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Predhovor

Majú ľudské bytosti nejaký význam a účel? Existuje nejaký Stvoriteľ? Ak
existuje prečo je na svete toľko utrpenia? Nedáva veda adekvátne odpovede aj bez úvahy o Bohu? Takéto otázky najčastejšie sa nachádzajú v najhlbších našich mysliach a nedajú nám pokoj ,keď hľadáme odpovede o
svojom pôvode, význame, účele a našej krajnej osude. Iba malo ľudí môže
ignorovať takéto zmätené otázky ktoré nám vždy prichádzajú na rozum,
keď rozmýšľame o tajomstvách svojho pôvodu. Otázka existencie Stvoriteľa
je otázkou ktorou nikdy nezanikne.
Na šťastie keď sa príde do krajných otázok nášho vzniku nie sú všetko
iba špekulácie. Posledných rokoch všetko viac významných vynálezov odhalilo veľkú presnosť a komplexnosť v existujúcom svete a to znamená
veľmi ťažko je navrhnúť že všetko čo existuje vzniklo samé od seba, proste
náhodou. Vyzerá to byť ako keď by jeden veľmi rozumný Stvoriteľ musel
byt zapojený do celého procesu stvorenia veľkej komplexnosti ktorú nachádzame všade vo vesmíre.
Niektorý vedci hneď by povedali že veda nemôže sa baviť otázkou Stvoriteľa, lebo veda a Stvoriteľ predstavujú opačné oblasti rozmýšľania. Na
nešťastie takéto stanovisko vo vede ohraničuje pohľad na veci aj jej schopnosť aby vyhľadala pravdu. Veda nebude môcť odhaliť Boha pokým ho
bude vylučovať zo svojej domény vysvetlenia. Ak veda naozaj tiaži aby nám
predstavila pravdivé odpovede na naše najhlbšie otázky, ona musí opustiť
izbu sekularizmu v ktorej je momentálne zatvorená. Veda ako taká by mala
byť otvorenou pre rozmýšľanie existencie Stvoriteľa a nie aby Ho vylučovala ako niečo čo patrí inej oblasti skúmania. Tato kniha prichádza k otázke
Stvoriteľa zo stanoviska že veda by mala byť otvorené pátranie za pravdou
a že dopustíme faktom z prírody že by nás vodili kdekoľvek. Veda sa často
krát zaoberá rôznymi špekuláciami a hypotézami ako sú existencia iných
vesmírov von z nášho pozorovateľného vesmíru alebo život ktorý vzniká
sám od seba. Aby bola dôslednou, veda musí byť voľna aby uvažovala o
otázke Stvoriteľa. Takáto otvorenosť rozumu mohlo by byť dôležitou v
otázky že Stvoriteľ naozaj existuje.
Zaujímavé pri otázke existencie Stvoriteľa je to, že pionieri súčasnej vedy
ako boli Kepler, Galileo, Boyle, Pascal, Linne a Newton, všetci zapájali Stvoriteľa do ich vedeckých spisov. Oni často hovorili o Bohu a pre nich vedec7
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kými výskumami bolo odhaľovanie zákonov ktoré vytvoril Boh. Títo intelektuálni obri ukázali ako veda a Stvoriteľ môžu ísť jedno s druhým pokým
sa skúma príroda. Od toho času sa cesty, vedy a Stvoriteľa rozdeľujú a súčasná veda v podstate ignoruje Stvoriteľa. Niektorý vedci dnes sú natrápený že by prichytávania náboženských ľudí do vedeckých kruhov seriózne
naškodilo vede. Z druhej strany sú informácie, že niektorý vedci a akademici majú znovu záujem o Stvoriteľa. Dôvodom sú nedávne vedecké výskumy ktoré dávajú veľmi presné hodnoty potrebné pre základné sily vo
fyzike a veľmi komplexné biochemické fenomény živých organizmov. Tieto
vynálezy zobúdzajú veľké podozrenia to že veci mohli vzniknúť náhodou a
stáva sa rozumnejšie prichytiť existenciu Stvoriteľa ako veriť v konečne neuveriteľnosti, ktoré sa dejú okolo nás ak Boh neexistuje.
Táto kniha široko pristupuje k tejto téme čo je od veľkého významu pre
obsiahly pohľad na otázku existencie Stvoriteľa. Preto že najznámejšie protirečenia o Božej existencie vznikli práve z vedy, diskusia sa v podstate zameriava na témy poviazane s ňou. Aby som pomohol čitateľovi pomôcť
aby ocenil výskumy a zaver vo vede, zapojil som viacej opisovania toho ako
vedci dochádzajú do svojich výskumov otáčajúc pozornosť na detaily poviazané s otázkou existencii Stvoriteľa.
Táto kniha začína krátkym historickým prehľadom ktorý nám odhaľuje
prekvapujúci fakt že štyri z desať vedcov v USA verí v osobného Boha ktorý
odpovedá na ich modlitby. Paradox je práve to že veľmi málo ich ako aj
niekto z nich publikuje niečo o Bohu vo vedeckých časopisoch a skriptách.
To čo vedci veria a to o čom píšu pri ich stave vo vede môžu byť veľmi rozličné veci. Táto kniha preto diskutuje o viacero kľúčových otázok poviazaných s existenciou Stvoriteľa. Ona zapája komplexnú organizáciu hmoty
vesmíru a presnosť síl fyzike. Nasleduje viacero biologických tém ktoré poukazujú na vznik života, genetický kód a komplexné štruktúry ako čo sú oko
a mozog. Naďalej sa diskutuje o probléme času ktoré je potrebné evolučnej
teórii keď sa jedna o analýzu fosílnych zápisov. Vyplýva že dlhé geologické
periódy dokázali sa byť neadekvatními pre predpokladanie evolučného vývoja.
Posledná tretina knihy zaoberá sa pútavou otázkou prečo aj keď je tak
mnoho faktov o existencii Stvoriteľskej ruky, vedci aj ďalej o ňom mlčia. K
tejto otázke sa prichádza z perspektíve sociologických síl dominantných
ideí ako čo je samotná evolúcia a elitizmu, jedného veľmi silného vedeckého lobby. Záver knihy je o tom že veda dáva hojnosť faktov a dôkazov o
tom že musí existovať Stvoriteľ. Zostáva nádej v tom že vedci dopustia aby
sa Boh vrátil do vedeckej perspektíve ako to bolo aj u pionierov súčasnej
vedy.
8
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Tato kniha väčšinou uvažuje o dvoch silne opačných pohľadoch na svet
vôkol nás. Z jednej strany sú tí ktorý ohraničujú realitu iba na to čo môžu
spozorovať v prírode; pre nich je v podstate to všetko čo existuje. Tento
stav sa veľmi blízko podoba existujúcemu vedeckému stavu ktorý vylučuje
akýkoľvek zásah Stvoriteľa. Ini veria že existuje jedna transcedentna realita
nad tým čo sa môže pozorovať vo fyzickom svete. Pre nich existuje koneční
zmysel nasej existencie čiže existuje Boh, ktorý nás utvoril, zapájajúc fakty
ako sú naše sebavedomie, porozumenie, starosť o iných a pocit pre spravodlivosť. Inými slovami v realite existuje omnoho viac obyčajnej viditeľnej
hmoty a existuje zmysel našej existencii. Hociktorým z týchto dvoch pohľadov na svet usmernime svoje badanie, on bude mat hlboký vplyv na
nás pohľad na svet a filozofiu. Tato diskusia predpokladá že rozpor týchto
dvoch protikladných pohľadoch na svet nie je platnou. Obyčajné fakty nás
v podstate nútia aby sme prišli k uzáveru že sa na scéne odohráva niečo
neobyčajné a zdá sa byt že predsa rozumný trancedentni Stvoriteľ bol zapojený do stvárania komplexnosti ktoré pozorujeme aj pri najobyčajnejších
opservaciach.
Je tato kniha objektívna? Je nastrana? Na nešťastie odpoveď je nie. Kto
môže potvrdiť že je celkom objektívni? Z druhej strany som sa snažil byt
férovým s ohľadom na fakty dávať pozornosť na najlepšie z nich. Povolávam čitateľov aby doniesli uzávery na základe faktov a nie už svetovo všeobecné prichitavajucich záverov. Tato kniha je jednoducho prehľad
prevládajúcich interpretácii. Niektoré uzávery nie sú v súlade s úradným
stavom vedy. Ak chceme zlepšiť prichitavajuce stanoviska musíme byt
schystaný aby sme zutekali od nich.
Niektoré slova v texte ako čo sú Pravda, veda, náboženstvo, evolúcia,
Boh a stvorenie sú veľmi dôležité pre tuto diskusiu, ale majú aj rôzne použitia a význam. Čitateľ by mal používať slovník, ktorý sa nachádza na konci
knihy aby porozumel vyznanom slovu ktoré sa budú používať v tejto diskusii.
Po päťdesiatych rokoch zaoberania sa spormi medzi vedou a náboženstvom veľmi dobre chápem ako tieto otázky tikajúce sa pohľadu na svet,
ktoré určujú človekovu osobnú predstavu a filozofiu môžu byt emocialne
nabite.
Taktiež v úplnosti vedomý som toho že môj prístup bude niektorym čitateľom nepríjemní, žiaľ mi je kvôli tomu. My všetci musíme sa mnoho vyučovať jedni od druhých a poprosil by všetkých tých s iným pohľadom aby
pokračovali v komunikácii a prispievali celkovému fondu vedomosti človečenstva.
Dr Ariel Rot
9
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Pripomienka o veľkých číslach

Vedomí som toho že niektorí čitatelia majú averziu voči číslam. Ja som
s nimi fascinovaní ale som sa pokúsil aby som ich spomínal iba minimálne.
Niekedy som musel použiť veľmi veľké čísla. Kvôli rýchlemu všeobecnému
porovnaniu, namiesto aby som vypisoval veľmi dlhé čísla ja jednoducho
používam obyčajnú konvenciu aby som písal malé superskriptne číslo po
obyčajnom čísle 10, aby som ukázal číslo núl ktoré sa nachádza. Naznačujem ten systém:
101 =10
102 =100
103 =1000
= tisíc
4
10 =10.000
105 =100.000
106 =1.000.000 = milión
107 =10.000.000
108 =100.000.000
109 =1.000.000.000
1010 =10.000.000.000

Male superskriptne číslo jednoducho dáva číslo koľko sa samotne číslo
10 násobí samým sebou, a rovnakí je ako číslo núl keď sa píše obyčajným
spôsobom. To čitateľovi umožňuje aby sporil námahu aby čítal všetky tie
nuly vo všetkých tých veľkých číslach a zľahčil porovnanie. Napríklad ak sa
vidí že číslo 1019 ma dve nuly viac ako 1017 (aby sa nepočítali nuly, keď by
oni boli vypísané).
V tomto systéme treba dať pozor na to že každá nula znamená číslo násobené číslom 10; znamená 103 (tisíc) je 10 krát väčší od 102 (100); podobne
tomu 107 (10.000.000) je tisíc krát menšia od čísla 1010 (10.000.000.000).

10
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Kapitola 1

Môže vedec
veriť v Boha?
Neúnavný

“Veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé.“1
Albert Anštajn

Hlboko venovaný náboženstvu, písal rozsiahle o biblických proroctvách
kníh Daniela a Zjavenia, bol členom odboru pre stavbu päťdesiatych nových
náboženských inštitúcií v Londýne a pomáhal aj pri darovaní Biblii chudobným.2 Bol to farár, teológ alebo misionár? Nie, nikto zo spomenutých. Bol
to človek, ktorého mnohý považujú za najväčšieho vedca všetkých čias. Bol
to Isak Nutn (Isaac Newton), človek ktorý ďaleko nadvišil ostatne rozumy
pokým pomáhal aby sa postavili pevne základy súčasnej vedy. Jeho život
bol vyznačený hlbokým uctievaním Boha a pevne venovanie Jemu cez vedecké výskumy.
Isak Nutn (obrázok 1.1) narodil sa v Anglicku 1642. roku, otec mu zomrel
bohužiaľ tri mesiace pred jeho narodením. Isak bol veľmi slabý a mali, až
taký že sa mohol vmestiť do nádoby veľkosti 1 litra. Paradoxne jeho slabé
začiatky z needukovanej a nepatrnej rodiny vyprodukovali doajena filozofie
jeho obdobia. Jeho otec, ktorý nebol chudobný, hovorili že sa nevedel ani
podpísať. Isakovo detstvo bolo mozaík skúseností ocharakterizovaných
jeho nenasýtenou žiadosťou aby vyskúmal najlepší dizajn vo všetkých mechanických strojov ako boli detské draky a slnečné hodiny. Mal rad knihy a
mal malo kamarátov, viac miloval vedu ako priateľstvo. Nechápali ho celkom a necenili. Keď opustil svoj dom a začal študovať na Univerzite Kenbridz, jeho sluhovia sa radovali z komentármi, že on nie je za nič iné iba za
univerzitu.3 Opísateľný ako „neúnavný“,4 mal tendenciu pracovať sám a
veľmi intenzívne na rôznych projektoch často krát zabúdajúc jest alebo
spať.
Na univerzite bol hneď nad všetkých kolegov a okamžite sa stal jej slávnym členom. Kráľovskej družine poslal novy druh teleskopu ktorý sám vyrobil (obrázok 1.2). To vyprodukovalo veľkú senzáciu a entuziazmus a hneď
pritiahlo pozornosť najväčších astronómov tej doby v Európe. Po krátkom
čase poslal Kráľovskej družine podrobne pripravenú dokumentáciu o vlast11

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 12

Obrázok 1.1. Isaac Newton na obrázku
Godfriho Nelera (Godfrey Kneller) okolo
roku 1689.

Obrázok 1.2. Odrážajúci ďalekohľad
ktorý konštruoval Isaac Newton a daroval
Kráľovnej skupine v roku 1671.

nostiach svetlosti a farieb, pre ktoré taktiež dostal veľké pochvaly. Zdržiaval
sa pri predstavovaní nových idei a často by svoje vynálezy predstavil niekoľko rokov neskôr ako ich odhalil. Prezentoval iba malý diel svojich prac,
ale každý bol neklesajúci pomník jeho genialite.5
Pravdepodobne je nevyhnutne aby nahli príchod u mladého, neskúseného a veľmi úspešného vedca vyvolalo aj kritiku starej garde. V Nutnovom
živote sa na to nečakalo dlho. Prišlo ku viacerým nezhodám a historici
mnoho písali o tom. Nutn vedel byt veľký protivník. Po rokoch pracovania
na svojimi odhaleniach, dakedy mu bolo ťažko byt trpezlivý s ľuďmi ktorý
len veľmi malo porozumeli jeho ideám alebo ich vôbec nerozumeli a rozhodli sa im sprotiviť.
Údajný a dlhy spor odohrával sa medzi Nuntom a Róbertom Huk-om
(Hooke), kurátorom výskumov Kráľovskej družine (Royal society). Huk
nebol obyčajným vedcom, bol aj sám na hranici genialite. Je autorom debaty o Micrographi-i, taktiež o svetlosti a optických témach. Huk považoval
seba konečnou autoritou pre mnohé veci a mal neznesiteľný zvyk, tvrdil o
sebe ako sám prišiel ku väčšine objavov.
.
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Keď v kráľovskej družine diskutovali o Nutnovich ideách, Huk poponáhľal aby naviedol že sa väčšina Nutnovich idei nachádza už v jeho Micrographii. Nutn ktorý nebol vtedy medzi nimi ale už na univerzite hovoril že
väčšina Hukovich idei o svetle ma pôvod v dielach významného francúzskeho vedca a filozofa Rene-a Dekarta. Huk radil Nutnovi, ako nováčikovi
aby pokračoval pracovať v oblasti ďalekohľadoch a „pôdu“ experimentálnej
svetlosti ponechá tým ktorý už dosiahli určité koncepty.6
Duel bol dosť závažný. V Londýne sa vedúci intelektuáli schádzali veľmi
tajne. Na tých schôdzach sa rozhodovalo o Nutnovich ideách a tu, ako bolo
očakávané, Huk prišiel do uzáveru, že si Nutn prisvojil niektoré z jeho idei.7
Rozhodovalo sa aj o prírode svetlosti, veciach ktoré su aj do dnešného dňa
nie celkom vyjasnene, ako aj o tom čo spôsobuje rôzne sfarbenie svetlosti.
Nutn ktorý spracoval množstvo výskumov na danú tematiku, rýchlo odhodil
Hukove argumenty ako nesprávne. Tieto debaty boli sprevádzané niekoľko
rokov, až do Hukovej smrti. Jeden historik sumarizoval že „Hukovi, Nutn
bol veľkým rivalom. Nutnovi Huk bol len nezanášajúce nudný, bojazliví
šakal ktorý nemôže obstať medzi levmi“.8
Okrem Huka boli aj iný ktorý sa snažili vyvrátiť Nutnove koncepty o svetlosti. Na Európskom pobreží, jeden starý jezuitský učiteľ z Lijezu Belgicko,
ktorý sám seba nazýval Linus, venoval sa Nutnovim ideam o farebnej svetlosti. On experimentoval z prizmami ako aj Nutn aj považoval že rozličné
farby svetlosti spôsobujú oblaky na nebi. Keď Linus preniesol svoje stanoviska Kráľovskej družine, Nutn odpovedal inštrukciami pre uskutočnenie
kľúčového experimentu, ktorý bi vyrieši tu otázku a požadoval od Kráľovskej družine aby to umožnili. Ďalšia korešpondencia z Lijezom ukázala ze
Linus umrel ale jeho lojálny žiak Džon Gaskojns (John Gasciones) bol odhodlaný aby pokračoval boj proti Nutnovi. Naznak ze, Nutn svoj pokus urobil iba 1x odzrkadľuje patetickú neznalosť Nutnovej povrchnosti komentára
z Lijeza. Ten kľúčoví výskum, ktorý Nutn navrhoval, nakoniec bol uskutočnený v Kráľovskej družine v prítomnosti Roberta Huka ktorý môžeme predpokladať, bol vzrušení výsledkom.9 Výsledky boli také ake Nutn
predpokladal. Bolo očakávajúce že to utíši námietky z Lijezu, ale nestalo
sa tak. Jeden z profesorov Entoni Lukas (Anthony Lucas), prevzal boj proti
Nutnovi, ale hneď bolo očividné že Lukas a Nutn boli na dvoch rozličných
úrovniach objektívnosti. Nutn nakoniec požiadal aby sa mu písma od Lukasa nedoručovali.
Ešte jeden významní spor viedol sa medzi Isakom Nutnom a Gitfridom
Vilijemom Lajbnicom (Gottfried Wilhem Leibniz) v ktorom sa sporili kto z
nich prvý odhalil komplexne matematické postupy integrálneho účtovania.
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To nebol spor len medzi dvomi rivalmi ale spor dosiahol aj medzinárodné
rozmery. Lajbnic mal mnoho podporovateľov, hlavne na Európskej pevnine
ktorý pripisovali vynález jemu. Anglicka kráľovská družina však zastupovala
Nutna ako vynálezcu. Každý z rivalov bol obvinený, že ukradol vynález od
druhého. Tato enigma bola podrobená obsiahlym výskumom a vykladaná
v mnohých spisoch, bola veľmi komplexná a veľmi zvláštna, ale chýbalo
niekoľko faktov aby bola konečne vyriešená. Generálne vedci sa zhodujú,
že najpravdepodobnejšie obidvaja prišli integrálnemu účtu nezávislé.10
Nutn sa dostal k vynálezu skôr ale Leibnic ho prví objavil. Pokým sa boj rozmahal, Nutnov tábor obžaloval Lajbnica že ignoroval písmo ktoré mu skôr
poslal Nutn, kde boli navrhnute integrálne rovnice. Na druhej strane, boli
žaloby že Nutn pôsobil na správy Kráľovskej družine, že by pripísali jemu
spomínaný vynález oveľa skôr ako ho objavil Lajbnic. Nutn bol predsedom
tejto povestnej organizácii posledných 24 rokov svojho života. Nutnova argument bol že by sa ako vynálezca priznal iba ten kto prvý vynájde vynález
a nie aj ten ktorý ho neskôr publikuje.
Pre Isaka Nutna sa môže povedať ze bol osamelý, zvlášť v mladosti.
Často sa vyhýbal konfrontácii ale nezaváhal využiť silu svojho intelektu a
stav aby minimalizoval tých ktorý popierali jeho vynálezy. Keď mu polobrat
ochorel od zhubnej horúčky matka ho opatrovala do jeho ozdravenia ale
nakoniec aj sama ochorela. Keď to počul, Isak opustil univerzitu a ponáhľal
sa domov aby sa osobne staral o ňu. Jeden z jeho rodákov písal o tom, že
Nutn zostával vedľa svojej matke po cele noci, opatroval ju a neraz sa stalo
že jej pľuzgiere pokrýval vlastnými rukami používajúc svoju obratnosť po
ktorej bol aj známy aby jej obľahčil bolesti.11 Aj popri všetkom úsilí, nemohol zastaviť zhubnú chorobu a nakoniec mu matka aj umrela. Aj keď boli
jeho rodinne vzťahy príliš nestabilne, kvôli druhému manželstvu jeho
matky, on sa predsa ukázal byt verným a svedomitým sinom. Ako vykonávateľ jej vôle, postaral sa o to aby bola pochovaná vedľa jeho otca, ktorého
sám nikdy nevidel.
Nutn ktorý bol neochotný odhaliť hoci čo, nakoniec objavil mnohorocne
výskumy vo svojom diele Principa12 ktore bolo vítané ako jeden z najväčších
udalosti v histórii vedy.13 Nikto nemohol opovrhnúť jeho originalitu a moc
jeho diela. Nutn sa stal vedúcim vedeckej mysle a nebolo nikoho kto by si
mohol merať sily s nim.14 Dôležitosť trozvazkoveho diela Principa je v tom,
že ono uviedlo vedu do vtedy nezaznamenanej a veľmi výskumnej a matematickej serióznosti. Nutn postavil vedu na mnoho pevnejší základ aký
ona mala pred tým. Dielo Principia sú plne matematických dedukcii, zahŕňajúce témy ako sú gravitácia, nebeská mechanika, kométy, mesiac,
.

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 15

plima, pohyb fluidov a zákony s nimi poviazane. Jeho výskumy dali smrteľní
uder populárnemu veľkému kozmologickému systému, ktorý rozvil francúzsky matematik a filozof Rene Dekart (Rene Descartes) významní po svojom prísloví: ,,Myslím číže som.“ Dekart predpokladal že sa planéty
pohybujú pod vplyvom rotujúcich vírov v nejakom etri alebo mediume,
ktorý sa rozprestiera po celom vesmíre. Nutnove bezchybne kalkulácie,
ktoré ukázali ako gravitácia vysvetľuje mnohé detaily presných pohybov
rotácie planét, eliminovali každú potrebu za Dekartovimi ideami. Na konci
druhého vydania diela Principia, Nutn pridal niektoré uzávery, pripomienky
pod názvom General Scholijum. Aj v tomto diele na povrch sa dostáva niečo
z jeho veriaceho presvedčenia, lebo považuje Boha ako stvoriteľa s pripomienkou že ,,tento divní systém slnka, planét a komét mohol vzniknúť iba
s úmyslu a vlasti jednej inteligentnej a silnej bytosti.15
Nutn nakoniec objavil aj výsledky svojich mnohých výskumov o svetlosti
a optiky. Mal mnoho toho schystaného ale keď sa jedného dna vracal z
Kembridzu zistil že mu jedna sviečka vyvolala požiar v ktorom mu vyhoreli
veľmi vzácne dokumenty. Ta strata ho tak veľmi zasiahla a rozprávalo sa o
tom ako sa nemohol zmieriť s tým dlhšiu dobu. Niektorí to opisovali ako
nervove zrútenie, ale Iní sa s tým nezhodovali.16 Všetky detaily života tohto
génia predmetom sú extrémne podrobenému výskumu a špekulácie.17 Viac
od desaťročia po tomto požiari konečne publikoval svoje výskumy o svetlosti pod názvom Optics (Optika).Historik vedy Viliam Dampier (William
Dampier) opisuje že by ,,Nutna jeho výskum o optike, aj keď by iné nič neurobil postavil do prvého radu ľudí zaoberajúcich sa vedou“.18 Dielo Optika
je publikované v troch anglických vydaniach ako aj dvoch francúzskych a
latinských.
Nutn bol mnohokrát pochválení. V Kembridzi mu jeho matematická
zručnosť priniesla pozíciu lukasovho profesora matematike. Keď sa presťahoval do Londýnu vymenovaný bol za šéfa mati (master of the Mint) a bol
zapojený do mnohých občianskych záležitostí. Francúzska akadémia vied
ho vybrala za svojho člena a kráľovná Anna mu pridelila titul rytiera a tak
sa stal známym ako ho aj dnes poznáme pod menom Sir Isak Nutn.
Volter jeden z francúzskych vodcov nastavujúcej slobodnej mysle a hnutiu rozumu toho času osobne spoznal Nutna. Chválil ho slovami ,,že keď
by sa všetci géniovia vesmíru zoskupili na jednom mieste on by mal byt ich
vodcom“.19 Storočia neskôr známi francúzsky matematik a kozmológ Laplas
(Laplace) považoval že je v Nutnovom diele Principia navždy obsadene
,,miesto nad všetkým čo ľudskí rozum vymyslel“.20 Nedávno v rozpore o
najvýznamnejšiu osobnosť minulého tisícročia časopis Time vyhlásil Nutna
15
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za osobnosť 18ho storočia.21 Nepodozrievajúc Isak Nutn bol jeden z najväčších umov všetkých čias.
Nutn bol vedľa svojej vedeckej ostromyselnosti aj hlboko náboženským
človekom, toto doprinieslo ku významným implikáciám v jeho úvahách
vzťahu Boha a vedy. Nutn nikdy neschvaľoval neveru v Stvoriteľa. Hovoril
že je: ,,Ateizmus tak nezmyselný a tak otporny človečenstvu že nikdy nemal
mnoho učiteľov“.22 Nikdy neodpúšťal nijakú ľahkomyseľnosť v pohľade náboženských veci a keď sa niečo také stavalo v jeho prítomnosti radikálne
kritizoval.23 Aj keď väčšina vedcov v tom období verili v Boha a bolo samozrejmosť spoliehať sa na Boha vo vedeckých záznamoch, Nutn sa odlišoval
aj rozsiahlymi štúdiami o náboženských témach ako aj svojou hlbokou pobožnosťou. Nutn človečenstvu zanechal veľké množstvo záznamov a asi
tretina z nich je poviazaná s náboženskými témami.
Nutna zvlášť zaujímali biblické proroctva a skúmal všetky materiály s
nimi poviazane do ktorých mal možnosť dôjsť - či už boli písané v gréčtine,
aramejskom, latinskom alebo hebrejskom jazyku. Zostavil dlhy spis možných interpretácii obzvlášť mal záujem o vzťah medzi biblickými proroctvami a históriou. Pred svojou smrťou prichystal interpretáciu historických
dátumov. Ten spis je vydaní po jeho smrti pod názvom Chronologies of ancient Kingdom amendet (Opravená chronológia starovekých kráľovstiev).
Zvlášť mu boli zaujímavé dve predovšetkým prorocké knihy Biblie, kniha
proroka Daniela a kniha Zjavenia. Skúmajúc ich používal rovnakí analyticky
prístup ako aj pri skúmaní prírody. Zostavil aj sériu z pätnásť ,,pravidiel interpretácii slov a jazyka Biblie“.24 Interpretoval proroctva tých dvoch rozlišnych kníh ako zjavenie svetskej histórie a mnohé dnešné interpretácie
tých biblických kníh podobne sú Nutnovim. Niekoľko rokov po jeho smrti
jeho výskumy objavene sú ako kniha pod názvom ,,Observations upon the
Prophecies of Daniel and the Apocalipse of st John“ (Výskumy o proroctvách Daniela a zjavenia sv. Jana).25 Písal aj o Kristovom živote a iných náboženských témach, niekedy vyjadrujúc veľkú nezávislosť o svojom
teologickom rozmýšľaní. Veril v to čo Biblia hovorí že cele potomstva pochádzajú od Noacha a že Boh utvoril všetky veci ako je napísané v desiatich
prikázaniach.26 Nutnovo skúmanie Božej prírody a Svätého Písma vyjadrovalo jeho veľkú žiadosť za spoznaním Boha samého.
Nutn skúmal aj alchemiu a podrobne písal o nej. Do základov poznal alchemicku literatúru svojho času a tiež prichádzal k nej s rovnakom analytickým stavom ktorý používal aj na iné témy. Niektorí šarlatáni vyviedli
alchemiu na zlí hlas, lebo sa usilovali o to aby dosiahli zmenu primárnych
elementov na zlato. V Nutnovom období kvôli vedeckej prace Roberta Bojla
16
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alchemia začala odhadzovať svoj mysticky plast na ceste aby sa stala vzornou chémiou. Niektorý sa usilovali Nutna vyhlásiť mystickou osobnosťou
kvôli jeho alchemickym spisom. No to nemalo vplyv na racionálni prístup
k fyzike, matematiky a Biblii. Niektoré z mystických implikácii alchemii
možno boli zaujímavé za jeho neodpovedane otázky, ale on hľadal experimentálne potvrdenie v alchemii ako čo to často robil aj vo fyziky.27
Svätožiara náboženského kruhu ktorý sa vytvoril okolo Nutna priniesol
mu mnoho ľudí ktorý si ho ctili. Jeden známi človek francúzskeho pôvodu
snažil sa rozviť nove náboženstvo Nutnovej cirkvy. Ini občan Francúzska
vážne kritizoval Anglicko, že si necti dostatočne Nutnovo náboženstvo. Taktiež hľadal aj že by sa kalendár pozmenil a začal s dátumom Nutnovho narodenia a že by sa vstavala cirkev na mieste kde sa narodil Nutn.28
Matematik pôvodom zo Švajčiarska Fatio De Due (Dullier) bol dobrým Nutnovim kamarátom a z jedného jeho písma ktoré písal Nutnovi môžeme vidieť akú duchovnu hĺbku a vplyv mal Newton. Fatio ochorel a nečakal že
to prežije. Vo svojom jednom z posledných Nutnovich písiem píše “Ďakujem Bohu že mi je duša v úplnosti spokojná v čom si ty mal hlavnú úlohu”.29
Nutn bol pochovaný medzi veľkými osobnostiamy Anglicka v nádhernom a rešpektovanom Vestminsterskom kláštore (Westminster Abbey).
Paradoxne asi o storočie a pol neskôr Čarls Darvin (Charles Darwin) ktorý
mal opačný stav o Bohu, taktiež bol pochovaný v kláštore iba meter dva
od Nutnovej hrobke. Keď som navštívil hrobky týchto dvoch obrovských
vedeckých osobnosti, nemohol som sa nezamyslieť opačnými stavmi pozostatkov ktoré títo dvaja vedci ponechali svetu. Ten kontrast je aj základom veľkého diela diskusie o ktorej budeme hovoriť v nasledovných
kapitolách.
Pre Nutna, Boh nebol iba obyčajní koncept. Cítil voči Nemu hlbokí rešpekt hovoriac ,,Ta bytosť vládne celým svetom nie ako duša sveta, ale ako
Hospodin nad všetkým…Najvyšší Boh je bytosť večná a absolútne perfektná.”30Pre neho Stvoriteľ bol aj veľmi osobná bytosť, ktorý nás miluje a
ktorého by sme mali milovať a rešpektovať. Nutnovu jednoduchú úprimnosť môžeme vidieť aj v tom keď hovorí ,,Musíme veriť že existuje jeden
Boh alebo zvrchovaný mních aby sme sa ho mohli báť, pokoriť sa Mu, rešpektovať Jeho zákony a dávať Mu česť a chválu. Musíme veriť že je On otec
z ktorého všetky veci majú začiatok a že On miluje ľudí ako svoje deti tak
že aj oni spätne môžu milovať Jeho a pokoriť sa Mu ako svojmu Otcovi.”31
Isak Nutn pravde podobne viacej od hoci koho iného pomáhal aby sa
veda upevnila na pevných základoch. Robil to tak že uplatňoval prísne štandardy vo svojich výskumoch a publikáciách. Niektorým sa môže zdať para17
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doxne to že jeden z najväčších svetových vedcov bol pravé hlboko náboženským človekom. Nutnov život jasne ukazuje to ako zvrchovaná veda a
veľmi silná viera v Boha môžu ladiť jedna s druhou.

Nutn nebol sám

Nutn žíl vo veľmi kritickom období pre históriu vedy. Bolo to obdobie
keď sa moderna doba oslobodzovala zo silného stisku stáročiami starých
tradícií. Observacia, pokus a matematická analýza začali meniť filozofickú
dogmu doby ktorú opisujú ako ,,temne obdobie” v histórii ľudstva. Nastavajúca renesancia bola pomenovaná aj ,,oživovanie učenia” vytvorila atmosféru intelektuálneho zmätku. Vedúci vedci práve po tomto čase stali
sa pioniermi modernej vedy. Ako aj Nutn sám, silne verili v Boha ako stvoriteľa všetkého. Princípy tejto modernej vedy zjavili sa vo vnútri intelektuálnej matice v ktorej Boh bol dominantná postava.
Johan (Johannes) Kepler (1571-1630) ktorý pracoval v Prahe zaradzuje
sa medzi najväčších vedcov všetkých čias. On poukázal na to ako sa planéty
pohybujú okolo slnka po oválnej a nie po kruhovom obvode. Veľmi zručný
v matematike rozvil tri princípy, neskôr pomenovane ako Keplerove zákony,
poviazane s pohybom planét. Tieto princípy ostali aj do dnes vo svojom
skoro nezmenenom stave. Ako aj známi talianski astronóm Galileo (15641642), Kepler spozoroval prísny vzťah medzi Stvoriteľom a matematikou
prírody.
Keplera na výskum motivovala žiadosť aby vynašiel matematické harmónie v ume Stvoriteľa.32 Ako Nutn aj Kepler písal o Kristovom živote.33
Vše strany francúzski vedec Blez Paskal (Blaise Pascal) (1623-1662) bol
tiež jeden z brilantných rozumov svojej doby. Výborné poznal teológiu, rovnováhu fluidov a ustanovil základy teórie matematickej pravdepodobnosti.
Princípy ktoré ustanovil slúžia ako základ za dnešnú metódu skúmania
mnohých problémov v oblasti fyziky, biológii a sociológií, ktoré nám môžu
poslúžiť že všetky veci ktoré sa udejú môžu sa odhadnúť matematicky. Paskal bol tiež jeden z hlboko náboženských vedcov, jeho implicitnú odovzdanosť Bohu môžeme spozorovať zo slov ktoré vyslovil ,,celkový tok veci musí
mat za svoj ciel zriadenie a veľkosť náboženstva.”34
Anglického vedca - pioniera Roberta Bojla (Robert Boyle) (1627-1691)
mnohý považujú za otca vedy dnes známej ako chémia. Jeden z jeho hlavných príspevkov bolo opovrhnutie starovekej idei o iba štyroch základných
prvkoch: oheň, vzduch, zem a voda. Študenti chémii poznajú ho pravde
podobne po Bojlovom zákone ktorý vysvetľuje opační vzťah tlaku a kapacity v plynových skupenstvách. Bojl veril že človek oslavuje Boha tým keď
18
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vysvetľujedielo Jeho rúk a že Boh ktorý stvoril svet je vždy potrebný aby
svet mohol aj naďalej existovať.35 Historik Frenk Manuel (Frank Manuel)
hovorí že: ,,Tradičné použitie vedy ako spôsob chvále Otcu (Bohu) dostáva
nove dimenzie pod vplyvom Roberta Bojla.”36 Bojl daroval aj veľké bohatstvo v náboženské účely na územiach Írska a v Nového Anglicka.
Jeden z vedúcich biológov svojho času bol aj známi švédski vedec Karl
fon Line (Carl von Linne) (1707-1778). On bol vytýčený člen fakulty na univerzite Upsal (Uppsala). Bol známi kvoli všetkému čo vedel a to pritiahlo
aj pozornosť vedcov celého sveta. Klasifikoval všetky druhy organizmov a
pomáhal aby sa stanovil dnes známi dvojmeny systém menovania organizmov používaním mena rodu a druhu. Taktiež aj on ako aj mnohý Iní vedci
jeho obdobia, veril že prírodu utvoril Boh sebe na česť a na blahoslav človečenstvu a všetko čo sa stáva, stáva sa na Jeho prikázanie a pod Jeho vodstvom.37
Nie všetci vedci toho času tak implicitne nepovažovali Bibliu ako dôveryhodný dokument ako už spomínaní vedci. Vo Francúzsku bol vedec prírodných vied Bifon (Buffon) ktorý vykladal nebiblické stanoviska ktoré
minimizovali znamenitosť Božiu v prírode, medzitým on bol vo svojej dobe
iba jednou malou menšinou.

A teraz: Konfrontácia náhľadov

Na stretnutí Geologickej spoločnosti Ameriky (Geological Society of
America) v New Orleansi prítomné bolo niekoľko tisíc geológov z celého
sveta. Predseda na jednom zo zasadnutí pripomenul ako je “kreacionizmus
(veda o stvorení) mylná veda” a vyhlásil ako sú “vedci z kreacionstickym
zameraním falošní rovnako ako falošné peniaze”. Iný rečník zase pripomenul že je geologické tlmočenia o biblickom potope “nespravodlivé” a “odporne”. Tiež jeden z rečníkov vyhlásil ako “netreba dopustiť aby veda
zapadla do rúk kreacionistov.
Toto boli iba niektoré zo znepokojených komentárov ktoré som počul.38
Pôvod tejto diskusie a divokú reakciu vyvolala Galupova (Gallup) anketa
dospelých ludi v Amerike, ktorá poukázala na to že mnoho ľudí neverí úradnej vede. Celkovo 44% anketovaných verilo že Boh stvoril ľudstvo v posledných desať tisíc rokov, 38% verilo že Boh viedol evolučný vývin ľudskej vrstvi
miliónmi rokov a iba 9% anketovanej populácia verilo že človečenstvo
vzniklo pomocou evolučnej teórie ktorá sa dnes propaguje, číže bez zásahu
Stvoriteľa. Iba niekoľko z nich nemali žiadny stav. Galupova organizácia zopakovala anketu ešte štyri krát a výsledky zostali takmer nepozmenene.39
19
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Zdá sa byt, že väčšina populácii ťažko verí tomu, že existencia človeka nemá
význam alebo účel a že sme sa tu našli celkom náhodne.
V hore spomínaných komentároch o Stvorení (kreacionizme) ilustruje
sa obraz o tom ako sa dnešný pohľad mnohých vedcov o Biblii rozlišuje od
pohľadu ktoré mali pionieri súčasnej vedy (Kepler, Bojl, Newton). Títo pionieri vrúcne verili, že Biblia predstavuje ozajstne slovo Božie a v dnešnej
dobe vedci hovoria o Biblii ako o bezcennej mytológii. Medzitým to neznamená, že vedci viac neveria v Stvoriteľa. Bol som prítomný na jednom geologickom kongrese v Paríži. Ako špeciálna kultúrna udalosť pôvodom toho
kongresu bol organový koncert v katedrále Notr Dam. Prijemne som bol
prekvapený keď som spozoroval ako mnohý z prítomných geológov modlitebne pokľakli keď vošli do katedrále. Mohlo sa predpokladať, že väčšina
z nich predsa verila v existenciu Stvoriteľa. Tento obraz možno komplikuje
rozličné chápanie Stvoriteľa a náboženstva. Niektorý vedci sa aj otvorene
vyjadrujú o ich viere v niektoré z náboženstiev ale nie v Stvoriteľa. Iný zase
robia veľký rozdiel medzi náboženstvom a vedou.40 Človek môže definovať
náboženstvo na mnoho spôsobov, ako je etická korektnosť a pod. ale slovo
náboženstvo sa obyčajne chápe ako slúženie jednému alebo viacerým
bohom. Naďalej budeme pokračovať z týmto chápaním.
Koľko vedcov vlastne verí v Boha? Dnes je možné nájsť o ich počte všeliake čísla v rôznych publikáciách a nekontrolovaných myšlienkach na internete. Najpravdepodobnejšie sú dva výskumy objavene v prestížnom
časopise Nuture. Náhodne je vybrane tisíc ľudí zo záznamu vedcov z (American Men and Women of Science) ktorý sa vyjadrili o ich viere v Stvoriteľa.
Ale čo vlastne chápeme pod menom Boh? Slovo Boh môže znamenať
mnoho rozličných predstav. Môže znamenať bytosť ako osobu alebo princíp alebo aj ako čo vyhlásil jeden z mojich profesorov zoológie, že Boh je
vlastne samotná príroda. Za väčšinu Boh bol nadprirodzena, superiórna
bytosť. V tomto výskume časopisu Nature bola použitá veľmi úzka interpretácia toho kto je Boh. Vedci ktorý verili v Boha museli potvrdiť „verím
v Boha ktorý intelektovo a citovo komunikuje z človečenstvom, číže Boha
ktorému sa človek môže modliť očakávajúc odpoveď. Pod „odpoveďou“
mam na mysli viac od subjektívneho, psychologického efektu modlitby“.
Anketovaný vedci taktiež mohli povedať, že neveria v taký druh Stvoriteľa
alebo že nevedia o Jeho existencii. Okolo 40% z anketovaných sa vyjadrilo
že verí práve v takého Stvoriteľa ako je hore spomínané, ktorý odpovedá
na ich modlitby, 45% že neverí v žiadneho Stvoriteľa a 15% skúšaných nemali jasnú predstavu.41 Pravdepodobne aj viac ako 40% verí v Stvoriteľa
ale nie v Boha ohraničeného úzkou definíciou tej ankety. Jeden z vedcov
20
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napísal na okraji svojho anketovaného lista „verím v Boha ale neverím že
sa môže očakávať odpoveď na modlitbu“. Zaujímavé je že toto skúšanie z
anketou bolo vykonane v roku 1996 a bolo výsledkovo veľmi podobne výskumu ktorý bol uskutočnený 80 rokov pred tým. Po krátkom čase, otázka
viery v Boha daná je aj členom prestížnej nacionálnej akadémie vied (National Academy of Sciences). Iba 7% anketovaných odpovedalo, že verí
v Boha ktorý odpovedá na modlitby, tak ako to bolo definovane v otázkach
ankety.42
Prečo také malé percento členov Akadémie verí v Stvoriteľa? Zdá sa, že
tu vplýva mnoho faktorov.43 Očakávané je že vyšší stupeň špecializácie vo
vede ktorý členovia Akadémie vlastnia ťaží aby zúžil ich pohľad na svet.
Špecializácia častokrat môže ľahko ohraničiť človekove stanoviska, zvlášť
ak on nepozerá širšie než oblasť jeho špecializácie. Taktiež aj elitizmus vo
vzťahu z členstvom v akadémii môže vyprodukovať stav nadriadenosti
a pýchy, ktorý sa vo vede často stáva. Pýcha ako taká hlavne je v protirečí
z pokornosťou a modlitebným stavom ktorý je požadovaný v stave viery
v Stvoriteľa. Sú mnohé náznaky44 ktoré ukazujú na to, že mnoho väčší počet
členov Akadémie verí v Stvoriteľa ako čo sa vyjadrilo, ale aby niekto zostal
vo vedeckých kruhoch musí byt slobodným od náboženských stavov. V tom
čase na Akadémii pripravovala jedna kniha a ďalšiu revidovali o tom ako
treba na školách povzbudzovať učenie o evolučnej teórii na rozdiel od učenia teórie stvorenia. Takéto aktivity určite nepovzbudzujú obhajobu učenia
o Stvoriteľovi. Aj napriek takýmto aktivitám, jeden člen akadémie sa nedávno opovážil skritizovať evolúciu v tlači, pripomínajúc že je ona priveľmi
flexibilná a často používaná aby sa vysvetlili protichodne stanoviska ako čo
sú útočné a nezistene správanie a to ako malo prispievajú experimentálnej
biológii.45
Treba mat na rozume, že Akadémia predstavuje menej ako 2% vedcov
napočítaných zo skupiny americkými mužmi a ženami vedy. Ako taká ona
určite nepredstavuje mienku vedeckej komunity v ktorej celkovo 40% ľudí
verí v Stvoriteľa ktorý odpovedá na ich modlitby. Otázkou je však prečo sa
vo vedeckých článkoch, učebniciach a v médiách Stvoriteľ vôbec nespomína?
Ta dedičnosť pravdepodobne odráža averziu ktorú úradní vedeckí stav
ma proti náboženstvu, averziu ktorá nie je v súlade viery mnohých vedcov.
Vplyv stavov a sociálnych okolnosti ktoré neskôr zvážime pravde podobne
najvýstižnejšie vysvetlia tu nezhodu.46
Z druhej strany vedci a autority z Discovery inštitútu majú veľmi významní vplyv cez knihy,47 prednášky a internet. Oni podporujú ideu že musí
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existovať jaky si druh „intelegentneho dizajnu“ pre prírodu. Ta idea sa čoraz
viac chápe ako hnute „intelegentneho dizajnu“ ktorý nadobúda popularitu.
Problémom je však to že sa vedúci vedci silne opierajú aj najmenšiemu náznaku o akomsi druhu Stvoriteľa. Jeden z členov evolucionistického hnutia,
nedávnom čísle časopisu American Scientist vyhlásil že je „úspech „ID“
hnutia do teraz zastrašujúci. Aspoň v 40tych štátoch ID sa považuje za potrebný dodatok vo vedeckom vyučovacom plané a programe vo verejných
školách.“48 Niečo sa tu musí diať keď sa začala zväzovať sprava ktorú Disocvery Inštitút predložil kongresu Spojených Štátov Amerických. Predstavitelia Discovery Inštitútu zdôraznili že „to robia iba preto aby otvorili
horizonty chápania ktoré vedecká elita drží zavretými.“49
Nedávno jedna zvláštna príhoda v Kanzase tiež znázornila ešte väčšiu
dôležitosť konceptu intelegntného dizajnu ako hrozbu pre evolučnú teóriu.
Aby sa odhadlo čo všetko treba zaradiť do vyučovacieho plánu a programu
do verejných škôl, štátna rada pre edukáciu (Board of Education) pozvala
ľudí na niekoľko dni diskusie medzi predstaviteľmi intelegentneho dizajnu
a evolúcie. Bohužiaľ, zástancovia evolučnej teórie sa nezúčastnili na týchto
diskusiách aby sa konfrontovali zástancom teórie intelegentneho dizajnu.
Bojkot na strany evolucionistov viedla Americká asociácia pre pokrok vedy,
ktorá je najväčšia všeobecná vedecká organizácia na svete a vydavateľ prestížneho časopisu Science. Ako dôvody pre neprítomnosť, zástancovia evolučnej teórie špecifikovali medzi ostatným že „chceli sa vyhýbať zmäteným
hovorom a pletením širšej verejnosti“ a to že existuje dosť času na to aby
sa vec riešila neskôr. Medzitým takéto profánne výhovorky pre neprítomnosť poukazujú na to koľko je teória ktorú zastupujú vlastne slabá. Jedna
členka rady sa vyjadrila „ako je hlboko rozčarovaná spôsobom akým si vybrali aby prezentovali svoju teóriu, číže v tieni“ a že by „veľmi rada počúvala
o tom co majú povedať na profesionálny a eticky spôsob“.50 Keď sa napadne dominantný sekularizmus vedy, jasne je že sa zástancovia evolučnej
teórie cítili nepríjemne.51
Viacero súčasných vedcov aj naďalej verí v koncept že Boh stvoril svet
za šesť dni ako je to opísané aj v samotnej Biblii. Jedna nedávno zverejnená
kniha menom In six days: Why 50 scientist choose to belive in Creation (
Za šesť dni: prečo si 50 vedcov zvolilo veriť v stvorenie)52 predstavuje eseje
50 vedcov z titulom doktora vied, ktorý vysvetľujú prečo si zvolili veriť v biblicky opis stvorenia. Biblia a jej sprava o stvorení aj naďalej existuje napriek mnohým opovrhovaniam a komentárom od strany vedúcich vedcov.
V hore spomínanej knihe, jeden zo známych zástancov evolučnej teórie Richard Dawkins z Oxfordskej univerzity v Anglicku hovorí že „nemôže si ani
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predstaviť že sú možné také svojvoľné myšlienky a sebaklamy“.53 Na druhej
strane Atlantického oceánu, nebohý Stephen Gould z Harwardskej univerzity taktiež posmieval diskusiu o kreačnej teórie. Jeho mienka je že veda
dala veľmi adekvátne odpovede bez Stvoriteľa. On charakterizuje evolučnú
teóriu ako „dokumentovanú koľko aj hoc ktorý iný jav vo vede“ a „ako
jeden z najvýstižnejších ľudských objavov“.54 Bojove priekopy sa kopu
hlbšie.
Niektorý si dávajú otázky, prečo v novej dobre vedy toľko ľudí v Spojených Štátoch verí že Boh utvoril ľudí. Nepochybne je to že existujú mnoho
dôvodov: jeden z faktorov je „prekvapujúce množstvo učiteľov biológie,
ktorý podržiavajú kreacionizmus.“55 Z týmto súvisí aj výskum ktorý objavilo
vydavateľstvo časopisu The American Biology teacher v kapitole „edukačné
využívanie“, kde sa uvádza že 29% až 69% učiteľov biológie považuje že by
sa mal kreacionizmus vyučovať na hodinách biológie na verejných stredných školách a medzi 16% a 30% sa aj učí. Stvoriteľ nie je mŕtvym na tých
hodinách. Z druhej strany nacionálna asociácia učiteľov biológie (National
Association of Biology Teacher) vyjadrila v roku 1995 že je evolučná teória
„bez dohľadu, neosobný a nepredvídateľný a prírodný proces“.56 Použitie
slov „bez dohľadu“ a „neosobný“ mnohým navrhlo že tato asociácia prijíma
ateisticky stav a prezentuje teologické tvrdenie že Boh neexistuje. Po
dlhých diskusiách tieto urážajúce slova boli vymazane z toho výkazu a niektoré obvinili vedcov že kapitulujú pre kreacionistami. Situáciu komplikujú
aj suptilne fakty že je otázka existencie Stvoriteľa emocionálne tak nabitá
že mnohý vedci a učeníci jednoducho mlčia o tom. Ako môžeme spozorovať že vedci sa veľmi rozlišujú v myšlienkach tykajúce sa existencie Stvoriteľa. Budeme používať naďalej vyraz „otázka Stvoriteľa“ z času na čas keď
budeme hovoriť o špecifickej otázke ci existuje Boh alebo nie.

Vzrastajúci záujem o Stvoriteľa

Behom posledných dvoch desaťročí uskutočnené sú viacero dôležitých
konferencii ohľadom otázky existencie Stvoriteľa. Obzvlášť dôležitými boli
„vesmír a stvorenie“ (Cosmos and Creation) na Univerzite Kambridge
(1994), „Puhe Stvorenie“ (Mere Creation) na Univerzite Biola (1996), „Veda
a duchovne vyhľadávanie“ (Science and Spiritual Quest) na Univerzite Berkley v Kalifornii (1998) a „Príroda prírody“ na Baylor Univerzite (2000). Na
týchto konferenciách predstavitelia boli prvotriedny vedci a nositelia Nobelových cien. Početné konferencie na tuto tému boli uskutočnené aj na
iných koncoch svetadiela. Mnohé nápady tu boli zvážené. Keď ide o dominantnú otázku vzniku života, hlavne stanoviska ktoré sa zvažujú sú: a. život
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vznikol súm od seba, Stvoriteľ nebol zapojený (naturalistická evolúcia), b.
Existuje nieaky druh Intelegentneho dizajnu, c. Boh používal proces evolúcie (teistická evolúcia), d. Boh stváral rôzne formy života behom miliárd
rokov (Progresívne stvorenie), e. Boh stvoril rôzne formy života pred niekoľko tisíc rokov, ako je to písané aj v Biblii číže (nedávne stvorenie).
Existuje hojne dôkazov o vzraste záujmu otázke existencie Stvoriteľa.
Exponenciálne rastie počet kurzov na tému vzťahu vedy a náboženstva.
Pokým sa pred iba niekoľko desaťročí v Amerických inštitúciách vysokého
školstva ťažko mohol nájsť iba jeden kurz takéhoto druhu v dnešnej dobe
vo vyučovacích plánoch a programoch ich je na stovky.57
Tomu prispeli stimulácie z John Templeton fondacie. Antológia (Cosmos,
Bios, Theos)58 predstavuje prílohy mnohých vytýčených vedcov počítajúc
aj cez dvadsať vedcov z Nobelovými cenami o vede, náboženstve a existencii Boha. Časopis Science, pravdepodobne najprestížnejší vedecky časopis na svete publikoval v roku 1997 diskusiu pod názvom „Science and
God a warming tred?“ (veda a Boh: trend zahrievania?).59 Časopis Explorer
Americkej asociácie ropnej geológie (American association of Petroleum
Geologist) v roku 2000., v úvodnej kapitole mal článok ktorý sugeroval aby
geológovia zostali po strane v debatách o stvorení kvôli politike ktorá je
v tom zapojená a preto „každý vedec ktorý sa zúčastní a bude debatovať
s týmito ľuďmi bude diskvalifikovaný“. Oni majú vseliake triky a výhovorky
ktorými vás môžu manipulovať ak nepoznáte ich taktiku.60 Odpoveď čitateľov na ten úvodný článok bol u väčšine protivný, ukazujú ako veda by
mala byt otvorenejšia voči rôznym ideám o stvorení a Bohu.61
O otázke Stvoriteľa diskutuje sa aj v oblasti astronómie. Keď sa známi
astronaut German Titov navrátil zo svojej cesty, vyhlásil že nemohol nájsť
žiadnych bohov, hľadal anjelov a ani ich nemohol vyhľadať. On bol iba 221
kilometer na povrchom zeme. Neskôr medzitým, ľudia zo zeme pozorovali
ako Apolo astronauti na diaľke 386 000 km vznášajú sa okolo mesiaca a čítajú dojatému publiku slova z Biblie „Na začiatku utvoril Boh nebesá
a zem“.
Diskusii sa častokrat pripája aj verejná tlač. Jedno číslo časopisu Newsweek z roku 1998 celu prednú stranu pokryl z titulkami „Science finds
God“ (veda odhaľuje Boha) a časopis Time v roku 2006 mal na titulnej
strane „God vs. Science“ (Boh naproti vedy). Časopis Christianity Today,
New Scientist, Skeptic a Skeptical Inquirer, častokrat diskutujú o otázke
vedy a náboženstva, nejkedy venujúc tej téme hlavný diel čísla vydania.
Dakedy aj niektorý vedúci vedci rozsiahlo písali o vzťahu vedy a Stvoriteľa. Pol Davies profesor teoretickej fyzike na Univerzite (Newcastle) v Tyne
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v Anglicku, napísal populárnu knihu „God and the new Physics“ (Boh a nová
Fyzika). On sa opovážil v tejto knihe dotknúť témy, že „veda ponuka lepšie
vysvetlenie Boha ako náboženstvo“.62 Davies samozrejme dával pozor na
to aby neidentifikoval Boha o ktorom hovorí. V jednom z jeho neskorších
vydaných kníh hovorí o „silných dôkazoch ktoré sa odohrávajú nad všetkým“.63 On taktiež podporuje tézy o tom že vedci môžu byt náboženský
usmernený. Po vydaní knihy „Boh a nová fyzika“ prekvapilo ma keď som
zistil koľko vlastne mojich blízkych kolegov praktikuje konvenčné náboženstvo.64 John Polkinghorne previedol 25rokov ako teoreticky fyzik častíc na
Univerzite Kambridge. Neskôr sa preorientoval a stal sa z neho teológ a neskôr aj administrátor v Kambridgi. Venoval sa štúdiu vzťahu náboženstva
a teológie kde publikoval aj niekoľko kníh na tu tému. On verí že Boh zachováva vesmír a že je aktívny v ňom a že obľahčuje našu slobodu voľby.65
Existuje aj zoznam komentárov kde aj mnohý iných vedcov ktorý vyjadrili
svoju vieru v Boha.66

Veda a racionálny Boh Biblie

Existuje jedna fascinujúca idea ktorá je prítomná asi už pol storočia
a ktorá popiera kontrast medzi vedou a Stvoriteľom. Tento koncept znie,
že sa veda v západnom svete rozvíjala obzvlášť jej žido-krstanskej podpory.
Inými slovami, namiesto toho že sú veda a Stvoriteľ dva rozlične pojmy za
seba, veda dlhuje svoj vznik tomu druhu Stvoriteľa ktorý je opísaní práve
v Biblii. Tuto tézu podporuje pôsobivé číslo vedcov.67
Svetovo známi filozof Alfred North Whitehead, ktorý vo svojej kariére
prednášal na Kambridge Univerzite ako aj na Hardvardskej univerzite, predpokladá že sa začiatky súčasnej vedy rozvili na základoch stredovekej teológie.68 Koncept usporiadaného sveta implikuje na existenciu jedného
a jediného (monoteizam), racionálneho a dôsledného Boha Biblie, ktorý
dal základy pre vieru v koncept príčin a následkov vo vede. Mnohý nepredvídateľný pohansky bohovia iných kultúr boli rozmary a nezmestili sa z konzistenciou ktorá umožňuje existenciu vedy. R. G. Collingwood, ktorý bol
profesorom metafyzickej filozofie na Univerzite Oksford, podporuje tento
koncept vytýkajúc, že je viera vo všemohúceho Stvoriteľa obľahčila zmenu
skúmania prírody z nepresnosti na presnosť69 a presnosť veľmi dobre zapadá do precíznosti ktorá sa môže dostať vo vede. V Holandsku Reijer Hooykaas, profesor histórie na univerzite Utrecht, taktiež vyhlásil, že Biblické
stanovisko prinieslo rozvoju modernej vedy. Obzvlášť je dôležití relatívny
anti-autoritatizmus podporujúc Bibliou. Pomohol aby sa veda uvoľnila z
autority teológov.70 Jeden z vedúcich vedcov v tejto oblasti je Stanley L.
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Jaki, ktorý vedľa doktorskej tituly z fyzike a teológie bol aj profesorom na
Seton Hall Univerzite v New Jersey. Jaki prenikavo vytýka ako hindu, čínska
majanska, egyptská, babylonská a grécka kultúra mali začiatky vo vede,
ktorá sa medzitým skončila neprinášajúc plody. On to pripisoval nedostatku
viery v racionálnosť vesmíru, charakteristické za spomínané kultúry. Judeokrestanska tradícia Biblie dala racionálny obraz Stvoriteľa nevyhnutného
pre vznik vedy.71 Paradoxne je to ,že Boh ktorý je možno aj sám príčina
vzniku vedy, momentálni sekulárni stav vedy odmieta.
Nemôžeme v úplnosti povedať ze široko prijatý koncept príčinného
vzťahu medzi Stvoriteľom judeo-krestanskej tradície a súčasnej vedy nepochybný fakt, ale prijatie tejto idei jednoducho ukazuje že nieto veľkého
rozdielu vedy a Stvoriteľa ktorý je predstavený v Biblii. Tento Boh je božstvo
príčin a dôsledkov, dôsledný je a to sa veľmi dobre zhoduje z súčasnou
vedou.

Záverečné komentári

Pionieri súčasnej vedy ako boli Kepler, Bojl a Newton oddane verili
v Boha ako Stvoriteľa a Bibliu. Oni nikdy nevideli konflikt medzi otázkou
Stvoriteľa a vedou, lebo On vytvoril princípy vedy. Na príkladoch týchto
vedcov možno vidieť, že je možné veriť v Stvoriteľa ktorý je aktívny v prírode. Od vtedy došlo do rozdelenia ciest. Veda odišla svojou cestou, izolovane od náboženstva, pokúšajúc vysvetliť sa a odpovedať na mnohé otázky
zaraňajuc sa aj do tých najpodstatnejších otázok o pôvodu bez akéhokoľvek spomenutia Stvoriteľa. Aj keď mnohí vedci veria v Boha zatiaľ ešte je
vylúčený zo všetkých vedeckých interpretácii.
Na jeden obzvlášť spôsob časom došlo do redefinovania praxe vo vede
a to je veľmi dôležitá vec ktorá ma byt na zreteli. Všeobecne veda sa považuje skúmaním faktov a ich vysvetlenia v prírode ale detaily tej definície
môžu dramaticky sa kolísať. Keď sa polozili základy súčasnej vedy, tí ktorý
skúmali prírodu (vedci) menovali sa historikmi prírody alebo filozofmi prírody a Boh ktorý sa považoval aktívnym v prírode oslavovaný bol vo vedeckých publikáciách. On sa často nazýval stvoriteľom všetkého. On
usporiadal zákony prírody a bol dielom vedeckej interpretácie. Časom
Božská dôležitosť vo vedeckých kruhov opadúvala zvlášť v 19 storočí.
V dnešnej dobe existuje silný trend v praksi vedy aby vylúčili Boha a ak sa
niekto pokúsi zaradiť Ho, to by sa považovalo za nevedecké. Boh je jednoducho vylúčený po definícii. To stanovisko zatvára dvere vedy ktorá odhaľuje Stvoriteľa. Čo vyplýva, ze súčasná veda nie je vyhľadávanie pravdy a to
môže priviesť do chybe, zvlášť ak Boh neexistuje.
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V tejto diskusii mi berieme do úvahy že by vedec pri skúmaní mal byt
otvorenej mysle a že by veda mala byt otvorená pre vyhľadávanie vysvetlenia nasledujúc fakty kdekoľvek ich oni zaviedli. Naším cieľom je aby sme
vyhľadali pravdu a nie aby sme sklopili svoje závery z jednou úzkou definíciou vo vede. V nasledovných kapitolách detailne sa budeme venovať vede
ako je to aj hore spomenuté nasledovať fakty a interpretácie o prírode. Základnou otázkou o ktorej budeme diskutovať v poslednej kapitole je to,
prečo dnešná veda vyberá si aby Boh bol vylúčený zo svojej domény vysvetlenia.
Posledne desaťročia viedlo do istého trendu stápania náboženstva a
Boha vo vede a otázka Stvoriteľa sa vážne zväzuje, čo odráža niektoré spôsoby ako veda a Stvoriteľ spoločne súviseli v minulosti. Naďalej Boh opísaný v Biblii je dôsledným, racionálnym Bohom, ktorý sa veľmi dobre
zhoduje z pričinovo - následnými zákonmi vo vede. Totiž v základných racionálnych prístupoch, Boh a veda nie sú si toľko rozličné a priepasť ktorá
vznikla medzi nimi zasluhuje si byt premostená.
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Kapitola 2

Veľmi jemne prispôsobený
univerzum

Gravitácia možno pohybuje planétami, ale bez Božskej sily ona by ich
nikdy nemohla stanoviť také kruhové pohybovanie okolo Slnka.
Kvôli tomu a sérii iných dôvodov prinútený som tento
systém pripísať inteligentnému dizajnu.1
Isaac Newton

Čo je tam vonku?

