea despre evoluţia păsărilor. Veteranul paleontolog Michael Benton,
specialist în dinozauri, spune sincer că “Originea zborului la păsări trebuie să fie foarte speculativ,”24 iar paleontologul vertebratelor Robert
Caroll, când vorbeşte despre problemele evoluţionismului, comentează
cu clar viziune:”Cum se poate explica evoluţia treptată a noilor structuri,
cum sunt aripile la lilieci, păsări şi la fluturi, când funcţia semievoluată a
aripii aproape că este imposibil de imaginat?”25 Lipsa dovezilor
temeinice nu a oprit ornitologii BAND şi paleontologii ca să continuie
pănă la capăt în dezbaterile ştiinţifice despre aceea, în care fiecare pate
porneşte din perspecitiva care se include interpretarea lor evoluţionistă.
Ornitologii BAND sunt înclinaţi spre ideea că zborul s-a dezvoltat de la
animale care s-au urcat în copaci şi au sărit şi au alunecat la pământ,
folosind membrele din faţă, ca apoi să-şi dezvolte un tip de zbor bătând
din aripi. Această ideie “din copaci” este contrară ideii “de pe pământ” a
acelor paleontologi, care sugerează că animalele care sar pe pământ
prinzând insecte în final şi-au dezvoltat membrele anterioare în aripi
capabile pentru o mişcare de zbor independentă. Cu toate că unele animale, cum sunt rarele veveriţe zburătoare şi guşterii într-adevăr alunecă
prin aer folosind cutele de piele ale extremităţilor lor, iar altele cum sunt
broaştele şi guşterii vânează insecte, nu vedem astăzi nici un animal careşi dezvoltă mişcarea de zbor indepentă din membrele lor anterioare.
Astfel de zbor cere o structură extrem de specializată cum se observă la
păsări, insecte şi lilieci.
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Neînţelegerea permanentă dintre BAND-ul ornitologilor şi paleontologi a avut un bi-nevenit dar foarte ciudat interludiu, când în anul 1985
doi astronomi resprectabili au declarat că Archeopteryx era un fals. Sir
Fred Hoyle şi Chandra Wickramasinghe de la Universitatea Welles au
cercetat exemplarul londonez pe care Richard Owen îl cumpărase la un
preţ enorm. Ei au raportat impresia că penele adăugate la scheletul fosilic existent a fost pentru a produce o verigă lipsă care ar fi susţinut teoria
lui Darwin.Această întâmplare s-a răspândit repede în întreaga lume.
Pentru evoluţionişti nu a fost deloc distractiv. Unii creaţionişti au fost
entu-ziasmaţi, pentru că veriga lipsă misterioasă definitiv a fost smulsă
de pe piedestalul ei. Muzeologii muzeului naturii din Londra au apărat
ferm, şi după studii temeinice au putut să respingă argumentele în
favoarea falsificatului.26 Şi unii creaţionişti au susţinut ultimul studiu,27
cu privire la autenticitatea fosilei cunoscute.
În ultimul secol unele descoperiri de fosile ciudate au dat speranţă
paleontologilor care cred că păsările au evoluat din dinozauri. Au fost
găsite în general în localitatea bogată în fo-sile Liaoning provincie din
nordestul Chinei. Grăunţii fini de sedimente în care se aflau îngropate
acele fosile provin de la vulcani, şi au păstrat foarte bine fosilele. În
coloana geologică aceste depozite se clasifică de obicei ca fiind
Cretacicul timpuriu. Cu toate că stabilirea precisă a vechimii nu este
posibilă, aceasta înseamnă, conform unei scale geologice standard că ele
au o vechime sau sunt puţin mai tinere decât Archaeopteryxul, din perioada Jurasicului.
O descoperire foarte interesantă este micul dinozaur terapod numit
Sinosauropteryx.28 Cu toate că are doar o lungime de 68 centimetri, a
provocat o adevărată senzaţie datorită ciucurilor deşi, negri, în special
de-a lungul spatelui şi cozii. Aceşti ciucuri, care se pare că au fost alcătuiţi probabil din fire subţiri, au fost interpretaţi ca pene sau ca o specie
de pene evoluate - protopene, dar n-a fost bine păstrată pentru o clasificare definitivă. Interpretarea protopenelor merge în favoarea interpretării
evoluţioniste “de pe pământ”.Pe de altă parte, cercetătorii de la BAND au
sugerat că aceşti ciucuri nu sunt pene, ci ar putea reprezenta doar nişte
muşchi degeneraţi sau o formă de ţesut fibros.
Şi mai misterios este Protarchaeopteryx,29 pe care paleontologii îl
interpretează ca dinozaur, iar BAND ca pasăre. Conflictul ilustrează
încercarea de a câştiga argumente prin schimbarea definiţiilor. Un
susţinător al lui BAND atrage atenţia că un cocoş poate fi un dinozaur
pentru paleontologi 30; iar paleontologii, care cred că dinozaurii au pene,
afirmă că “acest fapt este irelevant pentru a diagnostica păsările.”31
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Numele Protarchaeopterix înseamnă “înainte” de Archaeopteryx, dar
această denumire nu prea poate fi folosită deoarece este mai tânăr decât
Archaeopteryx sau de aceeaşi vârstă cu acesta. Pe lângă aceasta,
Archaeopteryx are pene dezvoltate complet în timp ce Protarchaeopterix
are structuri alungite, care arată ca nişte pene, dar nu există dovezi că ar
fi axe de pene. De asemenea, la Protarchaeopterix exemplarul de fosilă,
cele mai bune pene nu erau complet ataşate de corp şi poate că au provenit de la un alt organism. Cu toate că Archaeopteryx este mult mai avansat,
Protarchaeopterix este considerat de cei care-l descriu ca fiind veriga
lipsă din evoluţia păsărilor.
În timp ce se studia Protarchaeopterix s-a întâmplat ceva ce ar putea
fi înţeles cel mai bine ca un conflict cultural. Patru oameni de ştiinţă din
vest, unul de la BAND şi trei paleontologi, călătorind prin China au avut
privilegiul de a vedea fosila înainte ca aceasta să fie descrisă. S-a ajuns
la un conflict serios, iar oamenilor de ştiinţă din vest li s-a spus că acea
călătorie nu va putea continua dacă ei nu identifică acele ciudate structuri
ale fosilei ca pene. Se pregătea o nenorocire, deoarece nici unul dintre
oamenii de ştiinţă nu puteau să explice acele structuri ca fiind pene. Au
hotărât să spună despre acele structuri că sunt protopene. Deoarece nu
exista o definiţie pentru protopene, călătoria s-a încheiat cu un mare succes.32
S-au descoperit mult mai multe fosile la Liaoning şi mulţi dinozauri
au fost descrişi ca având structuri asemănătoare penelor, cum sunt ramificaţiile de fibre lungi.33 Storrs Olson, un ornitolog de la BAND, de la
Muzeul Naţional de Natură din Washington, nu a fost impresionat: “Ei
vor să vadă pene... şi atunci văd pene.” “Acesta este un exerciţiu simplu
de gândire la dorinţă.”34 El sugerează că filamentele ar putea fi doar păr.
În cele din urmă, Archaeopteryx, care este recunoscut ca cea mai timpurie pasăre cunoscută, cel mai sigur este mai jos în recordul fosilic şi are
pene complet dezvoltate pentru zbor.
Şi tabăra BAND şi cea a paleontologiştilor sunt siguri că păsările au
evoluat cumva, iar posibilitatea ca ele să nu fi evoluat nici nu se ia în consideraţie. Aceste interpretări, pe care ei le aplică evoluţiei păsărilor, ilustrează cum presupunerile lor sunt adăugate presupunerilor evoluţiei, astfel că ştiinţa este condusă de ipoteze mult mai speculative. Este necesar
să săpăm mai adânc pentru a distinge între explicaţiile bune bazate pe
date şi cele care sunt bazate pe speculaţii.
La Liaoning s-au descoperit de asemenea şi păsări asemănătoare celor
moderne (Confuciosornis). Ele au pene bune şi nu au dinţi, ca şi păsările
moderne.35 Însă, cea mai uimitoare descoperire de până acum este
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Microraptor, care este descris ca dinozaurul cu patru aripi. Mai multe
exemplare arată ca având pene mari la patru extremităţi dar nu are pene
pe picioarele cu care merge. Despre acest animal se crede că era un fel de
organism care plutea în aer, trăind în copaci, şi în acest mod a evoluat şi
capacitatea lui de zbor36. Până acum această descoperire lasă pe toţi în
nedumerire.
Descoperirea penelor complet dezvoltate în această parte a coloanei
geologice, cum sunt Archaeopteryx şi Confuciusornis, arată că acesta
este locul greşit pentru căutarea evoluţiei penelor. Evoluţia ar fi cerut ca
aceste pene să fi evoluat mai devreme, şi mulţi evoluţionişti evidenţiază
acest lucru. Însă, dorinţa ca păsările să fi evoluat din dinozauri este atât
de puternică, încât descrierile evoluţiei penelor la dinozauri continuă să

Figura 6.2 . Detaliile unei structuri de pană a unei mici părţi din conturul unei pene.
Axul este care se vede în mijlocul oricărei pene normale. Ramuri cornoase ies din ax
şi pe acestea se află alte ramuri mai mici numite ghimpi. Unii ghimpi sunt prevăzuţi
cu cârlige microscopi -ce care se pot agăţa de marginea întoarsă a altui fel de ghimpe.
Cârligele pot aluneca de-a lungul ghimpilor, alcătuind o structură flexibilă la pană.
Bazat pe: Storer TI, Usinger RL, Nybakken, 1968. Elements of zoology, New York, p.415.
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apară în literatura ştiinţifică. Aceasta este o altă ilustraţie a faptului cum
teoria, în locul faptelor, poate conduce ştiinţa.
Nu puteţi lipi doar nişte pene la un dinozaur ori la un alt fel de animal
şi să aşteptaţi de la el să zboare. Păsăsrile au numeroase caracteristici
care le permit zborul, inclusiv un sistem special respirator, muşchi speciali, oase uşoare40 şi mai ales pene de zbor. Aşa numitul “dino-fuz”
descris, nu se califică ca pene de zbor, cu toate că unii evoluţionişti sugerează că penele au evoluat dintr-un fel de structură fibroasă, care a servit
mai întâi ca izolare. Dar aceasta este o speculaţie, iar până acum nu s-a
descoperit nici un dinozaur cu nici un fel de pene de zbor..41
Evoluţioniştii sugerează deseori că penele au evoluat prin modificarea
solzilor reptilelor de la un strămoş al păsărilor, dar aceasta nu pare să fie
aşa. Pe baza noilor descoperiri,42 Richard Cowen avertizează că “proteinle care fac penele păsărilor existente
sunt complet diferite de cele care fac solzii reptilelor de azi.”43 Mai
mult, penele de zbor sunt structuri înalt specializate care sunt foarte
uşoare, flexibile şi complicate. Ele au un ax principal, fire cornoase laterale, mulţi ghimpi mai mici pe aceste fire laterale şi multe cârlige pe
fiecare ghimpe, astfel încât să acţioneze ca un zigzag (fig. 6.2). Când
ghimpii se despart pasărea poate să-i aducă la loc cu ciocul. Dar aceasta
este doar o mică parte dintr-un sistem complex de senzori şi muşchi care
pot regla mişcarea precisă a aripilor, şi toate acestea să fie conduse printrun sistem complex, coordonator din creier. Teoria evoluţionistă are un
drum lung de făcut în încercarea de a explica evoluţia păsărilor zburătoare din dinozauri sau din vreo reptilă strămoş necunoscută.
Lecţii de la Arhaeoraptor
La 15 octombrie 1999 Societatea National Geographic a anunţat o
importantă confe-rinţă de presă în holul Explorer din Washington. Tema
centrală a fost declararea descoperirii unei noi fosile numită
Archaeoraptor. Această fosilă era “veriga lipsă” între dinozauri şi păsări.
Avea corp de pasăre, dar coada era de dinozaur. Unii dintre oamenii de
ştiinţă prezenţi, care au studiat fosila, au comentat: “Privim primul
dinozaur capabil să zboare... Este de necrezut” “Putem spune în sfârşit că
unii dinozauri au supravieţuit, le numim păsări.”45 Articolul publicat în
luna noiembrie a revistei Naţional Geographic purta titlul: “Pene pentru
T.rex? Noile fosile în formă de pasăre sunt verigile lipsă în evoluţia
dinozaurilor.”46 Acel articol, care ilustrează un model de Archaeoraptor
zburător şi un dinozaur T.rex tânăr, acoperit de pene, afirmă: “putem
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Figura 6.1- Scheletul Archaeopteryxului. Acesta este renumitul exemplar “berlinez”,
consideraţi de mulţi cel mai bun exemplar. Capul se află la stânga faţă de centru.
Observaţi penele foarte dezvoltate pe aripi, în partea de sus a imaginii şi coada lungă
spre colţul din stânga. Fosila este de aproximativ 30 centimetri lungime.
Lenore Rot (Lenore Roth). Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx Scandals. London:
John Murray (Publishers) Ltd., p 242.
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spune acum că păsările sunt teropode (dinozauri) tot aşa de sigur cum
spunem despre oameni că sunt mamifere... Totul se va schimba, de la
cutiile de mâncare la expoziţiile de muzeu, ca să reflecte această revelaţie.” Archaeoraptor este caracterizat ca “veriga lipsă dintre dinozaurii
tereştrii şi păsările care pot zbura într-adevăr”. Mai mult, “acest amestec
de caracteristici primitive cu cele avansate este exact ceea ce oamenii de
ştiinţă s-ar aştepta să găsească la dinozaurii care experimentează zborul.”
Aceasta era chiar tipul de descoperire de care avea nevoie tabăra paleontologiştilor pentru a susţine teoria lor că păsările au evoluat din dinozauri.
Euforia ce a acompaniat aceste anunţuri nu a ţinut prea mult. Chiar
după câteva zile, unii oameni de ştiinţă s-au întrebat de autenticitatea fosilei. Ornitologii BAND erau suspicioşi în mod deosebit. Storrs Olson,
într-o scrisoare deschisă către Peter Raven, secretarul Comitetului pentru
Cercetări şi Explorări de la Societatea National Geographic, a comentat
că:”National Geographic s-a coborât, ca niciodată până acum, la cel mai
jos nivel de senzaţional, supeficialitate şi jurnalism tabloid.” El a accentuat de asemenea, că bebeluşul T. rex “ îmbrăcat cu pene... este o simplă
imaginaţie şi că nu-şi are locul în afară de science fiction.” Mai mult,
“Adevărul şi cântărirea dovezilor sunt printre primele victime” în
susţinerea ori-ginii terapodului din păsări “ care devine foarte repede
acum cel mai mare falsificat al timpurilor noastre.”
Se demonstrează că Archaeraptor este o fosilă compozită, constând
din multe părţi li-pite cu grijă împreună. Corpul unui dinozaur a fost lipit
de corpul unei păsări (vezi figura 6.3 pentru identificare). Mai mult, doar
un picior, dreptul, celălat este imaginea oglindă a piciorului drept, găsită
în stânca care-l acoperea. Archaeoraptorul este cunoscut acum ca
“Pasărea Piltdown” Hoax, unde în secolul trecut un maxilar de maimuţă
a fost lipit la un craniu uman.
După patruzeci de ani, până n-a fost descoperită înşelătoria, acest falsificat a avut o poziţie respectată ca fiind veriga lipsă în evoluţia umană.
Istoria Archaeraptorului este doar una tristă. El provine din faimosul
depozit de fosile de la Lianoning din China, şi i s-au lipit extremităţile
pentr a-i creşte valoarea. Deoarece este ilegal să se scoată fosile afară din
ţară, a fost trecută prin contrabandă în Statele Unite şi terminată într-un
an de zile, apoi expusă la expoziţia de minerale şi fosile în Tucson,
Arizona.
Stephen Czerkas, care era directorul unui mzeu mic în Blanding,
Utah, a fost uimit când a văzut fosila şi a priceput imediat importanţa ei
ca intermediar între dinozauri şi păsări. El a plătit 80.000 dolari şi apoi
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întorcându-se la Blanding l-a solicitat pe renumitul Philip J. Curie de la
Muzeul de paleontologie Royal Tyrell din Alberta, Canada ca să-l
studieze. Curie.a contactat liderii de la Societatea National Geographic,
care publicau frecvent despre evoluţie,48 şi ei au indicat că vor susţine
proiectul. Ei au impus de asemenea un secret absolut acestui studiu pentru ca efectul anunţului să fie un fel de big bang al publicităţii declarând
că aceasta este uimitoarea verigă lipsă. Xing Xu, de la Institutul de paleontologie a vertebratelor din Beijing şi Timothy Rowe de la Universitatea
din Texas, şi alţii au fost adăugaţi echipei de studiu. Czerkas, Curie şi Xu
erau promotori fervenţi al punctului de vedere paleontologist că păsările
au evoluat din dinozauri.
S-a ajuns la ideea că exemplarul de contrabandă să fie returnat Chinei.
Studiul cu raze X a scos la iveală faptul că fosila este formată din 88 de
părţi separate.49 S-a observat de asemenea de către unii dintre investigatori că unele oase ale corpului dinozaurului nu sunt bine lipite de corpul
în formă de pasăre şi că cele două picioare erau de fapt un picior şi imaginea lui oglindă. Detaliile despre ceea ce s-a întâmplat în timpul studiului nu vor fi poate niciodată cunoscute. S-au fluturat câteva steaguri roşii,
dar proiectul n-a fost în regulă. Cu toate că în acest studiu a lipsit comunicarea, Louis M.Simons, un reporter veteran, de la care s-a cerut să
investigheze cazul, a descoperit multe discrepanţe pa măsură ce a intervievat participanţii. El a observat că “puţini acceptă vina; fiecare acuză
pe altul”50. Revista National Geographic a dorit ca în acelaşi timp să se
dea informaţii despre Archaeoraptor şi într-o revistă tehnică, dar nu s-a
găsit niciuna. Şi revista Nature şi Science au refuzat să publice un raport
tehnic care să recunoască natura compusă a exemplarului dar considerat
a fi doar un fel de organism.
Între timp, National Geographic, cu un la sfârşitul termenului pentru
tipărire, a publicat ruşinosul număr din noiembrie fără sprijinul unui
raport tehnic şi de asemenea a continuat cu modul ei extraordinar de
anunţare a descoperirilor. Comentariile că fosila a fost o fraudă au continuat. Xing Xu, la reîntoarcerea în China, a găsit perechea corespunzătoare a cozii Archaeoraptorului. Era o pereche perfectă şi a fost ataşată
corpului unui dinozaur! El a informat cu regret colegii din SUA că “trebuie să recunoaştem că Archaeoraptor este un specimen fals.”51 Cu toate
că cei care au studiat exemplarul nu au acceptat de prima dată raportul
lui, se pare că acum toţi sunt de acord că este vorba despre o fraudă.
Această neplăcere a fost de un mare interes pentru presa internaţională.
Partea de pasăre a Archaeroptorului a fost restudiată împreună cu un
exemplar similar şi i s-a dat un nume ştiinţific diferit decât cel dat de
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National Geographic. Se numea acum Yanornis martini, iar cei care îl
descriu indică că picioarele şi nu coada de la Archaeroptor aparţin acestei noi specii.52 BAND-ul ornotologilor au câştigat această rundă, dar
paleontologii, care aveau mass media de partea lor, au fost foarte perseverenţi. S-a exprimat şi îngrijorarea faţă de “oamenii de ştiinţă care se
tem să-şi arate frica lor stăpânilor mass mediei”53. Mass media continuă
să aprovizioneze cu pene pe T.rex cu toate că nu s-au găsit pene la nici o
fosilă T.rex. Keith Thompson, care este profesor şi director la Muzeul
Universităţii Oxford, rezumă motivele folosirii penelor la T rex. printr-un
scor final de “pene 3, logica 0”.54
S-a demonstrat că teoria evoluţiei în continuare nu are nici un model
pentru originea penelor, zborului sau păsărilor şi că bătălia între paleontologii şi ornitologii de la BAND continuă ca teorii, care conduc ştiinţa
în locul faptelor. Nu s-au învăţat lecţiile despre precauţie. După dezastrul
Archaeraptorului, Societatea National Geographic şi muzeul lui Stephen
Czerkas din Utah au publicat cărţi ilustrând intenţionat dinozaurii cu
pene!55 Din nefericire evoluţia păsărilor nu este un caz izolat. În cartea
“Icoanele evoluţiei;ştiinţă sau mit? Cât din ceea ce învăţăm despre
evoluţie este greşit” (Icons of Evolution; Science or Myt? Why much of
what we teach about evolution is wrong?), biologul Jonathan Wells documentează o varietate de alte exemple.56
Potenţialul ascuns al paradigmelor
Există mulţi factori care favorizează rezistenţa unei paradigme, dintre
care nu este mai mic cel al rezistenţei oamenilor de ştiinţă care o promovează. Fiecăruia îi este greu să se de-zică de ceea ce doreşte să creadă,
iar onoarea personală poate fi un factor puternic. Renumitul fizician german Max Planck a comentat odată că :”adevărul ştiinţific nou nu triumfă prin convingerea oponenţilor lui şi prin luminarea lor, ci datorită faptului că până la urmă oponenţii mor, şi creşte o nouă generaţie care este
obişnuită cu el.”57 Principiul este uneori sincer exprimat prin “ştiinţa progresează înmormântare după înmormântare!”
Cinicii spun că istoria “o scriu învingătorii” şi aceasta este deseori.
Odată ce o paradigmă câştigă o poziţie dominantă, aceia care o promovează nu permit ca ea să fie uitată. Ridiculizarea altor paradigme
poate face un “climat de opinie”, care favorizează puternic punctul de
vedere dominant, fie că se întâmplă să fie adevărat sau nu. Unul din
rezultatele nefericite ale acestora este că, în loc să cerceteze adânc problema în studiile lor, oamenii de ştiinţă opresc cercetarea şi încep să pub163

