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Ali imajo ljudje kakšen pomen ali namen? Ali Bog obstaja? Če
obstaja, zakaj dopušča toliko trpljenja? In ali znanost ne daje zelo
ustreznih odgovorov, tudi brez upoštevanja Boga? Takšna vprašan-
ja ne dajo miru našim najglobljim mislim, medtem, ko iščemo od -
govore o svojem izvoru, o svojem namenu in o svoji končni usodi.
Le malo ljudi lahko ignorira te zmedene uganke, ki se nam nenehno
postavljajo, ko se čudeč sprašujemo o skrivnostih svojega obstoja.
Vprašanje Božjega obstoja, je vprašanje, ki ne bo nikoli izginilo. 

Na srečo, ko gre za končna vprašanja o izvoru, ni vse ugibanje.
V zadnjih letih so številna pomembna znanstvena odkritja odkrila
takšno natančnost in kompleksnost v obsto ječem svetu, da je zelo
težko sklepati, da je vse, kar obstaja, nastalo samo po sebi, zgolj
po naključju. Zgleda, da je zelo razumen Bog, vpleten v načrtovanje
čudežne kompleksnosti, ki se nahaja v celotnem vesolju. 

Nekateri znanstveniki bodo takoj rekli, da znanost ne more
upoštevati Boga, ker znanost in Bog predstavljata ločeno področje
misli. Žal, tako stališče nalaga znanosti omejen pogled na stvari, ki
omejujejo njeno sposobnost, da najde vso resnico. Znanost ne
more najti Boga, vse dokler ga izključuje iz svojega področja
pojasnjevanja. Če znanost želi predstaviti smiselne in resnične
odgovore na naša najgloblja vprašanja, mora priti ven iz zapora
sekularizma, v katerega se je sedaj ujela. Znanost mora biti odpr-
ta za možnost, da Bog obstaja in da ga ne izključuje kot nekaj, kar
pripada drugemu področju raziskav. Ta knjiga pristopa k vprašanju
obstoja Boga z vidika, da znanost je, ali pa bi vsaj morala biti, odpr-
ta za iskanje resnice in da pustimo dejstvom iz narave, da nas vodi-
jo, ne glede na to, kam. Znanost pogosto sodeluje v različnih
ugibanjih in domnevah, kot je obstoj drugih vesoljih izven našega
ali življenje, ki je nastalo čisto samo po sebi. 

Da bi bila dosledna, bi morala znanost biti pripravljena raz misliti
tudi o možnosti, da Bog obstaja. Takšna odprtost uma bi lahko bila
pomembna v primeru, da Bog zares obstaja. 
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Zanimivo glede obstoja Boga je to, da so pionirji moderne
znanosti, kot Kepler, Galileo, Boyle (Boyle), Pascal (Pascal), Line
(Linnaeus) in Newton, vsi vključevali Boga v svoja znan stvena
stališča. Pogosto so govorili o Bogu, in za njih so njihove znan stve -
ne študije bile odkrivanje zakonov, ki jih je us tvaril Bog. Ti intelek-
tualni velikani so pokazali, kako zna nost in Bog lahko gresta drug z
drugim med proučevanjem narave. Od takrat se poti znanosti in
Boga razhajajo, in današ nja znanost v bistvu ignorira Boga. Kljub
temu pa so nekateri znanstveniki globoko zaskrbljeni, da bi pre-
vzem družbe s strani verskih ljudi resno škodoval znanosti. Po drugi
strani pa obstajajo predlogi, da so nekateri znanstveniki in drugi
akademiki ponovno zainteresirani za Boga. Temu so delno vzrok
nedavna pomembna odkritja, kot so zelo natančne vrednosti pot -
rebne za osnovne sile fizike in zelo kompleksni biokemični pojavi v
živih organizmih. Te ugotovitve budijo velike dvome v to, da je
takšno stanje stvari nastalo po čistem naključju, zato postane bolj
smiselno, da verjamemo v Boga kot pa v skrajne neverjetnosti, ki
se za to, kar najdemo v naravi, morajo predpostavljati, če Bog ne
obstaja. 

Ta knjiga široko pristopa k tej temi, kar je bistvenega pomena
za celovit pogled, kot si vprašanje o obstoju Boga tudi zasluži. Ker
so najvažnejša nasprotovanja o Božjem obstoju prišla iz znanosti,
se razprava v glavnem osredotoča na teme, povezane z njo. Da bi
pomagal bralcu oceniti ugotovitve in sklepe znanosti, sem vključil
več opisov tega, kako znanstveniki prihajajo do svojih odkritij, in
posvetil še posebno pozornost na podrobnosti, povezane z vprašan-
jem o obstoju Boga.

Ta knjiga se začne s kratkim zgodovinskim pregledom, ki razkri-
va presenetljivo dejstvo, da štirje od desetih znan stvenikov v ZDA
verjamejo v osebnega Boga, ki odgovarja na njihove molitve.
Paradoks je v tem, da zelo malo njih, če sploh kateri, objavlja kaj
o Bogu v znanstvenih revijah in učbenikih. O tem, v kaj znanstveni-
ki verujejo in kaj napišejo, ko zavzamejo znanstveno stališče, sta
lahko zelo različni stvari. Ta knjiga torej obravnava več ključnih
vprašanj, pove zanih z obstojem Boga. Ona vključuje kompleksno
organizacijo materije vesolja in natančnost sil fizike. Temu sledi več
bioloških tem, ki vključujejo izvor življenja, genetsko kodo in kom-
pleksne strukture, kot so oko in možgani. Nadalje se raz pravlja
problem, koliko časa predstavlja za evolucijo, ko se analizira fosilni
zapis. Izkazalo se je, da so dolge geološke dobe popolnoma neus -
tre zne za domnevne neverjetnosti evo lucije.

Zadnja tretjina knjige se ukvarja z zanimivim vprašanjem,
zakaj, glede na to, da tako mnogo podatkov zahteva obstoj Boga,
da bi pojasnili to kar vidimo, znanstveniki o Njem še naprej molčijo?
Temu vprašanju se pristopa z vidika in soci ološke moči
prevladujočih idej kot je evolucija, in eksklu ziv nost in elitizem zelo
močnega znanstvenega lobija. Zaključek knjige je ta, da znanost

8



zagotavlja obilje dokazov, da Bog ob staja. Ostaja upanje, da bodo
znanstveniki dopustili, da se Bog vrne v znanstveni vidik, kot je to
bilo tudi pri pionirjih moderne znanosti.

Ta knjiga v glavnem pojasnjuje dva močno nasprotujoča si
pogleda na svet. Po eni strani gre za tiste, ki omejujejo realnost na
to, kar lahko preprosto opazijo v naravi; za njih je v bistvu to vse,
kar obstaja. Ta odnos tesno sovpada z obstoječim znanstvenim
odnosom, ki izključuje Boga. Drugi menijo, da je transcendentna
realnost nad tistim, kar je preprosto in očitno. Za njih, še posebej
ostaja končni smisel našega obstoja - obstaja Bog, ki nas je
ustvaril, vključno z dejavniki, kot so naša zavest, razumevanje,
skrb za druge in občutek za pravičnost. Z drugimi besedami, v
stvarnosti obstaja več od navadne vidne materije in obstaja tudi
smisel našega obstoja. Kateregakoli od teh dveh pristopov spre-
jmemo, ima globok vpliv na naš pogled na svet in na osebno filo-
zofijo. Ta razprava predpostavlja, da ločitev teh dveh nasprotnih
pogledov na svet, ni veljavna. Splošni podatki nas v bistvu prisilijo
sklepati, da se dogaja nekaj nenavadnega in zgleda, da je razumni
transcendentni Bog bil vključeni v ustvarjanje kompleksnosti, ki jih
razkrivamo z preprostim opazovanjem.

Ali je ta knjiga objektivna? Je nepristranska? Na žalost, je
odgovor v obeh primerih ne. Kdo more trditi, da je povsem objek-
tiven? Po drugi strani pa sem predvsem poskušal biti pošten v zvezi
z dejstvi, pri čemer sem največ pozornosti namenil na najboljše
izmed njih. Vabim bralca, da sklepa na podlagi podatkov, ne pa na
podlagi splošno sprejetih ugotovitev. Ta knjiga je preprost pregled
prevladujočih interpretacij.

Nekatere ugotovitve niso v skladu z uradnim stališčem znanosti.
Če želimo izboljšati sprejeta stališča, moramo biti pripravljeni, da
tudi pobegnemo od njih. 

Nekatere besede v besedilu, kot so resnica, znanost, reli gija,
Bog, evolucija in stvarjenje, so zelo pomembne za to razpravo,
vendar imajo različne uporabe in pomene. Bralec bi moral uporabl-
jati slovar na koncu knjige, da bi razjasnil njihov pomen, kot ga
uporabljamo v tej razpravi. V nekaterih primerih sem opredelil po -
sebno uporabo v besedilu.

Po več kot 50 letih ukvarjanja s sporom med znanostjo in religi-
jo, zelo dobro razumem, kako vprašanja tega pogleda na svet, ki
določajo človekovo osebno filozofijo, lahko postanejo čustveno na -
bita. Prav tako se povsem zavedam, da bo nekaterim moj pristop
neprijeten. Žal mi je zaradi tega. Vsi mi se moramo veliko učiti, eni
od drugih in prosil bi te z drugačnimi stališči, da nadaljujejo s ko -
munikacijo in prispevajo k skupnemu skladu znanja človeštva.

Arijel Rot 
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Opomba o velikih številih

Zavedam se, da imajo nekateri bralci odpor do številk. Jaz sem
navdušen nad njimi, ampak sem se potrudil, da jih obdržim na
minimumu. Včasih sem moral uporabiti zelo velike številke. Za hitre
splošne primerjave, namesto da pišem zelo dolge številke, sem
preprosto uporabil običajno konvencijo, da napišem majhno
superskriptno številko po običajnem številu 10, da bi prikazal
število prisotnih ničel (kvadrat števila deset). Tu so ilustracije sis-
tema: 

101 = 10 
102 = 100
103 = 1.000 = tisoč 
104 = 10.000  
105 = 100.000  
106 = 1.000.000 = milijonov  
107 = 10.000.000  
108 = 100.000.000  
109 = 1.000.000.000 = milijard  
1010 = 10.000.000.000

itd. Malo superskriptno število preprosto daje število, krat koliko
se število deset pomnoži samo s seboj in je enako številu ničel, ko
se število piše v običajnem načinu. To prihrani bralcu napor, da bi
štel vse ničle v velikih številih, in olajša primerjavo. Na primer, pre-
prosto je videti, da število 1019 (deset na devetnajst) ima dve ničle
več kot 1017 (da ni potrebno šteti ničle, če bi bile natisnjene). V tem
sistemu se je treba še posebej zavedati, da vsaka ničla pomeni, da
se število pomnoži s številom 10; Zato, 103 (1.000) je 10-krat večje
od 102 (100); Podobno, 107 (10.000.000) je 1000-krat manjše, od
števila 1010 (10.000.000.000).
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Neutruden 
Globoko predan veri, je obširno pisal o svetopisemskih

prerok bah knjige Daniela in Razodetja; bil je član komisije za
gradnjo petdesetih novih verskih ustanov v okrožju Londona,
in pomagal pri podarjanju Svetega pisma ubogim.2 Ali je bil
duhovnik, teolog ali misijonar? Ne, nič od tega. Bil je ta, za
kogar mnogi menijo, da je največji znanstvenik vseh časov.
To je bil Isaac Newton, trdni temelj moderne znanosti. Nje -
go vo življenje je odlikovalo globoko spoštovanje do Boga in
močna predanost Njemu skozi znanstveno raziskovanje.

Isaac Newton (Slika 1.1) je rojen v Angliji leta 1642; nje -
gov oče je na žalost umrl tri mesece prej. Isaac je očitno bil
nedonošenček, in tako majhen, da bi ga spravili v posodo od
enega litra. Paradoksalno, njegovi slabotni začetki iz neizo-
bražene in nepomembne družine so ga naredili za starosta
filozofije svojega časa. Za svojega očeta, ki ni bil siromašen,
pravijo, da se ni znal niti podpisati. Isaacovo otroštvo je bilo
mozaik doživetij značilnih z njegovo nenasitno željo, da bi
izračunal najboljši dizajn pri vseh vrstah mehanskih naprav,
kot so otroški zmaji in sončne ure. Rad je imel knjige, in imel
malo prijateljev, bolj ljubeč znanost kot druženje. Niso ga
vedno povsem razumeli ali cenili. Ko je zapustil svoj dom in
se vpisal na Univerzo Cambridge, so se njegovi služabniki
veselili s pripombami, da on tako ali tako ni za karkoli druge-
ga, kot za univerzo.3 Opisan kot "neumoren"4 je težil k temu,
da dela sam, zelo intenzivno na svojih različnih projektih, in
je včasih celo pozabil, da bil jedel ali spal.

Na Univerzi v Cambridgeu, se je Newton takoj izkazal, in
kmalu postal njen slavni član. Poslal je Kraljevskemu druš -
tvu-Royal Society novo vrsto teleskopa, ki ga je napravil.
(slika 1.2). To je naredilo veliko senzacijo in navdušenje, in
kma lu pritegnilo pozornost največjih astronomov Evrope.
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Poglavje 1

Ali znanstvenik sme
verovati v Boga?

Znanost brez vere je hroma; religija brez znanosti je slepa.1

Albert Einstein



Kmalu po tem je Newton poslal Kraljevskemu društvu teme -
ljito pripravljene dokumente o lastnosti svetlobe in barv, ki
so jih tudi zelo pohvalili. Bil je zadržan pri predstavitvi novih
idej in pogosto je katerega od svojih projektov drugim pred-
stavil šele leta po tem, ko ga je začel. Objavil je le malo svo-
jega dela, "ampak vsako delo je bilo nepropadljiv spomenik
njegovi genijalnosti".5 Verjetno je neizogibno, da je nenaden
prihod mladega, neizkušenega, in zelo uspešnega znan stve -
nika izzval tudi nekatere kritike stare garde; V primeru New -
ton se na to ni dolgo čakalo. Prišlo je do več sporov, in
zgodovinarji so pisali obširno o njih. Newton je bil znan kot
strašen nasprotnik. Ko je več let delal na svojih odkritjih, mu
je včasih bilo težko biti potrpežljiv s tistimi, ki so komaj kaj
razmislili o njegovih idejah ali pa jih niso razumeli, in se
odločili, da jim nasprotujejo.  

Potekal je znameniti in dolg spor med Newton in Rober -
tom Hook-om, kustosom eksperimentov Kraljeve družbe
(Ro yal Society). Hook ni bil navaden znanstvenik; bil je tudi
sam na robu genijalnosti. Nadalje, napisal je razpravo Mikro -
grafija, tudi o svetlobi in optičnih temah. Hook (Huk) je imel
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Slika 1.1. Isaac Newton na sliki God -
frey Kneller-a okoli 1689.

Slika 1.2. Odsevni teleskop, ki ga je
konstruiral Isaac Newton in podaril
Kraljevski družbi 1671.



sebe za končno avtoriteto za mnoge stvari, ki štejejo, in je
imel nevzdržno navado s trditvijo, da je sam prišel do večine
odkritij. Ko so v Royal Society razpravljali Newtonove ideje,
je Huk hitro poudaril, da je večina od Newtonovih idej naha-
ja v njegovi Micrographii. Newton, ki ga takrat ni bilo tam,
ampak v Cambridgeu, je končno poudaril, da večina Hukovih
idej o svetlobi izhaja od slavnega francoskega znanstvenika
in filozofa René Descartesa! Huk je predlagal Newtonu, da
naj kot novinec, nadaljuje raje delo na teleskopih, polje
eksperimentalne svetlobe pa naj raje prepusti tistim, ki so že
izdelali zadovoljive koncepte.6 Spor je bil silovit. V Londonu,
so se vodilni intelektualci sestajali zelo na skrivaj. Na teh
sestankih so razpravljali Newtonove ideje in tu je, kot je bilo
pričakovano, Huk sklenil, da si je Newton prisvojil nekatere
njegove lastne ideje.7 Razpravljali so tudi o značaju svetlobe,
o stvari, ki ostaja celo do danes precej nepojasnjena, kot
tudi o tem, kaj povzroča različne barve svetlobe. Newton, ki
je izvedel številne poskuse na to temo, je hitro zavrnil Ho -
okove trditve kot napačne. Te razprave so trajale leta in leta,
vse do Hookove smrti. "Hooku je," povzema en zgodovinar,
"Newton bil strašen tekmec; Newtonu pa je Hook bil le nez -
nosno dolgočasen,-tečen, plašen šakal, nemočen hraniti se
med levi.”8

Tudi drugi, so poleg Hooka, izpodbijali Newtonove koncep -
te o svetlobi. Na evropski celini, se je star učitelj jezuit iz Li -
ege (Liege), Belgija, ki je sebe imenoval Linus, poigral z
New tonovimi idejami o obarvani svetlobi. Eksperimentiral je
s prizmami, kot tudi Newton, in je menil, da različne barve
svetlobe, povzročajo oblaki na nebu. Ko je Linus prenesel
svoje poglede na Royal Society, je Newton odgovoril z
navodili za izvedbo ključnega preizkusa, ki bo razrešil to
vprašanje, in zahteval od Royal Society, da ga izvede.
Nadaljnji prepiri z Liege-m kažejo, da je Linus umrl, a je
njegov zelo zvesti učenec, John Gascoines bil pripravljen
nadaljevati svoj boj proti Newtonu. Predlogi, da je Newton
opravil svoj preizkus samo enkrat, odražajo tudi patetično
nepoznavanje Newtonove temeljitost in površnost ugotovitve
iz Liege-a. Ključ eksperiment, ki ga je Newton predlagal, je
bil končno objavljen v Royal Society, v prisotnosti Roberta
Huka, in lahko sklepamo, da le ta ni bil navdušen nad
izidom.9 Rezultati so bili točno takšni, kot jih je Newton pred-
videl. Pomislili bi, da je to utišalo ugovore iz Liege-a, vendar
ni. Še en profesor, Anthony Lucas, je prevzel boj proti New -
ton-u, vendar je kmalu postalo očitno, da sta Lucas in
Newton v dveh zelo različnih ravneh objektivnosti. Newton je
končno zahteval, da se mu Lucasova pisma več ne izročajo. 
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Še bolj znana je bitka med Isaac Newton-om in Gottfried
Wilhelm Leibniz-em, v kateri sta se prepirala, kateri izmed
nji ju je prvi odkril zapletene matematične postopke integ -
ralnega računa. To ni bil samo boj dveh tekmecev; dosegel
je tudi mednarodne razmere. Nemec Leibniz je imel veliko
privržencev predvsem na evropski celini, ki so ta izum pripi -
sovali njemu; V Angliji je Kraljevsko društvo služilo kot zves-
ta baza Newton-u, in podpiralo njega kot izumitelja. Vsak od
tekmecev je bil obtožen, da je ukradel integralni račun od
drugega. Ta uganka, ki je bila podvržena obsežni študiji in
izpostavljena v številnih spisih, je zapletena in zelo zanimi-
va, vendar ji manjka nekaj podrobnosti dejstev, da bi bila
dokončno rešena. Na splošno, se strokovnjaki strinjajo, da
sta verjetno oba izumila integralni račun, neodvisno drug od
drugega.10 Newton pred Leibniz-em, vendar je Leibniz prvi
objavil svoje ugotovitve; Simboli integralnega računa, ki jih
je on razvil, so še vedno isti, kot se še danes učijo pri pouku
matematike. Ko je divjala borba, je Newtonov tabor obtožil
Lajbnica, da poskuša zanikati eno prejšnje pismo, ki ga je
prejel od Newtona, katero je predlagalo integralni račun. Po
drugi strani pa so bile obtožbe, da je Newton vplival, da
poročila iz Royal Society, pripišejo iznajdbo tega računa
njemu, veliko časa pred Leibniz-em. Newton je bil predsed-
nik te ugledne organizacije zadnjih 24 let svojega življenja,
ko je prišlo do spora. V smislu integralnega računa Leibniz-
a, je Newton bil mnenja, da se lahko kot izumitelj sprejme le
tisti, ki prvi izumi stvar, ne pa tisti, ki jo naknadno najde. 

Isaac Newton se upravičeno lahko obtoži samotarstva, še
posebej v mladosti, in čeprav se je izogibal soočenju, ni okl-
eval uporabiti silo svojega razuma in položaja, da se zman-
jša delo tistih, ki so mu nasprotovali. Kot je bilo pričakovati,
je bila v njem tudi blaga stran. Ko je bil njegov polbrat zbolel
od maligne vročine, ga je njegova mati negovala do ozdrav-
itve, vendar je na koncu sama zbolela. Ko je to slišal, je
Isaac zapustil Cambridge in pohitel domov, da je osebno skr-
bel zanjo. Eden od njegovih sorodnikov je zapisal, da je
Isaak ostal cele noči z njo, jo negoval, previjal njene rane z
lastnimi rokami in tako uporabljal spretnost, po kateri je bil
znan, da ji olajša bolečine.11 Toda vsa njegova prizadevanja
niso mogla ustaviti uničujoče bolezni, in njegova mati je na
koncu umrla. Čeprav so vsi njegovi zgodnji družinski odnosi
bili napeti zaradi druge poroke njegove matere, se je on še
vedno izkazal kot zvest in vesten sin. Kot izvršitelj njene
oporoke, je poskrbel, da je bila pokopana poleg njego vega
očeta, ki ga sam nikoli ni videl.  

Newton, ki ni bil voljan objavljati ničesar, je na koncu ob -
ja vil rezultate svojih mnogih let študija v svoji knjigi
14



Principia,12 ki je bila sprejeta kot "morda največji dogodek v
zgodovini znanosti - zagotovo pa največji v zadnjih letih”13

Nadalje, "Nihče živ ne more zanikati, izvirnost ali moč tega
dela. Newton je postal priznani prvak znanstvene misli, in ni
bilo nikogar, ki bi lahko prekrižal meč z njim."14 Pomembnost
tridelne knjige-trilogije Principia je, da so uvedli v znanost
doslej nezaslišano in zelo visoko stopnjo opazovalne in
matematične strogosti in s tem dramatično povečali spošto-
vanje do takšnih raziskav. Newton je znanost postavil na
veliko bolj trden temelj od tistega, ki ga je imela v pretek-
losti. Principia so polne matematičnih odbitkov-dedukcij, za -
je majo teme, kot so gravitacija-težnost, kozmična mehani-
ka, komete, luno, plimovanje, gibanje tekočine, in s tem
povezanimi zakoni. Njegove študije so zadale smrtni udarec
priljubljenemu velikemu vesoljnemu sistemu, ki ga je razvil
veliki francoski matematik in filozof Rene Descartes (René
Descartes), znan po znamenitem reku "Mislim, torej sem.”
Descartes je predvideval, da se planeti premikajo po delo -
vanju vrtečih vrtincev v nekem etru ali mediju, ki se razpro-
stira po celotnem vesolju. Newtonovi elegantni izračuni so
pokazali, kako gravitacija pojasnjuje številne podrobnosti
na tančnih vzorcev vrtenja planeta, in izločili vsako potrebo
po Descartesovih idejah. Ob koncu druge izdaje Principia, je
Newton dodal nekaj zaključnih pripomb z naslovom General
Scholium. In tukaj pride na površje nekaj njegovega ver -
skega čara, ker smatra Boga za Stvarnika, s pripombo, da "je
ta čudoviti sistem Sonca, planetov in kometov, lahko nastal
le z namenom in oblastjo inteligentnega in mogočnega Bit -
ja.”15

Newton je končno objavil rezultate svojih številnih
raziskav svetlobe in optike. Zdi se, da je imel veliko tega
pripravljenega, ko je nekega dne po vrnitvi iz Cambridgea
ugotovil, da je sveča povzročila požar, v katerem mu je
zgorel ta rokopis in drugi zelo dragoceni dokumenti. Ta izgu-
ba ga je tako prizadela, da se je govorilo, da je bil mesec dni
čisto iz sebe. Nekateri so to opisovali kot živčni zlom, toda
drugi zopet se s tem sploh ne strinjajo.16 Vse podrobnosti
življenja tega genija so tema ekstremno podrobnega razis -
kovanja in špekulacij.17 Več kot desetletje po tem požaru, je
končno objavil svojo študijo o svetlobi pod naslovom Opticks
(Optika). Zgodovinar znanosti William Dampjer je komenti-
ral, da "je Newtona njegovo delo o optiki, tudi če ne bi
naredil nič drugega, postavilo v prve vrste ljudi znanosti.”18

Delo Optika se je pojavilo v treh angleških izdajah, kakor
tudi v dveh francoskih in dveh v latinščini. Newton je prejel
veliko odlikovanj. Na Univerzi v Cambridgeu, mu je njegova
matematična veščina prinesla laskav položaj profesorja
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matematike. Ko se je preselil v London, je bil razglašen za
vodja Kovnice kovancev (Master of Mint) in je sodeloval v
številnih civilnih zadevah. Francoska akademija znanosti ga
je izvolila za svojega člana, in kraljica Ana mu je podelila
viteški naziv in postal je Sir Isaac Newton. Volter (Voltaire),
eden od glavnih francoskih voditeljev nastajajoče svobodne
misli in gibanja razuma tega časa, je osebno spoznal
Newtona. Hvalil ga je z besedami, da če bi se"vsi geniji
vesolja, zbrali na enem mestu, bi moral Newton biti njihov
vodja."19 Stoletje pozneje, je znameniti francoski matematik
in kozmolog Laplace menil, da je delo Principia Newtonu za
vedno vedno zagotovilo "mesto nad vsem, kar je človeški um
kdaj ustvaril."20 Pred kratkim je v razpravi o najpomem -
bnejših osebnostih v zadnjem tisočletju Time magazine iz -
bral Newtona za osebnost 17 stoletja.21 Nedvomno, da je
Isaac Newton bil eden izmed največjih umov vseh časov. 

Newton je zraven svoje vrhunske znanstvene ostroum-
nosti bil tudi globoko pobožen, in to je imelo pomembne
posledice v obravnavi odnosa med Bogom in znanostjo.
Newton ni odobraval nevere v Boga, in trdil, da je "ateizem
tako nesmiseln in odvraten človeštvu, da nikoli ni imel veliko
učiteljev”22 in ni oproščal nikakršne lahkomiselnosti v smislu
verskih stvari; ko se je kaj takega dogajalo v njegovi prisot-
nosti, je on to ostro kritiziral.23 Čeprav je večina znans -
tvenikov njegovega časa verovala v Boga, in čeprav je bila
običajna praksa, da se na Boga sklicuje v znanstvenih spisih,
se je Newton odlikoval po obsežnih študijah o verskih temah,
kot tudi s svojo globoko pobožnostjo. Newton je potomstvu
zapustil veliko število spisov in verjetno je vsaj ena tretjina
od njih povezana z verskimi temami.  

Newtona so še posebej zanimale Biblijske prerokbe, in
študiral je vse s tem povezane materiale, katere bi lahko
dobil, ne glede ali so bile pisani v grščini, aramejščini, latinš -
čini ali hebrejščini. Napravil je dolg seznam možnih razlag.
Še zlasti ga je zanimal odnos med svetopisemskimi preroko-
vanji in zgodovino, in pred svojo smrtjo je pripravil rokopis o
razlagi zgodovinskih datumov. Ta rokopis je bil objavljen po
njegovi smrti pod naslovom Kronologija starodavnih kral-
jestev-Popravljena (Chronologies of Ancient Kingdoms
Amen ded). Še posebej sta mu bili zanimivi dve prvenstveno
preroški knjigi Svetega pisma, in sicer knjiga preroka Daniela
in Razodetje. Pri njunem proučevanju, je uporabil isti anali -
tični pristop kot tudi v proučevanju narave. Sestavil je tudi
serijo petnajstih "Pravil za razlago besed in jezika v Svetem
pismu." Razlagal je prerokbe v teh dveh različnih knjigah kot
razodetje svetovne zgodovine, in mnoge sedanje razlage teh
svetopisemskih knjig so podobne Newton-ovim. Nekaj let po
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njegovi smrti, so njegove študije objavljene v knjigi:
Ugotovitve o prerokbah knjig Daniel in Razodetja-apostola
Janeza.25 Prav tako je pisal o življenju Kristusa in drugih
verskih temah, in včasih manifestiral veliko samostojnosti v
svojem teološkem razmišljanju. Verjel je v to, kar pravi
Sveto pismo, da vsi narodi izvirajo iz Noe-ta, in da je Bog
ustvaril vse stvari tako, kot On to pravi v svojih Desetih
zapovedih.26

Newtonu je študij Božje narave in študija Božjega Svetega
pisma, bil del ogromne želje, da spozna Boga. Newton je
proučeval tudi alkimijo in obširno pisal o njej. Temeljito je
poznal alkimistično literaturo svojega časa, in se je tej temi
približal z istim analitičnim odnosom, ki ga je uporabljal tudi
na drugih podrocjih. Nekateri šarlatani so alkimijo pripeljali
na slab glas, ker so poskušali doseči spreminjanje osnovnih
elementov v zlato, ampak v času Newtona, delno zaradi
skrb nega dela Roberta Boyle-a, je alkimija začela odstra -
njevati svojo mistično plast na svoji poti, da postane ugled-
na-spoštovana kemija. Nekateri so poskušali Newtona raz -
gla siti za mistično osebnost zaradi njegovih alkimističnih
spisov, vendar se zdi, da to zanika njegov zelo racionalni (ki
temelji na razumu) pristop k fiziki, matematiki in Svetemu
pismu. Nekatere mistične implikacije alkimije so bile zan-
imive za njegova neodgovorjena vprašanja, vendar je želel
eksperimentalno potrditev v alkimiji kot je to naredil tudi v
fiziki.27

Avreola verske gorečnosti, ki nastala okoli Newtona, mu
je prinesla veliko občudovalcev. Eden slavni Francoz je
poskušal razviti novo Religijo Newtonove cerkve. Drug Fran -
coz je resno kritiziral Anglijo, ker dovolj ne spoštuje New -
tonove božanstvenosti. Ta je celo zahteval, naj se popravi
koledar in se začne z datumom Newtonovega rojstva, in da
se zgradi cerkev na mestu, kjer se je Newton rodil.2 Mate -
matik, rojen v Švici, Fatio de Duje (Dullier), je bil dober pri-
jatelj Newtona, in eno njegovih pisem izraža Newtonovo
duhovno globino in vpliv. Fatio je zbolel in ni pričakoval, da
bo preživel. S pisanjem Newtonu, morda svoje zadnje pismo,
pravi, "Hvala Bogu, da je moja duša povsem mirna, v čemer
si ti imel glavno vlogo."29

Newton je bil pokopan med velikane Velike Britanije, v
veličastni in spoštovani Westminsterski opatiji (Westminster
Abbey). Paradoksalno je, da približno stoletje in pol kasneje,
je tudi Charles Darwin, ki je imel zelo različne ideje o Bogu,
prav tako pokopan v Opatiji, le meter ali dva vstran od New -
tonovega počivališča. Ko sem obiskal grobove teh dveh velik-
ih znanstvenih ikon, nisem mogel da si ne bi predstavljal
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nasprotujoče si zapuščine, ki sta jo oba dala svetu. To nas -
protje je osnova velikega dela razprav v naslednjih poglavjih.  

Za Newtona Bog ni bil navaden koncept. Do Boga je čutil
globoko spoštovanje, rekoč: "To Bitje vlada vsemu svetu, ne
kot duša sveta, ampak kot Gospodar nad vsem; ...
Vsemogočni Bog je Bitje, ki je večno, neskončno, absolutno
popolno.”30 Za njega je bil Bog tudi zelo osebno bitje, ki nas
ljubi in ki ga moramo ljubiti in spoštovati. Obstaja nota pre-
proste iskrenosti, ko Newton pravi, da "moramo verjeti, da
ob staja en Bog ali Vsemogočni Monarh, da bi se ga morali
bati in ga ubogati, spoštovati Njegove zakone in mu izka -
zovati čast in slavo. Moramo verjeti, da je On Oče, od katere-
ga izvirajo vse stvari in da On ljubi svoje ljudstvo kot svoje
otroke tako, da lahko v zameno tudi mi ljubimo Njega in se
mu pokoravamo kot svojemu Očetu."31  

Isaac Newton je, verjetno bolj kot kdorkoli drug, pomagal
znanosti vzpostaviti trdne temelje. To mu je uspelo z
uporabo zelo strogih standardov pri svojih raziskavah in pub-
likacijah . Nekaterim se morda zdi paradoksalno, ker je eden
od največjih svetovnih znanstvenikov bil tako močno veren
človek. Newtonovo življenje jasno kaže to, kako vrhunska
znanost in zelo močna vera v Boga lahko gresta drug z drugo
skupaj. 

Newton ni bil sam
Newton je živel v zelo kritičnem času za zgodovino zna -

nosti. To je bil čas, ko se je sodobna znanost osvobajala trd-
nega stiska stoletij starih tradicij. Opazovanje, ekspe rimen -
tiranje in matematična analiza so začele nadomeščati filo zof -
sko dogmo obdobja, ki ga včasih upravičeno označimo kot
"Temačni srednji vek." Nastajajoča renesansa, imenovana
tudi "oživljanje učenja," je ustvarila vzdušje intelektualnega
meteža. Vodilni znanstveniki so ravno po tem času postali
pionirji sodobne znanosti in kot tudi Newton, močno verjeli v
Boga kot Stvarnika vsega. Načela naše sodobne znanosti so
se pojavila znotraj intelektualne matrice, v kateri je Bog bil
dominantna osebnost.

Johan (Johannes) Kepler (1571-1630), ki je delal v Pragi,
se uvršča med največje znanstvenike vseh časov. Pokazal je,
da se planeti vrtijo okrog Sonca v ovalni obliki, in ne z
krožnico. Zelo sposoben v matematiki, je razvil tri načela,
znane kot Keplerjevi zakoni, povezani z gibanjem planetov.
Ti principi so ostali skoraj nespremenjeni vse do danes. Kot
tudi znani italijanski astronom Galileo (1564-1642), je Kepler
videl strog odnos med Bogom in matematiko narave. Kep -
lerja je za raziskave motivirala želja, da bi našel "matema -

18



tično harmonijo v umu Stvarnika.”32 Kot Newton je tudi on
pisal o Kristusovem življenju.33 Vsestranski Francoz Blaise
Pas cal (1623-1662) je bil še en briljanten um svoje dobe.
Odlično je poznal teologijo, ravnotežje tekočin in je postavil
temelje teorije matematične verjetnosti. Načela, ki jih je
postavil, služijo kot osnova za naše današnje metode pro -
učevanja mnogih problemov - težav fizike, biologije in soci-
ologije, ko je možnost, da se različne stvari lahko zgodijo,
treba oceniti matematično. Pascal je bil globoko veren člo -
vek; njegovo implicitno pre danost Bogu je mogoče razbrati
iz njegovih besed, da "mora celoten potek stvari imeti za
svoj cilj vzpostavitev in veličino vere."34

Angleškega pionirja znanosti Roberta Boyle-a (1627-
1691), mnogi smatrajo kot očeta kemije. Eden njegovih naj-
važnejših prispevkov je bil zanikanje ideje o samo štirih
osnovnih elementih: ogenj, zrak, zemlja in voda. Študenti
ke mije ga poznajo predvsem po Boylovem zakonu, ki pojas-
njuje inverzno razmerje tlaka in prostornine v plinih. Boyle je
verjel, da človek slavi Boga, če razlaga Njegovo stvarjenje,
da je Bog ustvaril svet in da je nenehno potreben, da bi svet
še naprej obstajal.35 Zgodovinar Frank Manuel pravi da je
"tra dicionalna uporaba znanosti kot vidika hvale Očetu
(Bogu) dobila nove razsežnost pod skrbništvom Roberta
Boyle-a."36 Boyle je podaril veliko bogastvo za verske name -
ne, na Irskem in v Novi Angliji. 

Eden od vodilnih biologov svojega časa je bil Šved Carl
von Linne(1707-1778). Bil je pomemben član fakultete na
Uni verzi Uppsala. Njegova slava za razvrščanje skoraj vsega,
kar je vedel, je pritegnila pozornost znanstvenikov vsega
sveta. Razvrstil je vse vrste organizmov, in pomagal vzpos -
taviti zdaj uporabljani dvoimenski sistem poimenovanja
organizmov z uporabo imena, roda in vrste Tudi on je, kot
tu di mnogi drugi znanstveniki njegovega časa veroval, da je
"naravo ustvaril Bog sebi v čast in v blagoslov človeštvu in
vse, kar se zgodi, se zgodi po Njegovem ukazu in pod
Njegovim vodstvom."37 Niso vsi znanstveniki tistega časa,
tako implicitno sprejeli Sveto pismo. V Franciji je naravo slo -
vec Buffon predstavil nebiblijske poglede, ki so minimizirali
pomen Boga v naravi; vendar pa je bil del majhne manjšine. 

In zdaj: soočenje stališč  
Srečanja Geološkega društva Amerike (Geological Society

of America) v New Orleansu, se je udeležilo več tisoč geo lo -
gov. Predsedsedujoči na enem sestanku, je poudaril, da je
“kreacionizem (znanost o Stvarjenju) napačen nauk” in izja -
vil, da so "kreacionisti prav tako lažni kot lažni bankovci”.
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Drug govornik dejal, da je "svetopisemski katastrofizem,"
namreč, geološka razlaga zasnovana na svetovnem Potopu,
opisanem v Svetem pismu, "nepošten in gnusen." Nekdo je
celo izjavil, da "ne smemo dovoliti znanosti, da pade v pre-
varo kreacionistov." 

To so le nekateri od zaskrbljenih komentarjev, ki sem jih
slišal.38 Čeprav je predstavljeno nekaj domnevnih dokazov v
podporo tem trditvam, to ni bila navadna znanstvena razpra-
va. Izginila je podoba o mirnem, natančno preračunljivem, v
beli plašč oblečenem znanstveniku. To hudo reakcijo je delno
povzročila tudi Gallupova (Gallup) Raziskava odraslih ljudi v
Ameriki, ki je pokazala, da veliko ljudi ne deli mnenja uradne
znanosti. Skupno 44% od anketirancev je verjelo, da je Bog
ustvaril človeštvo v zadnjih deset tisoč letih; drugih 38% jih
verjame, da Bog vodi razvoj človeške vrste skozi milijone let;
in samo 9% je verjelo v model evolucije , s katerim naj bi se
človeštvo razvijalo milijone let, in da Bog v to ni bil vpleten.
Nekaj anketirancev ni imelo svojega stališča.

Gallup-ova organizacija je ponovila to isto raziskavo še
vsaj štirikrat in rezultati so bili skoraj isti.39 Zdi se, da je
večini ljudi težko, da bi verjeli, da človeški obstoj nima pom-
ena ali namena, in da smo ljudje tukaj preprosto po naključ -
ju. 

Zgoraj citirane kritične pripombe o Stvarjenju (kreacioniz-
mu) ilustrirajo, kako je trenutno vzdušje mnenj mnogih
znanstvenikov o Bibliji zelo različno od vzdušja mnenj pionir-
jev moderne znanosti. Ti pionirji so goreče verovali, da je
Sveto pismo Božja Beseda. Zdaj znanstveniki govorijo o Sve -
tem pismu, kot v bistvu ničvredni mitologiji. Vendar pa to ne
pomeni, da znanstveniki več ne verjamejo v Boga. Prisos tvo -
val sem enemu mednarodnemu geološkemu kongresu v
Parizu. Kot posebni kulturni dogodek ob priliki tega kongre-
sa, je v veliki katedrali Notre Dame bil uprizorjen koncert na
orglah. Prijetno me je presenetilo, ko sem opazil, da so
mnogi geologi pokleknili, ko so vstopili v katedralo. Lahko
predvidevam, da večina od njih veruje v Boga. To sliko
morda zapletejo različni pomeni Boga in vere. Nekateri znan -
stveniki odkrito izražajo svoje verovanje v neko vrsto vere,
vendar ne v Boga. Drugi potegnejo ostro razliko med religijo-
vero in znanostjo.40 Človek lahko definira vero na mnoge
načine, kot je moralna pravilnost, itd. ampak beseda vera se
običajno razume kot služenje enemu ali več bogov. Nada lje -
vali bomo s tem razumevanjem v mislih. 

Koliko znanstvenikov veruje v Boga? Čeprav lahko najdete
vse vrste številk o tem v različnih publikacijah in nenad-
zorovanih mnenjih na Internetu, se zdi, da sta veljavni dve
anketi, objavljeni v prestižni reviji Nature. Naključno so
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izbra li tisoč ljudi s spiska znanstvenikov iz American Men and
Women of Science (Ameriški moški in ženske v znanosti) in
jih povprašali o njihovi veri v Boga. Toda, kaj mi razumemo
pod Bogom? Beseda Bog lahko pomeni zelo različne stvari.
Ali je Bog osebno bitje, je On princip-načelo ali je, kot mi je
rekel eden od mojih profesorjev zoologije, Bog v bistvu
narava? Za večino je Bog superiorno Bitje. V tej študiji revi-
je Nature, je bilo uporabljeno zelo ozko tolmačenje tega, kdo
je Bog, ki ni spodbujalo pozitiven odgovor. Ti znanstveniki, ki
so verovali v Boga, so morali potrditi: "Verjamem v Boga, ki
intelektualno in čustveno komunicira s človeštvom, tj. Boga
h kateremu lahko človek moli in pričakuje odgovor. Z “od -
govor" mislim več kot subjektivni, psihološki učinek molitve.
“Anketirani znanstveniki so lahko tudi dejali, da ne verujejo
v takšno vrsto Boga, ali pa da ne vedo. Približno 40% jih je
dejalo, da verjame v vrsto Boga, opisano zgoraj, ki odgovar-
ja na njihove molitve; 45% da ne verjame; in 15% ni imelo
jasno določeno prepričanje.41 Verjetno tudi več kot 40%
veruje v Boga, vendar ne v to vrsto Boga, ki je omejen z
ozko definicijo te raziskave. En znanstvenik je napisal na
robu svojega vprašalnika, "Verjamem v Boga, vendar ne
verjamem, da lahko pričakujemo odgovor na molitev.” Zani -
mivo je, da ta anketa objavljena 1996 leta, bila enaka, kot
je bilo storjeno 80 let prej, s približno enakimi rezultati.
Kmalu po raziskavah v letu 1996, so članom prestižne
Nacionalne akademije znanosti (National Academy of
Sciences) postavljena ista vprašanja o njihovi veri v Boga. Le
7% je dejalo, da veruje v vrsto Boga, ki odgovarja na molitve
in kot je opredeljen v vprašanju iz te ankete.42

Zakaj tako majhen odstotek članov Akademije verjame v
Boga? Zdi se, da je v to vpleteno več dejavnikov.43 Pričakuje
se, da višja stopnja specializacije v znanosti, ki jo člani
Akademije imajo, teži k zožitvi njihovega pogleda na svet.
Specializacija zlahka omeji človekov zorni kot, še posebej, če
on ne vidi dlje od svojega področja specializacije. Nadalje,
lahko elitizem povezan s članstvom v Akademiji odraža
odnos superiornosti in ponosa, ki ga uspeh v znanosti zlah-
ka porodi. Tak ponos je lahko v ostrem nasprotju s ponižnos-
tjo in molitvenim odnosom, ki spodbuja vero v Boga. Obstaja
resna domneva,44 da v Boga veruje več članov Akademije,
kot jih je to priznalo in da imajo sociološki dejavniki veliko
vlogo zapleta. Že dolgo obstaja stališče, da človek, da bi bil
znanstvenik, mora ostati brez vere. V času te ankete, je
Akademija pripravljala eno in revidirala drugo knjižico o tem,
da bi morali v šolah spodbujati učenje o evoluciji, namesto
učenja o Stvarjenju. Takšne dejavnosti in stališča zagotovo
ne spodbujajo zagovarjanje vere v Boga. Nasprotno temu, si
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je en član Akademije pred kratkim drznil kritizirati evolucijo
v tisku in poudaril, da je ona preveč prilagodljiva in pogosto
uporabljena, da se pojasnijo nasprotujoča stališča, kot so
agresivno in altruistično vedenje, kakor tudi, da ona le malo
prispeva k eksperimentalni biologiji.45

Treba je imeti v mislih, da Akademija predstavlja manj kot
2% znanstvenikov, naštetih v American man und women sci -
ence. Kot taka, ona očitno ne predstavlja mnenja znanstvene
skupnosti v celoti, v kateri 40% ljudi verjame v Boga, ki
odgovarja na njihove molitve. Toda zakaj se v znanstvenih
učbenikih, člankih in medijskih predstavitvah Bog skoraj
sploh ne omenja? Ta nedoslednost nedvomno kaže odpor, ki
ga sedanji uradni znanstveni odnos, kot se zdi, ima proti
religiji, odpor, ki ni v skladu s prepričanjem mnogih znan -
stvenikov. Dejavniki odnosa in socialne razmere, o katerih
bomo razpravljali kasneje, bodo verjetno najbolje pojasnili to
nesoglasje.46

Na drugi strani, imajo znanstveniki in druge avtoritete iz
Discovery Institute zelo velik vpliv preko knjig,47 predavanj
in interneta. Podpirajo idejo, da mora biti nekakšna vrsta in -
teligentne zasnove v naravi, in ta ideja vse širše velja kot
Gibanje "inteligentnega dizajna" ali "ID", ki pridobiva popu-
larnost. Vendar vodilni znanstveniki močno nasprotujejo, ce -
lo najmanjšemu predlogu o neki vrsti Boga. En evolucionist
v nedavni izdaji revije Ameriški znanstvenik pravi, da je
"uspeh gibanja ID doslej strašen. V vsaj 40 državah ID velja
kot dodatek, ki je potreben znanstvenemu izobraževalnemu
načrtu v javnih šolah."48 Nekaj od vzdušja tega spora se lah -
ko začuti, ko se razjasni poročilo, ki ga je Discovery Insti tute,
predložil v ameriškem kongresu. Voditelji iz inštituta so po -
udarili, da so tukaj "samo da bi odprli pameti, ki jih elitno
znan stveno duhovništvo drži zaprte."49

Pred kratkim je izjemen incident v Kansasu kazal vse večji
pomen koncepta inteligentnega dizajna in grožnjo, ki jo
pred stavlja za evolucijo. Da bi se ocenilo, kaj je treba vklju -
čiti v učni načrt javnih šol, je državni svet za šolstvo (odbor
za izobraževanje) pozval ljudi na nekaj dni razprave med
zagovorniki Inteligentnega dizajna in evolucije. Na žalost, se
evolucionisti niso pojavili na teh srečanjih, da bi se soočili z
zagovorniki inteligentnega dizajna.