Malo je scien ktoré vyvolávajú takú veľkú bázeň ako krištáľový pohľad
nekonečného množstva hviezd na nočnej oblohe. Bohužiaľ, dnes tento pôsobivý pohľad môžu pozerať iba ti, ktorý žijú ďalej od veľkých miest. Uličné
svetla a smog prakticky znemožňujú veľkoleposť seriálu modrých, žltých a
červených hviezd. Väčšina z nás môže pozorovať iba niekoľko väčších hviezd
a bledý mesiac. Medzitým, vesmír ktorý odhaľujeme von našej planéty je
omnoho väčší od toho čo môžeme pozorovať na nočnej oblohe. Pomocou
vysoko sofistikovaných a moderných ďalekohľadov a špeciálnych prístrojov
vedci odhaľujú očarujúce veci. Špecialisti ktorý seba menujú kozmológmi,
fyzici, teológovia, astrofyzikova a astronómovia, všetci vlastnia pravo na
interpretáciu čo sa tu nachádza. To je jedna od najvzrušujucich oblasti skúmania a takmer aj oblasť z najväčšími filozofickými implikáciami. V spomínanej oblasti nadchádzame, že je univerzum veľmi jemne prispôsobený,
tým pádom poskytuje aj osobnú aj našu existenciu.
Skôr ako zvážime, pozrieme sa na to čo sa vyskytuje vo vesmírnom priestore aby sme lepšie porozumeli tomu, prečo sa vlastne verí že vesmír je
tak veľmi jemne prispôsobený.
Jedna od nápadných veci ktorá sa môže spozorovať na nočnej oblohe,
je veľmi dlhy “oblak“ hviezd nepravidelného tvaru, ktorý populárne nazývame mliečna cesta. My sme práve dielom toho oblaku ktorý je vlastne
obrovské zoskupenie hviezd ktorý sa podoba disku. Keď pozeráme na hrany
tohto disku tzv mliečnej cesty vidíme mnoho viac hviezd ako keď pozeráme
k rovným plochám toho disku, ktorý zaberá najväčší diel pozostatku neba.
To je podobne ako keď sa nachádzate medzi veľkým množstvom ľudí a keď
pozeráte na ľudí vidíte ich viac ako keď pozeráte smerom dole alebo sme32
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rom hore. Tento disk hviezd ktorý môžeme pozorovať vola sa ešte aj ostrovskí vesmír alebo galaxia. Naša galaxia sa menuje mliečna cesta. V nej
sa nachádza okolo sto miliárd hviezd podobných nášmu slnku.
Naše slnko je viac žltej farby, pokým niektoré hviezdy sú chladnejšie a
tak viac sa podobajú červenému sfarbeniu a tie horúcejšie namodrenému
sfarbeniu. Štyri modré Trapezium hviezdy v súhviezdi Orióna, majú desať
krát väčšiu hmotu od nášho slnka a žiaria tisíc krát silnejšie.2 Niekedy sa
zdá že na hviezdy pôsobí aj gravitačná sila ktorá sugeruje že tam existuje
omnoho viac hmoty. Fyzici to volajú temna hmota lebo ona ne emituje
svetlosť ako hviezdy. Dakedy sa zdá že existuje omnoho viac temnej hmoty
než hviezd ale taktiež existuje aj mnoho neriešených otázok. Vedci z presnosťou ešte ani nepoznajú čo je vlastne temna hmota ak ona vôbec exi-

Obrázok 2.1 Zobrazenie galaxie Mliečna cesta. Horný diagram (A) je bočný pohľad, ktorý
pozerá na hranu a ukazuje tučné vydutie v strede. Dolný diagram (B) je pohľad ktorý
znázorňuje špirálovité rukávy a polohu nášho Slnka.
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stuje. Tato záhada je iba čiastočka mnohých tajomstiev ktoré odhaľujeme
o našom vesmíre.
Hviezdy v nasej galaxii nie sú pravidelne rozmiestnene. Koncentrovane
sú v predĺžených rukávoch ktoré sa nežne zvíjajú zo stredu (obrázok 2.1,B).
My žijeme na jednej z hrán takého rukavca, na asi 2/3 vzdialenosti od
stredu nasej galaxie do jej ukončenia. Stred našej galaxie je vydutý kde je
disk aj najhrubší. Tu sa môže nachádzať aj jedna alebo viacero čiernych
diery. V čiernych dierach sila gravitácie je toľko silná, že ani svetlosť nemôže
sa dostať von a preto sa zdajú byť čierne.
Zdá sa ze naša cela galaxia úžasne okrúca v kosme, ale nie tak rýchlo.
Slnku by bolo potrebne cca 250 miliónov rokov aby obišlo okolo celej galaxii.3 To sa nezdá byt veľká rýchlosť, ale tie vzdialenosti sú také veľké že
naše slnko by muselo sa pohybovať rýchlosťou 225 kilometrov v sekunde
aby za ten čas urobilo kruh okolo galaxii.
Vecsina hviezd ktoré pozorujeme na nočnej oblohe sú iné slnka v našej
galaxii tzv. mliečna cesta. Medzitým ak sledujeme suhviezdia Andromeda
môžeme aj holím okom nie celkom jasne pozorovať cele suhvezdie Andromeda. Obsahuje podobný počet hviezd ako naša galaxia a v jej blízkosti sa
nachádzajú aj menšie satelitne galaxie ktoré pozostávajú z viacero miliárd
hviezd. Tieto satelitne galaxie v blízkosti drží gravitačná príťažlivosť galaxie
Andromeda. Galaxie Mliečna cesta a Andromeda nazývame špirálovité
skrze ich otvoreného kruhu, podobného špirále rozmiestnenia hviezd, ale
vecsina galaxii je iného tvaru. Najčastejšie sú elipsoidného tvaru, niektoré
sú zase sférické a niektoré aj nepravidelného tvaru.
Naša Galaxia je iba dielom jednej „lokálnej skupine“ ktorá počíta okolo
34 galaxii ktoré ležia na hrane omnoho väčšieho Virgo kŕdľa galaxii. Odhalení je počet galaxii v tvare lista papieru nazvaní „veľký múr“.4 Počet galaxii
ktorý sme odhalili technicky najvyspelejšími ďalekohľadmi zo zeme je neuveriteľný. Tu sa hovorí o niekoľko sto miliárd hviezd.5 Sú ešte niektoré galaxie okrem toho čo môžeme pozorovať? Nevieme. Všetky také návrhy
veľmi špekulatívne.
Všetci zažijeme v živote vzrušujúce udalosti ktoré nikdy nezabúdame.
Mne sa taký jeden prihodil 1987. pri ceste do Austrálie. Pozrel som si nočnú
oblohu i videl veľmi žiarivú hviezdu tam kde pred tým bola jedna veľmi
bleda hviezda. Ako to mohlo byt? To čo som vtedy spozoroval bol veľmi
zriedkavý prípad, explózia supernovy ktorá bola aj jedna od najväčších spozorovaných v histórii. Niektoré z nich boli zaznamenane v histórii ale práve
tato bola najlepšie pozorovateľňa v súčasnej dobe. Veríme ze jedna slabšia
hviezda, hmotnosti desať krát väčšej od nášho slnka, nakoniec kolabovala.
34
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Stalo sa to kvôli efektu gravitácie na takú veľkú hmotu. Kolabovanie vyprodukovalo explóziu ktorá vyprodukovala veľmi žiarivú hviezdu v priebehu
niekoľko hodín. Zostala viditeľná niekoľko týždňov. Toto kolabovanie pravdepodobne vyvolalo neutronsku hviezdu ktorej hmota je veľmi ťažká matéria a nakoniec môže kolabovať do čiernej diery.
Odhaduje sa že bi na planéte iba jedna lyžica hmoty ktorá vznikla z kolabovanej hviezde mala hmotu 500 miliónov tónov. Také veci môžu vyzerať
pravdepodobne iba keď pochopíme že obyčajná „pevná“ hmota je takmer
prázdny priestor. Dôvodom prečo rentgenove lúče mju možnosť ľahko prechádzať cez naše tela, je to že sme my hlavne prázdny priestor – to sa vzťahuje aj na náš mozog. Ak by sa poriešil problém prázdneho priestoru v
atóme, bola by hneď vyprodukovaná veľmi ťažká hmota. Atóm ako taký je
veľmi prázdny, tisíc krát prázdnejší ako co sa predstavuje na tradičných ilustráciách atómu (obrázok 2.2). Za okrajoví priemer atómu odhaduje sa 10
000 krát väčší priemer ako priemer jadra atómu, pokým cela hmota atómu
je skoncentrovaná v samotnom jadre. V tom prípade vo vnútri atómu existuje množstvo prázdneho priestoru kde on má možnosť kolabovať. Keď

Obrázok 2.2. Tradičné zobrazenie niektorých jednoduchých atómov. Jadro je znázornenej
šedej farby v strede. Elektróny su von. Zobrazený atóm berýlia je berýlium 8 ktorý je nestabilný. Obyčajná forma je berýlium 9 ktorý ma ešte jeden neutrón vo svojom jadre.
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by sa cele ľudstvo zbilo do hustoty jednej neutronskej hviezdy, všetci my
spolu boli by sme vo veľkosti zrna hrachu.6
Výbuch supernovi je iba jeden príklad nášho dynamického vesmíru. Pozorujeme aj Kvazary ktoré sú omnoho menšie od galaxii ale môžu byť niekoľko tisíc krát žiarivejšie. Aj oni majú niektore z čierných diery. Potom
existuje zmýšľanie, že niektoré galaxie ktoré majú schopnosť pohltiť iné
galaxie. Náš vesmír zdá sa byť veľmi aktívnym.
Na šťastie, veci okolo nášho slnečného systému sú omnoho miernejšie,
kde sú 8 planét, zaradzajuc aj našu Zem, ktoré usporiadane krúžia okolo
Slnka ktoré nám umožňuje stabilný prameň energie. Pluto, ktorý sa desaťročia počítal planétou, stratil svoj status, ale aj ďalej krúži okolo Slnka s
ostanými planétami aj so svojim mesiacom. Planéty ktoré na prvý pohľad
pripomínajú pomaly hýbuce hviezdy na nočnej oblohe, nevydávajú svetlo
ale iba odrážajú slnečnú svetlosť. Spolu obsahujú cez 60 mesiacov (satelitov),7 medzi ktoré patri aj krúžiaci okolo našej Zemi, ktorý nám dáva témy
na ospevovanie a písanie piesni. Štyri vnútorné planéty medzi ktoré patri
aj naša Zem, sú sformovane z pevnej hmoty. Mars sa najviac podoba nasej
zemi. Venuša ktorá sa otáča okolo slnka bližšie od zeme, otáča sa na
opačnú stranu v porovnaní zo susednými planétami. To vytvára komplikácie
na pohľad vzniku slnečnej sústavy z veľkého tresku. Vonkajšie planéty majú
omnoho viac hmoty ale sú hlavne plynového zostavu z malými jadrami z
pevnej hmoty. Pluto ktorý sa nachádza ako posledný je odlišne sformovaný
z metanoveho ladu a ako aj Venuša a Urán otáča sa v opačnom smere od
ostaných 6 planét v slnečnom systéme. Saturn známy po svojich nádherných prstencoch je takej ľahkej hmotnosti, že by pravdepodobne plával po
vode keď by existovalo také množstvo vody kde by sa mohol zmestiť. Najväčšia planéta našej slnečnej sústavy Jupiter je taktiež plynového zostavu,
ma mesiac Io ktorý je sopečného pôvodu. Medzi Marsom a Jupiterom nachádza sa obrovské množstvo nepravidelných nebeských telies menovane
asteroidy. Niektoré z nich dakedy v ohni vletia do nasej atmosféry a vyvolajú lúče svetlosti, ich nazývame meteormi. Jupiter je toľko masívny a preto
priťahuje mnoho ruín ktoré by často krát potrafili aj našu Zem. Odhaľuje
sa že keď by Jupiter neexistoval, planétu Zem by tisíc krát častejšie bombardovali kométy a kometové ruiny ako čo je to momentálne.8 Ľadové kométy ktoré predivne cestujú okolo nášho Slnečného systému so svojimi
dlhými chvostmi, pridávajú tajomstvo o zloženosti našej Slnečnej sústavy.
Odnedávna odhaľujeme aj viacero planét okolo iných slniek.
36
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Obrovsky Vesmír

Z našej maličkej planéty nie je ľahko pochopiť koľko sú vzdialene iné
diely vesmíru. Naše Slnko možno sa zdá byť blízko nám ale v podstate je
vzdialene takmer 150 miliónov kilometrov. Ťažko je aj pomyslieť na také
číselné hodnoty. Len pre zaujímavosť ak by sme cestovali z našej planéty
ku slnku rýchlosťou komerčného lietadla, potrebne by nám bolo 19 rokov
konštantného cestovania bez zastavania aby sme sa tam dostali. Aby sme
sa dostali k Pluto, potrebne by nám bolo 741 rokov. Ako príklad, keď by
slnko bolo veľkosti izby (3 metre priemer) naša planéta by bola veľkosti
broskyne, otáčajúc sa na vzdialenosti od 330 metrov a Pluto by bol veľkosti
zrna hrachu vzdialenosti na 13km od Slnka.
Náš slnečný systém je extrémne malým v porovnávaní z veľkosťou vesmíru. Aby nám bolo ľahšie porovnávať vesmír, omnoho je ľahšie používať
omnoho väčšiu jednotku miery ako čo sú to kilometre aby sme nevyplňovali strany nulami keď budeme písať čísla. Astronómovia v týchto prípadoch používajú jednotku nazývanú svetelný rok, je to drahá ktorú svetlosť
prejde za 1 rok. Ona vynáša 9.461.000.000.000 kilometrov.
Aby sa svetlosť zo slnka dostala na našu zem potrebne je aby ubehlo 8
minút. Čiže keď človek spozoruje prvý ranný úsvit slnka na oblohe to sa
vlastne udialo pred 8 minútami. Najbližšia hviezda mimo nášho slnečného
systému je Alfa Kentaura (Alpha Centauri), jej svetlosť aby sa dostala na
našu planétu zem, potrebne je aby ubehlo 4 roky, totiž v tom prípade hovoríme, že je táto hviezda vzdialia od zeme 4 svetelne roky. Naša galaxia je
vzdialená ako sa astronómovia domnievajú asi 100 tisíc svetelných rokov
od jedného po druhy koniec. Vo vedeckých kruhoch sa domnievajú že galaxia Andromeda je vzdialená asi dva milióny svetelných rokov, čiže toľko
je potrebne časovo cestovať aby sa ku nej došlo. To čo spozorujeme že sa
tam stáva, vlastne to sa už udialo v minulosti. Pre niektoré iné galaxie vedci
v dnešnej dobe odhadujú, že sú vzdialene aj niekoľko miliárd svetelných
rokov. Preto že je potrebne toľko času aby svetlosť z tých hviezd dostala sa
na zem, astronómovia sa domnievajú že to čo v súčasnosti pozorujeme,
vlastne sa to udialo vo veľmi dávnej minulosti.
Odhaduje sa že vo viditeľnom vesmíre existuje okolo 1022 (10 z 21 núl)
hviezd. Kozmos je tak prázdny kvôli obrovským vzdialenostiam medzi hviezdami, galaxiami a galaktickimy kôpkami. Keď by sa všetky atómy hmoty
usporiadali pravidelne po celom obvode vesmíru, mali by sme po jeden
atóm na každých 5 metrov kubických.9 To znamená že v jednej izbe priemernej veľkosti nachádzalo by sa okolo 6 atómov. Vo väčších rozmeroch
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nadchádzame že sú vzdialenosti medzi galaxiami aj niekoľko miliónov svetelných rokov. Možno to ma aj celkom usporiadanú funkciu prečo je tak
hmota rozdelená v celom vesmíre. Fyzik Freeman Dyson10 odhaľuje, že keď
by vzdialenosti medzi hviezdami boli desať krát menšie ako čo je existovala
by veľká pravdepodobnosť že by sa nejaká Iná hviezda priblížila nášmu
slnečnému systému čo by narušilo orbity planét a vyvolalo by mnohé katastrofy pre život na zemi.

Z čoho je zostavený Vesmír

Obrovský vesmír pozostáva z atómov za ktoré sa považovalo že sú najmenšie častice ktoré existujú a ktoré sa nemôžu už podeliť na menšie diely.
Medzitým pred asi jedným storočím odhalené sú aj menšie častice atómu
tzv. elektróny. Tieto mikroskopické častice majú negatívny elektrický náboj
(nabitie). Neskôr odhalené sú aj iné časti atómu väčšie od elektrónov čiže
protóny ktoré sú kladne nabité častice a častice rovnakej veľkosti neutróny
ktoré nemajú žiadny elektrický náboj. Protóny ako také majú hmotu 1836
krát väčšiu od hmoty elektrónov. Zdá sa byť, že sú to najmenšie častice
atómu. Medzitým pred niekoľko desaťročí vedci odhalili, že je možné vyprodukovať zraz dvoch rýchlo pohybujúcich protónov kde pri ich rozpade
vzniknú ešte menšie častice tzv. kvarky. To boli iba začiatky odhadov v tej
oblasti vedy. Fyzici do dnes opísali už viac ako 58 druhov subatomických
častíc.11 Väčšina častíc má zodpovedajúcu antičasticu ktorá má opačný
elektrický náboj a keď sa zrazia, zničia jedna druh. Potom je tu prítomná
otázka, že či niektoré z nich naozaj častice. Existuje mnoho veci v tejto oblasti skúmania ktoré ešte nie sú celkom odhalené.
Náš zjednodušený koncept atómu je ten, že sa skladá z centrálneho
jadra zostaveného z protónov a neutrónov, okolo ktorého krúžia elektróny
(obrázok 2.2). Jadro najľahšieho chemického prvku vodíka pozostáva iba
z jedného protónu a okolo neho krúži iba jeden elektrón. Hélium pozostáva
z dvoch protónov, dvoch neutrónov a dvoch elektrónov. Uhlík a kyslík, dva
nevyhnutné prvky pre existenciu života, zvyčajne majú šesť a osem základných častíc. Hmotnejšie prvky majú omnoho zložitejšie vzťahy.
Keď sa pozeráte na obyčajne biele svetlo možno nie ste si ani vedomý,
že vlastne vidíme zmes všelijakých farieb. Biela farba na televíznej a počítačovej obrazovky je vlastne kombinácia červenej, zelenej a modrej svetlosti, čo sa môže preveriť aj lepšou lupou. Tohto javu začneme byť vedomý
keď sa pozrieme na kvapky dažďu ako rozkladajú slnečnú svetlosť na rôzne
dúhové farby. Tento jav nám môže poslúžiť k tomu aby sme mohli pochopiť
chemický zostav vesmíru. Priechodom úzkeho snopu svetlosti z hviezd cez
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sklenený hranol, astronómovia môžu spozorovať rozličné sfarbenia ktoré
hviezdy produkujú. Na základe toho javu mnohým veciam sme sa naučili.
Veľmi aktívne atómy vo hviezdach produkujú tuto svetlosť pokým elektróny
okolo jadra vydávajú iba malé množstvo energie preskakujúc z jednej orbite na inú. Každý druh atómu produkuje rozlične sfarbenie. Napríklad ak
spozorujeme červené, modré alebo fialové sfarbenie hviezd poznáme že
to budú atómy vodíka. Skúmanie svetlosti z mnohých hviezd vo vesmíre
ukázalo že sú zostavené z rovnakých druhov prvkov ktoré nachádzame aj
na našej planéte ale sú pomery rozličné. V zostave zemskej kôry nachádza
sa hojne hmotných prvkov ako sú kyslík, kremík a alumínium celkovo 82%,
pokým 97% vesmíru je zostavene iba z dvoch najľahších prvkov ktoré poznáme, čiže vodíka a hélia.

Myšlienky o Vesmíre

Zvyčajne v súčasnej vede niektorý si myslia, že vesmír existuje odvždy,
v tom prípade sa kladie otázka ako mohol vzniknúť náhodne. Vedci kresťanského, judistického a islamského vierovyznania považujú, že práve Boh
je stvoriteľom vesmíru. Východné náboženstvá ako hinduizmus, budhizmus
a iné sa zakladajú hlavne na myšlienkach opakujúcich cyklov behom času.
Pred niekoľko storočí bolo všelijakých myšlienok o prírode vesmíru. Neskôr
po tom sa objavili niekoľký intelektuálny obri ako bol aj Isaac Newton,
ktorý opísali zákony a vysvetlili vplyv gravitácie i pohyb hviezd. Jeho dielo
malo veľký vplyv na mienky toho obdobie. Vedci ukázali na to, že záhadný
rozprestierajúci vesmír dá sa vysvetliť a predpovedať ako aj mnohé iné veci
v prírode. Zdalo sa že Stvoriteľ nebol potrebným. Preto že sa všetko vysvetľovalo, existovali aj myšlienky o tom že sú diela fyzikov už ukončené. Medzitým neubehlo mnoho času pokým zistili že sa nemôže všetko vysvetliť.
Kvantová teória a relativita k tomu dopomohli. V idúcich riadkoch textu
zvážime v krátkych črtách vývoj týchto myšlienok, lebo to dáva užitočné
informácie o tom ako vlastne veda funguje.
Vážna vec sa začala pred asi jedným storočím nie v oblasti astronómie
ale v mikroskopickom svete atómov a energie ktorú oni vysielajú. Oblasť
ktorá skúma tzv. kvantová teória zaoberá sa týmto problémom. Kvantovú
teóriu ktorú sformoval Max Planck (1858-1947) predpokladala že niektoré
fyzické sumy môžu priať iba definované hodnoty ale nie aj hodnoty medzi
nimi. Ďalšou vecou je to, že elektróny v niektorých prípadoch môžu sa správať aj ako vlny a v iných prípadoch ako častice. Niektoré výsledky boli predvídateľné ale iba na statickej úrovni keď sa spolu zhodnocujú mnohé diania.
Na individuálnom základe platné predpoklady neboli možné. Jeden z väč39
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ších konceptov ktorý bol výsledkom týchto výskumov menuje sa Princíp
nadvlády od Warner-a Heisenberg-a. Tento princíp ukazuje na to, že nemôžeme z presnosťou vedieť polohu a moment (rýchlosť ponásobenú
z hmotou) častice. Všetko toto sa stalo plodným tlom pre filozofickú špekuláciu vrátajúc aj koncept že neexistuje skutočná kvantová hodnota alebo
že je nepredvídateľnosť v kvantovej teórie základom našej slobode voľby.
Opatrný záver je to, že existuje ešte spustu toho čo sa máme naučiť o divnom svete kvantovej teórie. Nikto kto nárokuje že celkom rozumie kvantovú teóriu nie je v práve. Predsa tento koncept je veľmi plodným v rozvoji
exotických zariadení ako čo sú lasery a superprenosné magnety a naširoko
sa používa v modeloch rozvíjajúceho sa vesmíru. Jeden z najlepších výsledkov je šírenie ľudského filozofického pohľadu na svet. On nám pomohol
aby sme pochopili že realita nie sú iba jednoduché myšlienky ktorým rozumieme, ale musíme brať do úvahy aj to neisté a nepredvídateľné.
Teória relativity často pôsobí mätúce na veci ktoré pozeráme. Spomínaná teória ktorú formuloval Albert Einstein (1879-1955), ktorý bol aj jedným z vynikajúcich géniov súčasného obdobia ukázala sa veľmi užitočnou.
Einstein narodený v Nemecku a školovaný vo Švajčiarsku vážne veril v Stvoriteľa ale nie v takého Boha ako obyčajne majú na mysli náboženský ľudia
čiže Boha ktorý sa zúčastňuje v našich životoch. Einsteinova predstava Stvoriteľa bola vlastne konzistencia, poriadok a súlad zákonov ktorými sa riadi
vesmír. Jeho stav odzrkadľuje aj sám výkaz „Stvoriteľ nehádže kocky“. Einstein to vyhlásil keď išlo o kvantovú fyziku.
Teória relativity poukazuje, že neexistuje väčšia rýchlosť pohybu od rýchlosti svetla a rýchlosť svetla vo vaku je vždy rovnaká bez ohľadu na pohyb
alebo smer prameňa alebo pozorovateľa. Medzitým samotná situácia je
možno zložitejšia. Niekoľko dávnejších skúmaní naznačuje že možno existujú variácie v rýchlosti svetla a z faktormi ktoré sú s ňou poviazane.12
V teórii relativity sa môžu aj mnohé iné fyzické činitele drastický pozmeniť
ale ich vedci obyčajne nespozorujú, lebo v našej normálnej oblasti výskumov tie zmeny sú veľmi maličké. Medzitým keď by ste sa pohybovali rýchlosťou svetla, zistili by ste sa hodiny spomaľujú, dráhy skracujú a hmota
zväčšuje. Pri rýchlosti svetla hmota by teoretický mala byť nekonečná čo
predstavuje obmedzenia na rýchlosť ktorou hoci čo sa môže pohybovať.
Po teórii relativity vesmír môže byť skreslený, hmota sa môže zmeniť na
energiu a energia na hmotu ako to ukazuje aj známi výrok E=mc2.
Mnohé výskumy ukazujú na správnosť teórie relativity. Čas by mal pomenšie ubiehať vedľa hmotných telies aj ozaj je tak. Veľmi presné hodiny
sa pohybujú omnoho rýchlejšie na samotnom vrchu vodárenskej veže ako
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na jej základoch ktorý je bližšie hmoty zeme. Takéto rozdiely sa berú do
úvahy u našich divných systémoch globálneho polohovania aby sa im zväčšila presnosť.13 Došlo sa do toho že obrovské hmoty ako je aj naše slnko
ohýbajú svetlosť ako to teória relativity aj predvída. Používajúc atómových
hodín v lietadlách možné je odhaliť minimálne efekty relativity, medzitým
lietadla cestujú iba jednou milióntou čiastkou svetelnej rýchlosti.14 Čo rýchlejšie by sa pohyboval človek vo vesmíre, to pomenšie by mal starnúť.
Keď by človek mohol cestovať veľkou rýchlosťou vo vesmíre iba niekoľko
týždňov, pri návrate za ten čas by ubehlo mnoho rokov a rodina a príbuzný
by ostareli.15
Či teória relativity teda vyvracia Newtona a jeho opatrne vyskúmané
vzorce nebeskej mechaniky? Nie, ale práve prináša novú dimenziu Newtonovej práce a obzvlášť sa aplikuje na extrémnejšie podmienky. Newtonove
koncepty aj naďalej pôsobia v našej obyčajnej hladine skúsenosti pre
pohyb slnečného systému, okrem jedného menšieho problému z planétou
Merkúr ktorý sa lepšie vysvetľuje teóriou relativity.
Teóriu relativity v budúcnosti môžu zmeniť iné, pokročilé koncepty, medzitým ona je vhodná pre vysvetlenie mnohých vecí a behom rokov sa významne upevňuje. Fakty že sa čas môže modifikovať je ohromujúce.
Niektorý výskumníci navrhujú že čas ani neexistuje v realite, on je iba niečo
čo si my predstavujeme. Ale on je aj naďalej užitočný koncept, aspoň pre
našu planétu a prispôsobiť sa na prácu a čas.

Šíriaci sa vesmír a veľký tresk

Začiatkom minulého storočia americký astronóm Vesto Slipher skúmal
pôvod svetlosti ktorá dosahuje z galaxii a všimol si že sa niektoré galaxie
vzďaľujú od nás neuveriteľnou rýchlosťou cca 1000 km/s. Jeden zo spôsobov akou rýchlosťou sa niektorá galaxia vzďaľuje, skúmame na základe
toho koľko svetleného spektra farieb z jej atómov je pozmenené od nezmeneného obrázku. Čo je zmena väčšia, galaxia sa rýchlejšie pohybuje.
Tento uzáver je zakladaný na všeobecnom Doplerovom efekte, ktorý často
si všimneme pri pohybe sanitky zo pískajúcim zvukom sirény keď sa nám
približuje a keď sa vzďaľuje. Výška tonu drastický opadne keď prejdú vedľa
nás a čo sa rýchlejšie sanitka bude pohybovať to sa rýchlejšie bude meniť
aj výška tonu alebo frekvencia zvuku. Keď sa sanitka blíži zvukové vlny sú
„komprimované“ a výška tonu bude väčšia, keď sa sanitka bude vzďaľovať
výška tonu sa zníži.
Svetelné lúče v niektorých prípadoch sa správajú rovnako ako zvukove
vlny na sanitke, čo sa hviezdy rýchlejšie pohybujú k nám alebo od nás väčší
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bude aj rast alebo zmenšenie frekvencie. Frekvencia svetelných lúč je to
čo určuje sfarbenie svetlosti. Napríklad, známe je že modré sfarbenie ma
vyššiu (rýchlejšiu) frekvenciu ako červené. To znamená, že ako na normálnom formuláre sfarbenie je viacej červené (nižšia frekvencia) ta hviezda sa
bude vzďaľovať od nás a naopak ak bude modré sfarbenie (väčšia frekvencia) pozorovaná hviezda sa nám približuje.
Zdá sa že vzdialene galaxie poukazujú na posun k červenému sfarbeniu,
čo sa nazýva aj červený posun. To sa vo vedeckom svete považuje, že sa
vzďaľujú od nás, niektoré aj rýchlosťou 50 tisíc kilometrov v sekunde. Tieto
interpretácie sú omnoho komplexnejšie ako samotný červený posun. Niektoré silné dôkazy sa nezhodujú z teóriou červeného posunu, niektorý hovoria o únave svetelných lúčov na veľkých vzdialenostiach, navrhnuté sú
aj iné alternatívne vysvetlenia16 ale ešte stále dominuje mienka aby sa také
vysvetlenia neakceptovali.
Dvadsiatych rokoch 20. storočia známy astronóm Edvin Hubble skúmal
galaxie používajúc 100 palcový teleskop na pohorí Mount Wilson v Kalifornii. On zistil, že sa galaxia čím ďalej tým rýchlejšie vzďaľuje. Toto je pomenované Hubblovím zákonom. Tento výskum prispel k ešte zložitejšej v tom
čase aktuálnej otázke čo sa stáva v kozme. Hubble odhaľoval vzdialenosti
na základe intenzite jasu jednotlivých astronomických charakteristík, čo
pripomínalo na preratovanie vzdialenosti sviečky na základe intenzite jej
žiarenia. Táto metóda sa ukázala ako nepravdivá, lebo nežiaria všetky
hviezdy rovnakou intenzitou. Astronómovia dnes merajú hviezdne vzdialenosti pomocou tzv. Cepheid variabilných hviezd. Vynašli niektoré hviezdy
špecifického bledého žiarenia a žiaria v presne určenej perióde. Meraním
koľko je dlhý variabilný periód takejto hviezdy oni vedia koľko je tá hviezda
žiarivá v normálnych podmienkach a na základe toho môžu vypočítať vzdialenosť galaxie v ktorej sa tá hviezda nachádza.
Vedci evolucionistického zamerania sa pokúšali odhadnúť presný vek
vesmíru za predpokladu že on vznikol ako veľmi malý a na základe toho
prepočítavali koľko je času potrebné aby sa rozšíril do súčasnej veľkosti.
Nedávne odhady o starosti vesmíru odhadujú sa medzi 10 až 15 miliárd
rokov. Idea o tom, že sa vesmír rýchlo šíri vážne sa dotkla tradičného náhľadu zo začiatku 20. storočia. Ak začneme z predpokladom, že sa vesmír
šíri, to znamená že kedysi bol menši, pred tým ešte menši a tak až pokým
sa nedostanete do jedného bodu kedy začnete rozmýšľať o tom kedy, ako
a prečo vesmír vôbec aj vznikol. Takáto konštatácia ma hlboké implikácie.
To znie, že kozmos nie je večný lebo kedysi neexistoval a to otvára dvere
otázke, ako vôbec vznikli hmota a priestor. Na konci dňa nasleduje otázka
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či existuje akýsi superiórni Stvoriteľ ktorý dal všetkému zmysel a naštartoval kozmos. Ak neexistuje takýto Stvoriteľ, tak ako je možne, že by hoci čo
vzniklo samé od seba? Medzitým v súčasnej dobe myšlienky o Bohu ktorý
koná veci v prírode sú nepopulárne vo vedeckých kruhoch. Astronóm Robert Jastrow vyjadril, že „keď vedec začne písať o Bohu, predpokladajú
alebo že začal starnúť alebo sa zbláznil“.17 Aj napriek tomu, myšlienka
o vzniku vesmíru iba z náhody znie najpribližnejšie biblickej správe o Stvoriteľovi ktorý vytvára nové veci.
Albert Einstein ideu o vesmíre ktorý mal svoj začiatok považoval za bezvýznamnú.18 Prekvapujúce je to, že všetky jeho výpočty relativity poukazujú
práve na šíriaci sa vesmír ktorý ma svoj začiatok a to mu ukázali aj holandský astronóm Willem de Sitter i ruský matematik Alexander Friedman,
ktorý našiel aj chybu v jeho výpočtoch. Einstein sa pokúšal vyriešiť problém
šíriaceho sa vesmíru pridávaním jednej novej neznámej sile v prírode. On
zaradil hypotetickú kozmologickú konštantu, ktorá by zničila koncept šíriaceho sa vesmíru. Medzitým fakty z Hablovho červeného posunu boli natoľko presvedčivé, že Einstein na konci musel uznať že predpokladanie
jednej neznámej sily bolo najväčšou chybou v jeho živote. Paradoxne je,
ale fyzici sa znovu vracajú Einstejnovej idei kozmologickej konštante aby
vysvetlili fakty ktoré poukazujú na to, že vesmír nielen že sa šíri ale čim
ďalej tým sa to rýchlejšie deje. Ostatné myšlienky o tom, že sa vesmír opakovane šíri a zberá v tzv. oscilujúcom vesmíre a myšlienka o stálom vesmíre
(ang. Steady state universe) v ktorom sa vždy utvára nová hmota nepoukazuje reálny obraz vesmíru.
Ak vesmír mal začiatok, čo sa udialo v tom významnom momente? Nevieme, ale existujú o tom niektoré zaujímavé myšlienky. Dnes všeobecne
svetovo prichytávaný model vzniku vesmíru nazýva sa ešte aj Veľký tresk
(Big Bang). Názov vymyslel anglicky kozmológ Fred Hoyle ktorý bol aj jeden
z najvýznamnejších kritikov tejto teórie. Dal tento názov ako pejoratívny
ale dramatický sa obdŕžal do dnes. Oficiálna po tejto teórie príbeh začína
pred cca 12 miliárd rokov, všetka hmota vesmíru nachádzala vmestená
v častici menšej od jadra atómu. Ona bola tak malá, že by bolo 1032 takých
častíc poskladaných jedna vedľa druhej aby sa dosiahla dĺžka jedného milimetra.19 Medzitým táto častica bola údajne extrémne ťažká a horúca, obsahujúc skoro bez konečnú hustotu a teplotu. V prvej perióde existencie
vesmíru, ktorý údajne trval 1043 diel sekundy, existovala takzvaná singularita. V tom čase podmienky hypotetický boli také, že sa naše zákony fyzike
na nich údajne nevzťahujú. Všetky detaily tejto teórie sú iba hlbokou špekuláciou. V pokračovaní teória znie, že sa vesmír šíril a chladil. Podľa tejto
43
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teórie významní je jeden diel periódy expanzie menovaný Inflácia, ktorý
trval medzi 1035 a 1033 čiastkou sekundy. Vtedy sa údajne formovali kvarky
a následne sa potom formovali aj protóny a neutróny. Niekoľko sekúnd neskôr boli formované aj jadrá niektorých jednoduchých atómov. Šírenie
údajne pokračovalo a hviezdy, galaxie sa začali formovať keď náš univerzum
bol starý cca miliardu rokov. Po znení tejto teórie galaxie sa následne formovali a hmotnejšie prvky sa formovali keď jednotlivé hviezdy kolabovali.
Nové hviezdy a slnečné systémy privlastňovali si tieto hmotnejšie prvky
a formovala sa komplexnejší vesmír. Čo sa stáva na konci všetkého toho?
Existujú viacero myšlienok. V budúcnosti vesmír môže spomaliť a kolabovať
v obrovskom katastrofickom rozpade alebo existuje aj iná idea, ktorá hovorí
o tom ako sa vesmír bude šíriť pokým nebude existovať prázdnota bez akýchkoľvek charakteristík.
Je táto rozprávka naozaj pravdivá alebo je to fantázia ktorá vznikla nadmernou dávkou Sci-fi predstav? Máme iba prácu z veľkými číslami ktorú
nútia niekoľko dominantných osobností alebo sa blížime očakávanej
pravde? Veľký tresk je iba hypotézou lebo sa musí konfrontovať z veľmi
mnoho náhodných okolnosti. V dnešnej dobe mnohý už aj vysmievajú koncept veľkého tresku, lebo dovádza do otázke normálne náhľady na realitu
a racionálne myslenie. Niektorý známi astronómovia ako Robert Jastrov,20
ktorý za seba hovorí že je agnostikom a Hugh Ross21 ktorý sa nazýva kresťanom, považujú veľký tresk ako dôkaz, že Boh na počiatku vytvoril vesmír.22 Často citujú aj Bibliu kde ona hovorí o Bohu ako „rozširuje“ nebesá
v aspoň piatych citátoch. Mohol Boh použiť proces podobný veľkému
tresku keď tvoril vesmír? Nevieme. Človek ako taký nezávisí od veľkého
tresku aby veril v Boha. V predĺžení poukážeme na to ako je hmota vesmíru
organizovaná tak presne a v mnohostrannej konfigurácii, že veľký tresk nepostačí na vysvetlenie ale sa zdá že je nevyhnutný konštruktor.
Anglickí astronóm Martin Rees vyhlásil, že „teória veľkého tresku žije
nebezpečne viac ako tridsať rokov“.23 Príčinou jeho trvania je, že vedcom
do dnes sa nepodarilo navrhnúť niečo lepšie a to že niektorý sa ešte vždy
pridŕžajú údajne pôsobivých faktov, ktoré sú už dávne opovrhnuté. Predpoklady ktoré uvádzajú ako dôkaz veľkého tresku sú: (a) Dôkaz že sa vesmír
šíri, (b) Rozmer Vodíka a Hélia, ktorý je blízki tomu čo sa očakáva z veľkého
tresku. (c) Pôsobivé mikrovlnové úzadie radiácie, ktorú nachádzame vo
vesmíre čo sa taktiež očakáva od veľkého tresku. V tej radiácie všimnuté
sú malé variácie za ktoré niektorý tvrdia že sú zodpovedné pre vznik galaxii.
44
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Koncept veľkého tresku ma aj vážne nedostatky, obzvlášť ak sa považuje
že tento proces vznikol bez akéhokoľvek druhu konštruktora. (a) Ako sa výnimočná presnosť toho čo pozorujeme mohla stáť náhodne? Zvážime niektoré z detailov. (b) Existuje zmetený problém tajnostkárskej prírody temnej
hmoty ktorá má potenciál zmeniť mnoho myšlienok. (c) Neprekonateľným
problémom je aj samotná singularita pri prvých momentoch veľkého
tresku kedy údajne neexistovali zákony fyzike ktoré dnes poznáme.
Kozmológ Stephen Hawking, známi po tom že je veľmi produktívny
v tejto oblasti aj keď je paralyzovaný Lu Gerigovou chorobou, pokúšal sa
vyhýbať problému singularity a začiatku vesmíru. On vykombinoval dva názory kozmológie, relativitu a kvantovú teóriu a dodal teóriu strún,24 ktoré
sa zaoberajú dimenziami mimo našej štvordimenzionalej reality (tri dimenzie a čas). Hawking pripája aj matematické koncepty imaginárneho času
a imaginárnych čísel25 a navrhuje vesmír bez hraníc v priestore a čase, bez
potrebe pre počiatok alebo koniec.26 Hawking je zdá sa byť náchylný vesmíru ktorý „by jednoducho bol“. Vykladá „kde je potom miesto pre Stvoriteľa?“27 Jeho náhľady nie sú prichytávané v širších kruhoch. Hawking
kedysi zvykne hovoriť o Bohu ale obyčajne v kontexte posúdenia a nie prichytávania. Po zmýšľaní niektorých mohol by byť deistom.28 Deista verí
v nejaký druh stvoriteľa ktorý mohol naštartovať veci pred mnohými rokmi
ale teraz je neaktívnym v prírode. Vo svojej knihe The Universe in a Nutshell
(vesmír v orechovej škrupine) Hawking navrhuje čisto mechanický prístup.29 Mnohý kozmológovia priznávajú, že nevedia ako veľký tresk vznikol
a iný tú mystiku považujú dôkazmi pre existenciu Stvoriteľa.

Niektoré príklady jemne prispôsobeného vesmíru

Behom posledného štvrťstoročia v kozmologickej komunity rozvil sa
jeden pevný a vážny trend.30 To je uznanie, že mnohé fakty ukazujú na
„akurát istý“ model vesmíru, ktorý umožňuje existenciu vesmíru aký máme
aspoň v niektorých častiach ako je naša Planéta. Málo kto opovrhuje veľmi
neobyčajnú prírodu fyzických parametrov, ktorých existencia sa veľmi ťažko
môže vysvetliť prostou náhodou. Tabuľka 2.1 sumarizuje niektoré z tých
vynálezov. Museli by sa zamyslieť najneuveriteľnejšie náhody aby sa mohlo
považovať že sa tie fakty a veľmi presné výpočty mohli stáť náhodne.
Mnohý v tejto jemnej a presnej prispôsobenosti vo vesmíre spozorujú odtlačok veľmi inteligentného plánu. Iný samozrejme nevedia o čo ide a veľmi
malý počet priznáva že sa tu deje niečo krajne nezvyčajné.
Niektoré z tých nezvyčajných faktov, najlepšie sa môžu pochopiť cez systém pravdepodobnosti. Číslice pravdepodobnosti sa často krát zneužívajú,
45
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Faktor

Tabuľka 2.1 Jemne prispôsobený Vesmír

Hmota

Uhlík

Slnko

Silná Jadrová
energia
Slabá Jadrová
energia

ElektroMagnetická
Sila

Gravitácia

46

Opis

Hmota je vysoko organizovaná vo viac ako 100 prvkov
ktoré navzájom formujú všetky veci od minerálov do
veľmi komplexných molekúl organizmov. Atómy tých
prvkov zostavené sú z subatomických častíc ktoré majú
presné charakteristiky. Napríklad keď by sa hmota protónu zmenila iba za tisícinu nebolo by ani atómu ani
prvku.
Prvok uhlík je tak podstatný pre život, obsahuje hladinu
rezonancie veľmi priaznivý pre jeho vznik. Keď by bola
ta hladina iba o 4% nižšia alebo hladina kyslíka o 1%
vyššia, uhlík by nemohol existovať.

Slnko nám každý deň poskytuje potrebné množstvo svetla a teploty pre život na zemi. Keď by bolo vzdialene
iba o 1% alebo bližšie o 5% život na našej planéte nebol
by možný.

Zhromažďuje diely jadra atómu. Keď by tá sila bola o
2% silnejšia, nemali by sme vodík a potom ani slnko,
vodu a život. Keď by bola o 5% slabšia mali by sme iba
Vodík a nič iné.

Slabá Jadrová kontroluje diel rádioaktívneho rozkladu
atómu. V slnku kontroluje fúziu vodíka v héliu. Keď by
táto sila bola iba nepatrne silnejšia Hélium by sa neformoval. Keď by bola o kúsok slabšia v Slnku by nebolo vodíka.

Táto sila pôsobí na nabité častice ako čo sú elektróny a
tak kontroluje chemické zmeny medzi atómami. Je
veľmi dôležitá súčasť svetla. Keď by bola nepatrne silnejšia, hviezdy ako naše Slnko boli by červené a mnoho
chladnejšie. Keď by bola slabšia hviezdy boli by horúce
a modré.

Zhromažďuje galaxie, hviezdy a našu Zem. Presný
vzťah jej sily a sily Elektromagnetického poľa je kritický dôležité. Keď by iba niektorá z týchto dvoch síl
sa nepatrne zmenšila to by malo katastrofálne následky.
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obzvlášť chybnou interpretáciou ich významu ale ak sa používajú správne,
môžu nám poukázať na veľmi presne predstavy o náhodách do ktorých sú
zapojené. Nemusíme byť veľký matematici aby sme pochopili, ako hodíme
mincu, tak máme šancu jeden ku dva že bude „písmo“ alebo pri hodenej
kocke je šanca jeden ku šesť že padne číslom päť na vrchu. Ak vo vrecku
budete mat jednu žltú a 99 modrých guličiek je jasné, že šanca aby ste vytiahli žltú guľôčku na prvý raz, bez pozorovania bude jeden ku 100.
Pravdepodobnosť je vlastne šanca aby sa nejaký výsledok udial, drastický opadáva keď zvážite viacero neuveriteľných udalostí spolu. Aby ste
matematický správne kombinovali neuveriteľné udalosti, musíte násobiť
neuveriteľnosť jedného z neuveriteľnosťou druhého, atď.31 Napríklad pravdepodobnosť aby ste dostali číslo päť z iba jedného hádzania kocky je jeden
ku šesť, ale aby ste dostali päťky na dvoch hodených kockách šanca už bude
jeden ku 36 (1/6x1/6) a za päťky na troch hodených kockách je jeden ku
216 (1/6x1/6x1/6) a pre päťku na 4 kockách, výsledok pravdepodobnosti
by vynášal 1 ku 1296 (1/6x1/6x1/6x1/6). Inými slovami ak všetky štyri
kocky budete hádzať znovu a znovu iba 1x môžete očakávať že na vrchu
budú všetky štyri päťky na každých 1296 hádzaní. Kombinácie ktoré pozorujeme vo vesmíre sú neuveriteľne menšie. Nasleduje niekoľko príkladov
neuveriteľnosti v našom vesmíre.
Slnko. Život by nebol možný bez Slnka, lebo by naša Zem bola neuveriteľne chladná. My považujeme ako samozrejmosť a zriedkavo si „ctime“
výhodu ktorá sa nám dostáva dodávajúc teplotu a svetlo. Svetlo zo Slnka
nám cez proces fotosyntézy v rastlinách dáva potrebnú obživu. Orbita
Zeme zdá sa byť na presne určenom mieste aby nám poskytovala teplotu
ktorú život požaduje. Keď by sme sa nachádzali bližšie alebo ďalej od Slnka,
čoskoro by teploty na Zemi boli neznesiteľné. Povrchová teplota planéty
Venuša ktorá je bližšie Slnku ako Zem je takmer 460°C a Mars, nasledovná
planéta po Zeme v poradí od Slnka ma priemernú teplotu -23°C. Prepočítané je aj to, že keď by planéta Zem bola vzdialená od Slnka iba o 5% bližšie
ako čo je, teplota by bola taká že by zničila celý existujúci živí svet.32
Slnko produkuje svoju energiu kombinujúc prvok Vodík aby sa formoval
Hélium (obrázok 2.2).33 V tom procese fúzie okolo 0,7% hmoty vodíka sa
premení na energiu. To je rovnaký prípad procesu ako keď exploduje vodíková bomba. Tak aj naše Slnko môžeme chápať ako kontrolovanú explóziu takej bomby. Solárna fúzia nám umožňuje exaktné množstvo teploty
a svetla na veľmi dlhé obdobie a odhaľuje sa že ten proces by mohol trvať
ešte cca 5 miliárd rokov. Povrch Slnka je veľmi horúce na povrchu a naše
modely toho čo sa deje vnútri ukazujú, že je tam ešte horúcejšie. Na po47
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vrchu sa vždy javia dramatické slnečné pehy, ohne a ukazujú na jeho explozívnu aktivitu. Slnko je v rovnováhe medzi silami gravitácie ktoré ťahajú
jeho chladnejší povrch do vnútra a vonkajšieho tlaku ktorí podporuje jadrové aktivity v Slnečnej vnútornosti. Tieto sily, obzvlášť ich základné konštantné hodnoty sú ako budeme aj vidieť na veľmi kritických hladinách.
Pôvod uhlíka. Uhlík je extrémne mnohostranný prvok ktorí formuje chemickú „chrbticu“ života na Zemi, špecifický v organických molekulách ktoré
nachádzame v živých organizmoch, zapájajúc DNK, bielkoviny, uhľovodíky
a masti. Vyplýva, že existuje významne náhodný kombinácia okolností
tohto nevyhnutného prvku. Keď kozmológovia po prvý krát skúmali formovanie prvkov fúziou vo hviezdach, zistili že tie reakcie favorizujú iba najmenšie množstvo uhlíku – ale uhlík je štvrtý najzastúpenejší prvok vo
vesmíre. Britskí vedec Fred Hoyle predpokladal, že uhlík musí mať obzvlášť
hladinu energickej rezonancie, ktoré obľahčuje jeho formovanie z kombinovania jadra atómu hélia a berýlia. Rezonovanie je zhodovanie rozličných
činiteľov (energetických hladín a bodu efektu) ktoré dopúšťa aby sa veci
stávali. Pravá hladina rezonancie pomáha formovaniu nových atómov. Rezonancia veľmi zosilňuje aby sa beryliumove jadro, ktorá formuje dva jadra
hélia, kombinuje z druhým héliovým jadrom a tak vytvorí atóm uhlíka (obrázok 2.2). Bez tejto rezonancii by hélium a berýlium jednoducho by pokračovali existovať a správať sa normálne ako keď by sa nič nestálo. Keď
Hoyle-ovi kolegovia na Technologickej univerzite v Kalifornii (California Institute Technology) prehľadali hladinu rezonancie uhlíka, on bol práve ten
ktorého Hoyle predpokladal. Jeden z nich Willy Fowler neskôr aj získal Nobelovu cenu pre svoje výskumy v tej oblasti. Nasledovný prvok v tomto
predpokladanom rade by bol kyslík, ktorý by sa formoval dodávaním jedného héliového jadra uhlíkovému jadru (obrázok 2.2). Zdá sa byť že ma
uhlík hladinu rezonancie nepatrne spod toho čo sa produkuje a preto sa
iba malé množstvo uhlíka mení na kyslík a tak potrebný uhlík obstáva. John
Barrow z astronomického centra univerzity Saskes (Astronomy Center of
the University of Sussex) nazval toto „báječným“.34 Vypočítané je, že keď
by sa hladina rezonovania uhlíka zmenšila iba o 4% alebo keď by sa hladina
rezonancie kyslíka zvýšila iba o 1%, uhlík by vôbec nemohol existovať.35 Po
niektorý vedci sa domnievajú, že Stvoriteľ obzvlášť miloval atóm uhlíku.
Hoylove predpoklady a experimentálny dôkaz o tom že to bolo naozaj
pravdivé je jeden z najvýznamnejších udalostí v kozmológie, ktorý sa „nemôže prehnať“.36 Takéto udalosti poukazujú ako sa v niektorých prípadoch
môže predvídať v oblasti vedy. To je veda vo svojom najlepšom svetle. Aj
sám Hoyle ktorý odmietal ideu existencie Stvoriteľa a Biblie37, bol prekva48
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pený výsledkami. Nakoniec vyhlásil „zdravé myslenie pri takýchto interpretáciách faktov nám jasne hovorí že sa jeden superintelekt pohral z fyzikou,
chémiou a biológiou, ako a že v prírode neexistujú slepé sily hodné spomienky. Čísla a hodnoty ktoré sa dostavajú z prepočítaných faktov sú tak
ohromujúce, že je tento záver takmer nesporný“.38 Kozmológovia ako čo
boli John Gribbin a Martin Reese ako aj Hoyle nepovažujú že vesmír vznikol
Božím stvoriteľským aktom, ale na druhej strane sú veľmi dojatí faktom že
„nieto lepšieho dôkazu že je vesmír naplánovaný a veľmi výhodný pre nás
čiže utvorený práve pre človeka“.39 Hoci bol uhlík formovaní vo hviezdach
ako čo mnohý kozmológovia veria alebo vznikol inými fyzickými procesmi
veľmi ťažko je vyhýbať sa tomu že má podstatnú úlohu v živých organizmoch.
Silná jadrová energia. V oblasti fyzike poznáme štyri základné sily. Moc
ich základných konštantou významne zodpovedajú ich funkciám. Najsilnejšia je silná jadrová energia, ktorá spája kvarky do protónov a neutrónov a
do jadra atómu. Našťastie táto sila pôsobí iba na veľmi krátkych vzdialenostiach v jadre atómu, naopak by vesmír bol iba jedna beztvárna hmota
ktorú na hŕbe drží silná jadrová energia a nebolo by osobitných atómov,
hviezd a galaxii. Zdá sa byť že jadrová sila musí byť naozaj prepočítaná aby
správne fungovala, lebo keď by bola iba o 2% silnejšia, nemali by sme
vodík40 a bez vodíku nemali by sme Slnko pre teplotu a svetlo, vodu pre základ života a žiadne živé organizmy. Keď by silná jadrové energia bola iba
o 5% silnejšia, mali by sme vo vesmíre iba vodík41 a všetky veci by boli veľmi
jednoduché a veľmi nudné.
Slabá jadrová energia. Táto sila je tisíckrát slabšia od silnej jadrovej
energie. Ona pôsobí na určité častice v jadre atómu a kontroluje niektoré
formy rádioaktívneho rozkladu atómov. Slabá jadrová energia pomáha kontrole horenia vodíka v Slnku, tak aby ono mohlo trvať dlho namiesto toho
aby vybuchlo ako jadrová bomba. Keď by bola iba nepatrne o niečo väčšia,
hélium, produkt fúzie v Slnku by sa neformoval a taktiež keď by tato sila
bola o niečo slabšia v Slnku by nezostalo vodíka.42
Elektromagnetická sila. Táto sila pôsobí zvonku jadra atómu a navzájom
reaguje z nabitými časticami. Ona je veľmi spätá z princípmi ktoré spravujú
chemickými zmenami. Funguje, tak že vodí elektróny pokým oni krúžia
okolo jadra atómu a keď elektróny menia orbity oni môžu oslobodiť diel
svojej energie v tvare viditeľnej svetlosti. Táto energia je veľmi zapojená
do svetlosti ktorá sa nám dostáva zo Slnka. Keď by bola trochu silnejšia,
hviezda ako naše Slnko by bolo červenej farby a priveľmi chladne aby nám
poskytlo potrebné množstvo teploty. Keď by bola o trochu slabšia, hviezdy
49
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by boli veľké,43 krátkodobé a modrej farby a mali by sme mnoho tepla ale
iba na krátky čas.
Gravitácia. Na rozdiel od troch predchádzajúcich síl ktoré sme spomínali, gravitácia je najslabšia. Silná jadrová energia je ohromujúcich 10na39
krát silnejšia od gravitácie. Medzitým, na rozdiel od silnej jadrovej energie,
ktorá pôsobí iba v jadrách atómov, gravitácia je extrémne ďalekosiahla,
prejavujúc svoju silu aj medzi galaxiami. Gravitácia drží galaxie spolu, vodí
hviezdy na ich orbitách a drží spolu aj hmoty v samých hviezdach. Ona je
krajne dôležitá energia ktorá musí byť upravená na veľmi presnú hodnotu
aby nám umožnila vyvážený vesmír.
Fyzici sa pokúšali ustanoviť vzťah medzi štyrmi základnými silami
a dôjdu do takzvanej zjednotenej teórie ale do dnes nedošlo do žiadneho
potvrdenia o kauzálnom vzťahu gravitácie z ostatnými silami. Pre tieto štyri
sily nachádzame, že je každá z nich na správnom mieste pre veľmi špecifickú funkciu ktorú konajú a pre vzťah k funkcii ostatným silám.
Jedna zo všimnutých citlivých rovnováh je presný vzťah ktorí existuje je
medzi silou gravitácie a elektromagnetizmu. Fyzik Paul Davies vyhlásil: „Výpočty poukazujú, že keď by došlo k zmenám v týchto silách iba o 10na40
kúsku, to by vyvolal katastrofu hviezdy ako čo je naše Slnko“.44 Pri takých
okolnostiach by neexistovalo Slnko ktoré na každý deň hreje. Jeden 10na40
diel je tak malinký kúsok, že ho je ťažko aj zamyslieť si. Možno by nám
v tejto predstave mohol pomôcť jeden hypotetický príklad. Vezmite si že
máte veľké množstvo zápaliek, väčšie od objemu zeme, toľko že by sa sotva
vmestilo medzi zem a slnko. Teraz si vezmite, že iba jedna zápalka z nich
má hlavičku a vám by bolo chladno a potrebné vám je tá jedna zápalka
z hlavičkou aby ste zapálili oheň. Vaša šanca aby ste z tej hŕbe vytiahli zápalku z hlavičkou z prvého pokusu bola by menšia ako 10na40. Väčšia je
šanca aby ste našli správnu zápalku ako gravitácia že by mala prvú hodnotu.
Koľko sú spoľahlivé také čísla? Fyzici dakedy hovoria aj o menších pravdepodobnostiach pre niektoré iné vzťahy vo vesmíre, npr. jeden ku 10na50,
1060 alebo 10100. Pred niekoľkými rokmi takéto čísla pomohli aby sa stanovilo koľko je vlastne vesmír jemne prispôsobený aj hlavne sú prichytené
vo vedeckých kruhoch. Ale treba mať na rozume že sa tie dedukcie zakladané na veľmi komplikovaných informáciách a interpretáciách a že sa uzávery dakedy aj opovrhujú. Aj najmenšie zmeny v tých silách alebo
z faktormi s nimi spojenými môžu hlboko zmeniť uzávery. Z druhej strany
obkľúčený sme z toľko presných vzťahov a faktov, že je ťažko uzavrieť že
neexistuje jemná prispôsobenosť v našom vesmíre. Ako by mohli štyri spo50
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Obrázok 2.3. Dvojrozmerná mačka. Všimnite si že systém tráviaceho zostavu rozdeľuje
horný diel od dolného diela tela i nešťastné zviera v dvoch dimenziách sa nemôže obdŕžať
na spolu.

mínané sily vybrať práve tie najlepšie hodnoty v neuveriteľnom rozpätí od
1039 krát, ktoré majú od najslabšej do najsilnejšej a pri tom mať aj zodpovedajúce oblasti funkcie v ktorých pôsobia, všetko tak proste náhodne a čo
je výsledkom výnimočný vesmír ktorý podporuje život?
Hmota subatomických častíc. Už sme spomínali že v atóme protón ma
omnoho väčšiu hmotu ako elektrón a neutrón je hmotnejší od protónu.
Presnosť práve týchto rozdielov je kľúčovou. Sephen Hawking vytýka: „že
ten rozdiel nie je asi rovnaká dvojitej hmoty elektrónu, nedostalo by sa
zopár stoviek stabilných nuklidov (prvkov a ich izotopov) ktorý tvoria prvky
a základy sú chémie a biológie“.45 Inými slovami, iba nepatrná zmena keď
by sa udiala v hmote protónu alebo neutrónu nemali by sme nijaké chemické prvky, chemikov a ani ostatné veci ako sú planéty, slnká a galaxie.
Hmota protónu nemôže kolísať ani za tisícinu.46
Trojrozmerný priestor. My mnohé veci chápeme ako samozrejmosť.
Jedna z nich je aj počet dimenzii, ktoré priestor obsahuje, ale prečo práve
tri? Nemôžeme zamyslieť ani jednu dimenziu ako bodku. Jedna dimenzia
nám dáva čiaru, dve plochu a tri teleso. Čas menujeme štvrtou dimenziou
ale on nie je dimenzia priestoru. Teória strún predpokladá až 11 dimenzii
ale mnohé z nich zaraďuje ako neviditeľné alebo nepodstatné. Teória strún
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nie je celkom dôsledná a v podstate je chýba priame skúšobne potvrdenie.47
Znovu, prečo priestor má iba tri dimenzie? V originálnom konfigurácii
vesmíru, prečo sme neskončili z dvomi alebo štyrmi alebo viacero dimenzii? Dvojrozmerný vesmír by bol veľmi bizarný. Dvojrozmerná mačka by sa
rozštiepila (obrázok 2.3). Inteligentný život z hociktorým stupňom zložitosti
nemohol by existovať v dvojrozmernom svete, potrebné sú tri dimenzie
aby vesmír mohol fungovať. Vyplýva že aj štvorrozmerný (nepočítajúc čas)
by bol taktiež katastrofálny. Sila gravitácie drží našu zem na jej orbite okolo
slnka inak by sa vzďaľovala hlbšie do vesmíru. V štvorrozmernom vesmíre
„orbitujúca planéta ktorá by bola spomalená, skôr by sa pohla k slnku ako
čo by sa pomerila na orbite a obratne, otáčajúca planéta trochu rýchlejšia
špirálovitým pohybom by sa dostala von do tmy“.48 Tento vzťah je dávno
povšimnutý, teológ William Paley poukázal na tento dôkaz Božského plánovania ešte pred dvomi storočiami. Vyplýva, že by sme mali rovnaký problém v štvorrozmernom vesmíre aj pri atómoch, lebo by sme nemali
stabilne elektróny okolo jadra a nemohli by sme mať atómy aké poznáme.49
Odkiaľ zákony prírode? Väčšina vedcov cíti hlbokú úctu voči zákonom
prírody. Tie zákony robia vedu možnou, zrozumiteľnou, logickou a v konečnom dôsledku fascinujúcou. Napríklad gravitácia a elektromagnetické sily
podriaďujú sa zákonu prevrátených štvorcov. Oni opadávajú štvorcovo zo
vzdialenosťou od zdroja. Ak zdvojnásobníte tú vzdialenosť, z ich sily zostane
iba štvrtina od toho aká bola v pôvodnej vzdialenosti. To vysvetľuje aj samotný jav, prečo sa svetlo sviečke tak rýchlo zahmlieva pri vzďaľovaní od
nej, ako aj mnohé iné zákony ktoré nasledujú veľmi presné a komplexné
matematické vzťahy. Ako mohlo dôjsť ku takej presnosti? Skadiaľ vznikli
zákony prírody ktoré často predstavujú tak špecifické hodnoty a komplexné
vzťahy? V naturalistickom kontexte v ktorom neexistuje Stvoriteľ, musí sa
vynaložiť omnoho viac viery aby sa mohli prijať takéto udalosti a okolnosti
ako náhodné.
Je možné predpokladať, že tieto zákony jednoducho vyplývali z nutnosti
existencie ale toto by bola špekulácia veľkých rozmerov. Prečo neexistujú
iba neorganizovane, beztvárne hmoty vo vesmíre? Takáto otázka by sa očakávala od náhodnej aktivite a existencie ale to nie je to na čo nadchádzame. Namiesto toho nadchádzame na kvarky a iné subatomické častice
ktoré pôsobia medzi sebou a tak formujú stovky organizovaných druhov
prvkov ktoré môžu pôsobiť medzi sebou na veľmi dôležité spôsoby. Tieto
interakcie dakedy uvoľňujú energiu ako v prípade nášho Slnka alebo sú výsledkom aj všelijakých vitálnych chemických procesov nevyhnutných pre
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život ako čo je napríklad produkcia hormónov. Tieto malé atómy formujú
veci menšie aj od molekuly vody a aj veľké časti ako sú slnko, galaxie a celý
vesmír. Organizácia hmoty je veľmi komplexná, koordinovaná a mnohostranná.
Ako mohol tak organizovaní vesmír vzniknúť z ničoty a prostou náhodou
obsahovať zákony potrebné pre jeho existenciu? To všetko zdá sa byť protivné tendencie k dezorganizácie ktorú pozorujeme v prírode. Aktívne veci
usilujú aby sa zmiešali a nie aby boli organizované. Keď dážď padá na prach
alebo tornádo ruší strechy, veci ťažia byť „zmiešané“ dezorganizované. Oni
neusilujú aby sa organizovali, tiež ako aj výbuch v tlačiarni čo neusiluje aby
vytvoril slovník. Tieto príklady majú za úlohu znázorniť niektoré dôsledky
druhého zákona termodynamike, ktorí vytýka, že zmeny v prírode usilujú
o dezorganizovanie, k zmeteniu vecí a čo viac času ubehne veci sa stanu
chaotické. Túto dezorganizáciu inak menujeme aj Entropiou. Čo sa viac vecí
mieša, väčšia bude aj entropia a naopak. Často krát si všímam zväčšenie
entropie aj na vlastnom pracovnom stolíku, čiže ako knihy, publikácie,
pošta, CD-čka a noviny dochádzajú a miešajú sa medzi sebou. Po druhom
zákone termodynamike, vesmír je nasmerovaný k maximálnemu dezorganizovaniu čiže entropie. To poukazuje, že na začiatku on musel byť organizovanejší ako je to dnes. Hoci veríte, že vesmír vznikol veľkým treskom
alebo akýmsi iným modelom, druhý zákon termodynamike to popiera a poukazuje, že vesmír má začiatok a organizátora. Jeden z najjasnejších dôkazov je, že keď by vesmír existoval „odjakživa“, musel by byť veľmi
dezorganizovaní ale ako vidíme on je ešte vždy veľmi organizovaní čo poukazuje na jeho nedávny vznik.
Pravdepodobnosť aby bola možnosť vzniku takéhoto organizovaného
vesmíru iba náhodne je smiešna a zdá sa byť že je možnosť vzniku vesmíru
iba z náhody ešte omnoho menšia a to prekročuje normálne chápanie
možnosti. Roger Penrose, fyzik a matematik z Oxfordskej univerzity z pohľadu pravdepodobnosti vyjadril, že „Aká by bola hmota v pôvodnej fáze
vesmíru ... ktorú Stvoriteľ musel naplánovať aby vesmír mohol fungovať
zo všetkými zákonmi a presnosťou tak ako ho vidíme? Stvoriteľ musel byť
precízni do presnosti 1:10123.50 Toto je naozaj malá pravdepodobnosť. Takéto číslo znamená, že bez Stvoriteľa vesmír aký ho poznáme by mal šancu
iba 1 ku číslu ktoré ma za sebou 123 núl51 a počet všetkých atómov vo vesmíre odhaľuje sa na 1080, čo znamená že skôr by sa vám podarilo vybrať
jeden určití atóm vo vesmíre ako šanca že by vznikol vesmír náhodne. Takéto neuveriteľnosti by mali ľudí povzbudiť aby hľadali iné alternatívy pre
vysvetlenie vzniku vesmíru ako čo by mali veriť v neplatnú teóriu veľkého
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tresku. Mnohý vedci sa dnes stretávajú z týmito neuveriteľnými faktami
ale nemôžu vyprodukovať ani jednu inú realistickú teóriu okrem existencie
samotného kreatúra, Stvoriteľa.

Odpoveď na dôkazy precíznej prispôsobenosti

Málo ľudí popiera neobyčajnú prírodu faktov o precíznej prispôsobenosti vesmíru, ale niektorý ju aj minimalizujú. Zoznam neuveriteľných charakteristík je omnoho početnejší od príkladov hore spomenutých. Hugh
Ross počíta dákych sedemdesiatštyri parametre ktoré sú potrebné pre existenciu života.52 Čitateľ samozrejme o tejto téme môže konzultovať viacej
literatúre, ktorá v posledných desaťročiach sa stáva zaujímavou a hojným
počtom.53 Či precízna prispôsobenosť znamená existenciu Boha ktorý je
zároveň aj inteligentným Stvoriteľom vesmíru? Nie je nutne pre niektorých
autorov. Odpovede na tieto fakty sú rôzne, fascinujúce a poučné. Preskúmame tie hlavné.
Antropický kozmologický princíp. Môžete stráviť mnoho času čítajúc
vedeckú literatúru, usilujúc sa pochopiť antropický kozmologický princíp
ale neočakávajte žiadne konečné odpovede. Filozof John Lesile, generalizuje ho takto: „hociktoré inteligentné živé bytosti môžu existovať iba tam
kde je inteligentný život možný.“54 Toto je tvrdenie evidentne samé po sebe
a dáva odpoveď na jemne prispôsobený vesmír. Dvaja experti na túto tém,
John Barrow a Frank Tipler hovoria o antropickom princípe „ako astronómovia zdá sa byť milujú nechať trochu flexibilnosti vo svojom formulovaní,
mať nádej že sa ich význam ľahšie môže zjaviť v budúcnosti.“55 Ten koncept
je zle formulovaný, mnohý autori ho interpretujú na rôzne spôsoby
a hlavný architekt toho konceptu Brandon Carter,56 ľutuje že použil slovo
„antropicky“ ktoré sa vzťahuje na ľudské bytosti vo svojom názve.57 Antropický princíp sa dakedy mieša z „antropickými rovnováhami“ a „antropickými náhodami“ ktoré sa vzťahujú na jemne prispôsobený vesmír.
Atropický princíp ako sa obyčajne chápe, ma aspoň štyri tvary: slabí,
silný, účastnícky a finálni. Hlavne tieto štyri tvary ťažko definovať, hlavne
sa slabí tvar zameriava na fakt že pozorovatelia musia byť v podmienkach
ktoré umožňujú život. Silný tvar zdôrazňuje, že vesmír musel mať dobré
podmienky aby sa rozvil život. Účastnícky tvar čerpá niektoré idey z kvantovej fyzike a navrhuje predpoklad, že je účasť pozorovateľa jedna pohonná
sila vo vesmíre. Fináloví antropický princíp sa zameriava na budúcnosť
predpokladajúc že informačné spracovanie zlepší vesmír do bodu na ktorej
aj naše vedomie bude zachované, dosiahnuc tak nesmrteľnosť.
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Antropický princíp sa dakedy používa aby zdôraznil aj náš privilegovanú
pozíciu vo vesmíre. Vesmír bez života by nebol pozorovaný a preto je aj
naša situácia nezvyčajná a my pozorujeme veci z vybranej, ohraničenej a
pozorovateľskej perspektíve. Do tej miery je tento princíp možno aj platný
ale naša neobyčajná pozorovateľská privilégia môže znamenať obzvlášť význam dizajnu od strany Stvoriteľa čo vôbec nie je obyčajná interpretácia
princípu. Skôr sa na problematiku jemne prispôsobeného vesmíru odpovedalo vytýčením, keď by veci neboli také ani nás by nebolo.58 Tento druh
odpovede sa vola non sequitur, čiže odpoveď sa nevzťahuje na otázku. Ona
je podobná odpovedi ktorú by ste dostáli na púšti keď by ste sa opýtali skadiaľ dochádza voda do oázy a odpoveď bude znieť keď by tej vody nebolo
tu ani tie stromy by neriasli.
Aj napriek tomu, literatúra o antropickom kozmologickom princípe je
hojná.59 Niektorý vedci a filozofi princíp a jeho rôzne aspekty posmešne
skomentovali ako „bez akéhokoľvek významu“,60 „vôbec nedáva vysvetlenie“61 a „antropicke princípy slúžia pre zmetenie“.62 Je jasné, že atropický
princíp nie je objektívna veda.63
Vysvetlenie mnohými vesmírmi. Je možné, že môžu existovať aj iné vesmíry ktoré nepoznáme? Mohlo by ich byť rozličných a mnoho nich? To je
všetko možné a mohlo by sa povedať že existuje aj nekonečné množstvo
vesmírov a že náš vesmír aký ho poznáme, má proste náhodne všetky požadujúce charakteristiky pre vznik a odvíjanie života. Táto idea pritiahla serióznu pozornosť ako odpoveď na precízne nastavený vesmír v ktorom sa
nachádzame. My sme sa proste náhodne dostáli žiť v tom najsprávnejšom
vesmíre medzi všetkými ostatnými. Takémuto zmýšľaniu ale chýba potvrdenie. Takýmto argumentom môžete vysvetliť takmer všetko čo chcete
a preto je v podstate neužitočný. Na hoci čo prídete, môžete jednoducho
povedať, že sa to stalo na ten spôsob v jednom od milión vesmírov. Ale
však nakoniec dňa, opravdivým problémom je to, že kde sa nachádzajú
všetky tieto vesmíry? Kde sú hoci aké vedecké dôkazy o tom že existujú?
Zdá sa byť, že nieto ani jedného.
Vedúci kozmológovia ako Martin Reese a Stephen Hawking podporujú
ideu o existenciu mnohých vesmíroch. Niektorý ju spájajú z interpretáciou
silného antropického princípu, pokým sa ostatný vôbec nezhodujú. Toto
nie je pôda kde nájdete hocijaké zhody. Idea o mnohých vesmíroch je plodnou pôdou pre mnohé zmýšľania o našej existencie, živote a kozme. Nie
je ťažko zájsť do takých imaginárnych myšlienok, zvlášť keď kombinujete
z nedokázanými realitami aby sa všetko podobalo pravdepodobne.64 Mark
Twain komentuje: „existuje niečo fascinujúce vo vede. A to že je možné
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dosiahnuť dobre príjmy na základe iba predpokladov a snov“.65 Možno nechybil z týmto komentárom. Existuje aj aforizmus, ktorý znie: „Kozmológovia často chybia, ale zriedkavo podozrievajú“.
Sú koncepty o existencie iných vesmírov alebo iných miestach v našom
vesmíre kde život nie je založený na uhlíku ako život na zemi ale na pevnom
vodíku alebo tekutej síry. Prvky ako sú kremík a bor sú tiež obľúbenými
kandidátmi pre základ vzniku života bez prítomnosti uhlíka. Existujú aj
predpoklady, že život nemusí byť založený na atómoch ale na jadrovej silnej
energie alebo gravitácii. Život by mohol nakoniec existovať aj v pohľade civilizácií nájdených v neutornických hviezdach. Možno existujú niekde vo
vesmíre a ich príroda nám je vôbec nepochopiteľná alebo je náš slnečný
systém ekvivalent jednému atómu v mnoho väčšej systéme vecí. Filozof
John Lesly, hovorí „to sú také špekulácie, že idea o existencie Stvoriteľa sa
zdá najmožnejšou“.66
Môže sa hovoriť o možnosti existencie, že niekde ďaleko vo vesmíre existuje všelijakých druhov vesmírov a ponúkať všelijaké predpoklady, ale to
nie je veda, to sú imaginárne predstavy. V pohľade nekonečnosti vesmírov,
kozmológ Hugh Ross komentuje: „tieto predpoklady sú flagrantným zneužívaním teórie pravdepodobnosti. Oni používajú nekonečné veľkosti vzorov
bez hocijakého dôkazu, že veľkosť vzoru kedysi prekročí jedničku“.67 Jediný
príklad ktorý poznáme, je to náš vlastný vesmír a zdá sa byť že neexistuje
ani jeden iný, že všetky ostatné sú iba číre špekulácie.
Precízne a jemne prispôsobený vesmír poukazuje na dizajn. Nemôžu
všetky dôkazy o presnom prispôsobení vesmíru byť pravdivé, očakáva sa
že niektoré interpretácie časom budú zmenené. Medzitým aj popri tom
veľké množstvo neuveriteľných presností a príkladov spôsobujú veľmi
ťažko pochopiť že to všetko vzniklo iba náhodnými a spontannimy udalosťami. Naďalej tie hodnoty sú obyčajne medzi sebou poviazané. Lesli s právom hovorí „jedna drobná zmena a kozmos by kolaboval v tisícej čiastke
sekundy alebo by sa rozpadol tak rýchlo, že by čoskoro vznikol iba plyn priveľmi riedky aby ho gravitácia zviazala“.68 Treba mať na rozume ako sme aj
predtým spomínali ilustrovaný príklad z hádzaním kociek, že sa správny
matematický výsledok kombinovania viacero pravdepodobností dostáva
násobením hodnôt. To činí celkovú pravdepodobnosť pre jemne a precízne
prispôsobený vesmír omnoho menšou ako čo je to pri hociktorom z rozdvojených pravdepodobnosti pre seba.
Môže sa všetko to stáť náhodou? Koľko tých jemne prispôsobených hodnôt môžeme ako si vysvetliť aj naďalej zostať presvedčený v vlastnú objektívnosť? Nieto hraníc tomu čo môžeme prichytiť. Napríklad, môžeme snívať
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o tom ako častice vesmíru proste náhodne vznikli pred desiatymi sekundami a jednoducho sa stálo, že vyprodukovali konfiguráciu ktorú pozorujeme v prírode. Medzitým racionálnosť a žiadosť aby sa naozaj vyhľadala
pravda vyžadujú aby sme hľadali rozumnejšie alternatívy. Realita ktorú vidíme okolo seba nie je tak rozmarná. Dôkazy ktoré obsahujeme, vo veľkej
miere potvrdzujú nejaký druh plánu (dizajnu) pre precízne prispôsobený
vesmír.
Viacero vedúcich astronómov ako čo sú Robert Jastrow, zakladateľ
Godar inštitútu pre kozmické štúdie (Goddard Institute for Space studies)
v NASA-e a Owen Gingerich zo Smitsonian astrofyzickej opservacie (Smithsonian Astrophysical Observatory) na Harvarde, náchylní sú interpretácie
plánovania. Astronóm George Greenstein hovorí: „Čím viacej skúmame
všetky dôkazy, vždy sa nám zjavuje myšlienka že musí byť zamiešaná akási
nadprirodzená akcia. Je možné že sme prekvapene, bez úmyslu nadišli na
dôkaz existencie Stvoriteľa? Je to Boh ktorý sa schopil z takou prozreteľnosťou vytvoriť vesmír pre našu existenciu?“69 Kúsok podnetu pre také uzávery vzniklo z viery že všemohúci Stvoriteľ, odhalil seba vo svätých spisoch
zvaných Biblia. Toto dvíha žezlo náboženstva a niektorým vedcom je nepríjemne dávať do kopy vedu a náboženstvo bez ohľadu na premnoho dôkazov pre existenciu Stvoriteľa. Medzitým, ak máme v záujme hľadať
pravdu, možno by bolo potrebné aby sme odhodili svoje predsudky a pristúpime faktom otvoreného rozumu aj nasledujeme dôkazy hockde oni
viedli.