lice datele lor, care par să fie în conformitate cu pa-radigma acceptată.
Aceasta poate face ca paradigma să continue, în special în domeniile mai
speculative ale ştiinţei, unde există puţine date. Nu este uşor să se
revizuiască o paradigmă dominantă, iar atunci când mass media şi industria de divertisment este implicată, aşa cum este cazul majorităţii
punctelor de vedere ştiinţifice majore, schimbarea este cu atât mai dificilă. Paradigmele au viaţa lor proprie, aşa cum este cazul evoluţiei, ea
merge mai departe şi fără date ştiinţifice.
Ideile dominante şi paradigmele nu au nevoie să se bazeze pe fapte
pentru a fi acceptate. Umanitatea trece adesea în deviaţii neargumentate,
iar ştiinţa nu face excepţie. Iată câteva exemple care ilustrează aceasta:
a) Faimosul “proces al maimuţelor”, care a avut loc în anul 1925 în
oraşul Dayton, Tennessee. Cu toate că a pornit de la unele probleme
tehnice legate de învăţarea evoluţiei în şcolile publice, procesul s-a transformat într-o dezbatere publică între evoluţie şi creaţiune. Opinia populară a fost apărată de cunoscutul avocat din Chicago, Clarence Darrow,
care era apărător al evoluţiei, triumfând asupra lui William Jennings
Bryan, de trei ori candidat prezidenţial, care apăra creaţiunea. Această
întâmplare am auzit-o ca student. Revaluarea recentă a procesului de
către doi istorici proeminenţi: Ronald Numbers şi Edward Larson de la
Universitatea Wisconsin şi respectiv Georgia, au scos la iveală faptul că
evoluţia nu câştigase procesul.59 Pentru evoluţie procesul ar fi fost cel
mai bine un meci nul. Pe de o parte, Darrow i-a pus lui Bryan câteva
întrebări de probă la care el n-a răspuns bine; pe de altă parte, mulţi au
simţit că Darrow a pierdut cazul datorită atitudinii sale arogante. El a
contestat orice rugăciune în tribunal şi a fost avertizat pentru nerespectarea tribunalului. Multe ziare raportează sfârşitul procesului şi alte
documente reflectă îngrijorarea pentru eşecul evoluţiei. Versiunea populară actuală că Darrow a învins pe Bryan pleacă în special de la cartea
“Numai ieri” (Only Yeaterday), care s-a vândut în peste un milion de
exemplare şi după care s-a făcut un film cunoscut şi o piesă de teatru
“Urmând vântul” (Inherit the Wind). Ambele au distorsio-nat punctul de
vedere al procesului mult în favoarea lui Darrow.60 Ideea că Darrow a
câştigat este larg acceptată chiar mult după proces.
b) Proprabil că aţi auzit despre conceptul că pământul este plat şi cum
Christopher Columb este eroul care a îndrăznit să combată această
dogmă falsă, pe care o propovăduia biserica. Columb a plecat să navigheze către America de Nord, dar nu a căzut de pe marginea pământului!Această “înţelepciune” convenţională se află în multe manuale şi
enciclopedii.61 Se demonstrează,însă, că aceasta este un alt concept fals.
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Studiul temeinic făcut de Jeffery Burton Russell, profesor de istorie la
Universitatea din California din Santa Barbara, a dat o imagine cu totul
diferită. În cartea “Invenţia Pământului plat: Columb şi istoricii moderni
(Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians)62, Russell
explică cum o minciună a devenit dogmă. Cu greu dacă vreun învăţat al
Bisericii credea în pământul plat de-a lungul a două milenii de creştinism; în realitate toţi credeau că pământul era o sferă, dar în timpul secolului nouăsprezece, două cărţi larg răspândite au reuşit să convingă lumea
de contrariu. Titlurile erau “Istoria conflictului dintre religie şi ştiinţă”
(History of the Conflict btween Religion and Science) şi “O istorie a
războiului ştiinţei cu teologia în creştinătate” (A History of the Warfare
of Science with Theology in Christendom).63 Ambele cărţi promovau
superioritatea ştiinţei şi acuzau biserica de propagarea erorilor. Însă,
autorii acestor cărţi au propagat minciuna, deoarece aduceau un argument fals că biserica învaţă că pământul este plat. Din fericire, în urmă
cu câţiva ani mai multe texte şi cărţi de referinţă au început să corecteze
această minciună.
c) În 1860 la Universitatea Oxford din Anglia exista un conflict
faimos între Reverentul de Oxford, Samuel Wilberforce, numit “Soapy
Sam”, şi Thomas Huxley, care era poreclit “buldogul” credincios al lui
Darwin. O anecdotă cunoscută, care au spus-o generaţii şi generaţii de
evoluţionişti,64 relatează cum Thomas Huxley l-a desfiinţat pe
Wilberforce. Există câteva versiuni ale acestui incident. Se spune că la o
întâlnire, Wilberforce a vorbit despre absenţa fosilelor intermediare şi sa întors spre Huxley şi l-a întrebat pe Huxley dacă provine din partea
bunicii sau bunicului maimuţei. Aceasta a provocat hohote de râs în publicul antidarwiniştilor de la Oxford. Huxley a spus imediat unui prieten
că Dumnezeu a dat pe reve-rent în mâinile lui. Mai târziu, când a răspuns
formal la întrebările reverendului, a spus că el mai bine ar proveni dintro maimuţă decât din mâinile unui om care foloseşte influenţa sa pentru a
pune adevărul în obscuritate! Această lipsă de respect faţă de reverend a
provocat un val de protest şi o doamnă a leşinat în timp ce câţiva susţinători ai lui Huxley îl aprobau cu voce tare.65 Cu toate că, în cel mai bun
caz pentru Huxley, conflictul s-a terminat nerezolvat, se spune că Huxley
s-a bucurat de o mare victorie.66 Realitatea pare să fie departe de asta. O
întoarcere critică asupra acestui incident de la Universitatea Oxford, care
a făcut-o istoricul J.R.Lucas67, arată că întrebarea lui Wilbforce despre
linia descententă din maimuţă nu a fost adresată lui Huxley, ci a fost o
întrebare retorică. Însă, peste ani, povestea despre victoria lui Huxley a
165

fost acceptată pe măsură ce a devenit dominant şi punctul de vedere evolutiv al lui Darwin, măcar printre oamenii de ştiinţă.
d) Mulţi o consideră pe Margaret Mead cel mai cunoscut antropologist cultural al se-colului douăzeci. În 1928 ea a publicat legendara carte
“Venirea epocii la Samoa” (Coming of Age in Samoa). A fost ca o
bombă, cu un succes imediat, aproape un milion de exemplare au fost
tipărite cu traduceri în 16 limbi. Cartea lăuda avantajele libertăţii de obiceiurile culturale, exemplificate prin viaţa sexuală liberă din Samoa, în
special la tinerii care au crescut într-un mediu în care nu erau împiedicaţi
de organizaţii de tip familie, care sufocă viaţa emoţională. În conformitate cu aceasta ea spune că în Samoa valoarea familiei este de mică prioritate.
În Statele Unite, Margaret Mead a devenit un guru pentru mulţi tineri
şi părinţii lor în turbulenţii ani ‘60. Cartea ei a avut o influenţă în masă,
accentuând importanţa culturii, în contrast cu ereditatea în determinarea
comportamentului. S-a ajuns la controversa “natura contra educaţiei”,
care a fost o expresie incendiară în acel timp. Conceptul sociologic care
îl vom discuta mai târziu68 este de partea naturii (genele), în timp ce
Mead şi mulţi sociologi tind spre educaţie (cultură). Ea şi câţiva colegi ai
ei au fost numiţi determinişti cultural absoluţi. Cartea ei se consideră că
este “aproape fără efort”, încurajând mişcările eugenice ale acelui timp,
care tindeau să îmbunătăţească umanitatea prin restricţia reprocducerii
indivizilor şi grupurilor considerate etnic inferioare. Acum se pare că
acea carte a fost doar proiecţia fanteziilor lui Mead şi poate că a condus
intenţionat la concluzii false. Unii oameni educaţi din Samoa au reacţionat supăraţi la prezentarea greşită a culturii lor, unii localnici arătând că
dacă ea ar îndrăzni să se mai ducă în Samoa ar tăia-o bucăţi şi ar da-o la
rechini!
Dorinţa de răzbunare a fost parţial satisfăcută. În cartea sa “Margaret
Mead şi Samoa: Crearea şi prăbuşirea unui mit antropologic(Margaret
Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Antropological
Myth)70, antropologistul Derek Freeman, din Australia, care a studiat cultura Samoa ani de zile, declară că multe din afirmaţiile lui Mead sunt
“fundamental eronate, iar unele din ele minciuni absurde”.71 Cartea sa,
publicată de editura Universităţii Harvard, a apărut pe prima pagină a
ziarului New York Times, când a fost editată în 1983. Din fericire pentru
Mead ea a fost publicată după moartea ei. Studiile lui Freeman indică că
eva-luările comportamentului sexual al locuitorilor din Samoa sunt complet false. Locuitorii din Samoa au standarde sociale foarte restrictive,
mult mai înalte decât ţările din vest tradiţionale. Mariajul şi virginitatea
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sunt protejate, şi aceasta chiar înainte de a ajunge creştinismul în insulele
Samoa.72
Reacţia la cartea lui Freeman a fost violentă, ceva din ea semăna mai
mult cu o campanie politică decât cu o activitate ştiinţifică. Toate
punctele de vedere pro şi contra au apărut în articole, cărţi, reviste. Unii
au atacat-o pe Mead, alţii l-au atacat pe Freeman, iar alţii s-au mirat cum
nişte informaţii atât de eronate au putut să o facă renumită pe Margaret
Mead. Pe noi nu ne interesează dacă natura, educaţia sau libertatea determină comportamentul, ci că informaţiile greşite date de Mead au influenţat puternic punctul de vedere al lumii.
Ne putem întreba cum multe concepte, care sunt greşite, trăiesc în
bibliotecile noastre, în manualele şcolare şi în sălile de clasă. Cele patru
exemple de mai sus ilustrează cum acceptăm noi ideile, chiar dacă ele au
poate o mică autentificare prin fapte. Ar trebui să fim tole-ranţi faţă de
punctele de vedere ale altora dar nu să fim creduli. Cel mai bun mod pe
care-l ştiu de a nu cădea în vreo ideie populară eronată sau o paradigmă
este a fi independent în gândire, o temeinică cercetare, neconfundarea
datelor cu interpretarea şi acordarea unei atenţii deosebite celor mai bune
date.
Sociologia ştiinţei
Când în timpul celui de al doilea război mondial, Guvernul Statelor
Unite a fondat proiectul Manhattan, unii din cei mai buni oameni de ştiinţă din lume s-au implicat în produ-cerea primei bombe atomice din
lume. Acesta este un exemplu de influenţare puternică a guvernului a
direcţiei în care trebuie să cerceteze ştiinţa. Se ştie de mult că factorii
externi cum sunt opinia publică şi suportul financiar73 afectează investigaţiile ştiinţifice. În ciuda acestui fapt, oamenii de ştiinţă afirmă că pracTabelul 6.1. IDENTIFICAREA CARACTERISTICILOR DEMNE DE
ÎNCREDERE ALE INTERPRETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
a. Interpretarea se potriveşte cu datele disponibile.
b. Ideea este testabilă, în special prin repetate experimente şi observaţii. Ea
poate fi contestată.
c. Interpretarea poate prezice evenimenetele necunoscute.
d. Conceptul nu este obiectul controverselor.
e. Concluziile sunt conduse de datele din natură, nu de teorii sau avantaje
comerciale.
f. Afirmaţiile asociate sunt bine sprijinite.
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tica lor este obiectivă şi raţională, şi în general se consideră aceasta.74 Din
nefericire însă nu este întotdeauna aşa.
Ştiinţa a avut marele ei moment după cel de al doilea război mondial
când bomba ato-mică şi satelitul rusesc Sputnik din 1957 au mărit
respectul ştiinţei. Fonduri de cercetare pentru proiectele ştiinţifice s-au
vărsat în universităţi cu o rată fără precedent şi nu a fost greu a găsi fonduri pentru proiecte de cercetare ştiinţifică. Mie personal mi s-au oferit
câteva donaţii de la guvern pentru cercetare şi am lucrat la câteva
proiecte ştiinţifice fondate de guvern.
De atunci pentru ştiinţă au venit vremuri grele. Valoarea ei pentru
societate nu mai este percepută ca necesară şi încrederea în obiectivitatea
şi integritatea ei nu mai este de necontestat. O serie de sociologi au
început să evalueze ştiinţa. Unii oameni de ştiinţă se întreabă dacă sociologii n-ar trebui să se menţină pe terenul propriu; dar sociologii afirmă
că sociologia ştiinţei este de asemenea domeniul lor. Aceasta este o
expresie sensibilă care a generat o mulţime de controverse şi contestaţii.
Din nefericire, nu este dificil să jigneşti respectul de sine a unei comunităţi ştiinţifice, care pare să aibă dificultăţi de aducere aminte a tuturor
erorilor promulgate în trecut. Pe de altă parte, sociologii par să uite că ştiinţa uneori are de-a face cu fapte simple, obiective şi acestea nu sunt uşor
a se supune influenţelor sociologice.
Când au început să înflorească studiile în sociologia ştiinţifică, sociologul Bernard Barber a publicat un articol cu această temă în revista
Science.75 Intitulat “Rezistenţa oamenilor de ştiinţă la descoperirile ştiinţifice” (Resistance by Scientists to Scientific Discovery), el enumera o
serie de factori externi care pot influenţa concluziile în ştiinţă. Erau
incluse: (a) interpretarea anticipată; (b) concepte metodologice, cum sunt
parţia-litate excesivă sau ostilitate excesivă faţă de matematică; (c) religia oamenilor de ştiinţă a influenţat ştiinţa în multe feluri;(d) statutul profesional; (e) specializarea profesională; şi (f) societăţi, grupuri şi “şcoli
de gândire”. Exemplele ale acestor situaţii diferite abundă în lite-ratura
istorică şi sociologică.76 Asemenea puncte de vedere nu sunt întotdeauna
bine primite de oamenii de ştiinţă, pentru că ele distrug imaginea ştiinţei
liberă faţă de influenţele externe.
Cazul lamentabil al teologului Gregor Mendel (1822 -1884), care a
descoperit princi-piile de bază ale eredităţii prin încrucişarea
mazării,ilustrează bine influenţa factorilor sociologici în ştiinţă. Mendel
a publicat descoperirile sale în revista societăţii de ştiinţe naturale din
Brunn. În contrast cu ceea ce se raportează uneori, această revistă a circulat larg prin Europa; dar în ciuda datelor uimitoare ale lui Mendel, el a
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fost complet ignorat de autorităţile din domeniu.77 Abia după ani de zile
de la moartea lui mai mulţi biologi au redescoperit şi au afirmat
descoperirile lui. De ce a fost el ignorat? Aceasta este o întrebare enigmatică pentru care nu avem răspunsuri bune dar există o serie de sugestii
care reflectă influenţele sociolo-gice în ştiinţă. Faptul că el era un teolog
necunoscut şi nu era un membru al comunităţii ştiinţifice, a fost fără
îndoială un factor semnificativ. Noul său punct de vedere de amestecare
a botanicii cu matematica, aşa cum cereau studiile lui, nu a fost înţeles
sau apreciat de cei mai mulţi oameni de ştiinţă. Exista şi o altă idee rivală
despre factorii ereditari, şi în acea vreme nu se puteau accepta ideile lui
revoluţionare. Din fericire, ştiinţa a dat la o parte aceste bariere şi acum
Mendel este una dintre cele mai importante personalităţi din istoria ştiinţei.
Cum să deosebim ştiinţa bună de cea rea
Una din cele mai importante lecţii pe care le putem învăţa este că
există ştiinţă bună şi ştiinţă rea. Descoperirea Archaeroptorului este ştiinţă rea, dar descoperirea planetei Neptun, bazată pe datele mişcării
neregulate a lui Uranus ilustrează o ştiinţă foarte bună. În aceste timpuri
şi zile, când ştiinţa joacă un rol atât de important în gândire, este important să se facă distincţia între ştiinţă bună sau rea. Din nefericire, aceasta
nu este uşor, în special pentru cei care nu sunt oameni de ştiinţă. Datele
incomplete sau premisele false pot induce în eroare chiar şi pe oamenii
de ştiinţă. Există câteva soluţii (Tabelul 6.1), care să ne ajute să evaluăm
cât de adevărate pot fi intrepretările ştiinţifice.
a) Ideea se potriveşte cu faptele? Conduce ea la concluzii logice, în
special atunci când se ia în considerare un spectru mare de date?
b) Sunt afirmaţiile confirmabile mai ales când se repetă experimentele? Ştiinţa experimentală, cum sunt rezultatele unui experiment
chimic, este considerată mult mai de încredere. Pe de altă parte, avem
ceea ce numim ştiinţă istorică, care este mult mai speculativă şi este privită cu mai puţină încredere.78 Un exemplu ar putea fi studiul unei fosile,
unde poate există doar o parte din exemplar şi când încercăm să concluzionăm ceea ce s-a întâmplat în trecutul pe care acum nu se poate
observa. Unele idei sunt mult mai uşor de testat decât altele. Şi evoluţia
şi creaţinea, care sunt evenimente ale trecutului, nu sunt uşor de testat
prin observaţiile actuale. Dar aceasta nu înseamnă că nu putem folosi
observaţiile prezente pentru a încerca să concluzionăm ce s-ar fi putut
întâmpla în trecut. Întrebarea cea mai importantă este cât de mult se
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potriveşte această concluzie cu datele. Unii leagă capacitatea de testare
cu abilitatea de a infirma afirmaţiile, concluzionând că dacă tu nu poţi să
o infirmi, aceasta nu este ştiinţă adevărată.
c) Poate fi utilizată ideea pentru a prezice rezultatele necunoscute? Un
exemplu, menţionat mai devreme,79 a fost atunci când nivelul de rezonanţă al carbonului s-a demonstrat că este acela prevăzut de Fred Hoyle.
Predictibilitatea este ştiinţă la cel mai înalt nivel.
d) Este afirmaţia obiectul conflictelor? Dacă oamenii de ştiinţă nu se
înţeleg între ei, aceasta sugerează că sunt apărate alte puncte de vedere.
e) Baza concluziilor o constituie datele din natură sau la ele s-a ajuns
prin teorii? Trebuie să avem în vedere potenţialul paradigmelor dominante şi a construcţiilor filozofice; şi în special să fim atenţi dacă acolo
este vorba de avantaje comerciale sau financiare pentru luarea unei anumite concluzii. Cercetările sponsorizate pentru industria tutunului care
su-gerează că tutunul nu este dăunător este un exemplu de eroare indusă
de interesul financiar al sponsorilor cercetării.
f) Se fac afirmaţii nefondate? Dacă da, ar trebui să ne îngrijoreze.
Afirmaţiile nefondate aruncă îndoială asupra întregii cercetări. Se confundă des legătura a doi factori cu cauza şi efectul. De exemplu, un studiu
arată că studenţii fumători au note mai mici decât cei nefumători.
Corelaţia a fost luată în serios şi modalitatea ca studenţii fumători să
obţină note mai mari era ca să renunţe la fumat. Dar o astfel de concluzie
ar putea fi foarte greşită. Ar putea, dimpotrivă ca notele slabe să-i determine pe studenţi să fumeze; sau tipurile sociale care nu studiază atât de
mult au tendinţa de a fuma,ceea ce produce legătura cu notele slabe.80
Doar pentru că apar doi factori corelaţi nu înseamnă că unul cauzează pe
celălalt. Există un înalt grad de corelare în lume între locuinţele care au
telefon şi cele care au maşini de spălat, dar ştim că unul nu cauzează pe
celălalt. Concluziile bazate pe date care sunt corelate fără un studiu al
cauzei şi efectului nu sunt de încredere, cu toate că şi oamenii de ştiinţă
şi mass media omit frecvent acest factor crucial. Multe componente ale
lumii complicate pot da aparenţa relaţiei dintre cauză şi efect dar în realitate nu există.
Pentru a utiliza la maximum ştiinţa, trebuie atent cercetat ceea ce se
spune şi să dife-renţiem ştiinţa bună de ştiinţa rea. Există atât de mult şi
din una şi din alta.
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Concluzii
Forma paradigmei în ştiinţă şi în alte studii este o dovadă puternică a
influenţei ideilor acceptate. Aceasta ar trebui să ne pună în gardă şi a ne
încuraja să săpăm mai adânc decât să urmăm “climatul de opinie” predominant.
Lungile cercetări ale păsărilor, care ar fi putut evolua nu este acel tip
de poveste care ar convinge pe cineva că interpretările ştiinţifice sunt
conduse de date. Multe puncte de vedere contradictorii, pe care le
forţează frecvent diferite grupe de oameni de ştiinţă de un secol şi jumătate, ilustrează bine cum teoriile şi nu datele pot fi forţa motivatoare a ştiinţei. Dacă ştiinţa este căutarea adevărului despre natură, ceea ce-şi propune să fie, de ce îngăduie atât de multe speculaţii acompaniate de tribalism intelectual, în loc să lase faptele să vorbească de la sine? Oamenii de
ştiinţă, ca rămăşiţă a umanităţii, deseori cred în ceea vor să creadă,
umplând golul datelor cu presupunerile lor. Sunt sigur că unii colegi ai
mei vor găsi această afirmaţie ofensivă şi aş dori să nu fie aşa; dar cu cât
mai repede realizăm aceasta, cu atât mai bine va fi pentru ştiinţă.
Prea des ştiinţa se bazează mai mult pe teorie decât pe date. Din
această cauză este deosebit de important ca să fie depus un efort special
în încercarea de a deosebi ştiinţa bună, condusă de adevăr şi ştiinţa rea,
care nu se bazează pe adevăr. Oamenii de ştiinţă sunt oameni şi este greu
să găseşti un om de ştiinţă care, ca restul umanităţii, nu are idei preconcepute. Însă, acei oameni de ştiinţă care dau proiritate datelor în locul
teoriei au mai multe şanse să descopere ceea ce se întâmplă cu adevărat
în natură.
Toate acestea pot fi semnificative pentru problema despre Dumnezeu.
În capitolele 2-5 am prezentat multe exemple de date care indică necesitatea unui designer. Şi cu toate aceste dovezi oamenii de ştiinţă evită astfel de concluzii. Astăzi domină paradigma că ştiinţa trebuie să explice
totul fără Dumnezeu, chiar dacă deseori acoperă toate presupunerile
neargumentate ca să explice faptele găsite. Atitudinile personale şi sociologia comunităţii ştiinţfice prea des determină ce să fie acceptat ca adevăr. Alţi factori decât datele din natură dau formă concluziilor ştiinţei.
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Capitolul 7

Este ştiinţa exclusivistă?
Intelectuali literaţi de la un pol - la altul oameni de ştiinţă...
Între cele două o prăpastie de neînţelegeri mutuale.
Sir Charles Snow, autor, om de ştiinţă

Domeniul pe care-l ocoleşte astăzi ştiinţa
Înainte cu două secole cunoscutul matematician şi cosmolog francez
Piere Simon de Laplace a scris o carte faimoasă despre mecanica celestă.
În acea carte descria modelul său de origine a sistemului solar, unde planetele s-au format prin condensarea vaporilor de materie. Laplace, care
devenise un învăţat renumit, a decis să facă o prezentare a cărţii sale
împăratului Napoleon. Împăratul a fost informat dinainte că nu este
menţionat Dumnezeu în carte. Când Laplace i-a oferit cartea, împăratul
l-a întrebat de ce a scris o carte despre univers şi nu l-a menţionat pe
Dumnezeu ca şi creatorul universului. Laplace a replicat mândru: “nu a
fost nevoie de o astfel de ipoteză”2. Nu este nevoie de Dumnezeu! Cu
toate că există variaţii în detalii despre această întâlnire, incidentul ilustrează bine independenţa şi exclusivismul atitudinii ştiinţei care au apărut
în acea vreme.
Recent o tendinţă asemănătoare a fost reflectată de fizicianul teoretic
Stephen Hawking când a propus universul său, unde “n-ar trebui nimic în
afară de a întoarce un ceas şi a-l lăsa să meargă. În loc de aceasta totul în
univers ar fi determinat de legi ale ştiinţei şi de rostogolirea zarului în
univers. Aceasta poate că sună prezumţios, dar este ceea ce mulţi alţi
oameni de ştiinţă cred.”3 În Franţa cunoscutul zoolog marin Felix Lacaze
- Duthiers a scris pe uşa laboratorului său: “Ştiinţa nu este nici religie nici
politică”4 Fizicianul de la Harvard Phillip Frank comentează că în ştiinţă “orice influenţă morală, religioasă sau politică este considerată ca
‘nelegitimă’ de către... ‘comunitatea ştiinţifică’ ”5 Laureatul premiului
Nobel Christian de Duve, în discuţia despre problemele apariţiei spontane a vieţii, spune că “orice aluzie la teologie trebuie să fie evitată.”6
175