Ampak zato so se čutili svobodne, da skličejo tiskovno
kon ferenco zunaj teh srečanj! Bojkot s strani evolucionistov
je vodilo Ameriško združenje za napredek znanosti (Ame -
rican Association for the Advancement of Science), ki je naj -
večja splošna znanstvena organizacija na svetu in založnik
prestižne revije Science. V razlogih za svojo odsotnost so
evolucionisti, med drugim navedli, da želijo, da bi se izognili
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poslušanju "zmedenih govorov in beganja širše javnosti," in
da je na voljo dovolj časa za kasnejšo razpravo. Vendar pa
takšni sramotni izgovori za neprisotnost resno kažejo na to,
kako je njihova stvar šibka.

Ena članica Sveta je pripomnila, da je "globoko razoča ra -
na, da so se odločili, da predstavijo svojo stvar v senci "in da
bi" uživala poslušati to, kar imajo za povedati na strokoven
in etičen način."50 Ko se izpodbija prevladujoči sekularizem
znanosti, je razumljivo, da se evolucionisti lahko počutijo
neu godno.51

Več sodobnih znanstvenikov še naprej verjame v koncept,
da je Bog ustvaril svet v šestih dneh, kot je opisano v Sve -
tem pismu. Ena nedavna knjiga In Six Days: Why 50 scien-
tists choose to believe in Creation (V šestih dneh: Zakaj je
50 znanstvenikov izbralo, da verjamejo v Stvarjenje),52

pred stavlja eseje 50 znanstvenikov z doktoratom, ki pojas-
njujejo, zakaj verjamejo v svetopisemski opis Stvarjenja.
Zavezanost pionirjev sodobne znanosti Bibliji in njenemu
poročilu o Stvarjenju obstaja še naprej, kljub številnim
nasprotovanjem in komentarjem s strani vodilnih učenjakov.
Ko že govorimo o zgoraj omenjeni knjigi, evolucionist Ri -
chard Dawkins z Univerze v Oxfordu v Angliji pravi, da "si ni
mogel predstavljati, da so mogoča tako samovoljna mnenja
in samoprevare."53 Na drugi strani Atlantika, je pokojni Ste -
phen Gould iz Harvarda prav tako zasmehoval razpravo o
Stvar jenju. Po njegovem mnenju je znanost dala zelo pri -
mer ne odgovore tudi brez Boga. On označuje evolucijo kot
"dokumentirano toliko kot kateri koli drugi pojav v znanosti"
in kot "enega največjih uspehov človeškega odkritja."54 Bor -
beni jarki se kopljejo vse globlje.

Nekateri se sprašujejo, zakaj v tej dobi znanosti, tako
veliko ljudi v ZDA veruje, da je Bog ustvaril ljudi. Nedvomno
je za to veliko razlogov;eden od teh, ki pripeva k temu je
tudi, da je". presenetljivo veliko število učiteljev biologije, ki
podpirajo kreacionizem".55 Zraven te izjave, je založnik revi-
je The American Biology Teacher, pod naslovom "Izobraže -
val ne zlorabe" objavil tudi rezultat ankete učiteljev biologije
srednjih šol v različnih zveznih državah. Rezultati kažejo, da
med 29 in 69% jih meni, da bi se moral "kreacionizem po -
učevati pri pouku znanosti v javnih šolah", ter med 16% in
30% jih v resnici o Kreacionizmu tudi uči. Bog ni mrtev, v teh
šolskih urah znanosti. Po drugi strani, je Nacionalno zdru že-
nje učiteljev biologije (National Association of Biology Tea -
chers) leta 1995 objavilo, da je evolucija "nenadzorovani,
bre zoseben, nepredvidljiv in naraven proces."56 Uporaba be -
sed »nenadzorovani" in brezoseben" je mnogim predočila, da
Združenje sprejema ateistični odnos, in v resnici izraža teo -
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loško trditev, da Bog ne ostaja. Po dolgotrajnih razpravah, so
te žaljive besede umaknjene iz te izjave, toda nekatera po -
ročila iz javnega tiska so obtožila znanstvenike, da se naj
pre dajo pred kreacionisti. Situacijo otežuje subtilno dejstvo,
da je vprašanje obstoja Boga tako nabito s čustvi, da števil-
ni znanstveniki in drugi strokovnjaki enostavno molčijo o
tem. Znanstveniki se široko razlikujejo v mnenju o vprašan-
ju Boga. Uporabljali bomo ta izraz "vprašanje Boga" občas -
no, ko bomo govorili o določenem vprašanju, ali Bog obstaja
ali ne.

Naraščajoče zanimanje za vprašanje Boga 
Tekom zadnjega desetletja je potekalo več pomembnih

konferenc o vprašanju obstoja Načrtovalca ali Boga. Še po -
sebej pomembne so bile "Vesolje in Stvarjenje" (Cosmos and
Creation) Konferenca na Univerzi v Cambridgeu (1994),
"Čis to Stvarjenje" (Mere Creation) Konferenca na Biola Uni -
verzi (1996), "Znanost in duhovno iskanje" (Science and the
Spiritual Quest) konferenca v Berkeley Kampu University of
California (1998), in "Narava Narave (Nature of Nature) kon-
ferenca ob Baylor Univerze (2000). Na teh sestankih so bili
predavatelji vrhunski znanstveniki, in včasih je sodelovalo
tudi nekaj Nobelovih nagrajencev. Številne druge konference
na to temo so potekale tudi v drugih delih sveta. Veliko idej
se še razpravlja.

Ko gre za prevladujoče vprašanje o nastanku-izvora živ -
ljenja, se upoštevajo naslednje glavne ideje: (A) življenje se
je razvilo samo od sebe, Bog ni bil vključen (naturalistična
evolucija); (B) obstaja nekakšna vrsta Inteligentnega dizaj-
na-Oblikovanja; (C) Bog je uporabil proces evolucije (teis tič -
na evolucija); (D) Bog je ustvaril različne oblike življenja več
milijard let (Progresivno ustvarjanje); (E) Bog je ustvaril raz -
lične oblike življenja nekaj tisoč let nazaj, kot se to razume
v Svetem pismu(nedavni nastanek).

Obstaja obilje dokazov naraščajočega zanimanja za vpra -
ša nje Boga. Dramatično raste število tečajev na temo o od -
nosu med znanostjo in religijo. Medtem, ko bi le nekaj deset -
letij nazaj v ameriških visokošolskih ustanovah le težko našli
kakšen takšen tečaj, jih je v današnjih učnih načrtih na sto-
tine.57 Temu je nedvomno prispevala tudi spodbuda iz John
Templeton Foundation. Antologija Cosmos, Bios, TEOS (Ve -
so lje, Življenje, Bog)58 predstavlja prispevke mnogih ugled -
nih znanstvenikov, vključno z več kot dvajset Nobelovih nag -
ra jencev, o znanosti, religiji in obstoju Boga. Revija Science,
ki je verjetno najbolj prestižna znanstvena revija na svetu,
je leta 1997, objavila razpravo z naslovom “Science and
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God: A Warming Trend?” (Znanost in Bog; trend otoplit -
ve?”).59 Tej razpravi se včasih pridružijo tudi poglavja novic
in pisem v nekaterih znanstvenih revijah. Revija Explorer
Ame riškega združenja naftnih geologov (American Associa -
tion of Petroleum Geologists) je v letu 2000 imela v uvodniku
članek, ki je predlagal, da geologi ostanejo zunaj razprav o
Stvarjenju zaradi politike, ki je v to vpletena, in zato ker "če
se znanstvenik, ki gre in razpravlja s temi ljudmi, ga bodo
požrli... Imajo vse vrste trikov in izgovorov, s katerimi vas
lahko zapletejo, če ne poznate njihove taktike."60 Odgovor
bralcev na ta uvodnik je bila večinoma nasprotujoč, opo -
zarjajoč, da mora znanost biti bolj odprta za različne ideje o
Stvarjenju ali Bogu.61

O vprašanju Boga se razpravlja, tudi ko gre za raziskave
vesolja. Ko se je slavni ruski kozmonavt German Stepanovič
Titov vrnil s potovanja, je dejal, da ni mogel najti nobenih
bo gov; iskal je tudi angele, in jih ni mogel najti. Bil je le 221
ki lometrov nad površino Zemlje.

Kasneje pa so ljudje, na Zemlji (pred TV-ji) gledali, kako
astronavti Apolla na razdalji 386.000 km, krožijo okoli Lune-
Meseca in prebirajo začudenemu občinstvu prve besede iz
Svetega pisma, "V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo." 

Razpravi se pogosto pridruži tudi javni tisk. Ena številka
revije Newsweek iz leta 1998 je celotno naslovno stran prek -
rila z besedami “Science Finds God” ("Znanost našla Boga),
in revija Time je leta 2006 na naslovnici imela naslov “God
vs. Science” (Bog v primerjavi z znanostjo). Revije kot Chris -
tianity Today, New Scientist, Skeptic i Skeptical Inquirer po -
gos to razpravljajo o vprašanju znanosti in religije, včasih
posvetijo tej temi glavni del prostora. 

Včasih so tudi nekateri vodilni znanstveniki obširno pisali
o odnosu med znanostjo in Bogom. Paul Davies, profesor
teoretične fizike na univerzi Newcastle upon Tyne, v Angliji,
je napisal popularno knjigo God and the New Physics (Bog in
nova fizika). On si je drznil reči, da "znanost ponuja bolj
varno pot k Bogu od vere-religije.”62 Davis tu pazi, da ne
identificira preozko Boga, o katerem govori. V kasnejši knji-
gi, govori o "silnih dokazih, da se" nekaj dogaja "za vsem
tem.”63 On nadalje podpira tezo, da so znanstveniki lahko
verni. 

“Po objavi knjige Bog in nova fizika, sem bil presenečen,
ko sem odkril, koliko mojih ožjih znanstvenih kolegov prak-
ticira konvencionalno religijo.”64 John Polkinghorne je preži -
vel 25 let kot teoretski fizik delcev na Univerzitetnem Kem -
bri džu. Zatem se je preusmeril in postal teolog in kasneje
administrator Univerze v Cambridgeu. Posvetil se je prou če -
vanju odnosa med znanostjo in teologijo in objavil več knjig
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na to temo. Prepričan je, da Bog ohranja vesolje in da je
aktiven v njem, in da nam lajša našo svobodo izbire.65 Tudi
mnogi drugi znanstveniki so izrazili svoje prepričanje v Boga,
in objavljenih je več zbirk takšnih komentarjev.66

Znanost in razumski Bog Svetega pisma 
Obstaja zanimiva ideja, ki se reklamira že pol stoletja, ki

izpodbija domnevno nasprotje med znanostjo in Bogom. Ta
koncept se glasi, da se je znanost razvila v zahodnem svetu,
predvsem zaradi svojega judovsko-krščanskega zaledja. Z
drugimi besedami, namesto da sta znanost in Bog svetova
zase, znanost dolguje svoj nastanek tej vrsti Boga, kot je
opisan v Svetem pismu. To tezo podpira prepričljivo veliko
število učenjakov.67 Svetovno znani filozof Alfred North Whi -
tehead, ki je predaval tudi v Cambridgeu in na Harvardu,
domneva, da so se ideje moderne znanosti razvile kot "neza -
vedni derivat srednjeveške teologije.”68 Koncept urejenega
sveta, kot je razviden iz obstoja enega samega (mono tei -
zem), razumskega in doslednega Boga Svetega pisma, je dal
osnovo za verovanje v vzročno-posledični koncept znanosti.

Mnogi nepredvidljivi poganski bogovi drugih kultur so bili
muhasti, in zato se niso ujemali z doslednostjo, ki omogoča
obstoj znanosti. R. G Collingwood, ki je bil profesor metafi -
zične filozofije na Univerzi Oxford, podpira ta koncept in po -
udarja, da je verovanje, da je Bog vsemogočen olajšalo spre-
membo pogleda na naravo z nenatančnosti na natančnost69

in natančnost se dobro ujema z točnostjo, ki jo je mogoče
dobiti v znanosti. Na Nizozemskem, je pokojni Reijer Hukas
(Hooykaas), profesor zgodovine znanosti na Univerzi Utrecht
(Utrecht), prav tako poudaril, da svetopisemsko stališče
prispevalo k razvoju sodobne znanosti. Še posebej pomem-
ben je bil relativni anti-avtoritarizem nahranjen s Svetim pis-
mom. On je pomagal, da se znanost osvobodi avtoritete teol-
ogov.70 Eden vodilnih znanstvenikov na tem poročju je Stan -
ley L. Jaki, z doktorati iz fizike in teologije in profesor Seton
Hall Univerze v New Jerseyu. Jaki bistroumno poudarja, da
so hindujska, kitajska, kultura Majev, Egipčanska, babilons-
ka in grška kultura, vse imele, v različnih merah začetke v
znanosti, ki pa se je končala neplodno. On to pripisuje po -
manjkanju vere v racionalnost vesolja, značilno za te kul -
ture. Judovsko-krščanska tradicija Svetega pisma je dala
racionalno vrsto Boga, potrebno za razvoj znanosti.71 Para -
dok salno je, da Boga, ki je morda sam vzrok za nastanek
znanosti, zdaj trenutna posvetna naravnanost znanosti v ce -
loti zavrača. Ne moremo reči, da je splošno sprejet koncept
vzročne povezave med Bogom judovsko-krščanske tradicije
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in moderne znanosti nesporno dejstvo; vendar sprejetje te
ideje preprosto pokaže, da ni velike razlike med znanostjo in
vrsto Boga, opisanega v Svetem pismu. Ta Bog je božanstvo
vzroka in posledice, in je dosleden in to dobro sovpada z
znanostjo. 

Zaključni komentarji
Pionirji moderne znanosti, kot so bili Kepler, Boyle in New -

ton, so predano verovali v Boga in Sveto pismo. Niso videli
nobenega konflikta med Bogom in znanostjo, ker je Bog na -
redil načela znanosti. Očitno je, da veliki znanstveniki lahko
verujejo v Boga, ki je aktiven v naravi. Od takrat je prišlo do
ločevanja poti. Znanost je šla svojo pot, se izolirala od vere,
in poskuša odgovoriti na mnoge stvari, vključno z globokimi
vprašanji našega porekla in namena, brez sklicevanja na Bo -
ga. Medtem, ko mnogi znanstveniki verjamejo v Boga, je za
zdaj On v bistvu izključen iz vseh znanstvenih interpretacij.
Sodobni vodilni znanstveniki so posebej določili ton za zna -
nost, ločeno od Boga 

Na poseben način je s časom prišlo do novega definiranja
prakse znanosti, in to je zelo pomembna stvar, ki jo je treba
imeti v mislih. Na splošno, za znanost se smatra, preuče -
vanje dejstev in razlag o naravi, ampak podrobnosti te de -
finicije se lahko močno razlikujejo. Ko so postavljali temelje
moderni znanosti, so se tisti, ki so raziskovali naravo (znan -
stveniki) imenovali zgodovinarji narave in filozofi narave, in
Bog, za katerega se je smatralo, da je dejaven v naravi, je
slavljen v znanstvenih spisih. On se pogosto imenuje Stvar -
nik vsega. On Je vzpostavil zakone narave in je bil del znan -
stvene razlage. Božji pomen v znanosti se je postopoma
zmanjšal, zlasti v sredini 19. stoletja. Zdaj je močan trend v
praksi znanosti, da bi izključili Boga, in če poskusite, da ga
vključite, se to šteje za neznanstveno. Bog je preprosto iz -
ključen po definiciji. Ta pogled zapre vrata znanosti, ki razkri-
va Boga. Torej znanost ni odprta za iskanje resnice in to
lahko privede do napake, še posebej, če Bog obstaja!

V tej razpravi menimo, da mora biti znanstvenik odprt za
možnost, da Bog obstaja, in da znanost mora biti odprta za
is kanje pojasnil, ki bodo sledila dejstvom iz narave, ne glede
kam bo to vodilo.

Naš cilj je, da najdemo resnico, ne pa, da priložimo svoje
sklepe v ozko definicijo znanosti. Na naslednjih straneh bo -
mo na splošno smatrali znanost, kot navedeno zgoraj, s pro -
učevanjem dejstev in razlag o naravi. Glavno vprašanje, o
katerem bomo razpravljali v zadnjem poglavju je to, zakaj je
znanost zdaj izbrala, da izključi Boga iz svojih domen pojas-

27



nil. V zadnjih desetletjih je prišlo v znanosti do določenega
trenda otoplitve odnosov proti religiji in Bogu, in vprašanje
Boga se resno obravnava, kar kaže na nekatere od načinov,
na katere so znanost in Bog delali skupaj v preteklosti.
Nadalje, Bog opisan v Svetem pismu je dosleden, razumski
Bog, ki dobro sovpada z vzročno-posledičnimi načeli znanos-
ti . Pravzaprav, v smislu temeljnih razumskih pristopov, Bog
in znanost nista tako različna, in vrzel, ki se nastala med
znanostjo in Bogom, si zasluži biti premoščena.  
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Kaj je tam zunaj?
Malo je prizorov, ki vlivajo več strahospoštovanja kot kristalni

pri zor neštetih svetlih zvezd, vidnih v jasni noči. Žal, danes ta
impresiven prizor lahko pogosto vidijo le tisti, ki živijo daleč od ve -
likih mest. Ulične luči in smog praktično izbrišeta veličastnost niza
različnih odtenkov modrih, rumenih in rdečih zvezd. Večina od nas
lahko vidi le nekaj svetlih zvezd ali bledo Luno, ki se sramežljivo po -
javi med proizvodi civilizacije. Vendar pa je vesolje, ki ga odkriva-
mo izven naše Zemlje veliko večje, kot samo tisto, kar smo videli v
vedri noči.

Z uporaba visoko razvitih teleskopov in posebnih instrumentov,
znanstveniki odkrivajo neverjetne stvari. Strokovnjaki, ki sebe ime -
nujejo kozmologi, fiziki, filozofi, teologi, astrofiziki in astronomi, si
vsi lastijo pravico, da razlagajo to, kar se tu nahaja. Gre za eno naj -
bolj razburljivih področij raziskovanja in področja z globokimi filo-
zofskimi posledicami. Ugotavljamo, da je vesolje zelo natančno
usklajeno, da zagotavlja tako svoj in tudi naš obstoj. Preden damo
mnenje, si poglejmo, kaj se nahaja tam zunaj, da bi lažje razumeli,
zakaj se verjame, da je vesolje tako fino usklajeno. 

Ena od izrazitih stvari, ki se vidi na nočnem nebu, je zelo dolg
nepravilen "oblak" zvezd, popularno imenovana Rimska cesta. Mi
smo pravzaprav del tega oblaka, ki je velikanska masa zvezd v obli-
ki diska (Slika 2,1). Ko se ozremo proti obrobju te okrogle plošče-
diska, to je, Rimska cesta, vidimo veliko več zvezd kot takrat, ko
gledamo k ravnim površinam tega diska, ki zavzema večino osta -
lega neba. To je podobno, kot če ste v množici in boste videli mnogo
več ljudi, če gledate okoli sebe, kot če gledate na tla ali v nebo. Ta
disk zvezd, ki jih vidimo, se imenuje Otoško vesolje ali galaksija;
Naša galaksija se imenuje Rimska cesta in je sestavljena iz približno
sto milijard zvezd, nekoliko podobnih našemu Soncu. Naše Sonce je
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Poglavje 2

Zelo fino usklajeno vesolje
Tako torej gravitacija morda premika planete, vendar se brez božanske
moči ona nikoli ne bi mogla postaviti v takšno krožno gibanje, kot ga 

imajo okoli Sonca, in iz tega in iz drugih razlogov sem prisiljen, da
okvir tega sistema pripišem enemu pametnemu bitju.1

Isaac Newton



rumenkaste barve; Nekatere zvezde so hladnejše in zgledajo bolj
rdečkaste barve, medtem ko so druge bolj vroče in modre. Štiri
modre Trapezne zvezde v ozvezdju Orion imajo desetkrat večjo
maso (količino snovi) kot naše Sonce in sijejo tisočkrat močneje.2
Včasih se zdi, da na zvezde vpliva gravitacija na način, ki nakazu-
je, da tam obstaja še veliko več mase. 

Fiziki to imenujejo temna materija-snov, ker ne oddaja svetlobe,
kot to počnejo zvezde. Zdi se da obstaja veliko več temne snovi, kot
pa je zvezd, vendar ostaja še mnogo neodgovorjenih vprašanj; V
bistvu nismo sigurni niti, kaj temna snov je, če zares obstaja. 

Ta uganka je samo delček mnogih skrivnosti, ki jih odkrivamo o
našem vesolju. Zvezde v našem disku galaksij niso enakomerno
razporejene. Koncentrirane so v podolgovatih rokavčkih, ki se rahlo
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Slika 2.1. Prikazi galaksije Rimska cesta. Zgoraj diagram (A) je pogled od
stra ni, ki gleda na rob in prikazuje debelo izboklino v središču. Spodnja she -
ma (B) Je pogled skoraj na nivoju, ki prikazuje spiralne rokavčke in približen
položaj našega Sonca.  



spiralno sučejo iz središča (slika 2.1, B). Mi živimo na robu enega
takega rokava, na približno dve tretjine oddaljenosti od središča na -
še galaksije do njenega roba. Središče naše galaksije je izbočeno,
in tu je njen disk debelejši. Tu lahko obstajajo ena ali več izmed raz -
vpitih črnih lukenj. V črnih luknjah je sila gravitacije tako velika, da
celo svetloba ne more pobegniti, in zato so videti črne. Če bi si drz -
nili priti preblizu, ne bi mogli pobegniti niti vi sami. Teh območij se
je treba izogibati! 

Zdi se, da se cela naša galaksija veličastno vrti v vesolju, ven-
dar ne ravno hitro. Naše sonce bi potrebovalo okoli 250 milijonov
let za popolno rotacijo okrog naše galaksije.3 To ni videti prav hitro,
toda te razdalje so tako ogromne, da naše Sonce mora potovati s
hitrostjo 225 kilometrov v sekundi, da v tem času naredi ta krog. 

Večina zvezd, ki jih vidite na nočnem nebu, so druga sonca v
naši galaksiji, Rimski cesti. Vendar, če se zagledamo v ozvezdje
Andromede, lahko celo s prostim očesom nejasno vidite galaksijo
Andromeda. Ona ima približno isto toliko zvezd kot naša, vendar so
blizu nje manjše satelitske galaksije, ki so sestavljene iz več mili-
jard zvezd. Te satelite tu drži gravitacijska privlačnost galaksije An -
dro meda. Galaksije Rimska cesta in Andromeda imenujemo spiral -
ne galaksije, zaradi odprtega, spirali podobnega razporeda njihovih
zvezd, vendar je večina galaksij drugačna. Najpogosteje so elip-
saste, nekatere so bolj okrogle, in nekatere so nepravilne oblike.

Naša galaksija je del “Lokalne skupine” okoli 34 galaksij, ki ležijo
na robu veliko večje jate galaksij v Devici. Odkrit je niz galaksij v
obliki lista papirja, imenovan "Veliki Zid".4 Število galaksij, ki smo
jih odkrili s teleskopi na Zemlji, je skoraj neverjetno. Govorimo o
sto milijardah galaksij v našem poznanem vesolju, od katerih ima
vsaka s povprečno sto milijard zvezd.5 Ali obstajajo še druge galak-
sije in vesolja izven tega, kar lahko vidimo? Ne vemo. Vsi taki pred-
logi ostanejo zelo špekulativni. 

Vsi mi imamo v svojih življenjih vznemirljive dogodke, ki jih ni -
koli ne pozabimo. Eden takih se je zgodil meni leta 1987, ko sem
potoval po Avstraliji. Pogledal sem na nočno nebo in videl zelo svet-
lo zvezdo, tam kjer je prej bila zelo bleda zvezda. Kako je to mo -
goče? To kar sem videl, je bil redek dogodek, eksplozija supernove,
očitno ena izmed največjih eksplozij videnih nasploh. Nekaj njih so
zabeležili v davni zgodovini, toda ta je bila najbolj vidna v modernih
časih. Zato menimo, da je ena slaba zvezda, mase približno deset -
krat večje od mase našega Sonca, dokončno propadla. To se je
zgodilo zaradi učinka gravitacije na tako veliko maso. Ta kolaps-
propad je povzročil eksplozijo, ki je proizvedla zelo svetlo zvezdo v
samo nekaj urah. Bila je izrazito vidna več tednov. Ta propad je ver-
jetno proizvedel nevtronsko zvezdo, a materija takšnega objekta je
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zelo, zelo težka materija in lahko naposled dalje propade v črno
luknjo.  

Ocenjuje se, da bi na zemlji samo čajna žlička materije s te raz-
padle zvezde, bila težka okoli petsto milijonov ton. Takšne stvari
izgledajo verjetne, ko dojamemo, da je navadna "trda" materija,
skoraj povsem prazen prostor. Razlog, zakaj rentgenski žarki zlah-
ka prodrejo skozi naše telo, je ta, da smo mi v glavnem prazen
prostor. To velja tudi za naše možgane! Če se osvobodite praznega
prostora med in znotraj atomi, dobite zelo težko materijo. Atom je
zelo prazen, tisočkrat bolj prazen, kot se to predstavlja v naših
tradicionalnih ilustracijah atomov (slika 2.2). Za zunanji premer
atoma se ocenjuje, da je približno 10.000-krat večji kot je premer
osrednjega jedra, medtem ko je skoraj vsa materija koncentrirana
v jedru. Torej obstaja veliko praznega prostora v atomu, v katerega
se on lahko sesede. Če bi se celotno človeštvo zbilo do gostote ne -
vtronske zvezde, bi mi vsi skupaj, bili samo velikosti zrna graha.6

Eksplozija supernove je samo en primer našega dinamičnega
vesolja. Vidimo tudi kvazarje, ki, čeprav so precej manjši od galak -
sij, so lahko tisočkrat svetlejši. In imajo lahko nekatere od teh
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Slika 2.2. Tradicionalen prikaz nekaj preprostih atomov. Jedro je siva krog la
v središču vsake vrste atoma. Elektroni so zunaj. Prikazani atom berilija je
Be rilij-8, ki je nestabilen. Običajna oblika berilija je berilij-9, ki ima še en nev -
tron v svojem jedru zahrbtnih črnih lu kenj.



Potem je tu še predlog, da nekatere galaksije morda požirajo druge
galaksije. Naše vesolje se zdi zelo aktivno. 

Na srečo, so stvari precej mirnejše okrog našega Sončnega sis-
tema, kjer imamo osem planetov, vključno z našo Zemljo, kateri
pra vilno krožijo okoli našega blagodejnega Sonca, ki nam zagotav -
lja stalen vir energije. Pluton, ki so ga desetletja šteli za planet, je
izgubil ta uradni status, vendar je še vedno tam s svojo "Luno", in
kroži okoli našega Sonca. Planeti, ki so na prvi pogled na nočnem
nebu videti kot počasi premikajoče se zvezde, ne oddajajo svetlobe,
ampak le odbijajo svetlobo s Sonca. Skupaj imajo vsaj 60 Lun
(satelitov),7 v katere spada tudi ta edina, ki kroži okoli naše Zemlje
in nam daje temo za petje in pisanje pesmi. Štirje notranji planeti,
ki vključujejo Zemljo, imajo trdno površino. Mars je najbolj podo -
ben naši Zemlji. Venera, ki kroži okrog Sonca bližje kot Zemlja, se
čudno vrti nazaj v odnosu na sebi sosednje planete. To otežuje idejo
o preprostem modelu za oblikovanje planetov z enim samim dogod-
kom. Zunanji planeti imajo precej večjo težo, vendar so predvsem
v plinastem stanju, z majhnimi kamnitimi jedri. Pluton, ki je dlje od
našega planeta, se razlikuje, in je sestavljen iz neke vrste me tan -
skega ledu, in kot Venera in verjetno tudi Uran, se vrti v nasprotni
smeri od ostalih šest planetov. Saturn, ki je znan po svojih pre-
senetljivih prstanih, je tako lahek, da bi pravzaprav plaval na vodi,
če bi lahko našli tako veliko vodo. Največji planet Jupiter, ki prav
tako plinast, ima Luno, ki je izredno vulkanska. 

Med Marsom in Jupitrom je obroč iz več tisoč majhnih nepravil-
nih kamnitih teles imenovanih asteroidi. Nekateri od njih se včasih
v plamenih poženejo v našo atmosfero in naredijo trake svetlobe,
imenovane meteorji. Jupiter je tako ogromen, da privlači veliko raz -
bitin, ki bi sicer zadele Zemljo. Ocenjuje se, da, če ne bi bilo njega,
bi Zemljo "kometi in kometne naplavine zadevale približno tisoč
krat pogosteje kot zdaj."8 Ledeni kometi z dolgimi repi, ki potujejo
okrog našega Solarnega sistema po predvidljivih poteh, tudi doda-
jajo skrivnosti našemu zapletenemu Sončnemu sistemu. V zadnjem
času, odkrivamo tudi več planetov okrog drugih sonc.

Ogromnost vesolja
Z naše majhne Zemlje, ni lahko razumeti, kako oddaljeni so dru -

gi deli vesolja. Naše Sonce se morda zdi, da je blizu, vendar je daleč
od nas skoraj 150 milijonov kilometrov. Težko si je predstavljati
take številke. Zamislite si, če bi potovali od Zemlje do Sonca s
hitrostjo komercialnega potniškega letala, bi bilo potrebnih 19 let
neprekinjenega potovanja do tja. Če bi želeli s to hitrost priti do
Plutona, bi potrebovali 741 let. Sorazmerno, če je Sonce velikost
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spalnice (v premeru treh metrov), bi bila Zemlja približno v velikosti
marelice, ki kroži na razdalji 330 metrov, in Pluton bi bil velikosti
zrna graha, oddaljen 13 kilometrov.

V primerjavi z vesoljem, je naš Sončni sistem izredno majhen.
Da bi lahko govorili o preostanku vesolja, je veliko lažje uporabiti
veliko večjo mersko enoto kot so kilometri, tako da nam ni treba
izpolnjevati veliko strani z ničlami, ko pišemo številke.

Astronomi uporabljajo še eno enoto, imenovano svetlobno leto,
kar je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v letu dni. Ta znaša okrog
9.461.000.000.000 kilometrov. 

Svetloba potrebuje približno osem minut, da prispe od Sonca do
Zemlje, tako da, ko vidite sončni plamen, ki plamti na okoli 95.000
kilometrov od površine Sonca, se je to dejansko zgodilo že osem
minut prej. Najbližja zvezda (sonce), izven našega osončja je 

Alpha Centauri, in svetlobi je potrebno štiri leta, da pride iz nje -
ga do Zemlje, zato rečemo, da je oddaljena štiri svetlobna leta.
Naša Galaksija Rimska cesta meri okoli 100 tisoč svetlobnih let od
enega roba do drugega, za galaksijo Andromeda pa se ocenjuje, da
je oddaljena od nas dva milijona svetlobnih let, tako da bi se do nje
dolgo potovalo. Tisto, kar mi sedaj vidimo, da se tam dogaja,se je
v resnici že zgodilo. Za nadaljne galaksije v vesolju se ocenjuje, da
so od nas oddaljene milijarde svetlobnih let Čeprav se ocenjuje, da
obstaja 1022 (10 na 22 potenco;10 s še 21 ničlami) zvezd v vidnem
vesolju, je kozmos-presenetljivo prazen zaradi ogromnih razdalj
med zvezdami, galaksijami in jatami galak sij. Če bi se vsi atomi vse
materije v vesolju izolirali eden od drugega in se enakomerno
porazdelili po celotni prostornini vesolja, bi imeli samo po en atom
na vsakih pet kubičnih metrov kozmosa.9 To pomeni, da bi v pros -
tornini ekvivalentni običajni hišni sobi bilo le okoli šest atomov. V
večjem obsegu, ugotavljamo, da so galaksije oddaljene druga od
druge milijone svetlobnih let. Mogoče je dobro, da materija tako
redko razporejena v našem vesolju. Fizik Freeman Dyson10 ocenju -
je, da bi, če je bila razdalja med zvezdami desetkrat manjša, kot je,
bi obstajala velika verjetnost, da katera druga zvezda pride dovolj
blizu našemu Sončnemu sistemu, da bi motila orbito planetov. To bi
bilo katastrofalno za življenje na Zemlji.

Iz česa je sestavljeno vesolje?
Ogromno vesolje je narejeno iz drobnih navadnih atomov, za

katere so nekoč mislili, da so najmanjša stvar, ki lahko obstaja in
da se ne morejo deliti na manjše delce. Vendar so pred približno
stoletjem odkrili dele atomov imenovane elektroni. So zelo majhni
in imajo negativen električni naboj (naelektrenje). Ni bilo dolgo, in
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so odkrili še veliko večje dele atomov imenovane protoni, pozitivno
naelektreni in enako velike delce imenovani nevtroni, ki pa niso
naelektreni. Proton ima maso (količino materije) 1836-krat večjo od
mase elektrona. So ti deli najmanjši osnovni deli materije? Pred
nekaj desetletji smo ugotovili, da lahko izzovemo trčenje med dve -
ma hitro gibajočima protonoma, in zdi se, da se oni pri tem raz-
padejo na manjše enote, imenovane kvarki. In to je bil šele začetek
zadnjih odkritij na tem zanimivem področju znanosti. Fiziki so opi -
sa li vsaj 58 vrst subatomskih delcev.11 Večina delcev ima ustrezen
antidelec, ki ima nasprotno naelektritev, in ko ta dva trčita skupaj,
drug drugega izničita. Potem je tu še vprašanje, ali so nekateri od
njih res delci. Obstaja veliko stvari na tem področju raziskav, ki jih
povsem ne razumemo. Naš poenostavljeni koncept atoma je ta, da
so oni sestavljeni iz središčnega jedra, ki ga sestavljajo protoni in
nevtroni, okoli katerega krožijo elektroni (Slika 2.2). Jedro najlaž-
jega elementa vodika, je sestavljeno iz samo enega protona in okoli
jedra kroži samo en elektron. Helij ima dva protona in dva nevtrona
in dva elektrona. Ogljik in kisik, tako bistvenega pomena za življe -
nje, imata običajno šest oz. osem od teh osnovnih delov. Težji ele-
menti imajo veliko, veliko bolj kompleksna razmerja. Ko pogledate
na navadno belo svetlobo se morda ne zavedate, da vidite prav -
zaprav mešanico vseh mogočih barv. Bela luč na televiziji ali raču -
nalniškem zaslonu, je pravzaprav kombinacija rdeče, zelene in
mod re svetlobe, kar se lahko zlahka preveri z dobrim povečevalnim
steklom. Tega se začnemo zavedati šele, ko vidimo, kako dežne
kap lje odsevajo sončno svetlobo v različnih barvah mavrice. Ta po -
jav se uporablja, da nam pove veliko o kemijski sestavi vesolja. S
prehajanjem ozkega snopa svetlobe z neke zvezde skozi stekleno
prizmo, lahko astronomi vidijo različne vrste barv, ki jih zvezde pro -
izvajajo in veliko so se naučili od tistega, kar so videli. Zelo aktivni
atomi v zvezdah proizvajajo to svetlobo, ko elektroni okoli jedra
atoma sprostijo nekaj svoje energije, preskakujejo iz ene krožnice
v naslednjo. Vsaka vrsta atomov daje drugačen vzorec barv. Na
primer, če vidite določene posebne vrste rdeče, modre, vijolične in
temno vijolične barve, veste da so to atomi vodika. S proučevanjem
svetlobe z mnogih zvezd v vesolju je ugotovljeno, da so zvezde ses-
tavljene iz istih vrst elementov, ki jih najdemo tudi na Zemlji,
vendar so razmerja zelo različna. Mi imamo obilo težkih elementov,
kot so kisik, silicij in aluminij, ki sestavljajo 82% zemeljske skorje,
medtem ko je, kot se zdi, 97% vesolja sestavljeno iz dveh najlažjih
elementov, za katere vemo, namreč iz vodika in helija.
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Ideje o vesolju
Nekateri mislijo, da je vesolje vedno obstajalo in v tem primeru

je vprašanje, kako je lahko nastalo slučajno. Krščanski, judovski in
islamski znanstveniki verjamejo, da je Bog ustvaril vesolje. Vzhod -
ne religije, kot hinduizem in budizem imajo različne ideje in pred-
loge za ponavljanje ciklov tokom časa. Pred stoletji je bilo vse vrste
špekulacij o naravi vesolja. 

Potem se je pojavilo več intelektualnih velikanov, kot je bil Isaac
Newton, ki je opisal zakone gravitacije in gibanja, ki so pojasnili gi -
banje zvezd. Njegovo delo je imelo velik vpliv na mišljenje njego -
vega časa. Znanstveniki so pokazali, da je skrivnostno vesolje raz -
ložljivo in predvidljivo, kot so tudi mnoge druge stvari. Zdelo se je,
da je Bog manj potreben. Ker se je vse pojasnjevalo, so obstajali
celo predlogi, da je delo fizikov morda končano. Ampak vse ni osta-
lo tako razložljivo zares dolgo. Kvantna teorija in teorija relativnos-
ti sta vse to spremenili. Upoštevali bomo kratek razvoj teh idej, saj
zagotavlja koristen vpogled v to, kako znanost deluje.

Resne težave so se začele pred stoletjem, ne na področju zvezd,
ampak z drobnim submikroskopskim svetom njihovih atomov in
ener  gije, ki jo oddajajo. Področje raziskovanja imenovana kvantna
teorija se ukvarja s koncepti, ki so včasih iskreno rečeno, skoraj
srhljivi v primerjavi z našim običajnim vzročno-posledičnim veso -
ljem, ki ga intuitivno imamo za normalnega.

Kvantna teorija, ki jo je formuliral Max Planck (1858-1947)
predvideva, da nekatere fizikalne količine lahko prevzamejo samo
do ločene opredeljene vrednosti, vendar ne tudi vrednosti med
njimi. Torej elektroni bi se lahko v nekaterih pogledih obnašali kot
valovi, v drugih pa kot delci. Nekateri rezultati so bili predvidljivi,
vendar le na statistični ravni, ko skupaj opazujemo številne dogod-
ke. Toda na individualni osnovi, veljavne napovedi niso bile mogoče.
Eden od velikih konceptov, ki so nastali iz teh študij, je bil Načelo-
Princip nedoločnosti Wernerja Heisenberga. To načelo pravi, da ne
morete natančno vedeti in položaj in moment (hitrost, pomnožena
z maso) delcev. Vse to so bila plodna tla za filozofske špekulacije,
vključno z koncepti, da ne obstaja resnična kvantna realnost, ali da
je nepredvidljivost kvantne teorije temelj naše svobode izbire. Pre -
viden zaključek je, da je še veliko tega, kar se moramo naučiti o
čudnem svetu kvantne teorije. Nihče, ki trdi, da v celoti razume
kvantno teorijo, nima prav! Pa vendar je ta koncept je zelo ploden
v razvoju eksotičnih naprav kot so laserji in superprevodni magneti,
in se široko uporablja v modelih razvijajočega se vesolja. 

Eden najboljših rezultatov je širitev človekovega filozofskega
pogleda na svet. On nam pomaga dojeti, da realnost niso le
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prepros te ideje, ki jih razumemo; treba je upoštevati tudi tisto
negotovo in nepredvidljivo. 

Prav tako zmedena, glede na način, po katerem po navadi vidi-
mo stvari, je teorija relativnosti. Ta teorija, ki jo je formuliral Albert
Einstein (1879-1955), eden največjih genijev našega časa, se je iz -
ka zala za zelo koristno. Einstein, rojen v Nemčiji in šolan v Švici, je
trdno verjel v Boga, vendar ne v takšnega Boga, kot ga po navadi
imajo v mislih Biblijsko verujoči ljudje, Stvarnika, ki sodeluje v na -
šem osebnem življenju. Za Einsteina so Boga predstavljali dosled-
nost, red in skladnost vesolja. To se odraža tudi v njegovi znameniti
izjavi, da "Bog ne meče kocke."

Podal je to izjavo, ko je ugovarjal nekaterim glede negotovosti
kvantne teorije.

Po teoriji relativnosti, se ne morete premikati hitreje od hitrosti
svetlobe, in hitrost svetlobe v vakuumu je vedno enaka, ne glede
na gibanje ali smer bodisi vira ali opazovalca. Vendar pa je slika
morda še bolj zapletena. Na primer, nekaj nedavnih ugotovitev ka -
že, da morda je nekaj razlik v hitrosti svetlobe, ali z njo tesno po -
vezanimi dejavniki.12 V teoriji relativnosti se mnogi drugi fizikalni
dejavniki lahko dramatično spremenijo, vendar jih mi običajno ne
opa zimo, ker so v našem normalnem območju opazovanja in spre-
membe tako majhni. Vendar pa, če potujete s hitrostjo, ki je blizu
svetlobni hitrosti, bi opazili, da se ure upočasnijo, skrajša trajanje
in teža poveča. S hitrostjo svetlobe bi masa teoretično morala biti
neskončna, kar postavlja omejitve glede na hitrost, s katero lahko
karkoli potuje. Po teoriji relativnosti lahko kozmos(vesolje) postane
izkrivljen, masa se lahko spremeni v energijo in energija v maso,
kot je prikazano v znanem izrazu E = mc2.

Številna opazovanja potrjujejo veljavnost relativnosti. Čas bi
mo ral teči počasneje v bližini masivnih teles, in zares je tako. Zelo
natančne ure gredo hitreje na vrhu vodnega stolpa kot pa pri nje-
govem dnu, kjer so bližje masi Zemlje. Takšne razlike se lahko
upoš tevajo pri naših čudežnih sistemih za globalno določanje po lo -
žaja, (GPS), da se jim poveča natančnost.13 Ugotovilo se je, da
velike mase, kot je naše Sonce upogibajo svetlobo, kakor teorija
relativnosti to tudi predvideva. Z uporabo atomskih ur, postavljenih
v letala, je mogoče odkriti drobne učinke relativnosti, čeprav letala
potujejo z eno samo milijoninko hitrosti svetlobe.14 Čim hitreje po -
tujete v prostoru, počasneje naj bi se starali.