Záverečné komentári

Aj keď je vesmír obrovský, nachádzame že je vyhotovený z drobných subatomických častíc. Všetky tie diely poviazané sú zákonmi a rôznymi inými
činiteľmi ktoré umožňujú existenciu vesmíru ktorý podporuje život. Precíznosť ktorú pozorujeme silne poukazuje na to, že existuje Dizajnér vesmíru (tabuľka 2.1). Niektorý vedci prichytávajú tento fakt, niektorý nie.
Niektorý sa pokúšali pripísať existenciu týchto presností a precíznosti
faktov niektorému typu atropického princípu a iný teórie mnohých vesmírov. Ale koľko prípadov precíznej prispôsobenosti človek potrebuje nájsť
aby priznal že im naozaj treba vysvetlenie? Ak chcete sa vyhýbať záveru že
existuje Dizajnér, môže sa utiecť k alternatívam spomínaním v predchádzajúcich vetách. Medzitým oni v podstate odťahujú pozornosť od preveľkého množstva vedeckých aktov ktoré poukazujú na inteligentný dizajn
ktorý prispôsobil hmotu a zákony vo vesmíre tak aby on mohol byť vhodný
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pre existenciu života. Každý taký Dizajnér samozrejme by prekročil vesmír
ktorý by utvoril.
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Kapitola 3

Ako vznikol život?

Začiatok života sa mi podoba tak nezrozumiteľný ako aj
do teraz, vec divov, ale nie aj pre vysvetľovanie.1
Frenklin Harold, biochemik

Mikróby

Jedna pani mala čoskoro porodiť dieťa ale plakala. Bola poslaná do jednej nemocnici ale tam nechcela isť. Chcela isť robiť pôrod do inej nemocnie. Vysvetlila lekárovi Ignazovi Zemelvajsovi (Semmelweis) že je väčšia
pravdepodobnosť žene ktorá bude rodiť, že umrie na prvej klinike ako na
tej druhej. To veľmi znepokojilo Zemelvajsa, mladého lekára v službe na
Prvej klinike. Mala tato pani pravdu? Rozhodol sa overiť si tuto informáciu.
Čísla boli zastrašujúce. Pozerajúc sa do záznamov v nemocnici, videl že za
päť rokov v prvej nemocnici zomrelo celkovo 2000 žien, a na druhej počet
bol menej ako 700.2 Bolo to v jednej z Viedenských nemocníc (Vienna General Hospital) v Rakúsku, pred vekom a pol. Vtedy hrozné puerperálne
horúčky neboli zriedkavé. Stavalo sa že priemerne, okolo štyri dni po pôrode, matky dostavajú horúčky a skoro vždy umierali po siedmich dňoch.
Predpokladalo sa že choroba vzniká skrz škodlivej výpary vo vzduchu, alebo
problémov v matkinom mlieku. Dakedy ako bezpečnostné opatrenia používali čerstvý vzduch. Medzitým to nemalo veľkú úlohu a nič z toho však
nevysvetľovalo prečo v prvej nemocnici umiera skoro tri krát viacej rodičiek
než v Druhej.
V Prvej nemocnici pôsobili lekári ktorý ako diel svojej praxe a prieskumu,
skúmali na telesách mŕtvych ľudí. V druhej nemocnici boli pôrodné sestričky ktoré neúčinkovali v takom prieskume. Mohlo to mat súvis z drastickým rozdielom v úmrtnosti? Do významnej náznaky prišli keď sa jeden
z Zemelvajsovich kolegov porezal kým vykonával pitvu. Štvrtého dna upadol do horúčky a rýchlo po tom umrel. Pitva jeho tela dala rovnaké výsledky ako aj pitvi žien ktoré umierali skrz puerperalnej horúčky. To bol
chlap z puerp horúčkou, ale ešte vtedy sa tato choroba považovala ženskou
chorobou! Bol to možno dôsledok toho, že keď sa porezal, kolega mal veľa
dotyku z telom ženy ktorá umrela od tej zastrašujúcej choroby? Zemelvajs
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zaviedol prísne predpisy, umývanie rúk z chlórom, aby znemožnil prenášanie toho čomu dal meno „smrteľný jed“ z tela pacientov ktorý umreli
na prvej klinike. Výsledky boli úžasné, počet zomretých sa zmenšil z 20%
na 1%. Príčina takého počtu zomretých bola to že lekári ktorý vykonávali
pitvu žien ktoré umreli od puerp horúčky zo špinavými rukami konali
pôrod a tak prenášali smrteľnú chorobu.
Predstavujete že by Zemelvajsova porada bola vítaná ako veľký vynález,
ale často krát ľudia neprichytávajú veci ako ich fakty vedu. Aj keď niektorý
akceptovali Zemelvajsove uzavri, zdravotnícki establišment sa nepridal k
nim. V nemocnici čiahla žiarlivosť, ale bolo ťažko aj prijať to že lekári zapríčinili toľko smrti rodičiek. Taktiež, boli nemocnice v ktorých sa pitvi nevykonávali, a mali počet úmrtnosti 26%. Idea aby sa ruky umývali chlórom
bola vysmiata. Zemelvajsov vedúci vo Viedni mu neponúkol predlženie pracovnej zmluvy. Mnohé petície doviedli iba k ponuke na nižšiu pozíciu. Odradení a sklamaný Zemelvajs potichu odišiel z Viedni a vrátil sa do svojho
rodného Maďarska, pri čom nekontaktoval ani svojich kamarátov.
1861 roku Zemelvajs zverejnil výsledky svojho prieskumu ako znemožniť puerperálnu horúčku. Zaslal ich mnohým lekárom v Európe, ale jeho
výsledky neboli prijate. Odborná verejnosť sa domnievala že je jeho idea
zdiskreditovaná. Stále viac ustarostený pre umierajúce mladé matky, poslal
letáky v ktorých odsudzuje tých ktorý šíria tu chorobu. Bol veľmi ustarostený a deprimovaný. Nakoniec sa aj jeho žena.
To čo Zemelvajs a jeho súčasníci nevedeli, bolo to že puerperálnu horúčku zapríčiňuje jeden maličký živí mikrób, príbuzný tým ktorý zapríčiňujú
„Streptokokovú faryngitídú. Hŕstka vedcov objavila svet maličkých organizmov, ale mocne puto medzi mikróbmi a infekčnými chorobami nebolo stanovene. Dnes, vďaka dramatickému pokroku vedy, vieme ktorý mikrób
(zárodok) zapríčiňuje ktorú chorobu, taktiež mnohé knihy sú napísané o
jednom jedinom mikróbe. Mikróby sú veľmi zložene. Jeden z najlepšie preskúmaných mikróbov je E. coli. Ona sa nachádza na mnohých miestach,
ako aj v gastrointestinálnom trakte ľudí, živočíchov a v pôde. Aj keď je ona
zvyčajne neškodný mikrób, niekoľko nich predstavujú strašne zarodky. E.
Coli je tak maličký tyčinkový organizmus, že keď by sa poskladali 500 ich
jeden na druhy, ich dĺžka by bola len jeden milimeter. Aj keď je to veľmi
malý mikrób, objavili sme že je veľmi zložitý. Z vonkajšej strany každý mikrób ma štyri do desať podlhovastých špirálovitých filamentov (bičíky),
ktoré vychádzajú z tela, a krútením sa posúvajú. „Motor„ z ktorého pozostávajú bičíky je podrobne preskúmaný,3 a je výhodným príkladom pre koncept nesnížitelnej komplexnosti ktorý rozoberieme neskôr. Z vnútornej
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strany, asi dve tretiny mikróba E. Coli zložený je z asi 40 miliárd molekúl
vody. Zvyšok je zarážajúce komplexný. Pod pojmom komplexný, myslime
na časti ktoré závisia jeden na druhom aby mohli pravidelne fungovať,4 a
nie na iba na množstvo nepoviazaných časti.
DNK (dezoxyrybonukleinova kyselina) je informačný center ktorý usmerňuje aktivity buniek, dávajúc genetickú informáciu ktorá v prípade Escherichiae coli kóduje viac ako 4000 rozličných druhov proteínových molekúl.
DNK je jemná, nitke podobná, slučka nukleovej kyseliny, ktorá je taká dlhá
že musí byť skrútená veľa krát aby sa zmestila do mikróba. V skutočnosti,
ona je 800 krát dlhšia ako sám mikrób! Nepochopiteľne je ako ten organizmus pristupuje celej svojej genetickej informácii. Tabuľka 3.1 nám dáva
podrobnejšiu stavbu jedného E. coli organizmu. Bielkoviny, sacharidy (polysacharid), lipidy (látka podobná tuku), a iné špeciálne molekuly ktoré tvoria okolo 5000 rozličných druhov molekúl, z ktorých sú mnohé veľakrát
znásobené, čo celkove dáva viac ako sto miliónov špeciálnych molekúl iba
v jenom mikroskopickom mikróbe. To že je niečo malé, neznamená že je
jednoduché. Formy života ktoré boli považovane za jednoduché, ukazuje
sa že sú predsa neuveriteľne komplexne. Otázka je, ako sa vôbec niekedy
mohla organizovať taká komplexnosť?
Upozornenie: nasledovne štyri paragrafy nie sú jednoduché pre čítanie,
medzitým podstatne je aby ste pochopili ich význam, aj keď si nezapamätáte všetky detaily. Samá DNK je komplexná molekula podobná skrútenému rebríku. Detaily jednej malej časti znázornené sú na obrázku 3.1. Tá
Tabuľka 3.1 ODHADOVANÍ ZOSTAV JEDNEJ BUNKE E. COLI *

Komponenty

Bielkoviny
Ribozómy
DNK
RNK
Polysacharidy
Lipidy
Malé metabolity a Ióni
Voda

Počet molekúl

2.400.000
(20.000)
2
255.480
1.400.000
22.000.000
280.000.000
40.000.000.000

Číslo druhov molekúl
4288
(1)
1
663
3
50
800
1

* Na základe informácii z: 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.

64

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 65

molekula je zložená z základných jednotiek ktoré sa menujú nukleotidy,
Zložene sú z jedného sacharidu, jedného fosfátu a najdôležitejších báz
ktoré dávajú informácie cez geneticky kód potrebný pre výstavbu a údržbu
bunky ako čo je Escherichia coli. Jestvujú štyri druhy báz na reťazci DNK:
adenin, tymin, guanin a cytozin; skratky sú A, T, G a C. Na RNK (ribonukleovej kyseline), ktorá je podobá DNK a dôležitá pre prenášanie informácií do
bunky, namiesto tyminu (T) nazýva sa uracil (U). DNK Escherichiae coli pozostáva z 4639221 bazy.5
Proteíny alebo bielkoviny sú mnohostranne molekuly ktoré robia aj ako
robotnici aj ako štruktúrované časti bunky. Vybudovane sú z mnohých stoviek jednoduchých molekuly alebo staviteľské bloky menovane aminokyseliny. Jestvuje dvadsať rozličných druhov aminokyselín v živých
organizmoch. V proteínoch sú aminokyseliny pripevnene okrajom na okraj
ako článok na reťazci alebo perly na nitke (obrázok 3.2 vľavo). Ta reťaz je
prehnutá mnoho krát, v čom obzvlášť pomáhajú veľké proteínové molekuly
nazývané chaperony (gardedáma). Finálnu podobu proteínovej molekuly
stanovený je polohou rôznych druhov aminokyselín v reťazci. Tvar proteínu

Obrázok 3.1. Zobrazenie štruktúry DNK. Dvojitá špirála ilustrovaná je vľavo a jeden rozšírený diel zobrazený je vpravo. A, T, C, G, predstavujú, radom, bázy: adenin, timin, guanin, citozin. S predstavuje cukry a P fosfát. Nulkeodtíd skladá sa z P, S, a jedného A, T,
C alebo G. Pretrhané čiary ukazujú vodíkovú väzbu medzi bázami ktorá spája dva DNK
reťazce.
Po obrázku Evard R, Schrodetzki D. 1976. Chemical evolution. Origins 3:9-37.
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je extrémne dôležití pre jeho funkciu, a proteín bude pracovať pravidelne
na pravom druhu molekula iba ak sú možne variácie v formácii aminokyselín veľmi malé.
Keď bunka potrebuje istý proteín, časť zodpovedajúcej DNK sa kopíruje
do informačnej RNK molekuly. Potom ich číta transportná RNK, ktorá v
kombinácii z molekulami menovanými aminoacyl-tRNA sintetaza, ktoré sú
špeciálne pre každý druh aminokyseliny, kladie zodpovedajúcu aminokyselinu tam kde je potrebná v proteíne ktorí sa stavia. To sa stáva vo vysoko
špecializovaných štruktúrach nazvanými ribozómy (obrázok 3.2), kde sa
aminokyseliny pridávajú rýchlosťou od troch do piatich v sekunde. Samé
ribozómy sú komplexne, zložene z okolo 50 rozličných bielkovinových molekúl a mnoho RNK. V jednom Escherichia coli organizme nachádza sa
20000 ribozómov.
Ako sa vyberá zodpovedajúca aminokyselina keď sa robí proteínová molekula? To sa koná cez najdôležitejší geneticky kód ktorý formujú A, T, C a
G bazy DNK, a A, U, C a G bazy RNK. Počítače pri výkone používajú dva
druhy symbolov; oproti toho, žive organizmy používajú štyri bazy. Potrebne
sú tri bazy aby sa kódovala jedna aminokyselina. Napríklad, v RNK, GAU

Obrázok 3.2. Ribozomská aktivita. Ribozóm sa pohybuje vpravo ako sa kód na
informačnej RNK zhoduje z kódom na transportnej RNK ktorá má zodpovedajúcu aminokyselinu pre ten kód. Aminokyseliny sa spájajú v ribozóme a vychádzajú ako bielkovinový reťazec molekúl ilustrovaný vľavo.
Na základe obrázku 4.6 v Harold FM. 2001. The way of cell. Oxford, New York: Oxford University Press.
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kóduje aminokyselinu glicyn, a CGC kóduje aminokyselinu arganin. Triplet
alebo jednotka, báza ktorá kóduje aminokyselinu menuje sa kodon; kodony
pre dvadsať rozličných druhov aminokyselín znázornené sú v tabuľky 3.2.
Jestvujú aj kodony na štartovanie a zastavovanie procesu „pásový dopravník“ ktorý vyrába proteíny. Preto že existujú 64 možne kodony a iba 20 druhov aminokyselín v živých organizmoch, viac rozličných kodonov formuje
rovnakú aminokyselinu. Používajú sa všetky možne kodony.
Detailov už máme nadostač. Mohli by sme pokračovať, opisujúc ešte
mnoho bunkových systémov výroby proteínov. Teraz už získavate predstavu
o tom že je mikrób precízny a nesmierne zložitý systém. Až pokým Escherichia coli žije, ona funguje z tisíckami chemických zmien ktoré skupinovo
menujeme metabolizmus, a taktiež reprodukuje ešte mikróbov ako čo je
sama.

Prvé
slovo
U

C

A

G

Tabuľka 3.2. GENETICKÝ KÓD
U

Druhé slovo
C
A

G

Tretie
slovo

Arginin
Arginin
Arginin
Arginin

U
C
A
G

Fenilalanin
Fenilalanin
Leucin
Leucin

Serin
Serin
Serin
Serin

Tirozin
Tirozin
Stop
Stop

Cistein
Cistein
Stop
Triptofan

Izoleucin
Izoleucin
Izoleucin
Start, metionin

Treonin
Treonin
Treonin
Treonin

Asparagin
Asparagin
Lizin
Lizin

Serin
Serin
Arginin
Arginin

Leucin
Leucin
Leucin
Leucin

Valin
Valin
Valin
Valin

Prolin
Prolin
Prolin
Prolin

Alanin
Alanin
Alanin
Alanin

Histidin
Histidin
Glutamin
Glutamin

Aspartat
Aspartat
Glutamat
Glutamat

Glicin
Glicin
Glicin
Glicin

U
C
A
G

U
C
A
G
U
C
A
G

Abybiste našli kód (kodon) jednej aminokyselini, najdiite jej meno v tabuľke a sledujte vzťahy kolonov a rady pre prvé, drugé a tretie slovo. Napríklad, kódy pre glutamin sú CAA a CAG.
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Organizmy ako čo su Escherichia coli patria medzi najjednoduchšie jestvujúce živé formy. Vírusy, ktoré sú omnoho menšie a nepovažujú sa za
žive organizmy. Ony sú iba bezživotná kombinácia DNK a RNK a proteínov.
Oni sa nemôžu samé rozmnožovať, a tak nemohli byť prvé formy života na
Zemi. Ich rozmnožujú komplexne systémy živých buniek ktoré vírusy obývajú. Jestvuje niekoľko mikróbov (mikoplazmy) až desať krát menšie než
Escherichia coli, ktože sú najmenšie formy nezávislého života.6 Tie organizmy nepreskúmané sú tak podrobne, ale vieme že niektorý majú viac
ako pol milióna báz vo svojom DNK, ktoré kódujú takmer 500 rozličných
druhov proteínov ktoré vykonávajú mnoho špecifických funkcii. Ak sa život
na Zemi vyvinul sám zo seba, ako sa všetky pravé časti niekedy náhodné
spojili aby vytvorili prvý živý organizmus?

Bitka okolo spontánneho vzniku

Chemik- pionier van Helmont (1579-1644) vymyslel vzorec pre vytváranie myši. Ak odhodíte zašpinene staré handry z pšenicou a syrom na povalu, čoskoro tam budete mať myši. Ten pokus sa aj dnes podarí, no viac
neveríme že sa myši samé od seba spantane zjavia. Od starých čias až do
nedávna, zvyčajne sa považovalo že jednoduché organizmy nastavajú spantane z neživej latky. Ten proces, nazvaný spontánny vývoj, mohol sa demonštrovať jednoduchým vedeckým pozorovaním. Popierať jeho,
znamenalo popierať samotnú realitu. Červy sa proste zjavili v jablku, a žaby
sa na jar zjavili v blate. Naďalej, jestvovali aj akési odporne organizmy ako
čo sú pásomnice, za ktoré sa tvrdilo že bi ich Boh nikdy nestvoril, takže
musia vznikať spontánne v ľudskom tele. Malo vedcov zastavalo dnešné
stanovisko že sú tie parazity degenerovane formy povodne stvorených živých organizmov. Považovalo sa že jednoduché organizmy jednoducho rozvíjajú úplne samé od seba na miestach na ktorých ich nachádzame. My
dnes vieme že všetky žive bytosti musia vyplývať z iných živých bytosti. Boj
pre riešenie tejto otázky bol jeden z najdivokejších vo vede, a trval dve storočia.
Jeden z prvých účastníkov v tom boji bol taliansky lekár Frančesko (Francesco) Redi (1626-1697). Dlhu dobu sa skúmalo že sa larvy múch rozvíjajú
na pohubenom mäse. V tej dobe sme ešte nemali chladničky, a hnitie masa
bolo samozrejmá vec. Ale, odkiaľ pochádzali tie larvy? Redi sa rozhodol
skúsiť vytvoriť larvy v pozostatkoch viac druhov živočíchov, vratajúc hady,
holuby, ryby, ovce, žaby, jelene, psi, jahňatá, zajačala, kozy, kačice, husi,
sliepky, lastovičky, levi, tigre a byvolí. Ohromilo ho keď videl že bez ohľadu
na to ktorý druh živočíšnych pozostatkov používal vždy sa vyskytol isti druh
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larvy a múch. Vedel že v lete lovci mäso svojho úlovku zabalia do plátna
aby ho zachovali. Môže byť že larvy pochádzajú z múch, a že sa nevytvárajú
spontánne v mäse? Aby to otestoval, položil mäso aby hnilo v otvorených
„poháru“, ako aj v „pohároch“ ktoré boli pokryté z tenkou latkou ktorá hu
chránila mäso od múch.
Toto však neriešilo spor. Niektoré nápady pomalí umierajú. Po Redimu
pripojili sa aj iný vedci vo výskumoch. Pokým tento spor zúril, experimenty
ktoré zahŕňali hratie rôznych druhov organických „ polievok“ na rôznych
teplotách v otvorených a zapečatených náradiach dávali protirečivé výsledky. Niekedy sa organizmy zjavili a niekedy nie. Otázka ktorá sa stala dôležitá bola či je prítomnosť vzduchu potrebná. Divne, ale idea že sa život
zjavil spontánne bola ešte prijateľnejšia v 19 veku, než počas Rediho.7
Pravda degenerovala.
Neskôr Luj Paster (Louis Pasteur) (1822-1895), považovaní za jedného
z najväčších vedcov všetkých čias, prišiel do toho čo mnohý považujú za
smrteľnú ranu idei spontánneho vývoju. Mimoriadne kompetentný a produktívny Paster pracoval na rozličných vedeckých projektoch. Zachránil vinárstvo svojho rodného Francúzska tak že demonštroval ako mikróby
zapríčiňujú aby sa víno pokazilo. Neskôr vynašiel spôsob pre uchovávanie
vína, tak že sa víno úschova na miernej teplote ktorá zabíja škodlivé mikróby, ale zachová chuť vina. To je ten rovnaký proces ktorý dnes používame pre pasterizáciu mlieka. Paster rozvil aj spôsob vakcinácie proti
antraxu a besnote, a zapojil sa do bitky o spontánnom vývoji. Použitím šikovne naplánovaných experimentov mohol odpovedať na rôzne argumenty tých ktorý zastavali spontánny vývoj. Použitím plochých fliaš zo
vykrutenímy rúrami, demonštroval že „polievka“ ktorá sa správne zohrieva
nevytvára život aj keď má otvorený prístup vzduchu. Vo svojom zvyčajnom
ohnivom štýle, Paster povedal: „Doktrína o spontánnom vývoji sa nikdy
nezotaví zo smrteľnej rany tohto jednoduchého experimentu.“8
Ale Paster pochybil! Aj keď jeho experimenty jasne ukázali že život
môže vzniknúť iba zo života druhého, aj napriek tomu že toto stanovisko
potvrdzovali mikróby a medicína, na obzore sa objavili iné idei. V Anglicku
1859 rolu Čarls Darvin (Charles Darwin) pravé zverejnil svoju dobre známu
knihu „Pôvod druhov (The Origin of Species)“ ktorá tvrdí že sa vyššie formy
organizmov vyvinuli z nižších foriem procesom prírodnej selekcie, v ktorom
organizmy ktoré boli viac prispôsobené. Na konci toto prinieslo úplný zmätok v otázke spontánneho vývinu. Darvin nezastaval spontánny vývin v
knihe Pôvod druhov. V neskorších vydaniach písal že „život pôvodne vdýchol Stvoriteľ“.9 Medzitým, jeho prístup znovu otvoril dvere spontánnemu
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vývinu, pretože ak sa vyššie formy organizmov mohli rozviť z nižších foriem
života sami zo seba, prečo bi potom aj život nemohol vzniknúť sám od
seba? Neskôr sa Darvin začal zaujímať o spontánny vývin života naznačujúc
že „v nejakom malom teplom jazierku“ sa môžu vytvoriť proteíny „pripravené podrobiť sa ešte komplexnejším zmenám.“10 Tento pohľad sa veľmi
dobre hodil k rastúcemu záujmu o naturalistické (mechanické) vysvetlenie... Takéto vysvetlenia usilovali sa eliminovať akúkoľvek potrebu Stvoriteľa v prírode.
Ani jeden z vedcov toho času, vrátane aj Zemelvajsa, Pastera alebo Darvina nemali poňatia o tom aké sú komplexne aj tie najmenšie druhy organizmov. Ak by sa vtedy vedelo, otázka je či bi sa vôbec evolúcia bola prijatá
ako čo je v dnešnom období. Vo Francúzsku Darvinove sekulárne idei boli
malo podporene. Nacionalisticky záujem pomohol aby Francúzsku akadémiu vied zastaval Paster. Vedecká komora sa napokon rozhodla nasledovať
cestu odmietania spontánneho vývoju pre organizmy ktoré práve žijú, ale
prijali ho pre organizmy ktoré sa prvé zjavili na Zemi pred viac miliárd rokov.
Ten proces sa vola chemická evolúcia.

Chemická evolúcia

Začiatkom 20 storočia, ako sa evolúcia vsúvala do každodenného života,
záujem sa koncentroval aj na to ako život začal úplne sám od seba. Bezpochyby to je najzáhadnejší problém s ktorým sa biologická evolúcia konfrontuje, mnohý sa pokúsili dať odpoveď na tento problém. Do roku 1924
známy rusky biochemik A. I. Oparin navrhol scenár v ktorom by neorganické a organické zlúčeniny mohli formovať komplexnejšie organické zlúčeniny a ony zasa nižšie formy organizmov. V Anglicku populačný genetik
a biochemik Dž. B. S. Haldejn pracoval na podobných ideách. Iný zasa pridávali detaily, a koncept že sa život vyvinul dávno sám zo seba v tom čo sa
často menuje „tepla organická polievka“ ktorá sa stala seriózne zväzovaným predmetom.
1953 roku Stenli Miler ( Stanley Miller), pracoval v laboratórií nobelovca
Harolda Arija (Urey) na Univerzite Čikago, podal hlásenie o veľmi dôležitom
experimente, ktorý sa stalo ikonou pre zástancov spontánneho vývinu. Ten
experiment bol plánovaný tak aby simuloval tie podmienky na Zemi za
ktoré sa predpokladá že boli prv než sa život vyvinul a ktorý mohli priviesť
k vývinu živých organizmov. Používajúc uzavretý chemicky pristroj ktorý
vylúčil kyslík, Miler vystavil jednu zlúčeninu plynov- metanú, vodíka, amoniaku a vodnej pary- elektrickým iskrám. Pristroj bol vybavený ochranou
„pascou“ pre zbieranie delikátnych organických molekúl ktoré by sa možno
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utvorili. Po mnohých dňoch spozoroval že sa vytvorilo mnoho organických
molekúl, vrátane niekoľko aminokyselín, ktoré sa inak vyskytujú u živých
organizmoch. Experiment bol zlepšovaný a zopakovaný mnoho krát, a vyrobene boli rôzne druhy aminokyselín ktoré sa vyskytujú v proteínoch, štyri
z piatich báz ktoré sa vyskytujú v nukleovej kyseline,11 a niektoré sacharidy.
Milióny študentov biológie sa učili o tom experimente, a vedci a učitelia
celého sveta ho považovali ako dokaz ako sa život mohol vyvinutý sám od
seba. Pol storočia vrela diskusia o význame tohto experimentu. Ale vskutku
zostalo mnoho problémov ktoré zostalý nevyriešene.
Základná otázka ktorú treba zvážiť je z akou presnosťou laboratórne experimenty môžu predstaviť čo sa naozaj stalo na včasnej Zemi. Chemici v
laboratórií, používajúc sofistikovanú výbavu a rafinovane chemikálie,
možno nezabezpečujú dobre primárne podmienky ktoré dávno boli prítomne na pôvodnej surovej Zemi. Niekedy sa pozorovanie v laboratórií
môžu správne prirovnať s tým čo sa predpokladá že sa stalo v minulosti,
ale niekedy to nie je možne. Napríklad, v Milerovom experimente požadovane produkty boli chránené v „pasci“ od deštruktívnych účinkov používania zdroja elektrických iskry. Použitie ochrannej „pasci“ nezabezpečuje to
čo bi sa očakávalo na pôvodnej Zemi.12
Potrebné je poznať že hovoríme o pôvodnej Zemi na ktorej nejestvoval
ani život, ani laboratória ani vedci. Keď vedec vojde do laboratórií a vykoná
experiment na základe svojej inteligencie používa informácie a výbavu
ktorá je výsledkom storočia skúseností, robí predovšetkým práve to čo by
sme očakávali od inteligentného Stvoriteľa ako od pustej Zemi. Na veľa
spôsobov ten vedec prv predstavuje Božie schopnosti tvorenia ako povodne náhodné podmienky. Chemická evolúcia požaduje aby sa rôzne
dobre veci stali samé od seba a nie aby ich zapríčiňovali vedci a sofistikovane laboratórie.

Problémy z chemickou evolúciou

Možno sa vám táto podkapitola bude zdať priveľmi technická, ale je
veľmi dôležitá a zasluhuje si zvláštne úsilie. Aj keď si nevšimnete každý detail, ale získate predstavu o jeho základnom význame.
Kde sa nachádzala „polievka“? Obhajcom evolučnej teórie je potrebná
takmer všetka „tepla organická polievka“ ktorú môžu nájsť. Organizmy sú
tak komplexne a náhoda aby sa ony stali organizované samé od seba je
taká mala že je naozaj potrebné veľké množstvo „polievky“; čim viac „polievky“ to väčšia šanca aby sa niekde spantane vyvinul život. Táto „polievka“
aby vyvinula život musela by byť omnoho väčšou od mnoho oceánov. Pro71
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blém je však v tom že keď by jestvovala taká organická polievka na pôvodnej Zemi pred viacero miliónov rokov, taká že zhromaždí (akumuluje) všetky
potrebne molekuly, očakávalo by sa že o tom nájdeme mnoho dôkazov vo
veľmi starých skalách Zeme. Tu by predovšetkým mali jestvovať všelijaké
pozostatky organickej hmote medzitým nie je nájdení doslova ani jeden.13
Idea o pôvodnej polievky stala sa veľmi známa, a často sa predstavuje ako
fakt.14 Preto, ako to zdôrazňuje molekulárny biológ Michael Denton, „trochu je šokujúce to že nejestvuje absolútne ani jeden pozitívny dokaz o jej
jestvovaní“15
Potreba pre praví druh molekúl. Experiment pre produkciu prvých molekúl života vyrobili mnoho iných druhov molekúl ktoré sú neužitočne pre
život. Napríklad v Milerovom experimente vyrobene je omnoho viac druhov aminokyselín ktoré sú bezcenne pre vytváranie proteínov než dvadsať
druhov potrebných pre životne formy.16 Proces vytvárania života by akosi
musel vyčleniť tieto bezcenne druhy aby mohol zoskupiť prvé užitočne proteíny života. Ťažko je predstaviť si ako sa toto mohlo stať samé zo seba.
Taktiež v tomto druhu experimentu, vyrábajú sa molekuly ako čo sú kyanovodík a formaldehyd, ktoré sa veľmi toxické a život v ich prítomnosti by
nemohol existovať a žiadnom prípade.17
Organické molekuly sa neudržia. Aby sa formoval primárny život, potrebná je veľká koncentrácia organických molekúl, výslovné tých správnych.
Medzitým, organické molekuly sa ľahko ničia, obzvlášť ultrafialovým svetlom za ktoré sa predpokladá že zabezpečilo energiu pre ich vytváranie. V
Kalifornskej výskumnej spoločnosti (California Research Corporation) chemik Donald Hull18 vypočítal šancu na prežitie najjednoduchšej aminokyseliny, glycina (NH2CH2COOH), na pôvodnej Zemi. Dospel k záveru že bi sa
97% rozpadlo v pôvodnej atmosfére prv než bi prišlo po oceán, pokým by
zvyšných 3% bolo zničene. Zložitejšie aminokyseliny ktoré sú jemnejšie
mali bi ešte menšiu šancu na prežitie. Takto sa môžu očakávať iba extrémne
zjemnené koncentrácie pravého druhu organických molekúl.19
Optické izoméry. Vaša ľavá dlaň a vaša pravá dlaň sú veľmi podobne,
ale časti sú rozložene tak aby neboli celkom identické, ale sú jedna ako
odraz v zrkadle druhej. Organické molekuly sa taktiež komplikovane trojdimenzionalnej štruktúry ktoré môžu jestvovať v rozličných formách aj keď
majú rovnaké druhy atómov a základne chemické štruktúry. Tieto rozlične
formy podobných molekúl volajú sa izoméry a podobne ako aj vaše dlane,
môžu bit odrazom jedna odraz druhej (obrázok 3.3).20 Jeden zo spôsobov
pre rozpoznanie dvoch odrazov v zrkadle molekúl je spôsob ako rotujú svetelne vlny ktoré dosahujú z polarizovaného svetla čie vlny sú v čiare. Ak ro72
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tujú do láva oni sú L (ľavo) typu, a ak rotujú do pravá oni sú P (pravo) typu.
Keď sa syntetizujú takéto organické molekuly v laboratórií, vyplýva že je
polovica L a polovica D. Jedna výnimka je aminokyselina glycin ktorá je tak
jednoduchá že nemá svoj odraz v zrkadle. V Milerovom experimente polovica aminokyselín bola L a polovica D, a to je to čo bolo nájdené v prvotnej „polievke“.21 No keď pozriete žive organizmy, z výnimkou niekoľkých
extrémne rozličných osobných molekúl, všetky ich molekuly su L typu. Neexistuje mnoho priestoru na zámenu. Iba jedna P aminokyselina v proteínovom molekule znemožni pravidelný tvar v ktorom môže pravidelne
fungovať.22 Zmätočná otázka pre evolucionistov je: ako si prvé formy života
formované v „polievky“ mohli pre proteíny vyberať iba L aminokyseliny, zo
zmesi v ktorých sú rovnako L a P? Aj keď sa príde po molekúl sacharidu v
DNK a RNK stáva sa rovnaký druh problému, lenže sa tieto sacharidy iba P
typu.
Počas rokov zástancovia evolučnej teórie sugerovali mnoho mechanizmov ako čo sú polaryzovana svetlosť, magnetizmus, efekt éteru a podobne
aby vyriešili tajomstvo prečo sa iba L aminokyseliny zjavujú v živých systémoch.23 No nikto nevyriešil tento problém, takže nove idei ešte vždy pribúdajú. Pre možné vyriešenia problému do ohľadu prichádzajú aj tie
najmenšie iskry nadeje z dobre kontrolovaných laboratórnych elementov,

Obrázok 3.3. Štruktúra D a L izomérov aminokyselín. Všimnite si že je rozvrh atómov
v jednej forme odraz ako by v zrkadle iného. R je radikál ktorý sa značne mení v chemickom zostave v rozličných druhoch aminokyselín, pokým je ilustrovaný diel rovnaký pre
všetky aminokyseliny.
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ktoré by sa iba hmlisté podobali na to čo sa mohlo stať v skutočnosti v prírode. Do dnes nejestvuje ani jedno reálne vysvetlenie tohto tajomstva.
Formovanie veľkých molekúl. Aminokyseliny, nukleové bazy, sacharidy
a podobne sú relatívne jednoduché molekuly v porovnaní z ohromnými
molekulami ktoré formujú pokiaľ sa kombinujú pri formovaní/tvorbe proteínov DNK a RNK. Možné je vyprodukovať mnoho jednoduchých molekúl,
ale ako sa veľké molekuly organizovali samé zo seba. Typicky proteín pozostáva z asi sto aminokyselín a DNK Escherichiae coli je obrovský molekúl
ktorý pozostáva z viac ako štyroch miliónov báz. Spamätajte sa že aj najjednoduchšie druhy organizmov o ktorých vieme, majú pol milióna báz vo
svojom DNA, ktoré kódujú viac ako päťsto rôznych druhov proteínov.24
Ako sa prvý život vôbec zorganizoval? Organizmom sú potrebne bielkoviny aby vyrobili DNK, a musia mat DNK aby dal dokopy/zostavil proteíny.
Mohol bi cely tento systém byt jednoducho výsledok náhodný, pokým vzájomné pôsobenie atómov sleduje zákony fyziky? Vypočítaná je pravdepodobnosť pre formovanie iba jedného špecifického druhu proteínovej
molekuly, a tá pravdepodobnosť je veľmi mala. Jedna štúdia25 svedči o tom
že je menšia než 1 ku 10190 (4,9 x 10-191). To je neuveriteľne malé číslo; každá
z 190 núl zmenšuje pravdepodobnosť desať krát v porovnaní z predošlou
nulou. Ale či aj naďalej neexistuje možnosť aby sa toto stalo bez inteligentného vedenia? Aj keď matematici niekedy definujú pravdepodobnosť menšiu ako 1 ku 1050 ako nemožnú, aj naďalej sa môže trochu racionálne tvrdiť
že sa raz jednoducho stalo že sme dostali ten prvý molekúl z prvej šance.
Medzitým, keď raz máme jednu proteínovú molekulu, tu nie je veľa pomoci; potrebujete aspoň stovky rozličných druhov pre najjednoduchšiu
formu života.26 Potom sú vám potrebne DNK a RNK molekuly, a ony môžu
byť komplexnejšie než proteíny, a potrebujete aj lypídi a uhľovodíky.
Ak pre toto chcete privolať náhodu a nevedené prírodné procesy, musíte rozmýšľať o viacero látok než ich je v známom vesmíre aby ste prišli
po rovnakú pravdepodobnosť! Bernd-Olaf Kupepers, ktorý sa prikláňa idei
že sa molekuly akosi zorganizovali do života, preskúmal takú pravdepodobnosť. Vyjadril že „aj keď by sa všetky latky vo vesmíre skladali z DNK molekúl štrukturálnej zložitosti bakteriálneho genómu (čiže. mikrobiálneho
DNK), z náhodnými sériami, šanca že sa medzi nimi nájde génom baktérie
alebo niečo podobne jednému z nich by aj ďalej bola zanedbateľná.“27 Aj
keď určitý počet zástancov evolučnej teórie uznáva tento problém, do
dnešného dna nedali dôveryhodné vysvetlenie spomínaného problému.
Taktiež na konci v rozprávke života, musíte vyvinúť DNK v ľudských bytostiach ktorý je tisíc krát väčší než DNK mikróba.28 Musíme brať do úvahy že
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aj biologické informácie DNK obyčajne musia byť veľmi presne. Zmena iba
jednej aminokyseliny v proteíne môže vyvolať katastrofu, ako čo je to v prípade trpiacich kosáčikovou anémiou. Keď je v otázke vývin života, rozumnosť ponuka vyhľadávanie iných alternatív, a nie náhodu. Mnohý by ste
rovnako tak veriť aj v zázraky ako aj v takéto neuveriteľnosti.
Geneticky kód. Jedna z detských radosti je výroba tajných kódov (hesiel) kde sa zmenou poriadku slov alebo čísiel dostáva novy jazyk, ktorému
porozumejú iba niekoľký dostatočne privilegovaný, ktorý poznajú to heslo.
Vo vojnách sa používajú sofistikovane hesla, ktoré sa často menia aby zachovala informácia od nepriateľa ktorý vykladá veľké námahy aby ich rozlúštil. Pred niekoľko desaťročí bolo potrebne vynaložiť mnoho námahy aby
sa došlo k vynálezu genetického kódu;29 to je jeden z veľkých triumfov vedy.
Skoršie sme spomenuli ako bazy A, T, G a C, pozdĺž DNK molekulu, spravujú výrobu proteínov prenášajúc informácie na RNK a aminokyseliny (obrázok 3.2). Ale ako sa informácie z DNK prenášajú do aminokyselín? Priami
druh komunikácie medzi DNK a aminokyselinami nemá nič viac než ako vy
môžete komunikovať z dážďovkou dymovými signálmi. Tie informácie z
DNK prenášajú sa špeciálnymi molekulami ktoré používajú jazyk genetického kódu. Doslovne je nemožne predstaviť si život aký poznáme bez genetického kódu, čo znamená že on musí jestvovať prv než jestvuje ten druh
života. Pripomeňte si že sú v genetickom kóde potrebne tri bazy (kodony)
aby kódovali jednu aminokyselinu (tabuľka 3.2). Pre zástancov evolučnej
teórie otázka ako nastal kódový jazyk je veľmi bolestivou témou. Pôvodná
„ polievka“ nebola akási abecedná polievka! Neočakávali by ste že sa množstvo DNK báz usporiada iba náhodnými premenami do zmyselného kódového poriadku. Ďalej, ten systém by bol neužitočný, ani by nemal žiadnu
evolučnú cenu pre pozostatok, pokým nevyvinie systém ktorý spôsobuje
že aminokyseliny zodpovedajú tým kódom.
Z druhej strany, mnohý zástancovia evolučnej teórie cítia že je iba existovanie takmer všeobecného/univerzálneho genetického kódu dokaz že
sú všetky organizmy poviazané medzi sebou a že sa vyvinuli z jedného spoločného začiatku. Ako je to napísané v jednom z vedúcich učebníc biológie:
„všeobecnosť genetického kódu je jeden z najsilnejších dôkazov že všetky
žive bytnosti majú spoločne evolučne dedičstvo.“30 Argument podobnosti,
aké sú podobnosti buniek, génov, kosti, údov atd. široko sa používa aby sa
podporila evolúcia, ale keď sa o tom porozmýšľa, to vôbec nie je presvedčivé. Z ľahkosťou sa môže používať náznak že sú tie podobnosti dôkaz že
jestvuje jeden Stvoriteľ Boh, ktorý používal rovnaký funkčný dizajn stvára75
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júc rôzne organizmy. Tento druh argumentu podobnosti nemá mnoho významu ani pre ani proti evolúcii organizmov, ani za jestvovanie Boha
Zároveň je to nevyhnutný prípad u živých bytosti, mnohé systémy nie
su jednoduché, tak je to aj v samotnom prípade genetického kódu. Už sme
spomenuli že vo výrobe proteínov špeciálne molekuly (aminoacyl-tRNA
syntetázu) kombinujú prvý druh aminokyselín zo špeciálnym druhom transportnej RNK ktorá ma pravý geneticky kód pre danú aminokyselinu. Potom
sa určitá kódovaná aminokyselina a kódovaná transportná RNK zhoduje z
kódovanou informáciou v informačnej RNK. Ta informácia je v prvom rade
z DNK a jej výsledkom je pravidelne rozvrhom aminokyselín, pokým sa oni
spájajú aby formovali proteínovú molekulu v rybozóme (obraz 3.2). Ak sa
kódy v DNK a kódy ktoré používajú transport RNK nepodobajú, nedostanú
sa potrebné bielkoviny. Jednoduchá analógia je prirovnať že, aby jazyk genetického kódu bol použiteľný, aj hovorca aj poslucháč musia používať a
rozumieť rovnakému jazyku. Naďalej, každý pokus o postupnú zmenu toho
kódu okamžite by vyvolal smrť daného organizmu.
Jazyky ako čo je geneticky kód, zdá sa byť, že sa nemôžu náhodne javiť
ani v živých ani v neživých systémoch ak nie sú účelovo určené a dizajnovane. V evolučnom scenáre postupného evolučného vývinu naskytuje sa
nasledovná otázka čo sa vyvinúco skôr komunikačný kód pre DNK alebo
schopnosť pre jej čítanie a zostrojovanie aminokyselín podľa toho kódu.
Ani jedno z toho by však nemohlo prežiť lebo sú závislé na sebe a jedno
bez druhého nefungujú. Potrebne vám je iba jeden oddelený DNK trojslovny kód pre každú z 20 aminokyselín. Ten kód sa musí podobať na aminokyseliny za pomoci 20 špeciálnych molekúl (aminoacyl-tRNA syntetázu)
ktoré spevňujú prvé aminokyseliny na 20 druhov transportných RNK, a
potom čítajú informácie na informačnej RNK ktoré povodne prišli z DNK v
jadre bunky.
Toto nie je jednoduché, a cely systém musí pracovať správne aby sa vytvorili pravé druhy proteínov. Vlastne tento systém je omnoho viac komplexnejší než minimum ktorý je hore naznačený. Toľko časti poviazaných z
genetickým kódom závisí od druhých časti aby mohol fungovať, že je samozrejme že musel akýsi inteligentný um byť zapojený v akte stvorenia
kódu a aj samotného komplexného procesu výroby proteínov.
Biochemické dráhy a ich kontrola. V organizmoch je zvyčajne potrebná
cela séria chemických stupňov aby sa vyrobil jeden jediný potrebný druh
molekuly. Tie premeny sa uskutočňujú jeden za druhým vopred ustanoveným poriadkom až pokým sa nedostane konečný produkt. Ta séria vola sa
biochemická dráha a jedna iná proteínová molekula ktorá sa vola enzým
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Obrázok 3.4. Schematická predstava jednej biochemickej dráhy. Enzýmy sú ilustrované
ako ovaly pokým molekuly ktoré formujú sú znázornené ako štvorce. Enzým A mení
molekúl A v B, a enzým B mení molekúl B v C, atď. pokým sa nevyprodukuje potrebný
molekúl, v tomto prípade molekúl G.

podporuje každý z tých stupňov (obrázok 3.4). Takýchto ciest, podobných
pásovému dopravníku jestvuje mnoho v jednom organizme. Oni predstavujú rovnaký problém pre zástancov evolučnej teórie ako aj už opísaní rozvoj genetického kódu. Nepochopiteľné je že celá komplexná dráha
jednoducho vznikla náhodne, čo by jej dalo akúsi evolučnú hodnotu prežitia. Ak sa nezjavila naraz, ako sa také komplexné systémy vyvíjali postupne keď nejestvuje hodnota prežitia až kým sa nepríde po posledný
stupeň na výrobu potrebnej molekuly?
Evolucionisti sa zaoberali daním problémom a štandardne vyriešenie
predstavene v učebnici je predpoklad že sa rôzne potrebne molekuly a ich
sprostredkovatelia boli už všetci k dispozícii v životnom prostredí. Proces
evolúcie sa konal späť cez biochemickú dráhu.
Keď by jedna molekula (napr. Molekula G, obrázok 3.4) bola využitá, využil by jeden enzým (enzým F) aby zmenil predošlého sprostredkovateľa
(molekula F) do vyspelejšieho (molekulu G). Ten proces sa pokračoval späť
až pokým by sa vyvinuli všetky rozlične enzymi.31 Toto je vhodný naznak,
ale zároveň sa potrebné sprostredkovateľne molekuly, okrem veľmi zriedkavých výnimkou, nie sú nájdené v zemskom prostredí, ona je v samom
začiatku bez krytu.32 Ďalej, veľmi je neuveriteľné aby pravý druh enzýmu
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bol kódovaný v praví čas a na pravom mieste na DNK tak aby zabezpečil
systém ktorý by fungoval.
Čo keď by sa biochemické dráhy jednoducho pokračovali stávať cely
čas? To bi bolo chaotické. Našťastie, tie dráhy majú rozrobený kontrolovali
mechanizmus poviazaný z prvým stupňom, ktorý kontroluje výrobu potrebných molekuly. Takéto regulačne systémy môžu zodpovedať pre rozlične spôsoby, pokým špeciálne senzory určujú či je konečný produkt drahý
potrebný. Bez týchto regulačných mechanizmov život by bol nemožný. Enzýmy by neustále vyrábali nove molekuly, ako oheň; všetko by sa vymklo
spod kontroly. To predstavuje novy problém pre chemickú evolúciu. Čo sa
vyvinulo ako prvé, biochemická dráha alebo kontrolný systém? Ak to bola
biochemická dráha, čo zabezpečovalo nevyhnutný kontrolný systém? Ak
to bol kontrolný systém, načo by sa vyvinul ak nejestvoval systém ktorý by
kontroloval? Pre jestvovanie živých systémov nevyhnutne je aby sa veľmi
mnoho veci stali v rovnaký čas.
Ako sa formovali bunky? Existuje neuveriteľne veľká priepasť medzi
jednoduchými neorganizovanými molekulami veľmi vyhláseného Milerovho typu pokusu a živými bunkamy, vrátane aj jej množstvo kontrolovaných operačných systémov. Nanešťastie sa ta priepasť malo kedy spomína
v učebniciach biológie. Ako to hovorí filozof Michael Ruse: “ak jestvuje
veľká priepasť v našich vedomostiach, potom je pre vás najlepšia voľba
aby ste nič nepovedali a aby ste to pevne povedali!“33
Drobné mikróby o ktorých sme hovorili sú bunky ktoré sú jednoduchšie
ako bunky veľkej väčšiny živých systémov ktoré poznáme. Bunky v organizmoch od améby po človeka, aj od machorastov až po obrovské kalifornické borovice väčšinou sú väčšie, do milimetru sa vmesti iba stovka ich
usporiadaných jedna vedľa druhej. Tie väčšie bunky majú stredne jadro, v
ktorom sa nachádza najväčšia časť DNK, a konfigurované sú rozlične druhy
rôznych rozdielov, od žľazovej bunky po nervove bunky. Aj tieto bunky
treba vysvetliť vo veľkej otázke vývinu života.
Spomenuli sme bielkoviny, DNK, RNK, enzýmy, atd., ale neutvorí sa ani
najdrobnejší mikrób pokým nemáte bunkovú membránu ktorá obklopuje
tie zvláštne molekuly a tak obľahčí ich vzájomné pôsobenie a kontrolu.
Bunkové membrány vykonávajú tuto vitálnu funkciu. Objavujeme že sa
bunkové membrány veľmi zložite. Oni obsahujú i zvláštne časti ktoré kontrolujú a „čerpajú“ to čo vychádza a vchádza do bunky. Ako prvá živa bunka
vyvinula svoju membránu?
Existujú náznaky zo strany chemických evolucionistov že sa skupiny veľkých organických molekuly alebo aj aminokyselín mohli formovať do sfé78
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Afbeelding 3.5. Voorbeeld van een typisch dierlijke cel in dwarsdoorsnede om een aantal
van de inwendige organen te zien.

rickej hmoty ktoré formovali prvé bunky.34 Také sféry nemajú funkčnú bunkovú membránu, ani vnútornú organizačnú alebo akúkoľvek inú obzvlášť
charakteristiku nevyhnutnú pre život. Ohľadom toho William Day, ktorý aj
ďalej verí v určití druh biologickej evolúcie, hovorí:“ bez ohľadu ako sa na
to pozeráte, to je vedecky nezmysel.“35 Vedľa toho, život nie je iba zväzok
chemikálii v igelitke; oni by čoskoro došli do toho čo nazývame chemickou
rovnováhou a pri rovnováhe ste mŕtvi. Taká bunka by nemala mnoho metabolických zmien charakteristických pre niečo čo je žive. Ako naznačuje
biochemik George Javor, pre život vám je potrebne mnoho medzi sebou
závislých biochemických dráh naštartovaných a funkcionalnich.36 Môžete
mať všetky nevyhnutne chemikálie, aké sa môžu nájsť v slepačej polievke,
ale sa tu život z náhody nezjavuje.
V bunkách nachádzame všelijaké špeciálne štruktúry (obrázok 3.5). V
nich sú zapojene: centrioly ktoré pomáhajú v bunkovej deľbe; endoplazmatický retikulum kde ribozómy vyrábajú proteínové molekuly; tela Goldžiho systému zbierajú syntetizovane výrobky; lyzozomy ktoré trávia
bunkové produkty; filamenty ktoré ochraňujú bunkovú štruktúru; a mikro79
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cievky ktoré spolu zo zvláštnymi molekulami, posúvajú bunkové časti tam
kde sú potrebne. A to je iba začiatok toho čo objavujeme že je neuveriteľné
taká mala a predsa veľmi komplexná oblasť.
Aká je pravdepodobnosť že sa bunka zjaví jednoducho náhodne? Akýsi
výskumníci sa zaoberali touto otázkou ktorá je extrémne mala. Fred Hoyle37
vypočítal že je pravdepodobnosť že sa naraz dostane 2000 enzýmov (proteínových molekuly) nevyhnutných pre vznik života 1 ku 1040000. Je ťažko
predstaviť si aká je to mala pravdepodobnosť. Aby sa iba napísalo 40000
núl tej pravdepodobnosti používajúc obyčajne čísla potrebne je viac ako
13 strán vypísať nulami. To bi bolo veľmi nudne na čítanie. Pripomeňte si
že každá nula násobí nepravdepodobnosť 10 krát. Medzitým, zdá sa však,
že Hoyle bol veľmi optimisticky. Používajúc termodynamiku (energiu
vzťahu atómu a molekuly), fyzik a chemik Harold J. Morowitz,38 38 ktorý
sa prikláňa evolučnému vzniku života, vypočítal že je pravdepodobnosť aby
sa veľmi drobný mikrób (mikoplazma) zjavil náhodne 1 ku 105.000.000.000 (105x10(9)
). Kozmológ Chandra Wickramasinghe, ktorý sa prikláňa mimozemskému zdroju života, obraznejšie opisuje tuto dilemu: „ Šanca aby sa život
iba náhodou vznikol na Zemi je rovnaká ako šanca aby tajfún náhle prešiel
cez smetisko a konštruoval Boingove lietadlo 747.“39
Reprodukcia. Ak existuje iba jedna bunka ktorá tu iba tak odpočíva, to
nevytvorí život na Zemi. Skôr než zahynie, ta bunka treba aby sa neprestajne rozmnožovala. Aby sa reprodukovala, všetky nevyhnutne zložite časti
bunky musia sa duplikovať, alebo sa život nebude pokračovať. Ako to
drobné bunky robia, uťahuje si z našej predstavivosti; medzitým, veda poskytuje množstvo fascinujúcich detailov. Najdôležitejšia časť ktorá sa musí
duplikovať je DNK. Jeden veľmi zložitý mechanizmus, ktorý sa skladá z
okolo 30 proteínových molekul, pod menom DNK polimeraza, ide pozdĺž
DNK a duplikuje ju. Keď sa bunka začne deliť, DNK, ktorá je u ľudí dlhá
okolo jedného metra v každej bunke, zoskupuje sa do 46 mikroskopických
chromozómov. Toto sa dosahuje tak že sa najprv DNK zmotávaním DNK,
potom zmotávaním tej cievky a zahnutím zahnutej dvojitej cievky, čo dáva
parne chromozómy ktoré sa zaradia do každej novej bunky tak že každá
ma úplný, kompletný DNK. Chromozómy sa naďalej zaraďujú do stredu pomedzi dve novo utvorené bunky a mikrocievky ich zachytávajú a ťahajú k
centriolám ktoré ležia na opačných koncoch (obrázok 3.6). Tu sa chromozómy odmotávajú v nových bunkách kde spravujú bunkovou aktivitou. Ešte
viac zarážajúce je to ako sa duplikuje 1,6 milimetrov dlhá kruhová slučka
DNK v Escherechii coli: ta slučka zoskupená je v bunke 800 krát menšej od
seba. Vykonáva to tak že neformuje stlačene chromozómy, ako je to v prí80
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pade pokročilých organizmov a nezahýna sa. Ten proces trvá okolo 42
minút a to znamená že dva mechanizmy DNK proteínovej polimerazy, ktoré
sa pohybujú pozdĺž DNK, kopírujú bazy genetického kódu rýchlosťou od
cca tisíc párov za sekundu. Zázraky v mikróboch nás nikdy neprestávajú zarážať.

Obrázok 3.6 Jednoduchá predstava procesu deľbe bunky. Najprv puká bunková membrána a DNK sa kondenzuje do dvojitých paličkových chromozómov (profáza). Tieto
chromozómy ďalej sa zaraďujú do plochy ktorá leží medzi budúcimi bunkami, pokým
sa drobné párové centrioly lokalizujú na opačných poliach (anafáza). Jadrové membrány
sa obnovujú (telofáza) aj od pôvodnej bunky vznikajú dve normálne funkčné bunky (interfáza).
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Podali sme iba veľmi všeobecný obraz veľmi komplexného procesu o
ktorom vieme málo detailov a musíme sa ešte mnoho toho učiť o tom.
Potom tu sa nachádzajú aj ostatne časti rozličných buniek, ako čo je bunková membrána a množstvo vlákien ktoré treba duplikovať. Mohli bi sa takéto komplexné a nevyhnutne integrovane procesy vyvinúť samé od seba?
Mnohé časti sú závislé od iných časti a nemali by evolučnú hodnotu prežitia
ak nie sú prítomne všetky časti ktoré sú potrebne. Napríklad, akú úlohu
má DNK bez mechanizmu proteínovej polymerazi keď by bola duplikovaná?
Akú by mala výhodu polimeraza bez DNK ktorú bi duplikovala? Aj jedno aj
druhé by bolo nepoužiteľné bez toho druhého, a bez oboch bi sme nemali
nove organizmy. Toto je prípad väčšiny živých organizmov.
Potrebujete širokú sériu vzájomne závislých časti aby ste vôbec začali
rozmýšľať o živote. Biochemik Michael Behe skúmal viac systémov organizmov ktoré majú mnoho časti ktoré musia pracovať spolu z druhými časticami aby fungovali. Pre neho tie systémy predstavujú „nezmenšiteľnú
komplexnosť,“40 a to veľmi dobre opisuje to čo nachádzame.
Vznik systému čítania a korekcie DNK. Keď sa bunka delí, musia sa duplikovať stovky tisíc až po miliardy báz ktoré formujú geneticky kód DNK.
Niektoré chyby v kopírovaní sú neškodne a v zriedkavých prípadoch môžu
bit aj užitočne, ale skoro všetky druhé chyby sú škodlivé alebo aj smrteľné.
Našťastie pre žive organizmy existuje viac zvláštnych systémov ktoré opravujú kopírovaný kód, odstraňujú chyby a zamieňajú ich správnymi bázami.41
Preto že takéto systémy odstraňujú mutácie, oni protirečia evolučnej teórii.
Bez procesu čítania a opravovania ktoré vykonávajú proteíny, pomer chyb
v kopírovaní mohlo by byť až 1%, a to je úplne nekompatibilne zo životom.
Ak sa tento korigujúci systém neaktivuje v bunkách výsledok toho sú niektoré formy rakoviny. Funkčné korigujúce systémy môžu zlepšiť presnosť kopírovania tisíckami krát a to dovoľuje životu aby pokračoval pokým sa
bunky znovu delia a zachovávajú presnosť svojej DNK. Toto nás privádza k
nasledovnej otázke náhodného vývinu života. Ako komplexne systémy
opravovania mohli vyvinúť systém ktorý by bol tak nezhodný v kopírovaní
skôr ako oni jestvovali? Jeden vedec toto identifikoval ako „ jeden neriešený problém v teoretickej biológii.“42

Niektoré nove nápady

Mnohý vedci chápu že je spantane zjavenie života neuveriteľné; preto
neprekvapuje že je navrhnutých viac alternatív, ale oni sa ako aj hore dane
príklady, hraničia z nemožným. Oni zapájajú: a) Život sa zjavil z špeciálnych
informácií nájdených v atómoch. Nejestvujú dôkazy pre toto tvrdenie. b)
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Najprv existoval mnoho jednoduchší druh života ktorý priviedol k životu
aký dnes poznáme. Ani pre toto tvrdenie nejestvuje dokaz. c) Život je
možno výsledok samostvoriteľkeho cyklického systému proteínov a RNK.
Medzitým, molekuly ktože sa do toho zapojene veľmi je ťažko vyrobiť a
majú tendenciu k rýchlemu rozpadu. Problematický je fakt že RNK nemá
masívnu knižnicu genetických informácií (DNK) potrebnú ani pre najjednoduchšie organizmy. d) Možno sa život zjavil vo veľkých zdrojoch hlbokých
oceánov. To je veľmi obmedzene prostredie v ktorej teplota môže ľahko
zničiť delikátne molekuly, a taktiež nezabezpečuje obrovské genetické informácie potrebne pre živý systém. e) Život sa mohol zjaviť používajúc vzorec minerálov akými sú pyrit alebo hlinený minerál ako vzorec na
komplexne molekuly živých organizmov. Tie minerály majú pravidelný rozvrh atómov, ale sa ten rozvrh stajne opakuje, a nemohol by ponúknuť rôzne
komplexne informácie potrebne pre život. Smutne je však to, že vedci často
miešajú hojnosť poriadku, aký sa nachádza v hlinených mineráloch, z komplexnosťou nájdenou v DNK. To je ako keď by ste mali knihu ktorá sa skladá
iba z slov ABC ktorá sa neustále opakuje od počiatku do konca, pokým pre
život potrebujete Oxfordsky slovník plný zmyselných informácií. f) Jestvuje
populárna idea že sa život zjavil ako RNK, lebo RNK ma niektoré enzímové
vlastnosti a malinky naznak replikácie. Aj keď dobre vyučený vedec môže
vytvoriť RNK v laboratórií, nezdá sa že bolo možne na pôvodnej Zemi prv
než jestvoval akýkoľvek život. Biochemik Gerald F. Joyce, odborník v danej
oblasti, ktorý aj ďalej zastupuje RNK modely varuje že „musíte stavať strašidlo cez strašidla aby ste prišli k bodu na ktorom RNK, prvého biomolekulu
schopného nevyhnutne pre život?43 g) Ako je tak ťažké aby život začal na
Zemi, možno prišiel z vonkajšieho kozmu, cestujúc na kométe alebo častiach prachu. Toto však nepomôže mnoho, lebo len jednoducho prenáša
iste problémy na druhu parketu. Iste neuveriteľnosti a problémy ktoré stretáme na Zemi musíme stretnúť aj inde. Všetkých sedem alternatív náznakov majú väzné problémy a ani jedna vôbec nevysvetľuje začiatok
obrovských integrovaných informácií ktoré nachádzame na DNK, a ktoré
sú tak nevyhnutne dôležité pre fungovanie a reprodukciu aj najjednoduchších nezávislých organizmov ktoré poznáme.
Niektoré z predstavených informácií zatriasli vedeckú komoru ako malo
kedy v histórii. Legendárny britsky filozof Antony Flew napísal skoro dva
tucty kníh o filozofii, bol desaťročiami skutočná ikona pre ateistov a vymenovaní je najovplyvňujúcejšieho filozofa ateistu na svete. Medzitým nedávno našiel že sú niektoré dôkazy z vedy veľmi presvedčivé a prešiel z
ateizmu na vieru že akýsi druh Boha predsa musel bit zapletený aby sa zdô83
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vodnilo to čo sa zisťuje. Jeho rečami „ musel isť tam kam ho dôkazy viedli.“
On zdôrazňuje že sa „najpôsobivejšie argumenty že Boh existuje sú tie
ktoré podporujú nedávne vedecké objavi.”
On hovorí o skvelej zladenosti vesmíru a obzvlášť o reproduktívnej moci
živých organizmov, podotýka to že evolucionisti „musia dať akési vysvetlenie“ na to. Ďalej, „teraz sa mi to zdá tak že vynálezy viac než 50 rokov výskumov DNK dala teórii o dizajne latky noví a enormne mocný argument.“44
Aj keď Flu ešte neakceptuje tradičnú monoteistické náboženstvo, on zanechal ateizmus skrz vedeckých faktov.

Záverečné komentári

Jedna z najhlbších otázok z ktorými čelíme je to ako sa život vznikol. Paster ukázal že život môže vzniknúť iba z predošlého života. Od vtedy pravá
armia vedcov skúma ako život vznikol sám zo seba; ale tieto výskumy sa
neukázali veľmi úspešnými. Nachádzame že je „jednoduchá“ bunka ’nesmierne zložitejšia ako čo to myslelo, a aj ďalej sa mame veľa toho učiť.
Vedci mali rovnaký úspech v tvorbe jednoduchých organických molekúl
ako čo sú aminokyseliny v predpokladaných prvotných podmienkach na
zemi. Medzitým, pomer ich laboratórnych výskumov z tým čo sa možno
naozaj stalo na prázdnej pustej Zemi je podozrivý. Okrem tohto diskutabilného úspechu existuje hlavne množstvo neprekonateľných problémov pre
chemickú evolúciu. Dôkazy pre organickú „polievku“ nie sú nájdené v geologickom zázname. Molekuly potrebne pre život sú veľmi delikátne aby
prežili puste podmienky na pôvodnej Zemi. Experimenty ktoré vyrábajú
jednoduché molekuly života nedávajú hľadanú optickú konfiguráciu a sú
pomiešane z kadejakými nepotrebnými a škodlivými molekulami. Ako sa
pravé tie správe vybrane? Zdá sa že nič nezabezpečuje špecifické informácie potrebne pre veľké molekuly ako čo sú proteíny DNK.
Mnohé nezávislé faktory akými sú tie nájdené v genetickom kóde, DNK
syntézy a kontrolovaných biochemických dráhach, vyvracajú ideu že sa oni
mohli vyvinúť postupne z evolučnou hodnotou prežitia na každom stupni,
pokým neboli prítomné všetky potrebne faktory. Alternatívne modeli sú
nerealistické alebo neuspokojuje a úplne ignorujúci fakt že život vyžaduje
množstvo koordinovaných informácii. Potom jestvuje otázka formovania
všetkých časti bunky a ako sa tie časti rozmnožili. Všetky matematické vyposti poukazujú na podstatu nemožne malej pravdepodobnosti. Výskumník Dean Overman rozdeľuje evolučnú dilemu: “Človek si môže vybrať na
náboženskom podklade aby veril do teórii samoorganizovatelnosti, ale taká
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viera musí byť podložene na jeho metafizyckých predpokladoch a nie na
vedeckých a matematických pravdepodobnostiach“45
Neúspech chemickej evolúcie aby vyniesla fungujúci model a vytrvalosť
vedcov v pokusoch aby urobili taký model nadhadzuje otázku o ťažkej praxi
vo vede. Prečo toľko vedcov verí do modelu vývinu života ktoré nasledujú
množstvo v skutku nemožných predpokladov a neberú do ohľadu vieru
v akéhosi dizajnéra? Jestvujú predsudky v stave proti Boha v dnešnej vedeckej elite? Bráni tento stav vedu aby prišla k pravde? Niečo tu nie je ako
treba.
Použitá literatúra

Harold FM. 2001. The way ofthe cell:Molecules,organisms andthe order of
life. Oxford, New York:Oxford University Press, p 251.
2
Spáva o Zemelvajsovi založený na základe: (a) Clendening L. 1933. The
romance of medicine: Behind the doctor. Garden City, NY: The Garden City
Publishing Co., Inc., p 324-333; (b) Harding AS. 2000. Milestones in health and
medicine. Phoenix, AZ: OryxPress, p 24-25; (c) Manger LN. 1992. A history of
medicine. New York, Basel: Marcel Dekker, Inc., p 257-267; (d) Porter R. 1996.
Hospitals and surgery. In: Porter R. editor, The Cambridge illustrated history of
medicine. Cambridge, New York: Cambridge University Press, p 202-245.
3
Behe MJ. 1996. Darwin’s black box: The biochemical challenge to evolu-tion.
New York: Touchstone, p 69-72.
4
Pozrieťi štvrtú kapitol pre ďalšiu diskusiju o koncepte zložitosti.
5
Blattner FR, et al. 1997. The complete genome sequence of Escherichia coli
K-12. Science 277:1453-1474
6
Fraser CM, et al. 1995. The minimal gene complement of Mycoplasma
genitalium. Science 270:397-403.
7
Farley J. 1977. The spontaneous generation controversy from Descartes to
Oparin. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, p 6
8
Vallery-Radot R. 1924. The life of Pasteur. Devonshire RL, translator. Garden
City, NY: Doubleday, Page & Company,p 109
9
Darwin C. (1859), 1958. Theoriginof species: By means of natural selec-tion,
or the preservation of favoured races in the struggle for life. New York: Mentor,
p 450
10
Darwin F, editor. 1888. The life and letters of Charl es Darwin, vol. 3. London:
John Murray, p 18
11
Shapiro R. 1999. Prebiotic cytosine synthesis: A critical analysis and
implications for the origin of life. Proceedings of the National Academy of
Sciences 96:4396-4401
1

85

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 86

Thaxton CB, Bradley WB, Olsen, RL. 1984. The mystery of life’s origin:
Reassessing current theories. New York: Philosophical Library, p 102-104
13
Z nohých referencii, pozrieť: Yockey HP. 1992. Information theory and
molecular biology. Cambridge: Cambridge University Press, p 235-241.
14
Yockey HP. 1992. Information theory and molecular biology. Cambridge:
Cambridge University Press, p 240
15
Denton M. 1985. Evolution: A theory in crisis. Lo ndon: Burnett Books
Limited, p 261.
16
Thaxton CB, Bradley WB, Olsen RL. 1984. The mystery of life s origin:
Reassessing current theories. New York: Philosophical Library, p 52-53.
17
Giem PAL. 1997. Scientific theology. Riverside, CA: La Sierra University Press,
p 58-59.
18
Hull DE.1960. Thermodynamicsand kinetics ofspontaneous generation.
Nature 186:693-694
19
a) Overman DL. 1997. A case against accident and self-organization. Lanham,
MD, Boulder, CO : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., p 44-48; (b) Thaxton CB,
Bradley WB, Olsen RL. 1984. The mystery of life’s origin: Reassessing current
theories. New York: Philosophical Library, p 45-47; (c) Yokey HP. 19 92. Information
theory and molecular biology. Cambridge: Cambridge University Press, p 234236.
20
Identifikácia týchto foriem pre niektoré komplexnajšie molekuly je tažšie.
21
Pre predchádzajúce príklady ktoré dávajú rovnaké výsledky pozrieť: (a) Bernstein MP, et al. 2002. Racemic amino acids from the ultraviolet photolysis of interstellar ice analogues. Nature 416:401-403; (b) Muñoz Caro GM, et al. 2002.
Amino acids from ultraviolet irradiation of interstellar ice analogues. Nature
416:403-409
22
Yockey HP. 1992. Information theory and molecular biology. Cambridge:
Cambridge University Press, p 237, indicates that a mixture of the two kinds of
amino acids would inter fere with the folding process.
23
Pre jeden predchádzajúci článok pozrieť: Saghatelian A, et al. 2001. A chiroselective peptide replicator. Nature 409:797-801
24
Fraser CM, et al. 1995. The minimal gene complement of Mycoplasma genitalium. Science 270:397-403.
25
Bradley WL, Thaxton CB. 1994. Information and the origin of life. In: Moreland JP, editor. The creation hypothesis: Scientific evidence for an intelligent designer. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, p 173-210.
26
U tomto detailnejšie v kapitole 5.
27
Küppers B-O. 1990. Information and the origin of life. Manu Scripta A, translator. Cambridge, MA, London: The MIT Press, p 60
28
O to či sú introni na genome užitočné debatuje sa ale se pre ich sugeruje viacero funkcii. Pozrieť: (a) Brownlee C. 2004. Trash to treasure. Junk DNA influences eggs, early embryos. Science News 166:243; (b) Dennis C. 2002. A forage
12

86

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 87

in the junkyard. Nature 420:458-459; (c) Standish TG. 2002. Rushing to judgment:
Functionality in noncoding or “junk” DNA. Origins, Number 53:7-30.
29
Nirenberg M, Leder P. 1964. RNA codewords and protein synthesis: The effect of trinucleotides upon the binding of sRNA to ribosomes. Science 145:13991407.
30
Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Louis, Baltimore:
Mosby-Year Book, Inc., p 307.
31
Klasický akt je: Horowitz NH. 1945. On the evolution of biochemical syntheses. Proceedings of the National Academy of Sciences 31:153-157.
32
Behe MJ. 1996. Darwin’s black box. New York: Touchstone, p 154-156.
33
Ruse M. 2000. The evolution wars: A guide to the debates. New Brunswick,
NJ, London: Rutgers University Press, p 154.
34
(a) Oparin AI. 1938, 1965. Origin of life, 2nd edition. Morgulis S, translator.
New York: Dover Publications, Inc., p 150-162. (b) Fox SW, et al. 1970. Chemical
origins of cells. Chemical and Engineering News 48:(26):80-94.
35
Day W. 1984. Genesis on planet earth: The search for life’s beginning, 2nd
edition. New Haven, CT, London: Yale University Press, p 204-205
36
Javor GT. 1998. What makes a cell tick. Origins 25:24-33.
37
(a) Hoyle F. 1980. Steady-state cosmology re-visited. Cardiff, UK: University
College Cardiff Press, p 52; (b) Hoyle F, Wickramasinghe, NC. 1981. Evolution from
space: A theory of cosmic creation. New York: Simon and Schuster, p 24, 26.
38
Morowitz HJ. 1968. Energy flow in biology: Biological organization as a problem in thermal physics. New York, London: Academic Press, p 67.
39
Anonymous. 1982. Threats on life of controversial astronomer. New Scientist
93 (Number 1289):140.
40
Behe MJ. 1996. Darwin’s black box: The biochemical challenge to evo lution. New York: Touchstone, p 39.
41
Radman M, Wagner R. 1988. The high fidelity of DNA duplication. Scientific
American 259(2):40-46
42
Lambert GR. 1984. Enzymic editing mechanism and the origin of biological
information transfer. Journal of Theoretical Biology 107:387-403.
43
Citát je z (a) Irion R. 1998. RNA can’t take the heat. Science 279:1303. Pozrieť
taktiež aj: (b) Joyce GF. 1989. RNA evolution and the origin of life. Nature 338:217224.
44
Flew A, Habermas GR. 2 004. My pilgrimage from atheism to theism: A
discussion between Antony Flew and Gary Habermas. Philosophia Christi
6(2):197-211.
45
Overman DL. 1997. A case against accident and self-organi zation. Lanham,
MD, Boulder, CO: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., p 101-102

87

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 88

Kapitola 4

Zmätenie zložitosti
Výzva úplnému riešeniu ako sa atómy zoskupovali tu na
zemi alebo možno na iných svetoch – do živých bytostí
aby dostatočne zložite aby rozmýšľali o svojom vzniku
je desivejšie od hoci čoho iného v kozmológii.1
Martin Reese, astronóm

Tragédia

Správy boli zlé a o niekoľko dni budú ešte horšie. Môj kamarát Loyd pracoval do neskoro v noci, vracal sa na Univerzitu kde ho čakal oddych, prednášky a úlohy. Ale prejde ešte mnoho času pokým sa dostane tam. Bol
vymorení a jazdil pustou dedinskou ulicou, únava ho zvládla a autom zletel
do rieky. Prežil ale zistil že je veľmi vážne zranený. Táto nehoda mu prerušila
nervy v dolnom diele chrbtice a viacej nemohol pohybovať nohami. Do konca
života zostal v invalidnom vozíku.
Liečenie, ak sa to môže tak nazvať bolo veľmi pomalé. Našťastie on nebol
obyčajným človekom, bol rozhodnutý nedopustiť aby ho jeho problémy boli
obťažením pre spoločnosť. Jeho silné mentálne schopnosti v vytrvalosť obdržiavali ho na Univerzite ešte desaťročia. Medzitým touto nehodou sa nekončia jeho trápenia. Pretože mu nervy boli pretrhnuté, nohy sa mu stáli
hlavným zdrojom problému a tendencia bola taká, že päť rokov po nehode
nohy mu boli amputované.