Recent Academia Naţională de Ştiinţă şi Asociaţia Americană pentru
Avansarea Ştiinţei au obiectat puternic datorită faptului că la sălile de
clasă se încurajează discuţii ale alternativelor la evoluţie. Chiar şi ideea
că ar putea fi o formă de designer inteligent se consideră inacceptabilă.7
Nu toţi oamenii de ştiinţă sunt de acord cu asta, dar gândirea actuală şi
etosul general, în special pornind de la liderii comunităţii ştiinţifice, este
că ştiinţa ar trebui să meargă singură şi să excludă orice altceva. Spectrul
influenţei religioase este evitat în mod deosebit.
Exclusivismul în ştiinţă este încurajat de un grad de elitism, şi aceste
două caracteristici pot lucra împreună foarte bine, încurajându-se una pe
cealălaltă. Mulţi oameni de ştiinţă cred că ştiinţa este superioară faţă de
celelalte metode de cercetare. Succesul nemaipomenit al ştiinţei în câteva domenii a contribuit fără îndoială la acest sentiment, şi o oarecare
mândrie este justificabilă. Ştiinţa este bună în special pentru încercarea
de a găsi răspuns la întrebările cum, de pildă, cum afectează gravitaţia
mişcarea planetelor, dar nu se rezolvă atât de bine problemele ca şi cu
întrebarea de ce, ca de pildă, de ce există un univers în primul rând.
Există întrebări legitime mai presus de ştiinţă. “Dacă întrebi ştiinţa cum
se face o bombă atomică, ea îţi va spune cum. Dacă întrebi ştiinţa dacă
să construieşti una cu adevărat, ea nu va răspunde.”8 Oricine caută adevărul şi înţelegerea are dreptul să întrebe cu întrebări de tipul de ce.
Biologul Richard Lewontin de la Universitatea Harvard reflectă de
asemenea la exclusivitatea ştiinţei într-un comentariu al cărui sinceritate
este demnă de respect. “Voinţa noastră de a accepta afirmaţiile ştiinţifice
care sunt împotriva raţionamentului sănătos este cheia pentru înţelegerea
adevăratului conflict dintre ştiinţă şi supranatural. Stăm de partea ştiinţei
în ciuda absurdităţilor evidente ale unor construcţii ale ei, în ciuda eşecurilor ei de a umple multe din premisele extravagante ale sănătăţii şi
vieţii, în ciuda toleranţei comunităţii ştiinţifice pentru poveştile neargumentate “doar aşa”, deoarece noi ne-am predat ei mai înainte, la materialism. Nu sunt metodele şi instituţiile ştiinţei cele care ne forţează cumva
să acceptăm o explicaţie materialistă a lumii, dar, dimpotrivă suntem
forţaţi de o apriorică aderenţă la cauzele materialiste, pentru a crea
aparatul de investigaţie şi a fixa conceptele care produc explicaţiile materialiste, neavând importanţă cât este de contraintuitivă, cât este de mistificată ? Mai mult, acel materialism este absolut, deoarece nu putem permite Piciorului Divin să ne treacă pragul.”9 Când este vorba despre
Dumnezeu, ştiinţa a a fişat la intrare astăzi semnul “NU INTRA”!
Evoluţia este unul din cei mai mari jucători în punctul de vedere
exclusivist al ştiinţei; ea asigură excluderea lui Dumnezeu şi toate expli176

caţiile non-mecaniciste despre origine. Comunitatea ştiinţifică apără
frecvent evoluţia; şi cu toate că ştiinţa se simte liberă să excludă pe
Dumnezeu, unii dintre liderii oamenilor de ştiinţă sunt şocaţi când cineva încearcă să excludă teoria lor evoluţionistă. Comunitatea pentru
Educaţie a statului Kansas a decis să excludă evoluţia din programa şcolară, un editorial în Science, care este liderul revistelor de ştiinţă in
Statele Unite, caracteriza această excludere ca pe o “curăţire atroce” şi
“nebunie”.10
Cunoscutul genetician Theodosius Dobzhanski de la Universitatea
Columbia, care a fost unul dintre arhitecţii principali ai sintezei
evoluţioniste moderne (Tabelul 4.1), declara că: “Nimic în biologie nu
are sens decât în lumina evoluţiei.”11Asemenea afirmaţii extreme pot
subînţelege că toate studiile de biologie care nu includ evoluţia, cum ar
fi determinarea timpuluiîn care impulsul nervos este transferat de la un
nerv la altul, sunt absurde! În continuare, lucrul meticulos al lui Antony
van Leewenhoek în descrierea microbilor, şi al lui
William Harvey în
descoperirea circulaţiei sângelui, în secolul al şaptesprezecelea, înainte
de acceptarea evoluţiei, aparent nu au sens nici unul nici altul.
Geneticianul Francisco Ayala, care recent a fost preşedintele Asociaţiei
de Avansare a Ştiinţei Americane, a exprimat aceeaşi tendinţă comentând
că:”teoria evoluţiei trebuie să fie predată în şcoli, deoarece nimic nu are
sens în biologie fără ea.”12
Exclusivismul este reflectat în titlul cărţii: “Triumful evoluţiei şi
căderea creaţionismului”13. Cu toate că atitudinea triumfalistă nu este
neobişnuită comportamentului uman, nu este de folos învăţaţilor serioşi.
Autorul cărţii este Niles Eldredge de la Muzeul American de Istorie a
Naturii, care este cunoscut ca fiind unul dintre arhitecţii conceptului
echilibrului punctat. Nu mai puţin cunoscutul şi regretatul Carl Sagan de
asemenea a declarat puterea ştiinţei peste orice în cartea sa intitulată:
“Demonul care bântuie lumea: Ştiinţa o lumânare în întuneric (The
demon-haunted world: Science as a candle in the dark)14. Umilinţa poate
uneori fi în mică măsură în comunitatea ştiinţifică.
Exemplele date mai sus ilustrează o atitudine exclusivistă şi elitistă
care tinde să izoleze ştiinţa de toate alte domenii de cercetare. Câţiva
oameni de ştiinţă se simt atât de încrezători, încât nu văd graniţele a ceea
ce ştiinţa ar putea face într-adevăr. Prin postularea punctului de vedere
mecanicist al realităţii şi aproape infinita cunoaştere, putem ajunge la aşa
numitul “Punctul Omega”, unde viaţa este eternă şi învierea vieţii trecute
este realitate. Ştiinţa ne va da imortalitate.16 Încrederea în superioritatea
ştiinţei este atât de mare, încât ea uneori atacă domeniile pe care este
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incapabiblă să le studiieze, şi apoi încearcă să producă răspunsuri ştiinţifice la întrebările la care nu poate răspunde. Sociobiologia este un exemplu.
Bătălia sociobiologiei- ştiinţa în afara controlului
Sociobiologia caută să investigheze evoluţia comportamentului
social. Ea încearcă să răspundă la întrebările despre cum se comportă
organismele din perspectivă evoluţionistă, şi intră în problemele grele ale
cauzelor comportamentului uman. Sociobiologia n-ar trebui confundată
cu sociologia ştiinţei, cu toate că au unele asemănări. Prima se ocupă mai
mult de cauzele sociale ale comportamentului diferitelor forme de organism, în timp ce a doua se ocupă de comportamentul comunităţii ştiinţifice.
Una dintre problemele de care se ocupă sociobiologia este: dacă, după
cum a propus Darwin, avansarea evolutivă are loc deoarece supravieţuiesc cei mai adaptaţi, cum poate explica evoluţia comportamentul altruist,
când organismele doresc să-şi sacrifice viaţa pentru binele altora?
Aceasta este sinucidere şi nu are valoare de supravieţuire pentru organism. De ce ar fi evoluat asemenea trăsături dacă organismele nu au şanse
să le transmită generaţiei următoare? Este cunoscut exemplul albinei care
înţeapă omul pentru a proteja pe celelalte albine din stup. Deoarece în el
ea lasă părţile vitale ale corpului, moare curând. Aceasta este sinuciere,
şi nu supravieţuire. Evoluţioniştii au mai multe explicaţii, incluzând şi
sugestia că întreaga colonie de albine evoluează ca un organism.
Trăsăturile genetice ale acestor tipuri de organisme favorizează asemenea
comportament. Asemenea colonie de albine are valoare de supravieţuire
şi nu ca albină individuală.
Există multe exemple problematice de comportament de sacrificiu de
sine printre păsări şi mamifere. O specie de mangustă are un comportament înalt social (fig. 6.1), care se luptă pentru existenţă în Deşertul
Kalahari din sudul Africii. Aceste manguste trăiesc în grupuri de la trei la
treizeci de indivizi în tuneluri subpământene. Ele sunt cunoscute ca fiind
cele mai cooperative animale cunoscute. Un membru al grupului va fi
baby sitter când mama naturală pleacă să caute hrană pentru perioade
lungi de timp. Alţii vor rămâne ca santinele pe locurile unde ei au cea mai
mare vizibilitate a prădătorilor. Paza lor permite altor membri din grup să
meargă la treburile lor, de căuta hrană în siguranţă. Dacă santinela zăreşte
un prădător, precum este vulturul sau o cobră, el dă alarma, expunânduse pe sine în pericol pentru că indică locul unde se află, dar în acelaşi
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timp avertizează pe ceilalţi ca să se pună la adăpost. Prin acest tip de
comportament, santinelele îşi riscă viaţa pentru binele celorlalţi. De ce ar
fi evoluat un astfel de comportament altruist, când pentru indivizii altruişti sunt mai puţine şanse de supravieţuire? Şi de unde a ajuns la oameni
acest comportament, de ce o mamă fuge într-o casă în flăcări, riscânduşi viaţa, pentru a încerca să-şi salveze copilul?17 Acest gen de sacrificiu
de sine nu se poate aştepta de la un proces evolutiv, unde scopul este
supravieţuirea şi nu sacrificiul de sine, altruismul. Comportamentul altruist s-a considerat a fi o provocare serioasă pentru teoria evoluţiei.
Unii evoluţionişti au propus ceea ce consideră ei a fi răspunsul la
această enigmă, este ceea ce numim selecţia înrudirii. În selecţia înrudirii

Figura 7.1 - Manguste.
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lucrul important este nu păstrarea unui organism individual, ci păstrarea
unui tip particular de gene. Prin păstrarea înrudirii rudei mai apropiate
este păstrat un tip deosebit de gene, deoarece următoarea înrudire tinde
să aibă acelaşi fel de gene. Fraţii şi surorile au aceiaşi părinţi, iar verişorii
au aceiaşi bunici, aşa că salvând rudele din relaţii apropiate, se măreşte
şansa de salvare pentru urmaş a tipului de gene pe care le are el. Cu alte
cuvinte, dacă un animal îşi sacrifică viaţa pentru a păstra viaţa rudelor
apropiate lui, aceasta poate păstra şi propriul tip de gene, chiar dacă acel
animal moare. Matematica mecanismului ereditar este astfel încât se
poate sugera că dacă vă daţi viaţa să salvaţi trei dintre proprii fraţi sau
nouă dintre verişori, există şanse că veţi ajuta la păstrarea propriului fel
de gene. Cu cât sunteţi verişori mai apropiaţi cu cei pe care îi salvaţi, sunteţi mai puţin nevoit să-i salvaţi ca să păstraţi gena voastră personală.
Selecţia înrudirii se consi-deră explicaţia evoluţionistă al unui comportament altruist. O adâncă implicare al acestuia este că nu este deloc un act
altruist: el este egoist, deoarece prin el se asigură propriul tip de gene la
rudele care rămân. Conceptul egoist al lui Darwin asupra supravieţuirii
celor adaptaţi devine explicarea comportamentului altruist.
Descoperirea dramatică a teoriei selecţiei înrudite a atras atenţia
cunoscutului entomologului Edward O. Wilson de la Harvard. El a extins
acest concept şi în anul 1975 l-a prezentat pe el şi ideile legate de el în
cartea care a provocat una dintre cele mai adânci reacţii înre-gistrate vreodată referitoare la o carte. Sub titlul Sociobiologia,18 această carte enormă vorbeşte despre comportamentul social al diferitelor animale, dar
exstă o mică suspiciune că ea ar fi fost un manifest, al cărui scop ar fi fost
relatarea motivelor evoluţioniste ale comportamentului uman. Primul
capitol, numit “Moralitatea genei”, subînţelege că sentimentele noastre,
dragostea, ura, frica şi vinovăţia au apărut printr-o selecţie naturală; iar
în ultimul capitol “Omul: de la sociobiologie la sociologie”, s-a trecut
clar la o regiune a comportamentului uman. Accentul a fost pus pe aceea
că genele trebuie să controleze totul.
Un an mai târziu Richard Dawkins a promovat unele din aceste idei
în cartea sa “Gena egoistă” (The Selfish Gene).19 Dacă se pare că unele
organisme se comportă altruiste, putem fi siguri că motivul lor în esenţă
este egoist. Organismele în mare sunt controlate de genele lor, şi principiul supravieţuirii a celor mai adaptate favorizează supravieţuirea lor
personală în dauna altora, a genelor diferite. 20 În anul 1978, Wilson a
revenit cu cartea “Despre natura umană” (On Human Nature), care a
fost o extindere a ultimului său capitol controversat din cartea sa
Sociobiologia. Faptele altruiste, chiar şi faţă de naţiune, nu sunt rezultat180

ul unei bunătăţi, ci este cauza supravieţuirii celor mai adaptaţi a lui
Darwin. El în continuare include şi un capitol sensibil al religiei: “Şi la
cele mai înalte puncte de vedere ale practicii religioase, când se
cercetează mai îndeaproape, se sesizează că dau întâietate biologică.”21
Religia nu este ceva ce alegem din cauza valorii sau adevărului ei; suntem religioşi datorită valorilor evolutive de supravieţuire pe care le dă.
Toate acestea au întrecut orice limită!22 Din timpul când a fost editată
Sociobiologia lui Wilson, atacurile au ajuns din toate părţile. A izbucnit
un război general al cuvintelor, personalităţilor, cărţilor şi a umorului rar.
Acest război a apărut în diferite locuri, în special în cercurile intelectuale
puternice. Aceasta nu a fost doar lupta despre natura umanităţii; au apărut
şi multe alte controverse surprinzătoare. Criticii au proclamat sociobiologia falsă, rea, fascistă şi neştiinţifică. Unii sociologi s-au speriat că
unele ştiinţe biologice le preiau terenul. Una dintre marile întrebări a fost
teama că sociobiologia va fonda din nou social-darwinismul, în care
oamenii superiori ar fi trataţi astfel ca supravieţuitori faţă de cei inferiori
(eugenia). Spre deosebire de atitudinea dominantă de astăzi că toţi
oamenii trebuie trataţi la fel, sociobiologia ar fi stimulat reîntoarcerea
convingerii în superioritatea claselor, întemeiată pe genele superioare.
Asta duce la conflictul “natura- împotriva- naturii” despre ceea ce dacă
natura(genele) sau educaţia (mediul) determină cine suntem.23 Diferenţa
de clasă a fost acceptată în Anglia victoriană a lui Darwin, şi s-a ajuns la
niveluri teribil de inumane de-a lungul celui de al doilea război mondial,
când naziştii au eliminat milioane de oameni în camere de gazare, consideraţi ca inferiori. Jumătate de secol mai târziu, amintirea despre acest
holocaust a fost prea proaspătă în minte ca oamenii să accepte uşor vreo
ideie despre superioritatea genetică. În jurul Universităţii Harvard,
activiştii, dintre care mulţi studiaseră acolo, au împrăştiat pamflete, au
organizat mitinguri şi editat articole împotriva sociobiologiei. Wilson,
care pe undeva a fost şi greşit înţeles, a fost identificat cu sociologul uneii
rase superioare. Controversa s-a lărgit şi în mass media, şi chiar a apărut
pe prima pagină a ziarului Time. Asociaţia Americană pentru Progresul
Ştiinţei a organizat un simpozion pe tema sociobiologiei la Washington.
Când s-a ridicat Wilson să vorbească, zece activişti i-au luat microfonul
şi l-au condamnat pentru rasism şi genocid. Unul l-a udat cu apă rece ca
gheaţa pe cap, spunându-i: “Wilson aproape că sunteţi ud!”24 Prezentarea
a continuat după plan, dar nu a fost atât de emoţionantă ca şi nebinevenita
introducere.
Printre participanţii principali în confruntarea sociobiologiei a fost şi
Stephen Gould, un autor foarte respectat, şi până la moartea lui nu de
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mult, cel mai bun adept al evoluţiei în SUA. El s-a împotrivit puternic
sociobiologiei, ca şi în cazul lui Richard Lewontin, cunoscutul genetician, despre care deja am vorbit. Ambii adversari s-a întâmplat să lucreze
în aceeaşi clădire la Harvard în care era şi Wilson, ambii având afinităţi
semite şi marxiste, care au ten-dinţa de tratare egală a oamenilor. Unii
învăţaţi sugerează că aceste afinităţi au influenţat la împotrivirea lor faţă
de sociobiologie. Ei ca şi mulţi alţii, au contestat puternic împotriva a
ceea ce considerau a fi răspunsurile lor simpliste, pe care sociobiologia a
încercat să le ofere pentru comportamentul uman complicat. Pe de altă
parte, John Maynard Smith de la Universitatea Sussex din Anglia, specialist în teoria biologiei şi Richard Dawkins de la Oksford au dat o contribuţie deosebită sociobiologiei.
Atitudinile influenţabile a acestor oameni de ştiinţă faţă de religie în
mare au variat. Dawkins i se împotriveşte într-un mod activ ; Gould şi
Maynard Smith au tendinţa să se-pare religia de ştiinţă ; iar Wilson uneori, afirmă că este deist. Deist este omul care crede într-o oarecare formă
de Dumnezeu, care permite ca universul să funcţioneze singur, de la sine.
Aceşti specialişti nu evită să critice multe lucruri, inclunzându-se şi pe ei
înşişi. Maynard Smith, care susţine cu tărie darvinismul şi nu acceptă
îndepărtarea lui Gould de la punctul de vedere tradiţional, remarcă:”
Biologii evoluţionişti cu care am vorbit despre lucrarea lui (Gould), în
general îl consideră ca fiind omul ale cărui idei sunt atât de confuze că
apropape nu mai merită atenţie, dar consideră că nu trebuie criticat în
public, deoarece măcar este de partea noastră împotriva creaţioniştilor.”26
Gould exprimă ceva din aceeaşi nesusţinere a părerii referindu-se la
Maynard Smith şi la Dawkins ca la nişte “darvinişti fundamentalişti”.27
În ciuda neîţelegerii ştiinţifice interne, evoluţioniştii au tendinţa de a se
uni când se confruntă cu spectrul creaţiunii, care, după ei, trebuie evitat.
În această luptă încriminatorie sociobiologică, Wilson s-a simţit trădat de către colegii săi şi s-a întrebat de ce Lewontin, care avea biroul în
aceaşi clădire, nu a venit la el personal pentru a-l combate, în loc să-l critice în mass media.28 Pe Wilson trebuie să-l feli-cităm pentru comportamentul foarte identic principiului biblic, care spune că mai întâi să te duci
la fratele tău care te vorbeşte de rău, înainte de a face orice altceva.29
Însă, sugestia lui biblică aduce îndoială asupra loialităţii lui faţă de principiul evoluţionist de concurenţă şi supravieţuire a celor mai adaptaţi şi
hotărârea lui de a se confrunta cu consecinţele sistemului darwinist sever
pe care-l reprezintă.
Una din criticile sociobiologiei, introdusă de Lewontin, a fost că
schimbările în frecvenţa genelor la grupele umane s-a arătat extrem de
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lentă, pe când schimbările sociobiologice de-a lungul istoriei pot fi mult
mai rapide ; de aici schimbările genetice nu pot fi responsabile pentru
sociologia umană. Charles Lumsden şi Wilson s-au preocupat de aceste
şi de alte probleme în cartea cu titlul:“Genele, Mintea şi Cultura“
(Genes, Mind and Culture ).30 Rezolvarea matematică propusă în acea
carte nu a fost acceptată în mare. Chiar nici Maynard Smith, care susţinea
sociobiologia, nu a putut, după un studiu profund, să confirme modele
date. 31
Marea problema a sociobiologiei este dorinţa ei de a răspunde la o
mulţime de întrebări variate pe baza informaţiilor limitate.Lewontin
exprimă această problemă într-un interviu: “Dacă vreau să stau şi să scriu
o teorie despre cum toată cultura umană este explicată de biologie, trebuie neapărat să învăţ ma întâi o mulţime de fundaluri epistemologice,
vreau să spun fantastic de multe... aceşti băieţi pur şi simplu au intrat întro formă de explicare naivă şi vulgară a lumii biologice şi consecinţa este
insuccesul. Acesta este un sistem de explicaţii fără succes, pentru că nu
şi-au făcut tema de casă... el este ieftin!”32 Filozoful Michael Ruse de la
Universitatea de stat din Florida exprimă îngrijorări identice cu privire la
lucrarea arhitecţilor sociobiologiei: “ Ei au sărit mai departe de dovezile
lor şi se felicită pe ei înşişi pentru o lucrare grea, empirică. Au fost
hotărâţi să nu permită nici unui contraargument să le stea în cale. Sincer
spus, au fost hotărâţi să nu permită ca o mulţime enormă de contraargumnete să le stea în cale.”33 Ruse remarcă că acele critici au fost
deosebit de aspre.
Philip Kitcher filozof în ştiinţă de la Universitatea Columbia exprimă
şi pe mai departe îngrijorarea cu privire la sociobiologie când spune că
:“afimaţiile ambiţioase, care au atras o aşa de mare atenţie din partea
publicului, se întemeiază pe o analiză slabă şi un argumnet subţire”şi că
sociobilogii se pare, se împiedică într-o sălbatică speculaţie chiar acolo
unde ei ar trebui să fie cel mai atenţi”.El mai departe compară sociobiologia lui Wilson cu o scară care se “destramă cu fiecare treaptă” 34.
Interesul nostru deosebit este că dezbaterea sociobiologiei ilustrează ce
se întâmplă când o atitudine exclusivistă, uneori şi elitistă, încearcă să
aplice ştiinţa la orice, mişcându-se liber în domenii unde ştiinţa nu are
dovezi însemnate, nici vreun fel de răspunsuri valide. Acolo ştiinţa poate
suferi un insucces umilitor.
În ciuda unei slabe susţineri ştinţifice, sociobilogia nu este pe deplin
moartă. Cărţi cum sunt “Trumful Sociobiologiei” (The Triumph of
Sociobiology)35 încearcă să salveze acel concept, dar acea carte este caracterizată ca o “analiză dezamăgitor de superficială“, ”o carte care
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foloseşte o tactică depăşită de caracterizare a criticilor, cu cele mai
extreme expresii “ 36 Sociobiologia pe undeva s-a corectat de-a lungul
anilor, pentru că s-a preocupat de unele critici, şi încă este populară pentru unii biologi, dar este departe de orice fel de confirmare a marilor ei
afirmaţii, dintre care unele nu par a fi definitiv greşite. De exemplu, să
considerăm una dintre cele mai fascinante icoane ale sociobiologiei,
mangustele, menţionate anterior; faptul că ele sunt un astfel de exemplu
de comportament cooperativ pun la îndoială selecţia înrudirii. Ele trăiesc
în grupuri şi de obicei conţin ”imigranţi” genetic neînrudiţi, care sunt vizitatori la familiilor dominante ale grupului. Acele manguste neînrudite
participă foarte mult ca nişte sentinele pentru grupul respectiv şi ca bebysitter pentru noi născuţii grupului. Pentru că sunt neînrudiţi, comportamentul lor altruist nu poate să fie rezultatul principiului selecţiei înrudite.37 Astfel de date combat explicaţia altruistă evoluţio-nistă pentru
formele de organisme, ca mod de protejare a tipului de genă proprie.
Luptele au încetat, iar pentru cercetarea omului, sociobiologia
tradiţională a fost înlocuită cu un nou model foarte asemănător, numit
psihologia evoluţionistă. Ea este în esenţă vinul vechi în sticle noi.
Psihologia evoluţionistă, şi pe mai departe, accentuează foarte mult
genele ca responsabile pentru aproape totul, inclusiv religie38, dar interesul ei este de îndrepta mai mult spre ceea ce determină creierul să
funcţioneze aşa cum funcţionează. Această idee este promovată de
numeroase cărţi noi.39 Printre acestea este cea a lui Robert Wright 40
“Animalul moral”(The Moral Animal), care doi ani a ocupat un loc de
cinste în lista bestsellurilor publicată de ziarul New York Times, vorbeşte
despre popularitatea phihologiei evolutive. Wright vorbeşte despre noi
oamenii ca fiind “o specie cu conştiinţă şi sentimente şi chiar iubire, toate
în final bazate pe un interes genetic pentru sine.”41 Punctele de vedere
opuse, care scot în evidenţă limitarea acestei teorii, apar în cărţi ca “Vai,
bietul Darwin: Argumente împotriva psihologiei evoluţiei”42 (Alas, Poor
Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology), editată de sociologul ştiinţific Hillary Rose şi neuoro-biologul Steven Rose. Această
carte include un capitol de Stephen J. Gould, care pune nişte întrebări
despre darwinismul tradiţional şi incapacitatea lui de a explica schimbările culturale. Cu toate că Gould aprobă agresiv evoluţia, el nu a sprijinit scenariul simplu tradiţional.
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Avem putere să alegem?
Cu toţii suntem conştienţi de faptul că putem alege dacă să dăm bani
Armatei Salvării, vopsi o casă în mov, a fura o maşină sau să tragem un
picior unui câine pe moarte. Putem alege să facem aceste lucruri
deoarece avem o alegere liberă. Majoritatea oamenilor cred că avem libertatea de a alege, dar unii, aşa numiţii determinişti, nu cred aceasta.43 Ei
nu cred că există ceva ca libertatea de alegere; acţiunile noastre sunt
cauzate în întregime de factori mecanici cum sunt genele noastre sau
mediul. Aceasta ne conduce la un conflict care stă la baza dezbaterilor
despre sociobiologie şi psihologia evoluţiei. Suntem doar maşini care
răspund genelor noastre şi mediului; şi astfel nu suntem răspunzători de
acţiunile noastre; sau avem putere să alegem, a alege între bine şi rău, şi
astfel să fim răspunzători de acţiunile noastre? Fără libertatea de alegere
nu există nici vinovăţie. Legat de aceasta se pune întrebarea dacă există
valori morale absolute, binele şi răul, etc.
Tribunalele din lumea întreagă se bazează pe asumarea voinţei libere
şi indivizii sunt responsabili de acţiunile lor. Dacă alegi să “comiţi o
crimă” trebuie să te aştepţi să petreci un timp în închisoare. Însă, nu este
oare posibil ca genele să controleze activităţile noastre? Psihologia
evoluţiei, care a devenit o componentă importantă a discuţiilor recente
despre comportament, va sugera aceasta. Mă comport aşa datorită
genelor mele. Apogeul acestei gândiri a apărut în cartea recentă: Istoria
naturii violurilor: Bazele biologice ale constrângerii sexuale (A Natural
History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion).44 În conformitate
cu autorii, violul este o adaptare evolutivă, care permite oamenilor
nereuşiţi să-şi propage gena lor. Ei sprijină afirmaţia lor pe un exemplu a
ceea ce consideră ei sex forţat printre animale. Acest argument este un fel
de îndepărtare de la implicaţiile pentru umanitate, dar ilustrează cum, în
încercarea de a explica totul într-un mod exclusiv naturalistic, trebuie să
recurgă la nişte analogii slabe. Se ilustrează de asemenea o creştere
crescendo a scuzelor pentru comportamentul aberant, care pare a fi permis de societate în decursul ultimilor câtorva decenii.
Se poate argumenta că genele sunt responsabile pentru forma concretă de comportament, iar uneori se întâmplă aşa. De exemplu, se pare
că alcolismul are o componentă gene-tică dar aceasta nu înseamnă că
cineva, care are tendinţe alcoolice, nu are încotro şi devine un alcoolic.
Milioane de mebri de succes de la Alcoolicii Anonimi mărturisesc că
aceasta nu este aşa; ei au ales foslosindu-se de voinţa liberă ca să nu mai
fie alcoolici. Există alte multe ano-malii ereditare regretabile care lim185