Lahko bi potovali zelo hitro v vesolju več tednov in po vrnitvi na
Zemljo bi ugotovili, da so minila že mnoga leta in da so vaša druži-
na in prijatelji, ostareli ali pomrli.15

Ali relativnost negira Newtona in njegove skrbno ustvarjene for-
mule nebeške mehanike? Ne, marveč dodajajo novo dimenzijo delu
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Newtona in še posebej se uporabljajo za ekstremne pogoje. Kon -
cepti Newtona še naprej delujejo na naši običajni ravni izkušenj in
za gibanje sončnega sistema, razen majhnega problema s planetom
Merkur, ki se bolje pojasni z relativnostjo. 

Relativnost lahko v prihodnosti nadomestijo drugi, bolj napredni
koncepti; vendar pa služi, da se pojasni veliko stvari, in že leta se
bistveno potrjuje presenetljivo dejstvo, da se čas lahko spreminja.
Nekateri raziskovalci celo menijo, da čas ne obstaja realno; to je
samo nekaj, kar si predstavljamo. Ampak to je še vedno uporaben
koncept, vsaj za našo Zemljo, in je bolje, da pričnemo z delom pra -
vočasno!

Širjenje vesolja in Veliki pok
Na začetku prejšnjega stoletja je ameriški astronom Vesto Sli -

pher proučeval svetlobo, ki prihaja iz galaksij in ugotovil podatke,
ki kažejo, da se nekatere galaksije oddaljujejo od nas z neverjetno
hitrostjo 1000 kilometrov na sekundo. Eden od načinov, na katere
izračunavamo, kako hitro se galaksije odmikajo je opazovanje svet-
lobnega barvnega spektra njenih atomov kako spremeni normalno
obliko.

Kolikor večji je ta premik, toliko hitreje se galaksija premika. Ta
ugo tovitev temelji na splošnem Dopplerjevem učinku, ki ga pogos-
to opazimo, ko rešilec z zavijajočo sireno potuje proti nam, in nato
od nas. Višina tona sirene dramatično pade, ko se avto pomika mi -
mo nas, in čim hitreje se avto premika, večje so spremembe v višini
tona ali frekvenc zvočnih valov. Ko reševalno vozilo hiti proti nam,
so zvočni valovi relativno "stisnjeni" in višina tona je večja; ko se
oddaljuje, so oni "podaljšani" in zvok je nižji. Svetlobni valovi se v
nekaterih pogledih obnašajo kot zvočni valovi iz reševalnega vozi-
la; hitreje kot se zvezde premikajo k nam ali proč od nas, večje je
povečanje ali zmanjšanje frekvence, ko se ti svetlobni valovi stis-
nejo ali iztegnejo iz svojega vira. Pogostost svetlobnih valov je to,
kar določa barvo svetlobe. Na primer, ugotovili smo, da ima modra
svetloba višjo (hitrejšo) frekvenco kot rdeča. Torej, če je normalen
potek spektralnih črt pomaknjen proti rdeči strani (nižja frekvenca)
spektra, to pomeni, da se zvezda oddaljuje od nas; če se premika
proti modri strani (višja frekvenca), se zvezda premika proti nam.

Izkazalo se je, da oddaljene galaksije označujejo premik v smeri
rdeče, kar se imenuje rdeči premik. To se razlaga tako, da se one
odmikajo od nas, nekatere s hitrostjo 50 tisoč kilometrov v sekun-
di. Te razlage so veliko bolj zapletene, kot je to le navaden rdeči
premik. Nekateri zelo močni dokazi, se ne strinjajo z rdečim pre-
mikom; Nekateri govorijo o utrujenosti svetlobe na velikih razdal-
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jah; predlagana so tudi druga alternativna pojasnila,16 toda danes
prevladujoče mnenje teži izključiti takšne razlage.

V dvajsetih letih 20. stoletja je znan astronom Edwin Hubble
pro učeval galaksijo s pomočjo novega 100-palčnega teleskopa na
gori Wilson (Mount Wilson), v Kaliforniji. Ugotovil je, da se galak -
sija, čim dlje je, se tudi tem hitreje oddaljuje. To se imenuje Hub -
blov zakon. 

To je dodalo še več spletk k tedaj aktualnemu vprašanju, kaj se
v resnici dogaja v vesolju. Hubble je ocenjeval razdalje na osnovi
tega, kako svetle so določene standardne astronomske značilnosti,
ki nekoliko spominja na izračunave oddaljenosti sveče na osnovi
njenega sijaja. Ta metoda se ni izkazala za zelo točno, ker vse zvez -
de ne svetijo enako močno. Astronomi zdaj merijo razdaljo zvezd s
pomočjo svetlobe s pomočjo tako imenovanih cefeidnih (Eng. Ce -
pheid) spremenljivih zvezd.

Ugotovili so, da nekatere zvezde posebnega sija bledijo in sijejo
v točno določenem časovnem obdobju. Z merjenjem, kako dol go je
spremenljivo obdobje take zvezde, izvedo, kako je zvezda normalno
svetla in nato lahko izračunajo razdaljo do galaksije, ki vsebuje to
zvezdo.

Evolucijski znanstveniki so poskušali ugotoviti točno starost
vesolja, s predpostavko, da je nastalo kot zelo malo in so računali,
koliko časa bi trajalo, da bi se razširilo na sedanjo velikost.

Novejše ocene starosti vesolja se gibljejo med 10 do 15 milijard
let. Ideja, da se vesolje hitro širi je resno vnesla dvom v tradici o -
nal ni pogled z začetka 20. stoletja. Če se širi, to pomeni, da je v
preteklosti bilo manjše, pred tem še manjše, in na koncu pridemo
do točke, ko začnemo razmišljati o tem, kdaj, kako in zakaj je ve -
solje sploh nastalo. To ima globoke posledice. To pomeni, da vesol-
je ni vedno obstajalo. To pa odpira vrata za vprašanje, kako so stva -
ri sploh nastale in ali je nek superiorni um kot je Bog ustvaril te
stvari; in če ni, kako je sploh kaj nastalo? Vendar ideja o Bogu, ki
ustvari stvari v naravi, je zdaj zelo nepriljubljen pogled v znanosti.
Astronom Robert Jastrow je komentiral, da "ko znanstvenik piše o
Bogu, njegovi sodelavci menijo, da se je bodisi začel ali starati ali
pa noreti.”17 Kljub temu predlog, da je vesolje nastalo nenadoma,
zveni tesno svetopisemskemu poročilu o Bogu, ki ustvarja stvari.

Einstein je zamisel, da ima vesolje svoj začetek, smatral za nes -
miselno in zmotno.18 Preseneča to, da njegove enačbe relativnosti
kažejo na vesolje, ki se širi, ki ima svoj začetek, in na to so ga us -
merjali nizozemski astronom Willem de Siter in ruski matematik
Alexander Friedman, ki je našel tudi eno napako v njegovih izra -
čunih. Einstein je poskušal rešiti problem širjenja ob predpostavki z
novo neznano silo v naravi. Dodal je hipotetično kozmološko kon -
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stanto, ki popolnoma prekliče koncept širjenja in tako daje statično
vesolje. Vendar so podatki Hubble-ovega rdečega premika povsem
prepričljivi, in Einstein je na koncu priznal, da je bila predpostavka
neznane sile največja napaka v njegovem življenju. Paradoksalno
je, da se fiziki spet vračajo k ideji Einsteinove kozmološke kon-
stante, da bi pojasnili nedavne podatke, ki kažejo, da se vesolje
očitno ne samo širi, ampak to počne vedno hitreje. Druge zamisli,
kot je ta, da se vesolje vedno znova širi, nato pa krči v tako ime -
novanem nihajočem vesolju in zamisli o vesolju stabilnega stanja
(Eng. steady state universe), v katerem se nenehno ustvarja nova
materija, se izogibajo vprašanju nastanka vesolja; vendar pa te
ide je prav tako niso široko sprejete. 

Če je vesolje imelo začetek, kaj se je zgodilo v tem pomembnem
trenutku? Ne vemo, vendar pa obstaja nekaj zanimivih idej. Danes
sprejeti model se imenuje Veliki pok (Big Bang). Ime mu je dal bri-
tanski kozmolog Fred Hoyle, ki je bil eden izmed najglasnejših kri-
tikov te teorije. Ta izraz je predstavil kot žalitev, vendar je ta dra -
matični in izrazni termin zaživel. Na splošno, po tej teoriji, je pred
okoli 12 milijard let vsa snov vesolja bila v enem delcu, manjšem
od jedra atoma. Bila je tako majhna, da bi šele 1032 (10 na 32
potenco) takšnih delcev razporejenih drug poleg drugega dalo dol -
ži no enega milimetra;19 Vendar pa je ta delec bil menda zelo težak
in vroč, imel skoraj neskončno gostoto in temperaturo. V prvem ob -
dobju obstoja vesolja, ki naj bi trajalo en 1043 delček sekunde, je
ob stajala tako imenovana singularnost. V tem času so bili pogoji
tako drugačni, da se naši zakoni fizike na njih domnevno ne na -
našajo. Vse podrobnosti so visoko špekulativne. Vesolje se je še
naprej širilo, ko se je hladilo. Za posebej hitro obdobje časa tega
širjenja imenovan inflacija, se predvideva, da se je zgodil med enim
delom 1035-tega dela in dela 1033-tega dela prve sekunde. Obli ko -
vali so se kvarki in ko se je širjenje nadaljevalo, so se oblikovali
protoni in nevtroni. Do časa, ko je bilo vesolje staro nekaj sekund,
so se začela oblikovati jedra nekaterih preprostih atomov. Širjenje
se je domnevno nadaljevalo in zvezde in galaksije so se oblikovale,
ko je bilo vesolje staro približno eno milijardo let. Galaksije so se še
naprej oblikovale in težji elementi so se oblikovali, ko so zvezde
kolabirale-propadle; novejše zvezde in sončni sistemi so si prisvojili
te težje elemente, da se je oblikovala bolj zrela vrsta vesolja. Kaj
se zgodi na koncu vsega tega? Obstajajo različne ideje. V prihod -
nosti se lahko vesolje upočasni in kolabira(se sesuje) v ogromnem
katastrofalnem razpadu, ali se lahko še naprej širi, dokler na koncu
ne postane praznina brez vsakih lastnosti. 

Ali je ta zgodba je res resnična, ali je to fantazija nastala s pre-
veliko dozo znanstvene fantastike? Ali imamo preprosto posla z igro
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velikih števil, ki jih forsira nekaj dominantnih osebnosti, ali pa se
približujemo naši, tako željeni resnici? Big Bang se mora soočiti s
tako mnogo srečnih okoliščin, da ga nekateri imenujejo s smešnimi
imeni, in on zares postavlja pod vprašaj naše normalne koncepte
realnosti; toda enako počne tudi vesolje. Nekateri znani astronomi,
kot so Robert DJestrou,20 ki trdi, da je agnostik in Hugh Ross,21 ki
se imenuje kristjan, smatrata Big Bang za dokaz, da je Bog v začet -
ku ustvaril stvari. Poleg tega citirata Sveto pismo, ki govori o Bogu
kako "širi nebesa" v vsaj petih citatih.22 Ali je Bog lahko uporabil
pos topek, podoben Velikemu poku (Big Bang), ko je ustvaril veso -
lje? Ne vemo. Človek ni odvisen od Velikega poka kot dokaza za
vero v Boga. Kot bomo videli v nadaljevanju, je materija vesolja or -
ga nizirana v tako natančni in večstranski konfiguraciji, da ne glede
na Veliki pok, da je nujen Načrtovalec-Bog.

Angleški astronom Martin Reese modro poudarja, da "teorija
Velikega poka živi nevarno že več kot trideset let."23 Del razloga,
zakaj je preživela je preprosto ta, ker znanstveniki niso predlagali
nič boljšega in delno, ker jo podpirajo nekateri domnevno impre-
sivni podatki, ki pa so medtem že izpodbiti. Stvari, ki jih navajajo,
da gredo v podporo Velikemu poku, vključujejo: 

(a) Dokaze, da se vesolje širi. 
(b) RV tem sevanjemazmerje vodika napram heliju, ki je blizu

temu, kar bi se domnevno pričakovalo od Velikega poka. 
(c) Impresivno mikrovalovno sevanje v ozadju, najdeno v celot-

nem vesolju, ki ima domnevno obliko podobno tej, kar bi pričakovali
od Velikega poka. V tem sevanju so našli nekaj manjših razlik, ki jih
nekateri razlagajo kot odgovorne za nastanek galaksij.

Koncept Big Bang (Veliki pok) ima resne težave, še posebej, če
se misli, da se je ta proces pojavil brez nekakšnega načrtovalca: 

(a) Kako se je natančnost, potrebna za to, kar vidimo, lahko
zgodila slučajno? Upoštevali bomo nekatere podrobnosti še naprej.

(b) Obstaja moteč problem skrivnostne narave temne snovi, ki
ima potencial, da spremeni veliko idej. 

(c) Pomemben je tudi problem singularnosti tekom prvih nekaj
trenutkov Velikega poka, ki po splošnem priznanju, izključuje zako -
ne fizike, kot jih poznamo.

Kozmolog Stephen Hawking, znan predvsem kot zelo produk ti -
ven, čeprav paraliziran zaradi Lou Gehrigove bolezeni (ALS), je sku -
šal zaobiti problem singularnosti in začetka vesolja. On je kombini-
ral dva velika stebra kozmologije, in sicer relativnost in kvantno
teorijo, in dodal koncept  teorije strun, ki se ukvarja z dimenzijami,
ki so izven naših običajnih štirih dimenzij (tri prostorske dimenzije
in ena za čas). On zraven tega vključuje še matematične koncepte
imaginarnega časa in imaginarnih števil25 in predlaga vesolje brez
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omejitev v času in prostoru, brez potrebe po začetku ali koncu.26

Zdi se, da je Hawking nagnjen k vesolju ki "bi preprosto bilo". On
pravi: "Kje je potem mesto za Stvarnika?”27 Njegova stališča niso
široko sprejeta. Hawking včasih govori o Bogu, toda po navadi v ok -
vi ru ocene in ne sprejemanja.

Za nekatere je morda deist.28 Deist verjame v neke vrste Boga,
ki je začel stvari že zdavnaj, zdaj pa ni aktiven v naravi.

V svoji nedavni knjigi The Universe in a Nutshell (Vesolje v ore-
hovi lupini) Hawking tudi predlaga mehanicistični pristop.29 Veliko
kozmologov priznava, da ne vedo, kako se je Big Bang začel; drugi
to skrivnost štejejo kot možni dokaz za Boga.

Nekateri primeri fine skladnosti v vesolju 
Tekom zadnjega četrt stoletja, se je v kozmološki skupnosti raz -

vil čvrst in pomemben trend.30 To je priznanje, da je veliko dejstev
kaže na "ravno pravo" vrsto vesolja, ki tako ustrezno zagotavlja
obstoj življenja, vsaj v nekaterih delih, kot je Zemlja. Zelo malo jih
zanika nenavadno naravo teh fizikalnih parametrov, katerih obstoj
težko pojasnimo z golim naključjem. Tabela 2.1 povzema nekatere
od teh ugotovitev. Morali bi si zamisliti najbolj neverjetna naključja,
da bi upoštevali, da so se ti dejavniki, in včasih tudi njihovi izredno
natančni odnosi, zgodili zgolj po naključju. Mnogi vidijo v tej fini
nas tavitvi v vesolju odtis visoko inteligentnega načrta. Drugi, seve-
da, ne vedo,za kaj pri tem gre, toda zelo malo od njih ne prizna, da
se dogaja nekaj skrajno nenavadnega. 

Nekateri od teh nenavadnih dejavnikov se najbolje razumejo z
verjetnostjo. Številke verjetnosti se včasih zlorabljajo, še zlasti na -
pač ne razlage njihovih pomenov, vendar nam ob pravilni uporabi
lahko dajo zelo točne predstave o verjetnostih, ki so v njih vklju če -
ne. Ni treba biti profesionalni matematik, da dojamete, da če vržete
kovanec, imate možnost ena proti dva , da pade "glava" in pri kocki
je možnost, ena proti šest, da pade s številko pet na vrhu. Če imate
v vrečki eno rumeno frnikolo in 99 modrih, je možnost ena proti
100, da boste izvlekli rumeno frnikolo iz vrečko v prvem poskusu,
brez gledanja.

Verjetnost, ki je pravzaprav možnost, da se nek rezultat zgodi,
dramatično pada, ko upoštevate več neverjetnih dogodkov skupaj.
Da bi matematično pravilno kombinirali neverjetne dogodke, mo ra -
te pomnožiti neverjetnost enega z neverjetnostjo drugega itd.31 Na
primer, možnost, da dobite petico iz enega meta kocke je eden proti
šest; možnost, da bi dobili petico na vsaki od dveh kock je le eden
proti 36 (1/6 x 1/6); za petico na vsaki od treh kock je možnost-
verjetnost ena proti 216 (1/6 x 1/6 x 1/6); za petico na vsaki od
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Tabela 2.1. FINO UGLAŠENO VESOLJE

FAKTOR OPIS

Materija je zelo organizirana v več kot 100 vrstah
ele mentov, ki medsebojno delujejo in tvorijo vse
stva ri, od mineralov planetov do zelo kompleksnih
molekul organizmov. Atomi teh elementov so ses-
tavljeni iz subatomskih delcev, ki imajo zelo natan -
čne lastnosti. Na primer, če je masa protona dru -
gačna samo za tisočinko, ne bi bilo niti atomov niti
elementov.

Element ogljik, tako bistveno pomemben za življe -
nje, ima raven resonance znatno ugoden za njegov
nastanek. Če bi bila stopnja resonance 4% nižja ali
če bi bila stopnja resonance kisika le 1% višja,
ogljika dobesedno sploh ne bi bilo.

Sonce nam zvesto zagotavlja ravno pravšnjo koli či -
no svetlobe in toplote, potrebne za življenje na
Zem lji. Če bi bilo Sonce samo 5% bližje, ali 1% dlje
od Zemlje, na našem planetu ne bi bilo nobenega
življenja.
Močna jedrska sila drži skupaj dele jedra atoma.
Če bi bila ta sila 2% močnejša, ne bi imeli vodika
in zato niti sonca, ne vode, ne življenja. Če bi bila
5% sibkejsa, bi imeli le vodik in nič drugega.

Šibka jedrska sila obvladuje del radioaktivnega raz-
pada atomov. V Soncu, ona nadzira fuzijo vodika v
helij. Če bi bila ta sila le nekoliko močnejša, se he -
lij ne bi formiral. Če bi bila le malo šibkejša, v Son -
cu ne bi ostal vodik.

Ta sila vpliva na naelektrene delce, kot so elektroni
in s tem nadzoruje kemijske spremembe med ato -
mi. Je zelo pomembni sestavni del svetlobe. Če bi
bila samo malo močnejša, bi zvezde kot je naše
Son ce bile rdeče zvezde in mnogo hladnejše; če bi
bila le nekoliko šibkejša, bi bile zvezde izjemno
krat kotrajne vroče modre zvezde.

Gravitacija drži skupaj galaksije, zvezde in našo
Zem  ljo. Natančno razmerje njene moči in moči elek -
 tromagnetnega polja je kritično pomembno. Če bi
ka terakoli teh sil varirala tudi za najmanjšo ko ličino,
bi bilokatastrofalno za zvezde, kot je naše Sonce.

MATERIJA

OGLJIK

SONCE

MOČNA JEDRSKA 
SILA

ŠIBKA JEDRSKA 
SILA

ELEKTROMAGNETNA 
SILA

GRAVITACIJA



štirih kock v enem metu je verjetnost ena proti 1296 (1/6 x 1/6 x
1/6 x 1/6). Z drugimi besedami, če stalno mečete štiri kocke, bodo
vse štiri pokazale petico na vrhu, v povprečju samo enkrat od 1.296
metov. Kombinirane verjetnosti, ki jih najdemo za vesolje, so nep -
redstavljivo manjše. Sledi nekaj primerov neverjetnosti v na šem
ve solju.

Sonce. Življenje ne bi bilo mogoče brez Sonca, saj bi bila naša
Zemlja strašno hladna. Sonce smatramo za normalno stvar in le
red ko kdaj cenimo "blagoslov", ki se kaže, ko nas oskrbuje s toplo-
to in svetlobo. Svetloba Sonca nam skozi proces fotosinteze pri
rastlinah za gotavlja potrebno hrano. Zdi se, da je orbita Zemlje
ravno na pra vem mestu, da nam daje temperaturo, ki jo naše, na
ogljiku zas novano življenje zahteve. Če bi bili bliže ali dlje stran, bi
tempe ra ture na Zemlji bile neznosne. Temperatura na površini
planeta Ve nere, ki je bliže Soncu, je približno 460oC, in Mars, ki je
dlje od Sonca kot Zemlja, je -23oC. Ocenjeno je , če bi bila Zemlja
le 5% bli že ali dlje od Sonca,bi to na njej uničilo celotno življenje.32

Sonce proizvaja energijo s kombiniranjem vodika, da nastane
he lij (Slika 2.2). V procesu fuzije, se okoli 0,7% mase vodika pret -
vori v energijo.33 To je ista vrsta postopka, kot ta, ki se dogaja, ko
eksplodira vodikova bomba, in tako naše Sonce štejemo za nad-
zorovano eksplozijo takšne bombe. Solarna fuzija nam zagotav lja
pravo količino toplote in svetlobe za zelo dolgo časa, in ocenjuje se,
da naj bi trajalo še naslednjih pet milijard let. Sonce je zelo vroče
na površini, in naši modeli kaj se dogaja v njem, kažejo, da je tam
še bolj vroče. Na njegovi površini se stalno pojavljajo dra matične
Sončne pege in plameni in kažejo na njegovo eksplozivno
dejavnost. Zdi se, da je Sonce v ravnovesju med silo gravitacije, ki
vleče njegovo hladno površino k notranjosti in zunanjega tlaka, ki
izvira iz jedrske aktivnosti v notranjosti Sonca. Te sile, zlasti njihove
temeljne stalne vrednosti so, kot bomo videli dalje, zgleda na zelo
kritičnih ravneh. 

Izvor ogljika. Ogljik je izredno vsestranski element, ki tvori ke -
mično "hrbtenico" življenja na Zemlji; Natančneje, organske mole -
kule najdene v živih organizmih, vključno z DNK, beljakovine, oglji -
kovi hidrati in maščobe. Izkazalo se je, da obstaja pomembno nak -
lju čen splet okoliščin, naklonjen obstoju tega bistvenega elementa.
Ko so kozmologi prvikrat proučevali formiranje elementov, s fuzijo
v zvezdah, so opazili, da te reakcije favorizirajo samo najmanjše
količine ogljika, a vendar je ogljik četrti najpogostejši element v
vesolju! Britanski znanstvenik Fred Hoyle je predpostavil, da mora
ogljik imeti posebno raven energetske resonance, ki olajša njegovo
formiranje iz kombiniranja jedra atomov helija in berilija. Re so -
nanca je zlaganje različnih dejavnikov (ravni energije in točke
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delovanja), ki dopušča, da se stvari zgodijo. To je nekako tako, kot
dober zamah palice za vrženo žogo v baseballu. Tako tudi pravi nivo
resonance pomaga tvoriti nove atome. Resonanca močno poveča
možnost, da berilijevo jedro, ki tvori dve helijevi jedri, kombinira z
drugim helijevim jedrom, da bi se formiral atom ogljika(slika 2.2)
.Brez te resonance bi helij in berilij preprosto še naprej obstajala in
se obnašala normalno, kot da se ni nič zgodilo. Ko so Hoyle-ovi
kolegi na Kalifornijskem tehnološkem Insititutu (California Institute
of Technology) poiskali nivo resonance ogljika, je bil ravno takšen,
kot ga je Hoyle predvidel. Eden od njih, Willy Fowler, je kasneje
dobil Nobelovo nagrado za svojo študijo na tem področju.

Naslednji element v tem domnevnem nizu sinteze bi bil kisik, ki
bi nastal z dodajanjem enega jedra helija ogljikovemu jedru (slika
2.2). Izkazalo se je, da ima ogljik nivo resonance tik izpod tega, kar
se proizvaja, tako, da se malo ogljika spremeni v kisik, in tako pot -
rebni ogljik preživi. John Barrow iz Astronomskega centra Univerze
v Sussexu (Astronomy Center Univerze v Sussexu) imenuje to "sko -
raj čudežno".43 Izračunano je, da v primeru, da je raven resonance
ogljika 4% nižja, ali pa, da je raven resonance kisika 1% višji, oglji-
ka dobesedno sploh ne bi bilo.35 Po mnenju nekaterih se zdi, kot da
je Bog še posebej vzljubil atom ogljika! 

Hoyle-ovo pomembno predvidevanje in eksperimentalni dokaz,
da je to bilo točno, je eden od najpomembnejših dogodkov v koz-
mologiji, ki se po mnenju nekaterih, "ne more biti precenjen".36 Ti
dogodki kažejo, kako znanost lahko predvideva. To je znanost v
svo jem najboljšem pogledu, znanstveniki pa si prizadevajo zago-
toviti, da se takšni dogodki ne prezrejo. Sam Hoyle, ki zavrača idejo
Boga in biblijsko religijo, je bil nekoliko presenečen nad temi rezul-
tati. Izjavil je, da "zdravorazumska razlaga dejstva kaže, da se je
en super razum poigral s fiziko, kot tudi s kemijo in biologijo in da
v naravi ni slepih sil vrednih omembe. Številke, ki se izračunavajo
iz dejstev, so tako presenetljive, da je ta ugotovitev skoraj nes-
porna. "38 Kozmologa kot sta John Gribbin in Martin Reese, katera,
kot tudi Hoyle, ne verjamejo, da je vesolje nastalo z Božjim stvar-
jenjem, so prav tako navdušeni, trdeč da "ne obstaja boljši dokaz v
podporo trditvi, da je vesolje načrtovano za našo korist skrojeno za
človeka".39 Tudi če bi mislili, da je ogljik nastal v zvezdah, kot to
mno gi kozmologi verjamejo, ali po kakšnem drugem postopku, se
je težko izogniti predlogu, da so posebni dejavniki povezani z nje -
govo ključno vlogo v živih organizmih.

Močna jedrska sila. V fiziki poznamo štiri osnovne sile. Moči
nji hovih temeljnih konstant bistveno ustrezajo njihovim funkcijam.
Najmočnejša je močna jedrska sila, ki povezuje kvarke v protone in
nevtrone, in njih v jedra atomov. Na srečo te sile delujejo le na zelo
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kratkih razdaljah v jedru atoma, sicer bi vesolje bilo le brezoblična
masa, ki ga skupaj drži močna jedrska sila, in ne bi bilo posameznih
atomov, zvezd ali galaksij. Zdi se, da mora biti močna jedrska sila
v ozkih mejah, da bi pravilno delovala. Če bi bila 2% močnejša, ne
bi imeli vodika,40 a brez vodika ne bi imeli: Sonca za toploto, vode
ki je bistvenega pomena za življenje in nobenega živega organiz-
ma, katerega organske spojine imajo obilo vodika. 

Če bi bila močna jedrska sila le 5% slabša, bi imeli v vesolju
samo vodik in vse stvari bi bile enostavne in zelo dolgočasne!

Šibka jedrska sila. Ta sila je tisočkrat šibkejša od močne jed -
rske sile. Deluje na določene delcev v jedru atomov in nadzira ne -
katere oblike radioaktivnega razpada atomov. Šibka jedrska sila
pomaga nadzorovati gorenje vodika na Soncu, tako, da to lahko
lah  ko traja dovolj dolgo časa, namesto da eksplodira kot bomba. Če
bi bila malo močnejša, se helij, proizvod fuzije na Soncu, da ne bi
ob likoval, in če bi bila malo šibkejša, v Soncu ne bi ostalo vodika.42

Elektromagnetna sila. Ta sila deluje zunaj jedra atoma in
med sebojno reagira z naelektrenimi delci. Tesno je povezana z na -
čeli, ki urejajo kemijske spremembe. Deluje tako, da vodi elektro -
ne, medtem ko oni krožijo okrog jedra atoma, in ko ti elektroni
spre minjajo orbite, lahko sprostijo nekaj svoje energije v obliki vid -
ne svetlobe. Ta sila je zelo vključena v svetlobo, ki jo dobimo od
Sonca.

Če bi bila malo močnejša, bi bile zvezde, kot je naše Sonce,
rdeče zvezde in preveč hladne, da bi nam dajale potrebno toploto.
Če bi bila malo šibkejša, bi bile zvezde zelo kratkotrajne, zelo velike
modre zvezde,43 in bi imeli veliko toplote, vendar le za kratek čas.

Gravitacija. Za razliko od ostalih treh sil, ki smo jih omenili, je
gra vitacija skrajno šibka. Močna jedrska sila je neverjetnih 1039

krat močnejša od gravitacije. Vendar, za razliko od močne jedrske
sile, ki deluje samo v jedrih atomov, je gravitacija ekstremno
daljnosežna, in manifestira svojo silo privlačnosti celo med galaksi-
jami. Gravitacija drži galaksije skupaj, vodi zvezde v njihovih orbi -
tah, in drži skupaj materijo zvezd. To je skrajno pomembna sila, ki
mora biti prilagojena na zelo natančne vrednosti, da bi nam dala
urav noteženo vesolje.

Fiziki so poskušali vzpostaviti povezavo med štirimi temeljnimi
silami in prišli do tako imenovane velike poenotene teorije, vendar
do sedaj ni prišlo do nobene potrditve o vzročni povezavi gravitaci-
je z drugimi silami. V teh štirih silah smo ugotovili, da je vsaka od
njih, kot je videti, na pravi ravni, za zelo specifično funkcijo, ki jo
izvaja, in za njen odnos s funkcijo drugih sil. 

Eno od zaznanih občutljivih ravnovesij, je natančno razmerje, ki
obstaja med gravitacijo in elektromagnetizmom. Fizik Paul Davies
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je dejal: "Izračuni kažejo, da bi spremembe v moči katere koli od
teh sil le za en 1040-ti del povzročile katastrofo za zvezde, kot je
Son ce."44 Pod takšnimi pogoji, ne bi bilo našega dobrega Sonca, ki
nas greje. En 1040, del je tako majhen del, da si ga je celo težko
predstavljati. Morda nam lahko pomaga pri tem en hipotetični
primer. Recimo, da imate kup lesenih vžigalic, veliko krožno gomilo,
večjo od celotne prostornine Zemlje, ne milijon, ampak več milijon
milijonov-krat, tolikšno, da bi komaj imela prostor med Zemljo in
Soncem.

Vzemimo primer, da bi samo ena od vseh teh vžigalic imela kapi-
co-glavo, vse ostale pa bi bile brez kapice, in da vam je zelo hlad-
no in potrebujete to vžigalico s kapico, da zanetimo ogenj. Vaša
možnost, da bi izvlekli vžigalico s kapico v prvem poskusu je
manjša od 1040. Večja je možnost, da najdete pravo vžigalico, kot
pa da ima gravitacija pravo vrednost.

Kako zanesljive so te številke? Fiziki včasih celo govorijo tudi o
manjših verjetnostih za druge odnose v vesolju, kot je ta v ena pro -
ti 1050, 1060 ali 10100. Pred nekaj leti so takšne številke pomagale
vzpostaviti koncept, da je vesolje res precizno naravnano, in te šte -
vilke so danes splošno sprejete. Vendar je treba opozoriti, da ti
odbitki temeljijo na zelo zapletenih podatkih in pojasnilih in da se
rezultatom včasih tudi nasprotuje. Tudi najmanjše spremembe v
teh silah, ali z njimi povezani dejavniki, lahko korenito spremenijo
zaključke. Na drugi strani pa imamo opravka s tako veliko natan -
čnih razmerjih, da je težko, da ne sklenemo, da obstaja pomemb-
na fina uglašenost našega vesolja. Kako bi lahko štiri zgoraj omen-
jene-sile izbrale svoje ravno prave vrednosti v neverjetnem razponu
od 1039-krat, ki jih imajo od svoje najslabše do najmočnejše; nato
pa imeti ustrezna področja funkcij, v katerih delujejo, vse čisto slu -
čajno, kar je rezultat točno pravilnega vesolja, ki se zdi tako dobro
uglašeno, da podpira življenje?

Masa subatomskih delcev. Omenili smo že, da ima proton v
ato mu veliko večjo maso kot elektron; nevtron je neznatno težji od
protona. Natančnost te neznatne razlike, je ključnega pomena. Ste -
phen Hawking poudarja, da če "ta razlika ne bi bila približno enaka
dvojni masi elektrona, ne bi dobili nekaj sto stabilnih nuklidov (ele-
mentov in njihovih izotopov), ki sestavljajo elemente in so osnova
kemije in biologije."45

Z drugimi besedami, neznatna sprememba v masi protona ali
nev trona, in ne bi imeli kemijskih elementov, kemikov, niti katere
koli večje stvari, kot so planeti, sonca in galaksije. Masa protona ne
sme odstopati niti za eno tisočinko.46

Tridimenzionalni prostor. Mnogo stvari smatramo za normal -
ne, same po sebi. Ena od teh je tudi število dimenzij, ki jih ima
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pros tor; toda zakaj ravno tri? Ne moremo si predstavljati nobene
di men zije-razsežnosti kot točke; ena dimenzija nam daje linijo-črto,
dve površino, in tri trdna telesa. Čas imenujemo četrta dimenzija,
čeprav to ni dimenzija prostora. Teorija strun se predpostavlja tudi
do 11 dimenzij, vendar mnoge od njih zavija v nevidnost in / ali
nepomembnost. Teorija strun ni povsem dosledna in v bistvu ji
manj  ka neposredna izkustvena potrditev.47

Še enkrat, zakaj ima prostor samo tri dimenzije? V začetni kon-
figuraciji vesolja, zakaj nismo končali z dvema ali štirimi, ali veliko
več dimenzij? 

Dvodimenzionalno vesolje bi bilo zelo bizarno-nenavadno. Dvo -
di  menzionalna mačka bi se razcepila (slika 2.3), in niti dvodimen-
zionalna kokoš ne bi ostala skupaj, kaj šele dajala dvodimenzional-
na jajca, za dvodimenzionalna, izjemno ploščato umešana jajca.

Inteligentno življenje s takšno stopnjo kompleksnosti ne bi mog -
lo obstajati v dveh dimenzijah; potrebno mu je tridimenzionalno
vesolje. Izkazalo se je, da so tudi štiri dimenzije (ne vključujoč ča -
sa), prav tako katastrofalne. Sila gravitacije-težnosti drži našo
Zem  ljo v njeni orbiti okoli Sonca namesto da bi odšla naravnost v
vesolje, kot bi se to pričakovalo. V štiri-dimenzionalnem vesolju,
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dimenzijah se ne more obdržati skupaj.



"pla  net ki kroži planet in, ki je upočasnjen-četudi le neznatno – bi
prej pobegnil vse hitreje k Soncu, kot bi se samo premaknil na ne -
koliko nižjo orbito, ... In obratno, planet v orbiti, če bi le malo
pospešil, bi hitro spiralno krenil ven v temo "48 Ta odnos je že dolgo
ugotovljen; teolog William Paley je poudaril, da je to poseben dokaz
Božjega načrta, že dve stoletji nazaj. Izkazalo se je, da bi na atom-
ski ravni, v štiri-dimenzionalnem vesolju, imeli isti problem, ker ne
bi imeli stabilne orbite za elektrone okoli jedra, in "ne bi imeli ato-
mov, kot jih poznamo."

Od kod zakoni narave? Večina znanstvenikov čuti globoko
spoš tovanje napram zakonom narave. Ti zakoni delajo, da je zna -
nost sploh mogoča, razumljiva, lo gič na in popolnoma fascinantna.
Na primer, gravitacija in elektromagnetne sile se podrejajo tako
ime novanemu zakonu obratnega kvadrata. Oni padajo kvadratno z
oddaljenostjo od vira moči. Če podvojite to razdaljo, njihova sila
zna ša le četrtino sile, kot je bila na prvotni razdalji, to pa pojas -
njuje, zakaj svetloba sveče tako hitro postane motna, ko se od nje
oddaljujete. Tudi mnogi drugi zakoni sledijo zelo natančnim in zap -
letenim matematičnim razmerjem. Kako je lahko prišlo do takšne
natančnosti? Od kod zakoni narave, ki pogosto predstavljajo spe -
cifične vrednosti in zapletene odnose? V naturalističnem okviru,
kjer ni Boga, je treba predvideti izredno veliko natančnih naključnih
dogodkov in okoliščin.

Lahko bi se predlagalo, da ti zakoni preprosto izhajajo iz nujnos-
ti po obstoju, vendar je to špekulacija velikih razmer. Zakaj ne
obstajajo le neorganizirane brezoblične mase v vesolju? To je tisto,
kar bi pričakovali od naključnih aktivnosti, vendar to ni tisto, kar
najdemo. Namesto tega najdemo kvarke in vsakovrstne druge sub-
atomske delce, ki reagirajo drug z drugimi in tvorijo več kot sto
organiziranih vrst elementov, ki lahko reagirajo eni z drugimi na
zelo pomembne načine. Te interakcije včasih sproščajo energijo, kot
v primeru Sonca, ali se odražajo z različnimi vitalnimi kemičnimi
spre membami, ki so potrebne za življenje, kot je proizvodnja hor-
monov. Ti zapleteni atomi tvorijo stvari manjše od molekule vode,
in velike kot so Sonce, galaksije in celotno vesolje. Organizacija
snovi je zelo zapletena, usklajena in zelo vsestranska.

Kako je lahko organizirano vesolje nastalo iz nič in se preprosto
zgodilo, da ima zakone, potrebne za svoj obstoj? Vse to zgleda nas -
protno tendenci k neorganiziranosti, ki jo vidimo v naravi. Aktivne
stvari težijo, da se pomešajo, ne pa, da bi postale bolj organizirane.

Ko je dež pade na prah, ali tornado nosi strehe hiš, stvari težijo
da so vse bolj"pomešane". One ne težijo, da bi se organizirale, nič
bolj kot si eksplozija v tiskarni prizadeva za izdelavo slovarja. Ti pri -
meri ponazarjajo nekatere posledice drugega zakona termodina -
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mike, ki poudarja, da spremembe v naravi težijo k neorgani zira nos -
ti, k mešanju stvari, in čim več časa preide, več stvari bo postalo
kaotičnih. Ta dezorganizacija se imenuje entropija. Več stvari se
me ša, večja je entropija, in obratno, bolj ko so organizirane, manj
je entropije. Sam pogosto opažam povečanje entropije na moji mizi
ker knjige, članki, pošta, CD-ji in faks vse bolj prihajajo in se meša-
jo eni z drugimi. V skladu z drugim zakonom termodinamike, je ve -
solje usmerjeno k maksimalni entropiji ali neorganiziranosti, in to
kaže, da je vesolje moralo biti bolj organizirano na začetku, kot pa
je sedaj. Bilo da verjamete, da je vesolje nastalo z Velikim pokom
ali s kakim drugim modelom, Drugi zakon termodinamike kaže, da
vesolje ima svoj začetek in organizatorja. Ker vesolje obstaja "od
večnosti", bi pričakovali, da bi bilo do sedaj zelo neorganizirano,
ven dar je še vedno zelo organizirano, kar kaže na dokaj nedavni
nastanek.

Verjetnost, da bi se organiziranost vesolja lahko zgodila prep ros -
to po naključju, je bila ocenjena in se je izkazalo, da je veliko nižja
od bilo katerih normalno dojetih možnosti verjetnosti. Roger Pen -
rose, fizik-matematik na univerzi v Oxfordu, v smislu verjetnosti
pra vi: "Kakšen je bil obseg vesolja v začetni fazi ... ki jo je Stvarnik
mo ral planirati, da bi zagotovil vesolje, združljivo z Drugim zako -
nom termodinamike in s tem, kar sedaj vidimo? ... Cilj Stvarnika je
moral biti: točnost do natančnosti ene proti 1010(123).”50 je to ne -
ver jetno mala verjetnost. Takšni podatki kažejo, da brez Stvarnika,
organizirano vesolje, kot ga imamo, predstavlja edino možnost, v
primerjavi s številom v katerem številu 1 sledi 10123 ničel.51 Če bi
poskušali napisati to število, in bi dali ničlo na vsak atom v znanem
vesolju, bi ostali brez atomov mnogo prej, preden bi izpisali te ničle.

Vesolje ima le 1078 (10 na 78) atomov. Takšne neverjetnosti bi
morale spodbuditi vsakega, da poišče druge alternative, ne pa golo
naključje, za nastanek vesolja. Mnogi znanstveniki prepoznajo tako
neverjetnost, vendar niso dali nobene druge realistične alternative,
ki bi se ujemale v omejitev materialističnih tolmačenj, ki izklju čuje -
jo obstoj Boga.

Odgovori na dokaze fine nastavitve
Malo ljudi zanika nenavadno naravo podatkov o fini nastavitvi

ve solja, čeprav jo nekateri tudi minimirajo. Seznam nenavadnih
zna čilnosti je veliko daljši kot nekaj primerov, navedenih zgoraj.
Hugh Ross jih našteva nekih štiriinsedemdeset, kot tudi več drugih
parametrov, nujno potrebnih za obstoj življenja.52 Bralec se lahko
o tej temi posvetuje z več literature, ki je v zadnjih desetletjih
postala obilna.53 Ali fina uskladitev pomeni, da obstaja Bog, ki je
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inteligenten Stvarnik vesolja? Ne nujno, po mnenju nekaterih av to -
ritet na tem področju, vendar je njihova organizacija očitno prese -
netljiva. Odgovori na te podatke so raznoliki, fascinantni in pouč ni.
Razpravljali bomo o teh glavnih v treh poglavjih.

Antropično kozmološko načelo. Mnoge ure lahko preživite ob
branju strokovne literature, da bi poskušali razumeti, kaj je antro -
pično načelo (Antropično kozmološki princip), vendar ne pričakujte
nikakršne končne odgovore. Filozof John Leslie to posplošuje na ta
način: "Bilo katera inteligentna živa bitja, ki obstajajo, je mogoče
najti le tam, kjer je inteligentno življenje mogoče.”54 Ta trditev je
očitna sama po sebi, in komaj daje odgovor na vprašanje, kako je
lahko vesolje fino nastavljeno. Dva strokovnjaka na to temo, John
Barrow in Frank Tipler, govoreč o antropičnem principu, predlagata,
da "astronomi želijo pustiti nekaj fleksibilnosti v svoji formulaciji,
morda v upanju, da se lahko njen pomen tako lažje pojavi v pri-
hodnosti.”55 Ta koncept je slabo definiran, različni avtorji ga tolma -
čijo na različne načine, in glavni arhitekt koncepta Brandon Carter
obžaluje, da je uporabil besedo "antropični”, ki se nanaša na člo veš -
ka bitja, v svojem nazivu.57 Antropični princip se včasih zamenjuje
z "antropijskim ravnovesjem" in "antropičnimi naključji", ki se na -
na šajo predvsem na podatke o fino uravnanem vesolju.

Antropično načelo, kot se ga običajno razume, ima vsaj štiri obli -
ke: šibka, močna, participativna in dokončna. Čeprav je te štiri obli -
ke težko definirati, se na splošno šibka oblika osredotoča na dejst-
vo, da morajo biti opazovalci v razmerah, ki zagotavljajo življenje.
Močna oblika poudarja, da mora vesolje imeti prave pogoje, da se
na neki stopnji razvije življenje. Participativna oblika črpa nekatere
ideje iz kvantne teorije in predlaga svojevrstno predpostavko, da je
udeležba opazovalcev ena gibalna sila v vesolju. Končni Antropični
princip gleda v prihodnost, ob predpostavki, da bo informacijsko
procesiranje izboljšalo vesolje do točke na kateri bo še celo naša
zavest ohranjena, da bi tako dosegli neko vrsto nesmrtnosti.

Antropično načelo se včasih uporablja, da poudari naš posebno
privilegirani položaj v vesolju. Vesolje brez življenja ne bi bilo opa-
zovano, in s tem je naša situacija nenavadna in gledamo na stvari
iz izbrane, čeprav omejene opazovalne perspektive. V tem smislu je
to načelo morda do neke mere veljavno, vendar naš nenavadni opa-
zovalni privilegij lahko pomeni tudi posebni dizajn s strani Boga, kar
splošno ni običajna razlaga tega načela. Včasih se na vprašanje fine
nastavite vesolja odgovarja z opozorilom, če stvari ne bi bile tak -
šne, mi ne bi bili tu.58 Ta vrsta odgovora se imenuje “non sequitur;
Odgovor ni povezan z vprašanjem.” To je podobno odgovoru, ki bi
ga dobili v puščavi in vprašali, od kod prihaja voda v oazo, in bi vam
odgovorili, da če te vode ne bi bilo, tukaj ne bi rasla drevesa.
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Čeprav je literatura o Antropijskem kozmološkem načelu obsež-
na,59 je razumljivo, da je to kontraverzen- sporen koncept. Nekateri
znanstveniki in filozofi so ga, ali njegove različne vidike, zlobno ko -
mentirali kot "brez kakršnega koli fizičnega pomena,"60 "obrnil iz -
vir ni argument na glavo,"61 "sploh ne nudi razlage,"62 in "antropi-
jski principi služijo le za zmešnjavo."63 Jasno je, da antropično na -
čelo ni objektivna znanost. 