Navzájom závislé diely

Nehoda ktorú Loyd mal zo svojimi nohami po tom ako mu bola zranená
chrbtica, vlastne znázorňuje koľko mnoho dielov existuje v živých bytostiach
navzájom závislých. Svaly na jeho nohách nemohli fungovať bez nervov ktoré
posielali impulzy pre ich pohyb. Nervy samé za seba boli by neužitočné bez
svalov ktoré by odpovedali na ich poslane impulzy a aj nervy a svaly boli by
úplne neužitočne bez komplexného kontrolného systému v mozgu ktorý určuje kedy sa požaduje pohyb a tak pôsobí zodpovedajúci stimulans aby sa
sval hýbal. Tieto tri diely, jeden kostrový sval, nerv a kontrolný mechanizmus
ilustrujú jednoduchý príklad navzájom závislých dielov. Ani jeden z nich ne88
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môže fungovať obzvlášť sám pre seba pokým nie je funkčný kompletný zostav. V prípade môjho kolegu, chýbal nerv a kvôli tomu mu nohy boli neužitočné.
Ako aj vždy, my úplne zjednodušíme veci. V tomto prípade potrebné nám
je ešte vitálnych dielov ako čo sú špeciálne štruktúry ktoré prenášajú nervový
impulz z nervov do svalov. Tieto štruktúry lúčia zvláštnu chemickú zlúčeninu
ktorú zachytáva špeciálny receptor vo svale a ten receptor keď je stimulovaný
mení elektrický náboj na svalových vláknach a produkuje kontrakcie pre
pohyb.
Veľmi jemne podlhovasté vlákna ktoré sú súčasťou nervových buniek
môžu byť dlhšie aj ako meter a predsa im je priemer iba tisicta čiastka milimetra. Aby tieto podlhovasté bunkové mohli fungovať pravidelne, špeciálne
transportne systémy prenášajú diely i chemické zlúčeniny v oboch smeroch
cez veľkú vzdialenosť.2 Ani svaly ako také nie sú jednoduché štruktúry. Našu
svalovú energiu pôsobí tisíce jednotiek ktoré obsahujú mikroskopický drobné
bielkovinové molekuly ktoré sa „plazia“ pozdĺž vlákien aby spôsobili kontrakcie a uvoľnenie svalov ktoré aktivujú takmer všetkých 206 kosti v našom tele.
Kontrola svalovej aktivity je taktiež veľmi komplexnou vecou, s veľkými
časticami mozgu alebo chrbtice koordinujú viac ako 600 svalov v našom tele.
Mnohé pohyby tela žiadajú koordinovanú akciu viacero svalov v rovnakom
čase. Bez zodpovedajúcej kontrole môžeme mať svalové kŕče a iné vážne poruchy ktoré ilustruje padajúca choroba a epilepsia. Aby sa zľahčil efekt, existujú vretenne štruktúry vo svaloch ktoré konštantne kontrolujú aktivitu
svalov. Tieto „vretenne štruktúry“ existujú hlavne v tých svaloch ktoré kontrolujú presné pohyby ako čo sú svaly v našich prstoch. Vo „vretenách“ existujú dva typy modifikovaných svalových vlákien ktoré zachovávajú napätie
tak aby špeciálne nervové senzory na tých vláknach mohli kontrolovať svalovú dĺžke, napätie a pohyb. Tieto „vretena“ pripomínajú minimalizované
svalové systémy v samotných svaloch a majú vlastné zoskupenia navzájom
závislých dielov. Väčšina z nich nebudú fungovať ako samotné ak nieto niektorých iných dielov.
Aj systém poplašného zariadenia proti vlámaniu taktiež ilustruje navzájom
závislé diely. Hoci v automobile alebo na dome, určite číslo súčiastkou je potrebné aby fungoval celý systém. Musí obsahovať: 1. senzor ktorý odhaľuje
zlodeja, 2. drôty (prenosník) ktorý hlási kontrolnému systému, 3. kontrolný
systém, 4. elektrický prúd, 5. drôty ktoré zapoja alarm a 6. alarm ktorý je
zvyčajne siréna. Ako aj príklad svalov, nervov a kontrolného mechanizmu
a ostaných príkladov spomenutých v tejto kapitole, toto sú systémy navzájom
závislých dielov a tieto systémy nemôžu fungovať ak nie su prítomne
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a funkčné všetky diely. Oni predstavujú nezmenšiteľnú komplexnosť,3 dakedy
nazývanú aj nezmenšiteľná štruktúra.4
Pod pojmom komplexnosť máme na mysli špecifické systémy ako čo je
poplašné zariadenie proti vlámaniu ktoré majú navzájom závislé diely. To nie
je celkom rovnaké ako zložitosť. Mnohé veci môžu byť zložité ale nemusia
byť komplexné, lebo ich diely nie sú vzájomne poviazané medzi sebou a nie
sú závisle navzájom. Napríklad, mechanické hodinky skladajú sa z množstva
ozubených koliesok ktoré sú navzájom spojené okrúcajú sa a tak sú všetky
potrebne aby fungovali, to je komplexnosť. Z druhej strany veľké množstvo
odpadu môže byť omnoho zložitejšie, obsahujúc viacero súčiastkou ako hodinky, ale nie to nie je komplexnosť, lebo tie čiastky nie sú navzájom poviazané. Strany rôznych dokumentov v koši môžu byť zložité ale strany románu
sú komplexné, poviazané jedna o druhú ako aj sám dej románu.
Komplexné veci sú aj zložité, ale zložite veci nemusia vždy byť aj komplexne ak ich diely nie sú navzájom poviazané. Závažnou otázkou v tom či
veda odhaľuje Boha dôležité je rozlišovať práve to čo je zložité a to čo je komplexné. Žiaľ mnohý dnes ako aj samotný vedci miešajú tieto dva pojmy. Väčšina biologických systémov je komplexná, oni obsahujú mnohé navzájom
závislé diely, ktoré by ako aj naše svaly boli neužitočné keď by neboli prítomné a poviazané aj iné diely ako čo sú kontrolný mechanizmus a nervy.
Pred dvomi storočiami anglicky filozof William Paley (1743-1805) známu
knihu pod názvom Prírodná teológia (Natural Theology),5 ktorá sa stála byť
populárnou filozofickou ikonou a mala mnoho vydaní. Tá kniha bola odpoveďou na návrhy, že život vznikol sám od seba i že neexistuje Stvoriteľ. Paley
tvrdil, že živé bytosti musia mať akéhosi Stvoriteľa a prišiel k tomu omnoho
skôr ako čo sme tušili koľko sú komplexné. Jeho známy príklad sú hodinky.
Hovoril „ak pri prechádzke narazíme na kameň, pravdepodobne by sme nevedeli odpovedať jeho pôvod. Z druhej strany ak pri prechádzke narazíme
na hodinky ktoré by ležali na zemi, hneď by sme vedeli že tie hodinky niekto
kedysi vyrobil. Musel ho zostaviť niekto kto rozumie konštrukciu hodiniek
a použitie. S tým že je príroda omnoho zložitejšia ako hodinky, musí existovať
aj jej Stvoriteľ.“ Paley naďalej tvrdil, že keď aj inštrument ako je ďalekohľad
má svojho konštruktora, podobný prípad musí byť aj z komplexnosťou ľudských očí. Paley oponoval, že ideu o tom ako evolučný pokrok môže vyprodukovať hoci čo. Ilustroval to na základe prípadu hrtana a príchlopke. Keď
prehltneme, hrtan a príchlopka držia chovu a pitie von z našich pľúc, tak že
nám zatvára priedušnice. Keď by sa príchlopka dlho času a postupne rozvíjala, najväčšiu časť toho času by bola neužitočná lebo by nezatvárala priedušnicu do úplnej veľkosti.
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Paley-ove tvrdenia sa už mnoho mnoho rokov sporia. Vo svojej knihe Slepí
hodinár (The Blind Watchmaker), Oxfordský profesor Richard Dawkins obzvlášť za venoval Paley-ovmu príkladu hodiniek, vytýkajúc že je to „chybný
a celkom chybný“. Taktiež vyjadril že „jediný hodinár v prírode sú slepé sily
fyzike“ a „Darwin umožnil aby bol intelektuálne vyplnený ateista“.6 Medzitým
zdá sa byť, že nič z toho čo hovoril Dawkins nie je pravdou. Skrze moderných
odhalení v oblasti biológie, ktoré odhaľujú obrovskú sériu navzájom závislých
systémov, mnohý pochybujú že Paley práve tými vysmiatymi hodinkami potrafil cieľ.

Môže evolučná teória vysvetliť komplexnosť?

Evolučná teória ako taká je neschopná podať zodpovedajúce vysvetlenie
pre rozvoj komplexných systémov ako čo sú navzájom závislé diely. Napriek
tomu evolučný systém práve odporuje rozvoju komplexnosti. V roku 1859.
Čarls Darwin vydal svoju prvú knihu pod menom „Pôvod druhov.“ Podal teóriu o tom ako sa život vyvíjal z jednoduchých do zložitých foriem malými posunmi ktoré nazval „prírodná selekcia“. Vždy pripomínal ako organizmy vždy
prechádzajú formami variácii a že existuje preveľká neproduktívnosť ktorá
vrcholí zápasením život. Pod vplyvom takýchto podmienok, organizmy ktoré
sú nadriadené prežijú podriadené. Tým pádom máme evolučný pokrok prežitia najprispôsobivejších.
Takýto systém na prvý pohľad zdá sa byť rozumným a prichytávajúcim aj
keď niektorý zástancovia evolučnej teórie prichytávajú iba zmeny v organizmoch, bez pôsobenia prírodného výberu. Teória o prežití najprispôsobivejších by obzvlášť pôsobila aby sa eliminovali slabšie formy organizmov, ktorá
taktiež nepodáva odpoveď na komplexnosť systémov navzájom závislých dielov. Takéto systémy nemôžu fungovať a nemajú hodnotu prežiť ak nie sú prítomné všetky potrebné diely. Inými slovami prírodná selekcia môže iba
eliminovať podriadené organizmy ale v nijakom páde nemôže konštruovať
komplexné systémy. Aj napriek tomu teória prírodného výberu nie je proces
ktorý podporuje koncept evolučnej teórie. Očakávané by bolo, že by najsilnejšie organizmy obstali hoci by sa vyvinuli samé od seba alebo by ich utvoril
Boh.
Vedci v súčasnej dobe pripisujú zmeny ktoré pozorujeme v organizmoch
mutáciám, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere trvalé premeny v DNK. Odhaľujeme že mutácie vyvolávajú rôzne faktory. Momentálne sa vedecké výskumy posúvajú z drobných zmien v jednej alebo niekoľkých DNK báz na
aktivitu premiestniteľných prvkov ktoré sa dakedy skladajú aj z viac než tisíc
báz. Takéto segmenty sa pohybujú v určitých prípadoch veľmi rýchlo z jedného do druhého dielu DNK a dakedy aj medzi samotnými organizmami. Ta91
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kéto pokroky môžu byť užitočné v ochrane rozmanitosti ale môžu byť aj škodlivé. Niektorý vedci pozorujú aj na iné druhy mechanizmov pre tvorbu zmien,
ako čo sú zmeny v kontrolných génoch ktoré riadia vývoj (homeoboks gény).7
To je oblasť biológie na ktorej sa musíme ešte mnoho toho učiť. Aj zástancovia kreacionizmu ako aj zástancovia evolučnej teórie veria, že sa mutácie
zjavujú a zapríčiňujú minimálne zmeny ktoré evolucionisti nazývajú mikroevolúcia. Zástancovia evolučnej teórie veria aj v omnoho väčšie zmeny ktoré
nazývajú makro evolúcia, pokým zástancovia kreačnej teórie neakceptujú
tento koncept. Dôkazy pre mikroevolúciu (aj keď tento termín nie je adekvátny) sú akceptovateľné, ale to nie je prípad aj pre makroevolúciu.
Nesporné je to, že niektoré zmeny existujú. Hlavným prípadom je ilustrácia vo viacero učebníc biológie, ktorá znázorňuje zmenu proporcii čísla svetlých k šedým moľom v Anglicku. Táto premena sa dakedy nazýva aj
„mutáciou“8 a „evolučnou premenou“.9 Ale zdá sa byť, že táto premena pravdepodobne nie je ani jedno ani druhé. Znečistené ovzdušie spôsobilo stromy
tmavšími behom priemyselnej dobe ničiac svetlé lišajníky na kôre. Keď sa
toto stálo zdá sa že pomer tmavých moľov stúpil. Tmavšie mole boli ochránené lebo boli menej viditeľné pred dravcami. Ako stromy v posledných pol
storočia začali byť svetlejšími aj pomer svetlých moľov sa zväčšil. Medzitým
existujú vážne vedecké kritiky na tento príklad.10 Výskumy v iných oblastiach
poukázali na protikladné výsledky a primárne výsledky ktoré podporujú prírodný výber považuje sa nereprezentačným pre normálne podmienky. Zdá
sa byť že populácia moľov jednoducho mení pomer génov ktoré už existujú.
Keď skúšali nove insekticídy, väčšina bola zničená ale obstáli aj niektorý
silný jednotlivci ktoré boli odolné a ony sa reprodukujú a zaberajú nové oblasti. Oni boli odolné na chemikálie a preto že ich je menej, dochádzalo
k rýchle reprodukcii a stávajú sa dominantné.
Podobné prípady sa zjavuje aj pri odolnosti zárodkov na antibiotika. Naše
„nové“ super zárodky odolné na mnohé antibiotika, ktoré všetko viac odporujú antibiotikám sú práve časte organizmy.11 Antibiotík je taktiež mnoho
a pochádzajú z organizmov ktoré žijú na prízemí. Superzárodky ktoré odolávajú antibiotikom nás čoraz viac napadajú, hlavne preto lebo sme zväčšili ich
číslo používajúc preveľa antibiotík pre zničenie ich citlivejších súperov, ktorý
nemajú odolné systémy.
Najvýznamnejší vedci osporili koncept troch spomínaných príkladov, že
predstavujú ranu vývinovú mutáciu alebo pokrok.12 Zdá sa, že gény ktoré
produkujú „zmeny“ nie sú nič nového a že nejde o rýchlom evolučnom vývoji
v aktivite ako sa to dakedy tvrdí. Tie gény už boli prítomné v malom počte
v populácii a iba sa zjavili zmeny v pomere lebo prírodný výber odpovedal
na zmeny v prostredí.
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Pre nový evolučný pokrok potrebná je nová genetická informácia a nie
iba náhodné zmeny v už prítomných génoch ako čo to bolo v prípade moľov,
insekticídov a antibiotík. Mutácie ktoré obsahujú premeny novej informácie
v DNK naozaj sa zjavujú13 a prírodná selekcia môže favorizovať niektoré z nich
v niektorých prípadoch dávajúc odpor voči antibiotikám. Vírus ktorý spôsobí
chrípku, povestný je po rýchlych zmenách ale to sú iba minimálne variácie14
a nie nové komplexné dizajny. Taktiež zdá sa byť že sa organizmy, počítajúc
aj tie najjednoduchšie konštruované z mnohými ochrannými systémami ako
čo aj naše tri príklady ilustrujú. Takéto veci spôsobujú život na zemi veľmi
odolným ale nepredstavujú žiadny evolučný pokrok. Mnohé y predpokladaných príkladov rýchlej adaptácie to nie sú.
Mutácie sú povestné ako škodlivé. Zvyčajne spomínaný rozmer medzi
vedcami je jedna dobrá mutácia na tisíc zlých, ale o tomto výroku naozaj neexistujú dôveryhodné informácie. Medzitým málo je podozrenia keď sú
v otázke náhodné mutácie, prírodná selekcia musí čeliť z veľkým množstvom
škodlivých efektov v porovnaní z dobrými efektmi. Evolúcia by sa mala pohybovať ku vylepšeniu a nie ku degradácii. Majúc na rozume tieto otázky,
niektoré prepočty namietajú otázku ako je možné človečenstvo vôbec obstálo vedľa existencie toľko škodlivých mutácii napriek iba niekoľkým dobrým.15 Očakávané je že by takmer každý druh náhodnej premeny ako čo sú
mutácie boli škodlivé, lebo máme dočinenia z komplexnými živými systémami ktoré už fungujú. Zmeny v takýchto prípadoch nefungujú najlepšie
alebo nefunguju vôbec. Zmena iba jedného diela z celkového koplexného
systemu može byť škodlivé po všetky iné diely kotré sú závislé od pôsobenia
toho jedneho diela. Pre ilustráciu: koľko by ste zlepšenia textu ktorý momentálne čítate očakávali keď by sa do neho náhodne vhodili tlačové chyby? Čo
by sa viac zmien odohralo, to by bol text nezrozumiteľnejší. Čo je systém koplexnejší ťažšie ho je meniť aby on mohol aj naďalej fungovať.16
Jeden z najvážnejších výzvov s ktorými sa evolučný model vzniku stretá
je jeho neschopnosť vysvetliť ako sa komplexné orgáni a organizmi z medzisebou závislími dielami mohli vyvynuť. Základným problémom je to že náhodné mutácie nemôžu dopredu plánovať aby ih postupne dizajnovali
a pravdepodobnosť veľkého množstva práve tých potrebných druhov mutácii
v rovnakom čase aby vyprodukovali nový organizmus proste je neuveriteľná.
Ak by ste chceli vyprodukovať komplexné systémi postupne, sám proces selekcie prežitia tých najprispôsobivejších ktore Darvin predpokladal, by zábránil ich vývin. Pokým neexistujú všetky nevyhnutné diely komplexného
systému tak aby systém mohol funogvať, neexistuje možnosť pre prežitie.
Nefunkčné zvyšné diely neúplného systému sú iba obtižnosť. Očakávalo by
sa že ich prírodny výber eliminuje. Napríklad, akú hodnotu prežitia by mal
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novo rozvíjajúci sval bez nervu ktorý ho stimuluje aby vyvolal kontrakciu
a aku hodnotu prežitia by mal samotný nerv bez kontrolného mechanizmu
pre zaobstaranie nevýhnutného podnetu?
V systémoch medzisebou závyslích dielov, kde nič nefunguje pokym neexistujú všetky nevyhnutné diely očakávalo by sa že prírodný výber eliminuje
nevhodné organizmy z neužitočnými organizmami ktoré sú iba vo fáze rozvíjania. Ako aj nohy mojho kamaráta, spomínaného na začiatku kapitoly,
ktoré sa stáli bzť neužitočné keď im nervy boli pretrhnúte to sú diely bez kotrých je lepšie. Aby sme si pripomohli analogiou, skôr by ste zvýťazili na motocykových pretekoch z byciklom ktorý nemá motor ako z motocyklom ktory
nemá všetky potrebné sučiastky na fungovanie motocyklu. Aby prírodný
výber mohol vybrať niektorú štruktúru, tá štruktúra musí obsahovať najprv
akúsi nadriadenie ktorá zachováva hodnotu prežitia, ale čiastočné, nefunkčné systémi ktoré nemôžu fungovať nemaju hodnotu prežitia, oni su neužitočný balast. Ukazuje sa, že predpokaladaný evolučný proces prežitia
najprispôsobivejších môže eliminovať slabé organizmi ale nemôže vopred
plánovať aby vyvynúl komplexné systémi a to by implikovalo že by eliminoval
postupne rozvíjajúce komplexné systémi lebo oni nemajú schopnosť prežitia
pokým neobsahujú všetky nevyhnutné diely.
Nie je vždy možné určiť či je určití diel alebo proces v komplexnom systéme nevyhnutný a pre mätúce prípady navrhnuté sú vývinové prednosti.
Napríklad, niektorý zástancovia evolučnej teórie navrhujú dôvod prečo sa u
niektorých druhoch živočíchov krídla postupne vyvíjajú, preto že tie údy najskôr používali pre pristavanie zo stromu skôr ako si vyvinuli krídla na letenie.
Iný zástancovia evolučnej teórie sa zase nezhodujú s touto vyhláškou, predpokladajú že sa letenie vyvinulo u jedincov ktoré sa pokúšali pri stíhaní potravy pohybovať čo rýchlejšie.17 Divné, že sa pri evolučnej diskusii vôbec
vážne zvažuje zvýraznená strata využívania dobrých predných údov, pokým
sa oni postupne menia cez fázy v ktorých nie sú účinne ani ako údy ani ako
krídla. Špekulovať je ľahko a môžete postulovať užitočnosť pre takmer každú
divnú situáciu. Ak nadídete na buldozér v strede tenisového ihriska, môžete
tvrdiť že tu stoji na vylepšenie hry. Problém je v samotnej interpretácii. Musíme identifikovať čo je vlastne fakt a čo interpretácia, omnoho viac ako to
teraz robíme.
Vedci sú si vedomí problému ktorý komplexnosť predstavujem pre evolučný vývin. Nie tak dávny článok v časopise Nature pokúsil sa vysvetliť ako
evolučná teória môže vysvetliť „komplexné vlastnosti.18 Tento návrh však mal
vážne problémy19 z ktorých nie je najmenší to že existuje prázdnota medzi
jednoduchými „digitálnymi organizmami“ programovaných na počítači používaných pre tento výskum a reálnych živých organizmoch v normálnom
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prostredí. Autori mohli vydobyť niektoré jednoduché evolučné prednosti,
používajúc série ktoré svojvoľne definovali ako prospešné. Tento druh výcviku predstavuje väčšmi inteligentného dizajnéra ako náhodné zmeny ktoré
sa javia v surovej prírode samé od seba, ako je to očakávané v evolučnej teórii. Iné na počítači založené programy používané aby sa vysvetlila evolučná
komplexnosť, ale vedúci biológovia kritizujú tie pokusy ako priveľmi jednoduché a úplne nepoviazane z naozaj zložitým svetom živých organizmov.20
Prominentný zástancovia evolučnej teórie ako čo sú Douglas Futuyma
z Univerzity Michigan21 a ostatný, taktiež sa zaoberali problémom evolučnej
komplexnosti. Ich návrhy nie sú povzbudivé pre evolučnú teóriu. Skôr sa ako
riešenie navrhovala prírodná selekcia, medzitým ako sme to už hore pripomenuli, ona by usilovala eliminovať ešte nefunkčné rozvojové fázy vývojových systémov z na sebe závislých dieloch. Taktiež sa navrhuje aj to že
jednoduché systémy môžu postupne sa vyvinúť do zložitých. Príklad ktorý
sa často používa v tomto prípade sú oči ktoré máme jednoduché, zložité
a veľmi zložite u jednotlivých druhoch živočíchov. To údajne ilustruje príklad
ako sa oči môžu vyvíjať. Tento argument prehliada fakty že jednoduché oči
fungujú na iných princípoch ako pokročilé oči a že pokročilé oči majú komplexné systémy ako čo sú automatické zameranie i systémy ktoré riadia
otvor, ktoré obsahujú mnoho na sebe závislých dielov, ktoré by nefungovali
keď by neboli všetky prítomné. Navrhované riešenie je veľmi jednoduché
v porovnaní z faktami. Iné navrhované evolučné riešenie komplexnosti je to,
že evolúcia modifikovala určité komplexné štruktúry z rozdielnou funkciou.22
Toto opäť namieta otázku komplexnosti preto lebo v tomto prípade je zase
je potrebný kompletný systém z ktorým by sa začalo. Ako spozorujeme, že
evolučná teória neobsahuje správne a dôveryhodné riešenie problému komplexnosti.
Naďalej môžete postaviť otázku: ak je evolučná teória komplexnosti
reálna vec, prečo keď pozeráme cez milión druhov živých organizmov existujúcich na našej planéte nikdy nespozorujeme žiadne komplexné systémy
v procese rozvoja? Prečo neexistujú živočíchy z postupne vyvíjajúcimi nohami, očami, pečeňou, atď., aby sme mohli pozorovať proces evolúcie? Tieto
otázky vážne opovrhujú evolučný proces ako reálny.23 Komplexné systémy
radikálne popierajú evolučný scenár.

Hojnosť komplexných systémov

Už sme popísali komplexný proces reprodukcie buniek.24 Väčšina jednoduchých organizmov ako čo sú mikróby obvykle sa reprodukujú jednoduchou
bunkovou deľbou, formujúc dva organizmy z istým vzorcom DNK. Zložitejšie
organizmy obvykle vytvárajú nasledovnú generáciu komplexnejších postupov
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pohlavného rozmnožovania, ktorá zapája rozsiahlejší sled vzájomne závislých
alebo nezmenšujúco zložitých postupov. Napríklad, vo výrobe semena a vajíčka, jestvujú dva obzvlášť postupne akty. V prvom sa vymiena DNK a v druhom zmenšuje počet chromozómov tak aby ked sa semeno a vajíčko konečne
spoja vytvorili noví organizmus ktorý bude mat normálne množstvo DNK.
Ani samotný vývoj semena a vajíčka a ich spájanie v procese oplodnenia nie
je jednoduchý postup. Potrebne je mnoho vysoko špecializovaných stupňov
prv než systém pohlavného rozmnožovania bude most fungovať. Znovu
mame ešte jeden príklad sledu vzájomne závislých fáz pre ktoré je nemožno
predpokladať že by sa proste udiali a ktoré by nemali žiadnu hodnotu prežitia
pokým nefungujú všetky potrebné fázy. Zdá sa že komplexný proces pohlavného rozmnožovania nikdy nemohol vyvinúť sa.
Mohli by sme pokračovať v počítaní viac stoviek komplexných systémov
zo vzájomne závislými prvkami. Keby chýbala čo len jedna nevyhnutná zložka
cely systém je neužitočný. Naše schopnosti aby sme cítili chuť, vôňu, teplotu
atd., všetky závisia od systémov zo vzájomne závislých jednotiek. Napríklad,
uzlíky pre chuť na našom jazyku nemajú význam ak neexistujú niektoré
zvláštne bunky ktoré sú citlivé na určitú si chuť ako čo je napríklad sladkosť
cukru. No aj tieto bunky sú neužitočne ak sa ten pocit neprenesie do mozgu.
U ľudí sa pocit sladkosti prenáša z bunky do uzlíkov pre chuť na našom jazyku- podlhovastou bunkou - v centre pre chuť v základe mozgu. Odtiaľ on
ide pomocou druhej nervovej bunky do talamusu, a treťou nervovou bunkou
do kôry mozgu kde sa vytvárajú analýzy a odpoveď, čo je taktiež komplexný
postup.
Systém transportu chuti je jednoduchý v porovnaní z našou schopnosťou
počuť a analyzovať zvuky. V ušiach máme komplikovaný špirálovo tvarovaný
organ (slimák) ktorý pozostáva z množstva nevyhnutných špecializovaných
súčastí do ktorých patri aj systém spätnej informácie. Slimák v uchu je zázrak
mikroskopického strojárstva. On prenáša odhalene zvuky do rôznych zvláštnych nervových buniek ktoré odhaľujú rozlične druhy zmeny vo zvukoch.
Potom druhé nervove bunky integrujú tie informácie pre ďalšiu analýzu. V
tých obdivuhodných systémoch pre analýzu jestvujú mnohé vzájomné závislé
časti.
Nie sme iba my komplexný, všetky žive bytosti sú také. Nevzhľadná húsenica predvádza ozajstný zázrak keď sa mení na lietajúceho motýľa - doslovne
úplná premena. V evolučnom kontexte, mala by taká premena akúkoľvek
hodnotu prežitia kým sa nestanú všetky mutácie nevyhnutne aby sa vyvinul
úspešný motýľ? Potrebne je mnoho špecifických zmien aby sa rozvil systém
pre letenie. Koľko náhodných mutácií je potrebne aby sa stalo, počítajúc aj
hlavne neúspešné pokúsi? Ten počet je obrovský. A prečo nevidíme žiadne
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iné druhy organizmov v procese pokusu evolúcie toho zvláštneho systému?
Niektorý zástancovia teórie evolúcie sa pokúsili riešiť toto tajomstvo predpokladajúc reprodukčný prechod jedného druhu červa z jedným druhom
motýľa, ale nejestvuje dôkaz pre to.25 Môžeme si položiť aj otázku koľko je
vzájomne závislých postupov zapojene pokým malý pavúk zostrojuje inžiniersky dobre vystavanú sieť.
Keď čelíme skutočnosti že jestvuje obrovský počet komplexných systémov
s mnohými vzájomne nevyhnutne spojenými časťami, čoraz je ťažšie myslieť
si že sa oni rozvili postupne a náhodne. Spamätajte sa že oni nemajú hodnotu
prežitia kým nie sú úplne. Je samozrejme že tu ide o množstvo nezmenšujúcej sa komplexnosti. Dáta pevne ukazujú na to, že akýsi druh rozumovej rezonancie je nevyhnutný aby sa udialo to čo stále nachádzame a dávalo
zmysel.

Dlhy boj okolo otázke oka

Búrka ktorá sa dvíha okolo vývinu oka trvá už dve storočia. Tí ktorý veria
v Boha ako Stvoriteľa stoja za tým, že je nemožne myslieť si že sa zložitý nastroj ako čo je oko mohol vzniknúť sám od seba, kým tí ktorý zastupujú naturalistickú interpretáciu tvrdia že sa pomocou dostatku času mohlo vyvinúť.
Čarls Darwin si bol vedomí tej prekážky a venoval jej viac strán knihy o Pôvode druhov, pod názvom „organy konečnej dokonalosti a komplikácie.“ V
úvode do toho problému priznáva že „predpokladať že sa oko, zo všetkými
svojimi nemožnými prístrojmi na nastavovanie fókusu na rozdielne vzdialenosti, na priepust rozličného množstva svetla a na opravu sférických a chromatických odchiliek, mohlo formovať prirodzeným výberom vyzerá, priam
povedané, úplne absurdne.“ Potom zdôrazňuje že v celom živočíšnom kráľovstve jestvujú rozlične druhy oči, od úplne jednoduchých, citlivých na svetlo
bodiek, do orlieho oka. Male zmeny mohli by priviesť do postupného zlepšenia. Ďalej naznačuje že nie je nerozumne myslieť si že bi „prirodzený vyber
alebo prežitie najprispôsobenejších“, účinkujúcich aj viac miliónov rokov na
milióny jedincov, mohla vyrobiť žive optické ústroje „ nadradených v porovnaní zo sklom“.26 Pre neho, proces prirodzeného výberu bol ten ktorý zapríčinil aby sa oči stávali krok po krok vyspelejšími.
Storočie potom Džordž Gejlord Simson z Hardvardskej Univerzity použil
približne podobný druh argumentov, naznačujúc že sú všetky oči, od jednoduchých po zložite, sú funkčne, všetky majú hodnotu prežitia.27 Aj nedávno
sa zástupcovia evolúcie Fatajma a Dawkins, použili tieto iste argumenty.28
No všetok ten argument preskakuje kľúčovú otázku nedostatku evolučnej
hodnoty prežitia neúplných systémov, ktoré nefungujú pokým neobsahujú
všetky vzájomné závislé časti. Napríklad, väčšina evolučných dosiahnutí v ob97

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 98

lasti očí, ako čo je schopnosť rozlišovania farieb, bola by bezvýznamná pokým
by nejestvoval porovnateľný pokrok na mozgu ktorý by umožnil vysvetľovanie rozličných farieb.29 oba procesy sú navzájom závislé od seba tak aby mali
užitočnú funkciu. Naďalej, to že sa oči môžu usporiadať podľa zložitosti nie
je dôkazom toho že sa udial evolučný proces z jedny od druhých. Mnohé veci
vo vesmíre sa môžu usporiadať, ako damaské širáky (obrázok 5.5), od jednoduchých ku zložitým. Len potrebne je aj spomenúť že dámske širáky dizajnovali a utvorili ľudia a že sa nevyvinuli jeden z druhého alebo zo
spoločného predka!
Mnohé živočíchy majú akýsi druh „oka“ ktoré môže spozorovať svetlosť.
To sú fascinujúce štruktúry, ktoré sa rozlišujú vo veľkom rozsahu. Jestvuje
jednoduchý morsky červ ktorý ma veľmi vyspelé oko a známy komorasti nautilus ma veľmi jednoduché oko. Stupeň zložitosti oči nenasleduje evolučný
postup. Niektoré jednobunečné živočíchy (protisti) majú jednu jednoduchú,
na svetlo citlivú, bodku. Dážďovky zemne majú bunky citlivé na svetlo, obzvlášť na koncoch tela. Niektoré morské červy môžu mať viac než desať tisíc
„oči“ na svojich tykadlách a skromný kliešť ma oko v tvare pohára. Organizmy
ako čo sú raci, niektoré červy, kalmare, chobotnice, hmyz a stavovce (ryby,
obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce) majú oči ktoré nie len detektujú svetlo,
ale aj formujú obraz. Aj keď sú kalmare oveľa rozličným druh živočíchov ako
človek, ich oči sú významne podobne našim. Obrovským kalmarom, ktoré
môžu byť dlhé aj 21 metrov a ponárať sa do hlbín v ktorých je veľmi málo
svetla, potrebujú veľké oči aby zozbierali čo je viac svetla. Tie veľké organizmy
majú najväčšie oko ktoré poznáme. Oko kalmara ktorý sa vyskytuje na
Novom Zélande ma polomer takmer 40 centimetrov. To je omnoho viac od
našich stolných glóbusov, ktoré zvyčajne majú polomer 30 centimetrov! Za
také oko, predpokladá sa že obsahuje miliardu buniek citlivých na svetlo. Aby
sme to prirovnali k našim očiam (obrázok 4.1, A) oni majú polomer iba približne dva a pol centimetri.
Oči používajú mnoho rozličných systémov aby vytvorili obraz. U stavovcov
kde patria aj ľudia, jestvuje šošovka pred okom ktorá fókusom ladí prichádzajúce svetlo na svetlo citlivú sietnicu, výsledkom čoho je ostrý obrázok. U
živočíchov, ako čo je nautilus, nemá šošovku; namiesto nej jedna jamka pomáha aby sa dochádzajúca svetlosť nasmerovala na rôzne časti sietnice.
Hmyz formuje obraz úplne inak, používajúc malé „cievky“ nazvane omatida
(obrázok 4.2), nasmerovane v trocha inom smere. Svetlosť z každej cievky
sa potom kombinuje a zostavuje obraz.
Vážka môže obsahovať až 28.000 omatidov vo svojich očiach. Jestvujú aj
rôzne iné zložite očne systémy z rozlične rozmiestnenými a vzájomne závislými časticami, vrátane aj zarážajúci systém malého kraba podobného, or98
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Obrázok 4.1. Štruktúra ľudského oka. A, prierez. B, zväčšený areál fovee. C, zväčšený
múr oka. D, Zväčšené tyčinky (a) čapíky a (b) sietnice. Spozorujte že na všetkých diagramoch svetlo dochádza z pravej strany. Disky sa absorbujú do pigmentovej bunky na
ľavom okraji D.

Na základe: Figúry 1, p.16: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. N. York, London: W. W. Norton Company.
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Obrázok 4.2. Zložité oko hmyzu

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

ganizmu ktorý zostavuje obraz trochu podobne ako sa to stáva aj v televíznom systéme, rýchlim skenovanim.30 Všetky tieto rozlične zložite systémy
zo vzájomne závislými časťami popierajú ideu že sú rôzne oči vyrobene malými postupnými zmenami.
Zmena jedného systému do druhého žiada úplne iný prístup v zostavovaní
obrazu, čo sa môže vidieť pri porovnaní očí na obrázkoch 4.1A, a 4.2. Väčšina
zástancov evolučnej teórie spoznáva tieto základné rozdiely a navrhujú teóriu
ako sa oko vyvinulo nezávisle pre každý systém. To popiera návrh iných zástancov evolúcie skorej spomenutých, že zložite oči sa vyvinuli z jednoduchšich.31 Systémy sú toľko rozlične, alebo podobne systémy nájdené v tak
rozličných druhoch živočíšnych skupinách, že niektorý navrhujú teóriu že oko
možno sa vyvinulo nezávisle mnoho krát; nie jedno z druhého a to možno aj
66 krát. 32
Z druhej strany, vedci zistili že v DNK rôznych organizmov hlavný (master)
gén ktorý stimuluje rozvoj oka. Evolucionisti považujú že rozšírená prítomnosť daného génu odzrkadľuje spoločný evolučný pôvod. Opačne, tí ktorý
veria v Stvoriteľa považujú ten master gén ako stopa inteligentného umu
ktorý používa systém fungovania v rozličných organizmoch. Napríklad, hlavný
gén pre rozvoj oka vzatý z myši môže sa položiť do ovocnej mušky a zapríčiniť
u nej rozvoj ešte dodatočných očí, na krídlach, anténach a nohoch.33 Ovocná
muška ma v mnohom rozlične systémy oči od myši, čo sa môže vidieť na obrázku 4.2 a 4.1A, ale rovnaký druh hlavného génu spojený z vývojom embrya
oka ovocnej mušky; odtiaľ zdá sa že sa robí o hlavnom kontrolnom géne ktorý
aktivuje mnohé iné gény ktoré vyvolávajú rozvoj rozličných druhov oči v rôznych organizmov. Rozdiely pochádzajú z mnohých génov a hlavný gén ma
100
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malo súvisu z otázkou ako rozlične druhy vizuálneho systému mohli vyvinúť
sa. Koncept že jestvuje niekoľko hlavných génov („evo-devo“) ktorý zjednodušuje evolučný proces skomplikoval vynález že su potrebne mnohostranný
spojovatelia aktivatorov a represorov aby hlavne gény správne fungovali.
Čas aktivovania je veľmi dôležitý a kontrola samotného času aktivácie by taktiež musela vyvinúť sa.34
Výskumom trilobitov boli zistene niektoré zarážajúce fakty o ich očiach.
Jeden malý trilobit ilustrovaný je v dolnej časti obrázku 5.1. Trilobity, ktoré
sú do určitej miery podobné podkovemu krabovi, evolucionisti považujú jedným z najstarších živočíchov, avšak niektoré trilobiti majú vynikajúce oči, istého základného typu aký je ilustrovaný na obrázku 4.2. Ich šošovky zložene
sú z krištáľových minerálov kalcia (uhličitan vápenatý). Kalcit je zložitá latka
ktorá ohýna svetelné lúče ktoré vchádzajú a vychádzajú z neho, pod rozličnými uhlami, v závislosti od orientácie daného krištáľu. V trilobitovich očiach
je kalcit šošovky orientovaný pravé v smere správneho zaostrovania. Ďalej,
šošovka je tvarovaná na zložití spôsob ktorý koriguje zahmlenie vyostrenia
(sférické odchýlky) ktoré sa zjavujú v obyčajných šošovkách. Ten druh dizajnu
odzrkadľuje veľmi sofistikovane optické vedomosti.35 To je veľmi významné,
lebo ako idete nahor po evolučnom fosílnom zápise, trilobitske oči sú medzi
prvými z ktorými sa stretnete, a nezdá sa že bi mali akýchsi evolučných predkov. Jeden vedec hovorí o šošovkách tých oči ako o „najväčším výkonom optimalizácie funkcii všetkých čias.“36

Zložite oči

Pokročilé oči ako čo sú naše o ktorých dosť poznáme, zázrakom sú zložitosti. Nasledovný opis je trochu technicky, ale počas samotného čítania získate všeobecnú predstavu o spomínanom fascinujúcom organe ktorý vám
umožňuje aby ste toto čítali. Pokým sa pozeráte na dispozíciu oka, pokúste
si zapamätať čo je obrátené k vnútornosti, tj. k centru očnej sfére, a čo k vonkajšiemu povrchu oka. Toto bude dôležite v neskorej diskusii o otočenej sietnici.
Oko je hlavne do značnej miere prázdna sféra z veľmi zložitými systémami
ktoré tvoria vonkajší múr (obrázok 4.1A). Najväčší diel vnútorného oka obaľuje najdôležitejší diel sietnici, organ ktorý cíti svetlo ktoré siahne do oka cez
čiernu bodku ktorá sa menuje zrenica. Sietnica je veľmi komplexná a pozostáva z mnohých vrstiev buniek, ako čo je to ilustrovane na obrázku 4.1C,D.
Vrstva ktorá je najbližšia vonkajšiemu povrchu oka je dôležití pigmentoví epitel. Tá vrstva obsahuje pigment ktorý zoskupuje zabludilu svetlosť a chová
bunky nasledujúcej vrstvi na vnútornosti ktoré sa skladajú z tyčiniek a čapíkov. Tieto tyčinky a čapíky sú najdôležitejšie fotoreceptorove bunky ktoré
101

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 102

detektujú svetlosť ktorá prichádza do oka. Tyčinky fungujú špeciálne v detektovani jasnejšej a sfarbenej svetlosti.
Ako čo je ilustrované na obrázku 4.1D, krajná časť pozdĺžnych tyčiniek a
čapíkov ktoré ležia najbližšie pigmentového epitelu, inými slovami ich koniec
obrátení je ku vnútornosti oka, obsahuje mnoho diskov. Tie disky majú veľmi
zvláštny druh proteínového molekulu ktorý sa vola rodopsin a jedna tyčinka
môže obsahovať štyridsať miliónov takých molekúl. Keď svetlosť udrie do
molekuly rodopsinu, on zapríčiňuje aby ten molekúl zmenil svoj tvar. Odpoveď sa prenáša do mnoho rozličných druhou molekulu, výsledkom čoho je
„lavirintovi“ typ reakcie ktorá rýchlo modifikuje naelektrizovani povrch tyčinky alebo čapíka, ukazujúc na to že ta bunka zachytila svetlosť. Potom cely
proces otáča sa do pripraví za prijem ešte svetla. Na konci je do toho procesu
zapojených dvanásť rožných druhov proteínových molekúl.37 Mnohé z nich
sú špecifické a nevyhnutné pre proces pozorovania. Toto je ešte jeden príklad
nezmenšujúcej sa komplexnosti o ktorej sme hovorili v predošlej kapitole, a
ktorá vážne spochybňuje evolučnú teóriu.
Tá zmena naelektrizovania na povrchu tyčinky alebo čapíkov prenáša sa
ako impulz do komplexnej sieti nervových buniek. Tie bunky formujú vrstvu
ktorá leží vo vnútornosti (tj ku centru oka) vrstvi tyčiniek a čapíkov („nervovobunkova vrstva“ obraz 4.1A).
V ľudskej sietnici jestvuje cez sto miliónov na svetlo citlivých buniek (tyčiniek a čapíkov) a informácie z buniek sa čiastočne obrábajú v nervovo- bunkovej vrstve. V tej vrstve identifikuje sa cez päťdesiat rozličných druhov
nervových buniek.38 Pozorným výskumom začíname odhaľovať čo niektoré
z tých buniek robia. Napríklad, ak je jedna plocha stimulovaná, informácia z
bunky okolo nej sa utlmia sa aby sa vyostril kontrast. On je veľmi komplexný
a zapája aj systém pre spätnú informáciu. Vieme že sa niektoré iné kola v
tých nervových bunkách zaoberajú odhadovaním pohybu ale ešte sa musíme
veľa učiť o tom ako všetko tie rôzne druhy buniek v tej vrstve fungujú.
My vlastne nevidíme vo svojich očiach, aj keď možno myslíme že je to tak.
Oko iba zoskupuje a obrába informácie ktoré sa posielajú do zadnej časti
mozgu kde sa obrázok skladá. Bez mozgu by sme nevideli nič. Milióny informácii sa rýchlo prenášajú z oka do mozgu optickým nervom. V mozgu, zdá
sa že sa tie informácie rozostavuj kvôli analýze na rozlične komponenty ako
čo sú lesk, farba, pohyb, tvar a hĺbka. Potom sa všetko to spolu zloží do zjednoteného obrázku. Ten proces je neuveriteľné komplexný, neuveriteľné
rýchly a stáva sa bez vedomého úsilia. Vedci ktorý pracujú v tejto oblasti hovoria že „najjednoduchšie vizuálne úlohy, ako čo sú pozorovanie farieb a rozoznávanie známych tvári, vyžadujú zložite výpočty a viac nervovej
zviazanosti než si to vieme zamisliet.“39
102

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 103

Vyspelé oči obsahujú viac iných systémov zo vzájomne závislými časticami
ktoré by nefungovali ak nie sú prítomné všetky základné súčiastky. Jedna z
nich je aj mechanizmus ktorý analyzuje lesk, svetlosť a kontroluje veľkosť
zrenice oka. Tu je aj systém ktorý určuje či je ohniskový bod prichádzajúceho
svetla spredu alebo zo zadku sietnice, aby zmenil tvar šošovky a tak zachoval
obrázok v ostrom ohnisku na sietnici. Potom jestvujú viac iných komplexných
systémov ktoré pomáhajú aby sme videli lepšie, ako čo je mechanizmus ktorý
udržuje obe oči aby hľadeli na rovnakú vec.
Všetky tieto faktory nadhadzujú otázku o množstve vzájomne spätých
časti. Napríklad, aký by úžitok bol zo systému ktorý môže určiť že je obrázok
v oku von z ohniska ak nemá mechanizmus ktorý môže nastaviť tvar šošovky
a priviesť obrázok do ohniska? V postupnom evolučnom scenári, tieto rozvíjajúce sa mechanizmy by nemali hodnotu prežitia preto že by väčšina ak
nie aj všetky jeho časti boli bezvýznamné bez iných časti. Aj tu ako aj na mnohých iných miestach máme typickú záhadu, sliepka a vajce; čo vzniklo skôr,
sliepka či vajce? Obe sú nevyhnutne pre prežitie.
Darwin sa neváhal vyvolať kritikov svoj teórie. Hneď po diskusii o evolúcii
oka v knihe „o pôvode druhov“ hovorí nasledovne: „keď by sa mohlo demonštrovať že jestvuje čo i len jeden komplexný organ ktorý sa nemohol formovať početnými, sukcesívnymi, bezvýznamnými modifikáciami, moja teória
by bola absolútne popretá. Ale nemôžem nájsť taký príklad.“40 Pokým Darwin posielal výzvu hľadajúc aby sa mu ukázalo, že sa to „nemohlo stať“, vchádza rovno do problému nedostatku hodnoty prežitia rozvíjajúc vzájomne
závislé časti hovoriac o „početných, bezvýznamných modifikáciách.“ Tu sa
myslí zvlášť na podmienky v ktorých pomalý rozvoj vzájomne závislých časti,
ktoré nefungujú pokým nemajú aj ostatné nevyhnutne časti, dlho nemajú
akúkoľvek hodnotu prežitia a ako čo aj sám Darwin sugeroval, jeho teória je
absolútne popretá.

Evolučne neúplné oko

Dvaja bádatelia, Dan Nilsson (Nilson) a Suezana (Susanne) Pelger z Lund
Univerzity vo Švédsku zverejnili významný článok o evolučnom vývoji oka.
Tento článok nazvali pesimistické ohodnotenie času potrebného pre evolúciu
oka (A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve).41 Zverejnený je v prestížnom magazíne Proceeding of the Royal Society of London
a prichádza do prekvapujúcich uzáverov že oko mohlo vyvinúť sa z iba 1829
fázy z ľubovoľných 1% polepšenia. Keď sa zoberú do úvahy niektoré faktory
prírodnej selekcie, oni prichádzajú do uzáveru že by bolo potrebne menej
ako 364.000 rokov aby sa „kamera-oko“ (oko z dierkou) vyvinulo z časti citlivej na svetlosť. V pokračovaní od dávnej kambrickej doby, za ktorú sa pred103
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pokladá že trvala pred 550 miliónov rokov, je dosť času aby „oči sa vyvinuli
viac ako 1500 krát!“ Vo svojim modeli evolúcie oka, oni počínajú z jednou
vrstvou na svetlo citlivých buniek ktoré sa nachádzajú pomedzi priesvitnou
vrstvou na vrchu a pigmentovej vrstvi popod. Tieto vrstvi sa postupne ohýnajú a prvé formujú pohárik a potom oko z šošovkou (obrázok 4.3). Každý
stupeň podáva optickú prednosť nad predchádzajúcim, dávajúc tak evolučnú
hodnotu prežitia cez ten proces. Ajhľa, oko sa vyvinulo vo veľmi krátkom
čase!
Aj keď sa môže ceniť uplatnený analyticky prístup, ťažko je pochopiť daný
model vážne a veľmi ťažko je schváliť tvrdenie že bolo dostatok času aby sa
oko zo šošovkou vyvinulo viac než 1500 krát. Rozprávajú o oku ktoré je také
jednoduché že by nefungovalo. Existuje mnoho veľkých problémov:
Ten model vynecháva evolúciu najdôležitejšej a najkomplexnejšej časti
oka, na svetlo citlivú sietnicu. Ako čo je už povedané, sietnica ma množstvo
rozličných druhov buniek pre objavenie a spracovanie svetelných informácií.
Potrebne je aby sa zjavili kadejaké nove špeciálne proteíny. Skôr či neskôr v
evolučnom scenári, všetky časti vyspelého oka musia sa vyvinúť naraz a vy-

Obrázok 4.3. Navrhnutý model pre evolučný vývoj oka. Štyri fázy vývinu ukázané sú v
priereze. Pre každú fázu svetlosť dochádza zhora a zostatok tela živočícha leží pod okom.
Šedá vrstva oka predstavuje sietnicu, nad ňou je priesvitná vrstva a čierny vrstva popod
je pigmentová vrstva.

Diagramy založené na: Nilsson D-E, Pelger S. 1994. A pessimistic estimate of the time required for an eye to
evolve. Proceedings of the Royal Society of London, B, 256:53-58.
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pnúť najkomplexnejšiu a najdôležitejšiu časť oka z časovej kalkulácii je vážny
priestupok ktorý úplne diskvalifikuje hlavný uzáver.
Komplexne oko je ako čo je už povedané, bezvýznamne bez mozgu ktorý
bude interpretovať to čo sa vidí a predsa tento model neskúma evolúciu nevyhnutných časti mozgu. Aspoň u ľudí, časti mozgu ktoré sa zaoberajú pozorovaním mnoho sú komplexnejšie než samá sietnica; a vizuálna časť mozgu
musí byť úzko poviazaná zo sietnicou aby sa to čo oko vidí malo hoci aký význam.
Aby oko bolo užitočne, potrebne je aby sa vyvinul (evoluoval) vzťah medzi
mozgom a okom, čo v prípade človeka zapája opticky nerv ktorý ma cez milión nervových vlákien ktoré vedú do oka a potrebne je aby tie vlákna boli
pravidelne poviazane. Opticky nerv jedného oka skrižuje sa z optickým nervom druhého a prichádza ku komplexnému triedeniu. Trochu ďalej, prichádzame do omnoho komplexnejšiemu triedeniu pokým nervové bunky nesú
impulzy k mozgu. Očakávalo by sa mnoho pokusov naslepo prv než bi evolúcia stanovila správne vzory.
Nie je vzatý do úvahy čas ktorý je potrebný pre evolučný mechanizmus
zaostrovania šošovky. Aj niektoré červy majú tu schopnosť.42 Ako čo sme už
spomenuli, to je komplexný systém ktorý odhaľuje že je obraz na sietnici von
z fókusu a nastavuje šošovku na stupeň potrebný na to aby sa vytvoril ostré
ohnisko. Ten systém zahŕňa viacero náročných časti. U niektorých zvierat, zameranie sa vykonáva posúvaním šošovky a u iných posúvaním tvaru šošovky.
Tento model neberie do ohľadu ani čas ktorý je potrebný pre evolučný
mechanizmus ktorý reguluje na veľkosť zrenice. To je ešte jeden komplexný
systém vyspelých očí ktorý zapája svaly, nervy a kontrolný systém. Bolo by
potrebné veľmi veľa času aby sa taký systém vyvinul a to iba raz, ak by aj
niekedy mohol. Je potrebne také dôležite časti zapojiť do každého reálneho
vyhodnotenia toho koľko času by bolo potrebné aby sa oko vyvinulo (evoluovalo).
Približne na polovici predpokladaného evolučného procesu začína sa zjavovať šošovka. Potrebná je veľmi šťastná kombinácia okolností aby ta nová
časť správne fungovala a mala hodnotu prežitia.43 Potrebná vám je šošovka
zo správnymi bielkovinami v zodpovedajúcom tvare a polohe a aby sa to
všetko zjavilo v rovnakom čase. Bolo by potrebe enormne veľa času aby v
skutku náhodné mutácie priviedli k tomuto všetkému naraz a tak mu zaobstarajú hodnotu prežitia.
U embrioch stavovcov, napríklad u rýb, žabou alebo sliepok oko sa neformuje zvíjaním povrchových vrstiev na povrchu hlavy ako čo to predpokladá
Nilsonov a Pelgerin model. Ono sa zjavuje ako výrastok z mozgu v rozvoji a
potom vyvoláva rozvoj šošovky z jednej povrchovej vrstvi. Preto je potrebné
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zvážiť aj to koľko by času bolo potrebne aby sa jeden systém rozvoju vyvinul
(evoluoval) do iného.
Naďalej, oči stavovcov a niektorých bezstavovcov používajú komplexné
svalové systémy pre koordináciu pohybu očí. Niektoré vtáky sú schopné nastavovať smer svojich oči tak aby mali blízky vyostrený binokulárni alebo široký panoramovy pohľad v závislosti ktorým smerom sa pozerajú.44 To nie
sú jednoduché systémy. Chobotnica má šesť svalov ktorú kontrolujú pohyb
každého oka, ako čo je to prípad aj u ľudí. U chobotnici nachádzame približne
3000 nervových vlákien ktoré prevádzajú impulzy z mozgu po tých šiestich
svaloch čo umožňuje aby oni opatrne kontrolovali pohyby oči. Pre všetky
tieto systémy je taktiež potrebné mnoho času aby sa vyvinul a treba ich zobrať do ohľadu keď sa vyhodnocuje koľko krát sa oko vyvinulo.
Nilson a Pelgerova uznali niektoré z tých nedbalosti vo svojej správe, ale
ich bohužiaľ neberú do úvahy ani vo svojom názve ani v uzávery. Ich „pesimistické vyhodnotenie“ nemôže sa vážne posudzovať. Všetky komplexné
časti oka, všetko množstvo buniek a skoro všetky špeciálne druhy proteínov
ktoré sa musia formovať, ignorujú sa. Nedávno je odhalený jeden zvláštny
druh molekulu v rohovke, ktorý bráni rozvoju krvných cievou. To udržuje rohovku bez krvi ktorá sa inak nachádza vo väčšine tkaniva, tak že svetlosť vchádza priam do oka. Nemôže sa jednoducho ohnúť zopár vrstiev, ľubovoľne
pridať šošovku, a potom tvrdiť že ste stanovili že oko mohlo sa vyvinúť „viac
než 1500 raz“ v evolučnom čase. Ten druh cvičenia hraničí sa z tým čo sa menuje veda bez faktov.
Prekvapujúco, no tomuto modelu sa dostalo mocnej podpory. V známom
časopise Nature, Dawkins zverejnil priazniví prehľad pod názvom „Oko za
okami“ (The eye in a twinkling),45 zdôrazňujúc že sú Nilsonove a Pelgerinine
výsledky „rýchle a rozhodujúce“ a že je čas potrebný pre evolúciu oka „geologický okamih“. Ďalej Danijel Ozorio (Daniel Osorio) z Univerzity Saseks (Sussex University) v Anglicku, ktorý vyučuje všetky druhy oči, navrhuje že ten
článok rieši problém evolúcie oka, ktorý tak Darwina trápil že ho niekedy nazývali „Darwinovim strachom“.46 Nilsonov a Pelegrinin článok čiastočne povzbudil zástancov evolučnej teórie ktorý vykladajú na nepútanom internete;
jeden komentuje že sa „ukázalo že je oko NAJLEPŠIM DOKAZOM pre evoluciu.“47 Posudzujúc ozajstné fakty toho prípadu, všetko toto je vytriezvujuci
objav toho koľko subjektívne ľudské deklamácie môžu byť.
Nadchnutie niektorých evolucionistov Nilsonovim a Pelegrininim modelom pravdepodobne odzrkadľuje to koľko je oko rokmi dôležitým problémom
pre evolučnú teóriu. Model ktorý ignoruje všetky komplexné systémy môže
poslúžiť aby sa povzbudili horlivý zástancovia evolučnej teórie, ale má málo
úžitku pre vážneho bádateľa za pravdou, ktorý chce čo viac použiteľných úda106
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jov. Bohužiaľ, štúdie ako čo sú Nilsonova a Pelegrinine nie len že zmenšujú
dôveru v evolučnú teóriu ale aj do vedy ako celku. Isaac Newton, ktorý bol
predsedom Kráľovskej družiny 24 roky, a ktorý vždy bol dôkladný vo svojej
práci, pravdepodobne by sa mu nepáčilo keď by videl že sa taký článok vôbec
zverejňuje v žurnále jeho vzácnej Kráľovskej družiny.

Je oko obrátené naopak?

„Nebolo by slepého bodu keď by oko stavovcov naozaj bolo inteligentne
dizajnovane. Ono je vlastne hlúpo dizajnovane.“48 „Medzitým, cievy a nervy
nenachádzajú sa za fotoreceptormi, kde by ich položil správny inžinier, ale z
vonku pred nimi, kde zakláňajú niečo z prichádzajúcej svetlosti. Konštruktér
kamery ktorý bi urobil takúto hlúposť bol by ihneď odmietnutý. Keď by Stvoriteľ naozaj použil svoj najlepší dizajn pre stvorenie ktoré stvoril na vlastný
obraz, zástancovia kreacionizmu by zaiste museli prísť do uzáveru že je Boh
v skutočnosti kalmar.“49 „Ľudské oko ma ’slepí bod,... to zapríčiňuje funkčný
nezmyslený aranžmán aksonov buniek sietnice ktoré idú napred do oka.“50
„Stavovce sú prekliate z obrátenou sietnicou v oku... Či Boh v čase ’Pádu’ obrátil sietnicu?“51 „Každý inžinier... by sa smial akémukoľvek náznaku tomu že
by fotobunky mohli byť nasmerovane od svetla a ich drôty prechádzajú po
strane ktorá je najbližšia svetlosti... každá fotobunka je, vlastne, obrátená
späť.“52 Toto množstvo útokov zo strany vážnych vedcov, zapájajúc aj niektorých popredných evolucionistov, tykajú sa ešte jedného sporu okolo oka.
Niektorý zastavajú to že je sietnica tak zle vytvarovaná že by nemohla byť
výsledkom akéhokoľvek premysleného plánovania. Ona je obrátená, a žiadny
kompetentný Boh by to neurobil. To poukazuje na to že inteligentný Boh nejestvuje.
Ten problém je dobre ilustrovaný na obrázku 4.1, kde je orientácia všetkých diagramov taká, že svetlosť vchádza do oka z prava cestujúc do ľavej
strany. Evolucionisti naznačujú tri problémy. Ako prví je, ako čo je už povedané, to že sú tyčinky a čapíky pochované hlboko v sietnici a ich na svetlo
citlivé kraje sú obrátené od svetlosti do tmavého pigmentového epitelu.
Všimnite si obzvlášť obrázok 4.1, kde je hlavné telo (jadro, atd.) tyčiniek alebo
čapíkov obrátené do pravej strany, pokým sú na svetlo citlivé disky obrátené
vľavo a niektoré sú pochovane do pigmentového epitelu. Pre tento obrátení
aranžmán sa niekedy pokladá že je podobný prípadu v ktorom sú bezpečnostne kamery obrátené k múru namiesto k otvorenému priestoru. Po
druhé, komplexné nervovo - bunkové vrstvy sietnice ležia pomedzi prichádzajúcou svetlosťou a na svetlo citlivých tyčiniek a čapíkov. Prečo nepoložiť
na svetlo citlivé časti tyčiniek a čapíkov tak aby boli obrátené ku svetlu (na
pravej strane sietnice na obrázku 4.1C), tak aby prichádzajúca svetlosť zo šo107
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šovky prichádzala priamo do nich a nemusela prechádzať cez všetky tie nervové bunky? Prítomnosť všetkých nervových buniek na vnútornej strane
vrstvi tyčiniek a čapíkov príčina je tretieho problému. Informácie ktoré dané
nervové bunky obrábajú musia vzísť z oka a to vykonáva opticky nerv. V bode
v ktorom ten nerv prechádza cez sietnicu, nejestvujú tyčinky alebo čapíky a
to zapríčiňuje slepí bod v ktorom nemôžeme vidieť. On je označený ako
„opticky disk“ na obrázku 4.1A. Uvažuje sa, že keď by oko bolo múdro dizajnovane, aranžmán vrstiev sietnice by bol obrátený v porovnaní zo súčasným.
Tak by nervovo-bunková vrstva bola spoza tyčiniek a čapíkov a nepotrebovali
by sme slepí bod.
U niektorých zvierat, ako sú kalmare, chobotnice a omnoho jednoduchšie
zvieratá, sietnica nie je obrátená. Oni používajú rôzne typy buniek citlivých
na svetlo a v týchto bunkách je ich na svetlo citlivá časť otočená ku svetlu. U
stavovcov (rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov), vrátane aj ľudí, sietnica je podľa názoru mnohých zástancov evolucionistickej teórie obrátená...
Medzitým ak poznáte trochu viac o fyziológii a detailoch toho ako funguje
vyspelé oko stavovcov, pozorujeme že je obrátená sietnica veľmi dobrý dizajn
a jeden počet zástancov evolúcie podporuje tento uzaver.53 Sťažnosť, že nervove bunky ležia pred tyčinkami a čapíkmi v mnohom je ničiaci v najdôležitejšej časti oka, ktorým najostrejšie vidíme. V tej oblasti, nazvanej fovea
(obrázok 44.1 A,B), nachádza sa približne 30.000 čapíkov ktoré umožňujú
ostrý typ zraku ktorý používajte pokým čítate tieto slova. To sú nervove
bunky a ich vlákna obzvlášť malé a tie vlákna sa radikálne šíria z tej oblasti
nechávajúc čapíky fovei otvorenejšími ku priamej svetlosti ktorá prichádza
zo šošovky (obrázok 4.1B). Druhé nervové vlákna a zriedkavé krvné cievy v
oblasti fovei idú okolo nej, čim sú ďalej vyhýna sa blokovaniu prichádzajúcej
svetlosti. Oko je konštruovanú tak aby dávalo ostrý obraz iba keď je to potrebne. Ďalej, nervové bunky a vlákna ani nie sú taká prekážka pre prichádzajúcu svetlosť. Ak odstránite temný pigmentoví epitel zo zadnej strany
sietnice, to čo zostane a čo zapája tyčinky a čapíky a nervovo-bunkovú vrstvu
je „takmer dokonale priesvitne.“54 Slepí bod oka nevyzerá byť veľkou prekážkou, ako čo hovoria zástancovia evolučnej teórie. Ťažko ju je vyhľadať a väčšina z nás ani nevie že ona existuje. Nachádza sa z boku a jedno oko
kompenzuje slepý bod druhého.
Vyzerá že jestvuje veľmi dobrý dôvod prečo je sietnica vlastne obrátená
a to je špeciálne výživné potreby tyčiniek a čapíkov. Tieto špeciálne bunky
sú medzi najaktívnejšie v našom tele a neustále menia svoje disky, pravdepodobne s cieľom udržať čerstvú dodávku proteínových molekúl, ktoré detektujú svetlosť. Jedna jediná tyčinka môže mať takmer tisíc diskov, omnoho
viac než je to znázornené na obrázku 4.1D. Skúmanie rézus opice naznačuje,
108
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že každá tyčinka vytvára 80 až 90 diskov za deň a pravdepodobne je to rovnako aj u ľudí. (Môžeme v zátvorke pripomenúť že je to tempo pomalé v porovnaní z dvomi miliónmi červených krviniek (krvných buniek), ktoré
produkujeme v našom tele v každej sekunde!) Disky sa rozvíjajú v tej časti
bunky tyčinky alebo čapíka ktorá je v blízkosti jadra a vyraďuje sa na tom
konci bunky, ktorí je úzko spätý s pigmentovým epitelom. Daní epitel absorbuje staré disky, recykluje niektoré z ich častí a posiela ich do tyčiniek. Z viacerých dôvodov oddelenie sietnice od pigmentového epitelu má za výsledok
slepotu a preto toto spojenie je veľmi dôležite. Hneď zvonku pigmentového
epitelu je choroidalna vrstva na prekrvenie (obrázok 4.1C), ktoré poskytuje
pigmentovému epitel určitú dávku živín potrebných aktívnym tyčinkám a čapíkom pokým vytvárajú nové disky.
Ak by sme obrátili sietnicu, ako to niektorí evolucionisti naznačujú, že Boh
mal urobiť, zdá sa že by sme mali vizuálnu katastrofu. Disky tyčiniek a čapíkov
by sa obrátil k svetlu ale čo by vykonávalo základné funkcie pigmentového
epitelu - absorbovať staré disky? Tyčinky a čapíky neodpočívajú; oni produkujú asi desať miliárd diskov v jednom dni v každom z našich očí. Oni by sa
hromadili v priesvitnej sklovitej kvapaline očí (obrázok 4.1A) a veľké množstvá z nich by čoskoro zhoršilo našu schopnosť vidieť. Okrem toho, tyčinky a
čapíky by zostali bez nevyhnutného pigmentového epitelu a choroidoleho
prítoku krvi nevyhnutného pre výmenu diskov, takže by systém výmeny diskov ani nefungoval. Ak by sme pod tento druh aranžmánu nasmerovali tak
aby konce diskov tyčiniek a čapíkov boli obrátené ku svetlu s ich nevyhnutným pigmentovým epitelom a choroidalovej vrstvi na prekrvovanie, tieto
vrstvy by museli ležať na vnútornej vrstve tyčiniek a čapíkov. Inými slovami,
oni by boli vmestené bližšie stredu oka než zvyšok sietnice. Dôsledkom toho
by svetlo ktoré prichádza do oka najprv muselo prechádzať choroidálnou
vrstvou prekrvenia aby sa dostála na disky citlivé na svetlo. Krvácanie v sietnici je veľmi škodlivé a ukazuje na to ako krv môže byť zničujúca pre vizuálny
proces. Popriečil by sa aj pigment v pigmentovom epitely ktorý absorbuje
svetlo a prispel by ešte úplnejšej slepote. Rovnako ako aj hranie tenisu zo
zrelými paradajkami to tiež nie je dobrý nápad!
Spôsob, akým je teraz usporiadaná sietnica sa zdá byť veľmi dobrým dizajnom, ktorý zaobstaráva aktívne tyčinky a čapíky pokročilých organizmov
krvou a potrebnými látkami. Okrem toho je ťažké argumentovať sa z úspechom; oko funguje veľmi dobre! Ak, ako to niektorí evolucionisti naznačujú,
že je oko tak zle dizajnovane a ak sa ako to navrhujú iný oko môže vyvinúť v
okamihu, prečo prirodzený výber už dávno nevyprodukoval lepšie oko?
109
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Ľudsky mozog

Každá z buniek v našom oku, ktorých máme na miliardy má viac ako tri
miliardy DNA báz. DNA v každej bunke, keď by sa vyrovnala bola by dlhá cca
jeden meter. V skutočnosti, keď by sa cela DNA priemerného človeka vyrovnala, bola by viac než 120 krát dlhšia od vzdialenosti medzi Zemou a Jupiterom. Avšak, taká komplexnosť našich buniek v porovnaní s našimi mozgom
je bezvýznamná. Mnohý pokladajú mozog najzložitejšou štruktúru ktorá je
známa v celom vesmíre.
Pokiaľ ide o živé organizmy, človek je na vrchole. Nie skrze nášho tela,
ktorá nie je ani najväčšie ani najsilnejšie medzi živými organizmami, ale
preto, že máme mozog ktorý prevyšuje mozgy iných živých bytostí. Môžeme,
v určitých hraniciach manipulovať so všetkými ostatnými organizmami nehovoriac o našej schopnosti ničiť ich prostredie a nás samých!
Každý ľudský mozog sa skladá z približne sto miliárd nervových buniek
(neurónov), ktoré spájajú takmer neuveriteľných 400 tisíc kilometrov nervových vlákien. Tieto vlákna sa často vetvia aby sa poviazali s ostatnými nervovými bunkami. Jedna veľká nervová bunka môže byť spojená až zo 600 inými
nervovými bunkami za pomoci približne 60 tisíc spojníc. Celkový počet spojníc v mozgu sa konzervatívne zhodnocuje na 100 miliónov, alebo 100 biliónov
(1014). Je ťažké si predstaviť také veľké množstvo. Môže nám pomôcť to, že
ak si uvedomíme že v jednom kubickom centimetri hlavnej časti mozgu (mozgovej kôre), kde sú bunky náramne veľké, existuje asi 40 tisíc nervových buniek a približne miliardu spojníc. Zistili sme aj to že je mozog oveľa viac než
množstvo spojníc aké obsahujeme v počítači. Mozog môže mať rôzne oblasti
potreby a rastu, ktoré vyžadujú väčší výkon mozgu.
V našom mozgu sa vykonáva turbulentná mentálna a koordinovaná činnosť zatiaľ čo zmeny náboja cestujú pozdĺž nervových vlákien prenášajúc impulzy medzi bunkami. Najmenej tridsať rôznych druhov chemikálií a
pravdepodobne mnohonásobne viacero z nich sa používajú na prenos impulzu v kontakte medzi jednou a druhou nervovou bunkou. Je to úžasné,
pretože rôzne druhy chemických látok musí byť určene pre tie správne spojnice. Sme ešte len na začiatku procesu učenia o zložitosti mozgu a ozajstne
je výzvu premýšľanie o organe ktorým aj vykonávame premýšľanie! Veľkou
otázkou ktorú mozog kladie evolučnej teórii je či všetky tie prípady, tisíc miliárd spojkou mohlo kedysi dostať vzor, ktorý sa správne spájajú iba jednoduchými náhodnými zmenami systémom pokusov a omylov, veľmi pomalým
a ťažkým procesom prirodzeného výberu? Okrem toho nie je isté že jedinečné mentálne schopnosti človeka poskytujú evolučnú hodnotu prežitia,
pretože sa zdá, že babuni zostávajú celkom v pohode aj bez nich. Väčšina po110
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predných mysliteľov sa pokúsila riešiť tuto otázku.55 Stiven Hawking úprimne
hovorí že “nie je jasné, či inteligencia má veľkú hodnotu pre prežitie. Baktérie
veľmi dobre fungujú bez inteligencie... “56 Možno evolučný proces nevytvoril
náš mozog.
Darwin, ktorý žil v Anglicku, mal jedného dobrého kamaráta a zástancu v
Spojených štátoch Amerických, presláveného Harvardskeho botanika Ezu
Greja (Asa Gray). Darwin sa dakedy podelil zo svojimi najhlbšie pocity s Grajom, ktorému koncept evolúcie bol sympatický, ale veľmi verili v Boha, ktorý
je aktívny v prirode.57 V jednom liste Grejovi, Darwin sa zveril: “Dobre si pamätám dobu, keď som na myšlienku o oku stuhol, ale som prekročil ten štádium sťažnosti a teraz malé drobné detaily konštrukcie zapríčiňujú aby som
sa cítili veľmi nepohodlne. Kedykoľvek sa pozerám na pero z pávieho chvosta,
je mi zle! “58
Prečo by Darwinovi bolo zle pri pohľade na pávie perie? Na to nemôžem
odpovedať s istotou ale podozrievam, že len málo ľudí môže rozmýšľať o
komplexnom dizajne a predovšetkým o kráse pávieho chvostového perá, bez
toho aby nemyslel na to, že je ono možno dôsledkom nejakého druhu dizajnu. Okrem toho, prečo by sme si ctili krásu, vychutnávame si hudbu, alebo
si uvedomujeme že existujeme? To vyvoláva otázku vzniku na inej úrovni úrovni tajomstva našich umov. Ucti hodný fakt je že sa v našom kilogram a
pol ťažkom mozgu nachádza sídlo “Toho ktorý som”. U nás sa tento biblický
citát zvyčajne prekladá ako “Ten, ktorý je”, ale v tomto kontexte je doslovný
preklad jednoznačne vhodnejší. Ako je množstvo spojky v mozgu naprogramovane tak, že môžeme rozmýšľať logicky (dúfajme, že väčšina z nás rozmýšľa normálne!), sme zvedaví na vlastný pôvod, učíme sa nové jazyky,
vytvárane matematické teorémy a komponujeme opery? Ešte náročnejšie
po naturalistickom hľadisku sú otázky našej sily výberu a charakteristiky ako
čo sú morálna zodpovednosť, vernosť, láska a duchovný rozmer. Fyzik častíc,
správca Univerzity Kembridžu, John Polkinghorn vyjadruje tu zvedavosť mnohých ľudí. Rozprávajúc o fyzickom svete hovorí: “Nemôžem uveriť že je naša
schopnosť pochopiť jeho podivný charakter odnož potrieb našich predkov
aby sa vyhli šabľovým tigrom.” 59
Debata o rozume sa často sústreďuje na prírode tajomného fenoménu
vedomia čiže podvedomia ktorú všetci máme; inými slovami, pocity že existujeme. Toto vedomie sa zdá že úzko súvisí s našou schopnosťou myslenia,
našu zvedavosťou, našimi emóciami, naším uvažovaním a ďalšími fenoménmi vedomej mysle. Je vedomie ktoré máme dôkazom o realite, ktorá
existuje mimo jednoduchých mechanických (naturalistických) vysvetlení;
alebo je vedomie jednoducho nepochybne mechanický systém ktorý je veľmi
zložitý? Boj medzi dvomi stanoviskami trvá už celé stáročia a často je spájaná
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z otázkou, či sú mechanické vysvetlenie, ktoré vyrádzajú Boha, dostatočné
na vysvetlenie úplnej skutočnosti.
Tí, ktorí tvrdia, že je vedomie nepochybne mechanický jav, naznačujú že
nie je nič zvláštne vo vedomí. V skutočnosti, ono vôbec neexistuje. Je to proste veľké množstvo jednoduchých činností. V uplynulých rokoch, niektorí poukazujú na analógiu ktorú je možno určiť medzi počítačom a mozgom.
Niektoré ľahostajne porovnania robia výsmech z akéhokoľvek rozdielu medzi
týmito dvomi. V skutočnosti mozog je počítač vyrobený z mäsa,60 a rudimentárne zariadenia, aké sú termostaty majú svoje presvedčenia!61Takemuto
zjednodušujúcemu redukcionizmu oponujú popredný myslitelia, ako čo su
nositeľ Nobelovej ceny John Eccles (John Eccles), ktorý hovorí, že “človek
môže... spamätať sa náročnú otázku tých ktorí majú radi počítače: na akej
úrovni zložitosti a výkonnosti môžu súhlasiť že majú svedomie? Našťastie na
tuto emocionálne nabitú otázku sa nemusí dať odpoveď. Môžete proste robiť
zo svojom počítačom, čo chcete bez toho aby ste mali pocit viny že ste krutý
“62 Matematik a kozmológ Roger Penrose (Roger Penrose) z Oxfordskej univerzity vyjadril:” Vedomie sa mi zdá tak dôležitý jav, že jednoducho nemôžem
uveriť tomu že vzniklo “náhodne” utvorene zložitým výpočtom. Je to jav, ktorým spoznáva samá existencia vesmíru. “63
Vyzerá že sa po zákonoch vedy nič nehovorí o tom či máme mať vedomie.64 Vedomie je niečo čo uniká aktuálnej analýze; nenachádzame ju ako
vlastnosť hmoty. Existencia vedomia poukazuje na skutočnosť ktorá je mimo
nášho bežného mechanického chápania. Avšak, nemusíme sa spoliehať na
javy vedomia aby sme konštatovali že cieľavedomé plánovanie má zásadný
význam pre našu myseľ. Porovnanie mozgu s počítačmi je iba silným dôkazom o konštruktérovi čiže Bohu, pretože všetci vieme, že sa počítače neorganizujú samé od seba. Ich zámerne vyrába konštruktér, ktorý zahŕňa
predošle znalosti, ktoré vedú k poviazanej zložitosti. To isté sa môže povedať
aj o našich mimoriadne zložitých mozgoch. V každej z nich jestvuje tisíckrát
viac spojkou ako čo je množstvo hviezd v našej galaxii. Ľahostajne je dokonca
naznačovať, že tak organizovaná zostava vznikla jednoducho ako výsledok
náhodných udalostí. Ako by mohol akýkoľvek náhodný proces poskytnúť hoci
čo tak komplexne; ďalej prirodzený výber je škodlivý pre evolučný systém zo
vzájomne závislými časticami. Navyše, väčšina ľudí ma v mozgu umiestnené
umy, ktoré obrábajú a integrujú informácie rýchlo a extrémne dobre.