itează puterea de alegere; dar acestea sunt excepţii. Interesul nostru este
aici să ne ocupă de omul normal şi cum alege el,folosindu-se de puterea
lui de alegere.
Nu este doar libertatea noastră de alegere care este combătută prin
puterea genelor. Sociobiologia sugerează de asemenea că şi sentimentele
noastre de iubire şi grijă faţă de alţii nu sunt chiar aşa. Aici este vorba
doar de motive egoiste care doar par sentimente altruiste. Toate acţiunile
noastre sunt doar influenţa unor gene egoiste. Concluzia este că noi nu
avem bunătate de fapt, generozitate şi grijă faţă de alţii, suntem doar nişte
egoişti. Filozoful Michael Ghiselin de la Academia de ştiinţe din
California ne dă un exemplu de cât de persuasiv poate fi acest tip de
gândire comentând:”Nici o aluzie la caritatea autentică nu amelio-rează
viziunea noastră asupra societăţii, dacă sentimentalismul este dat la o
parte. Pentru ceea ce se consideră cooperare se demonstrează că este un
amestec de oportunism şi exploatare. Impulsurile care conduc orice animal să se sacrifice pentru altul se demonstrează că este câştigarea ultimului avantajaj în favoarea celui de al treilea; iar actele de “bunătate” ale
so-cietăţii se demonstrează a fi făcute în detriemntul celorlalţi. Când este
şi interesul său, se aşteaptă ca fiecare organism să ajute pe celelalte.
Acolo unde nu există alternative, el se supune jugului slujirii comunităţii.Dacă şansa acţionează în interesul lui, numai un interes l-ar reţine
de la maltratarea, de la omorârea fraţilor săi, părinţilor săi sau copilului
său. Zgârâie un ‘altruist’ şi priveşte la un ‘ipocrit’ cum sângerează”45
Retorica acestui pasaj este excepţional de bună, dar nu este la fel şi autenticitatea faptelor. Suntem doar victimele împrejurărilor? Chiar nu
putem, prin nobleţea caracterului şi prin hotărâri ferme să distingem între
bine şi rău?
Evoluţioniştii folosesc câteva explicaţii pentru prezenţa voinţei libere.
Wilson şi Dawkins recunosc existenţa ei, dar o explică ca pe ceva programat de gene, care uneori poate fi condusă de gene. Conform aşteptărilor, o astfel de argumentare întunecată a întâmpinat multă critică.
Putem avea rezultate determinate şi nedeterminate de la genele determinante? De ce să combinăm astfel de domenii diferite cum sunt genetica
şi voinţa liberă? Poate fi voinţa liberă cu adevărat liberă dacă o determină
genetica? Unii evoluţionişti neagă existenţa voinţei libere. William
Provine, biolog istoric la Universitatea Cornell afirmă că “voinţa liberă
este cea mai distructivă idee pe care am inventat-o”45. Însă, aproape toţi
oamenii cred că individzii normali au voinţă liberă şi că suntem responsabili pentru acţiunile noastre.
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Problema existenţei voinţei libere este un factor fundamental care
influenţează drama-tic punctele noastre de vedere despre lume. Suntem
pur şi simplu nişte entităţi mecanice fără sens, cu o psihologie a evoluţiei
care legitimează orice comportament greşit? Sau, pe de altă parte, avem
voinţă liberă cu adevărat şi astfel suntem responsabili pentru acţiunile
noastre? La aceasta se poate adăuga şi sentimentul nostru normal înnăscut pentru ceea ce este drept şi greşit, între moral şi imoral, pentru dreptate şi nedreptate, pentru amabilitate şi egoism. Aceste atribute, pe care
majoritatea recunosc că le trăiesc, toate arată la o realitate care este în
afara limitării psihologiei evolutive genetice, ca şi în afara interpretărilor
ştiinţifice obişnuite. Realitatea pare că este mult mai mult decât permite
interpretarea materialist (mecanicistă, naturalistică) ştiinţifică. Aceasta
ridică o întrebare foarte grea, dacă există Dumnezeu care a creat toate
aceste percepţii care dau însemnătate şi esenţă existenţei, ca şi întrebarea
despre oricare responsabilitate a acelei Fiinţe. Nivelul de responsabilitate
poate depinde de ce fel de Dumnezeu postulaţi. În conceptul biblic
răspunsul religios despre un Dumnezeu iertător şi îndurător nu este atât
de mult solicitat de poveri.
Este adevărat că unii oameni de ştiinţă, cum sunt Gould şi cunoscutul
scriitor şi om de ştiinţă Aldous Huxley, care s-au orientat spre un univers
fără sens, vorbesc despre o libertate “maximă” şi “eliberare” pe care o dă
astfel de hotărâre.46 Însă, este foarte interesant că majoritatea oamenilor
de ştiinţă care nu cred în Dumnezeu sau în voinţa liberă, şi alte caracteristici deosebite ale minţii, nu se comportă ca nişte animale care asigură
ca genele lor e-goiste să treacă la cât mai mulţi urmaşi. Astfel de oameni
de ştiinţă aproape întotdeauna sunt cinstiţi, respectaili şi întotdeauna au
sentiment pentru valori morale. Ei sunt nişte fiinţe umane demne şi astfel mărturisesc despre faptul că realitatea are aspecte care sunt în afara
explica-ţiilor lor simple, materialist ştiinţifice. Voinţa noastră liberă şi
sentimetul valorii morale sunt o dovadă puternică despre o realitate ce
există deasupra interpretărilor materialist ştiinţifice. Există un scop al
existenţei noastre care este mult deasupra nivelului genetic.
Un lucru recent secundar: războaiele ştiinţifice
“Tot mai mult este evident că ‘realitatea’ fizică, nu mai puţin decât
‘realitatea’ socială, la partea de jos a construcţiei sociale şi lingvistice;
‘cunoaşterea’ ştiinţifică este departe de a fi obiectivă, reflectă şi codifică
ideologiile dominante şi relaţiile puterii culturii care l-a produs; afirmaţiile pentru care ştiinţa afirmă că sunt exact inerente, îngreunate de teorie
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şi autoreferente.”47 Citatul de mai sus sună cu adevărat impresionant şi
este înclinat spre interpretarea culturală a ştiinţei, dar el nu este deloc
scris pentru aceasta. El este scris ca sociologii să se lămurească şi să
editeze ceva despre multe lucruri pe care nu le cunosc; şi a mers! Acest
citat a ieşit din pana lui Alan Sokal fizician teoretic de la Universittea din
New York, şi este o parte din articolul impresionant cu titlul “Trecerea
graniţelor: spre hermeneutica transformativă a gravitaţiei cuantei”
(Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative of Quantum
Gravity). Acest articol este scris pe un ton împăciuitor, documentat din
plin şi înfrumuseţat cu multe citate ale gânditorilor lumii. În el există mai
multe greşeli, care ar fi observate de către specialiştii din domeniul
fizicii. Sokal editorilor revistei Social Text, care este una dintre cele mai
renumite reviste de studiu al culturii, s-a prezentat ca un om politic cultural de stânga şi a cerut de la ei să editeze acel articol şi ei au şi făcut
aceasta. În acelaşi timp în altă revistă Linqua Franca, Sokal a editat că
acel articol este o înşelăciune şi că este alcătuit ca să arate cum atitudinea
politică a autorului determină determină pe editori să editeze un articol,
indiferent de exactitatea lui. Editorii revistei Social Text, care ar fi trebuit
să ve-rifice acel text din punct de vedere al greşelilor ştiinţifice, au simţit
că sunt înşelaţi. Povestea despre acea înşelăciune se afla pe prima pagină
a ziarului New York Times şi mass media a avut ziua ei de critică a oamenilor de ştiinţă; dar aceasta nu a fost deloc scopul principal al acestui
joc.48
În spatele tuturor acestora au fost aşa numitele “războaie ştiinţifice”.
Ele sunt o conti-nuare a unui veac de lungă luptă între “două culturi”,
între ştiinţa care se ocupă de studiul culturii şi ştiinţa care studiază natura. În ultimul deceniu războaiele ştiinţifice au reprezentat un conflict puternic între post modernismul extrem, împreună cu constructivismul
social pe de o parte, şi ştiinţă, pe de altă parte. Ştiinţa accentuează faptele
şi raţionamentul. Mişcarea postmodernistă neagă cunoaşterea obiectivă
şi nu recunoaşte valorile standard universale. Constructivismul sugerează
că, concluziile ştiinţei şi toate cellelalte studii sunt social determinate şi
de aceea ştiinţa nu este mai bună decât la studiul temelor umaniste. Chiar
şi mate-matica şi logica sunt considerate construcţii sociale. Ştiinţa este
doar una din multele sisteme de credinţă. “Faptele” ale ştiinţei sunt de la
sine construcţii sociale ale oamenilor de ştiinţă. Acest nou punct de
vedere în ştiinţă a deschis constructiviştilor un domeniu nou de cercetare
şi ei folosesc din plin această ocazie. Greşelile în ştiinţă se evidenţiază
conştiincios, iar punctul de vedere al lui Kuhn 49 că ştiinţa urmăreşte par188

adigmele, care se schimbă din timp în timp, a permis ca să se atace
punctele de vedere conform cărora ştiinţa ar fi o cale perseverentă şi bine
concepută spre adevăr. Constructiviştii au proclamat ştiinţa un simplu joc
politic al puterii. Din păcate, ştiinţa este deseori cel mai mare duşman al
ei însăşi. Exclusivismul şi aroganţa ei au influenţat ca acest război să se
răspândească.
Unor oameni de ştiinţă nu le-a priit să vadă pe unii din ei în afara
clubului lor, cum evaluează lucrarea lor şi distrug imaginea unei ştiinţe
impecabile. Pe alţii i-a îngrijorat pierderea obiectivităţii în societate, în
întregime, dacă ştiinţa s-ar proclama ca o mulţime de gândiri obişnuite.
Au început să se editeze cărţi ştiinţifice şi să se scrie cărţi pe această
temă. Cea mai mare publicitate în acel conflict l-a avut cartea editată în
1984 cu titlul: “O superstiţie mai mare: Stânga academică şi certurile ei
cu ştiinţa” (Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels
With Science)50 “Stânga Academică” din titlu se referă la constructiviştii
şi posmoderniştii care atacă ştiinţa. Această carte, scrisă de Paul R. Gross
şi matematicianul Norman Levitt, este o polemică care doboară multe
argumente folosite împotriva ştiinţei şi vorbeşte despre “un amestec
deosebit de necunoaştere şi duşmănie”51 al criticilor ştiinţei. Printr-un
studiu şi o evaluare temeinică, autorii au dat un mare număr de exemple
de greşeli ale acelora care critică ştiinţa, pe care de fapt nici nu o înţeleg.
Câteva din argumentele din acea carte folosesc acelaşi fel de logică pe
care constructivişii şi postmoderniştii o folosesc împotriva ştiinţei, dar
acum se întoarce împotriva lor. Înşelăciunea lui Sokal, care a avut loc doi
ani mai târziu este încă un argument pe care oamenii de ştiinţă îl folosesc
ca să accentueze superioritatea ştiinţei. Pe de altă parte, constructiviştii
remarcă că acea înşelăciune a fost un incident izolat, ea este doar un segment de date. Astfel că lupta se continuă.52
Aceste războaie ştiinţifice reflectă o nemulţumire adâncă şi trainică
pe care mulţi o simt faţă de ştiinţa elitistă; ele ilustrează şi aroganţa şi
banalitatea unor provocări intelectuale care direcţionează ştiinţele umaniste. Cu toate că ştiinţa are puteri însemnate şi se pare că a învins în
acele recente certuri ştiinţifice, nu există motiv să credem că acel conflict
dintre ştiinţă şi restul culturii este terminat. Motivele acestui conflict sunt
complexe, dar se pare că mulţumirea de sine şi exclusivismul ştiinţei vor
fi atacate din mai multe perspective. În continuare, în timp ce ştiinţa profană nu va fi în stare să ofere mai multe răspunsuri satisfăcătoare la întrebările profunde cum sunt: conştiinţa noastră şi motivele existenţei, ştiinţa
exclusivistă va fi atacată în continuare.
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Concluzii
Unde conduc toate acestea? Există lumină la capătul tunelului? Ştiinţa
are tendinţa acum să excludă acele domenii care nu sunt în meniul ei
materialist. Elitismul este evident când ştiinţa se îndreaptă spre domenii
cum este sociobiologia şi încearcă să răspundă ca şi ştiinţă la întrebările
care sunt în afara domeniului ei de specialitate. Factorii umani de comportament cum sunt, altruismul şi religia se înscriu factorilor mecanicişti,
cum sunt genele. Apoi stânga academică intră în nişte certuri şi condamnă ştiinţa că este doar o construcţie socială. Imaginea este complicată, dar au început să apară unele concluzii importante. După toate
aceastea avem şi unele date ştiinţifice de înceredere pentru a ne ajuta în
gândirea noastră.
Scopul este de a afla ce este adevărul, sau cu alte cuvinte, ce este realitatea. Modelul gândirii postmoderniste a unor sociologi, care sugerează
că totul este relativ şi nu există absolut, nu este o soluţie. O astfel de
gândire duce mai mult la scepticism decât la adevărul pe care-l căutăm.
Pe lângă aceasta este greu de înţeles premisa serioasă a postmodernismului că nimic nu este obiectiv adevărat. Aceasta ar însemna că şi
acea premisă a postmodernismului nu este un adevăr obiectiv.53 Cea mai
bună rezolvare este scoaterea celor mai bune concluzii pe baza celor mai
bune date disponibile şi deschiderea faţă de toate posibilităţile şi reviziunile până primim noile informaţii. Diferitele părţi ale acestei lupte pot fi
de folos dacă nu sunt exclusiviste şi dacă recunosc că există valoare şi în
afara domeniului lor.
Ştiinţa este prea exclusivistă, evitând unele domenii importante de
cercetare, în timp ce permite ca paradigmele dominante să determine
ceea ce este adevărul. Uneori aceasta duce ştiinţa într-un necaz, cum a
fost cazul ignorării morţii cauzate de bacteriile febrei la naştere sau cu
marile catastrofe.54 Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că ştiinţa
are foarte mult bine în sine. Când citesc diferite opinii sociologice, filozofice şi teologice, deseori mă dezamăgesc lipsa datelor şi o mulţime de
presupuneri. Instruirea mea ca om de ştiinţă poate influenţa ca punctul
meu de vedere să fie subiectiv, dar întotdeauna îmi este drag să mă întorc
ştiinţei, unde există unele fapte temeinice în natură de la care se poate
porni. Acesta este cazul în special cu ştiinţele fizicii cum este chimia,
fizica, şi acolo găsim unele dintre cele mai puternice dovezi despre
Dumnezeu. Biologia este mai complexă şi este mai greu să ajungi la concluzii ferme. În acele domenii ne preocupăm de intelectul omului, care
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nu este pe deplin înţeles. Însă, acel domeniu merită o cercetare atentă şi
respect. Există mult bine şi rău în acele domenii şi trebuie să încercăm să
facem atent diferenţa dintre bine şi rău.
Ştiinţa are multe probleme şi una dintre cele mai importante este că
oamenii de ştiinţă sunt îndreptaţi prea mult spre succesul ştiinţei, şi există
oameni de ştiinţă care din toată inima vă dau de ştire cât de reuşită este
ştiinţa. Îndeosebi este cazul în care oamenii de ştiinţă afirmă că ştiinţa
este în stare să răspundă la aproape orice. Cu toate că acesta ar fi un comportament normal şi trebuie să încercăm să-l înţelegem, totuşi nu trebuie
să uităm că nu trebuie să interpretăm succesul ştiinţei în unele domenii
ca fiind o superioritate finală a ei şi să-i permitem să fie exclusivistă.
Lupta Sociobiologiei ne învaţă că pe unele câmpuri de luptă ştiinţa pur şi
simplu nu poate da contribuţii acceptabile. Ştiinţa trebuie să înveţe să
respecte acele domenii ale realităţii care sunt în afara domeniului de specialitate. Exemplul este voinţa noastră liberă. Ştiinţa este întemeiată pe
cauză şi efect. Voinţa liberă, pentru care majoritatea este de acord că o
avem, este efectul şi nu cauza. Dacă ar fi cauza, n-ar fi liberă. Voinţa
liberă este exemplul unei realităţi în afara ştiinţei, şi pe care ştiinţa trebuie să-l respecte.
Pe scurt, ştiinţa nu este atât de rea, cum cred unii sociologi, dar nici
atât de bună cum cred mulţi oameni de ştiinţă. Ştiinţa, din păcate, tinde
să fie prea exclusivistă şi elitistă. Prea des oamenii de ştiinţă privesc la
ştiinţă ca la o cetate de necucerit, care se ridică deasupra câmpiei
necunoscutului. În realitate, ştiinţa este mai întâi ca o casă importantă
printre alte case, cum este istoria, arta şi religia, cu toate puterile şi slăbiciunile ei. Toate casele sunt importante în căutarea lor după adevăr.
Problema ştiinţei este că prea mulţi oameni din casa ştiinţei au tras
perdelele şi nu pot vedea biserica care este imediat în vecinătate.
Literatura
1. Snow CP. 1959, 1963. The two cultures: And a second look. New York: Mentor, p 11-12.
2. Cum este preluat din: Dampier WC. 1949. A history of science, and its relation with philosophy &
religion, 4th edition. Cambridge: At the University Press, p 181. Translated by me from a French quotation.
3. Hawking S. 2001. The universe in a nutshell. New York, Toronto, London: Bantam Books, p 85.
4. Citat în: Nordenskiöld E. 1928. The history of biology: A survey. Eyre LB, translator. New York:
Tudor Publishing Co., p 426.
5. Citat în: Barber B. 1961. Resistance by scientists to scientific discovery. Science 134:596-602.
6. de Duve C. 1995. The beginnings of life on earth. American Scientist 83:428-437.
7.Pentru o acţiune recentă a Asociaţiei americană pentru avansarea ştiinţei vedeţi: Frazier K. 2003.
AAAS Board urges opposing 'Intelligent Design' theory in science classes. Skeptical Inquirer 27(2):5.
8. Chauvin R. 1989. Dieu des fourmis Dieu des étoiles. Paris: France Loisirs, p 214. Engleski prevod je
moj.
9. Lewontin R. 1997. Billions and billions of demons. New York Review of Books 44 (1):28-32. Kurziv
je autorov.

191

10. Hanson RB, Bloom FE. 1999. Fending off furtive strategists. Science 285:1847.
11. Dobzhansky T. 1973. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The American
Biology Teacher 35:125-129.
12. Ayala FJ. 2004. Teaching science in the schools. American Scientist 92:298.
13. Eldredge N. 2000. The triumph of evolution and the failure of creationism. New York: W. H.
Freeman and Company.
14. Sagan, C. 1996. The demon-haunted world: Science as a candle in the dark. New York: Random
House.
15. Barrow JD, Tipler FJ. 1986. The anthropic cosmological principle. Oxford, New York: Oxford
University Press, p 613-682.
16. Tipler FJ. 1994. The physics of immortality: Modern cosmology, God and the resurrection of the
dead. New York, London: Doubleday.
17. Ca explicaţie a unui astfel de comportament se oferă conceptul altruismului reciproc, individul care
este în criză vă poate ajuta când sunteţi în criză. Există problema stabilirii treptate a unui astfel de comportament în grup legat de comportamentul unei populaţii, deoarece nu poate funcţiona dacă nu este deja stabilit.
Vedeţi Wilson EO. 1975. Sociobiology: The new synthesis. Cambridge, MA, London: The Belknap Press of
Harvard University Press, p 120-121. Într-un fel acesta este încă un exemplu de părţi interdependente, care
nu pot funcţiona până nu sunt prezente toate componentele necesare.
18. Wilson EO. 1975. Sociobiology: The new synthesis. Cambridge, MA, London: The Belknap Press
of Harvard University Press.
19. Dawkins R. 1976, 1989. The selfish gene, new edition. Oxford, New York: Oxford University Press.
20. Pentru evaluarea punctului de vedere a lui Dawkins vedeţi: McGrath A. 2005. Dawkins' god: Genes,
memes, and the meaning of life. Malden, MA, Oxford: Blackwell Publishing.
21. Wilson EO. 1978. On human nature. Cambridge, MA, London: Harvard University Press, p 188.
22. Trei referinţe bune pentru această luptă vedeţi în: (a) Brown A. 1999. The Darwin wars: The scientific battle for the soul of man. London: Touchstone; (b) Ruse M. 2000. The evolution wars: A guide to the
debates. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, p 203-230; (c) Segerstrlle U. 2000. Defenders of the
truth: The battle for science in the sociobiology debate and beyond. Oxford, New York: Oxford University
Press. Această ultimă referinţă este atotcuprinzătoare.
23. Despre aceasta se va vorbi în capitolul 6.
24. (a) Segerstrlle U. 2000. Defenders of the truth: The battle for science in the sociobiology debate and
beyond. Oxford, New York: Oxford University Press, p 23; (b) Wilson EO. 1994. Naturalist. Washington, DC,
Covelo, CA: Island Press/Shearwater Books, p 307.
25. Gould SJ. 2002. Rocks of ages: Science and religion in the fullness of life. New York: Ballantine
Books. Există indicaţia că Gould că poate nu a sprijinit religia întotdeauna cum a făcut-o aici.
26. Maynard Smith J. 1995. Genes, memes, & minds. The New York Review of Books 42(19):46-48.
27. Cum este citat în: Ruse M. 2000. The evolution wars: A guide to the debates. New Brunswick, NJ:
Rutgers University Press, p 231-232.
28. (a) Segerstrlle U. 2000. Defenders of the truth: The battle for science in the sociobiology debate and
beyond. Oxford, New York: Oxford University Press, p 29-30; (b) Shermer M. 2001. The evolution wars.
Skeptic 8(4):67-74; (c) Wilson EO. 1994. Naturalist. Washington, DC, Covelo, CA: Island Press/Shearwater
Books, p 338.
29. Matei 18:15-17.
30. Lumsden CJ, Wilson E. O. 1981. Genes, mind and culture: The coevolutionary process. Cambridge,
MA, London: Harvard University Press.
31. (a) Maynard Smith J, Warren N. 1982. Models of cultural and genetic change. Evolution 36:620-627;
(b) Segerstrlle U. 2000. Defenders of the truth: The battle for science in the sociobiology debate and beyond.
Oxford, New York: Oxford University Press, p 162-164.
32. Interviu preluat în: Segerstrlle U. 2000 Defenders of the truth: The battle for science in the sociobiology debate and beyond. Oxford, New York: Oxford University Press, p 165-166.
33. Ruse M. 2000. The evolution wars: A guide to the debates. New Brunswick, NJ: Rutgers University
Press, p 224.
34. Kitcher P. 1985. Vaulting ambition: Sociobiology and the quest for human nature. Cambridge, MA,
London: The MIT Press, p ix, 9, 333.
35. Alcock J. 2001. The triumph of sociobiology. Oxford, New York: Oxford University Press.
36. Beckwith J. 2001. Triumphalism in science. American Scientist 89:471-472.
37. (a) Bednekoff PA. 1997. Mutualism among safe, selfish sentinels: A dynamic game. The American
Naturalist 150:373-392; (b) Clutton-Brock TH, et al. 2001. Effects of helpers on juvenile development and
survival in meerkats. Science 293:2446-2449; (c) Clutton-Brock TH, et al. 1999. Selfish sentinels in cooperative mammals. Science 284:1640-1644.