Pojasnilo mnogih univerzumov-vesolij. Bi lahko obstajala
dru ga vesolja, za katera ne vemo? Bi lahko bile različne vrste vesolij
in veliko njih? To je vse mogoče, in z uporabo zgolj sile številk bi
lahko predlagali, da obstaja neskončno število vesolij, in da ima na -
še vesolje povsem slučajno vse prave lastnosti, ki so potrebne za
življenje. Ta ideja je pritegnila resno pozornost kot odgovor na-fino
uglašeno vesolje, v katerem se nahajamo. Mi smo enostavno v pra -
vem vesolju med mnogimi drugimi. To je neosnovano razmišljanje,
ki mu manjka potrditev. S to vrsto argumenta lahko pojasnite sko-
raj vse, kar si želite, in zato je v bistvu nekoristen. Karkoli najdete,
preprosto rečete, da se je to slučajno zgodilo na ta način, v enem
od več milijard vesolij. Stvarni problem pa je, kje so ti ostali uni-
verzumi-vesolja? Kje so kakršnikoli znanstveni dokazi, da ona
obstajajo? Zdi se, da ni niti enega. 

Vodilna kozmologa, kot sta Martin Riz in Stephen Hawking sta
nekoč previdno pristala na idejo o mnogih univerzumih. Nekateri
povezujejo to idejo z razlago močnega antropijskega principa, med -
tem ko se drugi s tem sploh ne strinjajo. To ni področje, kjer boste
našli kakršno koli strinjanje. Ideja o mnogih vesoljih je gojišče za
mnoga razmišljanja o našem obstoju, življenju in vesolju. Ni težko
zaiti v te fantazije, še posebej, če lahko z njimi pomešate različne
nedokazane realnosti, da bi bilo vse videti verjetnejše. 64 Humorist
Mark Twain (Mark Twain) je dejal: "Nekaj fascinantnega je v zna -
nos ti.Tako dobro služijo, ob predpostavki tako malega vlaganja
dejstev.”65 Morda ni mnogo zgrešil. Obstaja pozornosti vreden ele-
ment previdnosti v aforizmu,da "Kozmologi pogosto zgrešijo, toda
redko dvomijo." 

Obstajajo koncepti drugih vesolj ali drugih mest v našem ve -
solju, kjer življenje ne temelji na ogljiku, kot življenje na Zemlji,
ampak na trdnem vodiku ali tekočem žveplu. In elementi silicija in
bora so priljubljeni kandidati za osnovo drugih oblik življenja, neza-
snovanih na ogljiku. Obstajajo predlogi, da življenje ni potrebno biti
zasnovano na atomih, temveč na močni nuklearni sili ali gravitaciji.
Življenje bi lahko obstajalo v vidu civilizacij, najdenih v nevtronskih
zvezdah. Mogoče kje obstajajo vesolja, katerih narava nam je pov -
sem nerazumljiva, toda naš Sončni sistem je ekvivalent enega
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atoma k mnogo večji shemi stvari. Filozof John Leslie je dejal: "To
so takšne špekulacije, da delajo hipotezo o Bogu zares za možne.”66

Lahko se trdi, da vedno obstaja možnost, da nekje daleč obsta-
jajo vsako vrstna druga vesolja in nudijo vsakovrstne iznajdljive
hipoteze, vendar to ni znanost, temveč le domišljija. V smislu nes -
končnega števila vesolij, kozmolog Hugh Ross primerno komentira;
"Ta predlog je očitna zloraba teorije verjetnosti. Ta predpostavlja
uporabo neskončne velikosti vzorcev, brez kakršnih koli dokazov, da
velikost vzorcev presega število ena."67 Edini vzorec, ki ga pozna -
mo je naše lastno vesolje, in ne zdi se, da obstaja še kak drugi.
Treba je domnevati zares ogromno število vesolj, da bi poskušali
zmanjšati vse te mnoge neverjetnosti, opažene v fino uravnanem
vesolju, v katerem živimo. Tak predlog je resna kršitev znanstve -
nega načela, ki se imenuje Ockhamova britev. To načelo poskuša
zatreti prazno špekuliranje, z zahtevo, da se pojasnila ne množijo
preko tistega, kar je nujno. Predpostavljanje mnogih vesolj je bre-
zobzirna špekulacija, ne pa pazljivo sklepanje temelječe na znanih
dejstvih. 

Fino uglašeno vesolje kaže na oblikovanje-design. Ne morajo biti
točni vsi dokazi fine nastavitve vesolja, in pričakuje se, da se ne -
katere naše interpretacije s časom spremenijo. Vendar pa veliko
število primerov in neverjetna točnost mnogih od njih, kažejo da je
skrajno težko vse to smatrati le kot niz primerov dobre sreče. Poleg
tega, te vrednosti so običajno med seboj tesno povezane. Leslie
upravičeno pravi: "Ena majhna sprememba, in vesolje se sesuje v
tisočinki dela sekunde ali se razpade tako hitro, da kmalu postane
le še plin, preveč redek, da bi ga gravitacija vezala."68 Treba je
spom niti, kot smo to že prej ilustrirali s primeri metanja kocke, da
se pravilni matematični izraz pri kombiniranju več teh verjetnosti,
dobi z množenjem teh vrednosti. To naredi skupno verjetnost za
fino uglašeno vesolje veliko manjšo kot je bilo katera od ločenih
verjetnosti sama za sebe. 

Ali bi se vse to lahko zgodilo po naključju? Koliko od teh finih
nastavitev vrednosti lahko nekako pojasnimo in smo še naprej
prepričani v lastno objektivnost? Ni omejitve temu, kar bomo spre-
jeli. Na primer, lahko se fantazira, da so delci vesolja zgolj po nak -
ljučju nastali pred desetimi sekundami, in slučajno se je zgodilo, da
dobimo konfiguracijo, ki jo opazimo v naravi. Vendar, racionalnost
in želja, da se stvarno najde resnica, nam narekujejo poiščemo
razumnejše alternative. Realnost, ki jo vidimo okoli sebe ni tako
pomanjkljiva. Dokazi, ki jih imamo v ogromni meri, potrjujejo neko
vrsto načrta (zasnove), za fino uglašeno vesolje. Več vodilnih astro -
nomov, kot so Robert Dzestrou ustanovitelj NASA-inega Goddard
Instituta za vesoljske študije in Owen Gingerich iz Smithsonian
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Astrophysical Observatory v Harvardu, sta nagnjena k tolmačenju z
načrtom (dizajnom). Astronom George Greenstein pravi:" Ko preu -
čimo vse dokaze, se nenehno vsiljuje misel, da mora biti vključeno
neko nadnaravno delovanje - ali prej bi rekli, neka oblika službe
nam. Ali je mogoče, da smo nenadoma, brez namere, naleteli na
znanstveni dokaz obstoja Vrhovnega Bitja? Ali je Bog ta, ki je spre-
jel, da je s takšnim predvidevanjem oblikoval vesolje za našo
korist?"69 Del spodbud za takšne sklepe izvira iz prepričanja, da je
blagodejni Stvarnik razodel sam sebe v svetih spisih imenovanih
Sveto pismo. To dviguje žezlo vere, in nekaterim znanstvenikom je
nep rijetno, da mešajo znanost in vero, ne glede na skorajšnjo pop -
lavo dokazov v prid Stvarnika. Vendar, če želimo najti resnico, bomo
morda morali zavreči svoje predsodke, pristopiti podatkom odprte-
ga uma in slediti dokazom, kamorkoli bodo ti vodili.

Zaključni komentarji
Čeprav je vesolje ogromno, ugotavljamo, da je sestavljeno iz

drobnih subatomskih delcev. Vsi ti deli so povezani z zakoni in razn-
imi drugimi dejavniki, ki omogočajo obstoj vesolja, ki lahko podpira
življenje. Natančnost, ki jo vidimo, močno kaže na to, da obstaja
Ob likovalec vesolja (tabela 2.1). Nekateri znanstveniki sprejemajo
to ugotovitev, drugi pa ne. Nekateri so poskušali pripisati obstoj teh
natančnih dejavnikov nekemu meglenemu tipu antropijskega na -
čela, drugi spet množici namišljenih vesolj. Ampak koliko primerov
natančne fine nastavitve bi moral človek najti, da bi priznal, da res
potrebujejo pojasnilo? Če se želi izogniti ugotovitvi, da obstaja Ob -
likovalec, se je mogoče zateči k alternativam-opisanim zgoraj. Ven -
dar pa one v bistvu odvračajo pozornost od skoraj poplave znan -
stvenih podatkov, ki kažejo na to, da je morala neka inteligenca fino
uglasiti materijo in sile vesolja, tako da je on primeren za življenje.
Vsak tak Oblikovalec bi očitno presegel vesolje, ki ga je ustvaril.
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Mikrobi
Gospa bi morala kmalu roditi, in je jokala. Napotena na Prvo kli -

ni ko, a tja ni želela iti. Želela je, da gre na Drugo kliniko. Razložila
je dr Ignazu Semmelweisu (Semmelweis), da je večja verjetnost,
da porodnica umre na Prvi kliniki kot na Drugi. To je zelo vznemir-
ilo Semmelweisa, mladega dežurnega zdravnika na Prvi kliniki. Ali
ima ta gospa prav? Odločil se je, da bo to preučil. Številke so bile
neverjetne.

Ko je gledal bolniško evidenco, je ugotovil, da je v petih letih na
Prvi kliniki umrlo skoraj 2000 žensk, a na Drugi kliniki pa manj kot
700.2 To je bilo v Dunajski Splošni bolnišnici (Vienna General Hos -
pital) v Avstriji, pred stoletjem in pol, ko epidemije strašne porodne
groznice (porodna sepsa=otroška vročica) - vročice niso bile redke.

Prepogosto se je dogajalo, približno štiri dni po porodu, da so
po rodnice padle v groznico in skoraj vedno umrle v sedmih dneh.

Verjeli so, da bolezen povzroča neka škodljiva para-hlapi v zraku
ali težave z materinim mlekom; včasih so kot nadzorni ukrep upo -
rabili svež zrak. Nič od tega ni pojasnjevalo, zakaj na Prvi kliniki
um re skoraj trikrat več mater, kot na Drugi. 

Prvo kliniko so vodili zdravniki, ki so kot del svojega usposablja -
nja in raziskovanja, študirali trupla mrtvih ljudi. Drugo kliniko so vo -
dile babice, ki niso sodelovale v tovrstnih raziskavah (trupel) . Ali bi
to lahko imelo kaj opraviti z dramatično razliko v stopnji umrljivos -
ti? Do pomembne indikacije je prišlo, ko se je eden od kolegov
Sem melweisa porezal, ko je opravljal obdukcijo. 

Na četrti dan je padel v groznico in kmalu po tem umrl.
Obdukcija njegovega telesa je dala enake rezultate kot pri že -

nah, ki so umirale od porodne groznice (sepse)-otroške vročice. Tu
je bil sedaj človek z porodno groznico, čeprav je bilo prepričanje, da
je to le ženska bolezen. Bi bilo mogoče, ko se je urezal, da bi ta ko -
lega imel preveč dotika s telesom ženske, ki je umrla od te strašne
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Poglavje 3

Kako je nastalo življenje?
Pojav življenja, se mi zdi prav tako nerazumljiv, 

kot vedno, stvar za čudenje, vendar 
ne tudi za razlago.1

Franklin Harold, biokemik



bolezni? Semmelweis je uvedel stroge postopke, uporabo klora za
umivanje rok, da bi preprečil prenos tega, kar je imenoval "mrt-
vaški-kadaverski strup" iz teles umrlih na bolnike na Prvi kliniki. 

Rezultati so bili dramatični; stopnje smrtnosti so padle z 20% na
1%. Vzrok toliko smrti je bil ta, da so zdravniki vršili obdukcije
žensk, ki so umrle zaradi porodne groznice, po tem opravljali poro -
de, ne da bi si prej umili roke, in tako prenašali to smrtonosno
bolezen. 

Človek bi pomislil, da je uspeh Semmelweisa bil pozdravljen kot
velik korak naprej, vendar ljudje prepogosto ne gredo tja, kamor jih
vodijo podatki. Čeprav so nekateri sprejeli ugotovitve Semmel we -
isa, jih zdravstvena stroka ni. V bolnišnici je vladalo ljubosumje, pa
tudi težko je bilo priznati, da so zdravniki morda povzročili tako
veliko smrtnih žrtev. Poleg tega so bile tudi bolnišnice, kjer niso
opravljali nobenih obdukcij in so imeli stopnjo umrljivosti tudi do
26%. Ideja, da si umijete roke s klorom, je bila tarča posmeha. Se -
mmelweisov šef na Dunaju, z njim ni podaljšal pogodbe o delu.
Mnogi razpisi so objavljali le ponudbe nižjega delovnega mesta.
Razočarani in potrti Semmelweis je tiho zapustil Dunaj in se vrnil v
rodno Madžarsko in ni kontaktiral niti svojih prijateljev. 

Leta 1861 je Semmelweis objavil rezultate svoje študije o tem,
kako preprečiti porodno sepso- vročico. Poslal jih je mnogim zdrav -
nikom Evrope, vendar ti rezultati niso bili dobro sprejeti. Strokovna
skupnost je verjela, da je bila njegova ideja diskreditirana. Vse bolj
zaskrbljen za mlade matere, ki so umirale, je pošiljal obtožilne
brošure, v katerih obsoja tiste, ki širijo to bolezen. Bil je zelo zaskr-
bljen in še bolj depresiven. Njegova žena se je naposled le strinjala,
da je bil odpeljan v duševno bolnico, kjer je umrl dva tedna pozne-
je, in se s tem pridružil tisočim materam, ki so prav tako bile žrtve
ozkih umov in predsodkov. Odpor proti resnici je lahko strašen. Na
srečo, nekaj let kasneje, je medicina priznala, da je imel Semmel -
weis prav, in zdaj se mu daje dolžno spoštovanje, kot temu, ki je
vodil pot do zmage nad tako smrtonosno porodno sepso-otroško
vročico.

To kar Semmelweis in njegovi sodobniki niso vedeli, je da porod -
no vročico povzroči drobni živi mikrob, podoben tistim, ki povzro ča -
jo "STREP" grlo in škrlatinko (vročica). Peščica znanstvenikov je
odkrila svet drobcenih organizmov, vendar trdna povezava med
mikrobi in nalezljivimi bolezni takrat še ni bila ugotovljena. Danes,
zahvaljujoč dramatičnemu napredku znanosti vemo, kateri mikrob
(klica), povzroča katero bolezen, in veliko knjig se lahko napiše o
enem samem mikrobu.

Mikrobi so zelo kompleksni. Eden izmed najbolj raziskanih mik -
robov je Escherichia coli. Ta se nahaja na številnih mestih, v pre -
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bavnem traktu človeka in živali, in v tleh. Čeprav je po navadi neš -
kodljiv mikrob, so nekatere od njih grozljive klice. E. coli je maj hen
paličasti organizem, tako majhen, da 500 njih postavljenih drug za
drugim, meri en milimeter. Čeprav je zelo majhna klica, smo ugo-
tovili, da je zelo kompleksna. Zunaj ima vsak mikrob za šti ri do
deset podolgovatih spiralnih filamentov (bičkov), ki izhajajo iz tele -
sa, in ga vrteče premikajo. "Motor" v osnovi te migetalke je pod -
robno proučen in je dober primer koncepta nezmanjšane komplek-
snosti, ki jo bomo obravnavali kasneje. Na notranji strani, se okoli
dve tretjini mikroba E.coli sestoji od približno 40 milijard molekul
vode. Preostanek je presenetljivo kompleksen. Pod kompleksnostjo
mislimo na dele, ki so odvisni eni od drugih, da bi pravilno fun kci -
onirali,4 in ne le množico nepovezanih delov.  

DNK (deoksiribonukleinska kislina) je informacijski center, ki us -
mer  ja celične aktivnosti, daje genetsko informacijo, ki v primeru
Esche richia coli kodira več kot 4.000 različnih vrst beljakovinskih
mo lekul. DNK je fina, niti podobna zanka nukleinske kisline, ki je ta -
ko dolga, večkrat zvita, da se prilega v mikrob. V bistvu je ona 800-
krat daljša, od samega mikroba! Nepojmljivo je, kako ta organizem
uspeva dostopati svoji celotni genetski informaciji. Tabela 3.1 prika -
zuje nekatere podrobnosti o sestavi enega E.coli organizma. Belja -
ko vina, ogljikov hidrat (polisaharid), lipid (maščobi podobne snovi),
in druge posebne molekule, sestavljajo okoli 5000 različnih vrst
mo   lekul, od katerih so mnoge pomnožene večkratno, kar daje
skup  no več sto milijonov posebnih molekul v samo enem mikros -
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Tabela 3.1. OCENA SESTAVE ENE ESCHERICHIA COLI CELICE*

Komponenta Število molekul Število vrst molekul

Beljakovina-Protein 2.400.000 4288  
Ribozomi (20.000) (1)
DNK 2 1
RNK 255.480 663
Polisaharidi 1.400.000 3
Lipidi 22.000.000 50
Mali metaboliti i ioni   280.000.000 800
Voda 40.000.000.000 1

*Na osnovi informacij iz: 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 biolo gy, 2nd edition. Washington, DC:
ASM Press, CD version, section 3.



kopskem mikrobu. To kar je nekaj malega, ne pomeni, da je tudi
enos tavno. Za oblike življenja včasih štete za preproste, se je izka -
zalo, da so neverjetno kompleksne. Vprašanje je, kako se je sploh
kdaj lahko organizirala takšna kompleksnost?

Opozorilo: Naslednji štirje odstavki, niso lahki za vprašanja, toda
morali bi razumeti njihov pomen, četudi si ne zapomnite vseh
podrobnosti.

Sama DNK je kompleksna molekula podobna nekoliko zasukani
lestvi.

Podrobnosti enega majhnega dela so prikazane na sliki 3.1. Ta
molekula se sestoji iz osnovnih enot, imenovanih nukleotidi, ki so
sestavljeni iz enega sladkorja, enega fosfata in, najbolj pomembno,
baza, ki daje informacije skozi genetsko kodo, potrebna da se izgra-
di in vzdržuje celica, kot je Escherichia coli. Obstajajo štiri vrste
baz-podlag na verigi DNK: adenin, timin, gvanin in citozin; so krat-
ice A, T, G in C. RNA (ribonukleinska kislina), ki je podobna DNK in
je pomembna za prenos informacij v celico, se namesto timina (T)
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Slika 3.1. Prikaz strukture DNK. Dvojna vijačnica je prikazana na levi in en
raz širjeni del je prikazan na desni. A, T, G, C, predstavljajo, po vrsti, baze
:adenin, timin, gvanin in citozin. S predstavlja sladkor, in P je fosfat. Nukle -
otid je sestavljen iz P, S in enega od A, T, G ali C. Prekinjena črta na desnem
diagramu predstavlja vodikovo vez med bazami ki združuje dva DNK niza. 

Po sliki 3 v Evard R, Schrodetzki D. 1976. Chemical Evolution. Origins 3:9-37.



nahaja uracil (U). DNK Escherichia coli je sestavljena iz 4.639.221
baz.5

Beljakovine so raznovrstne molekule, ki delujejo kot delavci in
kot strukturni deli celice. Zgrajene so iz več stotin enostavnejših
mo lekul ali gradnih blokov imenovanih aminokisline. Obstaja dva -
jset vrst različnih vrst aminokislin v živih organizmih. V beljakovini
so aminokisline pričvrščene konec z koncem kot členi pri verigi ali
kot biseri na vrvici (slika 3.2, levo). Ta veriga je nato večkrat pre -
pognjena, v čemer ponavadi pomagajo posebej velike beljako vin -
ske molelule pravilno imenovane šaperoni-chaperones. Končna obli-
ka beljakovinske(proteinske) molekule je določena s položajem
raznih vrst aminokislin v verigi. Oblika beljakovine je izredno po -
mem bna za njeno funkcijo, in beljakovina deluje pravilno v pravo
vrsto molekule samo, če so morebitne spremembe v vrstnem redu
aminokisline zelo majhne. Ko celica potrebuje določen protein, se
del ustrezne DNK kopira v informacijski RNK molekule. Njih nato
prebere transportna RNK, ki v kombinaciji z molekulami, imenova-
nimi aminoacil-tRNA-sintetaza, ki so specifične za vsako vrsto
aminokisline, postavi ustrezno aminokislino tam, kjer je ta potreb-
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Slika 3.2. Ribosomska aktivnost. Ribosomi se premikajo v desno, da koda
na informacijski RNK sovpada z kodo na prenosni RNK, ki ima ustrezno -
aminokislino za to kodo . Aminokisline se spajajo v ribosomu in se pojavlja-
jo kot beljakovinska veriga molekul prikazanih na levi strani .

Na podlagi Slike 4.6 v Harold FM. 2001. The way of the cell. Oxford, New York: Oxford University
Press.



na v beljakovini, ki se sestavlja. To se zgodi v visoko specializiranih
strukturah imenovanih ribosomi (Slika 3.2), kjer se dodajajo ami -
no kisline s hitrostjo tri do pet v sekundi. Ribosomi sami so kom-
pleksni, sestavljeni iz približno 50 različnih beljakovinskih molekul,
in mnogo RNK. V enem organizmu Escherichia coli se nahaja
20.000 ribosomov.

Kako se izbira ustrezna aminokislina, ko se ustvarja beljakovin-
ska molekula? To se naredi skozi najpomembnejšo genetsko kodo,
pri kateri formirajo A T C in G baze DNK, in A U C in G baze RNK.
Računalniki delujejo z uporabo samo dveh vrst osnovnih simbolov;
nasprotno pa živi organizmi uporabljajo štiri vrste baz-podlag.
Potrebne so tri baze,da se kodira ena aminokislina.

Na primer, v RNK, GAU kodira aminokislino glicin in CGC kodira
aminokislino arginin. Ta trojček, ali enota, baza ki kodira aminok-
islino se imenuje kodon; kodoni za dvajset različnih vrst aminokislin
so navedeni v tabeli 3.2. Obstajajo tudi kodoni za začetek in usta -
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Tabela 3.2. GENETSKA KODA

PRVA DRUGA ČRKA TRETJA
ČRKA     U C A G ČRKA

Fenilalanin Serin Tirozin Cistein U
U Fenilalanin Serin Tirozin Cistein    C

Levcin Serin Stop Stop      A
Levcin Serin Stop Triptofan  G

Levcin Proline Histidin Arginin     U
C Levcin Proline Histidin Arginin     C

Levcin Proline Glutamin Arginin   A
Levcin Proline Glutamin Arginin     G

Izolevcin Treonin Asparagin Serine    U
A Izolevcin Treonin Asparagin Serine    C

Izolevcin Treonin Lizin Arginin   A
Start, metionin Treonin Lizin Arginin   G

Valin Alanin Aspartat Glycine   U
G Valin Alanin Aspartat Glycine   C

Valin Alanin Glutamat Glycine   A
Valin Alanin Glutamat Glycine   G

Da bi našli kodo (kodon) ene aminokisline, najdite njeno ime na tabeli
in sledite ustrezne stolpce in vrstice za prvo, drugo in tretjo črko. Če že -
li te. Na primer, kode za glutamin so CAA in CAG.



vitev procesa "premičnega traku", ki ustvarja beljakovine. Ker
obstaja 64 možnih kodonov in le 20 vrst aminokislin v živih orga -
nizmih, več različnih kodonov oblikuje isto aminokislino. Uporab -
ljajo se vsi možni kodoni.

Dovolj podrobnosti. Še bi lahko naštevali, stran za stranjo,
opisovali še veliko celičnih sistemov, podobnih sistemu proizvodnje
beljakovin. Zdaj že dobivate predstavo o tem, da je mikrob precizen
in izredno zapleten sistem. Vse dokler je Escherichia coli živa, ona
funkcionira z več tisoč kemičnih sprememb, katere skupaj imenuje-
mo metabolizem in še proizvaja več mikrobov, kot je sama. 

Organizmi kot so Escherichia coli so med najenostavnejši obsto -
je čimi življenjskimi oblikami. Virusi, ki so mnogo manjši, se ne šte-
jejo za žive organizme. So samo brez življenjska kombinacija DNA
ali RNA, in beljakovine. Oni se ne morejo sami razmnoževati, in
tako ne bi mogli biti prve oblike življenja na Zemlji. Njih podvojijo
kompleksni sistemi živih celic, ki jih virusi naselijo. Obstajajo števil-
ni mikrobi (Mycoplasma) približno desetkrat manjši od Escherichia
coli, ki so najmanjše oblike neodvisnega življenja.6 Ti organizmi ni -
so tako podrobno proučeni, vendar vemo, da imajo nekateri več kot
pol milijona baz v svoji DNK, ki kodirajo skoraj 500 različnih vrst
beljakovin, ki opravljajo številne posebne funkcije. Če je življenje
na Zemlji nastalo samo po sebi, kako so se vsi pravi deli kdaj spojili
po naključju za izdelavo prvega živega organizma?

Bitka okrog spontanega nastanka 
Kemik pionir van Helmont (1579-1644) je dal formulo za izde la -

vo miši. Če shranite umazane stare cunje s pšenico in sirom na pod-
strešju, boste tam kmalu našli miši! Ta eksperiment še vedno de lu -
je, vendar več ne verjamemo, da se lahko miši spontano pojavijo
same od sebe. Od antičnih časov običajno do nedavnega, se je
smatralo, da enostavni organizmi nastanejo spontano iz nežive
materije.

Ta proces, imenovan spontani nastanek, se je lahko demonstri-
ral s preprostim znanstvenim opazovanjem. Zanikati ga, je pome -
nilo zanikati stvarnost. Črvi so se preprosto pojavljali v jabolkih in
spomladi so se v blatu pojavljale žabe. Nadalje, bilo je nekaj od -
vrat nih organizmov, kot so trakulje, in trdilo se je, da jih Bog nikoli
ne bi ustvaril in zgleda, da spontano nastajajo v telesih ljudi. Malo
znanstvenikov je zagovarjalo današnje stališče, da so ti paraziti
degenerirane forme prvotno ustvarjenih živih organizmov.

Smatralo se je, da se enostavni organizmi razvijajo čisto sami od
sebe, na mestih, kjer jih najdemo. Zdaj vemo, da vsa živa bitja,
mo rajo izhajati iz drugih živih bitij. Bitka glede tega vprašanja je bi -
la ena izmed najbolj pogostih v znanosti in je trajala dve stoletji.
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Eden od zgodnjih udeležencev v tem boju je bil italijanski zdrav -
nik Francesco Redi (1626-1697). Že dolgo je opažal, da se ličinke
muh razvijajo na pokvarjenem mesu. To je bilo v času, ko nismo
imeli hladilnikov in gnitje hrane je bila znana stvar. Ampak od kje
izvirajo te ličinke? Redi se je odločil, da poskusi proizvesti ličinke v
ostankih več vrst živali, vključno kače, golobi, ribe, ovce, žabe,
jeleni, psi, jagenjčki, zajci, koze, race, gosi, kokoši, lastovke, levi,
tigri in bivoli. Bil je presenečen, ko je videl, da je ne glede na to,
katero vrsto ostanka živali je uporabil, je ugotovil vedno isto vrsto
ličink ali muh. 

Vedel je tudi, da poleti lovci zavijejo s platnom meso svojega
ulo va, da bi ga ohranili. Bi bilo mogoče, da ličinke izvirajo iz muh in
se spontano ne ustvarjajo v mesu? Da bi to testiral, je pustil meso
gniti v odprtih kozarcih in tudi v kozarcih prekritih z gazo, ki je
ščitila pred muhami. Ker se ličinke niso formirale na mesu, ki je bilo
zaščiteno od muh, je ugotovil da se ne pojavljajo spontano, temveč
izvirajo od muh. 

To ni razrešilo spora. Nekatere ideje počasi umirajo. Po Rediju so
se vključili tudi drugi znanstveniki. Medtem ko je spor divjal, pos -
kusi, ki so vključevali tudi segrevanje raznih vrst organskih "juh" na
različnih temperaturah v odprtih in zaprtih posodah, so dali nas pro -
tujoče si rezultate. Včasih so se organizmi pojavljali, včasih spet ne.

Vprašanje, ki je postalo važno je bilo, ali je za življenje potreben
dostop zraka. Čudno, ampak ideja, da življenje lahko nastane spon-
tano je bila bolj sprejeta v 19. stoletju kot v Redijevem času.7 Res -
nica je nazadovala. 

Potem je Louis Pasteur (1822-1895), velja za enega največjih
znanstvenikov vseh časov, prišel na tisto, kar mnogi smatrajo za
smrtni udarec za idejo spontanega nastanka. Skrajno kompetentni
in produktivni Pasteur je delal na množici raznih znanstvenih pro-
jektov. Rešil je industrijo vina v svoji rodni Franciji, z dokazom, da
mikrobi povzročajo kvarjenje vina, nato pa odkril tudi metodo za
ohranjanje vina le z uporabo zmerne toplote, ki ubija mikrobe škod -
ljivce, vendar ohranja okus vinu.

To je enak postopek, ki ga uporabljamo za mleko in se imenuje
pasterizacija. Razvil je tudi metodo cepljenja proti antraksu in
steklini, in se je vključil v bitko okrog spontanega nastanka.

Z uporabo spretno načrtovanih eksperimentov, je lahko odgovo-
ril na razne argumente teh, ki so zagovarjali spontani nastanek. Z
uporabo ploščatih steklenic, z zavitimi cevmi, je lahko dokazal, da
"juha", ki se pravilno segreva ne ustvarja življenja, čeprav ima
odprt dostop do zraka. V svojem običajnem ognjevitem slogu, je
Pasteur izjavil: "Nikoli se nauk o spontanem nastanku ne bo opo-
mogel od smrtnega udarca tega enostavnega eksperimenta."8
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Ampak Pasteur se je zmotil! Čeprav so njegovi poskusi jasno
pokazali, da življenje lahko nastane samo iz drugega življenja, in
čeprav so to stališče potrdili tudi mikrobiologi in medicina, so se na
obzorju pojavile še druge ideje. V Angliji je leta 1859 Charles Dar -
win pravkar objavil svojo slavno knjigo O nastanku vrst, katera je
trdila, da so se napredni organizmi postopoma razvijali iz pre-
prostejših s procesom naravne selekcije, v katerem so prilagojeni
organizmi preživeli tiste manj prilagodljive. Na koncu je to povsem
vneslo zmešnjavo v vprašanje spontanega nastanka. Darwin ni
zagovarjal spontani nastanek v svoji knjigi O nastanku vrst; V
bistvu je v kasnejših izdajah pisal, da je življenje "prvotno vdahnil
Stvarnik".9 Vendar pa je njegov pristop ponovno odprl vrata spon -
tanemu nastanku, ker če so se napredni organizmi lahko razvili iz
enostavnih oblik življenja sami od sebe, zakaj tudi življenje ni mog -
lo nastati samo od sebe? Kasneje je Darwin izrazil zanimanje za
spontani nastanek s predlogom, da bi "v nekem toplem malem rib-
niku" lahko nastale beljakovine "pripravljene podrediti se še bolj
kompleksnim spremembam.”10 To stališče se je dobro ujemalo z
vedno večjim interesom za naravoslovna (mehanična) pojasnila.
Ta ke razlage so težile, da odpravijo kakršno koli potrebo po Bogu v
naravi. 

Nobeden od znanstvenikov tistega časa, vključno Semmelweisa,
Pasteura in Darwina, ni imel najmanjše predstave o tem, kako kom-
pleksne so celo najmanjše vrste organizmov. Če bi to vedeli, je
vprašanje ali bi evolucija sploh kdaj bila sprejeta, kot je. V Franciji
je bilo malo podpore sekularnim Darwinovim idejam. Nacionalistični
interesi so pripomogli, da je Francoska akademija znanosti trdno
sta la za Pasteurjem. Znanstvena skupnost se je končno odločila, da
sledi čudni poti zavrnitve spontanega nastanka organizmov, ki živi-
jo sedaj, sprejeli pa so ga za prvi organizem, ki se je pojavil na
Zemlji pred več milijardami let nazaj. Ta proces se imenuje kemična
evolucija.

Kemična evolucija 
Na začetku 20. stoletja, ko je evolucija postajala sprejeta, se je

zanimanje osredotočalo tudi na to, kako je življenje nastalo popol-
noma samo od sebe.

Nedvomno je to najbolj skrivnostni problem, s katerim se bio loš -
ka evolucija sooča, in mnogo jih je poskušalo odgovoriti na njega.
Do leta 1924, je znani ruski biokemik A. I. Oparin predlagal scena -
rij, po katerem lahko anorganske in organske spojine tvorijo kom-
pleksne organske spojine, in one potem preproste organizme.V
Angliji je popularni genetik in biokemik D. B. S. Haldane delal na
nekaterih istih idejah. Drugi so dodajali podrobnosti, in koncept, da
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je življenje v davnini nastalo samo od sebe, v tem, kar se pogosto
imenuje "topla organska juha "je postal predmet resne obravnave.

Leta 1953, je Stanley Miller delal v laboratoriju nobelovca Harol -
da Arija (Urey) na univerzi Chicago, in je poročal o zelo važnem
poskusu, ki je postal ikona za zagovornike spontanega nastanka. Ta
poskus je načrtovan tako, da simulira tiste pogoje na Zemlji, za
katere se domneva, da so obstajali še preden je nastalo življenje in
kar bi lahko pripeljalo do nastanka živih organizmov. Z uporabo za -
prte kemične naprave, kjer je bil kisik izključen, je Miller izpostavil
mešanico plinov metana, vodika, amonijaka in vodne pare električni
iskri. Aparat je bil opremljen z zaščitno "pastjo" za zbiranje občut -
lji vih organskih molekul, ki bi se morda proizvedle. Po mnogih dneh
je odkril, da so se oblikovale mnoge različne vrste organskih
molekul, vključno tudi nekaj aminokislin, ki jih je sicer mogoče najti
v živih organizmih. Poskus je bil večkrat ponovljen in izboljšan, in
zdi se, da so proizvedene različne vrste aminokislin, sicer najdene
v beljakovinah, štiri od petih baz najdene v nukleinskih kislinah,11

in nekateri sladkorji. Milijoni študentov biologije so se učili o tem
eks perimentu in znanstveniki in učitelji po vsem svetu so ga poz-
dravljali kot dokaz, kako je življenje lahko nastalo samo od sebe.
Pol stoletja je vrela diskusija o pomenu tega poskusa. Dejansko pa
je množica problemov ostala nerešenih. 

Osnovno vprašanje, ki ga je treba razmisliti je to, kako dobro
laboratorijski poskusi predstavljajo to, kaj se je zares zgodilo na
zgodnji Zemlji. Kemiki v laboratorijih, ki uporabljajo visoko razvito
opremo in prečiščene kemikalije, morda ne zagotavljajo dobre pri -
mere pogojev, ki so nekoč obstajali na surovi prvobitni Zemlji. Vča -
sih se opazovanja v laboratoriju lahko pravilno povežejo s tem, kar
naj bi se zgodilo v preteklosti, včasih pa se ne morejo. Na primer,
v Millerjevem poskusu so želeni produkti bili zaščiteni v "pasti" pred
uničevalnim učinkom uporabljenega vira energije iskre. Uporaba
zaščitne "pasti" ne predstavlja tega, kar bi se pričakovalo na prvo-
bitni Zemlji.12

Treba je vedeti, da mi tukaj govorimo o prvotni Zemlji, na kateri
ni bilo niti življenja, niti laboratorija, niti znanstvenikov. Ko znan -
stve nik vstopi v laboratorij in opravi poskuse na osnovi svoje inte -
ligence in uporabi informacije in opremo zbrano iz stoletnih izku -
šenj, on dela prej to, kar bi pričakovali od inteligentnega Boga, kot
pa od prazne Zemlje. Na mnogo načinov ta znanstvenik prej pred-
stavlja Božje ustvarjalne aktivnosti, kot pa prvotne naključne-slu -
čajne pogoje. Kemijska evolucija zahteva, da se razne dobre stvari
dogajajo same od sebe, ne pa da jih povzročijo znanstveniki v so -
fis ticiranih-prefinjenih laboratorijih.
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Težave z kemično evolucijo
Morda se vam bo to poglavje zdelo malo preveč tehnično, ven-

dar je zelo pomembno in si zasluži poseben napor. Tudi če ne boste
sledili vsaki podrobnosti, boste vseeno dobili predstavo o njegovem
osnovnem pomenu.

Kje je bila "juha"? Evolucionistom je potrebna vsa "topla or -
gan ska juha", ki jo lahko najdejo. Organizmi so tako zapleteni in
mož nost, da postanejo organizirani sami od sebe, je tako majhna,
da je zares potrebno mnogo "juhe"; čim več "juhe" imate, večja je
mož nost, da se nekje lahko spontano pojavi življenje. Ta postuli-
rana-domnevna juha bi bila skoraj kot neka »župa”, in zakaj ne bi
imela prostornine vseh svetovnih oceanov! Problem je v tem, ker
bi, če bi taka organska juha obstajala na prvotni Zemlji pred več
milijoni let nazaj, takšna da akumulira vse potrebne molekule, bi
pričakovali, da o tem najdemo mnogo dokazov v zelo starih kamn-
inah Zemlje. Tu bi morali obstajati raznovrstni ostanki organske
sno vi, vendar dobesedno ni bil najden niti eden.13 Ideja o izvirni
juhi je postala ze lo priljubljena in se pogosto predstavlja kot dejst-
vo.14 Zato, kot poudarja molekularni biolog Michael Denton, "malo
šokira to, da absolutno ni pozitivnih dokazov o njenem obstoju."15

Potreba po pravi vrsti molekul. Poskusi za proizvodnjo prvih
mo lekul življenja dajejo mnogo drugih vrst molekul, ki so neko-
ristne za življenje. Na primer, v Millerjevem poskusu je proizvedeno
veliko več vrst aminokislin, ki so brez vrednosti za nastajanje bel-
jakovin kot dvajset vrst, ki so potrebni za oblike življenja.16 Proces
ustvarjanja življenja, bi nekako moral ločiti te ničvredne vrste, da
bi mo gel organizirati prve uporabne beljakovine življenja. Težko si
je predstavljati, kako se je to lahko zgodilo samo od sebe. Prav tako
se v teh vrstah poskusov proizvedeta tudi molekuli, kot vodikov
cianid in formaldehid, ki sta zelo strupeni za življenje.

Organske molekule ne preživijo. Da bi se formiralo začetno
živ ljenje, je potrebna velika koncentracija organskih molekul, zlasti
tis tih pravih. Toda, organske molekule se zlahka uničijo, še zlasti z
ultravijolično svetlobo, za katero se predvideva, da je zagotovila
energijo za njihovo formiranje-nastanek. V Kalifornijski raziskoval-
ni korporaciji (California Research Cor po ration), je kemik Donald
Hull izračunal možnost za preživetje najpreprostejše aminokisline,
glicin (NH2CH2COOH) na prvotni Zemlji. Ugotovil je, da bi se 97%
razpadla v prvotnem ozračju, še preden bi dospela do oceana, med -
tem, ko bi preostale 3% bilo uničene. Kompleksne aminokisline, ki
so občutljivejše, bi imele še manj možnosti za obstoj. Torej se lahko
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pričakuje samo skrajno razredčene koncentracije prave vrste
organskih molekul.19

Optični izomeri. Vaša leva roka in vaša desna roka sta si zelo
podobni, vendar so deli razporejeni tako, da nista enaki, temveč sta
zrcalna podoba ena drugi. Organske molekule so prav tako zaple te -
ne tridimenzionalne strukture, ki lahko obstajajo v različnih oblikah,
čeprav imajo enake osnovne vrste atomov in osnovne kemijske
strukture. Te različne oblike podobnih molekul imenujemo izomeri,
in tako kot vaše roke, so tudi oni lahko zrcalna slika drug drugega
(slika 3.3).20 Eden od načinov za prepoznavanje dveh zrcalnih po -
dob molekule je, da se prepozna način, na katerega rotirajo svet-
lobni valovi, ki prihajajo iz polarizirane svetlobe, katere valovi so v
liniji. Če je rotacija v levo, so te molekule tipa L (levo),in če je v
desno, D (dekstro) tipa. Ko se sintetizirajo takšne organske mole -
ku le v laboratoriju, se izkaže, da jih je polovica L in polovica D.
Izjema je amino kislina glicin, ki je tako enostavna, da nima svoje
zrcalne slike. V Millerjevem eksperimentu, je bilo pol aminokislin L
in pol D, in to je tisto, kar bi bilo v prvotni "juhi"21 Toda, ko pogle-
date žive organizme, razen nekaj zelo posebnih molekul, so vse nji-
hove mo le kule L-tipa. Tam ni veliko prostora za zamenjave. Samo
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Slika 3.3. Zgradba D in L-izomera aminokislin. Bodite pozorni, da je razpore -
di tev atomov ene oblike tridimenzionalna zrcalna slika druge oblike. R je ra -
di kal, ki znatno varira v kemični sestavi pri različnih vrstah aminokislin, med -
tem ko je karikaturni del enak za vse aminokisline. 



ena D aminokislina v beljakovinski molekuli bi preprečila, da se
formira v pravo obliko, v kateri lahko pravilno funkcionira.22 Moteče
vpraša nje za evolucijo je: kako so prve oblike življenja, ki so se
oblikovale v "juhi", lahko izbirale za beljakovine ravno L aminok-
isline, iz enake mešanice L in D, v tej "juhi"? In ko se pride do
molekul sladkorja v DNK in RNK, imate isto vrsto problema, le da
so ti sladkorji le D-tipa. 

V preteklih letih so evolucionisti predlagali različne mehanizme,
kot so polarizirana svetloba, magnetizem, učinek etra, itd., da bi re -
šili skrivnost, zakaj se samo L aminokisline pojavljajo v živih sis te -
mih.23 Toda nihče ni rešil tega problema, zato se nove ideje še nap -
rej pojavljajo. Kot možno rešitev se jemljejo še najmanjši odtenki
upanja iz dobro kontroliranih laboratorijskih elementov, ki bi lahko
samo bežno spominjali na bilo kar, bi se res lahko zgodilo v naravi.
Doslej ni dano nobeno realistično pojasnilo te skrivnosti. 

Nastanek velikih molekul. Aminokisline, nukleotidne baze,
slad korji, itd. so relativno enostavne molekule v primerjavi z veliki-
mi molekulami, ki se formirajo pri kombinaciji tvorbe beljakovin,
DNK in RNK. Mi lahko naredimo mnoge enostavne molekule, toda
kako so velike molekule lahko postale organizirane same od sebe?
Tipičen protein(beljakovina) je sestavljen iz okoli sto aminokislin, in
DNK Escherichia coli je ogromna molekula, ki je sestavljena iz več
kot štirih milijonov baz. Spomnite se, da celo najenostavnejše vrste
organizmov, za katere vemo, imajo pol milijona baz v svoji DNK, ki
kodirajo skoraj petsto različnih proteinov.24

Kako se je prvo življenje sploh organiziralo? Organizmom so pot -
rebne beljakovine, da dobimo DNK, in morajo imeti DNK, da bi ses-
tavili beljakovine. Bi lahko bil celoten sistem zgolj posledica nak -
ljučja, medtem ko interakcija med atomi sledi zakonom fizike?
Izračunana je verjetnost, da se oblikuje le ena posebna vrsta bel-
jakovinske molekule, in ta je zelo majhna. Ena studija25 pravi, da
ona manj kot 1 na10190 (4.9 x 10-190). To je neverjetno majhno
šte vilo; Vsaka od 190 ničel zmanjšuje verjetnost desetkrat v pri -
mer javi s prejšnjo ničlo. Toda ali ne obstaja tudi naprej možnost, da
bi se to zgodilo brez inteligentnega vodstva? Čeprav matematiki
včasih definirajo verjetnosti manjše kot 1 proti1050, kot nemogoče,
in se še vedno lahko nekoliko racionalno trdi, da se je enkrat pre-
prosto zgodilo, da dobimo pravo molekulo iz prvega poskusa. Ven -
dar, ko imate enkrat eno beljakovinsko molekulo, to ne pomaga
mnogo; potrebne so vam vsaj stotine različnih vrst za najbolj pre-
prosto obliko življenja. Potem so vam potrebne DNK ali RNK mole -
kule, in so lahko bolj zapletene kot beljakovine, potrebujete pa tudi
ogljikovodike in maščobe (lipide).
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Če se želite sklicevati na naključje in na nevodene naravne pro -
cese, morate razmišljati o več materije, kot je obstaja v poznanem
vesolju, da pridete do določene verjetnosti! Bernd-Olaf Kipers (Kü -
ppers), ki je bil naklonjen k ideji, da so se molekule nekako orga-
nizirale v življenje, je študiral take verjetnosti. On pravi, da "četudi
je vsa materija v vesolju sestavljena iz DNK molekul strukturne
kom pleksnosti bakterijskega genoma (tj mikrobne DNK), z nak -
ljučnimi zaporedji, je možnost, da med njimi najdete bakterijski
genom ali nekaj podobnega enemu od njih, še vedno povsem
zanemarljiva.”27 Čeprav mali del evolucionistov priznava ta prob-
lem, niso dali nobenih verjetnih pojasnil. Potem, na koncu zgodbe
življenja, boste morali razvijati DNK človeka, ki je tisočkrat večji od
DNK mikrobov.28 Imeti morate v mislih, da biološki podatki DNK
mo rajo običajno biti zelo natančni. Spreminjanje le ene amino -
kisline v beljakovino lahko povzroči nesrečo, kot velja za tiste, ki
trpijo zaradi anemije srpastih celic. Ko gre za vprašanje spontane-
ga nastanka življenja, nam racionalnost predlaga da iščemo druge
možnosti, ne pa naključja. Prav tako bi lahko verjeli tudi v čudeže,
kot v takšne neverjetnosti. 