Dlhé pátranie po evolučnom mechanizme

Ako zástancovia evolučnej teórie vysvetľujú vznik komplexnosti? Oni už
dve storočia pátrajú po evolučnom mechanizme. Navrhované sú jedna idea
za druhov (tabuľka 4.1), ale ešte stále neexistuje všeobecne prichytený
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model a obzvlášť neexistuje realistický model ktorý by vysvetlil vznik komplexnosti. Väčšina vedcov sa zhoduje, že sa evolúcia udiala ale zodpovedajúce vysvetlenie ako sa jednoduché organizmy vyvinuli do zložitých ešte
musia vymyslieť. Niektorý sú zástancovia tradičnej Darvinovskej myšlienky,
že je v otázke iba adekvátna prírodná selekcia prežitia najprispôsobivejších.
Iný zase preferujú modely čistej náhody. Niektorý navrhujú, že sa evolučný
vývin deje drobnými premenami, pokým iný zase zastavajú model že sa deju
veľké skoky, ale tie skoky požadujú veľké množstvo zodpovedajúcich mutácii
v jednom momente, čo je nemožné. Veľmi je prichytávaná rigorózna metodológia kladistiky, ktorá obzvlášť zvažuje jedinečné charakteristiky. Medzitým, ako budeme vidieť v nasledovnej kapitole, kladistika ako taká vôbec nie
je evolučný mechanizmus, ona je iba spôsob testovania hypotéz o vzťahoch.
Ako je už aj vopred povedané, počítačový simulovaný pokus aby sa vysvetlila
komplexnosť nedávajú žiadnu realistickú predstavu toho čo sa nachádza
v prírode.

NÁZOV

Tabuľka 4.1. DLHÉ PÁTRANIE ZA EVOLUČNÝM MECHANIZMOM
HLAVNÍ ZÁSTUPCOVIA

VLASTNOSTI

Lamarkizmus (1809-1895) Lamarck

Zaoberá sa príčinami nových
charakteristík ktoré sa stávajú
dedičnými.

Darvinizmus (1859-1894)

Darwin, Wallace

Malé premeny a prírodná
selekcia pôsobia prežitie
Najprispôsobivejších.
Dedičstvo pomocou gemulov.

Mutácie (1894-1922)

Morgan, de Vries

Dôraz na zmenu počas
veľkých mutácii. Prírodná selekcia je Nie tak dôležitá.

Súčasné syntézy
(neo-darvinizmus)
(1922-1968)

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

Dôležité sú zmeny v populácii.
Malé mutácie pôsobia spolu z
prírodnou selekciou.

Diverzifikácia
(1968 do dnes)

Eldredge, Gould, Grassé, Množstvo protichodných idei,
nezhoda z neo-darvinizmom.
Henning, Kauffman,
Pátranie za príčinou zložitosti.
Kimura, Lewontin,
Patterson, Platnick
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Evolúcia ako taká je najlepší model ktorý veda môže ponúknuť ak chcete
vylúčiť Stvoriteľa ale je veľmi ďaleko od pravdepodobnosti a reálneho modelu. Výdrž ktorú zástancovia evolučnej teórie manifestujú veľmi je obdivuhodná, ale po dvoch storočiach neplodného pátrania zdá sa byť, že je ten
správny čas aby vedci vážne prehodnotili naturalistické alternatívy. Plánovanie života zo strany akejsi rozumnej inteligentnej bytosti ako čo je Boh, zdá
sa byť nevyhnutné aby sa vysvetlilo to čo veda nepretržite objavuje.

Záverečné komentári

Pokročilé organizmy ponúkajú nám mnohé príklady komplexných na sebe
závislých dieloch. Prírodný výber ako taký predstavuje problém pre vývoj
istých. Hoci prírodný výber môže eliminovať slabšie chybné typy, ona nemôže
plánovať vopred tak aby postupne rozvíjala rôzne orgány potrebné pre komplexné systémy. Prírodná selekcia ohraničená je na priamy úspech v prežití.
Preto že je taká, od nej sa očakáva že bude eliminovať rôzne nové diely postupne vyvíjajúcich komplexných systémov na sebe závislých dielov. Tie nové
diely by boli neužitočné a nemotorné prekážky po celú dobu až pokým by
neboli prítomné všetky potrebné diely aby dali funkčný systém z akousi evolučnou hodnotou prežitia. Organizmy ktoré obsahujú neužitočné dodatočné
diely, očakávané je že by mali omnoho menšiu hodnotu prežitia ako tie ktoré
by tieto diely neobsahovali. Z týchto príkladov môžeme pozorovať, že sa
vlastne Darvinov systém o prežití najprispôsobivejších vlastne konfrontuje
z evolučným napredovaním komplexných systémov.
Väčšina biologických systémov je komplexné, ale oko a mozog sú príklady
organov ktoré sú extrémne zložité. Zdá sa byť, že neexistuje ani jeden spôsob
ako sa tieto dva orgány mohli rozviť bez inteligentného plánovania. To sú vedecké informácie ktoré pracujú v prospech idei že existuje Boh.
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Kapitola 5

Tak málo času na všetko
Vedecký lídri ktorý hovoria ex cathedra majú prestať
polarizovať mysle študentov a mladých kreativnych
vedcov tvrdením ktorým je dokaz iba vierai.1
Hjubert Joki, molekulárny biolog

Aká rýchla bola minulosť?

Divná vôňa síry prekvapila posádku ribarského člna Isleifur II, pokym
mierne plovil v severnom Atlantiku južne od Islandu. Cez hmlisté svitanie
14. Novembra 1963. roku bolo vidno dim na južnom horizonte. Možno horiaci čln? Po skontrolovaní rádio správy bolo zistené že žiadne volanie o
pomoc nebolo. Cln sa začal neobične krútiť a kapitán cez dalekohľad videl
že len kilometer od člnu sa dvíha čierny dim od niakéj erupcie. Posádka
člnu ktorá bola z Islandu, kde je sopečná aktivita každodennosť, hned mala
podozrenie že sa spod oceánu dvíha podvodný vulkán. Stalo sa že plovia
cez sopečno aktívny Stredo-Atlantický útes, ktorý bol 100m pod hladinov
oceánu.
Miešanie trvalo celý deň pokym sa para a dim dvíhali do vzduchu a pod
tým bolo vidno kamene a blesky. 5 dni neskor sa formoval 600m dlhý ostrov na mieste kde do vtedy bol otvorený oceán. Ten ostrov, ktorý neskoršie
narástol priemeru až 2km, bol nazvaný Sarci(Surtsay) podľa mitologickéj
bytosti Sartaru(Surtur). Neskoršie ked vyskumníci skumali ten ostrov, prekvapilo ich to aké staré ono vypadá. V priebehu piatich mesiacov vlny
oceánu formovali veľkú pláž a útes. Jeden z výskumníkov povedal “za to
čo by niekde bolo potrebné tisíce rokov tu je potrebné iba pár týždňov, dokonca pár dní “.
“Na Sarciu stačilo pár mesiacov aby bol stvorený neuveritelno pestrý
pejzáž.“2
Na našej zvyčajne miernej Zemi, udalosť ako je vznikanie Sarcia nám
pripomina že sa veci niekedy dejú rýchlo. Otázka znie: Aká rýchla bola minulosť? - to je predmet sporov už dve storočia. Niektorý považujú veľké
katastrofy veľmy doležité pokym ich iný ignorujú.
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Dva protichodné názory: katastrofizmus a uniformizmus

Spor medzi uniformizmom a katastrofizmom je blízko spatý z otazkov
Boha vo vede. Katastrofizmus sa sústredí na rýchle a veľké udalosti a tvrdí
že aj kora Zeme bola formovaná podobným sposobom. Uniformizmus tvrdí
že Zemnú koru formovali malé a početné udalosti. Katastrofizmus sa viac
nadpája na Biblickí koncept veľkéj potopy a Bohom ktorý nie je ohraničený
časom. Uniformizmus sa viac nadpája na geologické éry a časom potrebným na pomalý a postupný vývoj.
Katastrofizmus bol prijatý počas celéj historie. On dominoval v starovekéj mitologii. V stredoveku záujem o katastofizmus klesol, aj ked Arapi nasledovali Aristotela ktorý bol zastanca teorii katastrof. Zaujem rástol v
západnom svete počas revolucionárneho obdobia Renesansi a Reformacie,
a Biblická potopa bola katastrofická udalosť ktorá vysvetľovala zaujimavé
geoloické rysy ako napriklad fosilie zvierat najdené visoko v Alpách ktoré
žili v oceáne. Medzi časom sa objavili teorie ktoré tomu oporovali.3
Dve storočia dozadu škotski geolog James Hutton, známy po svojej polemiky, vydal knihu pod názvom Theory of the Earth (Teoria Zemi). V téj
knihe obraňoval Uniformizmus, zdoraznujúc doležitosť pomalých a geologických zmien počas dlhych časových fáz. Jeho silný naturalistický prístup
(ktorý nepriznáva účasť Boha) vidno ked tvrdí že “netreba použivať žiadne
moci ktoré nie sú prirodzené pre Zem, neuznávať žiadne akcie okrem tých
ktorymi pozname činnosti a princip a nenapočitovať žiadne udalosti ktorou
by sa vysvetlila običajná udalosť.“4 Tú knihu zakončuje so známov
frázov:”nenachádzame ani stopu začiatka ani vhľad konca”.5 Toto ohraničené tvrdenie bolo smelý útok na vtedy vládnucu teoriu že je Boh Stvoriteľ
a že par tisíc rokov dozadu stvoril Zem v priebehu 6dní. Takže ignorovala
Biblickú potopu, ktorú potvrdzovalo viac vodcov geologie v Anglicku. V téj
polemike bola napisaná ešte jedna kniha ktorá sa stane najvplyvnejšou
knihov v geologii. Nielenže uvedie revolúciu do geologii ale zmení zmýšlanie vo vede ako takéj.
Principy geologie (Principles of Geology) ktoré napísal Charles Lyell, prvý
krát boli publikovaný v roku 1830. Tá kniha mala veľký úspech a dokopy 11
vydaní. Silným prijatím Uniformizmu, Lajel kritický považoval trvalé následky pomalých a postupných zmien. Do polovici toho storočia Uniformizmus sa stával dominantným pohľadom v intelektualných kruhoch, pokym
Katastrofizmus šedol. Lajlova kniha bola “najcennejším pokladom”.6
Charlsa Darvina na jeho výskumnéj ceste v lodi Beagle. Dlhé geologické
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obdobia ktoré ta kniha predpokladala dávali čas na Darvinové pomalé evolučné zmeny.
Lajnel bol právnik a časť úspehu téj knihy možno pripísať jeho schopnosti prezentovať svoj pohľad. O tom svedčí pismo ktoré poslal svojmu
priateľovi a podporcovi George Poulett Scrope “Ak nebudeme iritovať ľudí,
čo sa bojím že možeme. Podarí sa nám všetko. Ak netrumfujete nad nimi
ale chválite liberalitu a úprimnosť dnešného času, biskupy a osvietený svatý
spolu s nami opovrhnú staroveké a moderné fizikoteologe(katastrofisty).
Práve teraz je čas na útok, tak sa raduj, hriešniku aký si, magazín Quarterly
Review ti je otvorený. Ak Murray (vydavateľ Lajlovéj knihe) bude tlačiťmoje
knihy a ty budeš riadit geologiou Q.R.-a, čoskoro budeme mocť kompletne
zmeniť verejnú mienku”.7 Ako Lajnel aj dúfal dosiahol svoju úplnu premenu, aspoň v geologickom kruhu. Po viac ako jednom storočí katastrofické výklady už neboli tolerované.
I ked sa aj Hanton a Lajnel protivili biblickému modelu stvorenia, a stretali sa z veľa protivení so strany religických skupín, ani jeden nepopierali
existenciu Boha. Hanton bol charakterizovaný ako “pobožný a konzervatývny človek.”8 ktorý definuje Boha ako “tá myseľ ktorá formovala materiu
tejto Zemi”.9 Lajnel bol možno nachylný k deizmu10 ale veril v Boha ktorý
sa viac zúčastňuje. Prijmal niektoré aspekty evolúcie ale veril že ma človek
špecialne postavenie v stvárani a “popieral že ľudska vrsta nastála
z opice.”11 Navyše za Lajnela hovoria že “sa bál že stratí každý kontakt z
Bohom ak bude nasledovať Darvina k tomu čo videl ako horký koniec”.12
Do konca 19. Storočia dlhe časové obdobia postulovaný za uniformizmus a evoluciu boli zakorenené a katastrofizmus sa stal škaredým slovom
vo vede. Ale nebolo všetko akurát.
Niektoré veci spozorované na stenách sa nezhodovali z vladnucim étosom diskutabilnych zmien, ktorý nedovoľoval veľké katastrofi. Na juhovychodnéj časti štátu Vašington existuje zarážujúco vypratá plocha ktorá sa
skladá z 40.000 štvorcových kilometrov veľkých kopcov a širokých kaňonov
seknutých do sopečnéj steny. Kopce riečného štrku na roznych úrovňach
a zostatky stovky starovekých vodopádov, niektorých do výšky až 100 m a
narušenými dolinamy v ich základe, svedčia o nezvyčajnéj minulosti. Ako
tá krajina, nazvaná Channeled Scabland, nastala? Nezávislý geolog Harlen
Bretz začal skúmať tu oblasť a prišiel na odpudivú predstavu v tom čase že
vyvolala spor ktorý trval viac ako 40 rokov. Bretz zašiel do zastareléj heréze
katastrofizmu.
V roku 1923. Bretz vydal svoju prvu vedeckú správu o tej oblasti13 ale
nerozhlásil svoje podozrenie o Biblickej potope ale navrhol že v otázke bolo
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veľké množstvo vody. Neskoršie toho roku vo svojom druhom uverejnení14
predniesol predpoklad že krátkorovčná katastrofická potopa erodovala tie
kanáli a sposobila veľké štrkové prúdy. To bol zrejmý katastrofizmus, ktorý
v danom čase bol v rovnakéj situácii ako je kreaciozmus dnes vo vedeckých
kruhoch-úplne neakceptovateľný. Geologovia museli vyriešiť mladého zbohatlíka ktorý sugestoval niečo veľmy podobné Biblickej potope.15 Prijatie
Bretzových nápadov znamenalo obrátenie sa katastrofizmu z “temného
obdobia” čo sa nesmelo tolerovať.16
Bretz, ktorý bol profesor geologie na Univerzite čikago, stal sa terčom
prehovárania zo strany geologickéj spoločnosti. Ich stratený kolega, ktorý
aj daléj výdával na katastrofický sposob, sa musel obrátiť. Bol pozvaný aby
prezentoval svoj pohľad Geologickéj spoločnosti (Geological Society of
Washington, DC). Aby mu odporovali “založená bola skupina podozrievačov s ktorýmy mal diskutovať o hipotézy potope”.17 Po skončení Bretz-ovéj
prezentácii, 5 vedcov z prestížnej geologickéj zostavy USA, prezentovali alternatývne vysvetlenia ako su účinky ľadu a ostatné pomalé procesi. Zarážajúce je to že dvaja vedci z tej zostavy ani neboli v Channeled Scabland!
Samozrejme, že na tom stretnutí nikto nezmenil svoje zmýšlanie. Bretz
pokračoval zo svojim tak zvaným katastrofickým skúmaním a stale sa stretal
z oporovaním. Sám Bretz povedal že jeho kacírstvo muselo jemne ale silno
výjsť na povrch.18 Potom geologovia našli dokazi o jednom starovekom jazere ktoré pravdepodobne bolo zdrojom podvodných vod ktore vyprali
Channeled Scabland19 a napatie sa zmenšilo lebo viacej vedcov uznávalo
Bretzove vysvetlenie.
V konečnom dosledku údaje zo stien vyhrali. Roku 1965 Medzinárodné
udruženie pre kvartérné výskumy organizovalo výlet do téj oblasti aby preskumali dokazy. Bretz ktorý nemohol byť prítomný dostal telegram z gratuláciami ktorý končil vetov: Teraz sme všetci katastrofisti.20 Niekoľko rokov
neskoršie, Bretz dostal Penrose medailu, najprestížnejšie uznanie geologické v USA. Katastrofizmus a Bretz vyhrali. Moderný Noe a nežiadaný
potop, sú pomstený.
Do stredu 20. Storočia málo ľudí sa odvážilo navrhnúť ostatné katastrofické udalosti aby sa vysvetlili steny a fosílie ktoré sa tam náchadzali. Možeme sa podakovať dinosaurom za smrtelný úder uniformizmu. Kam zmizli
tie všetky organizmy? Predstavene boli rozne nápady: jeden vedeckí časopis napočital 40 možnych dovodov od ich hluposti až po zmenu gravitačnéj
konštanty.21 Potom v roku 1980 nobelovec Louis Alvarez z Berkeley Campus
of the University of California a ostatný22 dali návrh že neobičné rozloženie
obilie elementov iridiuma v depozitoch na vrhu doby Krede(na vrhu Me122
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zozoika na fotke 5.1) pochádza zo asteroida ktorý pobil dinosaurov. Ten zaražujuci nápad bol populárny zvlášť médiam a geofizikom, ale z druhéj
strane vedci, paleontolozi ktorý skúmajú fosílie mali rezervy. Niektorý pochybovali o asteroidnom výklade lebo niektorý dinosauri skoréj zmizli postupne a bolo náznakov aj na sopečné erupcie a veľké požíare a rast
teploty ktorými sa da vysvetliť zánik dinosaurov.23
O detailoch debát sa aj daléj hovorí ale dvere katastrofizmu sú šíroko
otvorené. Tá zmena je charakterizovaná ako “veľký filozofický prielom”24
a ona povoľuje možnosť odhaľenia celí zápis na stenách. Uznáva sa že
“hlboká úloha veľkých buriek sa cez geologickú historiu pozná viac a viac”.25
Jedengeológ hovorí o “extremnych udalostiach... takveľkých a zničujúcich
ktoré neboli, a pravdepodobne ani nemôžu byť, vedecký pozorované”.26
Katastrofizmus sa vrátil na scénu a to nie klasický Katastrofizmus od pred
dvoch storočí, kde biblická potopa bola dominantý geologický faktor. Dnes
sa zvažujú mnohé vrstvi katastrofizmu ale sa predpokladá že medzi nimi
ubeho veľa času. Na identifikovanie nového prúdu katastrofizmu sa použivanázov neo katastrofizmus. (nový)
Doležitejšia je lekcia ktorú sa možeme naučiť ztých zmien vo výklade.
Tisícročia myslitelia brali katastrofy ako normálny dielhistórie zeme. Potom
viac ako 100 rokov katastrofy boli doslova vymazané z geologickych výkladov. Zmeny sa museli vykladať ako postupné a dlhoročné. Terazsú veľké
katastrofyopäť vítané. Niekedy sa može stať že staré a odhodené nápady
možu byť správne.

Geologický stlpec - čo to je?

Na zemi nenájdete miesto kde by sa nachádzali všetky vrstvy stien a vysoký stĺp ktorý je geologický stlpec. Geologický stlpec je ako mapa, často
prezentovaný vo formáte vertikálneho stĺpca. Ilustrovaný je malý diel geologických vrstiev ktoré sú zložené jedna na druhú, a ukazuje sled a hlavné
časti rozšírených vrstiev stien ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme. Najnižšie vrstvy toho stĺpca ktoré by mali byť nahromadené prvé, nachádzajú
sa na dne a najnovšie na vrchole. Geologický stlpec má veľkú úlohu pri diskusiách o Bohu a čase.
Ako to zvyčajne býva pri skúmaní prírody, je to komplikovanejšie ako čo
náš rozum môže pochopiť. Často niektoré časti geologického stĺpca chýbajú
na niektorých lokalitách: môžeme povedať že chýbajú lebo ich nachádzame
na iných lokalitách. Kompletný geologický stlpec bol stváraný pozorným
zoradením stien a fosílií nájdených v nich, od jednej lokalite k druhej. Obrázok 5.1 dáva širokú schému geologického stĺpca a niektorécharakteristi123
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Obrázok 5.1. Hlavné diely geologického stplca vľavo a príklady reprezenčných organizmov vpravo. Pozrite si kontrasty medzi prekambriumom ktorý má málo drobných organizmov a Fanerozoika nad ním, ktorý má mnoho rôzných obrovských organizmov.
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kyfosílii ktoré boli nájdené na rôznychúrovní. Číslice vľavo označujú geologické doby ktoré sú všeobecne prijaté ale sa aj vážne spochybňujú. Zvážime jednu z tých námietok na konci tejto kapitoly. Na zemi pravdepodobne nie je miesto z kompletným geologickým stĺpcom ale sú miesta
kde sú hlavné časti dobre predstavené. Jeden z výrazných faktov geologického stĺpca je ostrý kontrast fosílii medzi dolnými prekrambiriskymi
vrstvami a hornými fanerozojskymi vrstvami. (obrázok 5.1). v tej nižšej časti
sa nachádzajú len malé, zvyčajne mikroskopické organizmy a tí popredný
sú väčšinouohraničený na horný diel. Tento kontrast by sa nedal očakávať
od postupnejevolúcii, a o ňom budeme rozprávaťneskôr. Je vidno aj rastúci
trend ku komplexnosti organizmupokým ideme hore cez fenerozojsky diel
a niektorý evolucionisti to považujú za silným dôkazom pre vývoj trvajúci
milión rokov.
Niektorý kreacionisti predpokladajú že geologický stĺp opakované údaje
stvárania v dlhej dobe, druhý zase považujú že biblická potopa bola hlavná
udalosť ktorá svojim rýchlim a katastrofickým prejavom stvorila veľkú časť
geologického stĺpa. Oni považujú že malé zvýšenie zložitosti ako ideme
hore geologickým stĺpom, odráža sled pôvodnejdistribúciiorganizmu pred
potopou.27 Tretí kreacionisti akú koľ vek platnosť geologického stlpa,28
pokým sa iný nezhodujú z tým stavom.29

Tak málo času v geologickom stĺpe na výskyt životu

Evolucionisti závisia od mnoho času za neuveriteľné udalosti ktoré predpokladajú. Tú závislosť dobre opísal nobelovec George Wald, ktorý hovoriac o dvoch miliardách rokov na vznik života hovorí:”z tak málo času
nemožné sa stáva možné a možné sa stáva pravdepodobne a pravdepodobné sa stáva isté. Musí sa len čakať:len čas robí zázraky.”30 Žiaľ pre evolučný model, doby jak sú 15 miliárd rokov predpokladanej starosti
univerzum uvôbecnepomáhajú keď ich posúdime vediac chémiu života a
matematiku pravdepodobnosti. V 3 kapitole sme hovorili o veľmimalej
pravdepodobnosti aby sa formoval malý proteín a malá bunka náhodnou
udalosťou. Ale ak máme veľa času, čo by dopustilo mnoho pokusov, vyzerá
to tak že sa zväčšuje pravdepodobnosť evolučného úspechu. Ale keď sa
jedná o začiatok života, pravdepodobnosti sú veľmi malé a potrebný je čas
taký veľký aby sa následky miliardy rokov geologického obdobia všimli.
Sám čas nečiní zázraky ako evolucionisti dúfajú. Keďdôkladnézhodnotíme,
prichádzame do toho že evolúcia ma málo času v porovnaním s tým koľko
potrebuje. Tu sú dva príklady ktoré ilustrujú koľko času je potrebné na
jednu proteinsku molekulu.
125

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 126

Keď som bol študent, jedna z mojichobľúbených kníh bola Human Destiny francuzkého biofyzika Lekonta di Nuja. Tá kniha predstavuje viac nezvyčajných a náročných otázok o tradičnom pohľade na výskyt života. Na
začiatku tej knihe di Nuj diskutuje o vzniku života dáva kalkulácie o priemernom čase potrebný na vznik jednej proteinskej molekuly. Vo svojom
konzervatívnomprístupe na tu otázku, on používa čísla štedré pre evolúciu.
Počnúc od počtu atómov, ktorý je ekvivalentný ich počte na našej zemi, on
odhaduje že je potrebne 10242 rokov aby vznikol jeden špecifická proteinska
molekula.31Teraz sa zem počíta že je stará 5miliard rokov(5x109) a každá číslica v exponáte 242 množí to číslo desať krát. Ak by ste aj mali neobmedzený čas mali by ste priemerne jednu špecifickú vrstvu proteinskej
molekuly na každých 10242 rokov, však nemôžeme očakávať aby proteinska
molekula trvala dlho pri primitívnych podmienkach takže je celkom nemožné akumulovať mnohé potrebné molekuly. Potrebné vám je mnoho
proteinskych molekúl pre život. Možno si pamätátetabuľky 3.1 kde drobný
mikrób Escherichia coli má 4.288 rozličných vrstiev proteinskej molekuly.
Tie rozličné vrstvy sa replikujú mnoho krát pre viac ako 2.400.000 proteinskich molekúl v jednom mikrobe a má mnoho krát početnejší počet iných
organskych molekúl ktorésú taktiež potrebné. Ale toto nie je najmenší organizmus o ktorom vieme, ale o ňom vieme viac ako o týchmenších. Pre
najmenšiu formu života akú poznáme, aj ďalej potrebujeme stovky rozličných vrstiev špecifických proteinkych molekúl, takže nekonečný čas ktorý
sa snaží akulumovať delikátne proteinske molekuly nevyzerá ako možné
riešenie. Teda potrebujete všetky tie molekuly dostať na jedno miesto. Ako
ilustrácia, ak máte všetky časti auta rozdelené po celej Zemi oni sa po viac
miliárd rokov nespoja aby vytvorili auto.
Niektorý evolucionisti tvrdia že, lebo organizmy majúrôzne vrstvy proteinskich molekúl, hociktorá z tých molekúl mohla byť tou prvou proteinskou molekulou a preto ta prvá molekula nemusí byť tak špecifická. Sú dva
problémy pri tomto návrhu. Prví, on môže byť platný iba krátku dobu na
začiatku života lebo pri procese usporiadaní života veľmi skoro bude potrebovať špecifický molekúl aby spolu vytvorili zmysluplné usporiadanie
ktoré bude fungovať. Druhý, proteíny sú veľmi komplikované, celkový
počet32 možných druhov proteinskych molekúl je 10130-, to číslo je také
veľké že šanca aby vznikol ktorýkoľvek druh špecifickej molekuly, nájdených
v najjednoduchšom mikroorganizme je rovnaký nuly. Spomeňte si že je iba
1078 atómov v celom univerzume.
Druhé štúdium molekulárneho biológa Herberta Jokiho33 z Berlki kampusu na univerzite Kalifornia nedáva optimistickejšie výsledky od di Nuj.
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Joki do istej miery dáva istú otázku že za aký čas sa formuje špecifická proteinská molekula. On zapája vyspelejšie matematické informácie a predpoklady, ale namiesto toho aby začal od atómov ako di Nuj, on jedná iba z
otázkou času potrebného aby sa vytvoril proteín z aminokyselín ktoré sú
už prítomné. Z toho vyplýva kratší čas ale je aj ďalej extrémne dlhý. Číslo
ktoré dáva di Nuj odráža to čo sa očakáva na pôvodnej Zemi. Joki tvrdí že
predpokladaná “polievka”34 bola veľkosti dnešných oceánov a obsahovala
1044 molekúl aminokyseliny.35 Jeho výpočty ukazujú na to že by v tej polievke bolo potrebne 1023 rokov aby sa formoval špecifická proteinska molekula. Teraz, keď´ je predpokladaná starosť Zeme menej jak 5 miliárd rokov
(1010 rokov), ukazuje sa že je starosť 10.000 miliárd krát menšia od času
pre vytvorenie jednejšpecifickej proteinskej molekule. Môže sa zobrať že
sa proste náhodou tá potrebná molekula formovala na začiatku tohtodlhého obdobia, ale vtedy mate iba jednu molekulu, a priemerne jedna špecifický druh sa formuje raz za 1023 rokov. Geologické obdobie je proste
krátke.
Samozrejme, nemáte ani hore spomínaných 5miliárd rokov aby sa formoval prvý proteín, a ešte na to začiatok života na škole. Dnešný vedeckí
scenári o predpokladá že je Zem stará 4.6miliárd rokov, a že povodne bola
taká horúca že sa musela chladiť 0.6 miliárd rokov.36 Podľa niektorých vedcov život nastal ešte pred 3.85 miliardy rokov37 ale tie dôkazy sú sporné.
Mnohí vedci sa zhodujú že na základe dôkazu uhlíka izotopu viazaných za
život, aj diskutabinych fosílnychzistení, život na Zemi nastal pred 3.5miliárdy rokov. Dokaz uhlikovich izotopov je založený na fakte že živé bytosti
majú sklon vybrať si ľahšie formy uhlíka (uhlík12) skorej ako ťažšie formy
(uhlík 13-14) a ten výber sa nachádza v stenách. Ale príčinou tým výsledkom mohla byť kontaminácia uhlíka ktorý pochádza zo života na iných
miest. Aby sme boli štedrý ku evolúcii, môžeme povedať že by, podľa tých
vedcov, prví život mal nastať za menej ako pol miliarde rokov, medzi 4 a
3.5 miliárd rokov. Ten čas je len desatina z 5 miliárd rokov spomínaných v
našich výpočtoch. Vzhľadom tým neuveriteľným udalostiam ktoré sa berú
do úvahy, tie malé nastavenia neprinesú žiadny rozdiel. Proste nie je dosť
času.
Pri takých výskumoch pravdepodobnosti stále sa môžu navrhnúť iné
predpoklady a podmienky aby sa zvýšili šance, ale keď sa stretnete s nemožným, ťažko je nepovedať že je fakt problém a treba hľadať alternatívu.
Viac vedcov to robilo a predložilo iné modeli o ktorých sme hovorili skorej.38
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To sú všetko neuspokojace odpovede lebo nedávajú riešenie pre ten
istý problém týkajúci sa molekúl, a komplexných integrovaných špecifických požiadaviek. Ďalej nie sú iba proteíny to čo treba vysvetliť: tu sú aj
tuky(lipidy), uhľovodíky: ale všetky sú relatívne prosté v porovnaní z DNK
ktorá dáva nevyhnutné informácie pre život.
Z otázkou o výskyte života sú viazané aj nedávne diskusie o identifikácii
ranného života. Silné “dôkazy” najstaršieho života na Zemi sa stáli predmetom sporu vo vedeckých žurnálov.39 Za to čo veda kedysi považovala za
jednoduché, fakty to obrátili na niečo iné. Jeden z vedcov komentuje túto
tému: za každú jednu interpretáciu a vysvetlenie stoji z opačnej strany celkom iná interpretácia.40 Ukazuje sa že niektoré zo stien pri ktorých sa objavil prví život vôbec nie sú také ako za čo boli považované, a že sú fosílie
ktoré vypadajú jak fosílie ale sú vlastne niečo iné. Tento posledný problém
je charakteristickí pre väčšiu časť predkamburimske obdobie. Len niekoľko
nálezov sú neodporované: jeden výskumník informuje o skoro 300 rozličných druhov ktoré sú podozrivé alebo falošné skameneliny.41 Toto nie je
oblasť kde povrchne prijímate to čo čítate vo vedeckej literatúre.

Kamburimska explózia: veľký tresk?

Naznačujú fosílne zápisy zo stien, že život postupne vyvinul v priebehu
3.5miliárd rokov? Absolútne nie! Ako sme už hore spomínali, väčšina paleontológov-vlastne vedcov ktorý skúmajú fosílie-verí že život nastal pred
3.5 miliárd rokov. Zaražujúce je to že počas najväčšej doby toho času od
vtedy nie je žiaden evolučný pokrok. Údajných tri miliárd rokov potom, čo
je päť šestín evolučného obdobia, väčšina organizmov je zložených iba z
jednej bunky (obrázok 5.1). Dlhé predkamburské obdobie nevykazuje
žiadny porast zložitosti.
Keď stúpate cez geologický stlpec, zrazu , keď objavíte farenoziku časť,
dostanete sa do toho čo evolucionisti nazívajú Kamburimska explózia(obrázok 5.1 a 5.2, KaňonColorado, šípka vľavo), kde sa zrazu objavuje veľa základných živočíšnych druhov. Tie druhy sa nazývajú kola a predstavujú
rozličné hlavné skupiny kráľovstva zvierat. Tie skupiny sú definované veľkýmirozdielmi vo svojom telesnom pláne. Známe príklady rozličných kola
sú kola slimákov(mäkkýše), hubky, morské hviezdy(ostnatokožce), a živočíchyktoré majú chrbticu ktoré majú ryby a aj vy aj ja (hordati).
Niektorý zástancovia evolučnej teórie hovoria len o 5 do 20 miliónov
rokov pre túto Kamburimskú eksploziu,42 ale časové hranice sú slabo definované. Primerane, keby evolučné obdobie bolo jedna hodina, základ fosílnychživočíšnychkôl by sa objavil za menej ako minútu. Časová súvislosť
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pre Kamburimsku explóziu daný je do grafu na obrázku 5.3 (čierna šípka)
a na obrázku 5.1 (dolná čierna šípka). Samuel Bauring z Massachusetts Institute of Technology ktorý je odborník na určenie veku stien, komentaruje:
Rád dávam otázku mojím kamarátom biológom, Aká rýchla môže byť evolúcia skorej ako čo sa začnú cítiť nepríjemne?43 Jedno obsiahle štúdium44 o
fosílnej distribúcii informuje že len jasne definované plány živočíšnych kôl
(Cnidaria, Porifera a jeden druh stopy červa) objavujú sa v Predkamburimskom období a to nie dole ale blízko Kambruimskym vrstvám.45 19 fosílnychtelesnýchplánovkôl sa objavuje v Kambriumskom období (50milionov
rokov) a len 6 v ostatných v neskorších geologických období ktoré predstavujú pol miliarde rokov.
Idúc vyššie cez fosílny zápis nachádzame menšie explózie, ako napríklad
“Paleoceanska placentárna explozia”46 väčšinamoderných cicavých skupín.
Nachádzame istú situáciu aj pri väčšine živýchvtáčích skupín. Podľa klasického geologického obdobia tie explózie trvali 12 milionov rokov každá. Tu
je sotva času na všetky predpokladané zmeny. Jeden druh je typický vo fosílnom zápise až do niekoľko miliónov rokov, a podľa tých dôkazov je času
iba na desiatky sukcesívnych druhov ktoré by vytvorili rôzne typy cicavcov
a vtákov. Rozmýšľajúc o krátkom čase na evolúciu tak veľa druhov cicavcov
jeden evolucionista hovorí že je to “proste absúrdne”47 a ako riešenie navrhuje jeden druh rapídnej evolúcii. Druhý evolucionisti sa pokúšajú to vyriešiť navrhujúc že sa nový druh “vyvetvila” z výskytov fosílnych druhov
veľmi skoro, menšiac tým čas ako pohľad z druhého uhla. Medzitým aby
sa tento časoví paradox významne zmenšil, musí sa postulovať ohromné
množstvo šťastného “vyvetvenia” a očakával by sa hojný fosílny zápis ktorý
by potvrdzoval tieto aktivity ale zrejme také niečo neexistuje.48 pokusy aby
sa tie explózie vysvetlili na ten spôsob sú v tej kategórii so špeciálne pripravenými spormi.
Náhle objavenie hlavných druhov zvierat a bylín skorej sa podobá na
Božie stvorenie ako postupný evolučný vývoj. Evolúcia potrebuje veľa času
na aby do neho zmestila v podstate nemožné udalosti potrebné na vývoj
rôznych životných foriem. Medzi tým mnohé fosílne druhy sa náhlo objavujú a ťažkodopúšťajú aký koľ vek čas. Z druhej strany tí ktorý sú náchylnýhypotézy o Bohu považujú Kambriumsku explóziu ako dokaz Božejstvoriteľnej kapacity. Niektorý špecifický vykladajú ako dokaz o prvej skupiny
organizmov pokrytýchveľkoupotopou.
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Obrázok 5.2 Veľký kaňon rieky Colorado. Šípka vľavo ukazuje na lokaciu Kambriumske
explózie. Vrstvy nad šípkou sú predkambruimské, tie na tým sú farenzojski. Šípka vpravo
ukazuje na predpokladanú prázdnotu od 100milionov rokov v geologickom stĺpe. Tu chýbajú Ordovícium a Silur ale dolná vrstva vyvíja malú eróziu.

Nový evolučný trend: Kladistika

V Biológii prebieha jedna tichá revolúcia o ktorej verejnosť si nie je ani
vedomá. Náš obyčajný pohľad na organizmy a ich klasickom triedení mení
jeden “postupne evolučný spôsob pozerania sa na prírodu”.49 To je veľmi
rozdielny spôsob výkladu rozmanitosti organizmov ktoré nachádzame. Návodný evolučný pôvod organizmu a nie jeho výzor sa stáva rozhodujúcim
faktorom triedení organizmov. To dovoľuje evolucionistom tvrdiť že sú vtáci
dinosaurí, lebo sa domnieva že tie dve skupiny delia viac jedinečných charakteristík (vyvedených faktorov a sinapomorfiu) jedna z druhov ako z
ostatnými.50 V nových štúdiách uvádzané sú sofistikované vylepšenia v analýzy, s dôrazom na jedinečné charakteristiky ako napríklad dlhé kosti, atd,
ktoré sa nenachádzajú pri ostatných skupín. Toto je v rozpore z pohľadom
na celkové všeobecné charakteristiky ktoré bolo bežné pri triedení organizmov akésú vtáky a hady.
130

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 131

Obrázok 5.3. Evolučná časová skala. Čierna strelica poukazuje dobu kambrickej explózie
kedy sa po prvý krát zjavuje vôčšine fosilnych živočíšnych pozostatkov.
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V týchto porovnaniach sa zvažuje veľké množstvo faktorov a pri živých
organizmoch sa ako hlavný kritérium sa často objavujú podobnosti v DNK.
Počíta sa že čo je väčšia podobnosť DNK v dvoch skupín organizmov, bližší
je evolučný vzťah medzi nimi a menej času ubehlo ako sa vyvinuli jeden
od druhého. To vypadá rozumne ak predpokladáte evolúciu. Ale podobnosti v DNK je niečo čo by sa očakávalo od Božieho stvorenia. DNK určuje
aký organizmus bude a je zrejmé že podobný si organizmy budú mať podobnú DNK, a čo sú podobnejší to bude aj DNK podobnejší či organizmy
sa vyvinuli alebo boli stvorené.
Niekedy sa evolučné vzťahy ilustrujú poviazanými čiarami na diagramoch zvaných kladogrami ktoré môžu byť v rôznych tvaroch a výkladoch.
Na tých diagramoch, evolučné poviazane organizmyformujú skupinu nazvanú klad, ktorá môže byť v akejkoľvek veľkosti v závislosti na to o ktorýchcharakteristikách hovoríme. V krajnosti, ak používate tie pravé a
jedinečné charakteristiky, môžete vytvoriť obrovsky klad so všetkými organizmami a to sa zhoduje s evolučným myslením že sú všetky živé formy
poviazané. Obrázok 5.4 je zjednodušený kladogram živých bezstavovcov.

Obrázok 5.4. Ilustrácia jednoducheho druhu kladograma ze živých stavcov. Pre evolučnú
teóriu sa považuje že sa odohrava na hore cez diagram ku živím vrstvám ilustrovaným
na vrchu. Slová pozdĺž linajky označujú vznik nových špecifických charakteristík. Pozrite
si, že v danom modele osobnost teplokrvnosti W, vyvýja sa nezávisle na vtáky, cicavce
paralelným vývynom. Ako sa zvažuje viacero charakteristík rozličných skupín, predpokladajú sa rozlične zložitejšie vzťahy. Plazy sa viac nepovažujú platnou skupinou.
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Oni sú známy príklad a tento kladogram je využitý aby sa zaviedol koncept
do jednej paleontološskej učebnice. Jedinečné charakteristiky sa navrhujú
počas prechodu cez kladogram. na tom diagrame sa názov “tetrapodi”
vzťahuje na končatiny všetkých skupín keď sledujete vyššie od toho bodu.
Ale reálny obrázok je trochu komplikovanejšia. Keď´ sa pobavíte v podrobnosti z jedinečným charakterom vo vnútri bezstavovca dostáva sa celkom
iný a kompleksnejši vzťah na bezstavovcov ako ja na obrázku 5.451 Napríklad, tradičná klasa hmyzavcov (jašterice, krokodíl, korytnačky, hady) sa nepovažuje ako validna skupina(klada) lebo delí veľa spoločných vlastnosti z
ostanými skupinami, obzvlášť s vtakmy.52 Je potrebné poznamenať že nediskriminované použitie jedinečných charakteristík, ktoré sa považujú za
veľmi dôležité, môže navrhovať osobné vzťahy ako je napríklad ryba Dvojdyšník, ktoré sú ryby z neobičajnymi pľúcami, bližšie kravám ako rybám.53
Kladogrami zvyčajne na diagrame ukazujú na jedinečné faktory ktoré
považujeme pre dôležitý pri určovaní navrhnutého tvaru evolúcie. Výber
týchto faktorov je dôležite a často sa pre podobné charakteristiky ako napríklad oko ryby a oko kalmara ktoré majú tú rovnakúštruktúru, proste sa

Obrázok 5.5. Ilustrácia jednoduchého kladodiagramu pre vzťahy dámských klobúkov.
Evolučná teória by sa vyvijala hore cez diagram. Všimnite si že odstavce R, sa vyvyjajú
nezávisle dvakrát pre odvojejné typy klobúkov paralelnou evolúciou. Tento diagram ilustruje že môžete vytvoriť kladogram pre mnohé iné veci ako čo sú napríklad aj dámske
klobúky. Niekotrý zástancovia evolučnej teórie vytýkaju že kladogrami nemusia nutne
predstavovať evolučné vzťahy, ale to často dávaju do záveru.
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berie že viackrát evoluirali nezavistle jedna od druhej(paralelná evolúcia)
a odtiaľ nie sú poviazané. Ten druh rozmýšľania nesie mnoho hádaní pri
určovaní evolučných vzťahoch. Z druhej strany, kladogrami môžu byť veľmi
sofistikovaný a predstavovať komplikovaný proces ktorý pozorne analyzuje
jedinečné podobnosti medzi skupinami organizmov použijúc najkratšiu
cestu aby predstavili tie vzťahy. Reálnyproblém s kladogramami je to že tie
vzorce neznamenajú že sú tie organizmy nutne evoluirali a navrhnutý alebo
iný spôsob, a to niektorý z evolucionistov potvrdzujú, medzitým evolúcia
sa predpokladá. kladogrami poukazujú na jedinečné podobnosti a nie na
evolúciu. Môžete hrať kladogram “hru” z čim koľ vek ako napríklad hračkami alebo iné. Obrázok 5.5 ukazuje na evolúciu ženských klobúkov ale
všetci vieme že oni neevoluirali jeden z druhého a ani že mali jedného spoločného predka, oni boli dizajnované. Realita vzťahov organizmov môže
byť iná od toho čo ukazujú kladogrami.

Zanedbávanie fosíli

Druhý nedávny trend je obzvlášť poviazaný z časom. Hoci nám fosílie
dávajú najlepšie indície ktoré máme o minulosti života na Zemi, výskumníci
ignorujú úplne dôkazy z fosílneho zápisukeď im to vyhovuje. Z tým sa nezhodujú všetci a preto je ten trend dôvodom mnohých sporov. Pokým
jeden odborník považuje že “nepovažujeme čas obzvlášť závažným” pokým
zase druhý opatrne hovorí že je “toľko toho až je už horúci vzduch”.54 Za
toto sa môže ukázať že je veľmi zlý nápad. Nevieme akým smerom pôjde
veda ale ten trend je proste alarmujúci.
Ten nový prístup dovoľuje evolucionistom aby vysvetlili problémy ako
sú Kambriumska explózia, lebo v ich paradigme55 DNK tvrdí že živočíšne
kola evoluirali jeden z druhého oveľa skôr.56 Nápad je taký že zmeny v DNK
sú pomalé, kola museli evoluirať skorej ako čo sa fosílie objavujú v stene.
Toto sa hraničí z vedou bez faktov.
Aby sa určilo akou rýchlosťou mení DNK,používajú sa molekulárne hodiny ktoré sa často používajú za predpokladaný geologický čas aby určili
rýchlosť zmien. Bohužiaľ pre molekulárne hodiny sa ukázalo že sú nespoľahlivé.57 výskumníci hovoria o “extrémnej variácii rýchlosti v molekulárnych hodinách”58 a že “problémy stanovenia presných bodov kalibrácie,
presne založených fylogenetických, a presný odhad dĺžky vetvy zostávajú
hrozné.”59 Vážený paleontológ James Valentine z Berlki kampusu na univerzite Kalifornia hovorí “žiaľ, rýchlosti molekulárnej evolúcie nie sú podobné hodinám: rozličné časti molekúl evolujú rozličnou rýchlosťou.
Molekuly vnútri istej línie pôvodu časom kolíšu, rozličné molekuly evolujú
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rozličnou rýchlosťou a homológne molekule v rozličných taxonoch evolujú
rozličným tempom.”60
Aj napriek tým nedostatkom, navrhuje sa že evolúcia niektorých živočíšnych základných druhov sa stala ešte pol alebo aj miliardu rokov pred
Kambriumskej explozie:61 ale fosílie z toho obdobia sa nenašli. To obdobie
je dlhšie od predpokladaného času na evolúciu organizmov od Kambriumskej explózie až po dnes. Paleontológovia ktorý skúmajú fosílie a dávajú
pozor na ich dôležitosť, sú rezervovaný so svojimi tvrdeniami koľko pred
Kambriuma kambriumske zvieratá sa vyvinuli jedna z druhej. Spamätajte
sa že baza Faneorozoika miesto kde mate kambriumske vrstvy a Kambriumsku explóziu, aj tu nachádzate veľa rozličných vrstiev dobre zachovanýchživočíšnychdruhov-ale pod tým doslova nič nie je. Aby vysvetlili
náhlu objavu, evolucionisti vydávajú hlásenia o zrietkavym drobnýmfosíliám a podozrivým zvieracím stopám nájdených v Prekabriume. Medzitým,
ak došlo do evolúcie živočíšnychkôl pred Kambriumskej explózie, mali by
existovať tisíce predkambrumskych živočíšnychfosílii ale doslova ani jeden
neexistuje.
Deprimujúce je vidieť jednu časť výskumníkov že ignorujú v podstate
dobre informácie ktoré máme o distribúcii fosíliipokým sa dejú tie nové
trendy v evolučnej klasifikácii. To že toľko vedcov to robí hovorí o tom že
ako vedou môžu posúvaťteórie a nie fakty z prírody. Viac ako pol storočia
dozadu Richard Lull,známy paleontológ a riaditeľ svetovo známeho Peabody Museum na Yale University, pozdravil fosílie ako “konečný súd keď´
sa obžaluje evolúcia”.62 To možno bol prípad vtedy ale teraz keď´ fosílny
zápis predstavuje závažné problémy pre evolúciu, existuje trend aby sa ignoroval. Konečný súd pre evolúciu len keďpodozrivé použitie údajných molekulárnych hodín a nepopierateľný predpoklad že evolúcia bola.

Chýbajúce články

Keď pozeráte na rad skalnatých vrstiev nachádzate stovky fosílnychkorytnačiek, niektoré sú dlhé až cez 3 metre. Potom pod najspodnejšou korytnačkou nenachádzate na evolučné články medzi korytnačkou a údajným
predkom v podobnosti so jaštericou. Korytnačky sú iný druh zvierat a náhle
sa objavujú. Rovnako je v tomu v prípade aj z fosílii tých hrozného letiaceho
hmyzu nazvaných pteozaurusi, ako aj z fosílii netopierov a mnohým iným
druhom ktoré sa objavujú náhle v Kambriumskej explózii (obrázok 5.1).
Evolučný problém Kambriumskej explózie nie je iba to že sa naraz objavuje
množstvo živočíšnychkôl, praktický zrazu, ale aj to že pod Kambriumskej
explózie sa nenachádzajú žiadne fosílie prechodných foriem z ktorých by
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sa vyvinuli. Aj druhé veľké skupiny živočíchov sa objavujú náhlo v fosílnych
zápisoch. Zase, ak sa oni fakt vyvinuli, mali by sme nájsť fosílie sprostredkovateľov pod nimi, z času keď´ evolúcia pomáli vyvíjala veľké množstvo
rôznych kol.
Charles Darwin si bol vedomý toho problému, a úprimne pripustil vo
svojej knihe Pôvod druhov:”ale rovnako ako tento proces vyhladzovania
konal vo veľkom meradle, tak aj počet prechodných druhov, ktorý skôr existovali na Zemi, je naozaj obrovský. Prečo potom nie je každá geologická
formácia alebo vrstva plná takých prechodných článkov? Geológia určite
neodhaľuje žiadny tak stupujúci organický reťazec: a to je možno najvýraznejší a najťažší argument proti mojej teorii”.63 Darwin potom na mnohých
miestach vysvetľuje že nemáme prechodné články lebo sú geologické zápisy tak neperfektné. on hovorí o častiach geologického stĺpca ktoré chýbajú na mnohých častiach Zeme a mimochodom poukazuje aj na výraznú
charakteristiku že vrstvy ktoré ležia na tých prazdnotách(medzerách) nevykazujú dôsledky pôsobenia času. Robiac to, on neúmyselne kladie značný
problém pre dlhé časové obdobia pre pomalý evolučný proces ktorý tvrdí.
Môžete povedať že máte medzeru v geologickom stĺpci lebo chýbajúce
časti, hlavne charakterictiské fosílie, sa našli inde na Zemi. ĎalejDarwin hovorí o “mnohých zaznamenaných prípadoch formácie ktorá je vhodným
spôsobom zahrnutá, poobrovského časového intervalu, druhou a neskoršou formáciou, a že ta vrstva pod nepretrpela žiadnu eroziu.”64 Výrazom
“vhodným” Darwin mysli na to že vrstva hneď´ pod tou medzerou, za ktorú
sa predpokladá že je oveľa staršia, a mladšia vrstva hneď´ na tej medzere
ležia v rovnom kontakte jedna z druhou. Keďže je dolná vrstva rovná je
dôkaz že “obrovský časový interval” ktorý on tvrdí nikdy ani neexistoval,
lebo nie sú žiadne stopy časového účinku aký je očakávaná nepravidelná
erózia. Geológovianazývajú tie veľké medzery, kde je pre nich málo alebo
vôbec dôkazov v skalách, parakonkordancia: a ak dôjde do miernej erózienazývajú ich diskordanciamy. Nedostatok erózie pri tých rovných medzier
ich robí ťažkými pre identifikáciu a treba pozorne skúmať fosílie aby ste si
ich všimli. Ako aj príslovečná diera v šišky, nie je nič čo by predstavovalo
tú medzeru: ale ich hojnosť, a hladkosť ich kontaktu, vážne spochybňuje
platnosť dlhých geologických období počítajúc aj zložitý proces radiometrijského datovania ktorý sa používa aby sa on stanovil.65
Adam Sedgwick, Darvinov starý profesor na University of Cambridge,
nemal žiadne problémy s dlhými geologickými obdobiami ale vážne pochyboval v evolúciu. On sa nezhodoval s Darvinovím náznakom že existujú
ohromné časové obdobia tam kde chýbajú vrstvy, ale dolná vrstva nie je
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erodovaná. Darwin sa ich snažil vysvetliť ako oblasti na dne mora, ale to
sa nezhoduje ani s fosíliami ani z druhom skál ktoré nachádzame pri tých
medzerách. V kritike zverejnenej v časopise “The Spectator”, Sedgwick nenápadne komentaruje “nemôžete urobiť lano zo vzduchových bublín” a
hovoriac práve o tých medzerách sa pýta “kde nám je dôkaz o akomkoľvek
ohromnom prúdení geologického času ktorý by vysvetlil tú zmenu?... Fyzické dôkazy sú proti nej. Aby obdŕžal nepodloženú teóriu, Darwin potrebuje obrovský tok časových obdobiach pre ktoré nemáme porovnateľné
fyzické ukazovatele.”66 Ten problém môžete ľahko vidieť v Grand Canyon
(obrázok 5.2 šípka vľavo), kde ordoviciumske a silurske obdobie, ktoré
predstavujú viac ako 100milionov rokov, chýbajú, a napriek tomu je tam
málo erózie vrstvy ktorá je pod tou medzerou. Sú aj iné medzery vo
vrstvách VeľkéhoKaňonu ale ako vidíte vrstvi v tej oblasti sú všetky rovne.
Kontrast medzi rovného dolného dielu tých medzier s brázdnym kaňonom
tvorí enigmu. Čas tvorí mnohé nepravidelné erózieaká sa nachádza tu ale
nevidíme veľmierózie pri tých medzerách.67 časom následky erózie sú ničivé. Na základe priemerných stôp erózie na Zemskej kôre, očakávalo by
sa aby ich povrch znižoval o 3km na 100milionov rokov a to je dva krát
hlbšie ako hĺbka Kanonu.68 Problémy ktoré mal Sedgwick z nedostatkom
dôkazov za dlhé časové obdobia predpokladané pri tých medzier zostávajú
nevyriešený.69 Každé krátenie geologickej časovej osiznamená menej času
na evolučné neuveriteľné procese. Dáta o medzerách silno svedčia o Biblickom stvorení a potope.
Skoro storočie neskôr, Darvinove obavy z dôvodu nedostatkuprechodnýchforiem sú ešte aktuálne. Od vtedy sme nazbierali ohromné množstvo
fosílií, a keď prechádzame cez geologické vrstvy, hlavné druhy sa náhlo objavujú a nevyzerá že časom vyvinuli od predkov. Niektorý výskumníci uznávajú ten problém. Paleontológ Robert Carroll, ktorý obhajuje evolúciu,
hovorí: „pre fosílie by sa očakávalo aby prezentovali stály rast v rozličných
formách ktorý bude viazať všetky druhy a hlavné skupiny v nepretržitom
spektre. Väčšina fosílii v dobrom stave, sa klasifikuje tak ľahko do malých
skupín ako živé druhy.“ Hovoriac o vlastnostiach rôznych druhov bylín on
hovorí že “ani náhodou nemožno dokumentovať postupnú evolúciu vlastnosti pri tých skupín“70 V pohľade na závislosť medzi teóriamipaleontológie
a biológie, David Kitts z University of Oklahoma komentaruje že “aj keďpaleontológia sľúbila že dá nástroje na pozorovanie evolúcii, ona pred evolucionistov postavila nepríjemnéťažkosti od ktorých je najhoršia prítomnosť “medzier“ vo fosílnom zápise. Evolúcia požaduje prechodné formy
medzi druhmi, a paleontológia ich nedáva.“71 Paleontológ T. S. Kemp z Uni137
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versity of Oxford potvrdzuje ten problémkeď hovorí že je “pozorovaná fosílna forma nevyhnutne nekompatibilná z procesom postupnej evolúcie.
Fosílie zriedkavo vypadajú ako čiary pôvodu jemne postavenejprechodnej
formy ktorá viaže predkov z potomkom.“72 On sa rozhoduje pre rôzne
možné vysvetlenia pre evolúciu a fosílny zápis.
Niektorý zástancovia evolučnej teórii, ako Stephen Gould z Harvardu,
navrhujú že sa evolúcia uskutočňuje v malých krokoch, a že počas rýchlych
skokov nezostáva mnoho fosílií na zápis(tkz. Model punktualného ekvilibriumaalebopretrhanej rovnováhy). Ale toto nerieši problém z ktorým sa
evolúcia stretáva vo fosílnom zápise, lebo reálny nedostatok sprostredkovateľa najvýraznejších je medzi veľkých skupín ako sú živočíšne kola, a ten
problém vypadá ešte horšie v kráľovstve bylín. Pri veľkých medzerách
medzi veľkých skupín organizmov očakávali by ste najviac sprostredkovateľov aby prekonali tie medzery, a práve tu nie sú.73 Tam kde by ste mali
nájsť mnoho malých skokov zápis je skoro prázdny. Napriek tomu, niektorý
evolucionisti, počítajúc aj hovorcu National Academy of Sciences, tvrdia
že sú mnohé od tých medzier vyplnené.74 Oni nie sú vyplnené. Je potrebné
poznamenať že nájdenie sprostredkovateľov nedemonštruje evolúciu: on
by mohol byť druhý stvorený typ z vlastnosťami ktoré evolucionisti tlmočia
ako sprostredokvaťeľské.
Zrejme že mnohí evolucionisti nechápu skutočný problém fosílneho zápisu. Oni ukazujú na izolované návrhy nepriamych dielov alebo foriem. To
nie je to čo potrebujú ukázať že sa evolúcia fakt stala. Doteraz sme identifikovali miliónov fosílií ktoré zachytávajú viac ako štvrť milióna rozličných
druhov. Čo ich viac nájdeme to je väčšia pravdepodobnosť že nedostatok
sprostredkovateľov je reálny fakt. Pri tak mnoho identifikovaných druhov,
samozrejme že by ste očakávali že sa niektoré považujú za sprostredkovateľov, je niekoľko príkladov a môžeme ich očakávať ešte. Ale tých niekoľko
príkladov málo dávajú tomu aby sa riešil problém evolúcie. V skutočnosti,
mnohí z nich nie sú skutočný sprostredkovatelia ale to čo nazývame mozaika, v ktorých organizmy vykazujú viac vlastnosti z dvoch skupín ktoré
údajne premostia, ale je každá charakteristika, ako čo je pierko alebo členok, plne rozvinuté, a nie prechodné podľa štruktúry.
Ak skutočne bola evolúcia, v ktorej sa organizmy skúšali vyvinúť počas
miliárd rokov, s očakávajúc málo úspechu a mnoho neúspechu, mali by
sme nájsť pevnú kontinuitu sprostredkovateľa, a nie iba sekundárne výnimky. Tá pevná kontinuita by sa mala v geologickom stĺpci výrazne objavovať hneď pod miestom kde sa veľké skupiny zrazu objavujú, ako je
Kambriumska explózia alebo miesto objavenia moderných cicavcov a vtá138
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kov. Malo by byť tisíce sprostredkovateľov tam kde sa nachádza iba jeden.75
Charles Darwin dal správnu otázku keď sa pýtal, “Prečo potom každá geologická formácia alebo každá vrstva plné takých väzieb.“76

Uzáver

Otázka aká dlhá bola minulosť začala mnoho otázok s hlbokými dôsledkami pre otázky existencii Boha a tiež s hlbokými dôsledkami pre to ako
veda funguje. Konfrontovaný sme s veľa protichodnými si závermi o čase.
Videli sme vo vede že koncept katastrofizmu bol najprv prijatý, potom odstránený a potom zase prijatý.
Malé rozdiely tvoria to či za evolúciou stoja miliardy rokov alebo nie.
Celé geologické počítanie času je neadekvátne. Ak veríte v stvorenie,77
potom všemocný Boh nie je ohraničený časom a nepotrebuje veľa času na
stvorenie. Evolúcii z druhej strany je potrebné oveľa viac času ako čo ho
pôvodne má. Nemá dostatok času ani na vývoj jedného špecifického proteinského molekula v rannej polievke a nech nehovoríme o problému evolúcie všetkýchrozličných druhov od mikróba do veľryby.
Nevyzerá že veda skúša nájsť Boha. Dnešný idealizmus je silná obrananaturalistickej evolúcie. Zanedbanie dôsledkov fosílneho zápisu, otázky či
je čas v geologickom stĺpci krátke na výskyt života, Kambriumske explózie
alebo nedostatok hlavných prostredníkov medzi hlavnými druhými fosílií,
všetko to ilustruje ako ľahko veda môže ignorovať fakty. Je rovnaké zmýšľaniekeď veda popiera dôkaz že Boh existuje? V ďalších kapitolách sa budeme venovať jednotlivýmvedeckýmatribútom.
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Kapitola 6

Módne trendy vo vede
Takmer každý môže byť vedcom;
takmer nikto nemôže byť dobrým vedcom.1
Larison Kadmor, biológ

Vzory

Môj profesor fyzickej geológie rozprával o udivujúcej, “skladačkovej”
zhode medzi východným a západným pobrežím Atlantického oceánu. Rozprával, že pred niekoľkými desaťročiami muž menom Vegener (Wegener)
predpokladal, že sa kedysi dávno Európa a Afrika nachádzali vedľa Severnej
a Južnej Amerike, a že medzi nimi nebol Atlantický oceán. Od tých čias sa
ten veľký superkontinent rozštiepil na menšie kontinenty, vytvoriac tak
medzi nimi Atlantický oceán. Profesor tiež spomínal, že si nikto túto ideu
nevšímal, aj napriek tomu, že bola zaujímavá. Nevedel, že o šesť rokov neskôr, geologická spoločnosť urobí zvrat z takmer úplného odmietnutia k takmer úplnému akceptovaniu Vegnerovej idei.
Nová myšlienka, že sa kontinenty posúvali, bola revolučná a ovplyvnila
mnohé geologické výklady, obzvlášť myšlienky o tom ako boli sformované
svetové kontinenty, hory a oceány. Všetky učebnice museli byť znovu prepísané. Žiť v časoch veľkého posunu v myslení bolo aj vzrušujúce aj vytriezvujúce. Vzrušujúce bolo preto, že bolo objavené množstvo nových
interpretácií a preto, že sa ukázalo, že Vegner, ktorý bol tak ostro kritizovaný
zvlášť Americkými geológmi,2 mal predsa len pravdu. Žiaľ, on umrel dávno
pred tým než boli jeho predpoklady uznané. Tento posun v zmýšľaní bol vytriezvujúci aj preto, že zanechal mnohých z nás v domnienke koľko zosmiešnených teórií sa onedlho stanú prijateľnou dogmou. Zmena presvedčenia,
že sa kontinenty posúvali bola dramatická a vážna. V diskusiách bolo často
zosmiešňovania a satiry. Pred tým, než bola akceptovaná nová teória, nemohli ste byť súčasťou geologického združenia ak ste verili tomu, že sa kontinenty posúvajú. Po tom, boli ste geologickým outsiderom ak ste si mysleli,
že sa nekĺzali po povrchu Zeme. Zdá sa, že dominovali sociologické faktory.
Zmätočné bolo to, že ako tak veľké skupiny vedcov mohli byť presvedčené
o tom, že sa kontinenty neposúvajú, a krátko po tom si boli tak istý, že sa
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posúvajú. Toto poukazuje na to, že sú vedci náchylný k tomu aby vystupovali
skôr ako zjednotené skupiny, ktoré sú oddané jedna druhej, alebo nejakej
myšlienke, než ako nezávislý výskumníci. Nerobia tak iba vedci; túto tendenciu vidíme aj v iných oblastiach napríklad v nacionalizme, politike alebo
v náboženstve. To môže mať vážne dôsledky na naše tlmočenie vedy. Je
veda neustály postup k pravde, tak ako mnohý vedci majú tendenciu veriť,
že je, alebo záleží na milosti spoločného správania sa vedcov kým sa posúvajú od jednej idei k tej druhej?
Zúčastnil som sa konferencie Medzinárodného združenia sedimentológov
(International Association of Sedimentologists) na ktorej boli predvedené
mnohé technické prezentácie o tom ako identifikovať a interpretovať štruktúry a rôzne zmeny ktoré sa časom dejú v geologických sedimentoch. Avšak
to, čo bolo pravdepodobne najdôležitejšou prezentáciou konferencie sa nezaoberalo spôsobom akým sa sedimenty správajú, ale tým, ako sa správajú
samotný sedimentológovia.
Pod názvom Módne trendy a modely v sedimentológií : osobná perspektíva (Fashions and models in sedimentology: a personal perspective)3, predseda združenia hovoril o vedcoch, poukazujúc na to, že majú tendenciu
presúvať sa s jedného moderného výkladu k druhému. Pozerajúc sa na minulé interpretácie o sedimentoch, ukázal na to, že niekoľko rokov vládne
jedna myšlienka, potom je niekoľko rokov stredobodom iná, ktorú zase vymení ďalšia atď. On tiež identifikoval to, čo napomáha tomu, aby sa idea
stala modernou. Zvlášť dôležité v nadobúdaní uznávania sú: časovanie, jednoduchosť a publicita. Je potešením vidieť, že popredný vedci rozpoznávajú
fakt, že aj iný činitelia, okrem kedysi údajného objektívneho hľadania pravdy,
môžu pohnúť vedeckým procesom. Populárne prijatie jednej myšlienky
môže odzrkadľovať správanie namiesto založenia na pôsobivých dôkazoch.
V roku 1962, Tomas Kun (Thomas Khun) vydal knihu, ktorú niektorý vedci
považujú za najvplyvnejšiu analýzu správania vedcov. S názvom The structure of Scientific Revolutions (Štruktúra vedeckých revolúcií)4 ona vyzýva
“nepoškvrnené vnímanie” vedy ako stály postup k pravde. Namiesto toho,
Kun vyjadril predpoklad, že je veda riadená skôr spoločenským správaním
vedcov, než faktami. Ako aj bolo očakávané, kniha bola kritizovaná z rôznych
perspektív, a niektorý vedci boli príliš nezaujatý. Niekoľko filozofov, vrátane
Maďarského vedeckého filozofa Imreho Lakatoša (Lakatos), pristúpili k záchrane vedy navrhujúc menej radikálny scenár, podľa ktorého sa vedecké
idey skutočne menia, ale viac na základe racionálnej korektúry než na základe spoločenského správania.5
Kun navrhol, že bežne vedci vykonávajú svoje prieskumy a sumarizujú
svoje závery pod vplyvom širokého konceptu, ktoré on nazýva vzory, formy.
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Vzory sú definované ako koncepty “ktoré dočasne poskytujú modelové problémy a riešenia”.6 Už či sú vzory pravdivé alebo falošné, vedci ich uznávajú,
aspoň na nejaký čas, ako pravdivé. Príkladom by bola evolúcia, alebo idea,
že sa kontinenty posúvajú. Prvotná prijatá idea o tom, že sa kontinenty neposúvajú tiež by bola vzorom. Nakoľko sa vzory akceptujú ako pravdivé, vysvetlenia, ktoré sa nezhodujú so vzorom sú považované za falošné alebo sú
protikladné údaje interpretované ako neobvyklé. Jednotlivci, ktorý navrhujú
idey mimo vzoru, taktiež sú neprijateľný. Takýto uzatvorený postoj smeruje
k obmedzeniu inovácie a napomáha k stálosti vzoru.
Úpravu údajov v rámci prijatého vzoru Kun nazýva normálnou vedou.
Občas sa objaví zmena vo vzore a to je nazývané vedeckou revolúciou.
Zmena presvedčenia, že sa kontinenty nehýbu k presvedčeniu, že sa hýbu
bola vedeckou revolúciou. Kun ocharakterizoval vedeckú revolúciu ako “skúsenosť obrátenia”,7 výraz, ktorý ho neučinil obľúbeným vo vedeckej komunite, ktorá objektivitu a rozum považuje za svoju značku. Transformácia z
jedného vzoru do druhého je zvyčajne ťažká, a môže predstavovať posun
alebo k pravde, alebo k omylu. Kunove zmýšľania sú možno extrémne a smerujú k minimalizovaniu úspechov vedy. No na druhú stranu, na základe toho,
čomu sa učíme z dejín vedy, jeho poňatie vzorov je vnímavá analýza správania vedcov.
Občas sa zmena vo vzore môže vrátiť späť k odmietnutému vzoru. Príklad, ktorý bol skoršie spomenutý je idea, že život môže nastáť spontánne
úplne sám od seba. Tá idea bola dlho všeobecne prijatá a potom bola odmietnutá skrze prácu Luja Pastera, a teraz je znova prijatá ako súčasť naturalistického evolučného scenára.8 Rovnako môžeme povedať aj o úlohe
veľkých pohrôm v dejinách Zeme (Katastrofická teória). Táto myšlienka bola
akceptovaná, odmietnutá, a potom znova akceptovaná.9 Každé hodnotenie
vedy musí brať ohľad na vplyv dominujúcich vzorov na závery ku ktorým sa
dostáva.