192

38. Pentru două încercări recente nereuşite vedeţi: (a) Hamer DH. 2004. The God gene: How faith is
hardwired into our genes. New York, London: Doubleday; (b) Newberg A, d'Aquili EG, Rause V. 2002. Why
God won't go away: Brain science and the biology of belief. New York: Ballantine Books.
39. De exemplu: Gander EM. 2003. On our minds: How evolutionary psychology is reshaping the
nature-versus-nurture debate. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
40. Wright R. 1994. The moral animal: Evolutionary psychology and everyday life. New York: Vintage
Books, p 378.
41. Rose H, Rose S, editors. 2000. Alas, poor Darwin: Arguments against evolutionary psychology. New
York: Harmony Books.
42. Wegner DM. 2002. The illusion of conscious will. Cambridge, MA, London: Bradford Books.
43. Thornhill R, Palmer CT. 2000. A natural history of rape: Biological bases of sexual coercion.
Cambridge, MA, London: The MIT Press.
44. Ghiselin MT. 1974. The economy of nature and the evolution of sex. Berkeley, Los Angeles:
University of California Press, p 247.
45. Provine, WB. 2001. La prelegerea la care am fost prezent, în Campusul Riversaid al Universităţii
California, 5 aprilie.
46. (a) Gould SJ. 1989. Wonderful life: The Burgess shale and the nature of history. New York, London:
W. W. Norton & Company, p 323; (b)Huxley A. 1937. Ends and means. New York, London: Harper &
Brothers Publishers, p 316.
47. Sokal AD. 1996. Transgressing the boundaries: Towards a transformative hermeneutics of quantum
gravity. Social Text 46/47; 14(1,2):217-252.
48. Raportul despre incidentul ciudat vedeţi: (a) Editors of Lingua Franca. 2000. The Sokal hoax: The
sham that shook the academy. Lincoln, NE, London: University of Nebraska Press; (b) Segerstrlle U. 2000.
Science and science studies: Enemies or allies? In: Segerstrlle U. editor: Beyond the science wars: The missing discourse about science and society. Albany, NY: State University of New York Press, p 1-40.
49. Dezbătut în capitolul 6.
50. Gross PR, Levitt N. 1994, 1998. Higher superstition: The academic left and its quarrels with science.
Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
51. Gross PR, Levitt N. 1994, 1998. Higher superstition: The academic left and its quarrels with science.
Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, p 34.
52. Pentru informaţii despre acest război fascinant vedeţi patru referinţe: (a) Brown JR. 2001 Who rules
in science: An opinionated guide to the wars. Cambridge, MA, London: Harvard University Press; (b) Collins
H, Pinch T. 1998. The golem at large: What you should know about technology. Cambridge, New York:
Cambridge University Press; (c) Collins H, Pinch T. 1998. The golem: What you should know about science,
2nd edition. Cambridge, New York: Cambridge University Press; (d) Gross PR, Levitt N, Lewis MW, editors.
1996. The flight from science and reason. New York: The New York Academy of Sciences; (e) Koertge N,
editor. 1998. A house built on sand: Exposing postmodernist myths about science. New York, Oxford: Oxford
University Press; (f) Sokal A, Bricmont J. 1998. Fashionable nonsense: Postmodern intellectuals' abuse of science. New York: Picador USA.
53. Pentru continuarea discuţiei despre această glumă vedeţi: Forman P. 1995. Truth and objectivity, part
1: Irony; part 2 Trust. Science 269:565-567, 707-710.
54. Vedeţi capitolele 3 şi 5.

193

Capitolul 8

Punere cap la cap
Înţelesul vieţii constă în faptul că e lipsit de
sens să spui că viaţa nu are sens.
Neils Bohr, fizician