Genska koda-zapis. Ena od radosti otroštva je ustvarjanje
skri vnih kod (šifre-oznake), kjer se z zamenjavo črk ali številk dobi
nov jezik, ki ga razume le nekaj izbranih, dovolj privilegiranih, da
vedo, kakšna je ta koda-šifra. V vojni se uporabljajo prefinjene ko -
de, ki se pogosto spreminjajo, da bi zaščitili podatke pred sovraž -
nikom, ki vlaga znatne napore, da bi jih dešifriral. Pred nekaj
desetletji, je bilo potrebno mnogo napora, da so našli gensko
kodo.29 To je eden od velikih uspehov znanosti. 

Prej smo omenili, da baze A, T, G in C, vzdolž DNK molekul, ure-
jajo proizvodnjo beljakovin s prenosom informacij na RNK in na
aminokisline (slika 3.2). Kako se informacije iz DNK prenašajo v
ami  no kisline? Direktnega načina komunikacije med DNK in ami no -
kislino ni nič več, kot vi lahko komunicirate z deževnikom s pomočjo
dimnih signalov. Te informacije iz DNK se prenašajo s posebnimi
molekulami, ki uporabljajo jezik genetske kode. Skoraj nemogoče
si je zamisliti kakršnokoli življenje kot ga poznamo, brez genske
kode, tako da ona mora obstajati prej, preden obstaja ta vrsta živ -
ljenja. Spomnite se, da so v genskem zapisu-kodi potrebne tri baze
(kodon), da kodirajo eno aminokislino.(tabela 3.2). Kako je nastal
ta kodirani jezik, je mučno vprašanje za evolucijo. Prvotna "juha" ni
bila nekakšna abecedna juha! Saj ne bi pričakovali, da se množica
DNK ribnikov razporedi v smiselno kodirano zaporedje samo z
naključnimi spremembami. Dalje, ta sistem ne bi bil za nobeno
rabo, niti imel nobene evolucijske vrednosti za preživetje, dokler se
ne razvil sistem, ki povzroča, da se aminokisline ujemajo s to kodo.

75



Po drugi strani mnogi evolucionisti čutijo, da je sam obstoj sko-
raj univerzalne genske kode močan dokaz, da so vsi organizmi
povezani med seboj in da so se razvili iz enega skupnega prednika.
Kot to piše v enem od vodilnih učbenikov biologije: "Univerzalnost
genske kode je eden od najmočnejših dokazov, da vsa živa bitja
delijo skupno evolucijsko dediščino.”30 Argument podobnosti, kot so
podobnosti celic, genov, kosti udov itd se uporabljajo na veliko, da
se podpre evolucija, toda, ko se o tem premisli, to sploh ni prep -
ričljivo.

Temu zlahka lahko nasprotujemo s predlogom, da so vse te po -
dobnosti dokaz, da obstaja Bog Stvarnik, ki je uporabil isto fun kci -
onalno zasnovo-dizajn, za ustvarjanje različnih organizmov. Videti
bi bilo nenavadno, da Bog izumlja množico različnih genskih kod za
različne organizme, ko že obstaja eden, ki dobro deluje. Ta vrsta
argumenta iz podobnosti nima veliko pomena bodisi za ali proti
evoluciji organizmov niti za obstoj Boga. 

Kot je to neizbežen primer v živih bitjih, različni sistemi niso pre-
prosti, in to je tudi v primeru genske kode. Omenili smo že, da v iz -
delavi beljakovin posebne molekule (aminoacil-tRNA-sintetaz) kom-
binirajo pravo vrsto aminokislin s posebno vrsto transportne RNK,
ki ima pravo gensko kodo za to aminokislino. Nato se ta kombini-
rana aminokislina in kodirana-šifrirana transportna RNK ujema z
kodiranimi informacijami na informacijski RNK. Ta informacija je
prvotno prišla iz DNK in je rezultat pravilne razporeditve aminok-
islin, ko se povezujejo, da formirajo beljakovinske molekule v ribo -
somu (Slika 3.2). Če se kode na DNK in kode, ki jih uporablja trans-
portna RNK, ne ujemajo, ne boste dobili potrebnih beljakovin-pro-
teinov. Preprosta primerjava je reči, da bi jezik kot je genska koda
bil uporaben, morata tako govornik in poslušalec uporabljati in
razumeti isti jezik. Poleg tega, vsak poskus postopoma spremeniti
to kodo, bi takoj povzročil smrt vsakega organizma. 

Jeziki, kot je genska koda, ne zgleda, da bi se pojavljali spon-
tano, niti v živih niti v neživih sistemih, če niso namensko obliko-
vani. V evolucijskem scenariju postopnega evolucijskega razvoja,
se postavlja vprašanje, kaj je razvilo prvo zapleteno kodo na DNK
ali sposobnost, da se ona bere in uravna aminokislino v skladu s
kodo. Nič od tega ne bi imelo evolucijske vrednosti preživetja, če
eno ali drugo ne funkcionira. Potrebujete vsaj eno ločeno DNK
tričrkovno kodo za vsako od 20 aminokislin

Ta koda mora sovpadati z aminokislinami s pomočjo 20 poseb-
nih molekul (aminoacil-tRNA-sintetaze), ki pritrdijo prave aminok-
isline za 20 vrst transportnih RNK in nato preberejo informacije na
informacijski RNK, ki so originalno prišle iz DNK v jedro celice. To ni
preprosto in celoten sistem mora delovati pravilno, da bi proizvedel
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prave vrste beljakovin. Pravzaprav je ta sistem veliko bolj zapleten,
kot minimum nakazan zgoraj. Toliko delov, povezanih z genetsko
ko do, je odvisnih od drugih delov, da bi lahko funkcionirali, da je
očitno, da je moral nek inteligentni um, biti vmešan v stvarjenje in
kode in kompleksnega procesa izdelave beljakovine.

Biokemične poti in njihov nadzor. V organizmih je navadno
potreben celoten niz kemičnih stopenj, da bi se proizvedla samo
ena edina potrebna vrsta molekule. Te spremembe se opravljajo
ena za drugo ob določenem zaporedju do končnega izdelka. Ta niz-
serija se imenuje biokemična pot, in ena drugačna beljakovinska
molekula imenovana encim, podpira to vsa ko stopnjo-raven (Slika
3.4). Takšne poti-orbite, podobne tekočemu traku, so mnogošte vil -
ne v živih organizmih. Predstavljajo isti problem za evolucijo, kot že
opisani razvoj genske kode. Nepredstavljivo je, da se je celotna
kom pleksna pot preprosto nenadoma zgodila celotna naenkrat slu -
čajno, kar bi ji dalo neko evolucijsko vrednost preživetja. 

Če se ni pojavila naenkrat, kako so se taki kompleksni sistemi
razvili postopoma, če ni vrednosti preživetja, dokler se ne zgodi tudi
zadnja potrebna stopnja za tvorbo potrebne molekule? Evolucionisti
so obravnavali to težavo in standardna rešitev predstavljena v uč -
be nikih je predpostavka, da so različne potrebne molekule in njihovi
posredniki bili vsi že bili na voljo v okolju. Evolucijski proces je po -
tekal nazaj skozi biokemično pot. Če je potrebna molekula (npr. Mo -
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Slika 3.4. Shematski prikaz biokemične poti . Encimi so ponazorjeni kot ovali,
medtem ko so molekule, ki jih oni modificirajo, pravokotniki. Encim A spreme -
ni molekulo A v molekulo B, a encim B spremeni molekulo B v C, itd, dokler
se končno ne proizvede potrebna molekula, v tem primeru molekula G.



lekula G, slika 3.4) bila izčrpana, bi se razvil en encim (encim F),
da spremeni prejšnjega posrednika (Molekula F) v bolj naprednega
(molekulo G). Ta proces se je nadaljeval v preteklost, dokler niso
bili razviti vsi različni encimi.31 To je spreten predlog, vendar pot -
reb ne posredniške molekule, razen redkih izjem, niso najdene v
okolju Zem lje, zato je ta teorija v samem startu brez pokritja.32

Poleg tega je zelo neverjetno, da bi prava vrsta encimov bila
kodirana in ob pravem času in na pravem mestu na DNK tako, da
zagotovi sistem, ki bi deloval. Kaj če bi biokemične poti preprosto
nadaljevale, da se dogajajo ves čas? To bi bilo kaotično. Na srečo,
imajo te poti obi čajno izdelan kontrolni mehanizem povezan s prvo
stopnjo, ki nadzoruje proizvodnjo potrebnih molekul. Takšni sistemi
regulacije se lahko odzivajo na različne načine, medtem, ko
občutljivi senzorji-tipala odločajo, ali je končni izdelek poti
potreben. Brez teh regulacijskih mehanizmov življenje ne bi bilo
mogoče. Encimi bi stalno proizvajali nove molekule, kot požar; Vse
bi ušlo izpod nadzora. To predstavlja nov problem za kemično
evolucijo. Kaj se je razvilo-evoluiralo prvo, biokemična pot ali
nadzorni sistem? Če je to bila biokemična pot, kaj bi zagotavljalo
nujni kontrolni-nadzorni sistem? Če je to bil nadzorni sistem, zakaj
bi se razvil, če ni bilo nobenega sistema, ki bi ga on nadzoroval? Za
obstoj živih sistemov je nujno, da so se mnogo stvari zgodile v
istem času.

Kako so se oblikovale celice? Obstaja neverjetno velika vrzel
med preprostimi neorganiziranimi molekulami zelo razglaševanega
Miller tipa eksperimenta in žive celice, vključno tudi množičnost
kon trolnih operativnih sistemov. Žal, se ta vrzel le redko omenja v
učbenikih biologije. Kot pravi filozof Michael Ruse: "Če obstaja veli-
ka praznina v vašem znanju, potem je najboljša možnost, da ne re -
čete ničesar in da to rečete čvrsto! "33

Drobceni mikrobi o katerih govorimo so celice, ki so enostav nej -
še kot celice večine živih sistemov, ki jih poznamo. Celice v orga -
niz mih od amebe do človeka, in od mahov do velikanskih kali -
fornijskih borov so na splošno večje, in v milimeter jih gre le sto, če
jih razvrstimo drugo za drugo. Te večje celice imajo središčno jedro,
v katerem se nahaja največji del DNK, in so oblikovane v vsa ko -
vrstne vrste sort, od žlezne celice do živčne celice. In te celice je
treba razložiti v velikem vprašanju nastanka življenja. 

Omenili smo beljakovine, DNK, RNK encime, itd, vendar nimamo
niti najmanjšega mikroba, dokler nimamo celične membrane, ki ob -
daja te posamezne molekule in tako olajša njihovo interakcijo in
kontrolo. Celična membrana opravlja to vitalno funkcijo. Ugotavlja -
mo, da so celične membrane zelo zapletene. Vsebujejo tudi poseb -
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ne dele, ki kontrolirajo in "črpajo", to kar gre v in kar gre iz celice.
Kako je prva živa celice razvila svojo membrano?

Podan je bil predlog, s strani kemičnih evolucionistov, da so sku -
pine velikih organskih molekul ali celo aminokislin, lahko formirale
sferične mase, ki so formirale prve celice.34 Te sfere - območja
nimajo funkcionalne celične membrane, niti notranje organizacije
ali katero koli drugo posebno lastnost, nujno potrebno za življenje.
V zvezi s tem, William Day, ki še vedno verjame v neko vrsto bio -
loške evolucije, pravi: "Ni važno, kako gledate na to, je to znan stve -
ni nesmisel.”35 Poleg tega, življenje ni samo kup kemikalij v vreči;
one bi potem kmalu prišle v to, čemur pravimo kemijsko ravnotež-
je, in pri kemijskem ravnotežju, ste mrtvi. Takšna celica ne bi imela
mnoge presnovne spremembe, značilne za nekaj, kar je živo. Kot je
poudaril biokemik George Javor, za življenje potrebujete množico
medsebojno odvisnih biokemičnih poti, začetih in funkcionalnih.
Lah  ko imate vse potrebne kemikalije, ki jih lahko najdemo v piš čan -
čji juhi, ampak tukaj se življenje spontano ne pojavi. 

V celicah najdemo vse vrste specializiranih struktur (slika 3.5).
Te vključujejo: centriole, ki pomagajo pri delitvi celic; mitohondri-
je, ki zagotavljajo energijo; endoplazemski retikulum kjer ribosomi
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Slika 3.5. Predstavitev tipične živalske celice v prerezu, da bi se videli neka-
teri od notranjih organov.



de lajo beljakovinske molekule; Telesa Golgijevega sistema, ki zbi-
rajo sintetizirane proizvode; lizozomi, da prebavijo celične proiz vo -
de; filamenti, ki ščitijo celično strukturo; in mikro cevčice, ki sku-
paj s posebnimi molekulami, premaknejo celične dele tja, kjer so
potrebni.

In to je šele začetek, za kar odkrivamo, da je neverjetno majhno
in zapleteno področje. Kolikšna je verjetnost, da se celica pojavi
pov sem slučajno? Nekateri raziskovalci so se pozabavali s tem
vprašanjem, in ta (verjetnost) je zelo majhna. Fred Hoyle37 je
izračunal, da je verjetnost, da se naenkrat dobi 2000 encimov (bel-
jakovinskih molekul), potrebnih, da bi nastalo življenje, ena proti
1040.000. Težko si je predstavljati, kako mala je ta verjetnost. Samo
za pisanje teh 40.000 ničel, z uporabo navadnih številk bi potre bo -
vali več kot 13 strani ničel! To bi bilo zelo dolgočasno brati. Spom -
nite se, da je vsaka dodatna ničla pomnoži neverjetnost desetkrat-
no. Toda izkazalo se je, da je Hoyle bil zelo optimističen. Z uporabo
termodinamike (energija odnosov atomov in molekul), fizični kemik
Harold J. Morowitz, ki se nagiba evolucijskemu nastanku življenja,
izračunava, da je verjetnost, da se zelo majhni mikrob (Mycoplas -
ma) pojavi spontano ena proti 105.000.000.000 (10-5x10(9)). Kozmolog
Chandra Wickramasinghe, ki zagovarja izven zemeljski izvor živl-
jenja, slikovito opisuje to dilemo:"Možnosti da se je življenje kar
tako pojavilo na Zemlji, so enake kot možnosti, če tajfun divjal
skozi odpad in zgradil Boeing letalo 747.”39

Reprodukcija. Če imate samo eno celico, ki je šele v mirovan-
ju, to ne bo vzpostavilo življenja na Zemlji. Preden umre, bi se ta
ce lica morala nenehno množiti. Reprodukcija je ena od glavnih pre -
poznavnih značilnosti življenja. Da bi se razmnoževala, se morajo
vsi potrebni kompleksni deli celice podvojiti, sicer se življenje ne bo
nadaljevalo. Kako to drobcene celice delajo, kljubuje naši domišlji-
ji, vendar znanost ponuja množico osupljivih podrobnosti. 

Najbolj pomemben del, ki se mora podvojiti je DNK. En zelo po -
seben mehanizem, ki je sestavljen iz približno30 beljakovinskih mo -
lekul, imenovan DNK polimeraza gre vzdolž DNK in jo podvoji. Ko
se celica začne deliti, se DNK, ki je pri ljudeh dolga približno en
meter v vsaki celici, stisne-zbije v 46 mikroskopskih kromosomov.
To se doseže najprej z zlaganjem DNK, potem z zlaganjem tega
vretena in nato z pregibanjem tega vretena in s pregibanjem preg-
ibanega dvojnega vretena, kar daje kromosome v parih,ki se uvrsti-
jo v vsako novo celico, tako da ima vsaka popoln komplement DNK.
Kromosomi se nato razvrščajo v sredini med dvema novo nastalima
celicama in mikrocevčice jih lovijo in vlečejo k centriolam, ki ležijo
na nasprotnih koncih (slika 3.6). Tu se kromosomi razpletejo v nove
hčerinske celice, kjer vodijo celično aktivnost. Še bolj presenetljivo
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je, kako se podvaja 1,6 milimetrov dolga krožna zanka DNK v
Escherechii coli; ta zanka je stisnjena v celici 800 krat manjši od
sebe. Ona ne tvori stisnjenih kromosomov, kot to velja za napredne
organizme, in se ne prepleta. Ta proces traja približno 42 minut, kar
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Slika 3.6 Enostaven prikaz procesa delitev celic. Prvo poči celična membrana
in DNK se kondenzira v dvojne paličaste kromosome (profaza). Ti kromosomi
se potem razvrščajo v ravnino, ki leži med bodočimi celicami, dokler se maj -
cene, po parih organizirane centriole ne locirajo na nasprotnih polih (anafaza).
Nuklearne membrane se obnavljajo (telofaza) in od originalne celice sta nas -
tali dve normalno delujoči celici (interfaza).



pomeni, da dva mehanizma DNK proteinske-beljakovinske polimer-
aze, ki se premikata vzdolž DNK, kopirata baze genetske kode s hit -
rostjo okoli tisoč parov na sekundo. Čudeži pri mikrobih nas nikoli
ne prenehajo presenečati. 

Podali smo le zelo splošen prikaz zelo zapletenega procesa, o ka -
terem vemo nekaj podrobnosti, vendar se moramo še veliko na u či -
ti. Potem so tu še drugi deli različnih celic, kot je celična membrana
in množica vlaken, ki se mora podvojiti. Ali bi se taki zapleteni in
neizogibno integrirani procesi lahko preprosto pojavili sami od
sebe? Številni deli so odvisni od drugih delov in ne bi imeli evo lu -
cijsko vrednost preživetja, če niso prisotni vsi potrebni deli. Na
primer, kakšno korist bi imela DNK brez mehanizma beljakovinske
polimeraze, ki jo podvaja? In od kakšne koristi bi bila polimeraza
brez DNK, katero bi podvojila? In eno in drugo bi bilo neuporabno
brez tega drugega in brez obeh ne bi imeli novih organizmov. To je
primer pri večini delov živih organizmov. Imeti morate široko pale-
to medsebojno odvisnih delov, da sploh lahko začnete razmišljati o
življenju. Biokemik Michael Behe je proučeval več sistemov organiz -
mov, ki imajo več delov in morajo delovati z drugimi deli, da bi delo-
vali. Za njega, ti sistemi predstavljajo "neuničljivo kompleksnost,"40

in to zelo dobro opisuje tisto, kar ugotavljamo. 
Nastanek sistema čitanja in korekture DNK. Ko se celica de -

li, je treba podvojiti stotine tisoč do milijarde baz, ki formirajo gen-
ski zapis DNK. Nekatere napake pri kopiranju so neškodljive in v
redkih primerih so lahko celo koristne, vendar so skoraj vse druge
škodljive ali celo usodne. K sreči za žive organizme obstaja več po -
sebnih sistemov, ki popravijo kopirano kodo, odpravljajo napake in
jih zamenjajo s pravilnimi bazami.41 Ker ti sistemi odstranijo mu ta -
cije, nasprotujejo evoluciji. Brez procesa branja in korigiranja, ki ga
opravljajo proteini-beljakovine, bi stopnja napak pri kopiranju lahko
znašala celo 1%, kar je popolnoma nezdružljivo z življenjem. Ne ak -
tiviranje tega korekturnega sistema v celicah je vzrok nekaterih
vrst raka. Funkcionalni korekturni sistemi lahko izboljšajo natan -
čnost kopiranja milijone krat, in to dopušča, da se življenje nadalju-
je, dokler se celice vedno znova delijo in vzdržujejo točnost svoje
DNK. To odpira še eno vprašanje za model spontanega nastanka
živ ljenja. Kako so kompleksni sistemi za korekcijo sploh lahko
evoluirali-se razvijali v sistemu, ki je bil tako nedosleden v kopiran-
ju, preden so oni obstajali? En znanstvenik to prepoznava kot "ne -
rešeni problem v teoretični biologiji."42

Nekatere druge ideje
Mnogi znanstveniki so dojeli, kako neverjetno je, da bi se življe -

nje pojavilo spontano; Zato ne preseneča, da je predlagano več
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alternativ, vendar one, kot tudi primeri, navedeni zgoraj, mejijo na
nemogoče. One vključujejo: (A)življenje izvira iz posebnih informa-
cij, najdenih v atomih. Ni dokazov za to. (B) Najprej je obstajala
enostavnejša vrsta življenja, ki je pripeljala do sedanjega življenja.
Niti za to ni veliko več dokazov. (C) Življenje je morda rezultat
samoustvarjalnega cikličnega sistema beljakovin in RNK. Vendar je
molekule, ki sodelujejo pri tem, zelo težko proizvesti in se nagiba-
jo k hitri razgradnji. Še posebej problematično je dejstvo, da RNK
nima množične knjižnice genetskih informacij (DNK), ki je potreb-
na celo za najpreprostejše organizme. (D) Mogoče je bilo življenje
v vročih vrelcih globokih oceanov. To je zelo omejeno okolje, kjer
lahko toplota zlahka uniči občutljive molekule, in ne zagotavlja
velike genetske informacije, potrebne za živi sistem. (E) Življenje bi
lahko nastalo z uporabo vzorcev mineralov, kot pirit in glineni mine -
ral kot vzorec za kompleksne molekule živih organizmov. Ti minera li
imajo pravilen razpored atomov, vendar se ta razpored stalno pon-
avlja in ne bi mogel dati različne kompleksne informacije, potrebne
za življenje. Na žalost, znanstveniki pogosto mešajo obilje ureje -
nosti, kot ga najdemo v glinenih mineralih, s kompleksnostjo naj-
deno v DNK. To je nekako tako, kot če imate knjigo, ki je sestav -
ljena le iz črk ABC, ki se nenehno ponavljajo od začetka do konca,
medtem ko za življenje potrebujete Oxfordski slovar poln smiselnih
informacij. (F) obstaja priljubljena ideja, da življenje izvira kot RNK
ker ima RNK nekaj lastnosti encimov in majhen namig replikacije.
Čeprav lahko dobro izobraženi znanstvenik naredi RNK v laboratori-
ju, se ne zdi, da je to bilo možno na prvobitni Zemlji, preden je bilo
katerokoli življenje. Biokemik Gerald F. Joyce, specialist na tem
pod ročju, ki je še naprej naklonjen RNK modelu, opozarja, da "bos -
te morali zgraditi strašilo preko strašila, da bi dosegli točko, na
kateri je RNK prva biomolekula sposobna za življenje.”43 Poleg tega,
kot z drugimi predlogi navedeni zgoraj, od kje bodo prišle informa-
cije, potrebne za življenje? (G) Če je tako težko, da se življenje zač -
ne na Zemlji, morda je prišlo morda od nekod iz zunanjega vesolja
potujoč na kometu ali prašnih delcev. To ne pomaga prav veliko, saj
preprosto prestavi enake probleme v drugo področje. Enako never -
jetnost in težave, ki jih srečujemo na Zemlji moramo srečati tudi
drugje. Vseh teh sedem alternativnih predlogov ima resne težave in
nobeden sploh ne pojasnjuje izvor ogromnih integriranih informa-
cij, ki jih najdemo na DNK in ki so tako ključnega pomena za delo-
vanje in razmnoževanje celo najpreprostejšega neodvisnega orga-
nizma, za katerega vemo. 

Nekateri od predstavljenih podatkov so pretresli znanstveno
skup nost kot redko kdaj v novejši zgodovini. Legendarni britanski
filozof Antony Flew, ki je napisal skoraj dva ducata knjig o filozofi-
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ji, je bil desetletja prava ikona za ateiste in imenovan za najbolj
vpliv nega filozofskega ateista na svetu. Vendar pa je pred kratkim
ugotovil, da so nekateri dokazi iz znanosti zelo prepričljivi, in je
prešel iz ateizma v verovanje, da je neka vrsta Boga morala biti
vmešana, da bi se pojasnilo to, kar se odkriva. Po njegovih
besedah, "je moral iti tja, kamor ga vodijo dokazi.” Poudarja, da so
"najbolj impresivni argumenti, da Bog obstaja tisti, ki jih podpirajo
nedavna znanstvena odkritja". On govori o fini uglašenosti vesolja
in še posebej o reproduktivni moči živih organizmov in opozarja na
to, da evolucionisti " morajo dati neko pojasnilo" za to. Poleg tega,
"zdaj se mi zdi, da so ugotovitve več kot petdeset let raziskav DNK
dale teoriji o oblikovanju, material za nov in izjemno močan
argument."44 Čep rav Antony Flew še vedno ne osvaja tradicionalne
monoteistične re ligije, je on zapustil ateizem zaradi znanstvenih
dejstev.

Zaključni komentarji
Eno izmed najglobljih vprašanj, s katerimi se soočamo, je to,

kako je nastalo življenje. Pasteur je pokazal, da življenje nastane le
iz predhodnega življenja. 

Od takrat prava armada znanstvenikov preiskuje, kako je živl-
jenje lahko nastalo samo od sebe; vendar se te raziskave niso po -
kazala kot ravno uspešne. Ugotavljamo, da je "preprosta" celica ne -
iz merno bolj zapletena kot se je to predstavljalo in še naprej se
imamo veliko tega za naučiti. 

Znanstveniki so imeli nekaj uspeha pri ustvarjanju preprostih
organskih molekul, kot so aminokisline pod predvidenimi prvotnimi
pogoji Zemlje. Vendar zveza njihovih laboratorijskih poskusov, s
tem, kar bi se morda dejansko zgodilo na surovi prazni Zemlji, je
sumljiva. Poleg tega spornega uspeha obstaja predvsem množica
ne premostljivih težav za kemično evolucijo. Dokazi za organsko
"juho", niso najdeni v geološkem zapisu. Molekule, potrebne za živ -
ljenje, so preveč občutljive, da bi preživele težke pogoje prvotne
Zem lje.

Eksperimenti, ki proizvajajo enostavne molekule življenja, ne
da jejo zahtevane optične konfiguracije, in se mešajo z raznovrstni-
mi nepotrebnimi in škodljivimi molekulami. Kako so ravno prave
izbrane? Zdi se, da nič ne zagotavlja posebne informacije, potreb-
ne za velike molekule, kot so beljakovine in DNK.

Številni neodvisni dejavniki, ki so najdeni v genetskem zapisu,
DNK sintezi in nadzorovanih biokemijskih poteh, izpodbijajo idejo,
da so se oni lahko razvijali postopoma, z evolucijsko vrednostjo
obstoja na vsaki stopnji, dokler niso bili prisotni vsi nujno potrebni
dejavniki.
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Alternativni modeli so nerealistični ali nezadovoljivi, in povsem
ignorirajo dejstvo, da življenje zahteva obilo usklajenih informacij.
Potem obstaja vprašanje oblikovanja vseh delov celice in kako so se
ti deli reproducirali. Vsi matematični izračuni kažejo v bistvu na
nemogoče male verjetnosti. Raziskovalec Dean Overman razmejuje
evolucijsko dilemo: "Človek lahko izbere na verski osnovi, da ver-
jame v teorijo samoorganizacije, ampak to prepričanje mora te -
meljiti na njegovih metafizičnih predpostavkah, ne pa na znan stve -
nih in matematičnih verjetnostih."45

Neuspeh kemične evolucije, da predstavi funkcionalni model in
vztrajnost znanstvenikov v poskusih, da bi napravili en tak model,
postavlja resno vprašanje o trenutni praksi v znanosti. Zakaj toliko
znanstvenikov verjame v modele nastanka življenja, ki sledijo mno -
žici v bistvu nemogočih predpostavk in ne upoštevajo vere v nekega
Oblikovalca? Ali obstaja škodljivo stališče zoper Boga v sedanji
znan stveni eliti? Ali to stališče preprečuje znanosti, da bi našla vso
resnico? Nekaj tu ni tako, kot bi bilo potrebno.
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Tragedija
Novice so bile slabe, toda za nekaj dni bodo še slabše. Moj pri-

jatelj Lloyd je delal zelo pozno v noč in se vračal na fakulteto, kjer
so ga čakali odmor, razredi in naloge. Vendar bo minilo še dolgo
časa, dokler ne pride tja. Bil je izčrpan in je vozil po zapuščeni vaški
cesti, utrujenost ga je premagala in njegov avto je zletel v reko.
Preživel je, vendar je kmalu izvedel, da so njegove poškodbe zelo
resne.Ta nesreča mu je prekinila živce v spodnjem delu hrbtenice in
ni mogel več premakniti nog. Do konca življenja je ostal priklenjen
na invalidski voziček.

Zdravljenje, če se to lahko tako imenuje, je bilo zelo počasno.
Na srečo ni bil navaden človek, in je bil odločen, da ne dopusti, da
ga njegovi problemi spremenijo v breme za družbo. Njegove močne
duševne sposobnosti in vztrajnost so ga obdržale na fakulteti še
desetletja. Bil je odličen učitelj, kaplan in založnik. Toda ta nesreča
ni bila konec njegovih fizičnih muk. Ker so bili njegovi živci prekin-
jeni, so mu noge postale stalni vir problemov, in nagnjenost k pos -
labšanju je postajala tako resna, da so mu pet let po nesreči noge
amputirali.

Med seboj odvisni deli
Težava, ki jo je Lloyd imel s svojimi nogami, po tem, ko mu bila

hrbtenica prekinjena, prikazuje kako veliko delov pri živih organiz -
mih je odvisno od drugih delov. Mišice v njegovih nogah niso mogle
delovati brez živcev, ki pošiljajo impulze, ki povzroča njihovo kr -
čenje. In živci sami zase bi bili nekoristni brez mišic, katere bi odgo-
varjale na poslane impulze, in oboje bi bilo nekoristno brez zaple -
tenega krmilnega sistema v možganih, ki določa, kdaj je gibanje
zaželjeno in tako zagotavlja ustrezno spodbudo, da se mišica pre-
makne. Ti trije deli, ena skeletna mišica, živec in kontrolni meha-
nizem, dajejo enostaven primer medsebojno odvisnih delov. Nobe -
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Zapletenost kompleksnosti
Izziv popolnega pojasnjevanja tega, kako se atomi sestavljajo 
tukaj na Zemlji in morda tudi na drugih svetovih-v živa bitja, 

dovolj kompleksna, da razmišljajo o svojem nastanku, 
je bolj tuj kot karkoli drugega v kozmologiji.1
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den od njih ne more delovati, če ni vseh potrebnih delov. V primeru-
mojega prijatelja je manjkal živec, zato njegove noge niso bile le
nekoristne, temveč tudi motnja, katero se je odločil odstraniti.

Kot ponavadi, mi veliko stvari poenostavljamo. V našem primeru
potrebujemo še vitalne dele, kot so posebne strukture, ki prenašajo
živčni impulz iz živcev v mišice. Te strukture izločajo posebno ke mi -
kalijo, ki jo sprejema posebni receptor na mišici, in ko je ta receptor
stimuliran, menja električni naboj na mišičnih vlaknih in povzroči,
da se one skrčijo; obstaja še veliko drugih zapletenih dejavnikov.

Zelo fina podolgovata vlakna, ki so del živčnih celic, so lahko
daljša kot en meter, čeprav imajo premer le eno tisočinko mi limet -
ra. Da bi ta podolgovata celična vlakna delovala pravilno, nosijo
posebni transportni sistemi dele in kemikalije naprej in nazaj po nji-
hovi veliki dolžini.2 Niti mišice niso preprosta struktura. Našo mišič -
no moč zagotavlja več tisoč enot, ki vsebujejo drobcene beljako -
vinske molekule, ki se "plazijo" vzdolž vlaken, da bi vlekle in krčile
mišice, ki aktivirajo večino od 206 kosti v našem telesu.

Nadzor mišične aktivnosti je prav tako zelo zapletena zadeva, z
velikimi deli možganov ali hrbtenice, ki koordinirajo delovanje več
kot 600 mišic v našem telesu. Mnogi telesni gibi zahtevajo us kla -
jeno delovanje več mišic istočasno.

Brez ustreznega nadzora imamo mišične krče in druga resna
stanja, kot jih ponazarja padavica ali epilepsija. Da bi olajšale glad-
ko delovanje, obstajajo posebne vretenaste strukture v mišicah, ki
stalno spremljajo mišično aktivnost. Teh "vreten" je še posebno ve -
liko v tistih mišic, ki nadzorujejo natančno gibanje, kot so to mišice,
ki se premikajo naše prste. V "vretenih" obstajata dve vrsti spre -
menjenih mišičnih vlaken, ki ohranjata napetost, tako da posebni
senzorični živci na teh vlaknih lahko spremljajo dolžino mišic, nape -
tost in gibanje. Ta "vretena" so nekako tako kot miniaturni mišični
sis temi v samih mišicah in tako imajo svoje sklope medsebojno od -
visnih delov. Niso vsi deli teh "vreten" odvisni od vseh drugih delov,
vendar večina, če ne vsi, ne bi delovali, če ni nekih drugih delov.

Tudi protivlomni-alarmni sistem ponazarja medsebojno odvisne
dele. Neglede ali je v avtomobilu ali v hiši, je nujno potrebno dolo -
čeno število glavnih delov. Imeti morate: (1) senzor, ki zazna vsi -
ljiv ce; (2) žice (ali prenosnik) da sporoči nadzornemu sistemu; (3)
Sistem za nadzor; (4) vir elektrike; (5) žice, ki vključijo alarm; in
(6) alarm, ki je po navadi sirena. Kot tudi primer mišic, živcev in
nadzornega mehanizma, in še več primerov, navedenih v zadnjem
poglavju, so to sistemi medsebojno odvisnih delov, kjer sistem ne
bo deloval, če niso prisotni vsi potrebni deli. 

Oni predstavljajo nezmanjšano kompleksnost,2 včasih imeno-
vano tudi nezmanjšana struktura.4 Pod kompleksnostjo razumemo
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posebne sisteme, kot je protivlomni alarm, ki ima medsebojno od -
visne dele. To ni enako kot kompliciranost-zapletenost. Veliko stvari
je lahko kompliciranih, vendar niso kompleksne, ker njihovi deli ni -
so povezani eni z drugimi in niso odvisni eni od drugih. Na primer,
mehanska ura s kolesci, ki se vrtijo in držijo drug drugega, je kom-
pleksna; sestavljena je iz medsebojno odvisnih delov, nujnih za
pra vilno delovanje ure. Po drugi strani pa kup smeti je lahko zelo
kompliciran-zapleten, ima več delov kot ura, vendar ni kompleksen,
ker njegovi deli niso medsebojno povezani. Strani različnih doku -
men  tov v košu za smeti so lahko komplicirane, vendar strani ro ma -
na so kompleksne, povezane so in odvisne ena od druge, kot zaplet
romana narekuje.  

Kompleksne stvari so komplicirane, toda komplicirane stvari niso
nujno kompleksne, če njihovi deli niso medsebojno povezani. V ve -
likem vprašanju o tem, ali znanost odkriva Boga, je pomembno raz-
likovati to, kar je kompleksno in to kar je komplicirano. Na žalost
mno gi, vključno tudi znanstveniki, mešajo ta dva pojma. Večina
bio loških sistemov je kompleksnih; imajo veliko medsebojno odvis-
nih delov, ki bi, kot tudi naše mišice, bili neuporabni, če niso pris-
otni tudi drugi povezani deli, kot so živci in kontrolni mehanizem.

Dve stoletji nazaj, je angleški filozof in etik William Paley (1743-
1805) objavil slavno knjigo Natural Theology5 (naravna teologija),
ki je postala popularna filozofska ikona in je imela mnogo izdaj. Ta
knjiga je bila odgovor na predloge, da je življenje lahko nastalo
samo po sebi in da Bog ne obstaja. Paley je trdil, da so živa bitja
morala imeti neke vrste stvarnika, in je prišel do tega zaključka
dosti prej, še preden smo imeli pojma, koliko so ona kompleksna.
Njegov sloviti primer je ura. Če na sprehodu naletimo na neki
kamen, verjetno ne bi mogli razložiti od kod izhaja. Po drugi strani
pa, če najdemo uro na tleh, takoj lahko sklepamo, da je to uro
nekdo napravil. Moral jo je sestaviti nekdo, ki je razumel njeno kon-
strukcijo in uporabo. Ker je narava še bolj zapletena kot ura, je
moral tudi njo nekdo napraviti. Paley je prav tako trdil, da ker je
instrument, kot je teleskop nekdo oblikoval, to mora biti primer tudi
z kompleksnostjo oči. Nasprotoval je ideji, da evolucijsko napre-
dovanje rezultat množice majhnih sprememb, in to je prikazano z
besedami, o tisti nujni strukturi v naših grlih imenovani pokrov grla.
Ko goltamo, pokrov grla drži hrano in pijačo vstran od naših pljuč,
tako da nam zapre sapnik. Če bi se pokrov grla dolgo postopoma
razvijal, bi največji del tega časa bil nekoristen, saj ne bi zapiral
sapnika, dokler se ne bi razvil do polne velikosti.

Pejlijevim argumentom se že dolgo nasprotuje. Pogosto se trdi,
da so Darwin in njegov koncept naravne selekcije upoštevali Pejli -
jeve primere. V svoji knjigi, Slepi urar (The Blind Watchmaker), se
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je Oxfordski profesor Richard Dawkins še posebej pozabaval s Pejli -
jevim primerom ure in poudaril, da je on "zgrešen, slavno in skraj -
no zgrešen. "Prav tako pravi, edini urar v naravi, so slepe sile
fizike”, pa je "Darwin omogočil, da je intelektualno izpolnjeni ate -
ist."6 Zdi se, da nič od tega ni točno. Zaradi nedavnih odkritij v mo -
derni bio logiji, ki razkrivajo ogromni niz medsebojno odvisnih siste-
mov, mnogi dvomijo, da je Paley s to zasmehovano uro res zadel
tarčo.

Lahko evolucija pojasni kompleksnost?
Evolucija ne more zagotoviti zadovoljive razlage za postopen

raz voj kompleksnih sistemov z medsebojno odvisnimi deli. Povsem
nasprotno, sam proces, ki domnevno premika evolucijsko napredo -
vanje, lahko dejansko ovira razvoj kompleksnosti. Leta 1859 je
Charles Darwin objavil svojo knjigo O nastanku vrst. On je predla-
gal teorijo, da se je življenje razvilo od enostavnih do naprednih
oblik, z eno majhno stopnjo, s procesom, ki ga je poimenoval nar-
avna selekcija. Menil je, da se organizmi nenehno spreminjajo in da
obstaja prevelika reprodukcija, ki povzroča tekmovalnost.

Pod temi pogoji organizmi, ki so superiorni, preživijo tiste slab -
še. Tako imamo evolucijsko napredovanje z preživetjem najbolj pri-
lagojenih. Ta sistem na prvi pogled zgleda zelo razumen in je široko
sprejet, čeprav se nekateri evolucionisti odločijo samo za spre-
membe, brez kakršnekoli naravne selekcije, ki bi jim pomagala.
Pre živetje najbolj prilagojenih bi delovalo predvsem, če se odprav-
ijo šibki, neprimerni organizmi, toda on ne zagotavlja evoluciji kom-
pleksnih sistemov medsebojno odvisnih delov. Ti sistemi ne deluje-
jo in nimajo vrednosti za preživetje, vse dokler niso prisotni vsi pot -
rebni deli. Z drugimi besedami, naravna selekcija deluje, da odpravi
slabše organizme, vendar ne more oblikovati kompleksne sisteme.
Poleg tega naravna selekcija ni proces, ki posebej podpira koncept
evolucije. Pričakovalo bi se, da organizmi, ki so najbolj prilagojeni
preživijo, ne glede ali so se razvili, ali so bili ustvarjeni od Boga.

Znanstveniki zdaj pripisujejo razlike, ki jih vidimo v organizmih,
z mutacijami, ki so manjše ali večje trajne sprememba v DNK. Ugo -
tavljamo, da mutacije povzročajo različni dejavniki. Zdaj se znan -
stveni interes premika iz drobcenih sprememb v eni ali nekaj DNK
baz na aktivnost premičnih elementov, ki so včasih sestavljeni iz
več tisoč baz. Takšni segmenti se gibajo, včasih zelo hitro, iz ene v
drugi del DNK in celo med organizmi. Takšni premiki so lahko korist-
ni pri zagotavljanju raznovrstnosti, vendar so lahko tudi škodljivi.
Drugi učenjaki gledajo tudi na različne vrste mehanizmov za zago-
tavljanje razlik, kot so spremembe v kontrolnih genih, ki usmerja-
jo razvoj (homeoboks geni).7 To je področje biologije, na katerem
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se moramo še veliko naučiti. Tako kreacionisti kot evolucionisti ver-
jamejo, da do mutacij pride in povzročajo majhne spremembe,
katere evolucionisti imenujejo mikroevolucija. Evolucionisti ver ja -
me jo v mnogo večje spremembe, imenovane makroevolucija, med -
tem ko tisti, ki sprejemajo Stvarjanje ne sprejemajo tega koncep-
ta. Dokazi za t.i. mikroevolucijo (čeprav je izraz neustrezen) so
dobri, vendar to ne velja tudi za makroevolucijo. Čeprav je nes-
porno, da nekatere spremembe so, nekateri od splošno upo rab lje -
nih primerov, ne morejo biti to, za kar se smatrajo. Glavni primer,
prikazan v večini učbenikov biologije, je sprememba razmerja števil
od svetlih k temnim poprovim moljem v Angliji. Ona se včasih
imenuje "mutacija"8 in "izrazita evolucijska sprememba”.9 Izkazalo
se je, da ta sprememba verjetno ni niti eno niti drugo. Konta -
minirano okolje je naredilo drevesa temnejša tekom industrijske
dobe, z uničevanjem svetlih lišajev na njihovi skorji. Ko se je to
zgodilo, se zdi, da se je delež temnih poprovih moljev povečal.
Temni molji so bili zaščiteni, ker so bili manj vidni plenilcem. 