Vedci sú ľudia!

V časopise Edinburgh Review z apríla roku 1860. objavil sa dlhý a ostrý
anonymný posudok knihy Čarlsa Darwina Pôvod druhov. Mnohé Darwinove
názory boli spochybnené, obzvlášť progresívny rozvoj živočíšnych foriem prírodnou selekciou, kde prežili tí najvhodnejší.
Autor vyjadril množstvo argumentov, niektoré pochybnej hodnoty, proti
Darwinových predpokladov. Jeden z tých presvedčivejších bol jednoduchý
komentár, že ak sa evolučný vývoj odvíjal prežitím tých najviac prispôsobených, ako je možné, že je dnes omnoho viac jednoduchých organizmov než
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tých pokročilejších? Tie pokročilejšie by mali nahradiť tie menej pokročilé,
alebo by ich aspoň malo byť viac. Ďalej článok chválil idey renomovaného
anglického prírodovedca, Richarda Ovena (Richard Owen). Oven, ktorý bol
zakladateľom monumentálneho londýnskeho Prírodného Múzea (Natural
History Museum), veril v modifikovanú formu stvárania, kde Boh stvoril
hlavné druhy organizmov a tie sa neskôr zmenili v rôzne ďalšie organizmy
zachovajúc si základné charakteristiky. Stavovce sú príkladom jedného z
Ovenových hlavných stvorených organizmov. Oven je ten, kto uviedol výraz
dinosaurus, rozpoznajúc tieto špecifické organizmy ako odlišnú skupinu.
Vlastne on dohliadal na vytváranie modelu dinosaura v prírodnej veľkosti v
Kryštálovom paláci (Crystal Palace).
Dvadsať dva ľudí, vrátane Ovena sa zúčastnilo Novoročnej večere vo
vnútri jedného z modelov dinosaura, a 40.000 dav, vrátane Kráľovnej Viktórie sa zúčastnilo na uvádzacom ceremoniáli výstavy. 10
Netrvalo dlho kým sa rozlúštila mystéria kritického anonymného posudku. Napísal ho Richard Oven, ktorý bol jedným z Darwinových najdivokejších oponentov. Ako sa aj mohlo očakávať, Darvin, ktorý tiež žil v Anglicku,
nebol z tohto posudku nadšený. V liste Asy Gray-ovi, botanikovi z Harvardskej Univerzity v Spojených Štátoch bolo napísal, že “žiadny fakt nehovorí
tak silno proti Ovenovi, ak zvážime jeho predošlé postavenie na chirurgickej
fakulte (College of Surgeons), ako to, že si nikdy nezískal ani jedného žiaka
alebo nasledovníka”.11
Historik Nikolas Rapkaj (Nicolas Rupki) hovorý o tomto prehlásení: “Toto
bolo samozrejme nezmysel; Oven mal mnoho nasledovníkov, v múzejnom
hnutí, ako kuviér (Cuvier bol Francúzsky prírodovedec), a ako transcedentalista”12
Ovenove anonymne písanie v prospech vlastných názorov a skomolenie
Darwinových faktov ilustruje to, že sú vedci bezpochybne ľudia a, že môžu
byť veľmi osobne zapojený vo svojej vede. Toto postavuje jednu dôležitú
otázku v praxe vedy : je veda otvorené pátranie po pravde o prírode, alebo
je to pátranie po dôkazoch ktoré podporia hypotézy a teórie vedcov? Zdá
sa, že je to zmiešanina oboch.
Dlhodobý konflikt o povestnom fosílnom pozostatku Arheopterikse (Archaeopteryx) ilustruje to, ako sa vedci osobne pletú do svojej vedy. Už sme
spomenuli13 komentár Čarlsa Darwina, že je pravdepodobne najvážnejšia
námietka, ktorá môže byť adresovaná jeho teórií je fakt, že geologický záznam nie je plný prechodných foriem medzi rôznymi druhmi živočíchov. Nie
lenže ten záznam nebol plný prechodných foriem, ale nebolo ani prijatých
príkladov; a všetko aj napriek faktu, že v tom čase fosílne pozostatky boli
veľmi fascinujúce, skrášľovali chodby v mnohých múzeách boli v mnohých
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domoch a pivniciach. Potom, v takmer bezchybnom načasovaní, dva roky
po uverejnení Pôvodu druhov , bol objavený nádejný prechodný pozostatok
Arheopteriks (Archaeopteryx).14 Ten fosílny pozostatok, ktorého objavenie
vyvolalo rozruch, sa na niekoľko spôsobov zdal ako dobrý prechod medzi
plazmy a vtákmi a bol na správnom mieste v geologických vrstvách. Je to
jeden z najznámejších fosílnych pozostatkov.
Arheopteriks (Archaeopteryx) bol objavený v Zolnhofen (Solnhofen) vápenci v Nemecku. Ten vápenec sa ľahko štiepa na tenké pláty, a niekedy je
takej dobrej kvality, že sa používa na precíznu litografickú tlač; odtiaľ pochádza vedecký názov fosílneho pozostatku Archaeopteryx lithographica. Zolnhofen nie je bohatý na fosílne pozostatky, no tu boli nájdené niektoré z
najzachovanejších fosílnych pozostatkov všeobecne, ktorý môžu dosahovať
obdivuhodnú cenu v zberateľských obchodoch. Obzvlášť zaujímavé sú fosílne pozostatky plazov nazvaných pterosaurus - vtákojašter. Tieto mali obrovské kožovité krídla a nepodobali sa ani jednému známemu živému
živočíchovi. Ukázalo sa, že aj Arheopteriks je zvláštny (obrázok č.6.1). Podobal sa vtákovi, mal nohy ako vták, a veľmi dobre zachované krídla vrátane
typického asymetrického peria na lietanie moderných vtákov. Perie na letenie je na jednej strane osi pierka širšie než na druhej. Na druhú stranu, vtáky,
ktoré neletia, ako čo sú pštros vták rea alebo kivi, majú symetrické perie.
Arheopteriks mal aj niektoré charakteristiky plazov, ako čo sú pazúry na
predných končatinách, ktoré sú v tomto prípade krídla, mal dlhý kostnatý
chvost a jemné zuby a tie sa nenachádzajú u modrených vtákov. Na druhú
stranu, mnohé vtáky z fosílnych pozostatkov majú zuby, a niekoľko modrených vtákov májú pazúry na krídlach. Doposiaľ bolo opísaných desať ukážkových Arheopteriksov, ktorý boli objavený vo vápenci Zolnhofen. Jeden
predstavuje iba krídlo a jeden vzor je stratený.
Prvý dobrý vzor Arheopteriksu sa dostal do rúk jedného lekára, ktorý zdá
sa mal väčší záujem o peňažný zisk než o hoci čo iné. On dobre poznával fosílne pozostatky aby pochopil, že vlastní niečo veľmi jedinečné. Umožnil odborníkom, aby sa pozreli na fosílny pozostatok, no nemohli si o ňom urobiť
žiadny záznam. Začala sa rozpoznávať dôležitosť toho fosílneho pozostatku.
Mohol to byť chýbajúci článok, ktorú tak veľmi potrebovali Darwinoví zástancovia. Obzvlášť zainteresovaný bol Johan Andreas Vagner (Johann Andreas Wagner), profesor zoológie, ktorý mal na starosti Mníchovskú
bavorskú štátnu zbierku. Jeho zdravie bolo chatrné a preto poslal svojho
nadaného pomocníka aby sa pozrel na Arheopteriksa.
Tento pomocník kreslil podľa toho, čo videl a po niekoľkých návštevách
vytvoril celkom presné vydanie toho fosílneho pozostatku. Vagner, ktorý ako
aj väčšina vedcov toho času veril biblickému popisu o stváraní, bol znepo150
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Obrázok 6.1. Fosílny pozostatok Arheopterixu. Toto je povestný “Berlínsky” exemplár,
ktorý mnohý považujú najlepším vzorom. Hlava sa nachádza v ľavo od stredu. Všimnite
si dobre vyvinuté krídla v hornej časti obrázku a dlhý chvost k dolnému ľavému rohu.
Fosílny pozostatok je dlhý okolo 30 cm.
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kojený, že by tento fosílny pozostatok mohol byť interpretovaný ako chýbajúci článok. Aj napriek svojmu zlému zdravotnému stavu, doručil ofici- álne
oznámenie Mníchovskej bavorskej štátnej zbierke o tomto novom stvorení.
Zaradil ho ako plaza, ktorý má rysy, ktoré pripomínajú perie.
V závere svojho podania vyjadril že tento fosílny pozostatok nie je chýbajúci článok, a vyzval darvinistov aby poskytli prechodné formy, ktoré sú
očakávané medzi živočíšnymi triedami. Vyhlásil, “Ak to ony nemôžu urobiť
(ako čo určite nemôžu), ich názory sa musia raz a navždy byť odmietnuté
ako fanatické sny, s ktorými exaktné skúmanie prírody nemá nič spoločného.”15
Šesť týždňov neskôr Vagner umrel, no rastúca zatrpknutosť medzi stváraním a evolúciou pokračovala. Občas vládol triumfalizmus. Paleontológ Hiu
Falkoner (Hugh Falconer) písal Darwinovi, že darvinizmus “zabil úbohého
Vagnera, ale sa na smrteľnej posteli tešil nazývajúc ho fantáziou.”16 Treba
brať ohľad na to, že Čarls Darwin nebol ateista, ako sa to niekedy zdá. V poslednom roku jeho života ho dvaja ateisti ostro kritizovali, že tak bojovne
vystupoval proti ich presvedčeniam. Pod zmienkou existencie Boha, Darwin
obhajoval pasívny agnosticizmus, nie agresívny ateizmus. Napriek tomu, sekularisti sa nevzdávali. Po Darwinovom pohrebe vo Westminsterskom opátstve, jeden z nich vtipkoval, že aj keď má Cirkev jeho telo, nemá aj jeho idey!
Tie idey podrývali úplné základy Cirkvi.
Omnoho skôr v Londýne, Darwinov súper Richard Oven si veľmi dobre
uvedomoval idey, ktoré burcovali o Arheopteriksose, a bolo iba málo vecí
ma svete, ktoré by chcel viac než skutočný exemplár Arheopteriksosu. Použil
svoje silné postavenie v britskom múzeu, a po dlhých rokovaniach aj s výborom aj s lekárom, ktorý vlastnil ten exemplár, dohodnuté bolo, že sa ten,
a niekoľko menej dôležitých fosílnych pozostatkov, kúpia za asi sedemsto
britských libier. Po dlhom výskume Arheopteriksu, Oven oznámil o svojich
nálezoch Kráľovskú spoločnosť. Ako čo by sa aj očakávalo, aj on, rovnako
ako aj Vagner uzavrel, že Arheopteriks nie je medzičlánok medzi vtákmi a
plazmy. Ale na rozdiel od Vagnera, nepovažoval ho plazom, bol to jeden druh
prvotného vtáka, nie mnoho odlišný od niektorých moderných vtákov, a
letel veľmi dobre. Tento uzáver neodradil vtedajšiu darvinistickú menšinu
aby propagovala, že je ten fosílny pozostatok príkladom chýbajúceho článku,
ktorý tak zúfalo potrebovali. Neskôr sa aj Darwin postaral o to, aby ho zahrnul do budúcich vydaní svojho Pôvodu druhov. Avšak, evolucionisti skutočne potrebovali mnoho sprostredkovateľov aby potvrdili postupný
prechod plazov k Arheopteriksu, a potom prechod Arheopteriksu k modernejším druhom vtákov. Tím, ktorý verili v Božie stváranie, Arheopteriks
mohol jednoducho predstavovať ešte jeden stvorený druh.
152
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Letí perie o vzniku vtákov

Niekoľko rokov po objavení Pôvodu druhov, evolúcia sa stala všeobecne
prijatá, ale Arheopteriksom nebola vyriešená otázka evolučného vzniku vtákov. Bolo mnoho iných ideí. Niektorý sa domnievali, či vtáky možno nenastali
evolúciou krídlatých plazov nazvaných pterosaurusi, no základné rozdiely
medzi pterosaurmi a vtákmi boli tak obrovské, že tento názor zastávalo iba
malé množstvo priaznivcov. Možno sa vtáky vyvinuli z dinosaurov, niektoré
takéto idey zahŕňali aj Arheopteriksosa k ich predchodcom. Jedna idea,
ktorá bola vo väčšine prijatá, zvlášť začiatkom minulého storočia, bola, že
sa aj vtáky aj dinosaury objavili z nejakého ešte neobjaveného predchodcu.
Dánsky prírodovedec Gerhard Hajlman (Heilmann) mal významnú úlohu v
prijatí tohto názoru. Hajlman ešte ako veľmi mladý odmietol náboženské
názory svojich rodičov, a rozvil si silný postoj proti náboženstvu. Zaujímajúc
sa o vedu, presnejšie o evolúciu vtákov, publikoval niekoľko článkov a kníh
na túto tému. Hľadal predchodcov vtákov v geologických vrstvách omnoho
starších než boli tie, v ktorých bol objavený Arheopteriks. Hajlman bol výborný ilustrátor, a navrhol dizajn niektorých dánskych bankoviek. Vo svojich
publikáciách zahrnul skvelé ilustrácie svojich zamyslených článkov evolúcie
vtákov, ktoré chýbali. Tá životná predstava, ktorú nazval Proavis, mala
mnoho šupín a krídel vo vývoji, zvlášť na predných končatinách a chvoste.
Veľká kvalita jeho ilustrácií bezpochybne prispela všeobecnému prijatiu jeho
názorov o evolúcií vtákov, a stali sa široko všeobecne prijatými vedeckým
spoločenstvom až desaťročia.
Roku 1964, peleontológ z univerzity Jail, Džon (John) Ostrom, snaživo pátral v skalách Kloverli formácie (Cloverly formation - spodná Krieda, horná
časť Mezozoiku na obrázku č.5.1) v Montane, keď si všimol fosílny pozostatok pazúra, o ktorom sa ukázalo, že je hlavným faktorom v evolúcií vtákov.
Sprevádzajúce časti kostry neboli prítomné, a ukázalo sa, že ide o malý, ľahký
živočích, vysoký okolo jedného metra so silným pazúrom. Ostrom ho nazval
Deinonychus, čo znamená desivý pazúr. Ten smrteľný pazúr znamenal, že
ten dvojnohý teropódny dinosaurus bol rýchly lovec, a toto nebolo celkom
bežný obraz dinosaurov v tých časoch. Ďalej, Ostrom si všimol, že sú články
toho novoobjaveného živočícha výrazne podobné článkom Arheopteriksa.
To dopomohlo, aby sa, do vtedy už takmer zabudnutý, pernatý Arheopteriks,
znova zaradil do evolúcií vtákov.17 Teraz sa považovalo, že Arheopteriks nastal evolúciou z nejakého teropódneho dinosaura. Ostrom bol taktiež toho
názoru, že sú vtáky jednoducho pernaté dinosaury. Údajne, spoločný predchodca Deinonychusa a Arheopteriksa existoval nejaký čas skôr než bol na153
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hromadený vápenec pri Zolnhofne. Ten názor sa v podstate neodlišoval od
Hajlmanovej idey o údajnom predchodcovi, no Hajlmanov kľúčový predchodca nebol nájdený, a nové nápady boli vítané.
Tiež bolo aj nových sugescií, že vtáky nastali evolúciou krokodílov alebo
cicavcov.18 Avšak, Ostromova idea o tom, že vtáky nastali evolúciou dinosaurou bola významne prijatá, zvlášť medzi paleontológmi.19 Táto idea spustila rušnú intelektuálnu kmeňovú vojnu vo vedeckej spoločnosti, medzi
paleontológmi, špecialistami na fosílne pozostatky, ktorý tvrdili, že vtáky nastali evolúciou dinosaurov, a ornitológmi, špecialistami na vtáky, ktorý preferovali uprednostňovali nejaký iný druh plazu-praotca vtákov.
Tento povestný boj zahŕňal aj krik na oponentov na konferenciách a
snahu aby sa názory odporcov nepublikovali.20 Ornitológovia sa konsolidovali pod nápisom “BAND”-a. BAND je skratka priamemu prehláseniu “Birds
Are Not Dinosaurs” (Vtáky nie sú dinosaury), a na dôležitých konferenciách
zástancovia BAND-y nosili značky na ktorých bolo toto napísané. Obe strany
nechápu, prečo sú odporcovia tak naivný, a obe strany sú naklonené domáhaniu sa víťazstva. Paleontológovia , ktorý boli v miernej väčšine, prednosť
skrze nejakých druhov reprezentatívnych prechodných fosílnych pozostatkov, a majú na svoje strane aj verejné médiá. Rozprávky o dinosauroch priťahujú veľkú pozornosť, a možno existuje úzka súvislosť medzi nálezcami
dinosaurov a finančne silných verejných médií.
Alan Fedučia (Alan Feduccia) z univerzity Nová Kariólina (University of
North Carolina) je jedným z lídrov postoju BAND-y, že vtáky nenastali z dinosaurov. Je toho názoru, že detaily boli prehliadnuté. “Ak postavíte kostru
dinosaura a sliepky vedľa seba, a potom sa na nich pozriete ďalekohľadom
so vzdialenosti päťdesiat krokov, vtedy sa ony veľmi podobajú. No ak sa na
nich pozriete podrobne, zrázu zistíte, že existujú obrovské rozdiely v ich čeľustiach, zuboch, prstoch, panve, a v mnohých iných častiach.”21 Vedú sa nekonečné debaty o evolúcií zápästia údajných prechodných fosílnych
pozostatkov, a prstami s nimi spojenými, kde ornitológovia tvrdia, že nemožno zmeniť kĺb dinosaura na kĺb vtáka.22 Stúpenci kreacionizmu, ktorý si
myslia, že Boh stvoril hlavné druhy vtákov, sú náchylný sympatizovať niektoré tvrdenia ornitológov, ktorý sa na druhú stranu zdesia, keď ich tábor paleontológov obviní, že sú stúpencami kreacionizmu.23
Ako sa rozvila schopnosť lietania? To je ďalší bod sporu v ságe o evolúcií
vtákov. Paleontológ-veterán Majk (Michael) Benton, špecialista na dinosaury
hovorí, že “pôvod lietania vtákov musí byť niečo špekulatívne,”24 a paleontológ stavovcov Robert Kerol, keď hovorí o problémoch evolúcie, vnímavo
komentuje: “Ako možno vysvetliť postupný vývoj úplne nových štruktúr, ako
napríklad krídla netopierov, vtákov a motýľov, keď je takmer nemožné pred154
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staviť si funkciu čiastočne vyvinutého krídla?”25 Nedostatok pevných dôkazov nezastavil BAND ornitológov a paleontológov aby zotrvali v rozpálených
debatách o tom, každá strana sa dohaduje z tej perspektívy, ktorá sa hodí
ich výkladu evolúcie. BAND ornitológovia sú náchylný idei, že sa schopnosť
lietania rozvila od živočíchov, ktoré sa šplhali po stromoch, skákali a kĺzali
sa k zemi, používajúc predné končatiny , aby si nakoniec rozvili typ lietania
mávaním krídel. Tá idea “zo stromu” je protikladná tej “zo zeme” tých paleontológov, ktorý sugerujú že živočíchy, ktoré skáču po zemi a lovia hmyz
si nakoniec rozvili svoje predné končatiny na krídla, ktoré mohli vytvoriť poháňací let. Pokým niektoré živočíchy, ako napríklad zriedkavé lietajúce veverice a jaštery skutočne nejakým spôsobom plachtia vzduchom používajúc
rozšírené zvrásnenie kože medzi končatinami, a iné, ako čo sú žaby a jaštery,
lovia hmyz, my dnes nevidíme ani jeden živočích, ktorý si vyvíja aktívny let
z predných končatín. Taký let si vyžaduje mimoriadne špecializované štruktúry, aké majú vtáky, hmyz a netopiere.
Vytrvalý nesúhlas medzi BAND ornitológmi a paleontológmi mal jednu
vítanú, no predsa šokujúcu medzihru, keď v roku 1985 dvaja vysoko uznávaný astronómovia vyhlásili, že Arheopteriks bol falzifikát. Pán Fred Hijl a
Čandra Vikramasinge z Univerzity Velsu (University of Wales) skúmali londýnsky exemplár, ktorý Richard Oven kúpil za vtedy ohromnú cenu. Ony vyhlásili, že odtlačok peria bol pridaný už existujúcemu fosílnemu pozostatku
kostre, a že to bolo pravdepodobne urobené v snahe vytvoriť chýbajúci článok, ktorý by podporil Darwinovu teóriu evolúcie. Táto rozprávka sa rýchlo
rozšírila po svete. Evolucionistom nebola ani trochu zábavná. Niektorý stúpenci kreacionizmu boli nadšený, že tento záhadný chýbajúci článok bol zosadený z trónu. Kurátori londýnskeho prírodovedeckého múzea si zastali v
úplnú obhajobu a cez dôkladné štúdie boli schopný spoľahlivo vyvrátiť argumenty o falzifikáte.26 Aj niektorý z kreacionistov taktiež zastávali názor
poslednej štúdie,27 čiže autentickosť chýrečného fosílneho pozostatku.
V poslednom desaťročí, niektoré divné fosílne nálezy dali nádej paleontológom, ktorý si myslia, že vtáky nastali evolúciou z dinosaurov. Nájdené
boli hlavne na hojnom fosílnom prameni v oblasti Laioning v severovýchodnej Číne. Jemné zrná usadenín v ktorých sú fosílne pozostatky, pochádzajú
zo sopiek, a dokonale zachovali fosílne pozostatky. V geologickom stĺpci sa
tieto uloženiny zvyčajne zaradzujú ako ranné kriedové. Hoci presné určenie
starosti nie je možné, znamená to, že sú podľa štandardného geologického
stĺpca, možno rovnako staré alebo pravdepodobne mladšie než Jurský Arheopteriks.
Zaujímavý objav z Liaoningu je malý teropódny dinosaurus nazvaný Sinosauropteryx.28 Hoci je iba 68 cm dlhý, vyvolal senzáciu skrze hustej čiernej
155
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ofine najmä pozdĺž chrbta a chvostu. Tá ofina, ktorá sa zdá byť zložená z tenkých vlákien, je interpretovaná ako perie alebo nejaký druh vyvíjajúceho sa
paria nazvaného protoperie, no nebola nadostač zachovaná aby umožnila
konečnú identifikáciu. “Protoperie” výklad ide v prospech evolucionistom
“zo zeme”. Na druhú stranu, vedci zo strany BAND-u navrhovali, že tá ofina
nie je perie, a mohla by predstavovať len degenerujúce svalstvo alebo nejaký
druh vláknitého tkaniva.
Ešte záhadnejším je Protachaeopterix,29 ktorého paleontológovia považujú dinosaurom a BAND ornitológovia vtákom. Tento konflikt zobrazuje
snahu dostať argumenty zmenou definícií. Jeden zástanca BAND-u upozorňuje, že by sliepka bola dinosaurom pre paleontológov,30 a paleontológovia,
ktorý si myslia, že dinosaury mali perie poukazujú na to, “že je perie irelevantné v rozpoznávaní vtákov”.31 Meno Protachaeopterix v podstate znamená “pred” Arheopteriksom, ale ono sa ťažko môže použiť, nakoľko je
Protachaeopterix považovaný za mladšieho od Arheopteriksu, alebo v najlepšom prípade rovnako starým. Okrem toho, Arheopteriks má bezpochybne úplne vyvinuté perie, pokým Protachaeopterix má podlhovasté
štruktúry ktoré sa trochu podobajú periu, no vôbec nemajú odtlačok ozajstnej osi pierka. Taktiež, na fosílnom pozostatku najlepšie perie možno nebolo
pripojené k telu a mohlo pochádzať z nejakého iného organizmu. Hoci je Arheopteriks pokročilejší, Protachaeopterixa, tí, ktorý ho opisujú, považujú za
chýbajúci článok v evolúcií vtákov.
Kým bol skúmaný Protachaeopterix, stalo sa to, čo najlepšie opisuje kultúrny konflikt. Štyria západný vedci, jeden druhu BAND a traja paleontologického druhu, cestovali po Číne a mali tú výsadu, že videli ten fosílny
pozostatok ešte skôr, než bol oficiálne popísaný. Došlo k významnej debate,
a západným vedcom bolo povedané, že ich cesta nebude pokračovať ak neidentifikujú záhadné ploché štruktúry na fosílnom pozostatku ako perie.
Chystala sa kalamita , pretože ani jeden zo západných vedcov ich nemohol
takto označiť (identifikovať). Rozhodnuté bolo, že sa tieto štruktúry nazvú
protoperie. Nakoľko nebola stanovená definícia protoperia, cesta pokračovala ako veľký úspech.32
Číňania objavili ešte mnoho fosílnych nálezísk v Laioningu, a väčšina dinosaurov bola opísaná, že má štruktúry podobné periu, akými sú dlhé vetviace tenké vlákna.33 Stors (Storrs) Olson, BAND ornitológ z Národného
prírodovedeckého múzea (National Museum of Natural History) vo Voshingtone, nie je ohromený: “Ony chcú vidieť perie... a tak aj vidia perie.” “Je to
jednoducho uplatnenie túžobného priania.”34 On sugeruje, že by tie tenké
vlákna mohli jednoducho byť srsť. Napokon, Arheopteriks, ktorý bol uznaný
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ako najstarší známy vták, pravdepodobne leží nižšie vo fosílnom zápise, a
má celkom vyvinuté perie na letenie.
Oba tábory, aj BAND aj paleontológovia sú si istý, že sa vtáky nejako vyvíjali a možnosť, že tak nebolo neprichádza do úvahy. Odlišné tlmočenia,
ktoré aplikujú na evolúciu jednoducho znázorňujú že sú ich predpoklady pridané predpokladom o evolúcií, že sa veda, ktorou poháňajú hypotézy stáva
špekulatívnou. Musíme kopať hlbšie a naučiť sa rozoznávať medzi dobrými
vysvetleniami podporenými údajmi a údajmi založenými na špekuláciách.
V Liaoningu boli nájdené aj vtáky (Confuciusornis) celkom moderného
vzhľadu. Ony majú dobré perie, a nemajú zuby, rovnako ako aj moderné
vtáky.35 Avšak, objav, ktorý najviac do teraz prekvapuje je Microraptor, opísaný ako dinosaurus so štyrmi krídlami. Viac ukážok vyzerajú ako by mali
veľké perie na štyroch končatinách, a nemajú nohy na chodenie. O tomto
živočíchovi sa uvažuje, že bol druhom organizmu, ktorý plachtil vzduchom,
ktorý žil na stromoch a bol na ceste aby si vyvinul nezávisle poháňané lietanie.36 Zatiaľ tento objav zanecháva všetkých úplne bezradných.
Objavenie celkom vyvinutého peria v tomto geologickom stĺpci, aké vidieť
pri Arheopterikse a Confuciusornise, jasne ukazuje na to, že to je nesprávnym miestom na pátranie po evolúcií peria. Evolúcia by vyžadovala, aby sa
toto perie vyvinulo ešte skôr, a niekoľko evolucionistov na toto aj poukazuje.37 Avšak, prianie, aby sa vtáky vyvinuli z dinosaurou je tak silné, že sa
tvrdenia, ktoré opisujú evolúciu peria na dinosauroch, stále objavujú vo vedeckej literatúre.38 Toto je ďalšia ilustrácia ako teória, namiesto faktov, môže
spravovať vedu.39
Nemôžete len tak nalepiť perie na dinosaura alebo na nejaký iný druh živočícha a potom očakávať, že ono vzlietne. Vtáky majú mnohopočetné charakteristiky, ktoré im umožňujú letieť, vrátane špeciálneho dýchacieho
systému, špeciálneho svalstva a ľahkých kostí,40 a nadovšetko peria na letenie. Opísaný takzvaný “dino-fuz” sa nekvalifikuje ako perie na letenie, hoci
niektorý evolucionisti navrhujú, že sa perie vyvinulo z nejakého druhu vláknitej štruktúry, ktorá najprv slúžila na izoláciu. Avšak, je to špekulácia, a nové
fosílne pozostatky by to všetko zmenili, ale zatiaľ nebol objavený žiaden skutočný dinosaurus, ktorý by mal perie na letenie.41 Evolucionisti často navrhujú, že sa prie vyvinulo modifikáciou zo šupín plazov evolučného
predchodcu vtákov, no nezdá sa, že je tak. Na základe nových objavov,42 paleontológ Richard Kauen (Richard Cowen) upozorňuje, že “bielkoviny, ktoré
tvoria perie živých vtákov sú úplne odlišné od bielkovín, ktoré dnes tvoria
šupiny plazov.”43 Ďalej, pierka na letenie sú veľmi špecializované štruktúry,
ktoré sú veľmi ľahké, silné, ohybné a zložité.
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Majú hlavný hriadeľ, bočné vetvičky, mnoho malých vetvičiek na vetvičkách a mnohé háčiky na každej vetvičky, ktoré sa podobajú suchému zipsu
(obrázok č.6.2). Keď sa tieto vetvičky oddelia, vták ich dokáže znova spojiť
pyskom. No toto je len malou čiastkou omnoho zložitejšieho systému receptorov a svalov, ktoré môžu regulovať precízne pohyby krídel, a všetkým
tým musí riadiť zložitý koordinujúci systém v mozgu.44 Teória evolúcie musí
prejsť veľmi dlhú cestu v snahe objasniť evolúciu letiacich vtákov z dinosaurov alebo z nejakého neznámeho plaza predchodcu.

Lekce od Arheoraptoru

15. októbra, 1999. roku, Národné geografické spoločenstvo (the National
Geographic society) zvolalo dôležitú tlačovú konferenciu vo svojej bádateľskej sieni (Explorer’s hall) vo Voshingtone. Hlavným vrcholom vyhlá- senia
tej schôdze bol nový fosílny objav nazvaný Archaeoraptor. Tento fosílny po-

Obrázok 6.2. Detaily štruktúrnych vlastností jednej malej časti pierka. Hriadeľ je stredná
časť pierka aký stretávame na normálnom perí. Vetvičky sa rozvetvujú z hriadeľu, a z
nich sa rozvetvujú menšie, takzvané lúče Niektoré lúče majú mikroskopické háčiky ktoré
sa môžu zakvačiť o zakrivenú hrebenú čapicu iných druhov lúčov. Tieto háčiky môžu
kĺzať pozdĺž lúčov dávajúc tak pierku ohybnosť a tvrdosť.

Na základe: Storer TI, Usinger RL, Nybakken. 1968. Elements of zoology, 3rd edition. New York, St. Louis,
San Francisco: McGraw Hill Book Company, p. 415.
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zostatok bol “chýbajúcim článkom” medzi dinosaurami a vtákmi. Telo mal
ako vták, no chvost bol jednoznačne ako u dinosaurov. Niektorý z prítomných vedcov, ktorý preskúmali ten fosílny pozostatok komentovali: “Pozeráme sa na prvého dinosaura schopného letieť... Toto je ohromné.”
“Konečne môžeme povedať, že niektorý dinosaury prežili, a nazývame ich
vtákmi.”45 Verejné médiá boli poriadne ohromené, a ozvali sa novou vlnou
dinománie. V novembrovom čísle National Geographic bol tento fosílny pozostatok predstavený pod nápisom “Perie pre T-rexa? Nové vtáku podobné
fosílne pozostatky sú chýbajúcimi článkami v evolúcií dinosaurou”. Tento
článok,46 s ilustráciami letiaceho modelu Arheoraptoru a mladého T-rex dinosaura prekrytého perím, hovorí, že “teraz môžeme povedať, že sú vtáky
teropódy (dinosaury) s rovnakou istotou ako čo o ľuďoch hovoríme, že sú
cicavcami... Všetko, od krabice na jedlo až po výstavy múzeí sa zmení aby
odzrkadlilo tento objav.” Arheoraptor bol charakterizovaný ako “chýbajúci
článok medzi zemskými dinosaurami a vtákmi, ktorý skutočne mohol letieť.”
Ďalej, “táto kombinácia pokročilých a primitívnych rysov je presne to čo by
vedci očakávali že objavia u dinosaurov ktorý experimentujú s letením.” Toto
bol presne druh nálezu, aký bol potrebný táboru paleontológov aby podporil
ich kauzu že vtáky nastali evolúciou z dinosaurou.
Eufória, ktorá sprevádzala tieto významné vyhlášky, netrvala dlho. Už po
niekoľkých dňoch niektorý vedci spochybňovali hodnovernosť toho fosílneho pozostatku. Skeptický boli najmä ornitológovia BAND-u. Stors Olson,
v otvorenom liste Pitrovi Rejvenovi (Peter Raven), tajomníkovi výboru pre
výskum Národného geografického spoločenstva, komentoval, že “časopis
National Geographic sa dostal nižšie než kedykoľvek pred tým, zaoberajúc
sa senzáciechtivým, neargumentovaným, a tabloidným novinárstvom.” On
poukázal, že je aj mláďa T-rexu “odiate do peria...je to proste imaginárne a
nemá miesta mimo vedeckej fikcie.” Ďalej, “Pravda, a pozorné vedecké vyvažovanie dôkazov sú medzi prvými obeťami” v podpore teropódneho pôvodu vtákov “ktoré sa teraz veľmi rýchlo stáva jedným z najväčších
vedeckých podvodov našich čias.”47
Ukázalo sa, že je Arheoraptor zložený fosílny pozostatok, ktorý sa skladá
z mnohých pozorne nalepených častí. Chvost dinosaura je pripojený k telu
vtáka (viď obrázok 6.3 pre identifikáciu) Ďalej, noha je len jedna, pravá,
pokým na ľavú bol použitý jej odraz nájdený v pokrývajúcom kameni. Arheoraptora teraz nazývajú “Piltdaunským vtákom”, podľa slávneho Piltduanského falzifikátu, na ktorom bola, začiatkom minulého storočia, čeľusť
opice podobnej človeku, hrubo spojená s ľudskou lebkou. Nejakých štyridsať
rokov, kým nebol objavený podvod, tento falzifikát mal uznávané postavenie
ako chýbajúci článok v evolúcií ľudí. Príbeh Arheoraptora ja rovnako smutný.
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Obrázok 6.3. Zobrazenie fosílneho pozostatku Archaeoraptora. Falzifikovaného fosílneho
pozostatku, ktorý oklamal viacero vedcov, a bol vítaný ako chýbajúci článok medzi dinosaurami a vtákmi. Hlava mu je v hornom ľavom rohu kamennej doske. Tento fosílny
pozostatok je kombináciou vtáčieho fosílneho pozostatku, hore, a chvostu dinosaura dolu
(úplne spodná šípka). Nohy, ktoré nie je jasne vidieť z oboch strán chvostu v spodnej
časti obrázku (dve ľavé a dve pravé šípky) sú vlastne len jedna noha ktorá je odzrkadlená
vo svojom odliatku na opačnom paneli a ktorá bola použitá ako druhá noha na opačnej
strane. Fosílny pozostatok je dlhý sotva okolo 30 cm.
Fotografia: Lenore Roth. Interpretatie: Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx Scandals.
London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.
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On pochádza zo slávneho fosílneho náleziska v Liaoningu v Číne, a prilepené
mu boli časti aby sa zvýšila jeho hodnota. Nakoľko je protizákonné vynášať
takéto fosílne pozostatky mimo štátu, bol prepašovaný do Spojených štátov
a skončil na každoročnej renomovanej výstave diamantov, minerálov a fosílnych pozostatkov v Taksone (Tucson) v Arizone.
Stefen Čerkas ( Stephen Czerkas), riaditeľ jedného malého múzea v Blendingu (Blanding) v Jute, bol udivený keď videl fosílny pozostatok, a hneď pochopil jeho dôležitosť ako sprostredkovateľa medzi dinosaurami a vtákmi.
Zaplatil požadovaných 800.000 dolárov, a keď sa vrátil do Blendingu, požiadal chýrneho Filipa Dž. Kariho (Philip J. Currie) z Royal Tirel múzea paleontológie (Royal Tyrell Museum of Paleontology) v Alberte, Kanada, aby
preskúmal tento fosílny pozostatok. Kari kontaktoval vedenie Národného
geografického spoločenstva, ktorý často vydávajú články o evolúcií, (48) a ony
povedali, že podporia projekt. K tomu uložili podmienku úplnej tajnosti prieskumu , aby čo najefektívnejšie vyhlásili tento udivujúci chýbajúci článok.
Tímu. ktorý skúmal boli pripojený medzi ostatnými aj Ksing Ksu (Xing Xu) z
pekinskej univerzity paleontológie stavovcov, a Timoti Raue (Timothy Rowe)
z univerzity v Texase. Čerkas, Kari a Ksi sú horlivý podporovatelia paleontologického názoru, že vtáky nastali evolúciou z dinosaurov.
Dohodnuté bolo, že sa prepašovaný exemplár vráti späť do Číny. Štúdie
röntgenovými lúčmi objavili, že je fosílny exemplár zostavený z 88 samostatných častí.49 Niektorý vyšetrovatelia si všimli, že a dinosaurove chvostové
kosti nie sú dobre spojené s telom podobným vtákovi, a že sú dve nohy
doska a proti doska len jednej nohy. Detaily o tom, čo sa skutočne dialo
počas tohto prieskumu možno nikdy nebudú zistené. Zamávalo sa niekoľkými červenými vlajkami, ale projekt sa nedial. Pokým bol debakel z časti
pripísaný aj nedostatku komunikácie, Luis (Louis) M. Simons, skúsený vyšetrovací reportér, ktorý bol požiadaný aby preskúmal prípad, našiel mnohé
nezhody počas vyšetrovania účastníkov. On si všimol, že “iba niektorý pripúšťajú vinu, každý obviňuje druhého.”50 Časopis National Geographic chcel
aby sa v takmer rovnakom čase objavili detaily o Arheoraptore v nejakom
technickom žurnály, ale žiaden sa nenašiel. Aj Nature aj Science časopisy
odmietli zverejniť technický príspevok ktorý by pripúšťal zložený typ toho
vzoru, ale považovali ho za jeden druh organizmu.
Medzitým časopis National Geographic, ktorý mal konečný termín pre
svoju ohromnú povinnosť tlače, predbehol a objavil hanebné novembrové
vydanie časopisu bez podpornej technickej správy, a tiež pokračoval s svojimi
neobyčajnými správami. Ale poznámky, že je fosílny pozostatok falzifikát, aj
naďalej pokračovali. Potom Ksing Ksu po návrate do Číny našiel zodpovedajúcu proti dosku Arheoraptorovho chvostu. Dokonale zodpovedala a patrila
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telu dinosaura! On skrúšene oznámil svojim kolegom v Spojených štátoch,
že “musíme uznať, že je Arheoraptor falzifikovaná vzorka.”51 Zatiaľ čo niektorý, čo skúmali exemplár neprijali hneď jeho správu, zdá sa, že sa teraz
všetci zhodujú, že ide o podvod. Rozpaky boli zaujímavé medzinárodnej tlači.
Vtáčia časť Arheoraptoru bola znovu preskúmaná spolu s jednou podobnou
vzorkou, a dané mu bolo meno odlišné tomu, ktorý mu bol dal National
Geographic. Teraz je nazvaný Yanornis martini, a tí, ktorý ho opisujú predpokladajú, že nohy, ale nie aj chvost Arheoraptora patria tomu novému
druhu.52 BAND ornitológovia vyhrali toto kolo, no paleontológovia, ktorý
majú na svojej strane médiá, boli veľmi vytrvalí. Vyjadrená bola aj starosť
skrze “vedcov, ktorý sa boja vyjadriť svoje obavy svojím mediálnym platcom.”53 Média pokračujú zaopatrovať perím T-rexa, hoci žiadne perie nebolo
nájdené ani pri jednom fosílnom pozostatku T-rexa. Kejt Tomson (Keith
Thompson), profesor a riaditeľ Múzea Oxfordskej univerzity (Oxford University Museum) sumarizuje úvahu o tom, aby sa T-rex zásobil perím, slovami,
že je skóre “perie 3, logika 0.”54
Vypadá, že teória evolúcie stále nemá overený model pôvodu peria, lietania alebo vtákov, a boj medzi paleontológmi a BAND ornitológmi pokračuje, preto, že vedou poháňajú teórie namiesto faktov. Zdá sa, že lekcie o
opatrnosti neboli naučené. Od fiaska s Arheoraptorom, Národné geografické
spoločenstvo a Múzeum Stefana Čarkasa v Jute objavili knihy, ktoré obzvlášť
ilustrujú pernaté dinosaury!55 Žiaľ, evolúcia vtákov nie je izolovaný prípad.
V knihe Ikony evolúcie; Veda alebo mýtus? Prečo je väčšina toho, čo sa o
evolúcií učíme nesprávne (Icons of Evolution; Why much of what we teach
about evolution is wrong), biológ Džonatan Vels (Jonathan Wells) dokumentuje mnoho ďalších príkladov.56

Úskočná moc vzorov

Je mnoho faktorov, ktoré podporujú trvanlivosť foriem, z ktorých nie je
najmenším vytrvalosť vedca, ktorý ju podporuje. Každému je ťažké vzdať sa
toho, čomu verí, a osobná dôstojnosť môže byť silným faktorom. Povestný
fyzik Maks Plank (Max Planck) raz úprimne povedal, že “nová vedecká idea
netriumfuje presviedčaním jej odporcov a robením toho, aby videli svetlo,
ale skôr tým, že je oponenti prípadne umrú, a vyrastie nová generácia, ktorá
je blízka s tou ideou.”57 Tento princíp sa občas na rovinu vyjadruje ako “veda
postupuje každým pohrebom!”
Cynici hovoria, že “dejiny paria víťazom”, a často krát je toto prípadom.
Keď raz vzor získa dominantné postavenie, tí, ktorý ho podporujú, nedovolia,
aby bol zabudnutý. Zosmiešňovanie ostatných vzorov môže vytvoriť “klímu
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názorov” ktorá silno favorizuje dominantné názory, už či sú pravdivé alebo
nie. Jeden z nešťastných výsledkov toho je to, že namiesto toho, aby čestne
dôkladne preskúmali hlbšie otázky svojich prieskumov, vedci prestanú pátrať,58 a začnú publikovať keď sa zdá, že sa ich údaje zhodujú s prijatým vzorom. Toto môže udržovať vzor, najmä vo viac špekulatívnych oblastiach vedy,
kde môže byť málo údajov. Nie je ľahké zrevidovať dominantný vzor, a keď
sa zapletú aj verejné médiá a zábavný priemysel, ako čo je to často prípadom
s hlavnými vedeckými názormi, zmena je ešte náročnejšia. Vzory majú spôsob ako dostať vlastný život, ako čo je to prípad s evolúciou, ktorý pôsobí aj
mimo vedeckého spoločenstva.
Dominantné idey a vzory nemusia byť založené na faktoch aby boli prijaté. Ľudstvo často krát zachádza do neopodstatnených deviácií a veda nie
je výnimkou. Niekoľko príkladov toto ilustruje:
(a) slávny “Opičí proces” sa konal 1925. roku v meste Dejton (Dayton),
Tenesi. Hoci bol usporiadaný skrze technických otázok o výučbe o evolúcií
na verejných školách, pojdnávanie sa nakoniec stalo svetov známym zápasom medzi evolúciou a stváraním. Verejná mienka považovala, že známy
Chicagský advokát Klarens Derou (Clarence Darrow), ktorý bránil evolúciu,
zvíťazil nad Viliemom Dženingsom Brajanom (William Jennings Bryan), ktorý
bol tri krát kandidátom na prezidenta Spojených štátov, ktorý bránil stváranie. O tomto som počul ako študent. Nedávne prehodnotenie toho pojednávania dvomi poprednými historikmi, Ronaldom Nambersom (Roland
Numbers) a Edvardom Larsonom (Edward Larson) z univerzity Viskonsin
(Wisconsin) a Džordžia (Georgia), ukázalo, že evolúcia nezvíťazila.59 V najlepšom prípade po evolúciu, bola ramíza. Na jednu stranu Derou postavil
Brianovi nejaké úvodné otázky na ktoré tento neodpovedal dobre, na druhú
stranu, mnohý cítili, že Derou výsmešný a arogantný postoj spôsobil to, že
prehral kauzu. Namietal na akúkoľvek modlitbu v súdnej sieni, a konečne
bol opomenutý za nerešpektovanie súdu. Mnohé novinové zápisy na konci
pojednávania a iné dokumenty, vyjadrovali vážne znepokojenie, že evolúcia
prehrala. Aktuálna populárna verzia, že Derou vyhral Briana pochádza najmä
z knihy Only Yesterday (Ešte včera), ktorá bola predaná vo viac než milión
kópií, a z veľmi obľúbeného filmu a divadelnej hre Inherit the wind (Zdeď
vietor), Oboje skresľujú toto pojednávanie, prejavujú veľkú protekciu Deurovi.60 Idea o tom, že Derou vyhral bola rozsiahle prijatá až dávno po tom,
čo sa pojdenávanie skončilo.
(b) Pravdepodobne ste počuli o podivnej predstave plochej Zeme, aj o
tom, ako bol Kristofer Kolumbo (Christopher Columbus) hrdina, ktorý sa odvážil vzdorovať tejto falošnej dogme, ktorú propagovala Cirkev. Kolumbo sa
vyplavil k Severnej Amerike, a to bez toho, aby spadol z okraju zeme! Táto
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konvenčná “múdrosť” nachádza sa v mnohých učebniciach a encyklopédiách.61 Zdá sa, že je toto ďalšie falošné presvedčenie. Dôkladné vyšetrovanie, ktoré urobil Džefri Barton Rasel (Jeffery Burton Russell), profesor dejín
na univerzite Kalifornia v Santa Barbare, dáva celkom iný obraz. V knihy: Inventing the Flath Earth: Columbus and Modern Historians (Vynájdenie plochej Zeme: Kolumbo a moderný historici),62 Rasel vysvetľuje, ako sa lož stala
dogmou. Ledva, že niektorý Cirkevný učeň behom dvoch tisícročí kresťanstva veril, že je Zem plochá, v skutočnosti, všetci verili, že Zem je sférická,
ale v 19. storočí, dve široko distribuované knihy uspeli presvedčiť svet v
opak. Boli to knihy History of the Conflict between Religion and Science (Dejiny vojny medzi náboženstvom a vedou) a A History of Warfare of Science
Theology in Christendom (Dejiny vojen vedy a teológie v kresťanstve).63 Obe
tieto knihy propagovali nadriadenosť vedy a obviňovali Cirkev, že propaguje
falošné učenie. Avšak chybu šírili autori týchto kníh, lebo (iznosili) zjavne falošné tvrdenia, že Cirkev učila o plochej Zemi. Našťastie, v posledných rokoch väčšina textov a odkazov začalo korigovať túto lož.
(c) V roku 1860. sa na Oxfordskej univerzite v Anglicku stal slávny konflikt
medzi Oxfordským biskupom, Samuelom Vilberforsom (Samuel Eilberforce),
zvaným “mydlový Sem” (“soapy Sam”), a Tomasom Haxliom (Thimas Huxley), ktorého nazývali Darwinovým verným “buldogom”. Jedna z hlavných
anekdot, o ktorej hovoria generácie evolucionistov,64 hovorí o tom, že Tomas
Haksli porazil Vilberforsa. Je niekoľko verzií incidentu. Údajne, na tej schôdze
Vilberfors hovoril o neprítomnosti fosílnych sprostredkovateľov a priamo a
nevľúdne sa opýtal Hakslija, či on pochádza z opíc v babičkinej alebo z dedovej strany. Toto vyvolalo hlasné pokrikovanie a smiech vtedy hlavne dominujúceho anti-Darwinistického Oxfordského obecenstva. Haxli hneď
povedal priateľovi, že Pán mu dal biskupa do rúk. Neskôr, keď formálne odpovedal na biskupovu otázku, povedal, že by radšej pochádzal z opice, než
z človeka, ktorý používa svoj vplyv aby skryl pravdu! Tento výsmech uznávaného biskupa vyvolalo vlnu protestu, a hovoria, že jedna dáma omdlela
kým Haxliový podporovatelia hlučne povzbudzovali. (65) Skutočne sa v najlepšom prípade po Haxliho stretnutie skončilo nerozhodne. No rozorávka
zažila ako víťazstvo Haxliho.66 Kritický posudok tohto incidentu, ktorý urobil
historik Oxfordskej univerzity Dž. R. Lukas (J.R. Lucas),67 poukazuje na to, že
Haxli pravdepodobne zle interpretoval výsledok tej schôdze, a, že Vilbersforova otázka o rodovej línií z opíc, vôbec nebola smerovaná Haxlimu, ale
bola to rečnícka otázka adresovaná “Komukoľvek”. Avšak, rozprávka o Haxliho víťazstve bola akceptovaná akoby sa darwinovská evolúcia stala dominantným názorom, aspoň medzi vedcami.
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(d) Mnohý považujú Margaret Mid (Mead) najznámejším kultúrnym antropológom 20. storočia. V roku 1928. ona publikovala povestnú knihu Coming of Age in Samoa (Príchod doby Samoi). Bola to bomba, ktorá mala
okamžitý úspech. vytlačených bolo milión kópií a preložená bola do 16 jazykov. Tá kniha chválila výhody slobody z kultúrnych zvykov, ktoré je príkladom sekulárneho životného štýlu na Samoi, zvlášť medzi mladými, ktorý
vyrastali v okolí, ktoré nebolo zaťažené rodinným typom organizácie, ktorá
potláča emocionálny život. Primerane tomu, ona oznámila, že sú na Samoi
rodinné hodnoty veľmi málo vážia.
V Spojených štátoch sa Margaret Mid stala guru mnohým mladým ľuďom
a ich rodičom počas búrnych 1960-ich. Jej povestná kniha mala široký vplyv,
zvýrazňujúc dôležitosť kultúry, na rozdiel od dedičnosti, v stanovení správania. Ona vtedy vyvolala spor “príroda proti výchove” ktorá tlie až do dnes.
Sociobiologické poňatie, o ktorom budeme hovoriť neskôr,68 je na strane
prírody (génov) pokým Midová a mnohý sociológovia smerujú na stranu výchovy (kultúre). Ona, a niektorý jej kolegovia sú nazvaný kultúrnymi demonštrantami. O jej knihe hovoria, že “takmer bez námahy”69 odradila prosperujúce eugenické hnutie tých čias, ktoré sa snažilo zlepšiť ľudstvo obmedzovaným reprodukcie jednotlivcov a skupín považovaných geneticky priemerným. Teraz sa zdá, že tá kniha bola prevažne odraz jej fantázií. Navyše,
možno Midová bola podvedená k falošným záverom. Niektorý vzdelaný Samoania reagovali podráždene na nesprávny opis ich kultúre, a ďalší obyvatelia Samoe hrozili, že ju, ak sa odváži tam prísť, zviažu a hodia žralokom!
Horlivosť po pomste bola čiastočne uspokojená. V knihy Margaret Mead
and Samoa: The Making and Unmaking of an Antropological Myth (Margaret Mid a Samoa: Vytváranie a Ničenie jedného antropologického mýtusu),70
antropológ Derek Frimen (Freemen) z Austrálie, ktorý roky študoval samoanskú kultúru, hovorí, že sú mnohé Midine tvrdenia “zásadne mylné, a niektoré z nich sú absurdne falošné.” (71) Jeho kniha, ktorú publikoval Harvard
University Press, si zaslúžila oznam na titulnej strane New York Times-u keď
bola vydaná v roku 1983. Na šťastie pre Midovú, bola objavená až po jej
smrti. Frimenova štúdia ukazuje, že je Midovej hodnotenie sexuálneho správania Samoanov do značnej miery falošné. Samoania majú veľmi obmedzujúce spoločenské štandardy, omnoho vyššie než sú tradičné západné
štandardy. Manželstvo a panenstvo sú veľmi ctené, a tak to bolo aj pred príchodom kresťanstva na samoánske ostrovy.72
Odozva na Frimenovu knihu bola ostrá, a z časti pripomínala skôr politickú kampaň než odbornícku činnosť. Objavili sa rôzne názory, aj za aj proti,
v novinových článkoch, knihách, v recenziách kníh, a v recenziách na recenzie kníh. Niektorý urážali Midovú, niektorý Frimana, a ďalší sa domnievali,
165

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 166

ako je možné, že tak falošné informácie mohli priniesť slávu Margaret Midovej. Nás tu zaujíma nie to, či príroda, výchova alebo slobodná vôľa určujú
správanie, ale to že sa zdá, že Midovej nepravdivé informácie priviedli do
významného posunu v chápaní sveta, alebo aspoň na to silno vplývali.
Môžeme si postaviť otázku, koľko ďalších nesprávnych konceptov žije v
našich knižniciach, učebniciach a učebniach. Štyri vyššie uvedené príklady
ilustrujú to, ako schvaľujeme idey aj napriek tomu, že sú len z čiastky overené faktami. Mali by sme byť tolerantný voči rozdielnym názorom, ale nie
aj dôverčivý. Nemal by sme nekriticky akceptovať intelektuálne módne
trendy vo vede, ale ani inde. Najlepšiu cestu, ktorú poznám, aby sme nezapadli v mylné populárne idey a vzory, sú nezávislosť v myslení, dôkladnejšie
skúmanie, nemýliť si fakty s výkladmi, a venovať mimoriadnu pozornosť najlepším údajom.

Sociológia vedy

Keď počas druhej svetovej vojny, vláda Spojených Štátov financovala projekc Menheten (Manhattan), niektorý z najlepších svetových vedcov sa pripojili výrobe prvej atómovej bomby. Toto je príkladom, ako vláda silno
vplýva na tok vedeckého výskumu. Už oddávna je známe, že vonkajšie faktory, akými sú verejná mienka a finančná podpora,73 vplývajú na vedecký
výskum. Aj napriek tomu vedci tvrdia, že je ich prax objektívna a racionálna,
a všeobecne sa takou aj považuje.74 Žiaľ, často krát to tak nie je.
Veda mala svoj vrchol po druhej svetovej vojne, keď atómová bomba a
úspech ruského satelitu Sputnik 1967. roku značne zvýšili rešpekt voči vede.
Fondy na skúmanie vedeckých projektov sa liali do univerzít nevídaným tempom, a nebolo veľmi ťažké nájsť fondy pre vedecko-výskumné projekty. Mne
osobne bolo pridelené niekoľko štátnych výskumných donácií a pracoval
som na viacerých vedeckých projektoch ktoré financovala vláda.
Veda sa dostala do ťažších období. Jej hodnota pre verejnosť už nie je
povšimnutá ako nevyhnutná, a dôvera v jej nestrannosť a integritu už nie
náročnejšia. Viac sociológov začalo hodnotiť vedu, takže niektorý boli zvedavý, či by sa sociológovia nemali držať ich vlastnej oblasti pôsobenia, ale
sociológovia považujú sociológiu vedy za svoju oblasť, takže táto citlivá
otázka tiež vyvolala kontroverzie. Žiaľ, nie je ťažké uraziť sebaúctu jedného
veľmi úspešného vedeckého spoločenstva, ktorá si asi ťažko pamätá všetky
chyby, ktoré vyhlasovala v minulosti. Na druhú stranu, sociológovia zdá sa
zabúdajú, že sa veda občas zaoberá jednoduchými objektívnymi faktami,
ktoré sa nepodriaďujú len tak ľahko sociologickým vplyvom.
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Keď sa štúdie sociológie náboženstva začali rozvíjať, sociológ Bernrd Barber publikoval článok a túto tému v časopise Science. (75) S názvom Resistance by Scientists to Scientific Discovery (Odpor vedcov voči vedeckým
objavom) napočítal niekoľko vonkajších faktorov ktoré môžu vplývať na vedecké závery. Zahrnuté sú: (a) predošlé výklady, (b) metodologické koncepty,
aké sú napríklad prehnaná predpojatosť alebo nadmerné protive- nstvo voči
matematiky, (c) náboženstvo vedcov, ktoré ovplyvňovalo vedu rôznymi spôsobmi, (d) profesionálna pozícia, (e) profesionálna špecializácia, a (f) spoločenstvo, skupiny a “školy myslenia”. Príkladov týchto rôznych situácií je
mnoho v sociologickej a historickej literatúre.76 Takéto názory nie sú vždy
vítané vedcami, pretože odsudzujú ich milujúci imidž vedy nezávislej od vonkajších vplyvov.
Žalostný prípad teológa Gregora Mendela (1822-1884), ktorý objavil základné princípy dedičnosti pestujúc hrach, dobre ilustruje vplyv sociologických faktorov vo vede. Mendel vydal svoje impozantné nálezy v časopise
spoločenstva prírodnej vedy Brinu (Brünn). Opačne tomu, čo sa občas píše,
ten časopis cirkuloval Európou, ale napriek Mendelovým ohromujúcim údajom, bol úplne odignorovaný autoritami v jeho oblasti.77 Až niekoľko rokov
po jeho smrti viacero biológov znovu objavili a potvrdili jeho objavy. Prečo
bol ignorovaný? To je záhadná otázka, na ktorú nemáme dobrú odpoveď,
ale existuje viac sugescií, ktoré ukazujú na sociologický vplyv vo vede. Fakt,
že bol neznámy, izolovaný mních, a nie člen bežného vedeckého spoločenstva, bezpochybne bol veľmi významným faktorom. Jeho nový prístup miešania botaniky a matematiky, ktoré si vyžadovalo takto skúmanie, väčšina
vedcov nechápala alebo si nevážila. Bolo aj iných konkurenčných idey o dedičných faktoroch, preto ten čas nebol správny aby jeho revolučné idey boli
akceptované. Našťastie veda sa posunula cez tie prekážky a teraz je Mendel
jedným z najdôležitejších osobností v dejinách vedy.
Tabuľka 6.1. IDENTIFIKÁCIA CHARAKTERISTÍK SPOľAHLIVÝCH
VEDECKÝCH VÝKLADOV

(a) Výklad sa zhoduje s dostupnými údajmi
(b) Ideu je možno preveriť, zvlášť opakovanými pokusmi a pozorovaniami.
Možno dokázať jej opak.
(c) Výklad môže predpokladať neznáme následky.
(d) Koncept nie je predmetom sporu
(e) Záver je vyvodený na základe faktov z prírody a nie na základe teórie
alebo komerčnej výhody
(f) Sprievodné tvrdenia sú dobre podporené.
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Ako rozoznať dobrú vedu od zlej vedy?

Jedna z najdôležitejších lekcií, ktoré sa môžeme naučiť je to, že existuje
dobrá veda, a tá zlá. Odhalenie Arheoraptora je zlá veda, ale objav planéty
Neptún, na základe údajov o nepravidelnom pohybe Uránu, zobrazuje veľmi
dobrú vedu. V dnešných časoch, kedy má veda tak významnú úlohu v našom
zmýšľaní, je dôležité rozoznávať dobrú vedu od zlej. Žiaľ to nie je ľahké, zvlášť
pre ne-vedcov. Neúplné údaje alebo zlé predpoklady môžu podviesť aj tých
najlepších vedcov. Je tu niekoľko ukazovateľov (tabuľka 6.1), ktoré môžu
pomôcť každému z nás zhodnotiť koľko dôveryhodné môžu byť vedecké výklady. (a) Zodpovedá idea faktom? Spôsobuje logický súhrn, zvlášť keď sa
uvažuje o širokom spektre faktov? (b) Môže sa to tvrdenie otestovať, zvlášť
či je skusmo opakovateľné? Experimentálna veda,akou sú výsledky chemických pokusov, sa považuje za spoľahlivejšiu. Na druhú stranu máme to, čo
je nazývané historickou vedou,78 ktorá je špekulatívna a považovaná je za
menej spoľahlivú. Príkladom by bol výskum fosílnych pozostatkov, kde môže
byť len jedna časť jednej vzorky, a pokúšame sa usúdiť čo sa stalo v minulosti, ktorú teraz nemôžeme pozorovať (badať). Niektoré idey možno jednoduchšie testovať než iné. Aj evolúcia aj stváranie, ktoré sa považujú za
minulé udalosti sa nemôžu testovať tak jednoducho ako dnešné záznamy.
Ale to neznamená, že dnešné záznamy nemôžeme používať na to, aby sme
sa pokúsili usúdiť čo sa mohlo stať v minulosti. Dôležitou otázkou je, nakoľko
sa úsudok hodí k faktom. Niektorý spájajú schopnosť svedčiť so schopnosťou
dokázať opak, usudzujúc, že ak nemôžete dokázať opak, to nie je skutočne
veda. (c) Môže sa tá idea použiť aby sa mohli predvídať neznáme následky?
Jeden príklad, skoršie spomínaný,79 bol keď sa o energetickej úrovni rezonancie potvrdilo, že je presne taká, akú predvídal Fred Hojl. Predvídateľnosť
vo vede predstavuje vedu v jej najlepšom vydaní. (d) Je to tvrdenie predmetom sporu? Ak sa vedci nezhodujú ohľadne tvrdenia, to poukazuje na to,
že sú obhájiteľné aj alternatívne argumenty. (e) Je tvrdenie založené na údajoch z prírody, alebo sa k nemu došlo teóriou? Berte ohľad na moc dominujúcich vzorov a filozofických konštrukcií, a zvlášť buďte opatrný ak existujú
komerčné a finančné výhody jednotlivých úsudkov. Výskumy, ktoré financuje
tabakový priemysel, a ktoré navrhuje neškodnosť fajčenia, sú hlavným príkladom chyby vyvolanej finančným záujmom sponzora výskumu. (f) Sú vyrobené neopodstatnené tvrdenia? Ak je tak, buďte rovnako opatrný.
Neopodstatnené tvrdenia vyvolávajú podozrenie integrity celého výskumu.
Zvlášť často sa pletú vzájomné vzťahy dvoch faktorov s dôvodom a dôsledkom. Napríklad, jedna štúdia ukázala, že študenti fajčiari majú horšie známky
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od študentov nefajčiarov. Táto súvislosť bola pochopená vážne, a očividným
spôsobom aby fajčiari zvýšili svoje známky bolo prestať fajčiť. Ale toto tvrdenie by mohlo byť veľmi nesprávne. Namiesto toho by mohlo byť, že fajčiari
fajčia skrze zlých známok, alebo že sú spoločenské typy, ktoré sa neučia,
omnoho viac náchylné k fajčeniu, čo vyvoláva predpokladanú vzájomnosť s
nízkymi známkami.80 Len preto, že sa dva faktory zdajú byť kvantitatívne súvisiace, neznamená to, že jeden zapríčiňuje ten druhý. Vo svete existuje vysoký stupeň vzájomnosti medzi domácnosťami, ktoré majú telefóny, a tých,
ktoré majú práčky, ale všetci vieme, že vlastnenie jedného nezapríčiňuje
vlastnenie toho druhého. Záverom, založeným na údajoch ktoré sa vzájomne vzťahujú bez vyšetrenia príčiny a dôsledku, netreba veriť, a predsa
aj vedci aj verejné médiá často prehliadajú tento kľúčový faktor. Mnohé
komponenty nášho komplikovaného sveta môžu dávať zdanlivo kauzálne
vzťahy, ktoré vlastne neexistujú.
Aby sa z vedy dostal maximum, musí sa dôkladne zhodnotiť to, čo bolo
povedané a musí sa oddeliť dobrá veda od zlej. Nakoniec, je mnoho aj jedného aj druhého.