Partea bună a ştiinţei
Două tinere s-au confruntat cu tragedia că nu puteau să se lupte cu
germenii care ne pândesc pretutindeni în jurul nostru. Erau ca şi cunoscutul “bubble - boy” care a supravieţuit acestei calamităţi 12 ani, trăind
într-o bulă de plastic (bubble) care-l ferea de germeni. Mulţi copii cu
această afecţiune cumplită nu-şi serbează prima zi de naştere. Aceşti
nefericiţi au o genă defectă care dereglează funcţionarea celulelor albe
care luptă împotriva germenilor. Din fericire, pentru cele două fete uimitoarea inginerie genetică le-a venit în ajutor. Unele din celulele lor au
fost eliminate, au fost modificate genetic pentru a produce genele adevărate şi întoarse fetelor, unde au crescut oferind rezistenţa necesară. Încă
un triumf al ştiinţei! Acestea nu sunt proceduri simple, iar acest tip de
terapie are propriile ei probleme. Uneori virusul care este folosit la transferul genelor poate provoca complicaţii, dar oamenii de ştiinţă nu
renunţă. Noile moduri de abordare includ încercarea de a se modifica
viruşii, transfer direct al genelor şi repararea genelor prin utilizarea sistemelor de corecţie şi editare din celule, pe care le-am menţionat mai
devreme.2
Folosind ingineria genetică, oamenii de ştiinţă sunt capabili să modifice ADN-ul la o serie de organisme, aşa încât ei fac mai mult decât am
dori noi să facă. Modificarea genetică a microbilor poate produce vaccinuri, hormoni cum este insulina, care controlează zahărul în metabolism şi interferonul, care produce rezistenţă la infecţiile virale. Suntem în
stare să dezvoltăm porci mai mari şi şoareci şi vaci care produc mai mult
lapte. Multe plante sunt modificate, incluzând şi noul orez auriu, care
produce vitamina A. Am produs fructe care rămân mai mult timp
proaspete şi bumbac care are o toxină împrumutată de la un microb şi
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care-l face mai rezistent la insecte. Binenţeles există o mare teamă ca
unele din aceste noi specii de noi organisme ar putea cauza o catastrofă
biologică generală cu infecţii sălbatice sau reproducere care nu se mai
poate controla. Aceasta este o mare îngrijorare care nu se poate uşor înlătura şi ilustrează puterea ştiinţei.
Când istoria va vorbi despre marile descoperiri ale secolului 21, fără
îndoială va include şi aranjarea a mai mult de trei miliarde de baze ADN
găsite în formula genetică a omului. La oameni s-au descoperit 30.000
gene, probabil mult mai multe, care efectuează tot felul de funcţii
diferite. De exemplu, opt dintre ele sunt legate de ceasul nostru biologic
care reglează hormonii noştri, temperatura şi formele somnului. Clonarea
mamiferelor este încă o realizare impresionantă, însă, deocamdată se
clonează doar corpul fizic al organismelor. Până acum ştiinţa a realizat
puţin la clonarea creierelor noastre.
Succesele impresionante ale ştiinţei nu sunt limitate la ingineria
genetică. Oriunde ne-am întoarce vedem dovezile succesului ştiinţei,
care împreună cu progresul tehnologic fantastic ameninţă ca noi să
devenim nesemnificativi. Este de ajuns a aminti computerul, telescopul
lui Hubble sau Mars rover ca să înţelegem că ştiinţa este cea mai reuşită,
dacă nu şi cea mai reuşită activitate umană. Nu trebuie să mai risipim
timp pentru aceasta. În multe domenii ştiinţa are mult succes.
În ultimile două capitolele am dat exemple cum ştiinţa urmăreşte paradigmele închise şi că poate fi foarte exclusivistă. Când observăm imaginea completă, trebuie să avem în vedere şi aspectele bune ale ştiinţei,
cum sunt numeroasele ei descoperiri fascinante şi folositoare. Succesele
ştiinţei sunt legendare, şi tot mai greu este să afli pe cineva care nu gândeşte că ştiinţa în general privită, este un lucru bun.
Unde este Dumnezeu? Şi de ce există atâta suferinţă?
Am fost prezent la o adunare mare a seculariştilor la care un vorbitor
a rugat pe aceia care se roagă la Dumnezeu,acesta să facă ca el să crească
20 centimetri în timpul discursului său.3 Desigur că nu s-a întâmplat aşa.
Unde este Dumnezeu? A fost conceptul Întoarce rugăciunea pentru
ateişti - formaţi numărul, dar nimeni nu răspunde! Oamenii de ştiinţă seculari deseori pun două întrebări despre Dumnezeu: Unde este El? şi
Cum ar putea Dumnezeu, deosebit de bunul Dumnezeu al Bibliei să permită atâta suferinţă în natură? Acestea sunt într-adevăr întrebări serioase,
legate bineînţeles de problema despre Dumnezeu.
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Cu toate că există multe dovezi, care arată spre un designer inteligent,
Creator, de fapt Dumnezeu, uneori, în discuţiile despre aceste lucruri se
pune întrebarea cine l-a făcut pe Dumnezeu şi ce a făcut El înainte de a
începe să creeze? Se spune că Sfântul Augustin avea răspuns la această
ultimă întrebare. Înainte de creaţiune, Dumnezeu a pregătit iadul pentru
cei care pun o astfel de întrebare! Întrebarea despre cine l-a creat pe
Dumnezeu nu este validă, atunci creatorul nu este de fapt creator a tot şi
cineva a rebuit să-l creeze pe creator ş.a.m.d. la infinit. Această întrebare
poate subînţelege că dacă nu ştim cine l-a creat pe creator sau de unde a
venit Dumnezeu, informaţiile noastre sunt slabe şi ar putea să nu fie nici
un creator. Dar aceasta poate fi uşor balansată întrebând de unde a apărut
universul? În contextul conceptelor complicate, cum este relaţia dintre
timp şi spaţiu, cum sunt ilustrate ideile despre relativitate4 ale lui
Einstein, întrebările noastre obişnuite despre natură şi timpul primului
început pot fi fără sens.
Întrebarea de ce există ceva în loc să nu existe nimic este foarte reală.
Nici ştiinţa nici teologia nu au produs nici un răspuns bun la întrebarea
despre primul început, dar cu toţii suntem siguri că ceva există cu adevărat. Ignoranţa noastră ar putea crea o doză de umilinţă sănătoasă când
ne gândim cât de neadecvată este cunoaşterea noastră.
Întrebările unde este Dumnezeu şi de unde a venit universul sunt
reale, dar nu sunt deloc aceleaşi întrebări fie că Dumnezeu sau universul
există. Doar pentru că nu ştiu unde este Dumnezeu sau de unde a venit
universul nu înseamnă că ele nu există! Eu doresc foarte mult să accept
multe lucruri, chiar dacă nu ştiu de unde provin ele. Dacă mă aleargă un
crocodil imens, sunt gata să accept că el există, înainte de a şti de ce, cum
şi de unde vine el. Tot aşa în natură vedem dovezi ale unui Designer,
chiar dacă nu ştim cum, de ce sau de unde a venit Designerul.
Noi nu ştim unde este Dumnezeu. În ciuda acestei lipse serioase aceia
care cred că El există sunt într-o majoritate covârşitoare. Deşi există
diferite definiţii ale lui Dumnezeu. Studiul Gallup din 1996 indică că
96% din adulţii din Statele Unite cred în Dumnezeu5 şi religia este un
fenomen aproape universal peste tot în lume. În cercetrea despre existenţa lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere că absenţa unei dovezi nu
este totuna cu dovada absenţei. Cu toate că nu-l putem vedea pe
Dumnezeu, există o abundenţă de dovezi convingătoare că El există. Noi
nu trebuie să vedem pe Dumnezeu ca să credem în El. Dacă într-un
luminiş într-o pădure deasă găsesc o grădină bine îngrijită, fără buruieni
şi cu şiruri de flori şi legume; poate că nu văd grădina, dar grădina este
dovada că el sau ea există. Tot aşa dacă cercetez o casă unde a fost un
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incendiu şi văd grinzile arse, acoperişul ars sunt sigur că acolo acolo a
fost un incendiu, chiar dacă nu văd nimic în acel moment. Dovezile pot
fi atât de evidente că nu vor lăsa nici un dubiu.
Putem întreba legitim, dacă există Dumnezeu, de ce El nu se face
văzut? Nu avem multe informaţii despre aceasta, dar o sugestie atractivă
este că Dumnezeu, în contextul războuilui dintre bine şi rău, îl izolează
pe El pentru a proteja libertatea de alegere. În această controversă libertatea noastră de alegere şi dreptatea lui Dumnezeu ar putea fi compromisă dacă Dumnezeu ne-ar domina şi manipula prea mult deciziile. O
analogie crudă este: dacă un tată stă în bucătărie zi după zi pentru a fi
sigur că nu ajung copiii la cutia cu părjituri, copii vor avea puţină libertate de alegere, fie că mănâncă sau nu prăjituri. Mai mult, copiii nu pot
avea o şansă de a învăţa despre integritate şi să practice tăria de caracter
prin statul deoparte de prăjituri, deoarece aceasta este lucrul drept pe care
gândesc să-l facă. Noi putem să învăţăm o mare lecţie de viaţă mult mai
bună dacă suntem independenţi decât atunci când suntem constant
supravegheaţi. Un asemenea argument poate nu cântăreşte prea mult
dacă ai un punct de vedere pur mecanicist faţă de lume şi nu crezi în nici
un fel de divinitate, dar pentru alte argumentări poate fi foarte important.
Dacă Dumnezeu are nevoie să ne ofere libertatea să-L acceptăm sau săL respingem, El poate sta în afara imaginii. Sau poate fi un număr ale
altor motive. În timpul bătăliei soldaţii nu înţeleg mereu planul de război.
Apoi există problema suferinţei. Cum poate Un Dumnezeu atotputernic şi bun, în special ca cel descris de Biblie, să creeze o lume cu atâta
sufrinţă şi durere? O serie de oameni de ştiinţă simt că prezenţa răului
moral, teama, durerea şi calamităţile naturale, cum sunt cutremurele, care
omoară mii dintr-o dată, combat conceptul unui Dumnezeu creator, bun
şi inteligent . La aceste probleme putem adăuga oamenii mâncaţi de
rechini, copii care mor de cancer şi viermii paraziţi. Cu toate că există
dovezi clare despre un designer inteligent, nu sunt toate lucrurile bune.
Mult s-a scris despre problema suferinţei în prezenţa unui Dumnezeu
creator bun. Aş dori să enumăr câteva soluţii, dar acestea sunt doar nişte
sugestii:
a) Cu toate că ar fi bine să nu avem nici teamă nici durere, fără ele ar
fi un dezastru. Durerea şi teama par a fi necesare pentru a ne proteja de
răniri, cum ar fi arderea mâinilor când lucrăm pe lângă foc sau la mare
căldură.
b) De răul moral, cum este nedreptatea, n-ar trebui învinovăţit
Dumnezeu, când avem libertatea de alegere şi când putem face răul. Nar trebui să-l învinovăţim pe Dumnezeu pentru alegerile greşite mai mult
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decât l-am învinovăţi pe arhitectul unei case, când locatarii ei îi dau foc.
Problema libertăţii de alegere este vitală aici, ca şi problema existenţei lui
Dumnezeu menţionată mai sus. Adevărata libertate de alegere cere ca
răul moral să fie permis. În loc de o fiinţă umană, Dumnezeu ar fi putut
crea numai o creatură sub-umană, ceva asemănător maimuţei, fără libertatea alegerilor morale, excluzând posibilitatea binelui şi răului, dar o astfel de existenţă pare foarte plictisitoare. Din fericire, avem libertatea de
a alege moral, dar trebuie să înfruntăm de asemenea şi consecinţele
alegerilor noastre.
c) Unii sugerează că suferinţa ajută la dezvoltarea unui caracter virtuos. Uneori aceasta este apărată de premisa că ne amintim mai bine virtuţile câştigate decât cele înnăscute. Suferinţa pe care o experimentăm ne
ajută să ne amintim mai bine efectele răului.
d) S-a sugerat de asemenea că răul calamităţilor naturale poate fi
explicat prin aceea că Dumnezeu se distanţează de creaţiunea Sa, lăsând
natura să-şi urmeze cursul ei. Cu toate că poate fi ceva adevăr în această
concluzie, nu pare să se potrivească cu tipul de Dumneze care se aşteaptă de la o creaţie foarte complexă.
e) Un Dumnezeu creator poate face tot felul de miracole tot timpul
pentru a împiedica suferinţa. Însă, am putea foarte bine, dacă Dumnezeu
ar manipula natura atât de mult şi face atât de multe minuni, să pierdem
conceptul cauză- efect. Calamităţile ar putea servi să ne amintească că
există raţionalitate şi cauză şi efect în univers. Dacă universul nu s-ar
baza pe ordine, este îndoielnic că gândirea logică ar mai fi posibilă.
f) Suferinţa pe care o vedem la organisme cum sunt bolile infecţioase,
cancerul şi chiar vânatul carnivorilor, poate fi rezultatul variaţiei biologice minore, în special mutaţiilor dăunătoare şi nu datorită intenţiilor şi
planificării deosebite ale lui Dumnezeu. Acestea ar putea servi de asemenea pentru a ne aminti că trăim într-un univers raţional unde cauza şi
efectul sunt normale.
Nu avem răspunsuri la toate întrebările despre suferinţa pe care o
vedem în natură în contextul unui Dumnezeu plin de milă. Multe nu
cunoaştem; dar mai sus sunt date unele din explicaţiile posibile.
Unele precauţii faţă de ştiinţă
Există o poveste apocrifă despre un biolog care a devenit renumit prin
dresarea puricilor. Poruncea puricilor să sară şi ei ascultau şi săreau. Întro zi ca să demonstreze prietenilor săi cât de bine a antrenat puricii săi, a
început să le rupă câte un picior fiecăruia din ei, şi atunci le-a spus să
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sară. De fiecare dată puricele a sărit chiar şi când i-a rămas chiar şi un
singur picior. În final i-a rupt şi ultimul picior şi i-a spus să sară şi
binenţeles nu s-a întâmplat nimic. Apoi acel biolog le-a spus prietenilor
săi că de-a lungul anilor a învăţat că atunci când la purici le rupi toate
picioarele, el surzeşte! Aceasta este o interpretare. O altă interpretare este
că puricele n-a sărit pentru că nu mai avea picioare. Aceasta ilustrează
diferenţa între fapte şi interpretare. Faptul că acel purice n-a mai sărit
când a rămas fără picioare reprezintă fapta, acestea sunt datele. Faptul că
a surzit este o interpretare. Una dintre marile confuzii în ştiinţă este că
prea des nu se face diferenţa între fapte şi interpretări. Însă, interpretarea
poate pur şi simplu fi şi un mod de gândire. Ca să descoperim ce se
întâmplă într-adevăr, suntem nevoiţi să facem diferenţa dintre cele două.
Oamenii de ştiinţă de mult timp sunt conştienţi de această problemă
şi cum este amintit, folosesc expresia istoria ştiinţei pentru acele domenii
ale ştiinţei care sunt mai mult de partea subiectivă sau interpretativă.
Acestea sunt domenii unde confirmarea este mai dificilă; unde, de exemplu, nu puteţi mereu face un experiment ca să verificaţi rezultatele. Multe
din acele domenii speculative ale ştiinţei se ocupă de evenimentele din
trecut şi, de obicei, este mai greu să le testezi şi de acolo denumirea de
“istorice.”Domenii cum sunt cosmologia, paleontologia, evoluţia, creaţiunea şi antropologia fizică sunt mai mult de partea istorică. Pe de altă
parte, avem o ştiinţă experimentală, ca: fizica, chimia, şi unele aspecte
ale biologiei, cum este ingineria genetică, unde testarea se poate repeta
uşor în laborator. În preocuparea pentru ştiinţa istorică trebuie să fim
foarte atenţi să nu amestecăm faptele cu interpretările.
Faptul că în ştiinţă domină paradigmele este foarte legat de evaluarea
noastră a întrebărilor despre Dumnezeu. Paradigmele subînţeleg că există
o componentă sociologică în ştiinţă şi ea conduce la întrebări despre puritate, obiectivitate,sinceritate, însuşiri pe care unii oameni de ştiinţă le
acordă atenţei în disciplinele lor. Însă, când, în loc să se manifeste o
gândire individuală independentă, comunitatea ştiinţifică se mută de la
loialitatea faţă de o paradigmă către o puternică loialitate faţă de alta,
cum a fost cazul mişcării continenetelor, nu este greu de crezut că există
o componentă socială de grup însemnată în concluziile ştiinţei.
Schimbarea paradigmelor se interpretează ca progres, dar acest lucru
combate faptul că mişcarea este de regres spre o paradigmă de mult abandonată. Este cazul exemplelor dinainte, apariţia spontană a vieţii şi catastrofele geologice. Cu toate că în acele cazuri noua sau adaptarea vechii
paradigme, se deosebeşte de paradigma veche abandonată, principiile de
bază rămân aceleaşi şi la versiuea veche şi la cea nouă; astfel că ştiinţa
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uneori se întoarce la interpretările abandonate. Pe măsură ce se acumulează noi informaţii ştiinţifice este puţină îndoială că ştiinţa progresează într-un sens general spre adevăr, dar pot fi multe digresiuni secundare, unele chiar foarte lungi, şi pe căi paradigmatice greşite.
După mai multe decenii de studii intensive ale problemelor creaţiunii
şi cu tot respectul pentru toate eforturile ştiinţifice depuse pentru a se
demonstra evoluţia, se pare că ideia că organismele au apărut singure de
la sine şi că au evoluat de la simple la complexe, se confruntă cu probleme ştiinţifice care nu se pot uni. Cu toate că mulţi acceptă evoluţia, este
greu să găsesşti fapte care ar susţine-o, pe când faptele care o combat
sunt foarte însemnate.9 În continuare, mai mulţi oameni de ştiinţă pun
serioase întrebări despre evoluţie şi scriu cărţi despre aceasta.10 Huston
Smith, renumitul profesor de filozofie de la Universitatea din Siracusa
exprimă ceva din acele idei când spune: “Evaluarea noastră personală
este că nici într-o altă teorie ştiinţifică intelectul modern nu are atâta
încredere, întemeiată pe atât de puţine dovezi.”11 Când este vorba despre
dovezile lipsă, evoluţia înaintează.
Se dobândeşte o impresie despre puterile atrăgătoare ale paradigmei
când vedem că unii evoluţionişti sunt atât de încrezători în ciuda atâtor
de puţine dovezi. Douglas Futuyma de la Universitatea din Michigan a
scris cel mai larg răspândit manual despre evoluţie din SUA. În această
carte el spune că: ”Biologii evoluţionişti nu se trudesc să dovedească
realitatea evoluţiei. Ea pur şi simplu nu mai este combătută, şi aceasta
mai mult de un secol.”12 Când ştiinţa manifestă o astfel de atitudine
încrezătoare, îndeosebi în faţa atâtor dovezi însemnate contradictorii, ea
a trecut de la cercetarea adevărului la dogmă. Evoluţia este un simptom
al ştiinţei secularizate care are o încredere exagerată.
Cum am observat deja, ştiinţa are tendinţa de a se izola. Thomas
Huxley a declarat cu o ocazie că nimeni nu poate fi: “şi adevăratul fiu al
bisericii şi soldatul credincios al ştiinţei”13O astfel de atitudine susţine
tendinţa ştiinţei de a fi exclusivistă 14. Oamenii de ştiinţă afirmă că ştiinţa
şi religia sunt domenii separate. Putem să izolăm orice fel de domenii de
informaţii cum sunt literatura, economia şi psihologia, dar dacă ele se
ignoră conştient, cum ştiinţa face aceasta des cu religia, aceasta în final
se poate termina cu o confuzie minoră de-a lungul drumului lung în
găsirea adevărului. Căutarea noastră a adevărului, realităţii şi adevărului
final, cum îl denumesc unii, trebuie să cuprindă cât mai multe informaţii,
îndeosebi când se pun întrebări largi, cum este întrebarea despre apariţia
lumii. Cu cât mai multe posibilităţi analizăm, probabil că putem întâmpina tot mai multe explicaţii corecte.
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Din păcate, tendinţa exclusivităţii şi izolării în ştiinţă este deosebit de
puternică. Din această cauză uneori se întâmplă ca ştiinţa să ofere explicaţii care sunt înanfara cadrului posibilităţilor ei, cum este apariţia vieţii
din informaţiile din atomi sau sociobiologia. Majoritatea oamenilor de
ştiinţă este pe deplin conştientă că ştiinţa este puternică şi este foarte
probabil că oamenii de ştiinţă nu vor renunţa la puterea acestei ştiinţe.
Toate acestea contribuie la un simţământ de superioritate care are tendinţa de a baricada ştiinţa faţă de celelalte domenii de cercetare, care sunt
tot o parte a realităţii. S-a întâmplat ca prea mult succes în ştiinţă să fie
dăunător în căutarea adevărului. Oamenii de ştiinţă sunt autorizaţi să se
specializeze în ştiinţă, dar pot cădea în nenorocire dacă nu recunosc că
unul dintre lipsurile specializării este că ea însăşi limitează o privire de
ansamblu asupra lucrurilor. Puteţi gândi despre puţine lucruri numai din
domeniul propriu strâns al cercetării.
Unii se întreabă dacă ştiinţa este cinstită când exclude superficial pe
Dumnezeu, şi totodată afirmă că ştie adevărul cu privire la întrebarea
despre apariţia lumii. Cu toate că uneori în ştiinţă are loc într-adevăr o
amăgire intenţionată, ceea ce nu trebuie să ignorăm pe deplin, faptul că
se întâmplă foarte rar, poate că nu este un factor important în conflictul
cu privire la întrebarea despre Dumnezeu. Nu trebuie să privim chiar atât
de departe ca să găsim multe fapte necinstite făcute sub steagul religiei
sau a lui Dumnezeu. Problema principală nu este amăgirea intenţionată,
ci ceea ce numim autoamăgire, unde oamenii de ştiinţă sunt siguri că au
dreptate iar că ceilalţi nu au. Dumnezeu se poate exclude pentru că, la
urma urmei, nu toţi oamenii de ştiinţă explică totul fără Dumnezeu? De
exemplu, se pare că autoamăgirea este evidentă atunci când oamenii de
ştiinţă cred că unele organisme au trăit înainte cu sute milioane de ani şi
mai înainte de a se găsi în raportul fosilic,16 deoarece cred că ele au
evoluat de la alte specii şi ştiu că pentru acest lucru este necesar un timp
foarte mare.
Cu toate că oamenii de ştiinţă cred că au dreptate, istoria ne învaţă că
în trecut ştiinţa a greşit deseori. Autoamăgirea nu este doar o problemă a
ştiinţei, ci pentru tot; dar ştiinţa este vulnerabilă la suscesul ei neobişnuit. Ea poate intra uşor în nişte concluzii greşite gândind că are dreptate.
Oamenii de ştiinţă trebuie să acorde mai multă atenţie datelor ştiinţei şi
mai puţin la aceea de a fi de acord cu alţi oameni de ştiinţă.
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Secularismul în ştiinţă
Astăzi ştiinţa afirmă că are o atitudine strict seculară şi Dumnezeu
este exclus din acea imagine. Guru în ştiinţă cum este Stephan Gould,
carcterizează ideea de designer inteligent ca o “înşelătorie” şi “istoric
depăşită”.17 Mai mulţi oameni de ştiinţă cunoscuţi remarcă că înfăţişarea
planului este iluzoriu în natură sau că trebuie să-l evităm. Julian Huxley,
nepotul lui Thomas Huxley, spune:”organismele sunt construite parcă ar
fi cu un scop planificate... acest scop este doar o iluzie.”18 La
Universitatea Oxford Richard Dawkins în cartea sa “Ceasornicarul orb”
(The Blind Watchmaker) spune că “biologia este studiul lucrurilor complicate care arată de parcă sunt planificate pentru un anumit scop”19 La
sfârşitul acestei cărţi încearcă să dovedească că acest lucru nu este aşa.
Laureatul premiului Nobel Francis Crick avertizează că:”Biologii trebuie
să aibă mereu în vedere că ceea ce ei văd nu este planificat ci mai degrabă
este evoluat.”20 Este foarte greu să concluzionăm că aici este un program
de lucru secular. Încă astfel de exemple au fost date la începutul ultimului capitol. Toate acestea indică la ştiinţa care se practică astăzi, avem de
lucru cu o filozofie materialistă seculară, închisă şi nu cu o deschisă cercetare ştiinţifică a explicaţiilor reale despre natură, urmărind datele oriunde ne-ar duce ele. Faptul că jumătate de milion de oameni de ştiinţă
interpretează natura fără Dumnezeu, şi doar o mână dintre ei îl includ ca
o posibilitate, stimulează o părtinire enormă împotriva lui Dumnezeu în
literatura ştiinţifică. Fiecare dovadă despre Dumnezeu sistematic se
omite. Lui Dumnezeu ar trebui să-i dăm “ziua la judecată” în arena ştiinţifică, dacă ştiinţa caută adevărul cu adevărat.
Cu toate că ideea despre o formă a creaţiunii astăzi atrage mult mai
multă atenţie din partea oamenilor de ştiinţă decât în trecut, ea şi pe mai
departe nu este bine venită şi unii lideri ai ştiinţei denigrează acest concept. Aceasta este, în final o perioadă nou ştiinţifică în care Dumnezeu nu
există sau este irelevant. Cu toate că majoritatea oamenilor de ştiinţă sunt
inteligenţi, amabili şi responsabili, agresiunea seculară nu este moartă.
Unii oameni de ştiinţă niciodată nu obosesc jelindu-se cum biserica a
maltratat pe Galileo din cauza credinţei lui neortodoxe, dar adevărată,
anume că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Galileo a devenit un fel
de icoană pentru modul în care ştiinţa a avut dreptate iar biserica nu, iar
aceasta se poate manifesta şi pentru credinţa în Dumnezeu. Doar cel mai
curajos om de ştiinţă s-ar încumeta să vorbească despre o divinitate care
este activă în natură, cu toate că datele ştiinţifice arată că lucrul acesta
este necesar ca să se poată explica subordonările precise şi complexităţile
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ce le găsim.21 În instituţiile de învăţământ superior, a căror oameni de ştiinţă cred în Dumnezeu, se păstrează tăcerea despre aceasta. Presiunea
colegilor şi teama de batjocoră îi poate opri pe acei 40 % oameni de ştiinţă care cred într-un Dumnezeu ce răspunde la rugăciunile lor22 să editeze
despre El. Sociologul de la Universitatea Washington Rodney Stark
remarcă că:”200 ani durează marketingul că dacă doriţi să deveniţi om de
ştiinţă trebuie să vă eliberaţi de cătuşele religiei.”23 Dacă omul de ştiinţă
proiectează o moleculă organică complexă, aceasta este ştiinţă; dar dacă
Dumnezeu face la fel, aceasta nu este ştiinţă!
Două veacuri de excludere a lui Dumnezeu au lăsat în ştiinţă o matriţă
seculară intelectuală prefăcută care cuprinde teoriile, interpretările şi
chiar şi dicţionarele. Biologul molecular Herbert Yokey de la
Universitatea California, Campusul Berkley, critică atitudinea încrezătoare dar limitată a ştiinţei şi ia în derâdere folosirea “oximoronilor”
(combinare a termenilor contradictorii) cum sunt “evoluţia chimică, supa
primordială... autoorganizarea etc.”24, care crează în creierul nostru
prejudecăţi despre cum a apărut viaţa.
Astăzi ştiinţa pune întrebarea cum a evoluat viaţa şi nu dacă a evoulat.
Dar prin aceasta se sare peste o întrebare cheie despre Dumnezeu.
Componenta seculară puternică în ştiinţă influenţează concluziile la care
se ajunge ca acestea să fie subiective. Se demonstrează că ştiinţa, cum se
practică astăzi, este o combinare ciudată a cercetării naturii şi a filozofiei
seculare care-l exclude pe Dumnezeu. Puteţi să excludeţi pe Dumnezeu
după definiţie, dar aceasta nu funcţionează prea bine dacă Dumnezeu
există!
Este trist pentru că cenzura împotriva lui Dumnezeu este atât de puternică în ştiinţa contemporană. Când biologii lideri evoluţionişti cum
este Richard Dawkins, scriu cartea “Deziluzia lui Dumnezeu”25 (God
Delusion) mesajul este clar. Scientismul, cum se numeşte încrederea
peste măsură în ştiinţă, este foarte activ. Oamenii de ştiinţă, care cred puternic în Dumnezeu, se pot confrunta uneori cu o dilemă grea, deoarece
sunt nevoiţi să întreţină o atitudine seculară şi să se prefacă că sunt atei,
ca să fie acceptaţi de către comunitatea ştiinţifică şi să poată edita în
revistele ştiinţifice.26 În cercetarea acelor domenii ale ştiinţei, care includ
problema despre Dumnezeu, integritatea lor intelectuală poate fi confruntată astfel încât ei să aibă o viaţă secretă a unui agent sub acoperire.
Există speranţa ca, cu cât mai multe dovezi despre Dumnezeu devin
acceptate, cu atât aceşti oameni de ştiinţă să fie capabili să dea frâu liber
credinţei lor şi să ajute la eliberarea ştiinţei din închisoarea pe care singură şi-a creat-o.
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Cineva poate întreba pe bună dreptate dacă ştiinţa are dreptul să se
numească pe sine ca o întreprindere seculară. Cu siguranţă că poate, dar
dacă face aceasta, ar trebui să se ocupe doar de lucrurile seculare. Aceasta
poate fi extrem de dificil de făcut deoarece, din nefericire, cunoaşterea
adesea nu se împarte în compartimente distincte. De exemplu, când ştiinţa încearcă să răspundă la tot, într-un context secular, ea face neintenţionat afirmaţii teologice puternice, cum că Dumnezeu nu există, dar
aceasta aparţine de religie. Izolarea intelectuală în discipline separate
cum sunt arta, religia sau ştiinţa, nu funcţionează atunci când vă întrebaţi
de unde vin toate lucrurile.
Dacă ştiinţa vrea să se definească pe sine ca seculară, ea trebuie să
evite toate domeniile unde întrebarea despre Dumnezeu poate fi implicată şi să stea departe de pronunţarea sentinţelor despre începutul tuturor
lucrurilor, fară a avea dovezi suficiente. Ştiinţa ar trebui să declare cinstit
că este ateistă şi închisă pentru concluzia că Dumnezeu există. Însă, deja
am subliniat mai devreme cum Asociaţia Profesorilor de Biologie n-au
dorit să adopte o atitudine atât de dură.27 Evoluţioniştii deseori afirmă
despre creaţiune că nu este ştiinţă deoarece nu există nici o modalitate de
a evalua miracolele precum creaţia, dar acel argument tinde să-şi piardă
validitatea atunci când ei scriu cărţi precum “Oamenii de ştiinţă împotriva Creaţiunii” (Scientists Confront Creation)28 şi încearcă să evalueze
creaţiunea folosindu- se de ştiinţă. Le pot avea pe amândouă? Cum se
practică astăzi ştiinţa, definiţia ştiinţei este o nebuloasă.
Dintr-o altă perspectivă unii sunt înclinaţi să-i considere pe oamenii
de ştiinţă o bandă ateistă. Realitatea este mult mai complicată. Astăzi
aveţi tot felul de oameni de ştiinţă şi doar câţiva dintre ei sunt şarltani sau
adversari pe faţă împotriva religiei. Trebuie să aveţi în vedere că o parte
din motivele pentru care unii oameni de ştiinţă nu cred în Dumnezeu, este
aceea că experimentele lor, ipotezele şi teoriile deseori nu sunt legate
deloc de întrebarea despre Dumnezeu. Oamenii de ştiinţă doresc să se
ocupe de ceea ce le place să cerceteze în natură. Acel lucru este specialitatea lor şi se simt cel mai bine în acel domeniu. Multă ştiinţă, cum de
exemplu sunt schimbările chimice care au loc atunci când cimentul se
întăreşte, se poate cerceta fără a se preocupa de întrebările despre
Dumnezeu. Legile naturii permit multă ştiinţă fără o aluzie directă la El.
Însă, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există; aceasta poate însemna că
Dumnezeu nu este aşa de simplu, ca ceva din cadrul ştiinţei noastre.
Întrebarea despre Dumnezeu este mai interesantă atunci când punem
întrebări mai grele, ce fel şi cum legile naturii au ajuns într-un astfel de
model, care permite universul nostru sau cum a apărut viaţa.
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Tabelul 8.1 - DOVEZI ŞTIINŢIFICE PENTRU DUMNEZEU
CATEGORIADESCRIEREA
1.MATERIA De ce materia este organizată în particule subatomice, care
urmează legi permiţându-le să formeze peste 100 de elemente, care produc
materia pentru univers la fel de bine ca atomii, moleculele şi schimbările chimice necesare pentru viaţă? Materia ar fi putut fi haotică, fără legi. Legile indică
o planificare inteligentă. De ce masa atomică a particulelor este deseori exact
cea care este necesară pentru o precizie de doar o parte dintr-o mie?
2. FORŢELE Valoarea foarte precisă şi a acţiunii celor patru forţe de bază în
fizică este exact aceea care permite un univers corespunzător pentru ca viaţa să
poată exista. Valoarea gravitaţiei ca şi relaţia ei cu forţa electromagnetică trebuie
să fie extrem de precisă, altfel soarele n-ar mai da căldura şi lumina necesară
Pământului. O asemenea precizie seamănă mai mult cu designul lui Dumnezeu.
3.VIAŢA Cele mai simple organisme vii sunt atât de complicate şi complexe că
nu pare posibil că ele ar fi putut apare fără o planificare inteligentă.
Complexitatea include: ADN, proteine, ribozomi, căile biochimice, codul genetic şi capacitatea de reproducere a tuturor acesto-ra, incluzând un sistem de verificare şi editare pentru duplicarea ADN-ului.
4. ORGANELE În toate organismele găsim multe sisteme cu complexitate ireductibilă. Acestea au părţi interdependente care nu pot funcţiona până nu sunt
prezente toate părţile necesare. Exemple ar putea fi mecanismul de autofocalizare şi autoexpunere a ochiului la fel de complicat ca şi creierul nostru etc.
Părţile individuale nefolositoare ale acestor sisteme nu au valoare de
supravieţuire, deci ar cere o planificare a unui designer.
5. TIMPUL Erele foarte lungipropuse pentru Pământ şi univers sunt prea scurte
pentru evenimentele improbabile presupuse de evoluţie. Calculele indică că
vârsta de 5 miliarde de ani a Pământului este de o mie de miliarde de ori mai
mică decât timpul cerut pentru producerea unei singure molecule specifice prin
şansă. Dumnezeu pare necesar.
6. FOSILELE În cea mai mare parte a timpului evolutiv, practic n-a avut loc
evoluţia, apoi spre sfârşitul acestuia, care reprezintă mai puţin de 2% din timpul
evolutiv, apar cele mai multe fosile de încrengături de animale, ceea ce numim
Explozia Cambriană. Mai mult, nu găsim nici un strămoş semnificativ pentru
aceste încrengături. Multe alte grupe majore apar de asemenea brusc ca şi atunci când ar fi fost create. Evoluţioniştii propun puţini intermediari, dar dacă
evoluţia ar fi avut loc, raportul fosilic ar fi trebuit să fie plin de tot felul de intermediari încercând să evolueze.
7. MINTEA Mintea are caracteristici petru care ştiinţa are mari dificultăţi în a
le analiza; şi de aceea ele indică la o realitate dincolo de nivelul naturalistic spre
un Dumnezeu transcendent. Libertatea noastră de alegere, dacă este cu adevărat
liberă, cu care cei mai mulţi sunt de acord, este deasupra principiului normal din
ştiinţă cauză-efect. Alţi factori includ conştiinţa noastră, sentimentul că existăm
şi percepţia că realitatea are însemnătate. De asemenea avem un simţ al binelui
şi răului, dragoste şi grijă faţă de alţii. Nu veţi găsi aceste caracteristici nobile
ale minţii la materia obişnuită.
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Un număr mare de oameni de ştiinţă fac legătura între evoluţie şi
Dumnezeu. La aceste forme de abordări puteţi avea şi un semisecularism
ştiinţific şi pe Dumnezeu, care rezolvă cele mai grele probleme ale
evoluţiei, cum sunt: apariţia vieţii şi Explozia Cambriană. Sunt propuse
şi alte diferite idei; 29 însă, nu veţi găsi astfel de idei promovate în manualele de ştiinţă standard şi reviste. Astfel de idei nu sunt compatibile cu
secularismul ştiinţific idealist prezent. Mai departe, în contextul problemelor principale cu care se confruntă evoluţia, dacă îl aveţi pe
Dumnezeu care este activ în natură, rezolvând acele probleme, atunci
există o mică nevoie de o teorie generală a evoluţiei! O dată ce îi permiteţi lui Dumnezeu să intre pe scenă se schimbă întreg orizontul, şi
mulţi oameni de ştiinţă se opun acestui lucru. A-l include pe Dumnezeu
într-un fel oarecare înseamnă a distruge autonomia ştiinţei.
Alţi oameni de ştiinţă aleg să trăiască în două lumi diferite în acelaşi
timp; specific în două domenii filozofice ale realităţii, unul care îl include
pe Dumnezeu, şi alta care-l exclude. Aceasta poate fi amuzant, dar nu
este calea de a se găsi adevărul. Adevărul nu se poate contracara pe sine.
Există Dumnezeu sau nu. Pe scurt atitudinea seculară actuală a ştiinţei
introduce o părtinire serioasă şi nu susţine convingerea multor oameni de
ştiinţă; însă, a arăta spre Dumnezeu nu este considerat ştiinţific. Această
atitudine este un punct de vedere limitat care compromite afirmaţia ştiinţei că ea ar căuta adevărul. De exemplu, dacă Dumnezeu există, ştiinţa
niciodată nu-l poate găsi, atâta timp cât ştiinţa îl exclude din domeniul ei
de cercetare. În acest domeniu de cercetare, ştiinţa nu mai respectă liberatatea academică şi şi-a pierdut credibilitatea. În ştiinţă lăsaţi ca datele
din natură să vorbească despre ele, incluzând posibilitatea că există şi
Dumnezeu. După părerea mea aceasta ar fi o abordare ştiinţifică mult mai
deschisă şi mult mai bună.
Dovezile ştiinţifice despre Dumnezeu
Multe fapte ştiinţifice indică faptul că trebuie neapărat să existe o
formă perceptivă intelectuală care a planificat tot ceea ce găsim. Unii pot
simţi că aici ne ocupăm de ştiinţa istorică, dar nu este aşa. Majoritatea
faptelor, cum sunt forţele fizice şi biochimia complexă, aparţin unei
forme a ştiinţei observabile, experimentale şi repetabile. Aici avem un
mare avantaj de a ne ocupa de fapte şi nu de ficţiuni. Despre numeroase
dintre aceste dovezi am vorbit deja,30 şi nu ne mai repetăm, dar să recapitulăm câteva dintre cele mai importante puncte. Ele sunt enumerate în
Tabelul 8.1.
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1) De ce materia s-ar organiza prin legi care permit interacţiunea particulelor subatomice, cum sunt quarţii, neotronii şi protonii cu parametrii
foarte precişi, care ajută la formarea a cel puţin o sută de elemente?
Aceste elemente multilaterale au capacitatea de a interacţiona unele cu
altele, dând astfel materia universului şi moleculele şi schimbările chimice absolut necesare pentru viaţă. Materia nu este necesar să existe şi
nu are nevoie de astfel de legi complexe, care o controlează ca să existe.
Ea ar putea fi pur şi simplu o masă fără formă de elemente haotice, dezorganizate. Legea şi ordinea, cum se observă în atomi şi la părţile lui, ne
sugerează că au fost concepuţi pentru univers cu scop. De exemplu, masa
protonilor trebuie să fie exactă în a mia parte, pentru a avea elementele
care formează universul.
2) Domeniul activităţii şi valorile precise constante a patru forţe fizice de bază, desigur că nu au putut apare la voia întâmplării, cu toate că,
unii oameni de ştiinţă sugerează aceasta. Fără acele caracteristici precise
n-am fi avut un univers capabil pentru viaţă. Dacă valoarea forţei electromagnetice sau gravitaţiei ar fi doar cu puţin diferită, atunci ar fi catastrofal pentru Soarele nostru. Soarele nostru, deja de mult timp ne
aprovizionează cu o cantitate de lumină şi căldură favorabile. Nu doar că
suntem la distanţa potrivită de el; dar dacă forţele fizice s-ar schimba
doar nesemnificativ, Soarele şi tot restul universului ar ajunge la colaps
instantaneu. Mai departe, poziţia celui mai imporatnt element - carbonul
în schema formării elementelor, se pare că este făcută cu scopul de a permite viaţa.
3) Apariţia vieţii este o problema care tulbură cel mai mult pe adepţii
evoluţiei orga-nice. Ştiinţa nu poate să ofere nici un scenariu convingător prin care viaţa ar fi putut să apară singură de la sine. Există speculaţii,
dar ele sunt nesemnificative, când se ia în vedere o mulţime de molecule
deosebite necesare, apariţia informaţiilor complexe ale ADN-ului, minunăţiile ribozomilor, complexele căi biochimice, sistemele de corecţie şi
codul genetic. Dar problema este şi mai dificilă când priviţi toate părţile
celulei şi dacă aveţi viaţă, toate acestea ar trebui să fie capabile de reproducere ca să apară organisme noi asemănătoare. Cum au putut toate acestea să se întâmple de la sine? Desigur, pare că a acţionat o formă de
designer inteligent.
4) Când ajungem la organismele înaintate, în faţa interpretării
mecaniciste apar probleme noi. Doar creierul uman are 100 miliarde
celule nervoase, care leagă 400.000 kilometri de fibre nervoase cu 100
miliarde conexiuni. Ca şi la cipurile computerelor, trebuie să aveţi
corecte conexiuni pentru ca să funcţioneze corect. Când cercetăm ochiul
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avansat, nu pare că ele ar fi putut evolua. Ochiul avansat are multe sisteme complexe, cum este biochimia retinei sensibilă la lumina integrată
sau însuşirile autoexpunerii şi autofocalizării, care se compun din multe
componente care nu ar funcţiona şi nu ar avea valoare de supravieţuire
până când nu ar avea toate părţile necesare. Vederea în culori este încă un
exemplu de complexitate, deoarece capacitatea de a deosebi diferite
culori în retină nu ar permite văzul în culori dacă nu ar avea mecanismul
cerebral, care analizează diferitele culori. Trebuie să existe şi să
funcţioneze corect şi receptorii specifici şi analizatorii, pentru ca acest
sistem să aibă valoare de supra-vieţuire.
5) Cu toate că timpul este un factor important în majorarea şansei
pentru evenimentele evolutive incredibile, se demonstrează că atunci
când se evaluează cantitativ, eonii timpului presupuşi pentru vechimea
pământului şi universului sunt total neadecvaţi. Calculele arată că ar trebui în medie 1023 ani tuturor oceanelor de pământ pentru a produce o
moleculă de proteină specifică din deja prezenţii aminoacizi. De aici
vechimea planetei de 5 miliarde ani este de 10.000 miliarde de ori mai
mică. Mai departe, este nevoie de cel puţin sute de feluri diferite de molecule de proteină şi multe duplicate ale lor, pentru cea mai simplă formă
de viaţă pe care o cunoaştem, iar ADN-ul în aceste forme este mult mai
complex decât proteina. Apoi avem nevoie de grăsimi (lipide) şi carbohidraţi etc.
6) Se pare că a fost puţină evoluţie de-a lungul 5/6 din timpul evolutiv. Apoi când observaţi raportul fosilic, se demonstrează că majoritatea
fosilelor încrengăturilor de animale apar brusc în Explozia Cambriană,
care durează mai puţin de 2% din timpul evolutiv. Apariţia bruscă a celor
mai importante grupe de plante şi animale nu sugerează că evoluţia a avut
loc vreodată. Dacă evoluţia a avut loc cu adevărat, vă puteţi aştepta la o
continuitate solidă a tuturor felurilor de fosile intermediare a diferitelor
forme încercând să evolueze, dar evoluţioniştii sugerează numai câţiva
intermediari, care arată deseori diferenţe în doar unele părţi ale organismeului şi sunt de o semnificaţie dubioasă. Asemenea dificultăţi cer existenţa unui Creator.
7) Unele aspecte ale minţii noastre indică la o realitate dincolo de limitările normale mecaniciste ale ştiinţei. Ştiinţa a avut puţin succes
ocupându-se de aceasta, indicând că acestea sunt departe de sistemul
simplu al ştiinţei cauză şi efect. Pentru a explica aceşti factori este nevoie
de un Dumnezeu transcendent. Unul dintre aceste mistere este conştiinţa
noastră, sentimentul că existăm. Materia nu pare să aibă asemenea caracteristică. Alt mister este puterea noastră de alegere sau voinţa liberă.
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Dacă alegerea este într-adevăr liberă, cu care majoritatea este de acord,
ea este în afara cauzei şi efectului din ştiinţă. Alt mister este simţul
binelui şi răului, reflectat uneori prin dreptate sau nedreptate. Noi obiectăm împotriva nedreptăţii şi maltratării celor mai slabi, dar aceasta este
în contrast izbitor cu conceptul evoluţiei de competiţie şi supravieţuire a
celor mai adaptaţi. Ca fiinţe umane noi avem idealuri care sunt deasupra
unui astfel de comportament. Pe de altă parte, astfel de dorinţe ar fi exact
ceea ce a r trebui să rămână. De unde provin toate acele caracteristici ale
minţii noastre? Se pare că există un sens şi o bunătate în omenire, care
sunt deasupra a ceea ce găseşte ştiinţa în materie şi pe care evoluţia nu le
poate explica.
Ori există un Dumnezeu care a creat natura ori nu există. Când se
observă toate datele afirmative prezentate aici, care se ordonează de la
precizia forţelor materiei, complexitatea vieţii până la creierele noastre şi
minţile noastre, trebuie să recunoaştem că există o mulţime de dovezi
importante care sunt foarte dificil de explicat dacă nu credeţi în
Dumnezeu. Faptele ştiinţei impun conceptul existenţei unui designer.
Pot ignora oamenii de ştiinţă dovezile ştiinţifice despre
Dumnezeu?
Ştiinţa dă deseori date pe care oamenii de ştiinţă nu le acceptă. Deja
s-au dat exemple: Semmelweiss şi germenul care cauzează febra la
naştere; Mendel şi principiile eredităţii; Wegener şi ideile lui despre
migrarea continentelor şi interpretările catastrofice ale lui Bretz. Toate
aceste exemple ilustrează cum comunitatea ştiinţifică poate susţine concluzii greşite în ciuda faptului că există atâtea dovezi ştiinţifice.
Ambundenţa de idei convingătoare că un designer ca Dumnezeu este
indispensabil; paradoxul este de ce nu editează oamenii de ştiinţă acest
lucru.
Astăzi oamenii de ştiinţă, în esenţă, exclud din ştiinţă orice dezbatere
despre Dumnezeu. Cum s-a mai spus deja, cândva nu a fost deloc aşa,
când uriaşii intlectuali cum sunt: Kepler, Boyle, Pascal, Line şi Newton
au pus temeliile ştiinţei moderne. Ei au descoperit principile şi legile pe
care le-a creat Dumnezeu. Etosul secular al ştiinţei nu susţine convingerile ştiinţifice ale pionierilor, dar nici pe cele ale multor oameni de ştiinţă
de astăzi. Există o fărâmă de adevăr în anecdota că mulţi oameni de ştiinţă cred în Dumnezeu, dar numai în weekend când merg la biserică! Să ne
amintim că 40% cred într-un Dumnezeu care răspunde la rugăciunile lor,
45% nu cred, iar 15% nu sunt siguri de aceasta.31 Astăzi Dumnezeu nu
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mai este la modă în ştiinţă. Am putea probabil explica cel mai bine punctul de vedere secular al ştiinţei ca pe o atitudine sau un fenomen sociologic, mai mult, câţiva învăţaţi au sugerat că uneori evoluţia poate lua
forma unei religii.32 Faptul că Dumnezeu a fost exclus din ştiinţă timp de
un secol şi jumătate, în timp ce ştiinţa n-a fost capabilă să dea un
răspuns satisfăcător în ceea ce priveşte problema originilor, poate fi
obiectul unei îngrijorări profunde.
Ne place să credem că ideile noi sunt cele mai bune şi că trecutul nu
a avut dreptate şi ne putem simţi superiori dacă putem arăta că trecutul a
fost foarte greşit. Dar uneori trecutul este corect şi paradigmele respinse
pot fi din nou acceptate. Imre Lakatos, filozof în ştiinţă din secolul trecut, nu pare a fi sigur de superioritatea prezentului faţă de trecut când
comentează: “În secolul şaptesprezece primele manuscrise de autocritică
sau critica particulară a unor prieteni au fost aruncate la coşul de gunoi.
În epoca noastră de explozie a publicaţiilor, majoritatea dintre noi nu au
timp să-şi citească manuscrisele şi funcţia coşurilor de gunoi a fost preluată de revistele ştiinţifice.”33 N-ar trebui să urmăm curentul “climatului de opinie” şi nu există motive să credem că ceea ce se crede astăzi
adevăr va fi considerat adevăr şi în viitor cu noile idei şi informaţii. Dacă
istoria este vreun indicator, multe din ideile noastre vor fi ridiculizate în
viitor.
Modul de gândire al umanităţii s-a schimbat dramatic în timp.
Alchimia şi vânătoarea de vrăjitoare au avut secolele lor de dominaţie.
Slavă Domnului că au trecut. În antichitate, lideri intelectuali ca Socrate,
Platon şi Aristotel au jucat un rol important în procesul gândirii, de a se
ajunge la adevăr, importanţa conştiinţei şi semnificaţia simţurilor. Apoi,
în lumea apuseană, în timpul Evului Mediu au existat diferite priorităţi în
ocupaţiile intelectuale. Forma de gândire din acea perioadă, cunoscută ca
scolasticism, a acordat atenţie logicii, gramaticii, retoricii, relaţiei dintre
credinţă şi raţiune, respect faţă de autoritate, în special a lui Aristotel. În
prezent avem încă o serie de priorităţi, în care ideile ştiinţifice sunt foarte
acceptate. Unii sociologi au făcut excepţie; ei cred că ştiinţa este în
primul rând o întreprindere subiectivă modelată de fanteziile oamenilor
de ştiinţă. Totuşi, suntem în epoca ştiinţei, iar ştiinţa este predispoziţia
matricii noastre intelectuale prezente. Aş dori să sugerez că prin tot acest
labirint al ideilor umane, care vin şi se duc, există încă date ferme, care
ne ajută să păstrăm urmele spre adevăr şi să găsim datele ştiinţifice abundente şi convingătoare care indică la Dumnezeu. Din fericire avem o
ancoră solidă.
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Problema nu este doar o luptă între un fel de evoluţie şi un fel de
creaţie; ci discuţia este numai un simptom al unei întrebări mai profunde
dacă numai ştiinţa naturalistă (mecanicistă, materialistă) poate da un
punct de vedere despre lume. Această întrebarea produce altă întrebare,
ne-a condus ştiinţa pe o cale greşită excluzând pe Dumnezeu? Eu sunt
aproape sigur că aşa este. Etosul actual al ştiinţei o plasează într-o poziţie intelectuală greşită, care nu permite pe Dumnezeu în imagine,şi o
mulţime de oameni de ştiinţă insistă să rămână acolo în ciuda dovezilor
evidente care dovedesc contrariul. Aceasta conduce la o altă întrebare
grea, de ce s-a întâmplat aşa? Comportamentul oamenilor de ştiinţă sau
al vreunui alt grup de fiinţe umane, este foarte complicat pentru a permite
un răspuns final, dar apar câteva sugesti semnificative:
a) Un motiv, menţionat anterior, este că ştiinţa este studiul faptelor şi
explicaţiilor despre natură şi oamenii de ştiinţă se simt mai pe terenul lor
studiind natura, decât meditând la Dumnezeu. Aceasta este o explicaţie
validă, dar poate fi un motiv minor pentru aceea că ştiinţa respinge pe
Dumnezeu, deoarece oamenii de ştiinţă au tot felul de idei speculative.
Există o mulţime de idei cu adevărat sălbatice în ştiinţă care trebuie
să fie eliminate înainte ca să fie eliminată gândirea despre Dumnezeu.
Existenţa lor indică o serioasă părtinire în etosul ştiinţific actual.
Exemple de astfel de idei speculative ale ştiinţei, am amintit deja, includ:
singularitatea la începutul Big Bang-ului, când legile fizicii nu s-au aplicat; universuri multiple, pentru care nu există dovezi valide; un principiu
cosmologic antropic incomprehensibil; informaţiile din atomi care ar fi
putut crea viaţa sau presupunerea despre evoluţia orga-nismelor, mult
mai înainte ca ele să poată fi găsite în raportul fosilic. Toate felurile de
idei imaginare sunt luate în serios, iar toleranţa pentru fanteziile “doar ca
poveşti”34 din ştiinţă este uneori de neimaginat. Totuşi când se ajunge la
Dumnezeu, în prezent, El nu este permis în această imagine. Oamenii de
ştiinţă se simt mai în largul lor cu datele din natură, dar pentru că ei fac
şi multe speculaţii şi teorii în afara datelor, ar trebui să aibă bunăvoinţă
să considere şi posibilitatea că Dumnezeu există.
b) O a doua sugestie vine din partea respectatului filozof al secolului
douăzeci
Michael Polanyi, care atribuie secularismul din ştiinţă unei reacţii de
constrângere a gândirii medievale. Acea gândire ar fi putut fi foarte limitată. În timpul Evului mediu, Dumnezeu putea fi considerat a fi cauza a
aproape tot. În conformitate cu asemenea idei, El a creat şoarecii ca să ne
înveţe să păstrăm mâncarea departe de ei, şi a creat ploşniţele ca să nu
dormim prea mult. Polanyi afirmă: “Aici eu văd dificultatea, aici este o
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neînţelegere profundă între ştiinţă şi toate celelalte culturi. Cred că
această neînţelegere a fost inerentă în impactul originar al ştiinţei moderne cu gândirea medievală şi că, numai mai târziu, s-a transformat în
patologic.
Ştiinţa s-a răzvrătit împotriva autorităţii. A înlăturat deducţia (raţionament bazat pe premise) de la prima cauză în favoarea generalizărilor
empirice (simţul percepţiei). Scopul ei final era teoria mecanicistă a universului.”35 Pendulul ştiinţei a sunat atât de departe şi a venit secularismul sever. Cum am menţionat mai devreme,36 există sugestii a unui
curent de îndepărtare de secularismul pur ştiinţific; dar numai timpul va
arăta dacă este real acest curent sau doar o variaţie în zgomotul de fond.
c) Mulţi oameni de ştiinţă simt că a permite pe Dumnezeu în imagine
este echivalent cu a renunţa la raţionalizare. Un Dumnezeu imprevizibil
nu se potriveşte cu principiul cauză şi efect al ştiinţei. Însă, acest argument tinde să-şi piardă mult din semnificaţia sa în contextul acceptării
largi a tezei menţionate mai devreme,37că ştiinţa să se dezvolte în lumea
din vest datorită unui fel de Dumnezeu raţional al tradiţiei iudeo-creştine.
Teama de iraţional este îndreptăţită numai dacă postulaţi o divinitate
iraţională.
d) Există probleme sociologice. Unii oameni de ştiinţă care ar lăsa pe
Dumnezeu în imagine ar încuraja un tip de fundamentalism politico-religios de preluare a societăţii, iar ei simt că acest lucru ar fi rău pentru ştiinţă. Dezbaterile îndelungate despre învăţarea creaţiei alături de evoluţie
în şcolile publice din Statele Unite nu se vor încheia până nu se vor lua
în considerare problemele sociologice.
e) Un alt factor ar fi mândria intelectuală a oamenilor de ştiinţă.
Oamenii de ştiinţă au motive să fie mândri de succesul ştiinţei, dar autoritarianismul poate fi foarte contagios într-un climat al succesului. Iubim
puterea, dar dictatorii, liderii intelectuali şi toţi ceilalţi pot avea dificultăţi
în mânuirea cu discreţie a puterii lor. Celebra afirmaţie a istoricului britanic Lord Acton “Puterea tinde să corupă iar puterea absolută corupe
absolut” este încă valabilă. Aceasta nu este problema doar a oamenilor de
ştiinţă; ci a tuturor celor care realizează un succes. În ştiinţă, dacă se
aduce în imagine un Dumnezeu care a creat natura, oamenii de ştiinţă pot
simţi că au pierdut controlul edificiului lor intelectual şi puterea. Însă,
descoperi-rile ştiinţei nu sunt atât de mari ca Dumnezeu să poată fi ignorat, în special atunci când ştiinţa lasă atât de multe întrebări fără
răspuns.
Mândria şi aversiunea faţă de Dumnezeu, care se observă deseori în
punctele de vedere ale oamenilor de ştiinţă, sunt într-un contrast izbitor
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faţă de umilinţa, devoţiunea şi respectul faţă de Dumnezeu, arătate de
geniile care au pus bazele ştiinţei moderne. Am observat aceasta la
Newton,39 şi de asemnea se vede la Kepler când scria odată, în contextul
unei rugăciuni:”Dacă sunt momit de aroganţă datorită frumuseţii faptelor
tale sau dacă am îndrăgit slava proprie printre oameni, în timp ce am progresat în lucrarea predestinată pentru slava Ta, te rog umil să mă ierţi: şi
în sfârşit, binevoieşte prin mila ta să faci ca aceste realizări să conducă
spre slava Ta şi mântuirea sufletelor şi nicăieri să nu fie vreun obstacol
pentru aceasta. Amin.”40 Nu sunt oameni de ştiinţă care pot afirma că
sunt mai mari decât Newton sau Kepler. Aceşti uriaşi intelectuali dau
exemplu despre cum ştiinţa şi Dumnezeu pot acţiona împreună.
f) Factorii, cum sunt egoul personal şi libertatea, pot sta în calea
cunoaşterii lui Dumnezeu, îndeosebi a unui Dumnezeu faţă de care se
poate simţi o responsabilitate. Cum s-a mai amintit în capitolul trecut,
unii lideri ai scriitorilor, cum sunt Gould şi Huxley, vorbesc despre “libertatea maximă” şi “eliberare” care dau un punct de vedere despre o
lume fără sens în care nu există Dumnezeu.
g) Încă un motiv de ce ştiinţa exclude acum pe Dumnezeu este pur şi
simplu pentru că “spiritul ştiinţific” contemporan este o modă în ştiinţa
actuală sau paradigma epocii noastre. Dacă sunteţi om de ştiinţă, se
aşteaptă de la voi ca să vă comportaţi astfel; dar există paznicii autoproclamaţi ai ştiinţei, care nu vor evita să vă avertizeze dacă vă îndepărtaţi de la acea cale. Indiferent ce spun faptele din natură, este mai bine să
nu luaţi în considerare existenţa lui Dumnezeu. Biologul de la
Universitatea de stat din Kansas, Scott Todd, spune în revista Nature:
”Chiar dacă toate faptele arată la un designer inteligent, astfel de ipoteză
este exclusă în ştiinţă pentru că ea este naturalistă.”41 Acest tip de ştiinţă
este o atitudine; ea este o filozofie subiectivă seculară; ea nu permite
omului să urmeze faptele din natură acolo unde ele îl conduc şi o astfel
de ştiinţă nu este bună! Astfel de punct de vedere limitat l-ar exclude pe
Newton şi Kepler din cadrul ştiinţific, pentru că ei l-au inclus pe
Dumnezeu în unele din concluziile lor despre natură, iar concluzia că ei
n-au fost oameni de ştiinţă este o blasfemie. Mai departe, după cum s-a
relatat în ultima parte a capitolului 1, mai mulţi oameni de ştiinţă dezbat
serios existenţa lui Dumnezeu care este activ în natură. Din cauza înclinaţiilor ştiinţifice sociale, precum şi dorinţei de a fi recunoscuţi,
supravieţuirii şi reuşitei în societate, majoritatea oamenilor de ştiinţă se
pot adapta la modelul secular ştiinţific. În ce fel de cutie închisă se află
oamenii de ştiinţă se poate vedea şi din cuvintele fizicianului teoretician
Tony Rothman: ”Când vedem ordinea şi frumuseţea universului şi minu213