Ko so drevesa postajala svetlejša v zadnjega pol stoletja, se je
razmerje svetlih poprovih moljev zgleda povečalo. Vendar pa obsta-
jajo resna znanstvena izpodbijanja tega primera.10 Študije na dru -
gih področjih dajejo nasprotujoče si rezultate, a prvotni poskus, ki
podpira naravno selekcijo, se šteje za povsem nereprezentativne-
ga, za normalne pogoje. Zdi se, da populacija moljev preprosto
spre   minjanja razmerje genov, ki že obstajajo. Ko so testirali nove
insekticide, je bila večina teh žuželk ubita, vendar se zdi, da obstaja
vedno nekaj čudnih posameznikov, ki so odporni in se razmnožijo in
zasedajo ozemlje. Odporni so na kemikalije, in ker imajo manj kon -
kurence, pride do hitre reprodukcije in postanejo prevladujoči. Prav
takšna situacija se zgleda pogosto nanaša na pogosto javljeni "raz -
voj" odpornosti mikrobov na antibiotike. Naše "nove" superklice,
od porne na mnoge antibiotike, zgleda obstajajo, ker se upirajo
antibiotikom že zelo dolgo časa, in dejansko so zelo pogosti orga-
nizmi.11 Antibiotikov je prav tako mnogo in izvirajo iz organizmov,
ki živijo v zemlji. Superklice, ki se jim upirajo, nas napadajo
pogosteje predvsem zato, ker smo povečali njihovo relativno število
z upo-rabo preveč antibiotikov, da bi ubili njihove občutljive tek-
mece, ki nimajo sistemov odpornosti. Vodilni znanstveniki so izpod-
bijali koncept, da trije zgoraj navedeni primeri, zares predstavljajo
nedavno evolucijsko mutacijo ali napredek.12 Zdi se, da geni, ki
proizvajajo "spre membe" niso nič novega in da ne gre za hitro
evolucijo v ak ciji, kot se to včasih trdi. Ti geni so bili že prisotni v
manjšem številu populacije in le razmerja so se spremenila, ker se
je naravni izbor odzval na spremembe v okolju. 
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Za novi evolucijski napredek, je potrebna nova genetska infor-
macija, ne le preprosto spremembe v razmerjih že prisotnih genov,
kar je zgleda po navadi primer pri moljih, insekticidih in antibiotik-
ih. Mutacije, ki zajemajo realne nove informacijske spremembe v
DNK se zares pojavljajo13 in naravna selekcija lahko favorizira ne -
ka tere od njih, v nekaterih primerih daje odpornost na antibiotike.
Virus, ki povzroča gripo je znan po hitrih spremembah, vendar so
to le manjše spremembe, a ne novi kompleksni dizajni. Prav tako
se zdi, da so organizmi, vključno s tistimi najpreprostejšimi, obdar -
jeni z mnogimi različnimi zaščitnimi sistemi, kot naši trije primeri
ponazarjajo. Takšne stvari naredijo življenje na Zemlji za zelo od -
por no, vendar ne predstavljajo nekakšen nov evolucijski napredek.
Mnogi izmed predlaganih primerov hitrega evolucijskega prilaga-
janja to niso.

Mutacije so zloglasne za škodljivost. Po navadi omenjena situaci-
ja, je samo ena ugodna mutacija naproti tisoč slabih, ampak o tem
nimamo trdnih podatkov. Vendar je malo dvoma, ko gre za nak ljuč -
ne mutacije, se naravna selekcija mora spopadati z velikim deležem
škodljivih učinkov v primerjavi z dobrimi učinki. 

Evolucija-razvoj mora iti v smeri izboljšanja in ne degeneracije.
Ob tem v mislih, nekateri izračuni zastavljajo vprašanje, kako je
človeštvo preživelo sploh zoper takšno množico škodljivih možnos-
ti v primerjavi s tako redkimi ugodnimi.15 Pričakovali bi, da bo sko -
raj vsaka vrsta naključne spremembe, kot so to mutacije, škodlji-
va, ker imamo opravka z kompleksnimi živimi sistemi, ki že deluje-
jo. Spremembe v takih sistemih po navadi povzročijo, da oni delu-
jejo ne tako dobro ali pa sploh ne. Spreminjanje le enega dela kom-
pleksnega sistema lahko škoduje več drugim delom, ki so odvisni
od delovanja tega enega dela. Da to ponazorimo: koliko izboljšanja
lahko pričakujete na kompleksni strani, ki jo sedaj berete, če bi v
njo vstavili naključne tiskarske napake? Bolj boste spremenili, vse
je slabše. Bolj kot je sistem kompleksen, vse težje ga je spremeni-
ti, in da bi on še vedno deloval.16

Eden izmed najresnejših izzivov s katerim se evolucijski model
sooča, je njegova neustreznost, da pojasni, kako so se zapleteni
organi in organizmi z soodvisnimi deli sploh kdaj razvili. Glavni
problem je, da naključne mutacije ne moremo vnaprej planirati, da
jih postopoma dizajnirajo in pojava številnih ravno pra vih vrst
mutacij hkrati, za izdelavo novega organizma, je never jetna. Če že -
li te izdelati te kompleksne sisteme postopoma, sam proces naravne
selekcije, s preživetjem najbolj prilagojenih, katerega je Darwin
dom neval, bi težil preprečiti njihovo evolucijo. Dokler ne obstajajo
vsi potrebni deli kompleksnega sistema, tako da ta sistem lahko
fun kcionira, ni nobene vrednosti preživetja. Pred tem so nefun kci -
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onalni odvečni deli nepopolnega sistema v razvoju nekoristni, nad -
ležna motnja. Pričakovalo bi se, da jih naravna selekcija izloči. Na
primer, kakšno vrednost preživetja bi imela novo razvita mišica brez
živca, ki ga stimulira, da se skrči, in kakšno vrednost preživetja bi
imel živec brez kontrolnega mehanizma za zagotavljanje potrebne-
ga dražljaja? 

V sistemih z soodvisnimi deli, kjer nič ne deluje, dokler ni vseh
potrebnih delov, bi pričakovali, da naravna selekcija odpravi ne pri -
merne organizme z odvečnimi nekoristnimi organi, ki se šele razvi-
jajo. Kot tudi noge mojega prijatelja, omenjene maloprej, da so
pos tale neuporabne, ko so bili živci prekinjeni, so to deli, brez ka -
terih je bolje biti brez. Če uporabimo grobo analogijo, je bolj ver-
jetno, da zmagate na kolesarski dirki s kolesom, ki nima pomožne-
ga motorja, kot pa s tistim, ki ima velik del težkega motorja, a ne
tudi dovolj njegovih delov, da bi on tudi deloval. Da bi naravna se -
lekcija izbrala neko strukturo, mora ta struktura imeti neko premoč,
ki zagotavlja vrednost preživetja, ali delni, nefunkcionalni sistemi,
ki ne morejo delovati, nimajo vrednosti za preživetje; so neuporab-
ni balast. Izkazalo se je, da domnevni, evolucijski proces preživet-
ja najbolj prilagodljivih lahko odpravi šibke organizme, vendar ne
more vnaprej planirati, da razvije kompleksne sisteme, in to bi se
na gibalo k odpravi postopno razvijajočih kompleksnih sistemov, ker
nimajo nobene vrednosti za preživetje, dokler nimajo vseh potreb -
nih delov.

To ni vedno mogoče določiti, ali je določen del ali proces v za ple -
tenem sistemu bistven, in za zbegane situacije je predlagano mno -
go evolucijskih prednosti. Na primer, nekateri evolucionisti predla-
gajo, da je razlog, zakaj so nekatere živali postopoma razvile krila
ta, da so te živali prednje okončine uporabljale najprej za letenje z
dreves, preden se je razvil neodvisen gibalni let. Drugi evolucionisti
se sploh ne strinjajo s tem, in domnevajo, da se je let pri živalih
razvil na tleh, ko so se poskušale gibati vse hitreje, v dirki za ple -
nom.17 Čudno, v evolucijski razpravi, se komaj kaj resno obravna-
va poudarjena izguba uporabe dobrih prednjih udov, ko so se pos -
topoma spreminjali skozi faze, v katerih niso bili niti dobri udi niti
dobra krila. Špekulirati je lahko in lahko se domneva uporabnost za
skoraj vsako čudno situacijo. Če najdete buldožer sredi teniškega
igrišče, lahko trdite, da je on tam, da doda igri raznolikost! Problem
je v potrditvi. Moramo ugotoviti, kaj je dejstvo in kaj razlaga, veliko
bolj kot to počnemo sedaj.  

Znanstveniki se zavedajo problema, ki ga kompleksnost pred -
stav lja za evolucijo. Nedavni članek v reviji Nature poskuša pojas-
niti, kako evolucija lahko razloži nastanek "kompleksnih lastnos-
ti.”18 Vendar ima ta predlog resne težave, od katerih ni najmanjša
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ta, da obstaja velika praznina med preprostimi "digitalnimi orga niz -
mi" programiranimi na računalniku, uporabljenih za to študijo in
dejanskih živih organizmih v normalnem okolju. Avtorji so lahko
pridobili nekaj preprostih evolucijskih prednosti z uporabo nizov, ki
so samovoljno definirani kot koristni. Ta vrsta vadbe je prej inteli -
genten dizajn namesto naključnih sprememb, da se pojavljajo v
surovi naravi same od sebe, kot se to pričakuje pri evoluciji. Drugi,
na računalniku zasnovani programi so uporabljeni, da se razloži
evolucija kompleksnosti, toda vodilni biologi so kritizirali te pos ku -
se, kot preveč poenostavljene in povsem nepovezane z zelo zaple -
tenim svetom živih organizmov.20

Ugledni evolucionisti, kot so Douglas Futuyma iz Univerze Mici -
gen21 in ostali, so tudi reševali problem razvoja kompleksnosti. Nji -
hovi predlogi niso zelo spodbudni za evolucijo. Včasih se kot rešitev
predlaga naravna selekcija, toda kot smo to prikazali že zgoraj, bi
ona težila za odpravo še nefunkcionalnih razvojnih faz razvojnih sis-
temov z soodvisnimi delih. Prav tako se predlaga, da se preprosti
sistemi lahko postopoma razvijajo v kompleksne. Pogosto upo rab -
ljen primer je to, da imamo enostavne, kompleksnejše in zelo kom -
pleksne vrste oči pri različnih živalih. To domnevno kaže, kako se
oči lahko evoluirajo-razvijajo. Ta argument predvideva, da pre pros -
te oči delujejo na različnih principih kot napredne oči in da imajo
napredne oči kompleksne sisteme, kot so samodejno ostrenje-foku -
siranje in sisteme za odpiranje, ki imajo veliko soodvisnih delov in
ki ne bi delovali, dokler niso vsi skupaj. Predlagana rešitev je preveč
preprosta v primerjavi z dejstvi. Druga predlagana evolucijska raz -
laga kompleksnosti je, da je evolucija spremenila nekatere kom-
pleksne strukture, da bi proizvedla druge strukture z drugačno fun -
kcijo.22 To spet postavlja vprašanje kompleksnosti, ker je v tem
mo  delu potreben kompleksen sistem, s katerim bi začeli. Evolucija
nima veljavne rešitve za problem kompleksnosti.

Nadalje se zastavlja vprašanje: če je evolucija kompleksnosti re -
alna stvar, zakaj, ko gledamo na več kot milijon živih bitij na naši
Zemlji, ne vidimo nobenih zapletenih sistemov v procesu razvoja?
Za kaj ni nekaterih postopoma razvijajočih nog, oči, jeter, itd v orga-
nizmih, ki jih še nimajo? To resno zanika, da je evolucijski proces
nekaj realnega.23 Kompleksni sistemi strogo zanikajo evolucijski
scenarij. 

Obilje kompleksnih sistemov 
Opisali smo že kompleksen proces reprodukcije celic.24 Večina

preprostih organizmov, kot so mikrobi, se po navadi razmnožuje z
navadno delitvijo celic, in formira dva organizma z isto DNK formu-
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lo. Bolj kompleksni organizmi običajno ustvarijo naslednjo genera -
cijo v zapletenem procesu spolnega razmnoževanja, ki vključuje
širši niz medsebojno odvisnih ali nezmanjšano zapletenih procesov.
Na primer, pri proizvodnji semenčeca in jajčeca, obstajata dva po -
sebna zaporedna dela. V prvem se izmenjava DNK, a v drugem se
zmanjša število kromosomov, tako da, ko se semenčece in jajčece
naposled združita, da spočneta novi organizem, je prisotna normal -
na količina DNK. Niti evolucija semenčec in jajčeca in njihovo spa-
janje v postopku oploditve, ni preprost proces. Potrebne so mnoge
visoko strokovne stopnje, preden sistem spolne reprodukcije sploh
lahko funkcionira. Spet imamo en primer niza medsebojno odvisnih
faz, za katere se ne bi pričakovalo, da se preprosto naenkrat pojav-
ijo, in ki ne bi imele nobene vrednosti za preživetje, dokler ne fun-
kcionirajo vse potrebne faze. Ne zdi se, da je kompleksna spolna
reprodukcija sploh lahko kdaj evoluirala.

Lahko bi nadaljeval z naštevanjem več sto kompleksnih sistemov
s soodvisni deli. Če manjka samo ena bistvena komponenta, je ce -
loten sistem neuporaben. Naše sposobnosti, da čutimo okus, vonj,
vročino, itd, so vse odvisne od sistema soodvisnih enot. 

Na primer, brbončica za okus na našem jeziku je neuporabna, če
nima posebnih celic, občutljivih na določen okus, kot je sladkost
slad korja. Toda tudi te celice so neuporabne, če se ta občutek ne
prenese do možganov. Pri ljudeh, se občutek sladkosti prenese iz
celic v brbončico za okus na našem jeziku z podolgovato živčno celi-
co, v center za okus v osnovi možganov. Od tam gre v drugo živčno
celico v talamus možganov in tretja živčna celica v možgansko sko-
rjo, kjer se ustvarjajo analiza in odgovor, kar je tudi kompleksen
proces.

Sistem za prenos okusa je enostaven v primerjavi z našo spo -
sob nostjo, da slišimo in analiziramo zvoke. Ušesa imajo zapleten,
spiralno oblikovan organ (polž), sestavljen iz množice nujnih speci -
aliziranih delov, v katere spadajo tudi sistemi povratne informacije.
Polž v ušesu je čudež mikroskopskega inženiringa. On prenaša zaz -
nane zvoke v različne posebne živčne celice, ki odkrivajo različne
vrste sprememb v zvokih. Potem druge živčne celice povežejo te
informacije za nadaljnjo analizo. V teh osupljivih sistemih za anali-
zo so prisotni številni medsebojno odvisni deli. Nismo kompleksni
sa mo mi, vsa živa bitja so takšna. Grda gosenica izvede pravi ču -
dež, ko se preoblikuje v letečega metulja-dobesedno popolna trans-
formacija. V evolucijskem smislu, ali bi takšna preobrazba imela
sploh kakšno vrednosti za preživetje, dokler se ne zgodijo vse mu -
tacije, ki so nujne, da se proizvede uspešen metulj? Potrebno je
veliko posebnih sprememb, da se razvije sistem za letenje. Koliko
mutacij bi bilo pričakovati po naključju, vključno tudi predvsem
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neuspešne poskuse? To število bi bilo ogromno. In zakaj ne vidimo
nobene druge vrste organizmov v procesu poskusa evolucije tega
čudežnega sistema? Nekateri evolucionisti poskušajo rešiti to skriv -
nost, z domnevnim reproduktivnim križanjem ene vrste črva z eno
vrsto metulja, vendar dokazov za to ni.25 Lahko se vprašamo tudi,
koliko medsebojno odvisnih procesov je vključenih, ko majhen pa -
jek dizajnira inžinersko dobro zgrajeno mrežo. Ko se soočamo z dej -
stvom, da obstaja ogromno število kompleksnih sistemov z mnogi-
mi medsebojno bistvenimi povezanimi deli, je težko misliti, da so se
vsi ti razvili postopno in slučajno. Ne pozabite, da nimajo nobene
vred nosti za preživetje, dokler so nepopolni. Očitno imamo opravka
z veliko številčnostjo nezmanjšane kompleksnosti. Podatki močno
ka žejo na to, da je neka vrsta racionalne obrazložitve nujna, da bi
se proizvedlo to, kar vedno ugotavljamo.

Dolg boj okrog očesa
Vihar, ki se dviga okoli nastanka očesa traja že dve stoletji. Tisti,

ki verujejo v Boga Stvarnika trdijo, da je nemogoče misliti, da tako
zapleten instrument kot je oko, lahko nastane samo po sebi, med -
tem ko ti, ki so naklonjeni naturalistični razlagi trdijo, da se je pri
dovolj časa oko lahko pojavilo. Charles Darwin se je zelo zavedal te -
ga problema in je posvetil več strani v knjigi O nastanku vrst, temu
vprašanju, pod naslovom "Organi končne popolnosti in zapletenos-
ti." V uvodu k temu problemu je priznal, da "je domnevati, da se je
oko, z vsemi svojimi nemogočimi aparati za prilagoditev fokusa na
različnih razdaljah, za prepuščanje različnih količin svetlobe, in za
ko rekcijo sferičnega in kromatskega odstopanja, lahko razvilo z na -
ravnim izborom, je iskreno rečeno, skrajno nesmiselno." On nadal-
je poudarja, da skozi celotno živalsko kraljestvo, obstajajo vse vrste
oči, od zelo preprostih, na svetlobo občutljive pike, do orlovega oče -
sa. Majhne spremembe bi lahko pripeljale do postopnih izboljšav.
On dalje trdi, da ni nerazumno misliti, da bi "naravna selekcija ali
ob stoj najbolj prilagodljivih", delujočih več milijonov let, na mili-
jonih enot lahko proizvedla žive optične instrumente "superiorne v
odnosu na steklo."26 Za njega je proces naravne selekcije bil tisti,
ki je povzročil, da oči postopoma postajajo vse bolj napredne.

Stoletje kasneje je Gaylord Simpson iz Univerze Harvard upora-
bil približno isto vrsto argumenta, s predlogom, ker so vse oči, od
preprostih do zapletenih, funkcionalne, imajo vse vrednost pre ži -
vet ja.27 In pred kratkim so goreči zagovorniki evolucije Fatajma in
Dawkinsa uporabljali isto vrsto argumenta.28 Ampak ves ta argu -
ment preskoči ključno vprašanje pomanjkanja evolucijske vrednos-
ti preživetja nepopolnih sistemov, ki ne delujejo, dokler nimajo vseh
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potrebnih medsebojno odvisnih delov. Na primer, večina evolucij -
skih dosežkov v očesu, kot sposobnost razlikovanja barv, bi bila ne -
uporabna, dokler ne obstaja primerljivo izboljšanje v možganih, ki
omogoča tolmačenje različnih barv.29 Oba procesa sta odvisna drug
od drugega, da bi imela koristno funkcijo. Poleg tega, samo zato,ker
se oči lahko primerja v neki niz, od preprostih do kompleksnih, to
ni dokaz, da so se razvile ene od drugih. Veliko stvari v vesolju se
lahko primerja, kot damski klobuki (Slika 5.5), od enostavnih do
kompleksnih. Komaj moremo reči, da so damske klobuke oblikovali
in ustvarili ljudje, in da se niso razvili eden od drugega ali iz skup-
nega klobukovega prednika!

Mnoge živali imajo neke vrste "oko", ki zaznava svetlobo. To so
fascinantne strukture, ki se zelo razlikujejo. Obstaja preprost mor -
ski črv, ki ima zelo napredno oko. A slavni komorasti nautilus ima
zelo preprosto oko. Stopnja zahtevnosti oči ne sledi evolucijskemu
vzorcu. Nekatere enocelične živali (protisti) imajo eno preprosto, na
svetlobo občutljivo točko. Deževniki imajo celice, občutljive na svet-
lobo, zlasti na koncih telesa. Nekateri morski črvi imajo lahko več
kot deset tisoč "oči" na svojih lovkah, a skromni limpet (vodni polž)
ima čudno oko oblike kozarca. Organizmi kot raki, nekateri črvi, lig -
nji, hobotnice, žuželke in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptice
in sesalci) imajo oči, ki zaznavajo ne le svetlobo, ampak tudi tvorijo
sliko. Čeprav so lignji zelo različne vrste živali kot človek, so oči zelo
podobne našim. Velikanski lignji, ki so lahko dolgi do 21 metrov in
se potopijo v globine, kjer je malo svetlobe, potrebujejo velike oči,
da zberejo čim več svetlobe. Ti organizmi imajo največje oko za
katerega vemo.

Oko lignja nasedlega na Novi Zelandiji je imelo premer 40 cen -
timetrov. To je bistveno več od našega globusa na mizi, običajno 30
centimetrov v premeru! Za tako oko se ocenjuje, da vsebuje mili -
jardo celic, občutljivih na svetlobo. Za primerjavo, naše oči (Slika
4.1, A), imajo premer le okoli dva in pol centimetra.

Oči uporabljajo mnoge različne sisteme, da formirajo sliko. Pri
vretenčarjih, to vključuje tudi ljudi, je leča pred očesom, ki fokusira
prihajajočo svetlobo na svetlobno občutljivo mrežnico, kar ima za
posledico ostrejšo sliko. Pri živalih, kot je komorasti(biserni) nauti -
lus, nima leče; namesto nje ena luknjica pomaga usmeriti priha ja -
jočo svetlobo na različne dele mrežnice. Žuželke formirajo slike
pov sem drugače, uporabljajo male "cevi", imenovane omatidia (sli -
ka 4.2), usmerjene v nekoliko različne smeri. Svetloba iz vsake cevi
se zatem kombinira in sestavlja sliko. Kačji pastirji imajo lahko celo
28.000 omatidia v svojih očeh. Obstajajo tudi drugi različni zap le -
teni sistemi oči z različnim razporedom medsebojno odvisnih delov,
vključno tudi osupljiv sistem majhnega, raku podobnega organiz-

98



99

Slika 4.1. Zgradba človeškega očesa. A, prečni prerez; B, povečana površina
Fo vea; C, povečana stena očesa; D, povečane paličice (a) in čepki (b) mrež-
nice. Bodite pozorni, da na vseh diagramih svetloba prihaja z desne strani.
Diski se absorbirajo v pigmentno celico na levem koncu D.
Na temelju: Slika 1, str 16: Dawkins , R. 1986. The blind watchmaker. New York: W. W. Norton
& Company. 



ma, ki sestavlja sliko skoraj kot to počne TV-sistem, s hitrim ske ni -
ranjem.30 Vsi ti različni kompleksni sistemi s soodvisnimi deli zani -
kajo idejo, da so različne oči nastale z majhnimi postopnimi
spremem bami. 

Spreminjanje enega sistema v drugega zahteva popolnoma dru -
gačen pristop v sestavljanju slike, kar se vidi s primerjavo oči na
slikah 4.1 A in 4.2. Večina evolucionistov priznava te temeljne raz-
like in predlaga teorijo, da se je oko razvijalo neodvisno za vsak sis-
tem. Ta zanika predlog drugih evolucionistov, prej omenjenih, da so
se zapletene oči razvile iz enostavnih.31 Sistemi so tako različni, ali
pa so podobni sistemi najdeni v tako različnih vrstah živalskih
skupin, da nekateri iznašajo teorijo, da se je oko morda razvilo
neodvisno večkrat; ne eno od drugega, in to morda celo 66 krat.32

Po drugi strani pa so raziskovalci v DNK različnih organizmov od -
krili glavni (master) gen, ki spodbuja razvoj očesa. Evolucionisti
verjamejo, da razširjena prisotnost takšnega gena odraža skupen
evolucijski izvor. Ravno nasprotno, tisti, ki verjamejo v Stvarnika,
štejejo ta master gen kot sled inteligentnega uma, ki uporablja sis-
tem, ki je funkcionalen v različnih organizmih. Na primer, ta glavni
krmilni gen za razvoj očesa, vzet iz miši, se lahko vstavi v sadno
mu šico in povzroči pri njej razvoj še več oči, na krilih, antenah in
nogah.33 Sadna mušica ima v veliki meri drugačno vrsto očesa kot
miš, kar je razvidno iz slike 4.2 in 4.1A vendar enaka vrsta glavne-
ga gena lahko spodbudi razvoj pri obeh.  

Biologi ocenjujejo, da je več tisoč genov, povezanih z embri onal -
nim razvojem očesa sadne mušice; zato se zdi, da gre za glavni
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Slika 4.2. Kompleksno oko insekta 
By: Raven pH, Johnson GB. 1992 Biologija, 3. izdaja. St. Louis, Baltimore, Boston: Mosby —Year
Knji ga, str 831.



kontrolni gen, ki aktivira številne druge gene, ki povzročajo razvoj
raznih vrst oči v raznih organizmih. Razlike izhajajo iz številnih dru -
gih genov, in glavni kontrolni gen ima malo zveze z vprašanjem,
kako so se različne vrste vizualnih sistemov lahko razvile. Koncept,
da obstaja nekaj glavnih genov ("Evo-devo”), ki poenostavljajo
evo lucijski proces, se je zapletel z odkritjem, da so potrebni več -
krat ni povezovalci aktivatorjev in represorjev, da bi ti glavni geni
lahko pravilno funkcionirali. Čas aktiviranja je zelo pomemben, in
kontrola samega časa aktivacije bi potem tudi morala evoluirati.34

Poučevanje trilobitov je razkrilo nekatera presenetljiva dejstva o
njihovih očeh. Majhen Trilobite je prikazan v spodnjem delu na sliki
5.1. Trilobiti, ki so nekoliko podobni podkvastim rakom, med evolu-
cionisti veljajo za eno izmed najstarejših živali, toda vseeno imajo
nekateri trilobiti izjemne oči, istega osnovnega tipa, kot je prikazan
na sliki 4.2.

Njihove leče so izdelane iz kristala minerala kalcita (kalcijevega
karbonata). Kalcit je zapleten material, ki upogne svetlobne žarke,
ki vstopajo ali izstopajo iz njega, pod različnimi koti, odvisno od
usmeritve tega kristala. V trilobitskih očeh je kalcit leče usmerjen
ravno v pravo smer, ki daje pravo ostrino. Nadalje je leča obliko -
vana na poseben način, da popravi zameglitev fokusa (sferično od -
stopanje-aberacije), ki se pojavlja pri navadnih preprostih lečah. Ta
vrsta oblikovanja odraža zelo prefinjeno znanje optike.35 To je zelo
pomembno, ko se vzpenjate ob evolucijskem fosilnem zapisu, so
trilobitske oči med prvimi, ki jih srečate in ni videti, da bi imele kak -
ršnekoli evolucijske prednike. En raziskovalec govori o lečah teh oči,
kot o "največjem podvigu optimizacije funkcije vseh časov".36

Zapletene oči 
Napredne oči, kot so naše, o katerih vemo veliko, so čudež kom -

plek snosti. Naslednji opis je nekoliko tehnični, vendar boste s sa -
mim branjem dobili splošno predstavo o tem fascinantnem organu,
ki vam omogoča, da berete tole besedilo. Ko gledate razpored slo -
jev sferičnega očesa, si poskusite zapomniti, kaj je obrnjeno proti
notranjosti, tj. proti centru očesne sfere, in kaj proti zunanji povr -
šini očesa. To postane pomembno v kasnejši razpravi o "obrnjeni"
mrežnici. 

Oko je v glavnem precej prazna krogla z izjemno kompleksnimi
sistemi, ki tvorijo zunanjo steno (slika 4.1A). Največji del notra nje -
ga očesa oblaga najbolj pomemben del mrežnice, organ ki čuti
svetlobo, ki doseže oko, skozi črno piko imenovano Zenica. Mrež -
nica je zelo zapletena in je sestavljena iz več plasti celic, kot je pri -
kazano na sliki 4.1 C, D. Plast, ki je najbližje zunanji površini očesa
je pomembni pigmentni epitelij. Ta plast vsebuje pigment, ki zbira
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tavajočo svetlobo, in tudi hrani celice naslednjega sloja na notranji
strani, ki so sestavljene iz paličic in čepkov. Te paličice in čepki so
najpomembnejše fotoreceptorske celice, ki zaznavajo svetlobo, ki
prihaja v oko. Paličice delujejo predvsem pri odkrivanju nejasne
svetlobe, tri vrste čepkov pa služi za odkrivanje jasne in obarvane
svetlobe. 

Kot je prikazano na sliki 4.1D, končni del podolgovatih paličic in
čepkov, ki ležijo najbližje pigmentnemu epiteliju, z drugimi beseda-
mi, njihov konec je obrnjen proti notranjosti očesa, vsebuje veliko
diskov. Te plošče imajo zelo poseben tip proteinske molekule ime -
no vane rhodopsin, in ena paličica lahko vsebuje štirideset milijonov
takih molekul. Ko svetloba zadene molekulo rhodopsina, on pov zro -
či, da ta molekula spremeni svojo obliko. Ta odgovor se prenese v
mno go več različnih vrst molekul, kar povzroči tip reakcije "plazu",
ki hitro spreminja naboj na površini paličice ali čepka, kar kaže, da
je ta celica odkrila svetlobo. Zatem se celoten proces vrti v pripravi
za sprejem več svetlobe. Končno je v ta proces vključeno dvanajst
različnih vrst beljakovinskih molekul.37 Mnoge izmed njih so speci -
fič ne in nujne za proces gledanja. To je še en primer nezmanjšane
kompleksnosti o kateri smo govorili v prejšnjem poglavju, in ki res -
no izpodbija evolucijo. 

Ta sprememba naelektrenja na površini paličice ali čepka se kot
impulz prenese v zapleteno mrežo živčnih celic. Te celice tvorijo
sloj, ki se nahaja na notranji strani (tj. proti središču očesa) sloja
paličice in čepka ("živčno celični sloj” slika 4.1C). Iz živčno celične
plasti, se informacija pošlje v možgane preko optičnega živca (slika
4.1A).

V človeški mrežnici je več kot sto milijonov na svetlobo ob čut -
ljivih celic (paličice ali čepki), in podatki iz teh celic se delno ob -
delujejo v živčno-celičnem sloju-plasti. V tej plasti je identificirano
več kot petdeset različnih vrst živčnih celic.38 S skrbnimi razis ka va -
mi začenjamo odkrivati, kaj nekatere od teh celic delajo. Na primer,
če je eno področje stimulirano, informacije iz celic okoli njega za ža -
rijo, da bi se izostril kontrast. Ta vrsta obdelave poteka na več rav -
neh analize prihajajoče svetlobe Ta je zelo zapletena in vključuje tu -
di sisteme za povratne informacije. Vemo, da se nekateri drugi kro -
gi v teh živčnih celicah ukvarjajo z odkrivanjem gibanja, vendar se
moramo še veliko naučiti o tem, kaj vse te različne vrste celic v tej
plasti počnejo.

Mi v bistvu ne vidimo v svojih očeh, čeprav morda intuitivno mis-
limo, da je tako. Oko samo zbira in obdeluje informacije, ki se poš -
ljejo v zadnji del možganov, kjer se slika sestavlja. Brez možganov
ne bi videli ničesar. Milijoni informacij se hitro prenašajo iz očesa v
možgane preko optičnih živcev. V možganih zgleda, da se ti podat-
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ki, razstavljajo zaradi analize na različne komponente, kot so lesk,
barva, gibanje, oblike in globina. 

Potem se vse to sestavi v celostno sliko. Ta proces je neverjet-
no kompleksen, neverjetno hiter, in se zgodi brez zavestnega napo-
ra. Raziskovalci, ki delajo na tem področju pravijo, da "najenos-
tavnejše vizualne naloge, kot so zaznavanje barv in prepoznavanje
znanih obrazov, zahteva zapletene izračune in več nevronskih pove -
zav v sklopih, kot si lahko predstavljate."

Napredne oči vsebujejo številne druge sisteme s soodvisnimi de -
li, ki ne bi delovali, če niso prisotne vse potrebne osnovne sesta -
vine. Eden od njih je mehanizem, ki analizira sij svetlobe in urav-
nava velikost zenice. Na voljo je tudi sistem, ki določa, ali je osred -
nja točka dohodne svetlobe pred ali za mrežnico, da spreminja ob -
liko leče in tako obdrži sliko v ostrem fokusu na mrežnici. Potem
ima mo druge bolj kompleksne sisteme, ki pomagajo, da bolje vidi-
mo, kot je to mehanizem, ki zagotavlja, da obe očesi gledata isto
stvar. 

Vsi ti dejavniki sprožijo vprašanja o množici medsebojno pove -
zanih delov. Na primer, kakšno korist bi imeli od sistema, ki zazna,
da slika v očesu ni izostrena, če ne obstajal mehanizem, ki lahko
prilagodi obliko leče in dovede sliko v fokus-ostrino? V postopnem
evolucijskem scenariju, ti mehanizmi v razvoju ne bi imeli vrednost
preživetja, ker bi večina, če ne že vseh, njihovih delov bila neu-
porabna brez drugih delov. Tukaj, kot tudi v mnogih drugih krajih
imamo tipično uganko kokoš in jajce; kaj je bilo prej, kokoš ali jaj -
ce? Oba sta nujno potrebna za preživetje-obstoj.

Darwin včasih ni okleval, da izzove kritike svoje teorije. Takoj po
razpravi o razvoju očesa v svoji knjigi O izvoru vrst, pravi: "Če bi
lahko dokazali, da obstaja kak kompleksen organ, ki se ni mogel
for mirati s številnimi, zaporednimi, neznatnimi spremembami, bi bi -
la moja teorija absolutno izpodbita. Ampak jaz ne morem najti tak
primer.”40 Medtem, ko je Darwin pošiljal izziv in iskal, da se mu po -
ka že, da se to "ni moglo zgoditi”, je zašel direktno v problem po -
manj kanja vrednosti preživetja razvijajočih medsebojno odvisnih
delov, govoreč o "številnih neznatnih modifikacijah." To se nanaša
zlasti na pogoje, v katerih se počasi razvijajoči soodvisni deli, ki ne
delujejo, dokler ni tudi drugih potrebnih delov, dolgo nimajo nobene
vrednosti preživetja in, kot to Darwin predlaga, je njegova teorija
absolutno pobita.

Evolucijsko nepopolno oko
Dva raziskovalca, Dan Nilsson in Susanne Pelger z Univerze v

Lun du na Švedskem sta objavila zanimiv članek o evoluciji očesa.
Ta članek je imenovan Pesimistična ocena časa, potrebnega za
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razvoj očesa (A pessimistic estimate of the time required for an eye
to evolve).41 Članek je bil objavljen v prestižni reviji Proceedings of
the Royal Society v Londonu, in prihaja do presenetljive ugotovitve,
da bi se oko lahko razvijalo v samo 1829 fazah, s samovoljnim 1%
izboljšanja. Ob upoštevanju nekaterih dejavnikov naravnega izbo-
ra, ugotovijo, da bi bilo potrebno manj kot 364,000 let da se "ka -
me ra-oko" (oko z luknjico) razvije iz dela, občutljivega na svetlobo.
Nadalje, iz daljne kambrijske dobe, za katero se ocenjuje, da je tra-
jala pred 550 milijoni let, je dovolj časa, da se "oči razvijajo več kot
1500 krat!" V svojem razvojnem modelu očesa, oni začenja jo z
enim slojem na svetlobno občutljivih celic, ki se nahaja med pro -
zorno plastjo na vrhu in pigmentno plastjo spodaj. Ti sloji se pos -
topoma ukrivljajo in oblikujejo najprej očesno votlino, nato pa oko
z lečo (slika 4.3). Vsaka stopnja daje optično prednost pred pre j -
 šnjo, s čimer daje evolucijsko vrednost preživetja skozi ta proces.
Evo, oko se je razvilo v zelo kratkem času! Čeprav se lahko ceni
uporabljeni analitičen pristop, je težko razumeti ta model resno in
zelo težko sprejeti stališče, da je bilo dovolj časa, da se oko z lečami
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Slika 4.3. Predlagani model za razvoj očesa. Štiri stopnje razvoja so prikazane
v prerezu. Za vsako fazo svetloba prihaja od zgoraj, in ostanek telesa živali
leži pod očesom. Siva plast je mrežnica; nad njo je prozorna plast in črna
plast spodaj je pigmentni sloj. 
Diagrami temeljijo na: Nilsson D-E, Pelger S. 1994. A pessimistic estimate of the time required
for an eye to eye to evolve). Proceedings of the Royal Society of London, B, 256:53-58.



razvije več kot 1500-krat. Govorijo o očesu, ki je tako preprosto, da
ne bi delovalo. Obstaja veliko večjih težav:

(1) Ta model zanemarja razvoj najpomembnejšega in naj kom -
plek snejšega dela očesa, na svetlobo občutljive mrežnice. Kot smo
že omenili, ima mrežnica množico različnih vrst celic za odkrivanje
in obdelavo svetlobnih informacij. Pojavljati se morajo vse vrste no -
vih posebnih beljakovin. Prej ali slej se v evolucijskem scenariju vsi
deli naprednih oči morajo razviti, vendar izključiti najbolj zapleten
in najbolj pomemben del očesa iz izračunov časa, pa je resna po -
manjkljivost, ki popolnoma diskvalificira glavno ugotovitev. 

(2) Kompleksno oko je, kot že navedeno zgoraj, neuporabno
brez možganov, ki bodo razlagali, kar se vidi, pa vendar ta model
ne obravnava problem evolucije potrebnih delov možganov. Vsaj pri
ljudeh, so deli možganov, ki se ukvarjajo z vidom, veliko bolj za ple -
teni, kot sama mrežnica; vizualni del možganov mora biti tesno
povezan z mrežnico, da bi tisto, kar oko vidi, imelo tudi kakšen
pomen.

(3) Da bi bilo oko uporabno, se mora razviti povezava med mož-
gani in očesom, kar v primeru človeka vključuje vidni živec, ki ima
več kot milijon živčnih vlaken v vsakem očesu in ta vlakna morajo
biti pravilno povezana. Vidni živec enega očesa seka vidni živec dru -
gega in prihaja do kompleksnega razvrščanja. Nadalje prihaja do
veliko bolj zapletenega razvrščanja, medtem, ko živčne celice nosi -
jo impulze v možgane. Pričakovali bi veliko naključnih poskusov,
preden bi evolucija vzpostavila pravilne oblike te povezave.  

(4) Ni upoštevan čas, potreben za evolucijo mehanizma za
ostrenje-fokusiranje leče. Celo nekateri črvi imajo to sposobnost.42

Kot smo že opazili, je to kompleksen sistem, ki zazna, da je slika
mrežnice izven fokusa in prilagodi lečo do stopnje, ki je potrebna,
da ustvarite ostrino. Ta sistem zajema več posebnih delov. Pri neka-
terih živalih, se fokusiranje opravlja s premikanjem leče, pri drugih
pa s spremembo oblike leče.

(5) Ta model ne upošteva niti časa, potrebnega za razvoj meh-
anizma, ki uravnava velikost zenice. To je še en kompleksen sistem
nap rednih oči, ki vključuje mišice, živce in kontrolni sistem. Pot reb -
no bi bilo zelo dolgo časa, da se tak sistem razvije vsaj enkrat, če
sploh kdaj. Takšne pomembne dele je treba vključiti v vsako realno
oceno tega, kako dolgo bi trajalo, da se oko razvije. 

(6) Približno na polovici domnevnega evolucijskega procesa se
začne pojavljati leča. Potreben je zelo srečen splet okoliščin, da bi
ta novi del pravilno deloval in imel vrednost preživetja.43 Potre bu -
jete tudi lečo s pravimi beljakovinami, s primerno obliko in položa -
jem, ter da se to pojavi istočasno. Zato bi potrebovali nenormalno
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dolgo časa, da v bistvu naključne mutacije povzročijo vse to
naenkrat, in mu tako zagotoviti vrednosti za preživetje. 

(7) V zarodku vretenčarjev, kot so ribe, žabe ali kokoši, se oko
ne tvori s sukanjem površinskega sloja na površini glave, kot to
predpostavlja Nilsonov in Pelgerin model. Oko se pojavlja kot izras -
tek iz možganov v razvoju, in nato povzroči razvoj leče iz enega po -
vršinskega sloja. Zato bi morali razmisliti, kako dolgo bi trajalo, da
se en sistem razvije v drugačnega.  

(8) Nadalje, oči vretenčarjev in nekaterih nevretenčarjev upo -
rab ljajo zapleten mišični sistem za usklajevanje gibanja oči. Ne -
katere ptice so sposobne prilagoditi smer svojih oči tako, da imajo
na blizu usmerjen daljnogledni, vendar vseeno širok panoramski
pogled, odvisno od smeri, v katero gledajo.44 To niso enostavni sis-
temi. Hobotnica ima šest mišic, ki nadzirajo gibanje vsakega očesa,
kot je to primer tudi pri ljudeh. Pri hobotnici ugotavljamo, da okrog
3.000 živčnih vlaken, ki prenašajo impulze možganov v teh šestih
mišic tako, da skrbno nadzorujejo gibe oči. Za vse te sisteme bi bilo
prav tako potrebno veliko časa, da se razvijejo in treba je upošte-
vati tudi presojo, kolikokrat bi se oko lahko razvilo. 

Nilsson in Pelgerova priznavata nekaj teh pomanjkljivosti v svo -
jem poročilu, vendar jih žal ne upoštevata niti v svojem naslovu niti
v sklepih-zaključkih. Njihove "pesimistične ocene" ni mogoče resno
obravnavati. Vsi kompleksni deli očesa, vsa množica celic in skoraj
vse posebne vrste beljakovin, ki morajo biti oblikovane, so prezrti.
Nedavno so odkrili posebno vrsto molekule v roženici, ki preprečuje
razvoj krvnih žil. To ohranja roženico brez krvi, katera se sicer
nahaja v večini tkiv, tako da svetloba direktno prihaja v oko. Ne
morete preprosto prepogniti nekaj plasti, poljubno dodati lečo, in
potem trditi, da ste ugotovili, da se je oko lahko razvijalo "več kot
1500-krat" v evolucijskem času. Ta vrsta vadbe meji s tem, kar se
imenuje znanost brez dejstev. 

Presenetljivo, vendar je ta model naletel na močno podporo. V
slavni reviji Nature, je Dawkins objavil pozitivno oceno, imenovano
Oko v trenu (The eye in a twinkling),45 in poudaril, da so Nilsonovi
in Pelgerini rezultati "hitri in odločilni", in da je čas, potreben za raz -
voj očesa "geološki tren." Poleg tega, Daniel Osorio z Univerze Sus -
sexu v Angliji, ki proučuje vse vrste oči, meni, da ta članek rešuje
problem razvoja očesa, ki je tako skrbel Darwina, da se včasih
imenuje "Darwinova groza".46 Nilsonov Pelgerin članek je nekoliko
ohrabril evolucioniste, ki objavljajo na razuzdanem internetu; eden
komentira, da se je "izkazalo, da je oko NAJBOLJŠI DOKAZ za
evolucijo."47 Glede na dejanske okoliščine tega primera, je vse to
strez nitveno odkritje tega, kako subjektivne so lahko človeške dek -
la macije.
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Vznesenost nekaterih evolucionistov nad Nilsonovim in Pel ge ri -
nim modelom verjetno odraža to, koliko je oko resen problem za
evolucijo. Model, ki ignorira vse kompleksne sisteme, lahko služi za
ohrabritev predanih evolucionistov, lahko pa zelo malo koristi res -
nemu iskalcu resnice, ki želi čim več razpoložljivih podatkov. Na ža -
lost študije, kot je Nilson in Pelgerina ne le zmanjšujejo zaupanje v
evolucijo, ampak v znanost kot celoto. Isaacu Newtonu, ki je bil
predsednik Kraljeve družbe 24 let, in ki je vedno bil temeljit v svo-
jem delu, verjetno ne bi bilo všeč videti, da se tak članek objavlja
v žurnalu njegovega ljubljenega Royal Society.

Ali je oko obrnjeno narobe?
"Ne bi bilo tega mrtvega kota, če bi bilo oko vretenčarjev zares

inteligentno oblikovano. V resnici je oko neumno zasnovano."48

Ven dar žile in živci niso locirani v ozadju fotoreceptorjev, kjer bi jih
postavil vsak razumen inženir, temveč zunaj pred njimi, kjer zak ri -
vajo nekaj prihajajoče svetlobe. Oblikovalca kamere, ki bi napravil
tako neumnost, bi takoj napodili. Ravno nasprotno, oči preprostega
lignja, z živci spretno skritimi za fotoreceptorji, so primer obli koval -
ske popolnosti. Če bi Stvarnik zares uporabil svoj najboljši dizajn za
bitje, ki ga je ustvaril po svoji podobi, bi kreacionisti zagotovo
morali sklepati, da je Bog v bistvu lignj.

"Človeško oko ima" mrtvi kot "... ki ga povzroča funkcionalno
nesmiselna ureditev aksonov celic mrežnice, ki gredo spredaj v oko
"50 "Vretenčarji so prekleti z obrnjeno mrežnico v očesu... Ali je Bog
v času ‘padca’ obrnil mrežnico?”51 "Vsak inženir bi se smejal katere-
mu koli predlogu, da bi fotocelice lahko bile usmerjene vstran od
svet  lobe, in da njihove žice potekajo na strani, ki je najbližja svetlo -
bi. Vsaka fotocelica je v bistvu obrnjena nazaj."52

Ta množica napadov s strani uglednih znanstvenikov, vključno z
nekaterimi vodilnimi evolucionisti, se nanaša še na en spor okrog
očesa. Po mnenju nekaterih je mrežnica tako slabo oblikovana, da
ne bi mogla biti posledica nikakršnega premišljenega planiranja.
Ona je obrnjena in noben kompetenten Bog tega ne bi naredil.
Posledica je to, da ne obstaja inteligenten Bog.