Záverečné poznámky

Model vzorov vo vede a iných štúdiách je dôkazom silného vplyvu prijatých idey. To by nás malo robiť opatrným a malo by nás povzbudiť aby sme
pátrali hlbšie namiesto čo len sledujeme prevažnú “klímu myslenia”.
Dlhé pátranie o tom ako sa vtáky mohli vyvinúť, nie je rozprávkou, ktorá
by hocikoho presvedčila, že vedecké výklady sú poháňané faktami. Mnohé
protirečiace hľadiská, ktoré rôzne skupiny vedcov horlivo tvrdia už storočie
a pol, dobre znázorňujú to, ako vedou môžu poháňať teórie a nie fakty. Ak
je veda pátranie po pravde, ako čo sa predpokladá, prečo sa tak veľmi zaoberať špekulovaním ktoré je sprevádzané intelektuálnymi záujmami jednotlivých skupín, namiesto toho, aby sme nechali fakty hovoriť samým pre
seba? Vedci, rovnako ako aj ostatné človečenstvo opätovne, aj viac ako by
chceli pripustiť, veria v to, čo chcú veriť, zapĺňajúc chýbajúce údaje vlastnými
predpokladmi. Som si istý, že tieto moje tvrdenia urazia niektorých mojich
vedeckých kolegov, a bol by som rád, keď by to tak nebolo, no čo najskôr
toto pochopíme, bude to lepšie pre vedu.
Príliš často je veda poháňaná viac teóriami než faktami. Preto je veľmi
dôležité vynaložiť mimoriadne úsilie v snahe oddeliť dobrú vedu, ktorá
vedie k spoznaniu pravde o prírode, od zlej vedy, ktorá k tak nerobí. Vedci
sú len ľudia, a môže byť náročné nájsť vedca, ktorý by nemal predsudky.
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Avšak, tí vedci, ktorý dávajú prednosť faktom namiesto teóriám, majú väčšie
šance aby objavili čo sa skutočne v prírode deje.
Všetko toto môže byť významné pre otázku Boha. V kapitolách 2-5 sme
ukázali mnohé príklady faktov, ktoré poukazujú na to, že je Dizajnér nevyhnutný. Aj napriek tým dôkazom, vedci sa vyhýbajú takému záveru. Dnes prevláda vzor, že by veda mala objasniť všetko bez Boha, ale to často spôsobuje
neargumentované predpoklady aby sa dokázali zistené fakty. Osobné stanoviská a sociológia vedeckého spoločenstva často krát určujú čo bude
uznané za pravdu. Často krát iné faktory než fakty z prírody tvarujú vedecké
závery.
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Kapitola 7

Je veda výhradná?
Literárni intelektuáli na jednej strane – na
druhej vedec... medzi nimi priepasť
vzájomnej nezrozumiteľnosti.1
Charles Snow, spisovateľ, vedec

Oblasti ktorým sa veda vyhýba

Pred dvomi storočiami, slávni francúzski matematik a kozmológ Pierre
Simon de Laplace napísal svoju známu knihu o nebeskej mechanike. V knihe
opísal svoj model vzniku Slnečnej sústavy v ktorom uvádza ako planéty formovali kondenzáciou vodnej pary. Laplace, ktorý už bol známym učencom,
rozhodol sa prezentovať svoju knihu cisárovi Napoleonovi. Cisár bol už vopred oboznámení, že sa v knihe nespomína Boh. Keď mu Laplace priniesol
knihu, cisár sa ho opýtal, prečo napísal knihu o vesmíre a nespomenul Stvoriteľa? Laplace povýšene odpovedal „že nebolo potrebné pre takú hypotézu“.2 Nebola potreba za Stvoriteľom. Hoci existujú rozličné variácie
detailov spomenutého stretnutia, ten incident dobre znázorňuje nezávislé
a výhradné stavy ktoré rozkvitali v tom období.
Nedávno rovnakú tendenciu predstavil teoretický fyzik Stiven Hawking,
kde navrhol úplne sebestačný vesmír kde „nie je potrebné nič zvonku, čo
by navilo hodinky a pustilo do pohybu. Namiesto toho všetko vo vesmíre
bolo by usporiadane zákonmi fyzike a valcovaním kociek vo vesmíre. Možno
tento prejav znie priveľmi smelo, ale to je to v čo veríme aj ja aj mnohý iný
vedci.“3 Vo Francúzsku známi zoológ v oblasti mori Félix Lacaze Duthiers napísal na dverách vlastne laboratórií „veda nie je ani náboženstvo ani politika.“4 Harvardskí fyzik Phillip Frank vyhlásil, že vo vede „každý vplyv etickej,
vierovyznania a politickej úvahy ´spoločenstvo vedcov´ považuje ´neinteligentným´.“5 Taktiež obhajca Nobelovej ceny Christian de Duve, hovorí o ťažkostiach problému spontánneho vzniku života, poukazuje na to, že „každý
návrh (účelu) sa musí vyhýbať.“6
Nedávno Nacionálna akadémia vied a Americká asociácia pre pokrok
vedy, silne protestovali kvôli trendom na hodinách v stredných školách,
ktoré povzbudzujú diskusiu o alternatívach evolučnej teórie. Aj v prípade,
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že niekde možno existuje akýsi druh inteligentného plánu v prírode, považuje sa za nevhodnú.7 Nezhodujú sa s touto konštatáciou všetci vedci ale
dnešné nastrojenie a všeobecný étos, ktorý obzvlášť povzbudzujú vodcovia
vedeckého spoločenstva, to že veda musí ísť samá a že musí sa vyhýbať všetkému inému. Obzvlášť treba sa vyhýbať náboženskému vplyvu.
Výhradnosť sa vo vede povzbudzuje do hladine elitizmu a tieto dve charakteristiky môžu sa zhodovať veľmi dobre, povzbudzujúc jedna druhú.
Mnoho vedcov cíti že je veda nadriadená v porovnaní s ostatnými metódami
experimentovania. Mimoriadny úspech vedy vo viacerých oblastiach bezpochybne prispelo k tomu pocitu a tá pýcha je aj v určitej miere ospravedlnená. Veda je obzvlášť dobrá v pokusoch aby odpovedala na ako otázky, ako
čo je otázka ako gravitácia pôsobí na pohyb planét ale nerieši tak dobre
otázky prečo, napríklad prečo vôbec existuje vesmír. Existujú legitímne
otázky ktoré sú mimo domény vedy. „Ak sa opýtate vedu ako vyrobiť jadrovú
zbraň, ona vám to povie. Ak sa opýtate či je naozaj potreba vyrobiť jadrovú
zbraň, veda zostane nemou.“8 Každý kto hľadá pravdu a porozumenie, má
právo kláť otázky ako a prečo.
Biológ z Harwardskej Univerzity Richard Lewontin taktiež odráža niečo
výhradne vedy keď veľmi bystro a úprimne hovorí: „naša ochota aby sme
prichytávali vedecké nároky ktoré sú protivné zdravému mysleniu, kľúčovou
je otázkou pre pochopenie ozajstného boja medzi vedou a nadprirodzeným.
Zastávame na stranu vedy napriek jej zrejmej nezmyselnosti niektorých jej
konštrukcii, napriek jej neúspechu aby splnila mnohé výstredné sľuby
o zdraví a živote, napriek tolerancii vedeckého spoločenstva ku neargumentovaním „len tak“ rozprávkam, lebo sme sa skôr predali niečomu – predali
sme sa materializmu. Nie sú to metódy a inštitúcie vedy, to čo na nás nalieha
aby sme prichytili materialistické vysvetlenie sveta ale nás naopak naša a
priori oddanosť hmotným príčinám núti aby sme vytvárali aparát výskumu
a koncepty ktoré vytvárajú materialistické vysvetlenia, bez ohľadu koľko to
bolo kontraintuitívne, mystifikujúce pre neposvätených. Navyše, materializmus je absolútny, lebo nemôžeme dopustiť aby Božia noha prekročila
prahu.“9 Keď je v otázke Boh, veda zvesila znak „NEVCHÁDZAJ“.
Evolučná teória je jeden z hlavných pilierov vo výhradnom stave vedy,
ona poskytuje vylúčenie Boha a všetky nemechanické vysvetlenia vzniku.
Vedecká spoločnosť zvyčajne horúčkovito obhajuje evolučnú teóriu, aj keď
veda sa cíti slobodnou aby vylúčila Boha, vedúcich vedcov zdá sa byť že šokuje keď niekto sa pokúša vylúčiť ich evolučnú teóriu. Keď komisia pre vzdelávanie štátu Kanzas (Kansas State Board of Education) rozhodla aby vylúčila
z učebného plánu evolučnú teóriu a kozmológiu, redakčný časopisu Science,
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vo vedúcom časopise pre vedu v SŠA, ocharakterizoval toto vylúčenie ako
„surové čistenie“ a „šialenstvo“.10
Známi genetik z Kolumbia Univerzity Theodosius Dobzhansky, jeden
z hlavných architektov súčasnej evolučnej syntézy (tabuľka 4.1.), vyjadril:
„nič v biológii nemá zmysel okrem vo svete evolúcie.“11 Také extrémne vyhlášky môžu znamenať, že všetky biologické štúdie ktoré nezapájajú evolučnú teóriu, ako čo je stanovenie rýchlosti nervového impulzu pozdĺž nervu,
sú zrejme bezvýznamné. Ďalej, opatrné výskumy Anthony van Leeuwenhoek-a pri opise mikróbov a Williama Harvey-a na odhaľovaní krvného
obehu v 17. storočí, skôr ako evolučná teória bola prichytávaná, zrejme taktiež sú bezvýznamné. Genetik Francisco Azala, ktorý bol donedávna predsedom Amerického združenia pre pokrok vedy, vyjadril podobnú vylučujúcu
tendenciu: „teória evolúcie mala by sa učiť na školách, lebo nič v biológii
nemá zmysel bez nej“.12
Výhradnosť sa odráža aj v samotnom názve knihy The Triumph of Evolution and the Failture of Creationism (Triumf evolúcie a neúspech kreacionizmu).13 Hoci takí triumfujúci stav nie je neobyčajným v správaní človeka,
on nepomáha pri vážnom zaoberaní sa vedou. Autorom knihy je Niles Eldredge z Amerického prírodovedeckého múzea (American Museum of Nature History), známy ako jeden z pilierov evolučného konceptu bodového
ekvilibriuma (prerušovanej rovnováhy). Nebohý známi kozmológ Carl Sagan,
taktiež zdôraznil prevahu vedy nad všetkým ostatným vo svojej knihe nazvanej: The Demon-haunted World: Science as a Candle in the dark (Démonom posadnutý svet, veda ako sviečka v tme).14 Niekedy je nedostatok
pokory vo vedeckej spoločnosti.
Horné príklady ilustrujú výhradný a elitistický vedecký stav ktorý tiaži
vedu izolovať od všetkých ostatných oblastí skúmania. Mala skupina vedcov
cíti také sebavedomie že doslovne nevšímajú si hranice toho čo nakoniec
veda bude musieť urobiť.15 Postulovaim mechanického pohľadu na realitu
i takmer nekonečne vedomosti, môžeme dosiahnuť „bod Omega“, kde je
život večný a vzkriesenie minulého života reálne. Veda vám daruje nesmrteľnosť.16 Viera v prevahu vedy ja tak veľká že kedysi atakuje na oblasti ktoré
nie je schopná skúmať a potom sa pokúša ponúknuť vedecké odpovede na
otázky na ktoré nemôže odpovedať. Príkladom je sociobiológia.

Sociobiologický boj – veda mimo kontroly

Sociobiológia má tendenciu skúmať evolúciu spoločenského správania.
Pokúša sa vysvetliť správanie sa organizmov z evolucionistickej perspektíve
a zachádza do náročných otázok človečenského správania. Sociobiológiu ne177
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treba miešať zo sociológiou vedy, hoci aj existuje minimálne preklápania.
Prvá sa zaoberá biologickými príčinami správania sa všetkých druhov organizmov a druhá správaním sa vedeckej spoločnosti.
Jeden z problémov z ktorými sa sociológia zaoberá je tento: ak sa ako to
Darwin predpokladal evolučný vývoj vyvíja lebo najprispôsobivejší nadživaju
tie menej prispôsobivé ako potom vysvetliť evolúciu altruistického správania, kde sa organizmy ochotné aby obetovali svoje životy pre výhody iných
organizmov. To je samovražda a neexistuje hodnota prežitia pre organizmy.
Prečo by také prípady vôbec existovali keď nemajú šancu preniesť ich na
budúcu generáciu? Známym príkladom je včela keď bodne človeka aby
ochránila ostatné včely vo svojej kolóne. Preto že ona v žihadle zanecháva
vitálne orgány svojho tela a čoskoro umiera. To je samovražda a nie prežitie.
Zástancovia evolučnej teórie idú ešte ďalej z vysvetlením, pripájajúc aj návrhy, že celé včelíne roje sa vyvinuli ako jeden organizmus. Genetické osobnosti tých druhov organizmov favorizujú také správanie. Tak že včelia kolóna
a nie individuálna včela má schopnosť prežitia.
Omnoho viac sú problematickejšie príklady obetavého správania medzi
vtákmi a cicavcami. Mirkati sú veľmi spoločenský druh mungosov (obrázok
6.1), ktoré sa snažia o život na juhoafrickej púšti Kalahari. Oni žijú v v skupinách od troch do tridsať jednotlivcov v podzemných tuneloch a patria medzi
najkooperatívnejšie známe živočíchy. Jedna členka skupiny by sa postarala
o mláďatá druhej samici, keď je biologická mama predlho neprítomná pri
hľadaní potrave. Iný členovia skupiny stoja na strážnych miestach, kde sú
viditeľný pre dravcov. Ich stráženie umožňuje druhým členom skupiny aby
bezpečne vyhľadávali potravu. Keď strážni spozoruje dravca ako sú orol
alebo had, hneď vyzve na varovanie ale zase prináša na seba svojim kričaním
nebezpečenstvo aby dravci odhalili kde sa nachádza ale z druhej strany upozorňuje ostatných aby sa si našli útočisko. Takým správaním strážni riskujú
svoj život pre výhodu ostatných. Prečo by také altruistické správanie vôbec
sa vyvinulo, keď je pre altruistických jednotlivcov menej pravdepodobné že
prežijú? A keď ide o ľudí, prečo by mať riskovala svoj život a vošla do horiaceho domu aby zachránila svoje dieťatko?17 Takýto druh obetavého správania sa neočakáva zo strany evolučného procesu, kde je cieľom samotné
prežitie a nie obetavý altruizmus. Altruistické správanie považuje sa vážnou
výzvou pre evolučnú teóriu.
Niektorý zástancovia evolučnej teórie pokúsili sa na túto hádanku dať
odpoveď o tzv. príbuznej selekcii. V príbuznej selekcii dôležitá je konzervácia
nie individuálneho organizmu ale jeho zvláštneho génu. Konzerváciou blízkeho príbuzného, jednotlivec udržiava vlastný druh génov lebo príbuzného
potomstvo bude inklinovať aby mal rovnaké druhy génov. Bratia a sestry
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medzi sebou majú rovnakých rodičov a rodáci rovnakých starých rodičov
a tak ochranou blízkych rodákov, jednotlivec zvyšuje šancu aby potomstvo
zachovalo vlastný druh génov ktoré obsahujú. Inými slovami, ak živočích
obetuje svoj život aby ochránil život svojho blížneho tým pádom umožní aby
sa zachránil vlastný druh génu, hoci sám jednotlivec zahynie. Matematika
dedičného mechanizmu je taká, že môže navrhnúť, že ak obetujete svoj život
aby ste zachránili troch svojich bratov alebo sestier alebo deväť rodákov,
existuje šance aby ste pomohli prežitiu vlastného druhu génov. Čo ste bližší
rodák tým ktorých zachraňujete, menej musíte ich ochraňovať aby ste za-

Obrázok 7.1. Mirkati, nazvaný aj surikati, jeden druh mungosov jamarov.
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chránili vlastný druh génov. Príbuzná selekcia považuje sa evolučným vysvetlením pre altruistické správanie. Hlboká implikácia tohto je že altruistický
akt vôbec nie je to, on je sebecký akt ktorým sa pokutuje aby sa vlastný druh
génov šíril cez rodákov ktorý prežívajú. Darwinov koncept sebeckého prežitia
najprispôsobivejších stáva sa vysvetlením pre altruistické správanie.
Dramatické odhalenie teórie príbuzenskej selekcie pritiahlo pozornosť
známeho entomológa z Harvardskej univerzity Edvarda O. Vilsona (Edward
O. Wilson). Rozšíril tento koncept a v roku 1975 ho predstavil a s ním príbuzne idey v knihe ktorá vyvolala jednu z najbúrlivejších zaznamenaných
reakcii pre niektorú knihu. Pod názvom Sociobilógia (Sociobiology),18 kniha
hovorí o spoločenskom správaní rôznych zvierat ale existuje aj podozrenie
že bola aj manifestom aby sa prezentovali evolučné dôvody ľudského správania. Prvá kapitola nazvaná „Etika Génov“ hovorí o tom ako naše emócie
ako čo sú láska, nenávisť, strach a smútok vznikli vlastne prírodnou selekciou
a posledná kapitola „Človek od sociobiológie po sociológiu“ jasne prešlo na
oblasť ľudského správania. Zdôraznene je to že gény kontrolujú všetko.
Nasledovného roku Richar Dawkins prezentoval niektoré z týchto idei aj
vo svojej známej knihy The Selfish Gene (Sebecké gény).19 Ak sa zdá, že sa
niektorý organizmus správa altruistický, môžeme si byť istý že je jeho motív
v podstate sebecký. Organizmy vo veľkej miere kontrolujú ich gény a princíp
prežitia najprispôsobivejších favorizuje ich vlastné prežitie na škodu iných,
odlišných génov.20 V roku 1978 sa Wilson navrátil z knihou On Human Nature
(O ľudskej prírode) ktorá bola rozšírením obzvlášť kontroverznej poslednej
kapitoly jeho knihy Sociobiológia. Tu altruistické diela aj voči národu nie sú
výsledkom žiadnej dobroty ale im je príčina Darwinove prežitie najprispôsobivejších. Naďalej zachádza na citlivú otázku náboženstva: „aj pri najvyšších štádiách náboženskej praxe, keď bližšie preskúma, spozoruje sa
biologická prednosť“.21 Náboženstvo nie je niečo čo si volíme kvôli jeho hodnosti alebo pravdy, náboženský sme preto kvôli evolučnej hodnote prežitia
ktorú ono ponúka.
Všetko to prekročilo mieru.22 Od čias kedy je publikovaná Wilsonova
kniha Sociobiológia, útoky narážali zo všetkých strán. Vypukol všeobecný
boj rečami, osobností, kníh a zriedkavého humoru. Ten boj je zverejnený aj
z prekvapujúcich miest, zapájajúc aj intelektuálne skupiny. To nebol boj iba
o prírode človečenstva ale zjavilo sa aj mnoho iných prekvapujúcich sporov.
Kritici deklarovali sociobiológiu klamnou, zlou, fašistickou a nevedeckou.
Niektorý sociológovia sa obávali že im biológovia preberajú oblasť vedy.
Jedna z veľkých otázok bol strach, že sociobiológia znovu ustanoví socialdarvinizmus, v ktorom by nadriadený ľudia sa správali aby nadžili podriadených (eugenika). Naproti terajšiemu preovladujúcemu stavu že zo všetkými
180

naukaob_slovacki01_Layout 1 11/1/2017 4:15 PM Page 181

ľuďmi treba rovnako zaobchádzať, sociobiológia by povzbudzovala návrat
viery pre triedenie ľudí založene na nadriadených génoch. To privádza k „príroda-proti-prírode“ spor o tom či príroda (gény) alebo vzdelanie (okolie) určuje kto sme.23 Triedne rozlišovanie je prichytávané v Darwinovskom
viktorijanskom Anglicku a dosiahlo príšerné nehumánne prípady behom 2
svetovej vojny keď nacisti v plynových komorách eliminovali milióny ľudí poznamenaných ako podriadený. Pol storočia neskôr spomienky na Holokaust
je ešte priveľmi svieže aby ľudia z ľahkosťou prichytili hoci akú ideu o genetickej nadriadenosti.
V Harwardskej univerzite sú aktivisti z ktorých mnohý tu študovali, roznášali letáky, konali protesty a publikovali články proti sociobiológii. Wilson,
ktorý do určitej miere bol chybne pochopený identifikovaný bol ako ideológ
vyššej triedy. Spor sa rozšíril aj na verejnú tlač a dokonca sa zjavil aj na prednej strane časopisu Time. Americké združenie pre pokrok vedy uskutočnila
simpozium vo Vašingtone ohľadom témy sociobiológie. Keď sa Wilson priprával vstať hovoriť, desatoro aktivistov odobrali mu mikrofón a obvinili ho
pre rasizmus a genocíd. Jeden z aktivistou ho oblial z krčahom ľadovej vody
zo slovami „Wilsone, celkom ste mokrý“.24 Prezentácia pokračovala po pláne
ale nebola už tak zaujímavá ako jej úvod.
Medzi hlavnými účastníci v spore okolo sociobiológie bol aj Stephen J.
Gould, veľmi rešpektovaný autor, ktorý bol aj do svojej nedávnej smrti najlepším patrónom evolučnej teórie v Spojených štátoch Amerických. On sa
silne sprotivil sociobiológii ako aj Richar Luotin, známy genetikom o ktorom
sme už aj hovorili. Obaja pracovali na Harwardskej univerzite ako aj Wilson
a obaja majú afinity ktoré usilujú rovnakému typu ľudí. Niektorý učenci navrhujú že tie afinity možno spôsobili ich protivenstvo voči sociobiológii. Oni
ako aj mnohý iný silne sťažujú si na sympatické odpovede ktoré sociobiológia sa snaží ponúknuť pre komplexné ľudské správanie. Z druhej strany John
Maynard Smith z Sussex univerzity v Anglicku odborník pre teoretickú biológiu a Richard Dawkins z Oxfordu dali významnú podporu sociobiológii.
Stavy týchto vplyvných vedcov voči náboženstvu veľmi oscilujú. Dawkins
sa jej aktívne protiví, Gould25 a Maynard Smith usilujú o to aby rozdelili vedu
od náboženstva a Wilson dakedy tvrdí že je deistom. Deista je človek ktorý
verí akýsi druh stvoriteľa, ktorý povoľuje aby vesmír fungoval sám pre seba.
Títo špecialisti neváhajú aby kritizovali mnohé veci a často krát aj medzi
sebou. Maynard Smith, ktorý je silným zástancom darvinizmu a neprichytáva
Gouldove odchýlky od tradičného náhľadu na evolučnú teóriu, hovorí: „Evolučný biológovia z ktorými som debatoval o jeho (Gouldovej) práce, považujú ho pre človeka ktorý má myšlienky tak zmätené že ťažko zasluhujú
pozornosť, ale myslia že ho netreba kritizovať lebo je na našej strane proti
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kreacionistom.“26 Gould vyjadruje niečo z rovnakého súcitu keď volá Maynarda Smitha a Dawkinsa „darvinovima fundamentalistami“.27 Napriek internej vedeckej nezhode, zástancovia evolučnej teórie usilujú o zjednotenie
keď ide o konfrontáciu z duchom stváraniam ktorý sa po ich mienky musí
zaobchádzať.
V nahnevanom sociobiologickom boji , Wilson sa cítil zradeným zo strany
svojich kolegov a kládol otázku prečo Luontin ktorý má kanceláriu v rovnakej
budove neprišiel k nemu a prediskutoval s ním o veciach súkromne namiesto toho aby ho kritizoval v tlači.28 Wilsona treba pochváliť lebo navrhol
správanie podobné biblickému princípu, že sa ide najprv doriešiť vec ku bratovi ktorý uráža, skôr ako sa zapojí niekto iný.29 Medzitým jeho biblický návrh
privádza do otázke jeho lojálnosť voči evolučnému princípu súťaži a prežitia
najprispôsobivejších i jeho pripravenosť aby sa konfrontovať sa z dôsledkami
darvinoveho systému ktorý obhajuje.
Jedna z kritik sociobiológii ktorú uviedol sám Luontin bola pre zmeny
v genetickej frekvencii v ľudských skupinách, kde sa ukázalo že sú extrémne
spomalené, pokým sociologické zmeny počas histórie môžu byť veľmi
rýchle, preto genetické zmeny môžu byť zodpovedné pre ľudskú sociológiu.
Charles Lumsden a Wilson sa pokúsili doriešiť daný problém a mnohé iné
v knihe Genes, Mind and Culture (Géni, rozum a kultúra).30 Ńavrhnúte matematické riešenie v tej knihe nenadišlo na schválenie. Aj sám Maynard,
ktorý podporuje sociobiológiu nemohol po mnohých výskumoch potvrdiť
dané modely.31
Veľký problém v sociobiológii je jej žiadosť aby odpovedala na mnoho
rôznych otázok na základe veľmi ohraničených informácii. Luontin vyjadruje
ten problém v jednom interviu: „Ak chcem si sadnúť a napísať teóriu o tom
ako všetko ľudské správanie vysvetľuje biológia, musím sa naučiť mnoho
gnozeologických základov, myslím fantastický mnoho... tí chlapci jednoducho vrazili do jedného naivného a vulgárneho druhu vysvetlení sveta a dôsledok je neúspech. To je neúspešný systém vysvetlenia lebo nevykonali
svoju domácu prácu... on je lacný!“32 Filozof Michael Ruse zo Štátnej univerzity na Floríde (Florida State University) vyjadruje podobné stavy o rade
architektov sociobiológie: „Skočili ďaleko pred svojimi dôkazmi a gratulujú
samí sebe na úspešne vykonanej empirickej práci. Bol odhodlaný aby nedopustili aby im ani málo potidôkazov nestálo v ceste. Úprimne povedané, boli
odhodlaný aby nedopustili ani obrovskému množstvu protidôkazov aby im
stálo v ceste.“33 Ruse pripomenul že kritiky boli nezvyčajne ostré.
Filozof vedy Philip Kitcher z Kolumbia univerzity vyjadruje ďalšie znepokojenie v pohľade sociobiológie keď hovorí, že „ambiciózne nároky ktoré
pritiahli mnoho pozornosti spočívajú na slabej analýze a ešte slabších argu182
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mentoch,“ a že sa „sociobiológovia ponárajú do divých špekulácii práve tam
kde treba aby boli najopatrnejší.“ Naďalej špecifický porovnáva Wilsonovu
sociobiológiu z rebríkom ktorý sa „rozpadá na každej príčele.“34 Nám je obzvlášť zaujímavé to že debata o sociobiológii ilustruje čo sa stáva keď vylučujúci a dakedy elitistický stav, podporuje aby sa veda uplatnila na všetko,
zachádzajúc do oblastí kde veda nemá dôkazy ani akékoľvek platné odpovede. Tu veda môže dožiť iba neúspech.
Aj napriek veľmi slabej vedeckej podpory, sociobiológia nie je celkom
mŕtva. Knihy ako čo sú The Triumph of Sociobiology (Triumf sociobiológie),35
snažia sa zachrániť koncept sociobiológie, ale nakoniec spomenutá kniha
ocharakterizovaná je ako „rozčarujúca povrchová analýza“, „kniha ktorá používa banálnu taktiku charakterizovania kritikov najextrémnejšími výrazmi.“36 Sociobiológia sa počas rokov do určitej miere vyzdvihla, lebo sa
pozbavila niektorými kritikami a ešte je populárnejšia u niektorých biológov
ale aj ďalej je veľmi ďaleko od hociakeho potvrdenia svojich tvrdení, z ktorých niektoré sa zdajú byť definitívne chybné. Zvážte, napríklad, jednu z fascinujúcich ikonou v sociobiológii, merkatov, ktorých sme už spomínali, to že
sú oni také vzory spoločenského správania privádza k otázke príbuzenskú
selekciu. Žijú v skupinách ktoré zvyčajne obsahujú aj genetický nepoviazaných „imigrantov“ vnútri normálnej dominantnej rodinnej skupiny. Títo nepríbuzní merkaty majú úlohu najčastejšie ako strážcovia pre skupinu alebo
opatrovatelia mláďat. Preto že nie sú príbuznými, ich altruistické správanie
nemôže byť výsledkom sociobiologického princípu príbuzenskej selekcie.37
Takéto prípady sú prekážkou pre evolučné vysvetlenie altruizmu u spomenutého druhu organizmov ako ich spôsobu aby sa zachránili vlastné druhy
génov.
Boje ustupovali a v skúmaní človeka tradičnú sociobiológiu zmenil jeden
nový a podobný koncept menovaný evolučná psychológia. Tento nový koncept je vlastne starým vínom v nových fľašiach. Evolučná psychológia aj ďalej
vo veľkej miera zdôrazňuje gény ako zodpovedné pre takmer všetko, zapájajúc aj samotné náboženstvo.38 Záujem je zameraní predovšetkým na to čo
spôsobuje aby rozum fungoval tak ako funguje. Danú ideu obhajuje určité
množstvo nových kníh.39 Medzi nimi sa nachádza aj The Moral Animal
(Etické zviera) autora Robarta Wright-a,40 ktorá dva roky zaberala miesto na
listine najpredávanejších kníh, čo dosť hovorí o popularite evolučnej psychológie. Wright hovorí o ľuďoch ako „druhu zo svedomím a súcitom a nakoniec aj láskou a všetkým nakoniec založením na genetickom vlastnom
záujme.“41 Opačné stanoviská, ktoré zdôrazňujú ohraničenia danej teórie
zjavujú sa v knihách ako čo je: Alas, Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology (Beda, mizerný Darwin: argumenty proti evolučnej psy183
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chológie)42 kotrú napísali sociológ vedy Hilary Rose a neurobiológ Steven
Rose. Táto kniha obsahuje jednu kapitolu ktorú napísal Stephen J. Gould,
ktorý hovorí o tradičnom darvinizme a jeho neadekvátnosti aby vysvetlil
kultúrne zmeny. Aj keď je Gould horlivý zástanca evolučnej teórie, tento jednoduchý tradičný scenár nepodporil.

Máme moc voľby?

Všetci sme vedomí toho že máme slobodnú vôľu rozhodnúť sa či dáme
peniaze na vojsko ktoré nás chráni od agresorov alebo či omaľujeme dom
do fialovej farby, či ukradneme auto alebo kopneme psa už umierajúceho
psa. Môžeme si vybrať tieto veci, lebo máme slobodnú vôľu. Väčšina ľudí
verí že máme slobodu voľby, pokým niektorí deterministi v to neveria. Oni
neveria že existuje niečo ako čo je slobodná vôľa, naše skutky spôsobujú
čisto mechanické faktory aké sú naše gény alebo prostredie. To nás privádza
k horlivému konfliktu ktorý leží v základe debate o sociobiológii a evolučnej
psychológii. Sme my iba stroje ktoré odpovedajú na svoje gény a prostredie
a tým pádom nemáme zodpovednosť pre svoje skutky, alebo máme moc
aby sme sa rozhodli pre správny skutok namiesto chybnému a tým
pádom sme zodpovedný pre vlastné skutky? Bez slobodnej vôle neexistuje
krivda. Zviazane s týmto sú otázky či existuje absolútna etická hodnota,
dobro a zlo, atď.
Súdy po celom svete v základe predpokladajú slobodnú vôľu a ľudia sa
považujú zodpovednými pre svoje skutky. Ak sa rozhodnete „vykonať akési
zlo“, očakávané je že vás dajú do vezenia. Medzitým, či to nie je možné že
gény kontrolujú naše aktivity? Evolučná psychológia, ktorá sa stáva znamenitou komponentov nedávnych diskusii o správaní organizmov navrhuje
práve to. Správam sa tak, lebo je to v mojich génoch. Vrchol takého rozmýšľania zjavil sa nedávno v knihy A Natural History of Rape: Biological Bases
of Sexual Coercion (Prírodná história znásilnenia: Biologické základy sexuálneho donucovania).43 Autori chápu znásilnenie ako evolučnú adaptáciu,
ktorá povoľuje neúspešným ľuďom aby šírili vlastné gény. Oni toto svoje tvárenie podporujú príkladmi toho čo nútením sexom medzi zvieratami. Tento
argument je značne vzdialený od implikácie pre človečenstvo ale ilustruje
ako sa v pokusoch všetko vysvetlí vo vnútri výlučného naturalistického modusu, musí nájsť útočisko niektorým slabším analógiám. Ilustruje aj rastúce
zväčšenie výhovoriek pre chybné správanie ktoré preniká do nášho spoločenstva posledné dve desaťročia.
Môže sa potvrdiť, že gény sú zodpovedné pre isté formy správanie a to
je kedysi aj prípadom. Napríklad, zdá sa že alkoholizmus má genetickú kom184
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ponentu ale to neznamená že človek z alkoholickými skolnom nemá slobodu
skôr ako sa z neho stane alkoholik. Milióny úspešných členov spoločenstva
Anonymy Alkoholici (Alcoholics Anonymous) svedčia o tom že to nie je tak,
oni si vybrali a použili svoju silu vôli aby neboli alkoholikmi. Existuje ešte
mnoho dedičných abnormálnosti ktoré ohraničujú moc slobodnej vôle ale
to sú výnimky. V danom texte sa zaoberáme normálnymi ľudskými bytostiam ako si vyberajú použiť moc slobodnej vôle.
Predpokladaná moc génov nenapadá iba našu slobodnú vôľu. Sociobiológia navrhuje aj na naše city lásky a starostlivosti pre iných nie sú to čo si
myslíme. Oni sú jednoducho sebecké motívy ktoré iba sa zdajú byť altruistickými. Všetky naše skutky sú iba výsledkom pôsobenia sebeckých génov.
Záver je to, že mi nie sme v podstate štedrými a dobrými alebo sa staráme
o iných ale sme naproste sebecký. Filozof Michael Ghiselin z Kalifornickej
akadémie vied (Californian Academy of Sciences) podáva nám príklad toho
ako prenikavý môže byť ten druh rozmýšľania keď hovorí: „žiadny náznak
opravdivého súcitu nezmenšuje našu víziu spoločnosti keď sa sentimentalonsť ponechá po strane. Pre to čo sa považuje spoluprácou ukazuje sa že
je iba zmes oportunizmu a využívania. Pre impulzy ktoré privádzajú aby sa
zviera obetovalo pre inú zver zdá sa byť že je krajným cieľom získavanie
prednosti nad treťou zverou, a skutky „pre výhody jedného spoločenstva
zdá sa byť že sa robia na škodu ostatných. Keď je to v jeho zaujme, pre každý
organizmus sa môže očakávať že pripomohne ostatným zo svojho druhu.
Tam kde nieto alternatívy, on sa podriaďuje jarmu slúženia skupine. Ale ak
sa mu ukáže príležitosť aby konal pre vlastné záujmy iba akási korisť ho zastaví aby obťažoval, ochromil alebo zabil – svojho brata, partnera, rodiča
alebo dieťa. Oškrabnite „altruistu“ a budete spozorujete ako krváca „pokrytec“.“44 Rétorika citovaného článku je výnimočné dobrá ale nie je taká aj jeho
skutočné potvrdenie. Sme iba bezmocné obete okolností? Či sa nemôžeme
ušľachtilosťou, charakterom a pevným rozhodnutím vyzdvihnúť ponad zlo
a byť dobrými?
Zástancovia evolučnej teórie vysvetľujú slobodnú vôľu na viacero spôsobov. Wilson a Dawkins uznávajú že ona existujem ale ju vysvetľujú ako niečo
čo je programované génmi a čo môže dakedy nadvládať diktáty génov. Po
očakávaní taká zmútená argumentácia nadchádza na mnohé kritiky. Môžu
sa obsahovať aj určite aj neurčite výsledky od určovaných génov? Prečo
kombinovať dve tak rozdielne oblasti ako sú genetika a slobodná vôľa? Môže
byť slobodná vôľa naozaj slobodnou ak ju určuje genetika? Niektorý evolucionisti jednoducho popierajú existenciu slobodnej vôli. William Provine
historik biológie na Cornell Univerzite jednoducho tvrdí že je „slobodná vôľa
najdeštruktívnejšia idea ktorú človečenstvo vymyslelo.“45 Medzitým, takmer
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všetci ľudia veria že normálne indivíduí majú možnosť slobodnej vôle a že
sme tým pádom zodpovedný pre svoje skutky.
Otázka existencie slobodnej vôle je fundamentálnym faktorom ktorý dramatický utíka na naše pohľady na svet. Sme iba bezvýznamnými entitami
z evolučnou psychológiou ktorá legitimizuje každé chybné správanie? Alebo
z druhej strany ozajstne máme slobodu voľby a tým pádom sme zodpovedný
pre svoje skutky? Tomuto sa môžu pridodať aj naše vrodené city pre to čo
je správne a čo nesprávne, rozlišovanie čo má morálku a čo nemá, pre
pravdu a nepravdu a rozlišovať láskavosť a sebeckosť. Tieto atribúty pre
ktoré väčšina potvrdzuje že ich zažíva, všetky ukazujú na jednu realitu ktorá
je mimo genetický ohraničenej evolučnej psychológie ako aj mimo vedeckých interpretácii. Realita zdá sa byť omnoho viac ako to čo nám prezentuje
materialistická (mechanická a naturalistická) vedecká interpretácia. S týmto
sa dostávame k dôležitej otázke a to je či existuje Boh, ktorý utvoril všetky
tieto percepcie ktoré dávajú zmysel a účel existencie ako aj otázku hocijakej
zodpovednosti pred tou Bytosťou. Stupeň zodpovednosti môže záležať od
toho aký typ Boha predpokladáte. V biblickom kontexte náboženská odpoveď o prospešnom a odpúšťajúcom Bohu nie je mnoho zaťažujúca.
Skutočnosťou je že niektorý vedci ako Gould a Aldous Huxley, ktorý sa
rozhodli pre bezvýznamní vesmír, hovoria o „maximálnej slobode voľby“ a
„oslobodeniu“ ktoré také rozhodnutie podáva.46 Medzitým, zaujímavé je že
sa väčšina vedcov ktorý neveria v Boha alebo slobodu voľby a iné náročné
charakteristiky rozumu nesprávajú jednoducho ako zvieratá ktoré poskytujú
aby ich sebecký gén prešiel na čoraz viac potomkov. Títo vedci sú takmer
vždy poctiví, čestní a majú pocit etickej hodnoty. Oni sú slušné ľudské bytosti
a ako taký svedčia o faktoch že realita má aspekty ktoré sú mimo ich jednoduchých materialistických vedeckých publikácii. Naša sloboda voľby a pocit
pre morálku a jej hodnoty sú dôkazom o jednej realite ktorá existuje nad
jednoduchými mechanickými vedeckými interpretáciami.
Existuje zmysle našej existencie a ten zmysel je omnoho viac ako iba genetika.

Jedna nedávna vedľajšia vec: vedecké boje

„Tak je všetko samozrejme, že je fyzická „realita“ nie menej spoločenská
„realita“, na dne spoločenskej a lingvistickej konštrukcie, aby vedecké „vedomosti“, ďaleko od toho aby bolo objektívne, odráža a kóduje dominantne
ideológie a vzťahy moci kultúry ktorá ho vyprodukovala, že sú tie tvrdenia
pre ktoré veda hovorí že sú pravdivé inherentne obťažené teóriou a samoreferentne.“47 Predchádzajúci citát znie veľmi impresívne a priaznivý je ku
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kultúrnemu tlmočeniu vedy ale on vôbec nie je preto napísaný. To je napísané kvôli tomu aby sociológovia publikovali niečo o čom nevedia celkom
a podarilo sa. Ten citát je citovaný z pera Alana Sokal-a, teoretického fyzika
z New York univerzity a je dielom impresívneho článku Prechod hraníc: ku
transformovanej hermeneutiki kvantovej gravitácie (Trangressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity). Ten
článok je písaní zmierujúcim tónom, hojne dokumentovaný a vylepšený
mnohými citátmi vedúcich svetových mysliteľov. Existujú tu aj niektoré
chyby, ktoré by boli spozorovateľné pre špecialistov v oblasti fyzike. Sokel
sa vydavateľom časopisu Social text, jednému z prestížnych časopisov v oblasti skúmania kultúre, predstavil ako politicko-kultúrny ľavicový a požiadal
od nich aby zverejnili ten článok a oni to aj vykonali. V rovnakom čase v druhom časopise, Lingua Franca, Skolel publikoval, že je ten článok žart a že je
postavený aby ukázal ako politické stavy autora určujú čo sa publikuje, bez
ohľadu na správnosť. Vydavateľstvo časopisu Social Text, ktoré bolo potrebné aby článok overili v pohľade vedeckých chýb, stáli sa sklamanými.
Rozprávka o tom žarte našla sa na hlavnej strane časopisu New York Times
a verené média mali svoj deň aby kritizovali prax vedcov, ale to vôbec nebola
primárny účel tej hry.48
V úzadí všetkého boli takzvané „vedecké boje“. Oni sú pokračovanie storočie dlhého boja medzi „dvomi kultúrami“, medzi vedou ktoré sa zaoberá
skúmaním kultúry a vedy ktorá skúma prírodu. V poslednom desaťročí Vedecké boje predstavujú odvážny konflikt medzi extrémnym postmodernizmom, spolu zo spoločenským konštruktivizmom z jednej strany a vedy na
druhej strany. Veda zdôrazňuje fakty a rozum. Postmoderné hnutie odmieta
objektívnu vedomosť a neuznáva žiadne univerzálne hodnotné štandardy.
Konštruktivizmus navrhuje že závery vedy a všetko ostatné skúmanie spoločenský určené a preto veda nie je hodnotnejšia od skúmania humánnych
témou. Už aj matematiku a logiku považujú spoločenskými konštrukciami.
Veda je iba z mnohých systémov viery. Vedecké „fakty“ sú po sebe iba spoločenské konštrukcie vedcov. Tento nový prístup vede otvoril konštruktivistom celú jednu novú oblasť skúmania aj oni so horlivosťou to využívajú.
Chyby vo vede sa úmyselne zapisujú a Kunovo hľadisko49 že veda nasleduje
paradigmy ktoré sa menia behom času umožnilo aby sa atakovalo na stanovisko že je veda stabilné premyslená cesta k pravde. Konštruktivisti vyhlásili pre vedu, že je iba politickou hrou moci. Nanešťastie, veda často je
sama sebe najhorším nepriateľom. Jej výlučnosť a arogancia priviedli k tomu
aby sa ten boj rozbehol.
Niektorým vedcom nie je príjemné keď vidia, že niektorý ľudia mimo ich
klubu hodnotia ich práce a rušia obraz o bezvadnej vede ktorá im je tak hod187
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notná. Iných znepokojovala strata objektívnosti v spoločnosti v celku ako sa
veda prehlási iba hŕbou obyčajných myšlienok. Začali sa vydávať vedecké
knihy a uskutočňujú konferencie o danej téme. Najväčšiu publicitu v tom
konflikte mala kniha vydaná v roku 1994. pod menom Higher Superstition:
The Academic ist Quarrels With Science (Vyššie povery: Akademická ľavica
a jej konflikty z vedou).50 „Akademická ľavica“ v názve vzťahuje sa na konštruktivistov a postmodernistov ktorý útočia na vedu. Kniha ktorú zostavili
biológ Paul R. Gross a matematik Norman Levitt je kontroverzia ktorá ruší
mnoho argumentov voči vede a hovorí o „osobnej zmiešanosti nevedomosti
a nepriateľstva“51 kritikov vedy. Dôkladnými štúdiami a ohodnotením autori
podali veľké množstvo príkladov chýb tých ktorý kritizujú vedu a že jej vôbec
ani nerozumejú. Niektoré argumenty v tej knihe používa rovnaký druh logiky
ktorú konštruktivisti a postmodernisti používajú proti vede ale tento krát
otočené proti ním. Sokelov žart ktorý sa udial dva roky neskôr je iba ešte
jedným argumentom ktorý vedci používajú aby zdôraznili prevahu vedy.
Z druhej strany, konštruktivisti vytýkajú že je ten podvod izolovaný incident,
on je iba jeden segment informácii. Tak boj pokračuje.52
Tieto vedecké boje zdôrazňujú hlbokú nepokojnosť ktorú mnohý cítia
voči elitistickej vede, oni ilustrujú aj banálnosť aj aroganciu niektorých intelektuálnych výzvou ktoré ukazujú na humanitné vedy. Aj keď veda má významnú moc a zdá sa že triumfovala v tých nedávnych konfliktoch, nieto
dôvod že je konflikt vedy a zostatku kultúry ukončený. Dôvody konfliktu sú
komplexné, ale zdá sa byť že očividne sebestačnosť a výlučnosť vedy aj naďalej bude atakovaná z viacero perspektív. Pokým svetová veda nebude
v stave ponúknuť viac uspokojivé odpovede na naše hlbšie otázky ako čo sú
naše vedomie a príčina existencie, výhradná veda bude aj ďalej atakovať.

Záverečné komentári

Kam to všetko vedie? Existuje akési svetlo na konci tunelu? Veda sa snaží
o to aby vylúčila tie oblasti ktoré nie sú na jej materialistickom zozname.
Elitizmus je zrejmý keď veda zachádza do oblasti ako sú sociobiológia a snaží
sa ako veda dať odpovede na otázky ktoré sú mimo jej oblasti odbornosti.
Ľudské faktory správania ako sú altruizmus a náboženstvo prideľujú sa mechanickým faktorom ako čo sú géni. Potom akademická ľavica vchádza do
konfliktov a obviňuje vedu že je iba jedna spoločenská konštrukcia. Situácia
je komplikovaná ale zažali sa zjavovať niektoré dôležité závery. Cez všetko
toto, máme aj niektoré dôveryhodné vedecké fakty ktoré nám môžu pomôcť
pri rozmýšľaní.
188
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Cieľom je vyhľadať čo je vlastne pravda, inými slovami čo je realita. Postomoderni formulár myšlienok niektorých sociológov ktorý navrhujú že
všetko je relatívne a že neexistujú absolútne hodnoty, nie je riešením. Takýto
druh rozmýšľania vedie viacej ku skepticizmu ako k pravde ktorú hľadáme.
Aj popri tom, ťažko je vážne pochopiť predpoklad postmodernizmu, že nič
nie je objektívne pravdivé.53 To by znamenalo, že aj ten predpoklad postmodernizmu nie je objektívna pravda. Najlepšie riešenie je vytiahnuť čo najlepšie uzávery na základe najlepších dostupných informácii a byť otvorením
pre všetky možnosti a revízie pokým dostávame nemé informácie. Rôzne
pohľady v týchto bitkách môžu mať výhody z toho, že nebudú tak výlučné
a uznajú že existujú hodnoty aj mimo ich oblasti skúmania.
Veda je priveľmi výlučná, vyhýbajúc sa niektorým dôležitým oblastiam
skúmania, pokým povoľuje aby dominantné paradigmy určovali čo sa bude
považovať za pravdivé. To dakedy privádza vedu do nepríjemnosti ako to bol
prípad aj z ignorovaním smrti spôsobený baktériami pôrodnej horúčky alebo
niektorých veľkých katastrof.54 Z druhej strany treba mať v ohľade, že veda
má dosť toho užitočného v sebe. Keď čítam filozofické, sociologické, psychologické a rôzne teologické myšlienky, často ma rozčaruje nedostatok informácii a hojnosť predpokladov. Môj výcvik ako vedca môže utýkať aby
moje stanovisko bolo predpojaté, ale mi je vždy milo aby som sa navrátil
vede v ktorej existujú niektoré pevné fakty prírody z ktorých sa môže pohnúť. To je obzvlášť prípad z fyzickými vedami ako sú fyzika, chémia a tu
nadchádzame na niektoré najsilnejšie dôkazy pre existenciu Stvoriteľa. Biológia je komplexnejšia a ťažšie je prísť do pevných uzáverov. V psychológii
a sociológii ku pevným uzáverom je ešte ťažšie prísť, lebo sú ich systémy nesmierne komplikované a náročné pre analýzu. V tých oblastiach sa zaoberáme ľudským rozumom, ktorý ešte stále nie je celkom pochopený.
Medzitým tie oblasti zasluhujú opatrnú skúmanie a úctu. Existuje aj dobro
a zlo v tých oblastiach a potrebné je aby sme opatrne rozoznávali dobré od
zlého.
Veda má viacero problémov a jeden z hlavných je to že sa vedci sustriedení na úspech vedy a existujú vedci ktorý vám veľmi radi prezentujú koľko
je veda vlastne úspešná. To je obzvlášť prípadom keď vedci tvrdia, že veda
môže dať odpoveď na takmer všetko. Medzitým niečo z toho je normálnym
ľudským správaním a musíme to pochopiť ale predsa nesmieme zabudnúť
že nemôžeme interpretovať úspechy vedy v niektorých oblastiach ako jej
univerzálnu superiornosť a povolenie aby bola výlučná. Sociobiologický boj
nás učí že v určitých oblastiach veda jednoducho nemôže dať akceptovateľné príspevky. Veda ako taká, potrebné je aby sa naučila rešpektovať tie
oblasti reality ktoré sú mimo jej domény odbornosti. Príkladom je naša slo189
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boda voľby. Veda je založená na príčinách a dôsledkoch. Sloboda voľby, pre
ktorú väčšina z nás tvrdí že ju máme, nie je príčina a dôsledok. Keď by bola,
nebola by slobodná. Sloboda voľby je príkladom jednej z tých realít, ktoré
sú mimo oblasti skúmania vedy a ktorú veda by mala rešpektovať.
V krátkosti, veda nie je tak zlá ako čo si o nej myslia niektorý sociológovia
a nie je ani tak dobra ako čo o nej si myslia mnohý vedci. Veda bohužiaľ sa
priklania k tomu aby bola preveľmi výlučná a elitistická. Veľmi často vedci
pozerajú na veda ako na nepodmaniteľnú pevnosť ktorá sa dvíha vysoko
ponad hladinu nevedomia. Medzitým realita je tá, že veda je jedna z dôležitých domov medzi ostatnými domami ako čo je história, umenie a náboženstvo, všetko so svojimi silami a slabostiami. Všetky domy sú dôležité pre
vyhľadávanie pravdy. Problém z vedou je ten, že premnoho vedcov v našom
dome natiahlo záclony a nemôže vidieť kostol ktorý je hneď v susedstve.
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Kapitola 8

Zostavovanie
Zmysel života spočíva na faktoch,
že nemá zmysel povedať,
že život nemá zmysel.1
Nils Bor, fyzik, vedec

Hodný diel vedy

Dve dievčatá zažili tragédiu, že nie sú schopné sa vyhýbať klíčkom ktoré
čiahajú všade vôkol nás. Boli známe ako „bublinoví – chlapec“ ktorý prežíval 12 rokov tu nehodu v plastickej „bubline“ ktorá ho chránila od klíčkov.
Mnoho detí ochorelo do tej strašnej choroby nedožijúc ani svoje prvé narodeniny. Títo nešťastníci obsahujú chybný gén ktorý narušuje funkciu bielych krviniek, ktoré bojujú proti klíčkom. Našťastie pre tieto dve dievčatá
do pomoci pribehla zázraky genetického inžinierstva. Niektoré z ich génov
sú odstránené, genetický zmenené aby dávali správny gén a navrátené do
dievčat kde naďalej rástli dávajúc potrebnú ochranu. Ešte jeden vedecký
triumf. To nie sú jednoduché postupy a tento typ terapii obsahuje určité
problémy. Dakedy vírus použitý pre transport génov môže zapríčiniť komplikácie ale vedci sa nevzdávajú. Nové postupy zapájajú pokusy že by sa
zmenili tie vírusy, usmernil transport génov a zotavujú gény používaním
opravných systémov v bunkách ktoré sme už spomínali.2
Použitie genetického inžinierstva, vedci sú v možnosti aby menili DNA
niektorých organizmov tak aby dané organizmy činili omnoho viac to čo
chceme aby činili. Geneticky zmenení mikrób môže produkovať vakcíny,
hormóny ako čo je inzulín ktorý kontroluje metabolizmus cukru a interferon ktorý zlepšuje odolnosť na vírusne infekcie. V možnosti sme rozviť väčšie ošípané, myši a taktiež ak kravy ktoré dávajú väčšie množstvá mlieka.
Mnohé rastliny sú taktiež pozmenené, počítajúc do toho aj zlatú ryžu ktorá
produkuje prekurzor vitamínu A. Vyprodukovali sme ovocie ktoré po dlhšiu
dobu zostáva čerstvé a stonky bavlníka ktoré majú požičaný toxín z jedného
mikróba ktorý im umožňuje byť odolným od útoku pokušiteľa. Samozrejme
existuje veľký strach, že by niektorý z tých nových druhov organizmov
mohol zapríčiniť všeobecnú biologickú katastrofu divokými infekciami
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alebo reprodukciou ktorá sa nebude môcť kontrolovať. To je veľká starosť
ktorá sa nemôže ľahko odhodiť a ilustruje potenciálnu moc vedy.
Keď história zaznamená veľké úspechy 21. storočia, nepochybne tu
vmestí aj mapovanie viac ako tri miliardy DNA báz nájdených v ľudskom
genetickom vzorci. U ľudí je nájdené okolo tridsať tisíc génov, pravdepodobne aj viac, ktoré vykonávajú všelijaké rozličné funkcie. Napríklad aspoň
osem z nich je späté z naším biologickým hodinami ktoré spravujú naše
hormóny, teplotu tela a formuláre spania. Klonovanie cicavcov je ešte
jedno z pôsobivých úspechov, medzitým procesom klonovania klonuje sa
iba fyzické telo tých organizmov. Zatiaľ veda urobila veľmi málo v oblasti
klonovania našich tajomných rozumov.
Pôsobivé úspechy vedy nie sú vôbec ohraničené na genetické inžinierstvo. Takmer ktorým koľvek smerom sa pohneme, spozorujeme dôkazy
úspechu vedy ktoré spolu z technickými vynálezmi ohrozuje aby sme sa
stáli bezvýznamnými. Stačí spomenúť iba počítač, Hubblov ďalekohľad
alebo Mars rover aby sa pochopilo, že je veda jeden z najuspanejších ak
nie aj najúspešnejší akcii človečenstva. Nemusíme na túto tému viacej troviť času. V mnohých oblastiach veda je mimoriadne úspešná.
V posledných dvoch kapitolách poukázali sme na príklady ako veda nasleduje zavreté paradigmy a môže byť aj výlučná. Keď pozorujeme celkový
obraz, musíme brať do úvahy aj kladné aspekty vedy ako čo sú jej mnohé
fascinujúce a užitočné vynálezy. Úspechy vedy sú legendárne a ťažko je vyhľadať takého človeka, ktorý si nemyslí že je celkovo pozorovane veda
dobrá vec.

Kde je Boh? A prečo existuje toľko utrpenia?

Bol som prítomný na veľkom stretnutí sekularistov na ktorom rečník poprosil tých ktorý majú záujem aby sa pomodlili Bohu aby on nerástol 20cm
behom jeho 20 minútového prednesu.3 Samozrejme to sa nestálo. Kde bol
Boh? Bol to koncept privolaj modlitbu pre ateistov, naťukaj číslo ale nikto
sa neohlási. Sekulárni vedci často krát kladu dve otázky o Bohu: Kde je On?
Ako by mohol Boh, obzvlášť upokojujúci Boh Biblie pripustiť toľko utrpenia
v prírode? Toto sú dôležité otázky, obzvlášť späté s existenciou Stvoriteľa.
Hoci existuje mnoho dôkazov ktoré poukazujú na inteligentného dizajnéra, Stvoriteľa, čiže Boha, dakedy sa v rozhovore kladie otázka kto utvoril
Stvoriteľa a čo On robil pred ako čo počal zo stváraním. Hovoria, že svätý
Augustín mal odpoveď pre túto poslednú otázku. Pred stváraním Boh pripravoval peklo pre tých ktorý kladu také otázky. Otázka o tom kto utvoril
Stvoriteľa je neplatné, jednoducho preto že ak niekto utvoril Stvoriteľa,
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potom Stvoriteľ nie je skutočným stvoriteľom všetkého a niekto musel
utvoriť stvoriteľského tvorcu atď., do nekonečnosti. Táto otázka môže znamená že ako nevieme kto utvoril stvoriteľa alebo odkiaľ prišil Boh, naše informácie sú márne a existuje možnosť že stvoriteľ vôbec neexistuje. Ale
na to sa môže ľahko odpovedať dopytovaním skadiaľ pochádza vesmír?
Odpoveď na spomínanú otázku je že je Boh večný a že je nelogický klásť
otázky o jeho stváraní. V kontexte komplikujúcich konceptov ako čo je vzťahová relácia medzi časom a priestorom ako to ilustrovali aj Einsteinove
idey o relativite,4 naše obyčajné otázky o prírode a čase prvých začiatkov
môžu byť iba bezvýznamné.
Otázka prečo čokoľvek existuje namiesto toho aby nič neexistovalo
veľmi je reálne. Sekulárna veda a technológia nedali žiadne odpovede na
otázky týkajúcich sa prvých počiatkov ale mi sme si všetci istý, že niečo naozaj existuje. Naša nevedomosť by mala vytvoriť jednu zdravú dávku pokory keď rozjímame koľko je naša nevedomosť vlastne neadekvátna.
Otázky kde je Boh alebo pôvod vzniku vesmír sú reálne ale vôbec nie sú
rovnaké otázky ako tie či existuje Boh alebo univerzum. Iba to že nepoznám
kde je Boh alebo pôvod vesmíru neznamená že oni neexistujú. Ja som
veľmi ochotný prijať existenciu mnohých vecí aj keď nepoznám ich pôvod.
Ak ma naháňa veľký krokodíl, ochotný som uznať že on existuje skôr ako,
prečo alebo odkiaľ prišiel. Tak aj v prírode môžeme pozorovať dôkazy
o Stvoriteľovi, hoci možno nepoznáme ako, prečo alebo pôvod Stvoriteľa.
Nepoznáme kde sa nachádza Boh. Aj napriek tomu vážnemu nedostatku, tí ktorý veria že On existuje obrovský je počet nich. Hoci existuje
rožných definícií o Bohu, Galupova anketa z roku 1996 poukazuje, že 96%
dospelých občanov spojených štátov Amerických verí v Boha5 a náboženstvo je univerzálnym fenoménom po celom svete. Pri výskumoch existencie
Boha musíme mať na rozume že absencia dôkazov nie je to isté čo aj dôkaz
absencie. Hoci nevidíme Boha, existuje tak mnoho neprekonateľných dôkazov že je reálnym. Ak na pustatine v hustom lese spozorujem krásne
upravenú a udržiavanú záhradu, bez burín a z usporiadaniami kvetinami
a zeleninami, pritom hoci aj nevidím záhradníka ale dôkazy sú tak presvedčujúce, že som si takmer na 100% istý že existuje. Rovnako tak, ak pozorujem aj pozostatky zo zhoreného domu, vidím popálené nosníky, zhorenú
strechu a stopené predmety v ňom, som si celkom istý, že bol tam požiar
aj keď som ho vôbec nevidel. Dôkazy môžu byť tak presvedčivé, že ponechávajú veľmi málo podozrenia.
Môžeme si z právom položiť otázku, ak existuje Boh prečo neučiní seba
viditeľným? Nemáme mnoho informácii o tom ale je atraktívni náznak na
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to že sa Boh v kontexte boja medzi dobrom a zlom izoluje aby ochránil našu
slobodu voľby. V tom konflikte by naša sloboda voľby a Božia spravodlivosť
mohli byť kompromitované keď by On priveľmi prevládal a tak manipuloval
rozhodnutiami. Túto situáciu pokúsime sa vysvetliť jedným jednoduchou
analógiou: keď by otec po celý deň a noc sedel v kuchyni aby zabezpečil
aby deti nemohli sa dostáť ku krabici zo sušienkami, tie deti by mali veľmi
málo slobody aby si vybrali či zjedia sušienky. Naďalej, tým deťom môže
byť zadržaná šanca aby sa učili úprimnosti a aby praktikovali silu charakteru
nekradnúť sušienky z krabice, lebo také správanie nie je správne. Dakedy
môžeme sa naučiť dôležitým lekciami zo života lepšie ak sme nezávislí ako
keď vždy dohliadajú na nás. Takýto argument možno nemá mnoho zmyslu
ak máte iba mechanický pohľad na svet a neveríte v žiadne božstvo ale pre
iných takéto argumentovanie môže byť vzácne. Ak je Bohu potrebné aby
nám daroval slobodu aby sme Ho prichytili alebo odmietli, On môže zostať
mimo scény. Možno existujú aj iné dôvody. Počas vojny, vojaci nerozumejú
vždy bojovému plánu.
Potom je tu aj otázka utrpenia. Ako mohol všemocný dobrý Boh, obzvlášť taký akým je opísaní v Biblii utvoriť svet z toľko bolestí a utrpenia?
Viacero vedcov a ostatných cíti prítomnosť morálneho zla, strachu, bolesti
a prírodných katastrof ako čo sú zemetrasenia, ktoré môžu zabiť tisíce ľudí
v jednom momente, oponuje predstavu o dobrom a inteligentnom stvoriteľovi Bohu. K týmto problémom môžeme pridodať aj žraloky ktoré žerú
ľudí, deti a napríklad rôzne parazity ako čo sú pásomnice. Ale existuje aj
neprekonateľných dôkazov o inteligentnom pláne, nie je všetko dobre.
Mnoho je napísané o probléme utrpenia v prítomnosti jedného dobrého Boha stvoriteľa.6 Spomeniem iba niekoľko riešení, ale oní sú iba návrhy.
(a) Hoci by bolo dobre aby neexistovali choroby alebo strach, bez nich
naše životy by sa stáli katastrofalními. Bolesť a strach od účinku zdá sa byť
že sú nevyhnutné aby sa vyhlo zraneniam, napríklad aby sme si spálili ruky
pokým pracujeme okolo ohňa alebo na veľkých teplotách.
(b) Pre morálne zlo, aké je nespravodlivosť netreba dávať vinu Bohu keď
máme slobodnú vôľu a môžeme pričiniť zlo. Netreba dávať vinu Bohu pre
naše chybné voľby, nie viacej ako čo treba viniť architekta domu ak ho jeho
obyvatelia spália. Toto je esenciálna otázka slobody ako aj pri otázke týkajúcej sa existencie stvoriteľa spomenutej hore. Pravá sloboda požaduje, že
morálne zlo musí byť povolené. Namiesto ľudských bytosti Boh mohol
utvoriť iba neľudské bytosti ako opice bez slobody morálnych volieb, vylučujúc tak možnosť dobra a zla ale taká existencia zdá sa byť ozajstne nudná.
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Našťastie nám je daná možnosť slobodnej voľby ale musíme sa konfrontovať aj z jej následkami.
(c) Niektorý navrhujú že je utrpenie užitočné v rozvoji morálneho charakteru. To sa dakedy zdôvodňuje predpokladom, že sa lepšie pamätajme
na získané cnosti ako na vrodené. Utrpenie ktoré zažívame pomáha nám
lepšie rozumieť a pamätať si následky zla.
(d) Navrhnuté je že sa zlo prírodných katastrof môže vysvetliť tým, že
sa Boh dištancuje od toho čo stvára, dopúšťajúc tak prírode aby šla svojím
tokom. Niektorým sa takýto záver nepáči. Neskladá sa z priamym druhom
Boha ktorý by sa očakával z ohľadom na veľmi komplexné stvorenie.
(e) Stvoriteľ Boh mohol by robiť všelijaké zázraky aby predchádzal utrpeniu. Medzitým, mohlo by sa ľahko stáť, že keď by Boh robil priveľa zázrakov,
stratili by sme predstavu o príčine a dôsledku. Nehody možno práve slúžia
na to aby nás spamätali že existuje racionálnosť, čiže príčina a dôsledok vo
vesmíre. Keď by vesmír nebol v základe upravený, ťažko že by bolo možne
zmyselne logické rozmýšľanie.
(f) Utrpenie ktoré spozorujeme pri organizmoch z infektívnými chorobami, rakom hoci aj pri karnivoroch, môže byť výsledkom menšej biologickej variácie, obzvlášť škodných mutácii a nie Božského špecifického plánu
a úmyslu. To utrpenie nás taktiež môže pripomínať že žijeme v racionálnom
vesmíre kde sú príčina a dôvod samozrejme.
Nemáme odpovede na všetky otázky o utrpení ktorú spozorujeme v prírode v kontexte jedného upokojujúceho Boha. Mnoho je toho čo nepoznáme, ale hore sú spomenuté niektoré možné vysvetlivky.

Niektoré opatrnosti voči vede

Jestvuje jedna apokryfná rozprávka o jednom biológovi, ktorý sa preslávil tým že vycvičoval hmyz. Diktoval by chrobákom aby skákali a oni poslušne skákali. Jedného dňa aby ukázal svojim kamarátom ako dobre
vycvičil chrobáky, začal trhať nohy jednu po jednu z jedného chrobáka
z nich a potom mu povedal aby skočil. Po každý krát dobre vycvičený chrobák aj ďalej skákal aj keď mu už zostala iba jedna noha. Napokon mu odtrhol aj poslednú nohu a povedal aby skočil a samozrejme nič sa nestálo.
Potom biológ povedal svojim kamarátom, že behom rokov sa naučil že keď
chrobákovi odtrhne všetky nohy, on ohluchne. To bola jediná interpretácia.
Samozrejme, iná interpretácia je, že chrobák nemohol skočiť lebo nemal
nohy. Tento krátky príbeh ilustruje rozdiel medzi faktami a ich interpretáciami. To že chrobák neskočil keď zostal bez nôh je fakt: to sú informácie.
To že ohluchl, je interpretácia. Jedna z veľkých klamov vo vede je že sa
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často nerobí rozdiel medzi faktami a interpretáciami. Medzitým interpretácia môže jednoducho byť iba niečia mienka. Aby sme naozaj zistili čo sa
naozaj stáva, musíme úporne rozlišovať tieto dve veci.7
Vedci sú už dlhšiu dobu vedomí tohto problému a ako čo je už spomínané používajú výraz historická veda pre tie oblasti vedy ktoré sú viacej na
subjektívnej alebo interpretovanej strane. To sú oblasti na ktorých je potvrdenie ťažšie, kde napríklad nemôžete dokola robiť experimenty aby ste
preverili svoje výsledok. Mnohé z tých špekulujúcich oblastí vedy zaoberajú
sa minulými udalosťami a obyčajne ich je ťažšie testovať a z toho pochádza
názov „historický“. Oblasti ako čo sú kozmológia, paleontológia, evolúcia,
stvorenie a fyzická antropológia nachádzajú sa na historickej strane. Z druhej strany máme experimentálnu vedu ako čo je fyzika, chémia a niektoré
aspekty biológie ako čo je genetické inžinierstvo, kde sa skúmanie a testovanie môže ľahko zopakovať v laboratórií. V zaoberaní sa historickou vedou
treba si obzvlášť dávať pozor na to aby sa nemiešali fakty s interpretáciami.
Fakty že vedou dominujú paradigmy veľmi je zviazane z našou celkovou
odhadom otázky Stvoriteľa. Paradigmy podporujú to že existuje sociologický komponent vo vede a on privádza k otázke čistoty, objektívnosti
a otvorenosti, charakteristiky ktoré vedci radi pripisujú svojim disciplínam.
Medzitým keď sa namiesto toho aby sa manifestovala individuálna nezávislá mienka, vedecká spoločnosť v celku zmení zo silnej oddanosti jednej
paradigmy do silnej oddanosti inej paradigmy, ako čo je to príklad z teóriou
posunom kontinentov, nie je ťažko uveriť tomu že existuje skupinový sociologický komponent v záveroch vedy. Zmeny v paradigmách interpretujú
sa ako pokročilosť, ale to oponuje fakt že ten posun je vlastne dakedy krok
dozadu k dákej starej už odhodenej paradigme. Boli už také prípady v sporejších príkladoch ktoré sme spomenuli: spontánny vznik života a geologických katastrof.8 Hoci sa v tých prípadoch nová, znovu prispôsobená
paradigma rozlišuje od starej odhodenej, základní princíp zostáva rovnaký
aj u starých aj v nových verziách, tak že veda sa dakedy vracia ku už kedysi
odhodením interpretáciám. Keď sa hromadia nové vedecké informácie,
málo je podozrenia že veda postupuje v akomsi všeobecnom zmysle
k pravde ale môže byť mnoho vedľajších výletov, niektorých veľmi zdĺhavých, pozdĺž chybných paradigmových cestách.
Po viacero desaťročiach intenzívneho skúmania otázke pôvodu a zo
všetkou úctou vedeckým úsiliam vkladaním aby sa demonštrovala evolúcia,
zdá sa mi že idea o organizmoch ktoré vznikli samé zo seba vývinom z jednoduchých do komplexných, majú veľké problémy pri neprekonateľnosti
vedeckých faktov. Hoci mnohý prichytávajú evolučnú teóriu ako správnu,
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ťažko je nájsť fakty ktoré by to podporili, pokým sú oponujúce fakty veľmi
významné.9 Naďalej viacero vedcov kladie vážne otázky o evolúcii a píše
knihy o tom.10 Huston Smith, významní profesor filozofie na Syracuse Univerzite, vyjadruje niečo z tých idei keď hovorí: „náš osobný predpoklad je,
že ani do jednej inej vedeckej teórie novodobý rozum nemá toľko dôvery
na základe tak málo nehodných dôkazov.“11 Keď ide o nedostatok dôkazov,
evolučná teória vyniká.
Dostávame akýsi dojem o atraktívnych silách paradigme keď vidíme ako
sú niektorý zástancovia evolučnej teórie istý napriek tak málo obsahujúcich
dôkazov. Douglas Fatajma z Univerzity Michigan napísal najobsiahlejšiu
učebnicu o evolučnej teórii v Spojených štátoch. V tej knihe on hovorí že
sa „evoluční biológovia neusilujú dokázať realitu evolúcie. Ona jednoducho
viacej nie je diskutabilná a nie je už viac ako storočie.“12 Keď veda vyjadruje
tak sebavedomý stav, obzvlášť pred tak znamenitými oponujúcimi dôkazmi,
ona prešla zo stavu hľadania pravdy do dogme. Evolučná teória je symptómom nadmernej sebavedomej sekulárnej vedy.
Ako čo sme už spozorovali, veda má tendenciu sa izolovať. Thomas Huxley pri jednej príležitosti vyjadril že nikto nemôže byť „aj sinom cirkvi aj
verným vojakom vedy.“13 Taký stav vedy odráža tendenciu vedy aby bola
výlučná.14 My môžeme vydvojiť všelijaké rozličné oblasti informácii ako čo
sú literatúra, ekonomika a psychológia ale ak sa vedome ignorujú ako čo
to veda často robí z náboženstvom to na konci môže skončiť iba ako mierne
zmätenie pozdĺž širokej cesty k vyhľadávaní pravdy. Naše vyhľadávanie
pravdy, reality a skutočnej pravdy ako ju niektorý volajú, musí zahŕňať čo
viac informácii, obzvlášť keď sa kladú obsiahle otázky ako čo je otázka pôvodu všetkého. Čo viac možností zvážime, pravdepodobnejšie je že nadídeme na správnejšie vysvetlenia.
Žiaľ, tendencia k výlučnosti a izolovanosti vo vede je nezvyčajne silná.
Kvôli tomu sa občas stáva že veda ponúkne vysvetlenia ktoré sú mimo jej
možnosti ako čo je vznik života z informácii v atómoch alebo sociobiológia.15 Väčšina vedcov je vedomá že je veda silná a pravdepodobne je to že
sa vedci nebudú môcť tak ľahko zrieknuť jej moci. Všetko to doprináša pocitu nadradenosti ktorý má tendenciu zablokovať vedu voči ostatným oblastiam skúmania, ktoré sú taktiež dielom reality. Stálo sa to že mnoho
úspechu vo vede začalo byť škodlivé pre hľadanie pravdy. Vedci sú oprávnený aby sa špecializovali vo vede ale môže upadnúť do nepríjemnosti keď
nespoznajú že je jeden z nedostatkov špecializácie to že ona ohraničuje
širší pohľad na veci. Môžete rozmýšľať o hoci čom, okrem o svojej úzkej
oblasti skúmania.
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Niektorý kladú si otázky či je naozaj veda poctivá keď svojvoľne vylučuje
Boha a v rovnakom čase tvrdí že pozná pravdu vzniku sveta. Dakedy sa vo
vede udeje aj úmyselný podvod čo nie je potrebné aby sme celkom ignorovali, to sa stáva zriedkavo a pravdepodobne nie je znamenití faktom
v konflikte otázky týkajúcej sa Boha. Hlavným problémom v tomto konflikte
nie je úmyselný podvod ale to čo sa menuje sebaklam, kde sú vedci istý
a úprimne myslia že sú v práve a ostaný nie. Boh sa môže vylúčiť, lebo, napokon, či väčšina vedcov nevysvetľuje takmer všetko bez Boha? Napríklad,
zdá sa že sebaklam zrejmý keď vedci veria, že niektoré organizmy žili pred
niekoľkými stovkami miliónov rokov a skorej ako ich nájdu vo fosílnom zápise,16 lebo veria že sa vyvinuli z iných druhov a „vedia“ že pre to je potrebné mnoho času.
Aj keď vedci zvyčajne myslia že sú v práve, história nás učí že v minulosti
veda často krát chybila. Sebaklam nie je iba problémom vedy, ona je problémom aj pre všetko: ale veda je zraniteľná kvôli svojmu nezvyčajnému
úspechu. Ona môže ľahko sa dostáť k chybným uzáverom mysliac si že je
v práve. Vedci musia dávať viacej pozornosti na fakty vedy a menej na to
aby sa zhodovali s inými vedcami.