natele coincidenţe ale naturii suntem într-o mare ispită să facem un salt
al credinţei din ştiinţă în religie. Sunt sigur că mulţi fizicieni doresc acest
lucru. Dar aş dori şi să recunoască acest lucru.”42 Cu toate că unii oameni
de ştiinţă cred în Dumnezeu, a lua în vedere pe Dumnezeu în domeniul
ştiinţei, astăzi în ştiinţă nu este “cool”. Spiritul religios trebuie să se evite.
Predomină conformismul.
Toate sugestiile de mai sus sunt importante, dar cele mai importante
mi se par ultimile trei. Ştiinţa exclude pe Dumnezeu din cauza factorilor
personali şi sociologici în legătură cu comportamentul oamenilor de ştiinţă şi nu din cauza faptelor ştiinţifice.
De-a lungul celor două secole de ştiinţă modernă, Dumnezeu a fost în
sistemul de explicaţie al naturii. Acum, în ciuda faptului că multe date
arată spre Dumnezeu, El este exclus. După părerea mea, ştiinţa a făcut
cea mai mare eroare a ei acum un secol şi jumătate când a respins pe
Dumnezeu, ca factor explicabil al naturii şi a încercat să explice totul în
felul naturalist mecanicist materialist. Dacă ştiinţa n-ar fi făcut acest
lucru acum n-ar fi fost confruntată cu probleme de nerezolvat şi improbabilităţile care combat interpretările de astăzi (Tabelul 8.1). Există loc
pentru Dumnezeu în ştiinţă.
O sinteză
Are viaţa vreun sens? Degeaba a apărut omenirea? Suntem nişte
rezultate ale întâmplării? Filozoful britanic secularist Bertrand Russell a
scris una dintre cele mai pline de sens descrieri a nonsensului: ”Dar şi
mai fără sens, fără însemnănate, este lumea pe care ştiinţa o prezintă pentru credinţa noastră. Într-o astfel de lume, dacă undeva, idealurile noastre de acum ar trebui să-şi găsească un cămin. Constatarea că omul a fost
un produs al cauzelor care n-au avut viziunea vreunui scop, că apariţia
lui, creşterea lui, speranţele lui şi temerile lui, iubirea lui şi credinţa lui,
sunt doar rezultatele aranjării întâmplătoare a atomilor; că nu există nici
un fel de farmec, nici un fel de eroism, nici o intensitate a gândirii şi a
sentimentului, nu poate să restângă viaţa individului dincolo de mormânt;
că toată truda de-a lungul secolelor, toată consacrarea, toată inspiraţia,
toată strălucirea genului uman sunt destinate dispariţiei în moartea
veşnică a sistemului solar şi întreg templul succeselor omului trebuie să
fie inevitabil îngropate într-un univers distrus - toate acestea, dacă nu
dincolo de dispută, totuşi atât de sigur, că nici o filozofie care speră să
respingă toate acestea nu poate spera că va supravieţui. Doar pe schelele
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acestor adevăruri, doar pe o temelie fermă a unei disperări trainice se
poate clădi căminul sufletului.”43
Sună destul de pesimist! Din fericire datele ştiinţifice care arată la
Dumnezeu (Tabelul 8.1) combat “temeliile tari ale disperării” ale lui
Russel; pe lângă aceasta este foarte greu să dovedeşti că viaţa este fără
sens şi că nu există un scop în ceea ce facem. Cunoscutul filozof de la
Cambridge şi Harvard, din secolul trecut, Alfred North Whitehead combate nonsensul când spune: “Pentru oamenii de ştiinţă, a căror scop este
să dovedească că viaţa este fără sens, este o temă interesantă pentru
studiu.”44 Există realitate dincolo de ştiinţă. Huston Smith remarcă aceasta atunci când spune:” În percepţia modului în care există lucrurile, nu
există un loc mai bun de început decât ştiinţa modernă. Tot aşa, nu există
un loc mai rău pentru sfârşit.”45
Atitudinea seculară a ştiinţei moderne este irelevantă în ceea ce
priveşte cele mai adânci întrebări despre scopul existenţei noastre, conştiinţa noastră, valorile morale, voinţa noastră liberă de a face bine sau rău
şi dragostea şi grija faţă de alţii. La acestea putem adăuga alte mistere
cum sunt curiozitatea, creativitatea sau capacitatea de a înţelege. Aceste
aptitudini pe care ştiinţa nu le-a găsit în materia simplă şi de obicei le
ignoră, dar cu toţii realizăm că acestea fac parte din realitate şi dau sens
vieţii. După cum a ilustrat şi Hubert Yockey, omul nu este numai materie:
“Dacă viaţa este numai materie, atunci crimele lui Hitler, Stalin şi Mao
Tse-tung nu au importanţă. Dacă umanitatea este numai materie, nu este
mai rău să ardă o tonă de oameni decât o tonă de cărbuni.”46 Francis
Collins, care este director la Istitutul Naţional de Cercetare a genomului
uman, şi care a avut mult de-a face cu ilustrarea recentă a formatului
genetic uman (cele trei miliarde de baze ale formulei ADN), crede că “o
putere mare trebuie să aibă un rol în ceea ce suntem şi ceea ce devenim.”
El se întreabă dacă genetica şi biologia moleculară pot “explica cu adevărat cunoaşterea intrinsecă universală a binelui şi răului, comun tuturor
culturilor umane din toate erele... (şi) pentru forma altruistă de iubire care
în greceşte este numită agape?”47
Dacă ştiinţa naturalistă ar fi venit cu modele plauzibile pentru originea materiei, vieţii şi minţii noastre, atunci am lua în serios posibilitatea că nu există Dumnezeu. Însă, ştiinţa seculară tace în aceste domenii
importante, ceea ce implică necesitatea unui designer superior. Deoarece,
se pare că suntem rezultatul unui design, avem motive foarte temeinice
pentru a crede că vieţile noastre nu sunt fără sens şi scop şi că atunci când
murim aceasta nu este totul. Datele ştiinţifice care arată la Dumnezeu de
asemenea implică că, există o lumină la capătul tunelului vieţii.
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Nu pot crede că suntem aici ca urmare a unui accident şi nu pot crede
că Dumnezeu ne-ar fi creat degeaba. Însă, noi avem libertatea de a
decide dacă dorim să credem că viaţa noastră are însemnătate sau nu,
dacă există un scop pentru existenţa umanităţii sau nu, sau dacă există
Dumnezeu sau nu. Este atât de trist că, în ciuda tuturor datelor care indică
la Dumnezeu, mulţi oameni de ştiinţă decid că viaţa nu are nici o însemnătate. Aceştia tind să piardă toată bogăţia, semnificaţia, satisfacţia şi
speranţa ce vin dintr-o viaţă condusă de idealuri înalte; idealuri de bunătate şi grijă faţă de ceilalţi. Aceste idealuri nu pot fi găsite nicăieri în
competiţia dură a evoluţiei şi supravieţuirea celor mai adaptaţi, nici în
interpretarea simplistă mecanicistă a naturii.
Când examinez natura mi se pare că trebuie să existe un Dumnezeu
care a creat lucrurile foarte precise şi foarte complexe pe care le găsim.
Aceasta ar putea include creierele noastre şi puterea intelectuală pe care
o avem pentru a raţiona şi înţelege şi conştiinţele noastre. Ar părea foarte
ciudat ca Dumnezeu să creeze nişte fiinţe atât de inteligente şi să nu lase
vreun fel de comunicare cu ele, aşa că am căutat acel fel de comunicare.
Pentru mine, Biblia pare a fi cel mai bun candidat pentru aceasta, nu doar
pentru sinceritatea şi însemnătatea ei, ci pentru Dumnezeul raţional al
cauzei şi efectului care se află în ea şi care se potriveşte cu ştiinţa raţională a cauzei şi efectului, găsită în univers. Această concluzie se
potriveşte cu tezele larg acceptate, despre care am vorbit mai devreme,
că ştiinţa modernă s-a dezvoltat în lumea de vest datorită tradiţiei
raţionale logice a iudeo-creştinismului, provenită de la Dumnezeul
descris în Biblie. Se poate căuta şi în alte religii mari cum sunt hinduismul, budismul, confucianismul sau sintoismul şi găsim misticism, mulţi
zei, uneori zeii sunt în conflict unii cu alţii, dar nu găsim un Dumnezeu
consecvent ca cel al Bibliei. Acest fel de Dumnezeu este compatibil cu
raţionalitatea pe care o găsim în univers şi în ştiinţă; în particualar, legile
ştiinţei care funcţionează pretutindeni în jurul nostru.
Putem obiecta că pe mai departe trebuie să invocăm “miracolele
iraţionale” ale lui Dumnezeu care este activ în natură, pentru a explica
cum a început viaţa. Dar poate că nu este aşa. Ce poate părea iraţional la
prima vedere pentru noi, poate nu fi aşa când se înţelege mai bine. Mai
mult, asemenea “miracole par a fi destul de rare, şi dacă se întâmplă, nu
ne distrug raţionalitatea realităţii.
Se cere credinţă pentru a crede în Dumnezeu? Da. Dar dacă avem în
vedere toate datele care indică spre un designer, se cere mult mai puţină
credinţă pentru a crede în Dumnezeu decât a crede că toată precizia,
complexitatea şi însemnătatea pe care le găsim au apărut datorită şan216

sei, la întâmplare. Mai mult, trebuie să fie ceva semnificativ în faptul că
Biblia, a cărei miliarde de exemplare tipărite, şi care s-au distribuit de
mai multe ori decât orice altă carte, este cel mai acceptat ghid pentru
viaţă. Cu toate că a fost scrisă de mulţi autori de pe trei continente întrun interval de timp de 1500 ani, consistenţa ei internă este remarcabilă.
Pentru mine, îmbinarea ştiinţei cu Biblia produce cele mai bune răspunsuri la întrebările mele cele mai profunde.
Se pot afirma mereu un set de circumstanţe fericite şi că suntem aici
din întâmplare. Însă, având în vedere improbabilităţile extreme pe care le
subînţelege o astfel de gândire, aceasta nu pare a fi o soluţie rezonabilă.
Este necesară o minte superioară. Prea multe probleme rămân nerezolvate dacă este exclus Dumnezeu. Natura sugerează un Dumnezeu al
designului şi scopului şi că există o însemnătate pentru existenţa noastră.
În prezent ştiinţa cu punctul ei de vedere limitat nu consideră acest punct
de vedere; dar pentru a construi un punct de vedere sănătos despre lume,
ar trebui să evaluăm şi alternativele, nu să le excludem. Ştiinţa ar trebui
să se întoarcă la deschiderea pe care a avut-o când pionierii ştiinţei moderne l-au inclus pe Dumnezeu în imaginea explicării.
Concluzii
În primele două secole ale ştiinţei moderne Dumnezeu a fost inclus în
meniul explicativ al naturii. Acum interpretările oamenilor de ştiinţă s-au
schimbat şi ei îl dau afară. Însă, multe descoperiri ştiinţifice recente arată
un grad de precizie şi o complexitate care, practic ar fi imposibil de explicat pe baza schimbărilor naturale întâmplătoare. Deosebit de importante
sunt reglarea forţelor fizicii, care au exact constantele care permit un
univers locuibil şi numeroasele complexităţi extrem de integrate ale sistemelor biologice. O serie de alţi factori, de asemenea, cer formulări
elaborate, care sunt departe de explicaţiile prin întâmplări naturale
(tabelul 8.1). Toate aceste descoperiri indică spre un fel de design complex al unui pla-nificator inteligent, o fiinţă ca Dumnezeu.
Ştiinţa a descoperit pe Dumnezeu. Datele ştiinţifice indică că
Dumnezeu este necesar. Sper, ca tot mai mulţi oameni de ştiinţă vor permite lui Dumnezeu să se întoarcă în interpretările ştiinţifice.
Literatura
1. Cum este citat în: Horvitz LA. 2000. The quotable scientist: Words of wisdom from Charles Darwin,
Albert Einstein, Richard Feynman, Galileo, Marie Curie, and more. New York, San Francisco, Washington,
DC: McGraw-Hill, p 151.
2. Vedeţi capitolul 3.
3. Discuţia lui Gary Posner din 9 novembar 2001, Atlanta, GA, Center for Inquiry Convention.
4. Vedeţi capitolul 2.