Ta problem je dobro prikazan na sliki 4.1, kjer je orientacija vseh
diagramov takšna, da svetloba vstopa v oko z desne in potuje proti
levi. Evolucionisti kažejo na tri probleme. Prvič, kot smo že omenili,
je, da so paličice in čepki globoko vkopani v mrežnici, in njihov, na
svetlobo občutljiv konec, je obrnjen proč od svetlobe v temni pig-
mentni epitelij.

Opazujte še posebno sliko 4.1D, kjer je glavno telo (jedro, itd)
paličice ali čepka obrnjeno v desno, medtem, ko so na svetlobo ob -

107



čutljivi diski obrnjeni v levo, a nekateri vkopani v pigmentni epitelij.
Za ta obrnjeni aranžma se včasih šteje, da je podoben primeru, v
katerem je nadzorna kamera usmerjena k steni namesto k odpr -
temu prostoru. Drugič, zapletena živčno celična plast mrežnice leži
med prihajajočo svetlobo in na svetlobno občutljivimi paličicam in
čepki. Zakaj ne bi postavili na svetlobo občutljive dele paličic in čep -
kov tako, da bi bili obrnjeni proti svetlobi (na desni strani mrežnice
na sliki 4.1C), tako da prihajajoča svetloba iz leče udari najprej v
njih in ni treba, da gre skozi vse te živčne celice? Prisotnost vseh
živčnih celic na notranji strani plasti paličice in čepkov je vzrok tudi
tretjega problema. Informacije, ki jih te živčne celice obdelujejo,
mo rajo priti iz očesa, in to opravlja vidni živec. Na mestu kjer ta
živec prehaja skozi mrežnico, ni paličice ali čepka, in to povzroča
mrtvi kot, v katerem ne moremo videti. On je označen z "optični
disk" na sliki 4.1A. Razlaga se, da če bi bilo oko pametno zasno-
vano, bi razporeditev plasti mrežnice bila obrnjena v odnosu na se -
danjo. Tako bi živčno celični sloj bil za paličicami in čepki in ne bi
bilo potrebe za mrtvim kotom. 

Pri nekaterih živalih, kot so lignji, hobotnice in mnoge enostav -
nejše živali, mrežnica ni obrnjena. One uporabljajo različne vrste
celic, ki so občutljive na svetlobo, in pri teh celicah je njihov na
svetlobno občutljiv del obrnjen k svetlobi. Pri vretenčarjih (ribe,
dvo živke, plazilci, ptice in sesalci), vključno z ljudmi, so mrežnice
po mnenju mnogih evolucionistov obrnjene.

Vendar, ko veste malo več o fiziologiji in podrobnostih tega, kako
funkcionira napredno oko vretenčarjev, se vidi, da je obrnjena
mrež nica zelo dober dizajn in en del evolucionistov podpira ta zak -
ljuček.53 Ugovor, da živčne celice ležijo pred paličicami in čepki je
neučinkovit v najpomembnejšem delu očesa, s katerim najostreje
vidimo. V tem področju, imenovanem Fovea (slika 4.1A,B), se na -
haja okoli 30.000 čepkov, ki omogočajo ostro vrsto vida, ki ga upo -
rabljate, ko prebirate te besede.

Tukaj so živčne celice in njihova vlakna še posebej mala in ta
vlak na se radialno širijo iz tega področja, pri čemer puščajo čepke
fovee odprte proti direktni svetlobi, ki prihaja iz leče (slika 4.1B).
Drugo, živčna vlakna in redke krvne žile v področju fovee gredo
oko  li nje, s čimer se naprej preprečuje zamašitev prihajajoče svet-
lobe. Oko je konstruirano tako, da daje ostro sliko samo takrat, ko
je to potrebno. Nadalje, živčne celice in vlakna niso tolikšna ovira
za prihajajočo svetlobo. Če odstranite temni pigmentni epitelij z
zad nje strani mrežnice, je to kar ostane in kar vključuje paličice in
čepke in živčno celični sloj "skoraj popolno prozorno."54 Mrtvi kot
očesa ne zgleda velika motnja, kot se to trdi. Težko ga je najti, in
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ve  čina od nas sploh ne ve, da obstaja. Nahaja se bočno, in eno oko
kompenzira mrtvi kot drugega.  

Zdi se, da obstaja zelo dober razlog, zakaj je mrežnica obrnje-
na, a to so posebne prehranske potrebe paličic in čepkov. Te poseb-
ne celice so med najbolj dejavnimi v našem telesu in stalno sprem-
injajo svoje diske.

Verjetno zato, da ohranijo svežo zalogo beljakovinskih molekul,
ki zaznavajo svetlobo. Ena sama paličica ima lahko skoraj tisoč dis -
kov, mnogo več, kot je to prikazano na sliki 4.1D. Študije na opic-
ah Rhesus kažejo, da vsaka paličica proizvede 80 do 90 diskov na
dan, in verjetno je enako pri ljudeh. (v oklepaju lahko pripomnimo,
da je ta tempo počasen v primerjavi z dvema milijonoma rdečih
krvnih celic, ki jih naše telo proizvede vsako sekundo!) Diski se
razvijajo v tistem delu celic paličice ali čepka, ki je blizu jedra, in se
odvrže na tem koncu celice, ki je tesno povezana z pigmentnim epi -
telijem. Ta epitelij absorbira stare diske, reciklira nekatere njihove
dele in jih pošlje v paličice. Iz več razlogov, ločitev mrežnice od nje -
nih rezultatov pigmentnega epitelija povzroča slepoto in zato je ta
povezava zelo pomembna. Takoj izven pigmentnega epitelija je ho -
ro idni sloj za dovod krvi (slika 4.1c), ki zagotavlja pigmentnemu
epi teliju nekatere od hranil, potrebnih aktivnim paličicam in čep -
kom, medtem, ko izdelujejo nove diske.

Če bi obrnili mrežnico, kot to nekateri evolucionisti pravijo, da bi
to moral Bog narediti, se zdi, da bi imeli vizualno katastrofo. Diski
paličic in čepkov bi se obrnili proti svetlobi, ampak kaj bi opravlja-
lo bistveno funkcijo pigmentnega epitelija absorbiranja starih dis -
kov? Paličice in čepki ne počivajo; njih proizvaja oko, približno deset
milijard diskov dnevno v vsakem našem očesu. Oni bi se na kopičili
v prozorni steklovini očesa (slika 4.1A) in njihova velika množica bi
kmalu pokvarila našo sposobnost vida. Poleg tega,.. bi paličice in
čepki bili brez potrebnega pigmentnega epitelija in ho roid nega
dotoka krvi, ki je potreben za zamenjavo diskov in sistem zamen-
jave diskov sploh ne bi deloval. Če bi pod takšno vrsto aranžmaja
potem usmerili konce diskov paličic in čepkov k svetlobi, z njihovim
nujnim pigmentnim epitelijem in horoidnim slojem za dotok krvi, bi
ti sloji morali ležati na notranji plasti paličic in čepkov. Z drugimi
besedami, oni bili ležali bliže središču očesa od preostalega dela
mrežnice. Kot rezultat tega bi svetloba, ki prihaja v oko, naj prej
morala iti skozi horoidno plast za dotok krvi, da bi dosegla diske,
občutljive na svetlobo. Izliv krvi v mrežnico je skrajno škod ljiv in
kaže, kako je lahko kri uničujoča za vizualni proces. To bi oviralo
tudi pigment v pigmentnem epiteliju, ki absorbira svetlobo, in
dodatno prispevalo k popolni slepoti. Kot tudi igranje tenisa z zre-
lim paradižnikom, to ni ravno dobra ideja! 
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Način, na katerega je mrežnica zdaj urejena, se zdi zelo dober
dizajn, ki oskrbuje zelo aktivne paličice in čepke naprednih orga-
nizmov s krvjo in hranilnimi snovmi, ki jih potrebujejo. Poleg tega
se je težko prepirati z uspehom; oko deluje zelo dobro! Če je, kot
nekateri evolucionisti pravijo, oko tako slabo načrtovano, in če, kot
predlagajo drugi, se oko lahko razvije nenadoma, zakaj naravna
selekcija že zdavnaj ni proizvedla boljšega očesa?

Človeški možgani 
Vsaka od celic v naših očeh, ki jih imamo mnogo milijard ima več

kot tri milijarde DNK baz. DNK v vsaki celici, če bi se iztegnila, bi
bila dolga približno en meter. Dejstvo je, če se vsa DNK v pov preč -
nem človeku iztegne, bi bila več kot 120-krat daljša kot je razdalja
od Zemlje do Jupitera. Vendar je taka kompleksnost naših celic ne -
po membna v primerjavi z našimi možgani. Mnogi menijo, da so
možgani najbolj zapletena struktura, ki je znana v vesolju. 

Ko gre za žive organizme, je človek na vrhu. Ne zaradi naših te -
les, ki niso niti najmočnejša niti največja, ampak zato, ker imamo
možgane, ki presegajo možgane drugih živih bitij. Mi lahko, v do lo-
čenih mejah, manipuliramo z vsemi drugimi organizmi, da ne ome -
njamo našo sposobnost, da uničimo njihovo življenjsko sredino in
sami sebe! 

Vsake človeške možgane sestavlja okoli sto milijard živčnih celic
(nevronov), katere povezuje skoraj neverjetnih 400.000 kilometrov
živčnih vlaken. Ta vlakna se pogosto nenehno razvejajo za pove zo -
vanje z drugimi živčnimi celicami. Ena velika živčna celica se lahko
poveže z kar 600 drugimi živčnimi celicami z okoli 60 tisoč pove za -
vami. Skupno število povezav v možganih, se konzervativno ocen-
juje na 100 milijonov milijonov oziroma 100 tisoč milijard (1014).
Takšne velike številke si je težko predstavljati. Pomaga lahko, če se
zavedamo, da v enem samem kubičnem centimetru glavnega dela
možganov (skorja velikih možganov), kjer so celice še posebej ve -
like, obstaja približno 40 tisoč živčnih celic in milijarda povezav.
Ugo tavljamo tudi, da so možgani veliko več kot množico povezav,
kot jih imamo v računalniku. Možgani lahko imajo različna področja
potreb in rasti, kjer je potrebna večja možganska moč. 

V naših možganih poteka burna duševna in usklajena aktivnost,
medtem ko spremembe naelektrenja potujejo po živčnih vlaknih in
prevajajo impulze med celicami. Najmanj trideset različnih vrst ke -
mikalij, in verjetno velikokrat več od njih se uporablja za prenos
impulzov v stiku med eno živčno celico in drugo. To je neverjetno,
saj morajo biti, za prave povezave tudi točno določene različne
vrste kemikalij. Šele začenjamo se učiti o zapletenosti možganov;
in res je izziv razmišljati o organu, s katerim opravljamo razmiš -
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ljanje! Veliko vprašanje, ki se za evolucijo postavlja o možganih je,
če bi vseh teh sto tisoč milijard povezav sploh kdaj lahko dobilo ob -
razec s katerim bi se povezali na pravilni način preprosto z nak ljuč -
nimi spremembami, s sistemom poskusa in napake, z zelo počas -
nim in težkim procesom naravne selekcije? Poleg tega, sploh ni
gotovo, da človekove edinstvene mentalne sposobnosti zagotavlja-
jo evolucijsko vrednost preživetja, saj tudi pavijani zgleda ostajajo
precej dobro tudi brez njih. Več vodilnih mislecev je obravnavalo to
vprašanje.55 Stephen Hawking iskreno pravi, da "ni jasno, ali ima
in teligenca veliko vrednost preživetja. Bakterije zelo dobro funkci o -
nirajo tudi brez inteligence..."56 Morda ni evolucijski proces ustva -
ril naše možgane. 

Darwin, ki je živel v Angliji, je imel dobrega prijatelja in podpor -
nika v ZDA, znamenitega Harvardskega botanika Asa Graya. Dar -
win je nekoč delil svoje najgloblje občutke z Grayem, kateremu je
koncept evolucije bil simpatičen, vendar je zelo verjel v Boga, ki je
aktiven v naravi.57 V pismu Grayu, je Darwin zaupal: "Dobro se
spo minjam časa, ko me je misel na oko zmrazila, vendar sem prešel
to fazo pritožbe, in zdaj majhne nepomembne podrobnosti o struk -
turi povzročajo, da se počutim zelo neprijetno. Kadarkoli vidim pero
v pavovem repu, mi postane slabo!”58

Zakaj bi Darwinu postalo slabo, ob pogledu na pavovo perje? Ne
morem odgovoriti z gotovostjo, ampak sumim, da lahko le malo
ljudi razmišlja o kompleksnem dizajnu in predvsem o lepoti pavove-
ga repnega perja, da pri tem ne pomisli, da je to morda rezultat
neke vrste oblikovanja. Poleg tega, zakaj cenimo lepoto, uživamo v
glasbi, ali se zavedamo, da obstajamo? To postavlja vprašanje iz vo -
ra na drugačni ravni–na ravni naših skrivnostnih možganov. Dejstvo
za strahospoštovanje je to, da je v naših kilogram in pol težkih mož-
ganih sedež "Tega, ki sem".

Pri nas je ta svetopisemski citat običajno preveden kot "tisti, ki
je", ampak v tem kontekstu je ta dobesedni prevod očitno bolj pri -
meren. Ker je množica povezav v možganih programirana tako, da
lahko razmišljamo logično (upamo, da večina od nas misli normal-
no!), da smo radovedni v oziru svojega nastanka, da se učimo no -
vih jezikov, ustvarjamo matematične teoreme in komponiramo ope -
re? Še bolj izzivalna, z naturalističnega vidika so vprašanja, naše
moči izbire in funkcije kot so moralna odgovornost, zvestoba, lju -
bezen in duhovna razsežnost. Fizik delcev, tajnik univerze Cam brid -
ge, John Polkinghorne izraža to zanimanje mnogih ljudi. Ko govori
o fizičnem svetu, pravi: "Ne morem verjeti, da je naša sposobnost,
da razumemo njegov čudni karakter čudne veje potreb naših pred-
nikov, da se izogibajo sabljastim tigrom."59
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Razprava o mislih se pogosto osredotoča na naravo skrivnostne-
ga fenomena zavesti oziroma samozavesti, ki jo imamo vsi; z dru -
gimi besedami, čustva, da obstajamo. Ta zavest je zgleda tesno po -
vezana z našo sposobnostjo razmišljanja, z našo radovednostjo, z
našimi čustvi, z našim razsojanjem in drugimi fenomeni zavestne-
ga uma. Ali je zavest, ki jo imamo, dokaz ene resničnosti, ki obsta-
ja izven preprostega mehanicističnega (naravoslovnega) pojasnila;
ali pa je zavest preprosto čisto mehanični sistem, ki je zelo zaple -
ten? Bitka med tema dvema stališčema traja že stoletja, in je po -
gos to povezana z vprašanjem, ali so mehanična pojasnila, ki izklju -
čujejo Boga dovolj, da pojasnijo vso realnost. 

Tisti, ki trdijo, da je zavest čisto mehanični pojav, kažejo, da ni
nič posebnega v zavesti. Pravzaprav ona sploh ne obstaja. Ona je
preprosto velika količina enostavnih aktivnosti. V zadnjih letih ne -
ka teri poudarjajo analogijo, ki se lahko potegne med računalnikom
in možgani. Nekatere lahkoumne primerjave zasmehujejo bilo kak -
šno razliko med tema dvema. V bistvu so možgani računalnik nap -
ravljen iz mesa,60 a osnovne naprave, kot so termostati imajo svoja
prepričanja!61 Takšnemu poenostavljenemu redukcionizmu naspro-
tujejo vodilni misleci kot je Nobelov nagrajenec John Eccles, ki pra -
vi, da "človek lahko… da se spomni zahtevnih vprašanj teh, ki lju -
bijo računalnike: na kateri stopnji zahtevnosti in uspešnosti se lah -
ko strinjamo, da imajo oni zavest? Na srečo na to vprašanje, ki je
nabito s čustvi, ni treba odgovoriti. Vi preprosto lahko počnete z va -
šim računalnik karkoli želite in se ne boste počutili krive, da ste
krut".62 Matematik in kozmolog Roger Penrose z Univerze v Oxfor -
du: "Zavest se mi zdi tako pomemben pojav, da preprosto ne
morem verjeti, da je ona preprosto" po naključju "sestavljena z
zapletenim izračunavanjem. Ona je fenomen, s katerim se izve za
sam obstoj vesolja."

Zdi se, da v skladu z zakoni znanosti nič ne pove ali je potreb-
no, da imamo zavest.64 Zavest je nekaj, kar se izmika sedanji anal-
izi; ne bomo je našli kot lastnost materije. Obstoj zavesti opozarja
na realnost, ki je izven našega rednega razumevanja mehanizmov.

Vendar pa se ne moremo opirati na pojave zavesti, da sklenemo,
da je namensko načrtovanje nujno za naše misli. Primerjava mož -
ga nov z računalniki samo krepi dokaze o oblikovalcu Bogu, kajti vsi
vemo, da se računalniki ne organizirajo sami od sebe. Njih proizvaja
namerni dizajn, ki vključuje predhodno znanje, ki pripelje do po ve -
zane kompleksnosti. Enako bi lahko rekli tudi za naše zelo zapletene
možgane. V vsakem od njih je tisočkrat več povezav, kot je zvezd
v naši galaksiji. Lahkoverno je celo predlagati, da je tak organiziran
sklop nastal zgolj kot rezultat naključnih dogodkov. Kako bi kakršen
koli slučajni proces lahko dal kaj, vsaj približno tako zapletenega;
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nadalje, naravna selekcija je škodljiva za evolucijo sistemov s sood-
visnimi delih. Poleg tega, pri večini ljudi so v možganih nameščene
misli, ki obdelujejo in vključujejo podatke hitro in zelo dobro. 

Dolgo iskanje za evolucijskim mehanizmom
Kako evolucionisti razlagajo nastanek kompleksnosti? Oni že dve

stoletji iščejo evolucijski mehanizem. Predlagane so ideje, ena za
dru go (tabela 4.1), vendar do sedaj ni splošno sprejetega modela,
predvsem ni realističnega modela, ki bi razložil nastanek komplek -
snosti.

Večina znanstvenikov se strinja, da je prišlo do razvoja, vendar
za dovoljive razlage o tem, kako so se različni sistemi naprednih or -
ganizmov razvili, je treba še predložiti. Nekateri tradicionalisti se
ok lepajo ideje Darwina, da prihaja do ustrezne naravne selekcije
preživetja najprilagodljivejših. Drugi imajo raje modele čistega nak -
ljučja. Nekateri menijo, da evolucija poteka z malimi sprememba-
mi, medtem, ko drugi verjamejo v velike skoke, vendar bi ti skoki
zahtevali številne ugodne mutacije vseh naenkrat. Nekateri pa iz -
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Tabela 4.1. DOLGO ISKANJE EVOLUTIVNEGA MEHANIZMA

Lamarkizem (1809-1895)

Darvinizem (1859-1894)

Mutacije (1894-1922)

Sodobne sinteze
(neo-darvinizem) 
(1922-1968)

Diverzifikacija (1968-danes)

Lamark

Darwin, Valas

Morgan, de Vries

Chetverikov,Dob`anski,
Fisher, Haldan, Huxley,
Majer, Simpson, Wright

Eldridge, Gould, Gras,
Henig, Kaufman,
Kimura, Levontin,
Paterson, Platnik

Ukvarja se z vzroki nastan -
ka novih lastnosti, ki pos -
ta nejo dedne.

Male spremembe skupaj z
naravno selekcijo povzroči -
jo preživetje najsposobnej -
ših. Dedovanje s pomočjo
ge mul.

Poudarek na spremembah
zaradi velikih mutacij. Na -
rav na selekcija ni tako po -
mem bna.

Važne so spremembev po -
pu la cijah. Male mutacije
de lujejo skupajz naravno
se  lekcijo.

Množica nasprotujočih si
idej, nestrinjanje z neodar -
wi nizmom. Iskanje vzroka
kom pleksnosti.
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pod bijajo merila, ki se uporabljajo, da se določijo evolucijski odnosi.
Zelo sprejeta je rigorozna metodologija kladistike, ki zlasti preg le -
duje edinstvene značilnosti.

Vendar pa, kot bomo videli v naslednjem poglavju, kladistika
sploh ni evolucijski mehanizem: je samo način testiranja, hipoteza
o odnosih. Kot že prej omenjeno, računalniško simulirani poskusi,
da se pojasni kompleksnost, ne dajo nobene realistične predstave o
tem, kar najdemo v naravi.

Evolucija je najboljši model, ki ga znanost lahko ponudi, če želite
izključiti Boga, vendar je daleč od verjetnega. Vztrajnost, ki jo evo -
lucionisti kažejo, je zelo pohvalna; Toda po dveh stoletjih, v bistvu
neplodnega iskanja, se zdi, da je čas, da znanstveniki resno razmis -
lijo nenaturalistične alternative. Načrtovanje življenja s strani neke
razumne inteligence, kot je Bog, se zdi nujno, da bi se pojasnilo to,
kar znanost nenehno odkriva. 

Zaključni komentarji
Napredni organi nam dajejo številne primere kompleksnih siste-

mov z medsebojno odvisnimi deli. Naravna selekcija je problem za
razvoj teh sistemov. Čeprav naravna selekcija lahko odpravi šibke
na pačne vrste, ona ne more načrtovati vnaprej, tako da bi posto -
po  ma razvijala različne organe, potrebne za kompleksne sisteme.
Naravni izbor je omejen na neposredni uspeh v obstanku. Ker je
takšna, se od nje pričakuje tudi, da odpravi različne nove dele pos -
topoma razvijajočih se kompleksnih sistemov z soodvisnimi deli. Te
nove dodatne komponente bi bile neuporabne in nadležne motnje,
dokler ni vseh potrebnih delov, da zagotovijo delujoč sistem z evo -
lucijsko vrednostjo preživetja. Za organizme, z nekoristnimi dodat -
nimi deli bi se pričakovalo, da imajo nižje vrednosti za preživetje
kot tisti brez njih. Tako se zdi, da se Darwinov sistem obstoja naj -
prilagodljivejših pravzaprav spopada z evolucijskim napredovanjem
kompleksnih sistemov.

Večina bioloških sistemov je kompleksna, vendar sta oko in mož-
gani primera organov, ki sta zelo kompleksna. Ne zgleda, da ob sta -
ja kakršenkoli način, po katerem so se ti organi lahko razvili brez
inteligentna načrtovanja. To so znanstveni podatki, ki govorijo v
prid ideji, da obstaja Bog.
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Kako hitra je bila preteklost? 
Čuden vonj žvepla je presenetil posadko ribiškega čolna Isleifur

II, medtem ko je mirno plul v severnem Atlantiku južno od Islan -
dije. Skozi motno svetlobo jutranje zarje 14. novembra 1963 leta,
se je videl dim na južnem horizontu. Morda gori neka ladja? S
preverjanjem radijskih sporočil so ugotovili da ni S.O.S. klicev. Čoln
se je začel nenavadno sukati v vodi, in kapitan je z daljnogledom
videl, kako se le kilometer stran od njih iz morja dviga črn steber
dima nekega izbruha. Posadka na ladji, ki je bila z Islandije, kjer je
vulkanska aktivnost skoraj normalna stvar, je takoj posumila, da se
iz dna oceana dviga podvodni vulkan. Zgodilo se je, da so pluli čez
vulkansko aktivni Srednje atlantski greben, ki je tu ležal na komaj
100 metrov pod gladino oceana.  

Ves dan je trajalo vrtinčenje, medtem ko sta se para in dim dvi-
gnila v zrak, a kamni in bliski videli spodaj. Pet dni kasneje se je
ob likoval 600 metrov dolg otok na mestu, kjer je bilo do tedaj
odprto morje. Ta nov otok, ki je sčasoma zrastel v premeru dveh
kilometrov, je bil imenovan Surtsey po mitološkem velikanu Sartari
(Surtur). Kasneje, ko so raziskovalci preučevali otok, jih je pre-
senetilo, kako star je videti. V samo petih mesecih, so valovi oceana
oblikovali ogromno, na videz staro plažo in pečine. En raziskovalec
je komentiral: "Za to, kar bi bilo drugje potrebnih več tisoč let, je
tukaj bilo dovolj, nekaj tednov ali celo dni." "Na Surtseyu je bilo
dovolj le nekaj mesecev, da se ustvari pokrajina tako raznolika in
zrela, da je to bilo skoraj neverjetno."2

Na naši, po navadi mirni Zemlji, nas dogodek kot je stvaritev
Surt seya spominja, da se stvari včasih godijo zelo hitro. Vprašanje:
»Kako hitra je bila preteklost", je predmet spora, ki traja že več kot
dve stoletji. Nekateri menijo, da so velike katastrofe zelo pomemb-
ne, medtem ko jih drugi v bistvu prezirajo.  
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Poglavje 5

Tako malo časa za vse
Voditelji v znanosti, ki govorijo ex cathedra morajo nehati  

polarizirati razum študentov in mladih kreativnih 
znanstvenikov z trditvami, katerih dokaz je le vera.1

Hubert Joki, molekularni biolog



Dve nasprotujoči si stališči: katastrofizem in 
uniformizem
Spor med uniformizmom in katastrofizmom je zgodovinsko tes -

no povezan z vprašanjem Boga v znanosti. Katastrofizem se nanaša
na hitre dogodke velikih razmer, in pomeni, da so skorjo Zemlje
oblikovali v glavnem ti strašni dogodki. Uniformizem razume, da so
skorjo Zemlje oblikovali v glavnem mnogi mali, dolgotrajni dogodki,
tipični za vsakodnevne geološke procese. Katastrofizem se prilega
bolje s svetopisemskim konceptom velikega katastrofalnega Potopa
in z Bogom, ki ni omejen s časom. Uniformizem se bolje sklada z
do mnevnimi obdobji geološkega časa in časa, potrebnega za po čas -
ni, postopni evolucijski proces.

Katastrofizem je bil dobro sprejet v največjem delu človeške
zgodovine. Prevladoval je v antični mitologiji. V Srednjem veku, se
je zanimanje zanj nekoliko zmanjšalo, čeprav so Arabci tesno sledili
Aristotela, ki je zelo verjel v katastrofe. Ta interes je zrastel v za -
hodnem svetu med revolucionarnimi obdobji Renesanse in Refor -
macije, in svetopisemski Potop je bil katastrofalni dogodek, ki je
pojasnjeval zanimive geološke značilnosti, kot so fosili živali visoko
v Alpah, ki sicer običajno živijo v oceanu. Vendar pa so se kmalu
pojavile nekaterih druge, temu nasprotujoče teorije. 

Pred dvema stoletjema je škotski geolog James Hutton, znan po
svoji polemiki, objavil slavno knjigo Teorija Zemlje (Theory of the
Earth). V tej knjigi je branil uniformizem, s poudarkom na pomem -
bnosti počasnih geoloških sprememb v daljših časovnih obdobjih.
Njegov močan naravoslovni pristop (ki ne priznava udeležbe Boga)
se vidi, ko trdi, da "ne bi smeli uporabiti nobenih moči, ki niso nar-
avne na Zemlji, ne priznavati nobene akcije, razen tistih, katerih
delovanje in princip poznamo, in ne navajati nobenih nenavadnih
dogodkov za pojasnjevanje preprostega pojava”.4 On konča knjigo
z znamenito frazo: "Nismo našli niti sledi začetka-niti videza kon -
ca."5 Ta omejevalna izjava je bila drzen napad na tedaj prevla dujo -
čo svetopisemsko idejo, da je Bog Stvarnik in da je ustvaril svet v
šestih dneh, pred nekaj tisoč leti. Poleg tega je prezrla velik katas-
trofalni Potop, opisan v Svetem pismu, katerega je potrjevalo več
vodilnih geologov Anglije. V tem polemičnem ozračju se je pojavila
še druga knjiga, ki bo kmalu postala najvplivnejša geološka knjiga
kdajkoli napisana.Ta ne bo samo uvedla revolucijo v geologiji,
ampak tudi korenito spremenila znanstveno mnenje na splošno. 

Načela geologije (Principles of Geology), ki jo je napisal Charles
Lyell , je objavljena prvič v letu 1830. Ta knjiga je imela veliki us -
peh, in skupaj 11 izdaj. Da je močno sprejemal uniformizem, je
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Lyell za ključni pomen štel trajne učinke počasnih, postopnih spre-
memb. Do sredine tega stoletja je uniformizem postal prevladujoči
pogled v intelektualnih krogih, medtem ko je katastrofizem izginjal.
Lyellova knjiga je bila ena izmed najbolj dragocenih stvari6 Charlesa
Darwina v času njegovega epskega raziskovalnega potovanja na
ladji Beagle. Dolgi geološki čas, ki ga je ta knjiga predvi de vala, je
dajal nekaj časa, potrebnega za Darwinove počasne evolucijske
spremembe. 

Lyell je bil pravnik in del uspeha te knjige je mogoče pripisati
njegovi spretnost pri predstavitvi svojih stališč. To je prikazano s
pismom, ki ga je napisal svojemu prijatelju in podporniku George
Poulett Scrope-u. "Če ne bomo dražili ljudi, kar se bojim, da bo -
mo... bomo uspeli v vsemu. Če ne zmagate nad njimi, vendar hva -
lite svobodo in iskrenost sedanjega časa, bodo škofje in razsvetljeni
svetniki, skupaj z nami prezrli starodavne in sodobne fizikote olo ge
(katastrofiste). Sedaj je čas za šok, zato se veseli, grešnik kot si,
revija Quarterly Review (QR), ti je odprta ... Če bo Murray (založnik
Lyellove knjige) potisnil naprej moje knjige, in boš ti upravljal z
geologijo QR-ja, bomo sposobni kmalu narediti popolno spremem-
bo v javnem mnenju."7 Kot je Lyell upal, je dosegel svojo popolno
spremembo, vsaj v geološki skupnosti. Za več kot stoletje katastro -
fične razlage niso več bile tolerirane. 

Čeprav sta in Hutton in Lyell nasprotovala svetopisemskemu mo -
delu stvarjenja, in naletela na veliko nasprotovanje verskih skupin,
zgleda, da noben od njiju ni zanikal obstoj Boga. Hutton je označen
v resnici kot "pobožen človek konservativnih stališč",8 ki opredelju-
je Boga kot "tisti Um, ki formiral materijo te Zemlje”.9 Lyell je mor -
da bil nagnjen k Deizmu,10 vendar se zdi, da je veroval v Boga, ki
nekoliko več sodeluje. Sprejel je nekatere vidike evolucije, vendar
je verjel, da ima človek poseben status v stvarjenju in "je vedno
zanikal, da bi se človeška vrsta lahko razvila iz-opicam podobnih
bitij”.11 Še več, za Lyella pravijo, da se je "bal, da bo izgubil vsak
stik z Bogom, če bo sledil Darwinu k temu, kar se je zdelo kot brid-
ki konec".12

Do konca 19. stoletja so dolga domnevna časovna obdobja za
uni formizem in evolucijo bila trdno zasidrana, in katastrofizem je
pos tal neka vrsta grde besede v znanstveni skupnosti. Vendar ni bi -
lo vse izničeno. Nekatere stvari, ki so jih opazili v kamninah, se niso
strinjale s prevladujočim etosom počasnih sprememb, ki ni do puš -
čal velike katastrofe. V jugovzhodni četrtini države Washington, ob -
staja presenetljivo sprano področje, ki ga sestavlja približno 40.000
kvadratnih kilometrov ogromnih hribov in širokih kanjonov, vse ka -
nih v trde vulkanske stene. Gore rečnega peska na različnih ravneh
in ostanki stotin starodavnih slapov, nekateri visoki tudi100 metrov
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in z velikimi erodiranimi dolinami v njihovi osnovi, pričajo o zelo
nenavadni preteklosti. Kako je ta pokrajina, imenovana Kanalizi ra -
na krastava Zemlja (Channeled Scabland) sploh nastala? Neodvisno
misleči geolog Harlen Bretz je začel preučevati to področje in prišel
do ideje, tako odvratne v tem času, da je povzročil spor, ki je trajal
40 let. Bretz je zašel v zastarelo krivoverstvo katastrofizma!

Leta 1923 je Bretz objavil svojo prvo znanstveno poročilo o tem
področju,13 vendar ni razglasil svojega suma, da gre za veliki katas -
tro falni Potop; navedel je le, da je šlo za ogromne količine vode.
Kasneje istega leta, je v drugi publikaciji14 navedel hipotezo, da je
kratkotrajni katastrofalni potop erodiral te kanale in povzročil og -
romne količine gramoznih prodov. To je bil očiten katastrofizem; to
je bilo v isti kategoriji, v kateri se kreacionizem nahaja sedaj, v
večini znanstvenih krogov popolnoma nesprejemljivo. Geološka
skup nost se je morala ukvarjati s tem mladim povzpetnikom, ki je
predlagal ideje nevarno blizu svetopisemskemu Potopu.15 Spreje -
ma nje Bretzovih idej je pomenilo zatekanje k katastrofizmu iz
"temne dobe in to se ni moglo, to se ni smelo tolerirati".16

Bretz, ki je bil profesor geologije na Univerzi v Chicagu, je postal
predmet silnih prepričevanj s strani geološke skupnosti. Njihov zašli
kolega, ki je še naprej objavljal katastrofičen način, se je moral
spre obrniti. Povabljen je bil, da predstavi svoje poglede na Geološ -
kem društvu Washingtona (Geological Society of Washington, DC).

Da bi mu nasprotovali "je sestavljena prava falanga dvomljivcev,
s katerimi je moral razčistiti o hipotezi Potopa.”17 Po Bretzovi pred-
stavitvi, je pet znanstvenikov iz prestižnega Geološkega pregleda
ZDA (United States Geological Survey) predstavilo alternativne raz -
lage, kot so učinek ledu in drugi počasni procesi. Neverjetno je to,
da dva od teh nasprotnikov, nikoli nista niti bila v Kanalizirani Kras -
tavi Zemlji! Očitno se nihče na tem sestanku ni premislil. Kar se
Bretza tiče, je nadaljeval svoje katastrofično usmerjene raziskave in
se srečeval s stalnim nasprotovanjem. Po Bretzovih besedah se je,
"njegova herezija-krivoverstvo morala nežno, a odločno iztisniti."18

Zatem so geologi našli dokaze o starodavnem jezeru, ki je verjetno
bilo vir potopnih voda, ki so izprale Kanalizirano Krastavo Zemljo19

in napetost je začela upadati, saj je vse več geologov priznalo, da
je Bretzovo pojasnilo točno. 

Na koncu so podatki iz kamnin zmagali. Leta 1965 je Med narod -
na zveza za kvartarne raziskave (International Association for
Quaternary Research) organizirala geološki izlet na to področje, da
pogleda dokaze. Ob koncu izleta, katerega se Bretz ni mogel udele -
žiti, je prejel telegram od udeležencev z njihovimi čestitkami, ki se
je končal s stavkom: "Zdaj smo vsi katastrofisti."20 Nekaj let kasne -
je je bila Bretzu dodeljena Penrose medalja, najbolj prestižna
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geološka nagrada ZDA. Katastrofizem je zmagal, in tudi Bretz. Ta
sodobni "Noe" in njegov enako nezaželjeni potop, so bili posvečeni.

Do sredine 20. stoletja, se je malo ljudje upalo predlagati druge
katastrofične dogodke, da bi razložili kamnine in fosile, ki jih vse-
bujejo. Lahko se zahvalimo dinozavrom za smrtni udarec strogemu
uniformizmu. Kako so vsi ti organizmi izginili? 

Predlagano je bilo veliko idej; znanstvena revija je naštela 40
možnih razlogov, ki segajo od njihove neumnosti do spremembe
gravitacijske konstante.21 Potem so leta 1980 Nobelov nagrajenec
Louis Alvarez iz Berkeley kampusa Univerze v Kaliforniji in drugi22

predlagali, da nenavadno razširjeno obilje elementa iridija v depoz-
itih na vrhu obdobja Krede (tj. na vrhu Mezozoika na sliki 5.1) izvi-
ra iz asteroida, ki je ubil dinozavre. Ta presenetljiva ideja je bila še
posebej priljubljena v javnih medijih in pri geofizikih, toda druge
skupine znanstvenikov, zlasti paleontologi, ki študirajo fosile, so bili
zelo rezervirani. Nekateri so izpodbijali razlago asteroida, ker se zdi,
da so nekateri dinozavri izginili prej v fosilnih plasteh, in bili so tudi
dokazi široke vulkanske aktivnosti, globalnih požarov, ali preko mer -
ne vročine, ki bi lahko pojasnili izginotje dinozavrov.23

O podrobnostih se razprava še nadaljuje, toda vrata katastro fič -
nim interpretacijam so se na stežaj odprla. Ta sprememba je ozna -
čena kot "veliki filozofski preboj,"24 in omogoča možnost priznanja
katastrofe v celotnem zapisu v kamninah. Priznava se, da je "globo-
ka vloga velikega neurja skozi celotno geološko zgodovino vse bolj
prepoznavna."25 Še eden geolog govori o "ekstremnih dogodkih…
ta ko velikih in uničujočih, kot niso in verjetno ne bi mogli biti,
znanstveno opazovani."26 Katastrofizem se je vrnil v velikem slogu,
vendar ne gre za klasičen katastrofizem ispred dveh stoletij, kjer je
svetopisemski Potop bil dominanten geološki faktor. Danes se hote
obravnava različne vrste katastrofičnih dogodkov, vendar se pogos-
to domneva, da je med njimi preteklo veliko časa. Za opredelitev te
nove vrste katastrofizma se vse pogosteje uporabljajo izraz neo-
katastrofizem (novi katastrofizem). 

Bolj pomembna je lekcija, ki se je lahko naučimo iz teh spre-
memb v interpretacijah-razlagah. Tisočletja so misleci sprejemali
ka tastrofe, kot normalni del zgodovine Zemlje. Nato so več kot sto
let katastrofe bile dobesedno izbrisane iz geoloških razlag. Spre -
mem be so se morale razlagati kot postopne in v okviru sedaj ak -
tivnih procesov. Zdaj so velike katastrofe ponovno dobrodošle. Vča -
sih se lahko na koncu izkaže, da so starejše zavržene ideje, bile
pravilne!  
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Slika 5.1. Glavni deli geološkega stebra levo, in primeri nekaterih reprezenta -
tivnih organizmov desno. Bodite pozorni na oster kontrast med predkambri-
jem, ki ima malo drobnih organizmov, in Fanerozoik zgoraj, ki ima veliko raz -
ličnih večjih organizmov.



Geološki steber - kaj je to?
Ni kraja na svetu, kjer lahko najdete vse plasti kamnin in naj -

dete visok steber, ki je geološki steber. Geološki steber je prej pred-
stava ali zemljevid, pogosto v obliki formata vertikalnega stebra.
Ilustriran je en majhen del geoloških plasti, ki so zložene na druge,
in kaže vrstni red in glavne dele odkritih razširjenih plasti kamnin
na površini Zemlje. Najnižje plasti tega stebra, ki bi morale biti de -
ponirane najprej, so na dnu, in najnovejše na vrhu. Geološki steber
ima pomembno vlogo v razpravah o Bogu in času.

Kot se po navadi zgodi v proučevanju narave, je slika bolj zap -
letena, kot je videti na prvi pogled, in kot to naš um teži, da bi videl.
Pogosto mnogi deli geološkega stebra manjkajo na nekem kraju;
lahko rečemo, da manjkajo, ker smo jih našli na drugih krajih.

Popolni geološki steber je bil sestavljen s skrbno presojo kame -
nin, še posebej fosilov najdenih v njih, od ene lokacije do druge.
Slika 5.1 daje širok oris geološkega stebra in nekatere značilne fo -
sile, najdene na različnih ravneh. Številke na levi strani predstavl-
jajo geološke starosti, ki so skoraj splošno sprejete, vendar jim tudi
resno nasprotujejo. Razmislili bomo o eni od teh pritožb na koncu
tega poglavja. Verjetno ni niti enega mesta na Zemlji s kompletnim
geološkim stebrom, vendar so glavni deli dobro zastopani na števil-
nih mestih.

Eno izmed izrazitih dejstev geološkega stebra je precej oster
kon trast fosilov med nižjimi predkambrijskimi plastmi in zgornjimi
fanerozojskimi (slika 5.1). V spodnjem delu so samo majhni, obi -
čaj no mikroskopski organizmi, napredni pa so večinoma omejeni na
zgornji del. To nasprotje se ne more pričakovati od postopnega raz -
voja, in o njem bomo govorili kasneje. Vidi se tudi zmeren trend vse
večje kompleksnosti organizmov, ko se vzpenjamo skozi fanerozo-
jski del in evolucionisti to štejejo za močan dokaz evolucijskega
razvoja skozi milijone let.

Nekateri kreacionisti verjamejo, da geološki steber predstavlja
ponavljajoče se dogodke, v dolgih razdobjih; drugi menijo, da je
svetopisemski Potop bil glavni dogodek, ki je s svojim hitrim in
katastrofičnim delovanjem ustvaril velik del geološkega stebra.
Menijo, da neznatni trend povečevanja kompleksnosti, ko greste ob
geološkem stebru, kaže vrstni red zakopavanja prvotne razdelitve
organizmov pred tem Potopom.27 Tretji pa, kreacionisti zanikajo
kak ršno koli veljavnost zaporedja geološkega stebra;28 medtem pa
se nekateri ne strinjajo s tem stališčem.29
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Tako malo časa v geološkem stebru za nastanek
življenja
Evolucionisti so zelo odvisni od veliko časa za zelo neverjetne

do godke, ki jih predvidevajo. To odvisnost je zelo dobro izrazil No -
be lov nagrajenec George Wald, ki gledano na dve milijardi let za
nastanek življenja, pravi: "S tako veliko časa," nemogoče "postane
mogoče, mogoče postane verjetno, in verjetno dobesedno sigurno.
Samo čakati se mora: sam čas dela čudeže."30 Na nesrečo za evo -
lucijski model, eoni časa kot so 15 milijard let domnevne starosti
vesolja dobesedno sploh ne pomagajo, ko jih ocenimo s poznavan-
jem kemije življenja in matematiko verjetnosti.. V poglavju 3 smo
govorili o zelo majhni verjetnosti, da se tvori beljakovina ali majhna
celica z enim naključnim dogodkom. Ampak, če imamo veliko časa,
kar bi omogočilo številne poskuse, se zdi, da se dramatično po -
večuje možnost evolucijskega uspeha. Vendar, ko gre za izvor živ -
ljenja, so verjetnosti tako drobcene in potreben čas tako ogromen,
da se učinki milijard let geološkega časa komaj lahko opazijo.

Sam čas ne naredi čudežev, ki jih evolucionisti pričakujejo. Ko se
pazljivo oceni, ugotovimo, da ima evolucija zelo malo časa v pri -
merjavi s časom, ki je v resnici potreben. Tu sta dva primera, ki
ponazarjata, koliko časa bi bilo potrebno, da se ustvari samo ena
edina beljakovinska molekula.

Ko sem bil študent, je bila ena izmed mojih najljubših knjig Hu -
man Destiny (Ljudska usoda) francoskega biofizika Leconte di Nuja
(Leconte du Nouy). Ta knjiga predstavlja več nenavadnih in izzival-
nih vprašanj o tradicionalnih pogledih nastanka človeka. Na začetku
knjige, di Nuj razpravlja o izvoru življenja in daje izračun povprečne
količine časa, potrebnega za izdelavo posebne beljakovinske mole -
kule. V svojem konzervativnem pristopu k temu vprašanju, upo -
rablja številke radodarne za evolucijo. Izhajajoč iz števila atomov,
ki je enak njihovemu številu na naši Zemlji, on ocenjuje da bi bilo
potrebno za 10242 (deset na 242 potenco) milijard let za proizvod-
njo ene posebne beljakovinske molekule.31 Zdaj se smatra da je
Zemlja stara manj od petih milijard (5x109) let, in ne pozabite, da
je vsaka številka eksponenta "242" v "10242 (10 na 242)" pomnoži
ta čas desetkratno. Tudi če imate neskončno količino časa, bi imeli
v povprečju samo eno posebno vrsto beljakovinske molekule na
vsa kih 10242 milijarde let; Vendar pa, kot se za občutljivo beljako -
vin sko molekulo ne pričakuje, da traja zelo dolgo v primitivnih raz -
merah, je v bistvu nemogoče, da se nakopičijo mnoge potrebne
molekule. Za življenje potrebujete veliko beljakovinskih molekul.
Morda se spomnite Tabele 3.1, kjer ima drobceni mikrob Esche -
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richia coli 4288 različnih vrst beljakovinskih molekul. Te različne
vrste se ponovijo večkrat za skupno 2.400.000 beljakovinskih mo -
lekul v enem mikrobu, in obstaja velikokrat več drugih vrst organ-
skih molekul, ki so prav tako potrebne. Čeprav to ni najmanjši or -
ganizem, vemo o njem več kot o teh manjših. Za najmanjšo obliko
samostojnega življenja za katero vemo, še vedno potrebujemo vsaj
nekaj sto različnih vrst posebnih beljakovinskih molekul, tako da
neskončna količina časa, ki poskuša, da se kopičijo občutljive be -
ljakovinske molekule, se ne zdi verjetna rešitev. Naslednje, morate
zbrati vse te molekule na isto mesto. Kot ponazoritev, če imate vse
avtomobilske dele raztresene po vsej Zemlji, se po več milijardah
let, oni še vedno ne bodo srečali na istem mestu, da bi naredili
avtomobil. 