Sekularizmus vo vede

Dnes veda tvrdí, že má prísny sekulárny stav a Boh je vylúčený z toho
obrazu. Vedeckí guruovia ako čo je Stephen Gould charakterizujú ideu inteligentného dizajnéra ako „klam“ a „historický opotrebovaná“.17 Viacero
známych vedcov obzvlášť zdôrazňuje, že je zdanlivý pohľad plánu v prírode
predstieraný alebo že sa mu treba vyhýbať. Julian Huxley, vnuk Tomasa
Huxleyo, hovorí: organizmy sú stavané ako keď by boli cieľavedome plánované... tá cieľavedomosť je iba zdanlivá.“18 Na Univerzite Oxford, Richard
Dawkins vo svojej knihe The Blind Watchmaker (Slepí hodinár), hovorí že
„biológia je skúmanie komplexných vecí ktoré sa podobajú ako keď by boli
plánované pre akýsi účel“.19 V pozostatku tejto knihy pokúša sa vysvetliť
ako to nie je pravda. Nobelovec Francis Crick, upozorňuje že „biológovia
musia mať vždy na rozume, že to čo pozorujú nie je plánované ale sa vyvinulo“.20 Ťažko je nespozorovať že tú je prítomný sekulárni plán a program.
Podobné príklady spomínané sú na začiatku poslednej kapitoly. Všetko toto
ukazuje na to, že v oblasti vedy akú dnes poznáme, máme prácu iba zo zatvorenou sekulárnou materialistickou filozofiou a nie otvoreným vedeckým
vyhľadávaním skutočných vysvetlení o prírode, nasledujúc fakty kamkoľvek
oni viedli. Faktom je že pol milióna vedcov interpretuje prírodu bez Boha
a iba hŕstka nich ho pripája ako možnosť. Stáva sa veľká prístrastnosť voči
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Bohu vo vedeckej literatúre. Každý dôkaz o Bohu sa systematický prehliada.
Bohu by bolo potrebné dať Jeho „deň na súde“ vo vedecké aréne ak veda
ozajstne hľadá pravdu.
Medzitým idea o akomsi druhu stvorenia, dnes láka omnoho viac pozornosti vedcov ako kedysi, často krát nie je vítaná a niektorí vodcovia vedy
znevažujú ten koncept. Toto je napokon nové vedecké obdobie v ktorom
Boh neexistuje alebo je irelevantný. Medzitým väčšina vedcov sú inteligentní, láskaví a zodpovedný, sekulárna agresivita nie je mŕtva. Niektorý
vedci zdá sa byť nikdy sa neunavujú podávať žaloby na to ako Cirkev tyranizovala Galilea kvôli jeho ne-ortodoxním ale správnej dôvery že sa Zem
otáča okolo Slnka. Galileo sa stál akýmsi druhom ikony toho ako veda bola
v práve a Cirkev nie a to sa odráža aj na samotnú vieru v Boha. Iba veľmi
smelý vedec by sa v dnešnej dobe odvážil sa hovoriť ako dakom božstve
ktoré je aktívne v prírode aj keď vedecké dôkazy veľmi poukazujú že je ono
potrebné aby sa vysvetlili presné nastavenia a komplexnosť ktorú vidíme.21
V pokročilých edukačných inštitúciách, vedci ktorý veria v Boha mlčia
o tom. Nátlak zo strany kolegov a strach z vysmievania môžu predchádzať
tým 40% vedcov ktorý veria v Boha ktorý odpovedá na ich modlitby22 aby
objavovali články o Ňom. Sociológ s Univerzity vo Washingtone (University
of Washington) Rodney Stark hovorí, že „200 rokov trvá marketing ak
chcete byť vedec musíte zostať slobodnými od púta náboženstva“.23 Ak
vedec dizajnuje komplexní organický molekúl to je veda a ak Boh učiní to
isté, to už nie je veda.
Dve storočia odmietania Boha ponechali vo vede zákernú sekulárnu intelektuálnu nálepku ktorá prestupuje teórie, interpretácie a aj sám slovník.
Herbert Joki, molekulárni biológ z Berkley kampusu Univerzity Kalifornia,
kritizuje sebavedomí ale ohraničený stav vedy a vysmieva použitie „oxymoronu“ (kombinovanie nezlučiteľných termínov) ako sú, „chemická evolúcia, Prebiotická polievka... a samoorganizovanie, atď.“24 Ktoré vytvárajú
v ume stereotypy o tom ako život vznikol.
Dnes veda kladie hneď otázku ako sa vyvinul život a nie či sa život vôbec
mohol vyvinúť. Ale takýmto kladením otázok sa preskakuje otázka Stvoriteľa. Silný sekulárni komponent vo vede utýka že uzávery do ktorých sa dochádza zvyčajne sú predpojaté. Ukazuje sa, že veda akú ju dnes poznáme
je zvláštny zmes skúmania prírody a sekulárnej filozofie ktorá vylučuje
Boha. Môžete vyradiť Boh po definícii ale to nefunguje najlepšie ak Boh
existuje.
Smutné je to, že je cenzúra voči Bohu tak silná v súčasnej vede. Keď vedúci evolučný biológ ako čo je Richard Dawkins napíše knihu „God delu202
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sion“ (Podvod Boha),25 oznámenie je jasné. Scientizmus, ako sa menuje ak
nadmerná viera vo vedu, veľmi je živý. Vedci ktorý silne veria v Boha, musia
sa občas konfrontovať s ťažkou dilemou, lebo musia obdržiavať sekulárni
stav aj v podstate sa pretvárať že sú ateisti aby mohli byť prichytávaní vo
vedeckých kruhoch a publikovať články v časopisoch.26 Vo vyšetrovaní tých
oblastí vedy ktoré zapájajú otázku Boha, ich intelektuálna integrita môže
byť narušený keď sa ocitnú v situácii že musia žiť dvojitým životom. Zostáva
nádej, že ako bude ubiehať čas a hromadiť sa dôkazy o Bohu, títo budú prichytávanými a budú môcť slobodne vyjadrovať svoje vierovyznanie a pomôžu aby sa veda vyslobodila z pút sekularizmu ktorý si sama vytvorila.
Môže sa s právom položiť otázka, má právo veda definovať samú seba
ako sekulárna. Iste že má, ale ak to robí mala by sa potom zaoberať iba sekulárnymi vecami. To môže byť veľmi ťažké lebo sa vedomosť na nešťastie
často nedelí na dve prísne oddelenia. Napríklad, keď veda sa snaží dať odpoveď na všetko v sekulárnom kontexte, ona úmyselne prezentuje silné
teologické tvrdenie, že Boh neexistuje a to je už prenikanie do duchovných
otázok. Intelektuálne vydájanie do oddelených disciplín ako sú umenie,
náboženstvo a veda nefungujú ak kladiete otázku skadiaľ majú pôvod
všetky veci.
V prípade, že veda sa chce opravdu samú seba definovať ako sekulárna,
ona by sa mala v tom prípade vyhýbať oblastiam do ktorých je zapojená
otázka Boha a mala by byť zdržanlivá pri donášaní rozhodnutí o vzniku takmer všetkého bez dostatočného počtu dôkazov. Potrebné je aby veda
úprimne zverejní že je ateistická a že je zatvorená pre záver že Boh existuje.
Medzitým už sme spomenuli ako Nacionálna asociácia učiteľov biológie
nebola odhodlaná aby si pripísali taký silný stav.27 Zástancovia evolučnej
teórie často krát hovoria o teórii stvorenia že nie je veda, lebo nemá vedeckého spôsobu aby sa skúmal zázrak stvorenia ale tento argument je
slabí, keď z druhej strany píšu knihy ako čo sú (Scientis Confront Creation
(Vedci proti Stvoreniu)28 a usilujú sa o hodnotenie stvorenia používajúc
vedu. Môžu mať oboje? Aká sa dnes veda praktikuje, jej definícia je to že
je ona nezmysel.
Z inej perspektíve, niektorý sú náchylný a považujú vedcov ateistickým
gangom. Realita je komplexnejšia. Dnes existuje široký spektrum vedcov
a ibe niekoľko z nich sú šarlatáni alebo úmyselne skloný voči náboženstvu.
Treba mať na rozume, že dôvodom prečo mnohý vedci neveria v Boha je
to, že ich výskumy, hypotézy a teórie často krát vôbec nie sú poviazané
s otázkou Stvoriteľa. Vedci majú radi sa zaoberať tým čo môžu pozorovať
v prírode. To je ich povolanie a najlepšie sa cítia keď pracujú v tej oblasti.
Mnoho vedy, ako napríklad chemické zmeny ktoré sa dejú keď cement
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tuhne, môže sa skúmať bez toho aby sa plietla do toho hocijaká otázka týkajúca sa Stvoriteľa. Dôsledné zákony prírody povoľujú mnoho vedy bez
akéhokoľvek priameho upútania na Stvoriteľa. Medzitým to neznamená,
že Boh neexistuje, to môže znamenať že Boh nie je tak jednoduchý ako
niečo z našej vedy. Otázka existencie Stvoriteľa dostáva do ohniska keď kladieme ťažšie otázky, ako čo je otázka pôvodu a existencia zákonov v prírode, ich výskyt a ako sa dostáli do takého komplexného formuláru aby
umožnili náš vesmír alebo ako vznikol život.
Pozoruhodné číslo vedcov viaže Stvoriteľa z Evolučnou teóriou. Pri
tomto druhu vysvetlenia môžete mať polu-sakulárni vedecký stav a Boha
ktorý rieši všetky najťažšie problémy evolučnej teórie, ako sú vznik života
a kambrická explózia. Navrhované sú rôzne idey,29 medzitým, nenájdete
žiadne také myšlienky publikované v štandardných vedeckých časopisoch
a učebniciach. Takéto idey nie sú kompatibilne s naším dnešným sekulárnym idealizmom vedy. Ďalej v kontexte hlavných problémov z ktorými sa
evolučná teória stretáva, ak máte Boha ktorý je aktívnym v prírode a ktorý
rieši najťažšie otázky, potom neexistuje ani samotná potreba pre evolučnú
teóriu. Keď jediný krát vážne povolíte miesto Bohu aby dostál na scénu,
mení sa celý horizont a mnohý vedci sa tomu vzpierajú. Zapájajúc Boha na
akýkoľvek spôsob znamená narušiť autonómiu vedy.
Iný vedci vyberajú si žiť v rovnakom čase v dvoch odlišných svetoch, špecifický v dvoch filozofických oblastiach reality, jednej ktorá zapája Boha
a iná zasa ktorá Ho vylučuje. To môže byť zaujímavé ale nie je ten správny
spôsob pre vyhľadávanie pravdy. Pravda nemôže protirečiť sebe. Alebo existuje Boh alebo nie.
V krátkosti, momentálni sekulárni stav vede prináša vážnu zaujatosť
a nezobrazuje skutočnú vieru mnohých vedcov, medzitým poukazovanie
na Boha považuje sa za nevedecké. Ten stav je ohraničené hľadisko ktoré
kompromituje tvrdenie vedy aby hľadalo pravdu. Napríklad ak Boh existuje, veda Ho nikdy nebude môcť nájsť až do vtedy pokým Ho neprestane
vyrádzať zo svojho zoznamu vysvetlenia. V tej oblasti skúmania, veda viac
nerešpektuje akademickú slobodu a stratila svoju kredibilitu. Vo vede musíte pustiť aby skutky prírody hovorili samé pre seba povoľujúc aj možnosť
existencie Stvoriteľa. Podľa mňa to by bol otvorenejší a lepší vedecký prístup.

Vedecké dôkazy o Bohu

Je mnoho vedeckých faktov, ktoré ukazujú na to, že bolo nutné aby nejaký druh vnímavého intelektu naplánoval všetko čo nachádzame. Niektorý
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Tabuľka 8.1 VEDECKé DôKAZY O ExISTENCIÍ BOHA

1. MATéRIA. Prečo je matéria usporiadaná v sub-atómových časticiach, ktoré sa
podrobujú zákonom, ktoré dovoľujú, aby formovali viac než 100 prvkov, ktoré
poskytujú matériu pre vesmír, ako aj pre atómy, molekuly a chemické procesy nevyhnutné pre život? Matéria by jednoducho mohla byť chaotická, bez zákonu. Zákony
naznačujú inteligentné plánovanie. Prečo je masa tých subatomických častíc často
presne taká, aká je potrebná aby bola, precízne až do tisícine častice?

2. SILY. Veľmi precízne hodnoty a oblasť pôsobenia štyroch základných fyzických
síl, sú presne také, aké majú byť, aby umožnili existenciu obývateľného vesmíru.
Gravitačná sila v porovnaní s elektromagnetickou silou musí byť mimoriadne
precízna aby Slnko neustále dávalo Zemi práve také množstvo tepla, aké nám je
potrebné. Taká precíznosť sa veľmi podobá Božiemu plánu.

3. ŽIVOT. Najjednoduchšie živé organizmy sú tak zložité a komplexné, že sa nezdá
byť možné aby nastáli bez inteligentného plánovania. Tie komplexnosti zahŕňajú
DNA, bielkoviny, ribozómi, biochemické cestičky, genetický kód a schopnosť aby
sa všetko toto reprodukovalo, vrátane systému korigovania a systému úpravy pri
kopírovaní DNA.

4. ORGÁNY. Vo všetkých orgánoch nachádzame mnohé systémy s neredukovateľnou komplexnosťou. Tieto majú vzájomne závislé časti, ktoré nemôžu fungovať
pokým niet všetkých nevyhnutných častí. Príkladom sú mechanizmus automatického
zaostrovania a automatickej expozície oka, ľudský zložitý mozog, atď. Zbytočné
samostatné časti týchto systémov nemajú evolučnú hodnotu prežitia, a odtiaľ
pochádza, že pre ne bolo potrebné nejaké naplánovanie.
5. ČAS. Predpokladaný veľmi dlhý časový úsek pre vek Zeme a vesmíru sú prekrátke
pre nepravdepodobné udalosti ktoré predpokladá evolúcia. Výpočty ukazujú, že sú
miliardy rokov pre vek Zeme prikrátke na formovanie jedného jediného špecifického
bielkovinového molekula. Existencia Boha sa zdá byť nevyhnutná.

6. FOSÍLNE POZOSTATKY. Počas najväčšej časti evolučnej doby sa doslova nedeje
žiadna evolúcia, a potom naraz pred koncom a počas menej ako 2% toho evolučného
času sa väčšina fosílnych živočíšnych kmeňov nachádza v tom čo sa nazýva Kambrická explózia. Ďalej, nenachádzame žiadnych významných predchodcov tých
kmeňov práve pred tým. A mnohé iné hlavné skupiny sa objavujú zrázu, ako keď by
boli stvorené. Evolucionisti ponúkajú niekoľko údajných predchodcov, ale ak sa
evolúcia stala, fosílny zápis by mal byť plný všelijakých medzičlánkov ktorý sa
snažia vyvinúť.

7. UM. ľudský um má charakteristiky, ktoré je vo vede veľmi ťažko analyzovať, a
ako také poukazujú na skutočnosť ktorá je mimo naturalistickej úrovni a smerom k
transcedentnému Bohu. Naša sloboda výberu, ak je ten um skutočne slobodný, tak
ako sa väčšina zhoduje, je ponad normálne princípy príčiny a následku vedy. Iné faktory zahŕňajú naše vedomie, najmä pocit, že existujeme, a naše poňatie, že realita
má význam. Máme zmysel pre dobro a zlo, lásku, starostlivosť pre ostatných. Tieto
vyššie charakteristiky umu nenájdete v obyčajnej matérií.
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môžu cítiť, že sa tu zaoberáme historickou vedou, ale nie je to tak. Väčšina
faktov, ako fyzické sily a komplexná biochémia patria k výskumnému, experimentálnemu a opakovateľnému druhu vedy. Tu máme tú veľkú výhodu
jednať s faktami, nie s fikciou. O mnohých z týchto dôkazov sme už hovorili,
30
a tu ich nebudeme opakovať, okrem toho, že zrekapitulujeme niekoľko
najdôležitejších bodov. Tieto sú zosumarizované v tabuľke 8.1.
(1) Prečo by sa matéria organizovala zákonmi, ktoré umožňujú interakciu vnútroatomárnych častíc, ako sú quarky, neutróny a protóny s veľmi
presnými veličinami ktoré uľahčujú formovanie aspoň 100 druhov prvkov.
Tie všestranné prvky, ktoré majú schopnosť aby sa ovplyvňovali jedny s
druhými, tvoria tak matériu vesmíru a molekúl, a chemické premeny nevyhnutné pre život. Matéria nemusí existovať, a určite nepotrebuje tak
komplikované zákony, ktoré by ju riadili aby existovala. Ona by jednoducho
mohla byť hrudka zmätených chaotických prvkov. Zákony a usporiadanosť,
aké vidieť v atómoch a ich častiach, naznačujú, že boli vymyslené pre zmysluplný vesmír. Napríklad, hmota protónu musí byť presná až na tisícinu
aby sme mali elementy, ktoré formujú vesmír.
(2) Oblasť pôsobenia a veľmi precízne hodnoty konštánt štyroch základných fyzických síl určite nemohli nastáť náhodou, hoci niektorý vedci naznačujú presne toto. Bez tých precíznych charakteristík by sme nemali
obývateľný vesmír. Ak by bola hodnota elektromagnetickej a gravitačnej
sile čo i len najmenej iná, to by bolo katastrofické pre Slnko. Naše Slnko
nás už veľmi dlho verne zaopatruje presným množstvom svetla a teploty.
My nie lenže sa nachádzame na presnej vzdialenosti od neho, ale ak by sa
základné sily fyziky zmenili len nepatrne, Slnko a všetok vesmír by sa zrútili
v okamihu. Ďalej, prioritná poloha najdôležitejšieho prvku uhlíka, v schéme
formovania prvkov sa tiež zdá byť zámerným dizajnom, ktorý umožňuje
život.
(3) Pôvod života je najzáhadnejším problémom, ktorému čelí organická
evolúcia. Veda nie je schopná poskytnúť žiaden prijateľný scenár podľa
ktorého by život mal nastať sám od seba. Existujú špekulácie, no sú bezvýznamné ak sa berie ohľad na množstvo špeciálnych molekúl, pôvod komplexných informácií DNA, zázraky ribozómu, zložené biochemické cestičky,
korigovanie a genetický kód. A problém sa iba zhorší keď sa pozriete na
všetky ostatné časti bunky. Ak aj máte život, všetko toto musí byť schopné
aby sa reprodukovalo aby tak vytvorilo podobné organizmy. Ako sa toto
všetko mohlo udiať samé od seba? Určite to vyzerá tak, že musel pôsobiť
nejaký vysoko inteligentný dizajnér.
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(4) Keď sa dostaneme k pokročilejším organizmom, pred mechanistickým výkladom sú ďalšie problémy. Len jeden priemerný ľudský mozog má
100 biliónov nervových buniek, ktoré spája 400 tisíc kilometrov nervových
vlákien ktoré obsahujú 100 triliónov väzieb. Rovnako ako pri počítačových
čipoch, musíte mať správne väzby pre normálne fungovanie. Keď skúmame
pokročilé oko, nezdá sa, že by sa ono vyvíjalo. Pokročilé oko má mnoho
komplexných systémov ako čo je integrovaná svetelne citlivá biochémia
sietnice, alebo vlastnosti automatickej expozície a automatického zaostrovania, ktoré sú zložené z mnohých zložiek ktoré by nefungovali a nemali
by hodnotu prežitia pokým by neboli prítomné všetky potrebné komponenty. Zrak vo farbe je ďalším príkladom bezpochybnej komplexnosti, lebo
schopnosť oddeľovania rôznych farieb v sietnici by neumožnilo zrak vo
farbe, pokiaľ by nebolo mechanizmu v mozgu, ktorý by analyzoval rozličné
farby. Musia existovať a správne fungovať špeciálne receptory a analyzátory aby ten systém mal hodnotu prežitia.
(5) Hoci je čas dôležitým faktorom vo zvýšení šancí na nepravdepodobné evolučné udalosti, ukázalo sa, že keď sa časomerne zhodnotia, veky
predpokladané o starosti Zeme a vesmíru, sú neadekvátne. Výpočty ukazujú na to, že by všetkým oceánom na Zemi bolo potrebné priemerne 1023
rokov aby vytvorili jednu špecifickú bielkovinovú molekulu z už prítomných
aminokyselín. Odtiaľ je päť miliardový vek Zeme o 10.000 miliárd krát
kratší čas. Ďalej, je potrebných stovky rozličných druhov bielkovinových
molekulou a rôzne ich duplikáty iba pre najjednoduchšiu formu života o
ktorej vieme, a DNA v tých formách je omnoho komplexnejšia od bielkovín.
Ďalej potrebujete masti, a uhľohydráty atď.
(6) Zdá sa, že bolo málo vývoju v prvých 5/6 evolučného času. Potom
keď sa pozriete na fosílny zápis, ukázalo sa, že sa väčšina fosílnych živočíš
nych kmeňov objavuje odrazu v Kambrickej Explózií (Cambrian explosion),
ktorá trvá menej než 2% toho evolučného času. Bežný náhly výskyt väčšiny
hlavných živočíšnych a bylinných skupín nenaznačuje, že by sa evolúcia niekedy odohrala. Keď by sa evolúcia skutočne udiala, očakávali by sme spoľahlivé pokračovanie všelijakých fosílnych medzičlánkov rôznych tvarov
ktoré sa snažia vyvíjať, ale evolucionisti naznačujú iba niekoľko medzičlánkov, ktoré často ukazujú rozdiely len v častiach organizmu a sú tak podozrivého významu. Takéto trampoty si vyžadujú existenciu Stvoriteľa.
(7) Niektoré aspekty nášho umu ukazujú na realitu, ktorá existuje ponad
mechanistické medze vedy. Veda mala veľmi málo úspechu zaoberajúc sa
nimi, čo ukazuje na to, že sú mimo jednoduchého systému príčiny a následku vedy. Aby sa takéto aspekty mohli objasniť, musí sa predpokladať
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existencia transcendentálneho Boha. Jedna z tých mystérií je aj naše vedomie, pocit, že existujeme. Matéria sa nezdá, že by mala takúto charakteristiku. Ďalšia je naša moc výberu alebo slobodnej vôle. Ak je vôľa
skutočne slobodná, v čom sa väčšina zhoduje, ona je mimo normálneho
princípu príčiny a následku vedy. Je tu aj náš zmysel pre dobro a zlo, čo sa
občas odráža v našom zmysle pre spravodlivosť a nespravodlivosť. Namietame nespravodlivosti a zlému zaobchádzaniu voči slabším, a toto je v ostrom protiklade evolučnému poňatiu súťaženia a prežitia tých najviac
prispôsobených. Ako ľudské bytosti máme ideály, ktoré sú mimo takého
bezohľadného správania. Na druhú stranu, také správanie, a také žiadosti
by mali byť presne tým, čo by malo prežiť. Odkiaľ pochádzajú všetky tieto
vyššie charakteristiky nášho umu? Zdá sa, že existuje zmyselnosť a dobrota
medzi človečenstvom, ktoré sú nad to, čo veda nachádza v matérií, a čo
evolúcia nedokáže objasniť.
Alebo existuje Boh ktorý skonštruoval prírodu alebo neexistuje. Keď sa
pozrieme na všetky pevné údaje, ktoré tu boli predstavené, ktoré sú zoradené od precíznosti síl matérie, komplexnosti života, až po naše mozgy a
umy, musíme uznať, že existuje množstvo významných dôkazov, ktoré je
len veľmi ťažko vysvetliť ak neveríme v Boha. Vedecké fakty kladú dôraz
že existuje Dizajnér.

Môžu vedci ignorovať vedecké dôkazy o Bohu?

Veda často poskytuje údaje, ktoré vedci neakceptujú. Skoršie už boli
dané príklady ako čo sú Zemelvajs a baktérie, ktoré spôsobujú horúčku v
šestonedelí, Mendel a princíp dedičnosti, Vagner a jeho idea o tom, že sa
kontinenty posúvajú, a Bertzove katastrofické výklady. Všetky tieto príklady
znázorňujú to, ako sa vedecká komunita môže pridŕžať nesprávnych záverov aj napriek dôkazom. Výdatné a presvedčivé dôkazy poukazujú na to,
že je dizajnér Boh nevyhnutný, paradoxom je to, prečo toto vedci neproklamujú.
V dnešnom čase vedci v podstate odmietajú akékoľvek uvažovanie o
Bohu vo vede. Ako už bolo povedané, vôbec to tak nebolo keď intelektuálny obry ako Kepler, Bojl, Paskal, Galileo, Line a Ňutn stavali základy modernej vedy. Ony objavovali princípy a zákony ktoré stvoril Boh. Dnešný
sekulárny étos vedy nezobrazuje presvedčenia vedeckých pionierov, a ani
presvedčenia dnešných vedcov. Je tu zrnko pravdy v žarte, že mnohý vedci
veria v Boha, ale iba počas víkendu keď navštevujú cirkev! Spomeňme si,
že 40% vedcov verí v Boha, ktorý odpovedá na ich modlitby, 45% neverí, a
15% nie sú celkom istý.31 Boh dnes nie je vo vede moderný. Môžeme prav208
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depodobne najlepšie vysvetliť sekulárny stav vedcov ako sociologický
alebo postojový fenomén, no väčšina bádateľov naznačovala, že občas aj
evolúcia môže mať náboženskú formu.32 Fakt, že Boh je vyňatý z vedy už
storočie a pol, a že veda nemohla dať ani jednu postačujúcu odpoveď na
základné otázky o pôvode je znepokojujúci.
Radi si myslíme, že sú naše nové idey tie najlepšie, a že minulosť nemala
pravdu, a môžeme sa cítiť veľmi hrdými ak môžeme ukázať, že minulosť
bola na omyle. No občas minulosť má pravdu, a staré odmietnuté vzory
môžu byť znova akceptované ako pravdivé. Imre Lakoatoš, filozof vedy z
minulého storočia, sa nezdá byť tak istý v nadriadenosť dnešku nad minulosťou keď komentuje: “V 17. storočí niektoré z prvých verzií rukopisov,
ktoré sebakritika - alebo privátna kritika učených priateľov - vyraďovala
hneď pri prvom čítaní, boli hádzané do odpadkového koša. V našich časoch
vydavateľskej explózie, väčšina ľudí nemá času aby čítala svoje rukopisy, a
funkciu odpadkových košov prebrali vedecké časopisy.” 33 Nemali by sme
sledovať “klímu myslenia”, a niet dôvodu aby sme verili, že to, čo sa považuje dnes za pravdivé, bude považované za pravdivé aj v budúcnosti, s novými ideami a informáciami. Ak sú dejiny nejakým ukazovateľom, mnohým
naším ideám sa v budúcnosti budú smiať.
Hlavné spôsoby ľudského zmýšľania sa kedysi dramaticky menili. V niektorých storočiach dominovala alchýmia a lov na čarodejnice - našťastie tie
storočia sa pominuli. Za starých čias intelektuálny vodcovia ako Sokrates,
Platón aj Aristotel dávali veľmi veľký dôraz na proces rozmýšľania, spôsob
akým sa dostať k pravde, dôležitosť rozumu a význam zmyslov. Potom v
západnom svete počas stredoveku boli iné priority v intelektuálnych záležitostiach. Vzorec zmýšľania toho času, nazvaný sholastika, venoval
zvláštnu pozornosť logike, gramatike, rétorike, vzťah viere a rozumu, a rešpektovanie voči autorite, zvlášť Aristotelovej. My teraz máme opäť iný
súbor priorít, v ktorých sú vedecké idey vo veľkej miere akceptované. Niektorý sociológovia urobili výnimku, ony si myslia, že je veda predovšetkým
individuálna činnosť, ktorú formujú rozmary vedcov. Predsa, sme v dobe
vedy a veda je záľuba našej intelektuálnej matrice. Chcel by som pripomenúť, že v tomto labyrinte ľudských ideí, ktoré prichádzajú a odchádzajú,
stále existujú pevné údaje, ktoré nám pomáhajú aby sme nasledovali
pravdu, a nachádzam, že sú vedecké údaje, ktoré ukazujú na Boha, početné
a presvedčivé. Našťastie, máme niektoré pevné oporné body.
Nie je otázkou iba boj medzi nejakým druhom evolúcie a stvárania, tá
diskusia je len symptómom hlbšej otázky, či iba naturalistická (mechanicistická, matierijalsitická) veda môže dať uspokojujúci náhľad na svet? Táto
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otázka vyvoláva ďalšiu, veľmi ťažkú otázku, či nás veda viedla nesprávnou
cestou vylučujúc Boha? Ja som si takmer istý, že áno. Dnešný vedecký étos
postavil seba do intelektuálne nesprávnej pozície, ktorá neumožňuje aby
Boh bol na scéne, a mnoho vedcov nalieha, aby tak aj zostalo aj napriek
presvedčivým dôkazom v opak. Toto vyvoláva ďalšiu ťažkú otázku, prečo
sa tak stalo? Otázka správania sa vedcov, alebo nejakej inej skupiny ľudí v
(ohľadom) tej záležitosti, je príliš komplexná aby pripustila hoci akú konečnú odpoveď, no niekoľko návrhov je určite významných.
(a) Jeden dôvod, uvedený skôr, je to, že je veda štúdium faktov a vysvetlení o prírode, a vedec sa viac cíti vo svojom živle zaoberajúc sa prírodou
než premýšľaním o Bohu. Je to dobré vysvetlenie, ale môže byť iba vedľajším dôvodom prečo veda odmieta Boha, pretože vedci majú rôzne špekulatívne nápady.
Existuje hromada skutočne divokých ideí vo vede, ktoré by bolo treba
eliminovať omnoho skôr než vôbec prídeme na myšlienku eliminovať Boha.
Ich existencia ukazuje na ohromnú zaujatosť dnešného vedeckého étosu.
Príklady niektorých špekulatívnych ideí, ktoré veda rozoberá sme už spomenuli, a ony zahŕňajú: zvláštnosť na začiatku Veľkého tresku kedy zákony
vedy ešte neboli platné, viacnásobné vesmíry o ktorých niet platných dôkazov, nezrozumiteľný antropogenetický kozmologický princíp, informácie
v atómoch, ktoré by mohli vytvoriť život, alebo predpoklady o evolúcií organizmov omnoho skôr než by sa mohli nájsť vo fosílnom zápise. Všelijaké
imaginárne idey sú vzaté až príliš vážne, a tolerancia voči fanatickým “len
tak rozprávkam”34 vo vede je niekedy až neuveriteľná. Avšak, keď ide o
Boha, nie je Mu dovolené byť na vedeckej scéne. Vedci sa môžu cítiť viac
vo svojom živle s faktami z prírody, ale keďže dosť špekulujú aj mimo tých
údajov, mali by byť ochotný zvažovať aj tú možnosť, že Boh existuje.
(b) Druhá sugescia pochádza od veľmi cteného filozofa 20.storočia,
Majkla Polanyho (Michael Polanyi), ktorý sekularizmus vedy pripisuje prehnanej reakcií na obmedzenia stredovekého zmýšľania. Vtedajšie zmýšľanie mohlo byť veľmi obmedzujúce. V stredoveku Boh mohol byť považovaný príčinou všetkého. Podľa niektorých ideí, On stvoril myši aby nás
naučil odkladať jedlo, a ploštice aby sme nespali veľmi dlho. Polany hovorí:
“Tu ja vidím problém, tu zdá sa leží hlboko zakorenený nepokoj medzi
vedou a všetkou ostatnou kultúrou. Verím, že tento nepokoj bol od začiatku
vrodený vo vyslobodzujúcom vplyve modernej vedy na stredovekú myseľ,
a až neskôr sa stal patologickým.
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“Veda sa búrila proti autorite. Odmietla dedukciu (rezonovanie založené
na predpokladoch) z prvých vzoriek v prospech empirického (zmyslového)
zovšeobecňovania. Jej konečným cieľom bola mechanistická teória o vesmíre.”35 Kyvadlo vedy sa zakolísalo a zašlo priďaleko k striktnému sekularizmu. Ako bolo skôr ukázané,36 sú sugescie o nedávnom trende vzdialenia
od čisto sekulárnej vedy, no iba čas ukáže, či je to skutočný trend alebo iba
variácia v hluku zo zákulisia.
(c) Mnoho vedcov cíti, že by pripustiť, aby sa ako faktor prijal Boh, bolo
to isté ako vzdať sa racionálnosti. Nepredvídateľný Boh sa nehodí k princípu
príčine a následku vo vede. Avšak, tento argument veľmi stráca na význame v kontexte všestranne prijatej tézy spomenutej skôr 37 že sa veda
rozvila v Západnom svete skrze racionálneho druhu Boha judeo-kresťanskej
tradície. Strach od iracionálneho je platný iba vtedy ak postulujete iracionálne božstvo.
(d) Sú tu aj sociologické záležitosti. Niektorý vedci sa strachujú, že by
priznanie Boha ako faktoru povzbudilo nábožensko-politický fundamentalistický typ prevzatia spoločnosti, a cítia, že by to pre vedu bolo veľmi zlé.
Konštantná debata o učení o Stváraní spolu s evolúciou na verejných školách v USA sa neskončí len tak kým sa uvažuje o tých sociologických problémoch.
(e) Intelektuálna pýcha vo vede môže byť ďalším faktorom. Vedci občas
majú dôvod aby boli pyšný na úspechy vo vede, ale autoritárstvo môže byť
príliš chytľavé v klíme úspechu. Máme radi moc, ale direktori, manažéri,
intelektuálny lídri, a všetci ostatný významný ľudia len ťažko diskrétne riadia svojou mocou. Slávny výrok britského historika Lorda Aktona (Lord
Acton): “Moc má tendenciu skaziť, a absolútna moc kazí absolútne,”38 je
často krát pravdivý. To nie je problém špecifický pre vedcov, to je problém
všetkých s nejakým významným stupňom úspechu. Vo vede, ak sa pripustí,
že Boh stvoril prírodu, vedci môžu cítiť, že strácajú kontrolu nad svojím impozantným intelektom a mocou. Avšak, úspechy vedy nie sú až tak veľké,
aby sa Boh mohol ignorovať, zvlášť ak veda zanecháva tak mnoho nezodpovedaných otázok.
Pýcha a averzia voči Bohu, ktoré často vídame vo vede, sú v úplnom
protiklade pokore, oddanosti a rešpektu voči Bohu ktoré prejavovali géniovia ktorý ustanovili základy modernej vedy. Videli sme to u Ňutna,39 a
rovnako aj u Keplera keď písal modlitebný kontext: “Ak som bol zvábený k
drzosti báječnou krásou Tvojho diela, alebo ak som zamiloval svoju slávu
medzi ľuďmi, pokým som postupoval v práci predurčenej na Tvoju slávu,
láskavo a milostivo mi odpusti: a konečne, ráč sa láskavo aby som tieto do211
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siahnutia mohol viesť k sláve a spaseniu duší, a aby nikdy neboli prekážkou
tomu. Amen”40 Nie je mnoho vedcov, ktorý by mohli tvrdiť, že sú väčší od
Keplera alebo Ňutna. Títo intelektuálny obry sú príkladom toho, ako veda
a Boh môžu spolu fungovať.
(f) Faktory ako osobné ego a sloboda, môžu stáť v ceste k rozpoznávaniu
Boha, zvlášť Boha voči ktorému sa môže pociťovať zodpovednosť. Ako už
bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitoly, niektorý popredný vedecký
spisovatelia ako Gould a Huxley hovoria o “maximálnej slobode” a “oslobodeniu” ktoré poskytuje bezvýznamnosť sveta, v ktorom nieto Boha.
(g) Ešte jeden dôvod prečo veda vylučuje Boha je jednoducho preto, že
je súčasný “vedecký duch” aktuálna vedecká móda alebo vzor našich čias.
Ak ste vedec, od vás sa očakáva, že sa budete tak správať, a sú aj samozvaný
ochrancovia vedy, ktorý nebudú váhať aby vás upozornili ak sa vzdialite od
takej módy. Bez ohľadu na to, čo hovoria údaje z prírody, ak sa chcete nazývať vedcom, bude lepšie aby ste Boha z toho vynechali. Biológ z Kanzaskéj štátnej univerzity (Kansas State University) Skot Tod (Scott Todd) v
časopise Nature hovorý: “Aj keď by všetky fakty poukazovali na Inteligentného Dizajnéra, taká hypotéza je vylúčená z vedy preto, že je naturalistická.”41 Takýto druh vedy je postoj, ona je individuálna sekulárna filozofia,
ona neumožňuje človeku aby nasledoval fakty z prírody kam ho vedú, a je
to zlá veda! Také úzke chápanie vedy by vylúčilo Ňutna aj Keplera z vedeckého kádru pretože zahrnuli Boha v niektorých svojich zhrnutiach o prírode, ale usúdiť, že Kepler a Ňutn neboli vedci, je rúhanie. Teda, ako bolo
povedané v poslednej časti kapitoly 1, niekoľko moderných vedcov vážne
uvažuje existenciu Boha ktorý je aktívny v prírode.
Skrze našich spoločenských tendencií, ako aj túžbe po uznaní, spoločenskom prežití a úspechu, mnohý vedci sa môžu prispôsobiť sekulárnemu
šablónu vedy. V akej uzatvorenej škatuli sa teraz nachádzajú vedci možno
vidieť z výroku teoretického fyzika Tonyho Rotmana (Tony Rothman): “Keď
vidíme usporiadanie a krásu vesmíru, a neobyčajný súlad prírody, sme vo
veľkom pokušení aby sme urobili skok viery z vedy do náboženstva. Som
si istý, že mnoho vedcov by tak chcelo. Ale bol by som rád, aby to aj priznali.”42 Hoci mnohý vedci veria v Boha, umiestniť Boha do vedy dnes nie
je “cool”. Musí sa vyhýbať príznaku náboženstva. Prevažuje prispôsobenie.
Všetky hore uvedené názory sú významné, ale posledné tri sa mi zdajú
byť najdôležitejšie. Veda vylučuje Boha predovšetkým skrze osobných a
spoločenských faktorov súvisiacich so správaním vedcov, a nie skrze vedeckých faktov.
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Počas dvoch storočí vývoju modernej vedy, Boh bol zahrnutý v zozname
vysvetľujúcom prírodu. Teraz, aj napriek mnohým údajom, ktoré poukazujú
na Boha, On je vylúčený. Podľa môjho názoru, veda urobila svoju najväčšiu
chybu pred storočím a pol, keď odmietla Boha ako vysvetľujúci faktor v
prírode a snažila sa objasniť všetko naturalistickým (materialistickým, mechanistickým) spôsobom. Keď by tak veda neurobila, teraz by nečelila neprekonateľným problémom a nepravdepodobnostiam ktoré odmietajú
terajšie výklady (zabuľka 8.1). Je miesta pre Boha vo vede.

Syntéza

Má život nejaký zmysel? Je existencia ľudí na nič? Sme proste iba náhoda prírody? Sekulárny britský filozof Bertrand Rasel (Russel) napísal
jeden z najzmyselnejších opisov nezmyselnosti: “Ale je ešte viac neúčelný,
viac bezvýznamný, svet, ktorý Veda predstavuje pre naše presvedčenie.
Uprostred takého sveta, ak niekde, naše ideály od teraz musia nájsť domov.
To, že je človek produkt príčiny, ktorá nemala víziu o svojom cieli, že sú
jeho pôvod, rast, jeho nádeje a strachy, jeho lásky a presvedčenia, len výsledkom náhodného usporiadania atómov, že žiaden žiar, žiadne hrdinstvo,
žiadna intenzita myslenia a pocitov nemôže zachovať individuálny záhrobný život, že sú všetka námaha storočiami, všetka oddanosť, všetka inšpirácia, všetok lesk ľudského génia predurčené aby vymizli v rozsiahlej
smrti Slnečného systému, a že celý chrám ľudských dosiahnutí musí byť
nevyhnutne ponorený v ruinách vesmíru - všetko to, aj keď nie celkom nesporne, je predsa takmer isté, že žiadna filozofia, ktorá dúfa, že ich odmietne, nemôže sa nádejať, že bude trvať. Len na lešení tých právd, iba
na pevnom základe nepoddajnej beznádeji, sa odteraz môže budovať
domov duše.”43
Zvučí príliš ukrutne! Našťastie, vedecké dôkazy, ktoré poukazujú na
Boha (tabuľka 8.1) namietajú Raselovmu “pevnému základu beznádeje”,
okrem toho, je ťažké dokázať, že je život bezvýznamný a že niet významu
v tom, čo činíme. Významný kembridžský a hardwardský filozof minulého
storočia, Alfred Nort Vajthed (North Whitehead) namieta neúčelnosť keď
vtipne hovorí: “Vedci, ktorým je cieľom života dokázať, že je bezvýznamný,
sú zaujímavou témou na štúdium.”44
Existuje realita mimo vedy. Hjuston Smit (Houston Smith) na to jasne
poukazuje keď hovorí: “V zvažovaní spôsobu, akým veci jestvujú , niet lepšieho začiatočného bodu než je moderná veda. Rovnako niet horšieho konečného bodu.”45
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Sekulárny postoj modernej vedy je zvlášť irelevantný pri niektorých najhlbších otázkach života, akými sú naša príčina existencie, naše povedomie
morálne hodnoty, naša vôľa by sme boli dobrý či zlý, aj naša láska a starosť
o ostatných. K tomuto môžeme pridať aj záhady akými sú zvedavosť, kreativita, a naša schopnosť pochopenia. Toto sú vlastnosti, ktoré veda nenašla
v jednoduchej matérií a ktoré zvyčajne ignoruje, ale všetci chápeme, že sú
ony súčasťou reality a toho, čo život činí zvlášť zmyselným. Ako to Hjubert
Joki ilustruje, človek nie je iba matéria: “Ak je život iba materiálny, tak zločiny Hitlera, Stalina, a Mao Ce Tunga neberú následky. Ak sú ľudia iba matériou, nie je o nič horšie spáliť tónu ľudí než tónu uhlia.”46 Frensis Kolins
(Francis Collins), riaditeľ Nacionálného inštitútu pre výskum ľudského genómu (National Human Genome Research Institute), ktorý sa podieľal na
nedávnom mapovaní ľudského genetického vzorcu, (formula našej DNA s
tromi miliardami báz) verí, že “aj nejaký druh vyššej sily musí mať nejaký
podiel v tom čím sme a čím sa stávame.” On sa tiež domnieva, či genetika
a molekulárna biológia vedia “skutočne objasniť univerzálne vrodené vedomie o dobrom a nesprávnom, ktoré je spoločné všetkým ľudským kultúram v každej ére... a nesebeckú podobu lásky ktorú Gréci nazývajú
agape?”47
Keď by naturalistická veda mala pravdepodobné modely o pôvode matérií, života a našich umov, vtedy by sa vážne mohlo zvažovať možnosť, že
Boh neexistuje. Avšak, to, že veda v podstate mlčí v týchto dôležitých oblastiach, naznačuje nutnosť majstrovského dizajnéra. Keďže sa zdá, že sme
výsledkom plánu, máme skutočne dobré dôvody, aby sme verili, že naše
životy nie sú bezvýznamné a bez cieľa, a že keď umrieme, tu ešte nič nekončí. Vedecké dôkazy, ktoré poukazujú na Boha tiež naznačujú, že existuje
svetlo na konci tunelu života.
Ja nemôžem uveriť tomu, že sme my tu proste náhodou, a nemôžem
veriť tomu, že nás Boh stvoril pre nič. Avšak, všetci my máme slobodu aby
sme sa rozhodli či chceme veriť tomu, či náš život má význam alebo nie,
či je zmysel v ľudskej existencií alebo nie, alebo či Boh existuje alebo nie.
Je smutné, že aj popri všetkých faktoch, ktoré ukazujú na Boha, mnohý
vedci si myslia, že život nemá zmysel. Ony sú na tej ceste aby nedosiahli
bohatstvo, význam, spokojnosť a nádej ktoré dáva život usmernený k vyšším ideálom, ideálom dobroty, a starosti o ostatných.48 To sú ideály, ktoré
nenájdete v surovosti evolučného súťaženia a prežitia tých ktorý sa najlepšie prispôsobili, ani v jednoduchých mechanistických výkladov prírody.
Ako skúmam prírodu, zdá sa mi, že musí existovať Boh, ktorý stvoril
veľmi precízne a veľmi komplexné systémy ktoré nachádzame. Tu patria aj
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naše komplexné mozgy a intelektuálna moc ktoré ony majú aby rezonovali
a rozumeli, naše povedomie a svedomie. Bolo by veľmi zvláštne keď by
Boh stvoril rozumné bytosti, a aby nevytvoril nejaký druh komunikácie s
nimi, takže ja hľadám tú komunikáciu. Mne sa Biblia zdá ako najvhodnejší
kandidát na to, nie len skrze svojej zmyselnosti a otvorenosti, ale aj skrze
toho, že sa racionálny príčina - následok druh Boha, ktorý sa v nej nachádza, hodí s racionálnou príčinou a následkom, ktorý veda objavila vo vesmíre. Tento záver sa celkom zhoduje s všeobecne prijatými tézami o
ktorých sme hovorili,49 že sa moderná veda rozvila v Západnom svete skrze
tradičnú logiku judeo-kresťanskej tradície, ktorá pochádza z takého druhu
Boha, aký je opísaný v Biblií. Môže sa pátrať v iných veľkých náboženstvách
akými sú hinduizmus, budhizmus, konfučianizmus, alebo šintuizms, a nájsť
misticizmus, mnohých bohov, niekedy bohov ktorý sú vo vzájomnom konflikte, no nie jediného dôsledného Biblického Boha. Ten druh Boha je zodpovedajúci racionalizmu ktorý nachádzame vo vesmíre a vo vede, zvlášť v
zákonoch vedy ktoré fungujú všade vôkol nás.
Môže sa namietať, že je stále potrebné vyvolávať “iracionálne divy” od
Boha ktorý je aktívny v prírode aby sa objasnili záhady ako čo je pôvod života. To možno tak nie je. Nevieme ako Boh pracuje. To čo sa nám môže
na prvý pohľad zdať iracionálne, nemusí to tak byť keď sa lepšie porozumie.
Ďalej, také “divy” sú zdá sa tak zriedkavé, že ak sa aj udejú, nezničia našu
racionálnu realitu.
Je potrebná viera aby sa verilo v Boha? Áno. Ale vo svetle všetkých faktov, ktoré ukazujú na dizajnéra, potrebné je omnoho menej viery aby sa
verilo v Boha než aby sa verilo, že všetka precíznosť , komplexnosť, a zmysel, ktorý nachádzame v prírode nastali všetky spolu proste náhodou. Ďalej,
musí existovať nejaký význam vo fakte, že Biblia, ktorá bola vytlačená v
niekoľko miliárd kópií a ktorá bola distribuovaná niekoľko násobne viac než
akákoľvek iná kniha, bola prijatá ľudstvom ako návod na život. Hoci ju písalo niekoľko desiatok autorov na troch kontinentoch v rozsahu 1500 rokov,
jej vnútorná zásadovosť je veľká. Pre mňa, kombinácia vedy a Biblie dáva
najlepšie odpovede na moje hlboké otázky.
Vždy možno tvrdiť, že sa stal mimoriadne náhodný spoj okolností, a že
sme tu proste náhodou. Avšak, z ohľadom na mnohé nepravdepodobnosti,
ktoré také zmýšľanie spôsobuje, nezdá sa to ako rozumné riešenie. Zdá sa
že to vyžaduje mimoriadny um. Zostáva priveľa neriešených problémov ak
sa vylúči Boh. Príroda pripomína, že existuje Boh plánu a zámeru, a že je
zmysel v našom jestvovaní. Dnes veda so svojim obmedzením postojom
neuvažuje toto stanovisko, ale aby ste vybudovali zdravý pohľad na svet,
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musíte byť ochotný zhodnotiť alternatívy, a nie vylúčiť ich. Veda by sa mala
navrátiť svojej otvorenosti ktorú mala, keď pionieri modernej vedy umožňovali aj Boha vo vysvetleniach.

Záverečné komentáre

Počas prvých dvoch storočí modernej vedy Boh bol zahrnutý v zozname
vysvetlenia prírody. Teraz sa výklady vedcov zmenili a Jeho vylučujú. Avšak,
mnohé nedávne vedecké objavy ukazujú na stupeň precíznosti a komplexnosti, ktoré je doslova objasniť na základe náhodných prírodných zmien.
Zvlášť sú významné výborne nastavené fyzické sily, ktoré majú práve
presné konštanty aby bol vesmír obývateľný, a mnohé mimoriadne integrované komplexnosti biologických systémov. Aj ďalšie faktory zdá sa vyžadujú zložité formulácie ktoré je presahuje to, čo sa dá vysvetliť prírodnými javmi (tabuľka 8.1). Všetky tie objavy poukazujú na nejaký druh komplexného plánovania nejakého inteligentného dizajnéra, bytosti, ktorú by
sme považovali Bohom.
Veda objavila Boha. Vedecké dôkazy poukazujú na to, že je Boh nevyhnutný. Dúfame, že čoraz viac vedcov dovolí, aby bol Boh zaradený do vedeckých výkladov.
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Slovník odborných pojmov
Agnostik: Ten kto verí, že odpovede na konečné otázky ako čo sú existencia Stvoriteľa, vznik vesmíru atď., sú neznáme.
Aminokyselina: Jednoduchý organický molekúl z amynoskupinou, ktorá
nosí dusík. Aminokyseliny sa kombinujú a ich spájaním vznikajú bielkoviny.
Žive bytosti majú okolo 20 rozličných druhov aminokyselín.
Antropický kozmologický princíp: Koncept, že sa inteligentní život môže
vyvinúť iba tam kde ho môžu umožniť podmienky. Jestvuje viacero interpretácii toho konceptu.
Ateista: Ten ktorý verí, že Boh neexistuje
Báza (DNA, RNA): nazvaná aj nukleotídna základňa. Prstencovitý molekúl ktorý obsahuje dusík a slúži ako hlavný diel nukleotidu. Základne su
jednotky genetického kódu. Päť rozličných základni ktoré sa nachádzajú
v DNA a RNA sú: adenin, guanin, citozin, uracil (iba v RNA) a timin. Pozri:
Nukleotid.
Bezstavovce: Živočíchy ktoré nemajú chrbticu. Pre príklad: červy,
morské hviezdy, medúzy, slimáky, kalamáre.
Biochemická cesta: Séria sekvenčných fáz v biochemickom procese
v ktorom enzýmy postupne menia molekúl robiac konečný produkt.
Bodkovaná rovnováha (punktovaný ekvilibrium): Evolučný model ktorý
postuluje, že druhy zvyčajne behom dlhých časových období nemajú
zmeny, ale dakedy sú striedavé (bodkované) krátkymi periódami rýchlymi
zmenami.
Boh (Stvoriteľ): Najvyššia Bytosť, ktorá je tvorcom a udržiavateľom vesmíru. Existujú aj mnohé iné porozumenia pod pojmom Boh. Niektorý si Ho
predstavujú iba ako zákony prírody alebo samú prírodu. Iný zase myslia na
viacero rozličných bohov.
Chemická evolúcia: Chemické zmeny ktoré zástancovia evolučnej teórie
predpokladajú že sa udiali na prvotnej Zemi a vyprodukovali prvý život.
Chromozóm: Niťová zbitá forma DNA ktorá sa formuje počas bunkovej
deľbe.
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Červený posun (Red shift): Posun čiar spektrálnej svetlosti z ďalekých
galaxii ku červenému okraju svetelného spektra. To sa interpretuje ako
údajne vzdialenie galaxii od bodu pozorovania.
Čapíky (oko): Na svetlo citlivá bunka (fotoreceptor) sietnice stavovcov
ktorá je citlivá na rozličné farby svetlosti. Čapíky poskytujú sfarbenie a ostré
videnie po jasnom svetle.
Deizmus: Viera v neurčitý druh boha, ktorý môže byť neosobný a ktorý
nie je aktívnym v prírode.
Deista: Ten kto verí v deizmus. Pozrieť deizmus hore.
Diskordancia (neprispôsobilosť): Významná prázdnota v sedimentárnych geologických vrstvách, pri ktorých sú vrstvi ponad a popod tou prázdnotou medzi sebou paralelne a zvyčajne neexistuje erózia alebo iba vo
veľmi malých množstvách.
Dizajn: Koncept že je niečo utvorené cieľavedome alebo dizajnované,
na rozdiel od stavaniu sa jednoduchou náhodou.
DNA: Skrátka pre deoxyribonucleic acid, ktorá formuje veľmi dlhé, reťazi
podobné molekuly ktoré kódujú genetické informácie organizmov. DNA
molekuly môžu obsahovať milióny nukleotidov pripojených na seba. Pozrieť nukleotídy.
Druh: Podobné organizmy ktoré sa naozaj alebo potenciálne krížia. Pozri
klasifikácia organizmov
Elektrón: Malá subatomická častica ktorá sa nachádza mimo jadra
atómu a ma negatívne elektrický náboj.
Elitizmus: Sebavedomie alebo pocit o vlastnej nadriadenosti v porovnaní z ostatnými.
Enzýmy: živočíšne molekuly v živých organizmoch ktoré urýchľujú
zmeny v iných molekulách a samé sa nemenia ani neničia.
Eugenika: hypotéza o vylepšenia ľudskej rasy alebo živočíšnych plemien,
kontrola alebo eliminovanie reprodukcie individuov ktoré obsahujú nežiaduce charakteristiky.
Evolúcia: Postupný vývoj z jednoduchého do komplexných organizmov.
Výraz sa všeobecne používa aby poukázal na evolučný vývoj od jednoduchých ku zložitým organizmom: porovnaj makroevolúcia a mikroevolúcia.
Ten výraz používa sa aj pre vznik života, pozri chemická evolúcia a pre postupný rozvoj vesmíru. Zvyčajne tento termín znamená bez prítomnosti
Stvoriteľa a stvoriteľského aktu. Pozrieť Teistická evolúcia.
Fanerozoikum: Súčasť geologického stĺpca nad Kambrickým obdobím.
Na rozdiel od Prekambria, Farenozoikum ma mnoho fosílnych zápisov rôznych organizmov.
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Fotoreceptor: Čiastka bunky ktorá určuje svetlosť. V prípade oči u stavovcov, tyčinky a kúpy sú časti ktoré detektujú svetlosť.
Gén: Základná jednotka dedičstva ktorá kontroluje určitú charakteristiku. Taktiež sériu nukleotidnych báz v DNA ktorý kóduje bielkovinu alebo
prepis ten informácii.
Genetický kód: 64 kombinácie troch nukleotidnych báz ktoré sa nachádzajú v DNA (prirovnaj kodon) a ktoré určujú ktoré z 20 aminokyselín živých
organizmov postaviť na špecifickú pozíciu v proteínovom molekule.
Geologický stĺpec: Vertikálna a chronologická séria vrstvou stien, zvyčajne predstavených ako stĺpec, v ktorom najnižšie vrstvy sú tie najstaršie
pohybujúc sa smerom náhode čiže k najmladším. Dané stĺpce môžu predstavovať lokálne okolie alebo všeobecnú sériu všetkých stien na planéte.
Historická veda: Druh vedy, ktorá je menej objektívna a ktorú je ťažšie
testovať. Často zapájaj minulé udalosti ktoré sa nemôžu zopakovať a stadiaľ
atribút „historická“. Historická veda je úplne rozdielna od experimentálnej
vedy v ktorej sa test môže ľahko zopakovať.
Inteligentný dizajn: Koncept o tom že vesmír poukazuje na objektívne
poznateľný dizajn.
Izomér: Jeden z dvoch alebo viacero molekúl ktorý obsahujú rovnaký
druh a číslo atómov ale im je priestorový aranžmán atómov rozličný.
Kambrium: Najnižší periód farenozoikuma v evolučnom geologickom
stĺpci. To je najnižšia jednotka z množstvom výskytu fosílií.
Kambrická explózia: Výraz používaní pre opis faktov, že sa fosílny zápis
zjavuje formovaný v kambrickej dobe. Výraz sa vzťahuje na to čo evolucionisti považujú „explozívnym“ fenoménom rýchlej evolúcie.
Katastrofizmus: Teória, že fenoméni ktoré sú mimo našej súčasnej skúsenosti o prírode (veľké katastrofy) vo veľkej miere modifikovali Zemskú
kôru silnými, prekvapujúcimi ale krátkodobými udalostiami po celom svete.
Kladistika: Klasifikovanie jednej vybratej skupine organizmov po podobnosti, obzvlášť jedinečných. Pre kladogram sa často považuje že reprezentuje evolučné zmeny ktoré sa údajne udiali.
Kladogram: Vetvujuci diagram ktorý ilustruje podobnosti a rozdiel vo
vnútri skupine organizmov.
Klíma myšlienok: preovladujuca mienka alebo stanovisko v jednej sociálnej skupine.
Kodon: Základná jednotka genetického kódu. Každý kodón skladá sa
z troch nukleotidnych báz a kóduje určitý druh aminokyseline.
Kolo (klasifikácia): Pozri Klasifikácia organizmov.
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Komplexnosť: Vzťah dielov ktorý sú na akýsi spôsob spojený medzi
sebou. V tejto knihe používame tento výraz aby sme poukázali na diely
ktoré sú závislé medzi sebou aby správne fungovali.
Klasa (klasifikácia): Pozri pod pojmom klasifikácia organizmov.
Klasifikácia organizmov: Biológovia často používajú nasledovný hierarchický systém pre klasifikáciu organizmov. Každá kategória popod prvú
patri pod kategóriu ktorá je nad ňou.
Cárstvo
Kolo (zvieratá) časť (rastliny)
Klasa
Riadok
Família
Rod
Vrstva (druh)
Kontraplatňa (paleontológia): Platňa steny ktorá bola v dotyku s inou
stenou ktorá obsahuje fosílny zápis a ktorá odzrkadľuje obraz daných fosílií.
Kvantová teória: Nazvaná aj kvantová mechanika- Táto teória je obzvlášť významná na hladine atómov a zapája koncepty, že energia dochádza
v diskrétnych jednotkách a že sú niektoré atómové a subatomové interakcie iba štatistický predvídateľné.
Kvarky: Predpokladané malé subatomické častice ktoré formujú väčšie
subatomické častice ako čo sa protóny a neutróny.
Makroevolúcia: Predpokladané veľké evolučné zmeny v organizmoch,
pre ktoré sa považuje že sa udiali medzi vyššími klasifikačnými druhmi, ako
medzi famíliami, klasami, kolami... Porovnaj mikroevolúcia.
Materialistické hľadisko: Filozofické stanovisko že v realite existuje iba
hmota. Veľmi podobné Mechanickému a naturalistickému stanovisku.
Mechanické stanovisko: Filozofické stanovisko, že celá realita skladá sa
iba z hmoty a pohybu. Neexistuje Boh. Veľmi podobné Materialistickému
stanovisku a naturalistickému stanovisku.
Medzi sebou závislé diely: Časti komplexných systémov, ako čo sa nachádzajú v očiach alebo arómach v ktorých časti na sebe závisia aby mohli
správne fungovať. Porovnaj Neporovnateľná komplexnosť.
Mikroevolúcia: Evolučný termín pre minimálne dedičné zmeny v organizmoch na klasifikačnom stupni druhu. Porovnaj Makroevolúciu.
Mutácie: Menšie alebo väčšie zmeny v bunkovom DNA vzorci. Toto zapája zmeny v nukleotídných bázach, zmeny pozície génov, vymazanie alebo
zdvojenie génov a prenos nepotrebných sérii do bunky.
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Naturalistické stanovisko: Filozofické stanovisko ktoré povoľuje iba prírodné javí, vyrádzajúc tak nadprirodzenú časť reality. Neexistuje Boh. Veľmi
je podobné materialistickému a mechanickému stanovisku.
Naturalistická evolúcia: Evolúcia ktorá vyrádza Boha. Je v kontraste od
Teistickej evolúcie (porovnaj) ktorá povoľuje Stvoriteľskí zásah kde je to
potrebné.
Nedávne stvorenie: Idea o Bohu ktorý utvoril život pred niekoľko tisíc
rokov v šesť dňovom perióde ako čo je to napísané aj v Biblii.
Neokatastrofizmus: Termín ktorý sa používa pre zvýraznenie nového
druhu katastrofizmu ktorý navrhuje viacero veľkých katastrofických javov
behom dlhých geologických období na rozdiel od klasického katastrofizmu
ktorý v hlavnej udalosti považoval Biblický potop.
Neutrón: Jedna z hlavných subatomických častíc v jadre atómu. Trochu
je väčší od protónu a nemá elektrický náboj.
Nezmenšiteľná komplexnosť: Komplexnosť v ktorej sú rôzne komponenty čoraz potrebnejšie pre správne fungovanie. Porovnaj medzi sebou
závisle diely.
Nukleotid: Základná jednotka dlhých DNA a RNA molekúl ktoré sa skladajú z báz, fosfátov a molekulou cukru.
Nukleotidna báza: Pozri báza (DNA a RNA).
Optické izoméry: izoméry (pozri Izoméri hore) ktoré sú obrazom
v zrkadle jedni druhým a rotujú svetlosť v opačnom smere.
Organická polievka: Postulovaní fluid podobný polievky ktorý sa údajne
nachádzal na prvotnej Zemi a ktorý obsahoval rôzne organické zlúčeniny
ktoré neskôr vyprodukovali prvý život.
Otázka Boha: V tejto knihe sa to vzťahuje špecifický na otázku či existuje
Boh.
Paleontológ: Ten kto študuje a špecializuje sa pre skúmanie fosílii.
Parakonkordancia: Významná prázdnota v sedimentárnych geologických vrstvách kde sú vrstvy ponad a popod tej prázdnoty paralelné jeden
z druhým a ju predstavuje plošina alebo je vôbec neviditeľná.
Paradigma: všeobecne prichytávaná idea ktorá pre akýsi čas umožňuje
oblasť pre skúmanie a navrhuje riešenie jednej skupine praktikantov.
Pravda: Ono čo naozaj je, realita, sloboda od chybe. Dakedy sa používa
výraz ako konečná realita aby sa opísala absolútna pravda na rozdiel od
toho čo sa osobne verí alebo sa osobne prichytáva ako pravda ale čo môže
byť chybné.
Prenosná RNA: Krátka séria RNA ktorá spája špecifický druh aminokyseline na pravom mieste pokým sa bielkoviny sklápajú v ribozómoch.
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Prekambrium: Súčasť geologického stĺpca, ktorý sa nachádza pod farenozoikom čiže Kambrickím obdobím, najnižšej jednotky Farenozoikuma.
Prekambrium na rozdiel od Farenozoika charakterizuje málo fosílii a to
hlavne mikroskopické organizmy.
Prežitie najprispôsobivejších: Koncept ktorý hovorí o tom, že kvôli konkurencie organizmy ktoré sú nadriadené alebo najviac prispôsobené
svojmu prostrediu nadživajú tie podriadené.
Príbuzenská selekcia: Predpoklad že sa obetovaním vlastného života
zachránia životy viacero blízkych rodákov aby sa mohla zachrániť osobný
druh génov, lebo príbuzný zvyčajne majú podobné gény.
Progresívne stváranie: Idea o tom, že Boh utváral všetky pokročilé organizmy behom dlhých časových období.
Proteíny (bielkoviny): Veľké organické molekuly zostavené dakedy aj
z niekoľko stovkou aminokyselín. V živých organizmoch existuje tisíce rozličných druhov proteínov.
Protón: Jedna z hlavných subatomických častíc v jadre atómu. O niečo
menší ako neutrón a nesie pozitívny elektrický náboj.
Príroda proti vzdelaniu: Výraz používaný aby sa opísal spor o tom či je
príroda (gény) alebo vzdelanie (kultúrne prostredie) najdôležitejšie v tvarovaní spoločnosti.
Prirodzený výber: Proces ktorým najprispôsobivejšie organizmy nadžívajú tie menej prispôsobivé, kvôli súťaži medzi organizmami alebo prispôsobovanie prostrediu. Pozri prežitie najprispôsobivejších.
Racionálny: Charakteristický na základe toho že je založený na rozume,
zmyslený a zdravý, čiže nie hlúpy alebo absurdný.
Relativita: Teória vo fyziky ktorá uznáva všeobecný charakter svetlosti
a relatívny vzťah priestoru a času, atď., vo vzťahu na pohyb pozorovateľa.
Religia (náboženstvo): Viera v nadradenú Bytosť ktoré zasluhuje poslušnosť a slúženie. Existuje aj mnoho iných definícii ale toto chápanie je
najčastejšie a používané je aj v tejto knihy. Náboženstvo sa dakedy chápe
aj ako niečo čomu je človek venovaný ako čo sú to princípy etiky alebo aj
sekulárnej idei ako čo je napríklad veda.
Renesancia: Historický periód v Európe behom 15. a 16. storočia, keď
po stredoveku došlo k oživovaniu umenia a literatúry. Po tomto období nasledovali Reformácia a súčasná veda.
Rezonancia (kvantová mechanika): Kombinovanie priaznivých faktorov
ako sú energia a mesto účinku ktorý favorizujú určitú jadrovú reakciu.
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Ribozóm: Komplexná častica v bunkách zostavená z rôznych bielkovín
a RNA. V tých časticiach sa aminokyseliny spájajú do bielkovín po vzorci
ktorá dochádza z RNA.
RNA: Skrátka pre ribonucleic acid. Dlhý reťazec nukleinových kyselín
podobný DNA ale ktorý obsahuje ribozni cukor a niečo inšie bázi. Pozri
DNA, Nukleotid a báza.
Sila vôli: Kontrola správania sa zakladaná na úmyselnom účele alebo
racionálnom rozmýšľaní. Opakom je impulzívne správanie alebo správanie
vyvolané genetickými alebo inými príčinami mimo osobnej kontrole.
Slobodná vôľa: Sila správania v súlade z vlastnými výberom.
Sociobiológia: Skúmanie evolúcie spoločenského správania u živočíchov
a ľudí.
Spontánne rodenie: Koncept, že žive formy vznikajú z neživej hmoty.
Staranie: Tento výraz má mnoho významov. V tejto knihe vzťahuje sa
na špecifický akt Boha ktorý dovádza niečo do existencii – vesmír, život,
alebo svedomie... Pre niektoré špecifické použitia pozri Progresívne stváranie.
Stavovce: Živé bytosti ktoré obsahujú vo svojej stavbe tela chrbticu. Tu
patria ryby, vtáky, cicavce, plazy, obojživelníky.
Subatomická častica: časti atómu ako čo sú elektróny, protóny, neutróny, kvarky, atď.
Supernova: Hviezda ktorá naraz exploduje, emitujúc veľkí a krátkodobý
blesk.
Súčasná veda. Veda posledných päť storočí, ktorú charakterizuje objektívnosť, skúmanie a matematika. Odnedávna charakterizuje ju aj naturalistická (materialistická) filozofia.
Svestnosť: Osobné sebavedomie ktoré máme o tom že existujeme.
Teistická evolúcia: Evolučná teória ktorý zapája aktivity Stvoriteľa, obzvlášť pre pomoc pri ťažších problémoch evolučnej teórie ako sú vznik života a Kambrická explózia.
Temné obdobie: Výraz používaný aby opísal slabú komunikáciu a koordináciu intelektuálnej aktivite v Európe v storočiach pred tzv., perióde „oživovania vedy“. Oživovanie vedy, menované aj Renesancia trvalo od 14. do
16. storočia. Neskôr nasledovala súčasná veda.
Transportná RNA: RNA ktorá prenáša informácie z DNA v jadre bunky
do ribozómov.
Tyčinky: podlhovasté fotoreceptorove bunky v sietnici stavovcov citlivé
na nejasnú svetlosť ale nie sú citlivé na rôzne sfarbenia svetlosti. Prirovnaj
ku čapíkom.
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Uniformizmus: Koncept že sa geologické procesy v minulosti rozlišovali
v tempe a druhu vo vzťahu na to čo pozorujeme dnes na Zemi. Môže sa
vyjadriť ako „súčasnosť je kľúčom budúcnosti“. Prirovnaj z katastrofizmom.
Veda: Skúmanie dôkazov a interpretácia o prírode. Niektorý vyrádzajú
zo záveru vedy možnosť existencie Stvoriteľa ktorý je aktívnym v prírode.
Tézou tejto knihy je že je také vyrádzanie reštriktívne a môže brániť odhaľovaniu pravdy o prírode.
Veda bez dôkazov: Vedecké uzávery založené na špekuláciách namiesto
faktov.
Veľký tresk: Zvláštna explozívna singularita pre ktorú zástancovia evolučnej teórie predpokladajú že sa zjavila na začiatku vesmíru, meniac ho
od drobnej čiastočky šíriac cez kozmos.
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