217

5. De exemplu, Shermer M. 2000. How we believe: The search for God in an age of science. New York;
Basingstoke, England: W. H. Freeman and Company, p 21.
6. De exemplu, (a) Emberger G. 1994. Theological and scientific explanations for the origin and purpose
of natural evil. Perspectives on Science and Christian Faith 46(3):150-158; (b) Hick J. 1977. Evil and the God
of Love, 2nd edition. London; Basingstoke, England: Macmillan Press, Ltd.; (c) Lewis CS. 1957. The problem of pain. New York: Macmillan Company; (d) Wilder-Smith AE. 1991. Is this a God of love? Wilder-Smith
P, translator. Costa Mesa, CA: TWFT. Publishers.
7. Vedeţi capitolul 6. Pentru un punct de vedere diferit, vedeţi: (a) Cleland CE. 2001. Historical science,
experimental science, and the scientific method. Geology 29:987-990; Za autoritativan uvod videti: (b)
Simpson GG. 1963. Historical science. In: Albritton CC, Jr., editor. The fabric of geology. Reading, MA, and
Palo Alto, CA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., p 24-48.
8. Vedeţi capitolele 3, 5.
9. Vedeţi capitolele 3-5.
10. Pentru unele exemple care ilustrează aceasta, vedeţi: (a) Behe MJ. 1996. Darwin's black box: The
biochemical challenge to evolution. New York: Touchstone; (b) Crick F. 1981. Life itself: Its origin and
nature. New York: Simon & Schuster; (c) Denton M. 1985. Evolution: A theory in crisis. Bethesda, MD: Adler
& Adler; (d) Ho M-W, Saunders P. editors. 1984. Beyond neo-Darwinism: An introduction to the new evolutionary paradigm. London, Orlando, FL: Academic Press; (e) Lrvtrup S. 1987. Darwinism: The refutation of
a myth. London, New York: Croom Helm; (f) Ridley M. 1985. The problems of evolution. New York, Oxford:
Oxford University Press; (g) Shapiro R. 1986. Origins: A skeptic's guide to the creation of life on earth. New
York: Summit Books; (h) Taylor GR, 1983. The great evolution mystery. New York, Cambridge: Harper &
Rowe: (i) Wells J. 2000. Icons of evolution: Science or myth? Why much of what we teach about evolution
is wrong. Washington, DC: Regnery Publishing, Inc.
11. Smith H. 1976. Forgotten truth: The primordial tradition. New York, Hagerstown, MD: Harper
Colophon Books, p 132.
12. Futuyma DJ. 1998. Evolutionary biology, 3rd edition. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
Publishers, p 28.
13. Huxley, TH. 1871 (1893). Darwiniana: Essays. New York, London: D. Appleton and Company, p
149.
14. Vedeţi prima parte a capitolului 7.
15. Vedeţi capitolele 3 i 7.
16. Vedeţi discuţia din capitolul 5.
17. Gould SJ. 1985 (1998). Mind and supermind. In: Leslie J., editor. Modern cosmology & philosophy,
2nd edition. Amherst, NY: Prometheus Books, p 187-194.
18. Huxley J. 1953. Evolution in action. New York: Mentor Books, p 13.
19. Dawkins R. 1986. The blind watchmaker: Why the evidence of evolution reveals a universe without
design. New York, London: W. W. Norton & Company, p 1.
20. Crick F. 1988. What mad pursuit: A personal view of scientific discovery. New York: Basic Books,
Inc., Publishers, p 138.
21. Vedeţi capitolele 2-5.
22. Vedeţi capitolul 1.
23. Cum este în: Larson EJ, Witham L. 1999. Scientists and religion in America. Scientific American
281(3):88-93.
24. Yockey HP. 1992. Information theory and molecular biology. Cambridge, New York, Melbourne:
Cambridge University Press, p 288. Kurziv u autorovoj oriinalnoj verziji.
25. Dawkins R. 2006. The God delusion. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
26. Există câteva excepţii rare. De interes recent este: Meyer SC. 2004. The origin of biological information and the higher taxonomic categories. Proceedings of the Biological Society of Washington
117(2):213-239. Acest articol, care vorbeşte despre planul inteligent, a pricinuit supărare deoarece este publicat în revista ştiinţifică după controlul din partea unor specialişti. Asemenea reacţii dovedesc rezistenţa
comunităţii ştiinţifice faţă de conceptul despre Dumnezeu.
27. Vedeţi capitolul 1.
28. Godfrey LR, editor. 1983. Scientists confront creationism. New York, London: W. W. Norton &
Company.
29. Pentru discuţie şi evaluări, vedeţi: Roth AA. 1998. Origins: Linking Science and Scripture.
Hagerstown MD: Review and Herald Publishing Association, p 339-354.
30. Vedeţi capitolele 2-5.
31. Vedeţi capitolul 1.
32. De exemplu, (a) Midgley M. 1985. Evolution as a religion: Strange hopes and stranger fears. London,
New York: Methuen and Co. Ltd.; (b) Ruse M. 2003. Is evolution a secular religion? Science 299:1523-1524.

218

33. Citat în anul 1987 la Palaios 2:445. Lakatos crede că ştiinţa înaintează în general odată cu timpul.
34. Expresia “doar ca poveşti” se folosesşte uneori în literatura ştiinţifică pentru concepte imaginare,
pentru care se consideră că nu au o confirmare solidă. Provine din cartea lui Rudyard Kipling "Just so stories"
("Doar poveşti"), scrisă pentru copii. În ea de exemplu, se vorbeşte despre că la elefant s-a dezvoltat o trompă
lungă deoarece crocodilul l-a tras multă vreme de nas. Vedeţi: Kipling R. 1907. Just so stories. Garden City,
NY: Doubleday, Doran & Company, Inc.
35. Michael Polanyi. 1969. Knowing and being: Essays by Michael Polanyi. Green M, editor. Chicago:
The University of Chicago Press, p 41.
36. Vedeţi capitolul 1.
37. Vedeţi capitolul 1.
38. Lord Acton (John Emerich Edward Dahlberg, 1st Baron Acton). 1887. Kako je citirano u Partington,
A, editor. 1992. The Oxford Dictionary of quotations, 4th edition. Oxford, New York: Oxford University
Press, p 1.
39. Vedeţi capitolul 1.
40. Cum este citat în: Gingerich O. 2004. Dare a scientist believe in design? Bulletin of the Boston
Theological Institute No. 3.2:4-5.
41. Todd SC. 1999. A view from Kansas on that evolution debate. Nature 401:423.
42. Rothman T. 1987. A 'What you see is what you beget' theory. Discover 8(5):90-99.
43. Russell B. 1929. Mysticism and logic. New York: W.W. Norton & Company, Inc., p 47-48.
44. Cum este citat în: du Noüy L. 1947. Human destiny. New York, London: Longmans, Green and Co.,
Inc., p 43.
45. Smith H. 1976. Forgotten truth: The primordial tradition. New York, Hagerstown, MD: Harper
Colophon Books, p 1.
46. Yockey HP. 1986. Materialist origin of life scenarios and creationism. Creation/Evolution XVII:4345.
47. Collins FS, Weiss L, Hudson K. 2001. Heredity and humanity: Have no fear. Genes aren't everything.
The New Republic 224(26):27-29. Italics from author's original version.
48. Vorbim aici despre grija care este departe de grija limitată faţă de cele mai apropiate rude, cum sugerează conceptul sociobiologie de selecţie a înrudirii.
49. Vedeţi capitolul 1.

219

Dicţionar de termeni de specialitate
Adevăr: Ceea ce este în prezent, realitate, liber de eroare. Uneori termenul realităţii ultime este folosit pentru a descrie adevărul absolut în
contrast cu ceea ce se crede în particular sau este acceptat ca adevăr, dar
care poate fi eroare. În această carte am utilizat termenul de adevăr în
sensul realităţii ultime.
ADN: Abreviere obişnuită pentru acidul dezoxiribonucleic, care
formează un lanţ foarte lung de molecule care codifică informaţiile
genetice ale unui organism. Moleculele de ADN pot avea milioane de
nucleotide ataşate unele de altele. Vezi nucleotide.
Agnostic: Cel care crede că răspunsurile la întrebarea ultimă, cum
este cea despre existenţa lui Dumnezeu sau originea universului etc, sunt
necunoscute.
Alegere liberă: Puterea de a acţiona în conformitate cu alegerea proprie.
Aminoacid : Moleculă organică simplă cu un nitrogen purtător al
rupului amino. Aminoacizii sunt combinaţi pentru a forma proteine.
Organismele vii au 20 de feluri diferite de aminoacizi.
ARN: Abreviaţie obişnuită pentru acidul ribonucleic. Lanţul lung al
acizilor nucleici care este similar cu cel a ADN-ului, dar conţine zahăr
ribos şi baze puţin diferite. Vezi ADN, Nucleotide şi Baze.
ARN transportor: Secvenţă scurtă de ARN care ataşează un
aminoacid specific la locul potrivit astfel că proteinele sunt asamblate în
ribozomi.
Ateist: Cel care crede că Dumnezeu nu există.
Bastonaş: Celulă fotoreceptoare alungită din retina vertebratelor care
este sensibilă la lumina slabă, dar nu este sensibilă la culorile luminii.
Baze (ADN, ARN): Sunt numite şi baze nucleotide. Există o moleculă ca un inel care conţine azot şi serveşte ca parte principală a
nucleotidelor. Aceste baze sunt unităţi ale codului genetic. Se găsesc
cinci feluri diferite în ADN şi ARN: adenină, guanină, citozină,
uracil(numai în ARN) şi tiamină. Vedeţi Nucleotide.
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Big Bang: O explozie specială singulară, care se presupune că a avut
loc la începutul universului, schimbându-l într-un minut de la o pată la un
cosmos în expansiune.
Căile biochimice: Serii de paşi secvenţiali urmaţi într-un proces
biochimic astfel ca schimbările treptate ale enzimilor unei molecule să
producă un produsul finit necesar.
Cambrian: Cea mai joasă diviziune (perioadă) a Fanerozoicului,
porţiune din coloana geologică. Este cea mai de jos unitate cu fosile
abundente.
Catastrofism: Teoria că fenomenele din afara experienţei prezente a
naturii (catastrofele majore) au modificat mult scoarţa terestră prin evenimente viloente, bruşte, dar de scurtă durată.
Cromozom: Forma comprimată a ADN-ului care este formată în timpul diviziunii celulei.
Cladistică: Clasificarea unui grup select de organisme în comformitate cu asemănările, în special cele unice dintre ele. O cladogramă este de
cele mai multe ori considerată a reprezenta schimbările evolutive presupuse că au avut loc.
Clasă (clasificare): Vezi Clasificarea organismelor.
Clasificarea organismelor: Biologii folosesc de obicei următorul
sistem ierarhic pentru clasificarea organismelor. Fiecare categorie de
dedesubt este o subdiviziune a celei de deasupra.
Regn
Încrengătură (animale) sau Diviziune (plante)
Clasă
Ordin
Familie
Gen
Specie
Climat de opinie:Opinia predominantă sau punctul de vedere într-un
grup social.
Codon: Unitate de bază a codului genetic. Fiecare codon este format
din trei baze nucleotide, care codifică un tip de aminoacid.
Codul genetic: 64 de combinaţii a câte trei baze nucleotide găsite în
ADN care determină fiecare din cei 20 aminoacizi găsiţi în organismele
vii vor fi plasate la o poziţie specifică pe o moleculă de proteină.
Coloana geologică: Succesiune verticală sau cronologică a straturilor
de roci, de obicei reprezentată în formă de coloană cu cel mai de jos şi
mai vechi strat la bază mergând în sus spre cel mai tânăr strat din vârf.
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Coloana poate reprezenta o regiune locală sau succesiune verticală a
tuturor straturilor de roci de pe pământ.
Complexitate : Relaţia părţilor care depind unele de altele. În această
carte utilizăm acest termen pentru a descrie în special părţile care sunt
dependente unele de altele pentru a funcţiona corect.
Complexitate ireductibilă: Complexitatea unde diferite componente
sunt toate necesare pentru o funcţionare corespunzătoare. Vezi părţile
interdependente.
Con (ochi) : Celulă fotosensibilă (fotoreceptor) din retina vertebratelor care este sensibilă la lumina de diferite culori. Conurile produc
o vedere color şi corectă în lumina strălucitoare.
Conştiinţă: Conştienţa personală că existăm.
Creaţiune: Termenul poate avea multe înţelesuri. Cel utilizat în carte
se referă la actul specific lui Dumnezeu de a aduce ceva la existenţă; cum
este universul, viaţa ori conştiinţa,etc. Pentru mai multe utilizări specifice
vedeţi: creaţie recentă, creaţie progresivă.
Creaţie progresivă: Ideea că Dumnezeu a creat mult mai multe feluri
de organisme avansate de-a lungul eonilor timpului.
Creaţie recentă: Ideea că Dumnezeu a creat viaţa numai cu câteva
mii de ani în urmă, rapid, numai în şase zile cum este indicat în Biblie.
Deism: Credinţa într-un fel de Dumnezeu care poate fi impersonal şi
care nu este în prezent activ în natură.
Deist: Acela care crede în deism.
Design: Conceptul că ceva a fost creat cu un scop sau planificat, în
contrast cu întâmplarea prin accident sau şansă.
Design inteligent: Conceptul care arată că universul este proiectat
obiectiv şi cu discernământ.
Disconformitate : Un gol în straturile geologice unde straturile de
deasupra şi cele de dedesubtul golului sunt paralele unele cu altele şi
există doar o eroziune minoră la stratul de dedesubt.
Dumnezeu: Fiinţa Supremă care este creatorul şi susţinătorul universului. Există multe alte feluri de înţelegere a lui Dumnezeu. Unii cred
depsre el că reprezintă legile naturii sau că este natura însăşi. Alţii cred
în diferite feluri de zei.
Echilibru punctat: Un model evolutiv care postulează că speciile
deobicei există de lungi perioade de timp fără schimbări, dar ocazional
ele sunt “ punctate “ cu perioade scurte de schimbări rapide .
Electron: Mică particulă subatomică care se găseşte în afara nucleului atomilor care poartă o sarcină electrică negativă.
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Elitism: Conştienţă sau sentiment de a fi cel mai bun sau a fi superior într-un grup mai larg.
Enzime: Moleculă de proteină din organismele vii care favorizează
schimbări în alte molecule, fără a fi schimbată sau distrusă.
Eugenie: Ştiinţa îmbunătăţirii rasei umane sau împerecherii animalelor prin controlul sau eliminarea reproducerii indivizilor care au caracteristici necorespunzătoare.
Evoluţie: Dezvoltare treptată de la simplu la complex. Termenul este
în general utilizat pentru a denumi dezvoltarea evolutivă a vieţii de la
organismele simple la cele mai avansate; macroevoluţia şi microevoluţia.
Termenul este folosit de asemenea pentru dezvoltarea treptată a universului etc. De obicei termenul implică faptul că Dumnezeu nu este implicat, dar vedeţi evoluţia teistă.
Evoluţie chimică: Schimbări chimice care sunt postulate că au avut
loc pe pământul primitiv, care au produs prima formă de viaţă.
Evoluţie naturalistă: Evoluţe care exclude pe Dumnezeu. Aceasta
este în contrast cu evoluţia teistă care permite un Dumnezeu acolo unde
este necesar.
Evoluţie teistă: Evoluţia care include activitatea lui Dumnezeu, în
special pentru a ajuta mai mult la problemele dificile ale evoluţiei, cum
sunt originea vieţii şi Explozia Cambriană.
Explozia Cambriană: Un termen utilizat pentru a descrie faptul că
urcând în straturile geologice, apar brusc majoritatea fosilelor încrengăturilor de animale în Cambrian. Termenul se referă la ceea ce evoluţioniştii consideră a fi un fenomen “exploziv” al unei evoluţii rapide.
Fanerozoic:Porţiune a coloanei geologice deasupra Precambrianului. Unitatea lui cea mai de jos este Cambrianul. În contrast cu
Precambrianul, Fanerozoicul are o abundenţă de fosile de animale.
Fotoreceptor: Parte a celulei, o celulă sau un organ care detectează
lumina. În cazul ochiului vertebratelor, bastonaşele şi conurile sunt celule
care detectează lumina.
Gene: Unitatea de bază a eredităţii care controlează o caracteristică
dată. Succesiunea bazelor nucleotide din ADN care decodează informaţiile pentru o proteină sau transcrie acele informaţii.
Generaţia spontanee: Conceptul prin care formele de viaţă au apărut
din materia fără viaţă.
Gen: Vezi clasificarea organismelor.
Izomer: Una sau două molecule care au acelaşi număr de atomi, dar
aranjarea spaţială a atomilor este diferită.
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Izomeri optici: Izomerii (vezi izomerii de mai sus) care sunt imaginile în oglindă unul celuilalt şi care roteşte lumina în direcţie opusă.
Macroevoluţia: Schimbările evolutive mari în organisme, presupuse
că au avut loc între nivele înalte de clasificare, cum sunt familiile,
ordinele, clasele, încrengăturile etc.
Microevoluţia: Modificări minore în organisme în jurul nivelului
speciei.
Mutaţii: Schimbări mai mult sau mai puţin permanente în formula
ADN. Aceasta include schimbări ale bazelor nucleotidelor, schimbări de
poziţie a genelor, mutarea sau duplicarea genelor şi trasferul secvenţelor
străine în celulă.
Natură - versus - educaţie: O expresie folosită pentru a desemna
conflictul dintre ele, natura (gene) sau educaţia (mediul cultural) - care
este cea mai importantă în modelarea societăţii.
Neocatastrofism: Un termen utilizat pentru a denumi noul tip de catastrofism, care sugerează catastrofe majore de-a lungul erelor lungi geologice, în contrast cu catastrofismul clasic, care considera Potopul biblic
a fi evenimentul major.
Nevertebrate : Animale care nu au coloana vertebrală. Exemple sunt:
spongieri, viermi, peşti vechi, melci şi calmar.
Neutron: una din cele mai importante particule subatomice ce se află
în nucleul ato-milor. Este puţin mai mare decât un proton şi nu are
sarcină electrică.
Nucleotide: Unitatea de bază a moleculelor lungi de ADN şi ARN
care sunt formate dintr-o bază, un fosfat şi o moleculă de zahăr.
Paleontologist: Acela care este specializat în studiul fosilelor.
Paraconformitate: Un gol semnificativ în straturile rocilor sedimentare, unde straturile de deasupra şi de dedesubtul golului sunt paralele unele cu altele şi golul este reprezentat de un contact plat sau nu este
vizibil.
Paradigmă: O idee general acceptată, care uneori aprovizionează o
arie a investigaţiei şi sugerează soluţii pentru o comunitate a profesioniştilor.
Particule subatomice: Părţi ale atomilor, cum sunt electronii, protonii, neutronii, quarţii etc.
Problema despre Dumnezeu: După cum este utilizată în această
carte, aceasta se referă îndeosebi la întrebarea dacă există sau nu
Dumnezeu.
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Proteină: Macromoleculă organică compusă uneori din sute de
aminoacizi. Organismele vii produc sute şi până la mii de diferite tipuri
de proteine.
Proton: Una dintre particulele principale subatomice ce se găsesc în
nucleul atomilor. Este puţin mai mic decât un neutron şi poartă o sarcină
electrică pozitivă.
Punct de vedere materialist: Punct de vedere filozofic că materia
este tot ceea ce există în realitate. Acesta este foarte asemănător cu punctul de vedere mecanicist şi naturalist.
Punct de vedere mecanicist: Punct de vedere filozofic care afirmă că
toată realitatea constă din materie şi mişcare. Nu există Dumnezeu. Este
foarte asemănător cu punctul de vedere materialist şi naturalist.
Punct de vedere naturalistic: Punct de vedere filozofic care permite
numai fenomenele naturale excluzând supranaturalul ca parte a realităţii.
Nu există Dumnezeu. Acesta este foarte similar cu punctul de vedere
materilaist şi mecanicist.
Puterea voinţei: Controlul comportamentului bazat pe scopuri deliberate sau gândire raţională. Acesta este în contrast cu comportamentul
impulsiv sau comportamentul înfrânat de genetică sau alţi agenţi exteriori controlului personal.
Quarc: Particulă subatomică mică care formează particule subatomice mai mari cum sunt neutronii şi protonii.
Raţional: Caracteristică de a fi bazată pe raţiune, fiind sensibil şi
înţelept, nu prost sau absurd.
Relativitate: Teorie în fizică care recunoaşte caracterul universal al
luminii şi relaţia dintre spaţiu şi timp în mişcarea unui observator.
Religie: Credinţă într-o Fiinţă personală superioară sau fiinţe cărora li
se cuvine ascultare şi închinare. Există multe alte definiţii, dar cea dată
aici este de obicei înţeleasă şi este cea folosită în această carte. Religia
este uneori înţeleasă ca ceva căruia îi suntem devotaţi, cum sunt principiile moralităţii sau chiar ideea seculară cum este ştiinţa.
Renaştere: Perioadă istorică în Europa în timpul secolelor XV şi XVI
când, după Evul mediu, a existat o redeşteptare în artă şi literatură.
Reformaţiunea şi ştiinţa modernă au urmat acestei perioade.
Rezonanţă (mecanica cuantică): Combinarea factorilor favorabili
precum energia şi ţinta care favorizează o reacţie nucleară particulară.
Ribozom: Particulă complexă din celulă care este compusă din
diferite proteine şi ARN. În aceste particule aminoacizi sunt asamblaţi în
proteine în conformitate cu formulă venită de la ADN.
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Schimbarea roşie (Redshift): Schimbarea liniilor spectrului luminii
de la galaxiile îndepărtate spre roşu de la sfârşitul spectrului luminii.
Aceasta este interpretată ca o mişcare de îndepărtare a galaxiei faţă de
punctul de observare .
Secular: Ceva care nu se preocupă de religie sau credinţe religioase.
Sociobiologia : Studiu al evoluţiei comportamentului social la animale inclusiv oameni.
Selecţia naturală: Procesul prin care organismele cele mai adaptate
supravieţuiesc celor mai puţin adaptate datorită competiţiei dintre organisme sau dintre adaptare şi mediu. Vezi supravieţuirea celor mai adaptaţi.
Selecţia înrudită: Propunerea ca prin sacrificarea propriei vieţi să se
salveze vieţiile câtorva rude apropiate în stare să salveze propria genă,
deoarece ruda tinde să aibă gene asemănătoare.
Specie: Organisme similare care sunt pontenţial încrucişate. Vezi de
asemenea Clasificarea organiusmelor.
Supa organică: Fluid postulat pe pământul primar care conţine diferiţi compuşi organici, care au produs eventual prima formă de viaţă.
Supernova: O stea care a explodat brusc, arătând o strălucire foarte
mare dar temporară.
Supravieţuirea celor mai adaptaţi: Conceptul care se ocupă de
competiţia acelor organisme, care sunt seperioare sau foarte potrivite
mediului lor de viaţă şi care vor supravieţui celor inferioare. Vezi selecţia
naturală.
Ştiinţa: Studiul faptelor şi interpretărilor naturii. Unii exclud posibilitatea unui Dumnezeu care este activ în natură din concluziile ştinţei, dar
o teză a acestei cărţi este că chiar o exclusiviate este restrictivă şi poate
interfera cu descoperirea adevărului despre natură.
Ştiinţa istorică: Tip de ştiinţă care este mai puţin obiectivă şi mult
mai dificil de testat.Aceasta de obicei implică evenimnete trecute care nu
pot fi repetate, calificate “istorice“. Ştiinţa istorică contrastează cu ştiinţa
experimentală unde se poate uşor repeta un test.
Ştiinţa modernă: Ştiinţa din ultimele cinci secole, caracterizată prin
obiectivitate, experimentare şi matematică. Mult mai recent a fost caracterizată prin filozofia naturalistă (materialistă).
Teoria cuantică: De asemenea numită mecanică cunatică.Teoria este
semnificativă în special la nivel atomic şi include conceptul că energia
vine într-o unire discretă şi că unele interacţiuni atomice şi subatomice
sunt predictibile doar statistic.

226

Uniformitarianismul: Conceptul conform căruia în trecut procesul
geologic nu a avut schimbări în viteză şi formă, care sunt acum observate
pe pământ. Poate fi exprimat ca “prezentul este cheia pentru trecut“.
Vertebrate: Animale cu coloană vertebrală. Acestea includ peştii,
amfibiile, reptilele, păsările şi mamiferele.
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