Nekateri evolucionisti poudarjajo da, ker imajo organizmi toliko
različnih vrst proteinskih molekulah, katerakoli od njih lahko služi
kot prva beljakovinska molekula, in s tem tudi prvi tip beljakovinske
molekule in iz tega ni nujno, da bi bila prva beljakovinska molekula
tako specifična. Obstajata dve težavi pri tem predlogu. Po eni stra -
ni, ona lahko velja le za kratek čas na začetku življenja, saj bo kma -
lu v procesu organizacije življenja potrebna posebna molekula, ki
bo delovala s prvo, da bi dale smiselno ureditev, ki deluje. Drugič,
proteini so zelo zapleteni; Skupno število32 možnih vrst beljakovin-
skih molekul je10130; ta številka je tako velika, da možnost, da se
proizvede katera koli od več sto različnih vrst posebnih beljakovin,
najdenih v najpreprostejših mikroorganizmih, praktično ne obstoja.
Spomnite se, da obstaja samo 1078 atomov v celem znanem uni-
verzumu.

Druga, novejše študija molekularnega biologa Herbert Jokija33 iz
Berkeley kampusu univerze v Kaliforniji, ne daje veliko bolj opti mis -
tične rezultate od te, o kateri zgoraj poroča di Nuj. Joki zastavlja
nekako isto vrsto vprašanja, kako dolgo bi trajalo, da se oblikuje
specifična beljakovinska molekula. Vključuje napredne mate matič -
ne informacije in predpostavke, toda namesto, da začne od atoma
kot di Nuj, on obravnava le vprašanje časa, potrebnega za sestavo
beljakovine iz aminokislin, za katere predpostavlja, da so že pri sot -
ne. Zato, kot bi se tudi pričakovalo, on predlaga krajši čas, ampak
je ta še vedno zelo dolg. Številka, ki jo daje di Nuj bolj odraža tisto,
kar se pričakuje v prvotni Zemlji. Joki jemlje, da je predpostavlje-
na evolucijska prvotna juha bila velikosti današnjih oceanov in je
vsebovala 1044 aminokislinskih molekul.35 Njegovi izračuni kažejo,
da bi bilo v tej juhi potrebno v povprečju 1023 let, da se tvori poseb-
na beljakovinska molekula. Zdaj, ker je domnevna starost Zemlje
manj kot pet milijard let (1010 let), se je izkazalo, da je ta starost
10.000 milijard krat manjša od časa za izdelavo ene posebne bel-
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jakovinske molekule. Lahko se domneva, da se je zgolj po naključ -
ju, ta potrebna molekula oblikovala na začetku tega dolgega časov -
nega obdobja, toda potem imate le eno molekulo in v povprečju se
ena posebna vrsta formira le enkrat na vsakih 1023 let. Geološki čas
je preveč, preveč kratek.  

Seveda, nimate niti pet milijard let, omenjenih zgoraj, da bi for -
mirali prvo beljakovino, kaj šele za nastanek življenja na Zemlji.
Da našnji znanstveni scenarij predvideva, da je Zemlja stara 4,6
mili jarde let, in da je bila prvotno tako vroča, da se je morala hla-
diti 0,6 milijarde let, preden je lahko nastalo življenje.36 Po mnen-
ju nekaterih znanstvenikov, je življenje nastalo že pred 3,85 milijar -
de let,37 čeprav so ti dokazi sporni. Vendar, se mnogi učenjaki strin-
jajo, na temelju dokazov ogljikovih izotopov vezanih za življenje, in
spornih fosilnih najdb, da je življenje na Zemlji nastalo pred naj-
manj 3,5 milijarde let. Dokaz ogljikovih izotopov temelji na dejstvu,
da živa bitja težijo, da pogosteje izberejo lažje oblike ogljika (ogljik-
12), kot težje oblike (ogljik-13 ali 14), in da se ta izbira nahaja v
kamninah. Vendar bi lahko te rezultati povzročila kontaminacija og -
ljika, ki izvira iz življenja na drugih mestih. Da bomo radodarni do
evo lucije, lahko rečemo, da bi po teh znanstvenikih, prvo življenje
lahko nastalo pred manj kot pol milijarde let, prej med pred 4 in 3,5
milijarde let. Ta čas je le ena desetina od pet milijard let, omenjenih
v našem izračunu zgoraj. Vendar pa ob upoštevanju skrajno never-
jetnih dogodkov, ki so v obravnavi, te manjše prilagoditve komaj da
napravijo kakršnokoli razliko. Preprosto ni dovolj časa. 

V takšnih študijah verjetnosti se lahko vedno predlaga tudi dru -
ge predpostavke in pogoje, da bi se povečale možnosti, vendar, ko
se soočite s takšnimi, v bistvu nemogočimi možnostmi, je težko, da
se ne sklene, da obstaja dejanski problem in da moramo upoštevati
alternative. Več znanstvenikov je to tudi naredilo in predlagalo dru -
ge modele, o katerih smo govorili že prej.38 Vse to so nezadovolji-
va pojasnila, ker ne dajejo nobenih rešitev za ta isti problem, ki ga
molekule nalagajo, in sicer problem kompleksnih integriranih po -
seb nih zahtev. Nadalje, niso samo beljakovine to, kar je treba po -
jasniti; tu so tudi maščobe (lipidi) kot tudi ogljikovi hidrati; vendar
so vsi ti dokaj preprosti v primerjavi z DNK, ki zagotavlja bistvene
informacije za življenje.

Povezane z vprašanjem o izvoru življenja, so nedavne razprave
o ugotavljanju zgodnjega življenja. Močni "dokazi" najzgodnejšega
življenja na Zemlji so postali predmet spora v številnih znanstvenih
revijah in drugje.39 Za to, kar je znanost včasih štela za jasna pre-
prosta dejstva, se je izkazalo, da je nekaj povsem drugega. Vodilni
raziskovalec na tem področju ustrezno komentira, da "za vsako ta -
ko razlago, obstaja enaka in nasprotna proti razlaga."40 Izkazalo se
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je, da so nekatere od najbolj pomembnih kamnin, kjer se je dom-
nevno pojavilo življenje, niso te vrste kamnin, kot jih smatramo in
da so fosili preprosto nekatere stvari, ki lahko zgledajo kot fosili, v
resnici pa so nekaj drugega. Ta zadnji problem je značilnost veli ke -
ga dela študij predkambrijskih fosilov. Le peščica ugotovitev je
nespornih; En raziskovalec poroča o skoraj 300 različnih navedenih
vrstah, ki so bodisi sumljivi ali lažni fosili.41 To ni področje prouče -
vanja, kjer želite površno sprejeti kar ste prebrali v znanstveni lit-
eraturi.

Kambrijska eksplozija: Evolucijski Veliki pok?
Ali fosilni zapis kamnin kaže, da se je življenje postopoma razvi-

jalo tekom 3,5 milijarde let? Sploh ne! Kot že omenjeno zgoraj, je
večina paleontologov tj. znanstvenikov, ki proučujejo fosile, verjela,
da je življenje nastalo pred približno 3,5 milijarde let. Presenetljivo
je to, ker za največji del domnevnega časa, od takrat dobesedno ni
nobenega evolucijskega napredka. Domnevnih tri milijarde let kas-
neje, kar je za pet šestin evolucijskega časa, je večina organizmov
sestavljena iz ene same celice (Slika 5.1). Celotno dolgo predkam-
brijsko obdobje ne kaže nobenega bistvenega povečanja komplek-
snosti. 

Ko se vzpenjate po geološkem stebru, se nenadoma, ko pridete
do farenozojskega dela, najdete v tem, kar evolucionisti imenujejo
Kambrijska eksplozija (Slika 5.1 in 5.2, Grand Canyon, leva puš -
čica), kjer se nenadoma pojavi veliko število osnovnih vrst živali. Te
vrste se imenujejo krogi, in predstavljajo različne glavne skupine
živalskega kraljestva. Te skupine so opredeljeni z velikimi razlikami
v svoji telesni zgradbi. Znani primeri različnih krogov so krogi pol -
žev (Mehkužci), spužve, morske zvezde (iglokožci) in živali s hrbte -
nicami, kot jih imajo ribe, pa tudi vi in jaz (Hordati).

Nekateri evolucionisti govorijo o samo 5 do 20 milijonov let za
to Kambrijsko eksplozijo,42 vendar so te časovne meje slabo defi -
nirane. Sorazmerno, če je npr. evolucijski čas ena ura, bi se večina
fosilnih krogov živali pojavila v manj kot eni minuti. Časovni odnos
za Kambrijsko eksplozijo je dan v grafično perspektivo na sliki 5.3
(črna puščica) in Sliki 5.1 (spodnja črna puščica). Samuel Bowring
iz Institute of Technology Massachusetts, ki je specializiran za dati-
ranje kamnin, komentira: "To pa, kar bi rad vprašal svoje prijatelje
biologe je, kako hitra mora biti evolucija, preden se začnete počutiti
neprijetno.”43 Ena vseobsegajoča študija44 o fosilni distribuciji po -
ro ča, da se le trije jasno določeni načrti živalskih krogov (ožigalka-
rji, Porifera, spužve in nekatere vrste črvov) pojavijo v predkam-
briju in to ne globoko spodaj, ampak blizu kambrijskih slojev.45 De -
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vetnajst fosilnih telesnih načrtov krogov se pojavlja v Kambriju (pri-
bližno 50 milijonov let nazaj), in le šest, v vseh kasnejših geološk-
ih obdobjih, ki predstavljajo pol milijarde let! 

Ko gremo navzgor skozi fosilni zapis, najdemo manjše eksplozi-
je, kot je "Paleocenska placentalna eksplozija"46 večine sodobnih
sku pin sesalcev. Enak položaj najdemo tudi pri večini živih skupin
ptic. Po standardni geološki časovni skali so te eksplozije trajale 12
milijonov let, vsaka. Tu je komaj bil čas za vse domnevne spre -
mem be. Ena vrsta običajno obstaja v fosilnem zapisu do nekoliko
milijonov let, in ima v skladu s temi dokazi čas le za deset zapored-
nih vrst, za nastanek vseh različnih vrst večine živih sesalcev ali
ptic! Razmišljanje o tako kratkem času za razvoj tako veliko razli -
čnih vrst sesalcev, je en evolucionist komentiral, da je to "očitno
absurdno,"47 in kot rešitev predlaga nekakšno vrsto hitrega razvo-
ja. Drugi evolucionisti skušajo rešiti ta problem, s predlogom, da se
je nova vrsta "razvejala" iz nastanka fosilnih vrst zelo zgodaj, s či -
mer se zmanjša čas, kot fenomen iz drugega zornega kota. Vendar,
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Slika 5.2. Veliki kanjon-Grand Canyon reke Colorado. Leva puš čica prikazuje
lokacijo Kambrijske eksplozije. Plasti pod puščico so prekambrijske; te iznad
so farenozojske. Desna puščica kaže domnevno praznino v višini 100 milijo -
nov let v geološkem stebru. Tu manjka in Ordovicij in Silur, vendar nižja plast
kaže malo erozije.
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Slika 5.3. Evolucijska časovna lestvica. Črna puščica kaže območje Kambrij -
ske eksplozije v času, kjer se prvič pojavi največ fosilnih živalskih krogov.



da bi se ta časovni paradoks lahko bistveni zmanjšal, se mora pred -
postaviti ogromna količina zelo srečnega "razvejanja" in pričakoval
bi se zelo bogat fosilni zapis, ki bi potrdil vse te dejavnosti, vendar
se zdi, da ni dobesedno nobenega.48 Poskus, razložiti te eks plo zije
na ta način je vsekakor v kategoriji posebne vrste ute meljit ve.

Nenaden pojav glavnih vrst živali in rastlin, je videti bolj Božja
stvaritev, kot pa postopen evolucijski razvoj. Evolucija potrebuje
ve  liko časa, da v njega umesti v bistvu nemogoče dogodke, pot -
rebne za nastanek različnih kompleksnih oblik življenja. Vendar pa
je veliko fosilnih vrst, ki se pojavijo nenadoma in komaj dopuščajo
kakršenkoli čas. Po drugi strani pa tisti, ki so nagnjeni k hipotezi o
Bogu, štejejo Kambrijsko eksplozijo kot dokaz Božje ustvarjalne
spo sobnosti. Nekateri jo posebej razlagajo kot dokaz o prvi skupini
organizmov, zasuti med katastrofalnim svetopisemskim Potopom.
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Slika 5.4. Ilustracija enostavne vrste kladograma za žive vretenčarje. Za evo -
lucijo se šteje, da se odvija navzgor po diagramu živih bitij prikazanih na vrhu.
Črke vzdolž linij pomenijo nastanek novih edinstvenih značilnosti. Bodite po -
zor ni v tem modelu, da se je lastnost toplokrvnosti, W, razvila neodvisno za
ptice in sesalce z paralelno evolucijo-razvojem. Ko se opazuje več značilnosti
različnih skupin, se predpostavljajo različni in zapleteni odnosi. Plazilci se ne
štejejo več kot veljavna skupina.



Novi evolucijski trend: kladistika
V biologiji je v teku tiha revolucija, katere se javnost komaj za -

veda. Naš običajen način gledanja na organizme po njihovih tra -
dicionalnih grupiranjih, nadomešča eden "postopno evolucijski na -
čin gledanja na naravo.”49 To je zelo drugačen način interpretacije
raznolikosti organizmov, ki jih najdemo. Očitno evolucijski izvor or -
ganizma, in ne njegov videz, postaja odločilen dejavnik pri gru pi -
ranju organizmov.

To dopušča evolucionistom, da trdijo, da so ptice dinozavri, ker
se domneva, da ti dve skupini delita več edinstvenih značilnosti
(pridobljenega faktorja ali sinapomorfa) med seboj, kot z drugimi
sku pinami.50 V teh zadnjih študijah, so bile uvedene prefinjene iz -
bolj šave v analizi, s posebnim poudarkom na edinstvenih značil nos -
tih, kot so dolge kosti, itd., ki jih ne najdemo v drugih skupinah. To
je v nasprotju z gledanjem na skupne splošne značilnosti, kot je
običajno pri razvrščanju organizmov, kot so kače in ptice.
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Slika 5.5. Ilustracija preprostega kladograma za odnose ženskih klobukov.
Raz voj poteka navzgor skozi diagram. Upoštevajte, da so se trakovi, R, razvili
neodvisno dvakrat za posamezne vrste klobukov z vzporedno evolucijo. Ta dia-
gram prikazuje, da lahko naredite kladograme za mnoge stvari, vključno tudi
ustvarjene stvari, kot so damski klobuki. Nekateri evolucionisti poudarjajo da
ni nujno predstavljati evolucijske odnose, čeprav se to pogosto sklepa.



V teh primerjavah se upošteva veliko različnih dejavnikov, a v ži -
vih organizmih se kot glavni kriterij pogosto pojavljajo podobnosti
v DNK. Predpostavlja se, da večja kot je podobnost DNK v obeh
tipih organizmov, bližja je evolucijska zveza med njima in manj ča -
sa je minilo odkar sta se ta organizma razvila eden od drugega. To
se zdi smiselno, če predpostavimo evolucijo. Toda podobnosti v
DNK so tudi to, kar bi pričakovali od Božjega stvarjenja. DNK do -
loča, kakšen bo organizem in skoraj samoumevno je, da bodo po -
dobni organizmi imeli podoben DNK, in večje so podobnosti, tem
podobnejša je tudi DNK oblika, bodisi da so se ti organizmi razvili
ali bili ustvarjeni. 

Včasih evolucijske povezave prikazujemo s povezanimi črtami na
diagramih, imenovanih kladogrami, ki so lahko v zmerno različnih
oblikah in razlagah. V teh diagramih evolucijsko povezani organiz-
mi tvorijo skupino, imenovano klad, ki je lahko katerekoli velikosti,
odvisno od tega, katero edinstveno značilnost se omenja. V skraj -
nosti, če uporabljate prave vrste "edinstvenih" značilnosti, lahko
na redite velik KLAD iz vseh živih organizmov, in to se ujema z
evolucijskim prepričanjem, da so vse žive oblike povezane. Slika
5.4 je poenostavljen kladogram živih vretenčarjev. Ti so znan pri -
mer, in ta kladogram je izkoriščen, da se uvede ta koncept v en
temeljni paleontološki učbenik. Edinstvene značilnosti se predlaga-
jo vzdolž linije kladograma, ko se vzpenjate po tej liniji-progi. V tem
diagramu se ime "tetrapodi" nanaša na štiri okončine vseh skupin,
če boste sledili liniji navzgor od te točke. Toda prava slika postane
bolj zapletena. Ko se ukvarjate z natančnejšimi edinstvenimi dejav -
niki znotraj vretenčarjev, se dobi drugačen in bolj zapleten odnos
za vretenčarje, kot na sliki 4.5.51 Na primer, tradicionalna vrsta
Plazilcev (kuščarji, krokodili, želve, kače), se zdaj ne šteje za vel-
javno skupino (klad), ker deli preveč značilnosti z drugimi skupina-
mi, posebno s pticami.52 Treba je imeti v mislih, da nediskrimi na -
torna uporaba edinstvenih značilnosti, ki so zelo pomembne, lahko
včasih kaže zelo posebne evolucijske odnose, kot je ta, da so ribe
pljučarice, ki so ribe z nenavadno vrsto pljuč, bližje (morskim) kra -
vam kot pa drugim ribam.53

Kladogrami na diagramu po navadi kažejo na to, kateri edinstve -
ni dejavniki se upoštevajo za pomembne pri določanju predlagane
oblike evolucije. Izbira teh dejavnikov je lahko pomembna in pre -
pogosto za podobne značilnosti, kot so oko lignja in oko ribe, ki
imata enako osnovno strukturo, se preprosto sprejme, da sta se
razvila neodvisno več kot enkrat (vzporedna evolucija, konvergen-
ca), in da od tod tudi nista povezana. Ta vrsta razmišljanje prinaša
veliko špekulacij v poskusih za določitev evolucijskih odnosov. Po
drugi strani pa so kladogrami lahko zelo prefinjeni in predstavljajo
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zapleten proces, ki skrbno analizira edinstvene podobnosti, najdene
med skupinami organizmov, z uporabo najkrajše možne poti za
predstavitev teh odnosov. Resnični problem za kladograme je, da ti
vzorci ne pomenijo, da so se organizmi neizogibno razvili na pred-
lagani ali kateri koli drugi način, in to nekateri evolucionisti tudi po -
udarjajo; vendar pa se evolucija običajno razume. Kladogrami ka -
žejo edinstvene podobnosti, ne na evolucijo. Igrate lahko klado-
gram "igro", s katero koli od različnih stvari, kot so igrače ali hiše.
Slika 5.5 prikazuje predlagani “kladogram” za evolucijo damskih
klobukov, vendar vsi mi vemo, da se niso razvili sami od sebe, niti
od skupnega prednika klobuka; oni so bili zasnovani-oblikovani. Re -
alnost v smislu odnosov organizmov se lahko zelo razlikuje od tis-
tega, kar kladogrami ponazarjajo.

Ignoriranje fosilov
Drug nedavni trend je še posebej povezan s časom. Čeprav nam

fosili dajejo najboljše namige, ki jih imamo o preteklosti življenja na
Zemlji, raziskovalci prezirajo celotne dokaze iz fosilnega zapisa, ko
se jim to zdi koristno. S tem se ne strinjajo vsi, in ta trend je vzrok
za veliko polemik. Medtem, ko je en strokovnjak prepričan, da "se
nam čas ne zdi posebej pomemben," drugi, bolj previdni, trdijo, da
je "Toliko tega je preprosto le vroč zrak."54 To se lahko izkaže, kot
ena od tistih, velikih slabih idej! Ne vemo, v katero smer bo znanost
šla, ampak ta trend je preprosto zaskrbljujoč. 

Ta novi pristop omogoča evolucionistom razložiti težave kot je
Kam brijska eksplozija, ker jim v njihovi paradigmi55 DNK kaže, da
so se živalski krogi razvili eden od drugega veliko prej.56 Ideja je
ta, da ker so spremembe v DNK zelo počasne in ker so razlike med
DNK različnih živalskih vrst velike, so se morale te vrste razviti
mno go prej, preden so se njihovi fosili prvič pojavili v kamninah. To
pa spet meji na znanost brez dejstev.

Da bi določili, s kako hitrostjo se DNK spremeni, se uporablja
mo lekularna ura, ki pogosto uporabi predpostavljen geološki čas za
določitev hitrosti spremembe. Na žalost se je za molekularno uro
izkazalo, da je zelo nezanesljiva.57 Raziskovalci govorijo o "skrajnih
variacijah hitrosti v molekularni uri"58 in da "problemi ugotavljanja
točnih kalibracijskih točk, točno zasnovanih filogenov, in natančnih
ocen vzdolž veje, ostajajo strašni."59 Priznani paleontolog James
Valentine iz Berkeley kampusa univerze Kalifornija ugotavlja, da
"žal, hitrosti molekularne evolucije niso podobne uri. Različni deli
molekul se razvijajo z različno hitrostjo, molekule znotraj iste linije
porekla, se s časom razlikujejo, različne molekule se razvijajo z raz -
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lično hitrostjo, in homologne molekule v različnih taksonih se razvi -
jajo z različno hitrostjo."60

Kljub tem pomanjkljivostim, se predlaga, da se je evolucija ne -
ka terih osnovnih vrst živali morda zgodila že pol milijarde do mili-
jarde let pred Kambrijsko eksplozijo;61 vendar fosilov, povezanih s
tako ogromnim časovnim obdobjem ni bilo mogoče najti. On je
enak ali celo dvakrat daljši od časa, predlaganega za razvoj skoraj
vseh organizmov od Kambrijske eksplozije do danes. Paleontologi,
ki proučujejo fosile in namenjajo vse več pozornosti na njihovo po -
membnost, so bolj zadržani v svojih ocenah tega, koliko pred
Kambrijem so se kambrijske živali razvile ena iz druge. Spomnite
se, da je osnova Faneorozoika kraj, kjer imate kambrijske plasti in
Kambrijsko eksplozijo, in tu obstaja veliko različnih vrst dobro oh -
ranjenih živalskih vrst, ampak pod tem, jih dobesedno ni. Da bi po -
jasnili ta nenadni pojav, evolucionisti poročajo o redkih drobcenih
fo silih in sumljivih sledeh živali, najdenih v Predkambriju. 

Vendar, če je do evolucije živalskih vrst prišlo pred Kambrijsko
eksplozijo, bi moralo obstajati vsaj na tisoče predkambrijskih žival-
skih fosilov, ki predstavljajo živali, ki so se razvile v druge vrste,
vendar dobesedno ni najden niti eden. 

Še posebej je depresivno videti, kako eno število raziskovalcev
zdaj v bistvu ignorira dobre podatke, ki jih imamo o razdelitvi fos-
ilov, ko se dogajajo ti novi trendi v evolucijski razvrstitvi. Dejstvo,
da je mnogo znanstvenikov pripravljenih to početi, razkriva, kako
lahko znanost preobračajo teorije, namesto dejstva iz narave. Pred
več kot pol stoletja, je Ricard Lull, ki je bil znan paleontolog in
direktor svetovno znanega Peabody Museum na Univerzi Yale, po -
zdravil fosile kot "pravnomočno sodbo, ko se obtoži doktrina evolu-
cije."62 To je morda tedaj bil primer, toda sedaj, ko fosilni zapis
predstavlja resne težave za evolucijo, obstaja trend, da se on ig -
norira. Končno sodišče evolucije lahko postane le dvomljiva upora-
ba domnevne molekularne ure in nesporna predpostavka, da se je
evolucija v resnici zgodila.

Manjkajoče povezave
Ko pogledate niz plasti kamnin, boste našli več sto fosilnih želv;

nekatere so ogromne, dolge več kot tri metre. Nato pod najnižjimi
želvami ne najdete evolucijske povezave med želvami in domnev -
nega prednika želve podobne kuščarju. Želve so drugačna vrsta
živali in se pojavijo nenadoma. Enak slučaj je tudi s fosili teh groz -
nih letečih plazilcev imenovane pterozavri, kot s fosilnimi netopirji
in mnogimi drugimi skupinami, kot so številne živalske vrste, ki se
pojavljajo nenadoma v Kambrijski eksploziji (Slika 5.1). Evolucijski
problem Kambrijske eksplozije, ni samo to, ker se nenadoma pojav-
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ijo številne živalske vrste, praktično naenkrat; problem je tudi to,
ker pod Kambrijsko eksplozijo ne najdete fosilov prehodnih oblik, iz
katerih bi se morale te vrste razviti. Tudi druge velike skupine živali
se pojavijo nenadoma v fosilnem zapisu. Še enkrat, če so se one
dejansko razvijale, bi morali najti fosile katere koli vrste posred -
nikov pod njimi, od časa, v katerem je evolucija počasi razvijala
veliko paleto različnih vrst. 

Charles Darwin se je zelo zavedal tega problema, in iskreno ga
je priznal v svoji znameniti knjigi O nastanku vrst: "Toda prav tako,
kot je ta proces iztrebljanja deloval v velikem obsegu, tako da mora
biti veliko število prehodnih vrst, ki so prej obstajale na Zemlji,
zares ogromno. Zakaj potem ni vsaka geološka formacija in vsaka
geološka plast polna takšnih prehodnih povezav-členov? Geologija
zagotovo ne razkriva nobene tako fino ocenjene ekološke verige; in
to je morda najbolj očiten in najbolj resen ugovor, ki se lahko na -
naša na mojo teorijo.”63 Darwin, potem na mnogih straneh pojas -
nju je, da nimamo prehodne povezave-člena, saj je geološki zapis
tako nepopoln. Govori o delih geološkega stebra, ki manjkajo na
šte vilnih krajih na Zemlji in spotoma omenja presenetljivo značil -
nost, da plasti, ki ležijo pod temi prazninami ne kažejo učinkov vpli -
vov časa. S tem nehote postavlja velik problem za dolga časovna
obdobja, potrebna za počasni evolucijski proces, ki ga domneva.
Lah ko rečemo, da imamo vrzeli v geološkem stebru, ker so manj -
kajoči deli, še posebej značilni fosili, najdeni drugje na Zemlji. Poleg
tega Darwin govori o "številnih ugotovljenih primerih formacije, ki
je pravilno zajeta, po velikanskem časovnem intervalu, druge in
poznejše formacije in da ta plast, ki leži spodaj, ni v tem intervalu
utrpela nobene erozije."64 Z izrazom "ustrezno" Darwin misli na to,
da plasti takoj pod temi prazninami, za katero se domneva, da je
mnogo starejša in mnogo mlajši sloj-plast neposredno nad to praz -
nino, ležita v ravnem stiku druga z drugo.

Ker je spodnja plast ravna, je to dokaz, da "ogromen časovni
interval," ki ga on domneva, nikoli ni obstajal, ker ni bilo nobenih
znakov delovanja časa, kot je pričakovana nepravilna erozija. Ge -
ologi imenujejo te velike vrzeli, kjer je za njih malo ali nič dokazov
v kamninah, parakonkordanca; in če obstaja rahla erozija, težijo da
so imenovane diskonkordanca. Pomanjkanje "izrabljenosti" (erozi-
je) v teh ravnih vrzelih, jih dela težke za prepoznavanje in natančno
moramo preučevati fosile, da bi jih opazili. Kot pri pregovorni luknji
v krofu, ni ničesar, kar bi predstavljalo to praznino; vendar njihova
številčnost in gladkost njihovih stikov, resno sproža pod vprašaj vel-
javnost dolgih geoloških starosti, vključno tudi zapleten proces ra -
di omet ričnega datiranja, ki se pogosto uporablja, da bi se on ugo-
tovil.65
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Adam Sedgwick, Darwinov stari profesor na univerzi v Cam brid -
geu, ni imel nobenih težav z dolgimi geološkimi obdobji, vendar je
zelo resno dvomil o evoluciji. On se ni strinjal z Darwinovim pred -
logom, da obstajajo ogromni časovni intervali, tam kjer sloji manj -
kajo, a spodnja plast ni erodirana. Darwin jih je poskušal razložiti
kot področja na dnu morja, vendar se to ne ujema niti s fosili, niti
z vrsto kamnine, ki se nahaja v tej vrzeli. V kritiki, objavljeni v revi-
ji The Spectator, Sedgvik ne ravno subtilno komentira, da "Ne
moreš napraviti dobre vrvi iz zračnih mehurčkov," in ko govori
posebej o teh vrzelih, sprašuje, "kje je dokaz kakšnegakoli  ogrom -
nega preteka geološkega časa, ki bi pojasnil to spremembo? Fizični
dokazi so proti njej. Da bi podprl neosnovano teorijo, bi Darwinu bil
potreben ogromen pretek časovnih obdobjih, za katera nimamo
primerljivih fizičnih kazalcev."66 Lahko jasno vidite ta problem v
Velikem Kanjonu (Grand Canyon Colorado) (slika 5.2, desna puš-
čica), kjer obdobji ordovicij in silur, ki predstavljata več kot 100 mi -
li jonov let, manjkata, in vseeno je le malo sledov erozije sloja, ki
leži pod to praznino. Obstajajo tudi številne druge vrzeli v plasteh
Grand Canyona, ampak kot lahko vidite, so plasti v tem delu
geološkega zapisa, zelo ravne. Kontrast ravne spodnje plasti v teh
vrzelih z dramatično nepravilno izbrazdanostjo-erozijo samega
Grand Canyona ponazarja to uganko. Čas naredi veliko nepravilne
erozije, kot je v Velikem Kanjonu, vendar ne vidimo veliko erozije
pri teh prazninah.67 Sčasoma so učinki erozije uničujoči. Na osnovi
povprečne stopnje erozije kontinentov na Zemlji, bi lahko pričako-
vali, da se njihova površina zmanjša za tri kilometre za vsakih 100
milijonov let, kar je dvakrat več od globine Grand Canyona!68 Te-
ža ve, ki jih je Sedgvik imel s pomanjkanjem fizičnih dokazov za zelo
dolga časovna obdobja, ki se domnevajo pri teh vrzelih(prazninah),
ostajajo nerešene.69 Vsako skrajšanje standardne geološke časov -
ne lestvice pušča še manj časa za neverjetnosti evolucije. Podatki o
prazninah močno podpirajo svetopisemski model Stvarjenja in Po -
topa. 

Skoraj stoletje in pol kasneje, so Darwinove skrbi zaradi po -
manj kanja prehodnih fosilnih oblik še vedno zelo aktualne. Od
takrat smo zbrali ogromno množico fosilov, in ko se vzpenjamo po
geoloških plasteh, se glavne vrste pojavijo nenadoma, in ni videti,
da so se razvile skozi čas od zgodnjih prednikov. Nekateri razisko-
valci priznavajo ta problem. Paleontolog Robert Carroll, ki brani
evolucijo, poudarja: "Za fosile bi bilo pričakovati, da kažejo stalen
napredek neznatnih različnih oblik, ki povezujejo vse vrste in vse
glavne skupine, ene z drugimi, v skoraj neprekinjenem spektru. V
bistvu, se večina dobro ohranjenih fosilov prav tako lahko zlahka
razvrsti v razmeroma majhno število glavnih skupin, kot tudi žive
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vrste." Govoreč o značilnostih različnih vrst rastlin-cvetnic, pravi,
da "v nobenem primeru ne more dokumentirati, da je postopen raz -
voj značilnost v teh skupinah."70 V smislu odnosa med paleon-
tološko in biološko teorijo, David Kitts z Univerze Oklahoma pravi,
da je "Kljub svetli obljubi, da bo paleontologija zagotovila sredstva
za" opazovanje "evolucije, je postavila nekatere neprijetne težave
pred evolucioniste, od katerih je najhujši prisotnost praznin-vrzeli v
fosilnem zapisu. Evolucija zahteva prehodne oblike med vrstami, a
paleontologija jih ne daje.”71 Paleontolog T. S. Kemp iz Oxford Uni -
ver sity priznava ta problem, ko pravi, da je "opazovani fosilni vzo -
rec neizogibno nezdružljiv s procesom postopne evolucije. Fosili le
skrajno redko zgledajo kot linije porekla fino razvrščenih vmesnih
oblik, ki povezujejo prednike s potomci.”72 On se odloča za vrsto
mož nih razlag za evolucijo in fosilni zapis.

Nekateri evolucionisti, kot je Stephen Gould z Harvarda predla-
gajo, da evolucija poteka v majhnih skokih, in da v času hitrih sko -
kov ni veliko fosilov (tj. modela prekinjenega ravnotežja-ekvilibri-
ja). Ampak to res ne reši problema, s katerim se evolucija sooča v
fosilnem zapisu, saj je dejansko pomanjkanje posrednikov najbolj
izrazito med velikimi skupinami, kot so živalske vrste in ta problem
se zdi še bolj resen v kraljestvu rastlin. Za velike vrzeli med veliki-
mi skupinami organizmov, bi pričakovali največje število evolu cij -
skih posrednikov, ki premoščajo te praznine in ravno tu posrednikov
presenetljivo ni.73 Tam, kjer bi morali najti veliko majhnih skokov,
je zapis skoraj, če ne povsem, prazen. Kljub temu nekateri evolu -
ci onisti, vključno tiskovni predstavniki National Academy of Sci -
ences trdijo, da so mnoge od teh vrzeli zapolnjene.74 One niso
zapolnjene. Treba je opozoriti, da iskanje posrednika, ne dokazuje
evolucije; on bi lahko bil druga ustvarjena sorta z lastnostmi, ki jih
evolucionisti tolmačijo kot posredniške.

Zdi se, da mnogi evolucionisti ne razumejo pravega problema
fosilov. Opozarjajo na posamezne predloge vmesnih delov ali oblik.
To ni tisto, kar morajo pokazati, da se je evolucija v resnici zgodila.
Identificirali smo več milijonov fosilov, ki zajemajo skoraj več kot
četrt milijona različnih vrst. Več kot jih najdemo, bolj verjetno se
zdi, da je pomanjkanje posrednikov stvarno dejstvo. Pri takšni
množici identificiranih vrst, bi seveda pričakovali, da se nekateri
smatrajo za posrednike; Je nekaj primerov, in jih pričakujemo še
več. Toda teh nekaj primerov malo prispeva k reševanju problema
evolucije-razvoja. V resnici, mnogi od njih niso resnični posredniki,
ampak tisto, čemur pravimo mozaiki, v katerih organizmi izkazujejo
več značilnosti iz dveh skupin, ki jih domnevno premoščajo, vendar
je vsaka značilnost, kot je pero ali člen, povsem razvita, a ni
prehodna po strukturi.
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Če je res prišlo do evolucije, v kateri se organizmi trudijo, da se
razvijajo skozi milijarde let, s pričakovano malo uspeha in veliko
napak, bi morali najti trdno kontinuiteto posrednikov, in ne samo
sporne izjeme. Trdna kontinuiteta v geološkem stebru mora biti iz -
ražena zlasti takoj spodaj, kjer se velike skupine iznenada pojavl-
jajo, kot je Kambrijska eksplozija ali kraj pojave sodobnih sesalcev
in ptic. Moralo bi biti več tisoč posrednikov tam, kjer komaj da lahko
predlagamo sploh katerega.75 Charles Darwin je zares postavil pra -
vo vprašanje, ko je, kot smo že dejali, vprašal: "Zakaj ni potem
vsaka geološka formacija in vsaka plast polna takšnih vmesnih po -
vezav-členov?"76

Zaključni komentarji
Vprašanje, kako hitra je bila preteklost, je sprožilo številna

vprašanja z globokimi posledicami za vprašanje Božjega obstoja, in
enako globoke posledice za to, kako znanost deluje. Soočamo se z
množico protislovnih sklepov o času. Videli smo, da je v znanosti
koncept katastrofizma bil najprej sprejet, nato pokopan in je v
zadnjem času vstal. To ustvarja majhno razliko, ali se za evolucijo
sklicuje na milijarde let, ali ne. Ves geološki čas je popolnoma ne -
ustrezen. Če verjamete v Stvarjenje,77 potem Vsemogočni Bog ni
omejen s časom, in ne potrebuje veliko časa za ustvarjanje. Evo -
luciji, na drugi strani pa je treba dosti, dosti več časa, od tega, ki
ga menda ima. Ni dovolj časa za nastanek niti ene same specifične
beljakovinske molekule v ogromni zgodnji prvobitni juhi, da ne
ome njamo problem razvoja vseh različnih življenjskih oblik, od mik -
robov do kitov.

Ne zgleda, da znanost poskuša najti Boga. Današnji idealizem je
močna obramba naturalistične evolucije. Ignoriranje posledic fosil -
nega zapisa, vprašanja ali je čas v geološkem stebru prekratek za
nastanek življenja, Kambrijske evolucije, ali pomanjkanja posredni -
kov med glavnimi vrstami fosilov, vse to ponazarja, kako zlahka
lahko znanost ignorira dejstva. Je to ista vrsta razmišljanja kot,
kadar znanost ignorira dokaze, da Bog obstaja? V naslednjih pog -
lav jih bomo posvetili posebno pozornost nekaterim od specifičnih
lastnosti znanosti. 
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Paradigme
Moj profesor fizične geologije je govoril o neverjetni, "sestav -

ljan   ki" podobni vrsti sestavljanja med vzhodno in zahodno obalo
Atlantskega oceana. Govoril je, da je že desetletja prej, moški z
imenom Wegener iznesel to predpostavko, da so se nekoč davno,
Evropa in Afrika stikale s Severno in Južno Ameriko, in med njimi ni
bilo Atlantskega oceana. Od takrat se je ta veliki super kontinent
razcepil na manjše kontinente, in med njimi ustvaril Atlantski oce -
an. Profesor je omenil tudi, da na to idejo, čeprav je bila zanimiva,
nihče več ne posveča veliko pozornosti. On ni vedel, da bo šest let
kasneje geološka skupnost popolnoma spremenila svoje stališče in
iz absolutne zavrnitve prešla na skoraj popolno sprejemanje Wege -
ner jeve ideje. 

Ta nova ideja, da so se kontinenti selili, je bila revolucionarna in
je vplivala na mnoge geološke interpretacije, vključno z idejami o
tem, kako so se oblikoval kontinenti, gore in oceani. Učbeniki so se
spet morali napisati znova. Živeti tekom tega velikega premika v
miš ljenju, je bilo in razburljivo in streznitev. Bilo je razburljivo, saj
je predstavilo toliko novih interpretacij, in ker se je izkazalo, da je
Wegener, tako ostro kritiziran, še posebej s strani ameriških geolo-
gov, naposled vseeno imel prav. Na žalost je umrl, še preden so bile
njegove ideje sprejete. Ta premik v razmišljanju je bil tudi strez ni -
tev, saj je nekatere od nas pustil, da se vprašamo, koliko idej, ki so
zdaj tarča posmeha, bodo kmalu postale sprejete dogme. Spre -
mem ba v verovanju, da so se kontinenti selili, je bila dramatična in
resna. V debati je bila pogosto tarča posmeha in satire. Pred spre-
jemom nove teorije, niste mogli biti del geološke skupnosti, če ste
verjeli, da so se kontinentih selili. Po tem, verjeti, da niso drseli po
površini Zemlje vas je naredilo za geološkega outsiderja. Zdi se, da
so prevladovali sociološki dejavniki. Zmedo je povzročalo to, kako
so lahko tako velike skupine znanstvenikov bile prepričane, da se
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Modni trendi v znanosti

Skoraj vsakdo je lahko znanstvenik; skoraj 
nihče ne more biti dober znanstvenik.1

Larison Kadmor, biolog



kontinenti niso premikali, in nato, zelo kmalu po tem, so bili tako
pre pričani, da so se. To kaže, da znanstveniki težijo, da delujejo kot
združene skupine, zveste druga drugi ali neki ideji, ne pa kot neod-
visni raziskovalci. Tega ne delajo le znanstveniki; to težnjo vidimo
tudi na drugih področjih, kot so nacionalizem, politika in religija. To
ima lahko globoke posledice za našo razlago znanosti. Ali je znanost
stalen napredek v smeri resnice, kot mnogi znanstveniki radi ver-
jamejo ali pa je odvisna od milosti skupnega vedenja znanstvenikov
pri prehodu iz ene ideje na drugo?

Obiskoval sem konferenco Mednarodnega združenja sedimento -
lo gov (sediment=usedlina), kjer pripravljajo vsakovrstne tehnične
pred stavitve o tem, kako opredeliti in razložiti strukturo in različne
spremembe, ki se s časom dogajajo v geoloških sedimentih. Vendar
pa tisto, kar je verjetno bila najpomembnejša predstavitev konfe -
ren ce, ni obravnavala način, na katerega so sedimenti obnašajo,
ampak o tem, kako se obnašajo sedimentologi sami (tisti, ki pro -
uču jejo sedimente-usedline). Pod naslovom Modni trendi in modeli
v sedimentologiji: osebna perspektiva,3 je predsednik društva gov-
oril o znanstvenikih, s poudarkom, da se nagibajo k premiku od ene
moderne interpretacije do druge. Če se ozremo na pretekle inter-
pretacije sedimentov, je pokazal, kako nekaj let prevladuje ena ide -
ja, nato je nekaj let v centru pozornosti druga, ki jo potem zamen-
ja tretja itd.

On je tudi opredelil to, kar pomaga, da neka ideja postane mod-
erna. Še posebej pomembno za pridobitev priznanja so: pravo čas -
nost, enostavnost in publiciteta. Užitek je videti, da nekateri vodil-
ni znanstveniki priznavajo dejstvo, da drugi dejavniki, poleg nekdaj
domnevnega nepristranskega iskanja resnice, lahko premikajo
znan stveni proces. Popularno sprejemanje ideje lahko odraža obna -
šanje, namesto zasnovanosti na prepričljivih dokazih.

Leta 1962 je Thomas Kuhn objavil knjigo, ki jo nekateri znan -
stveniki smatrajo za najvplivnejšo analizo vedenja znanstvenikov.
Imenovana Struktura znanstvenih revolucij,4 ona zanika "popolno
do jemanje" znanosti kot stabilnega napredka pri doseganju resnice.
Namesto tega, Kuhn navaja hipotezo, da z znanostjo vladajo bolj
socialno vedenje znanstvenikov kot pa znanstveno dejstvo. Kot je
bilo pričakovati, je bila ta knjiga kritizirana iz različnih zornih kotov,
in nekateri znanstveniki niso bili preveč navdušeni. Več filozofov,
vključno tudi madžarski filozof znanosti Imre Lakatos, so prišli zna -
nosti na pomoč s predlogom manj radikalnega scenarija, po kate -
rem se znanstvene ideje zares spreminjajo, ampak bolj na podlagi
racionalnega popravka kot pa socialnega obnašanja.5

Kuhn predpostavlja, da običajno znanstveniki opravljajo svoje
ra ziskave in prinašajo svoje sklepe pod vplivom širših konceptov, ki

147



jih on imenuje paradigma. Paradigme so opredeljene kot koncepti
“ki za nekaj časa zagotovijo modelske probleme in rešitve."6 Ne
gle de ali so paradigme resnične ali lažne, jih znanstveniki sprej me -
jo, vsaj za nekaj časa, kot resnične. Primeri bi bili evolucija, ali
ideja, da se kontinenti premikajo. Prej pogosto sprejeta ideja, da se
kontinenti ne premikajo, bi tudi bila paradigma. Ker je paradigma
sprejeta kot resnična, se razlage ki se ne ujemajo s paradigmo, šte-
jejo za lažne ali se nasprotujoči podatki razlagajo kot abnormalni.
Posamezniki, ki predlagajo zamisli zunaj paradigme so prav tako
nesprejemljivi. Tako zaprto stališče teži, da omejuje inovativnost in
pomaga, da se življenje paradigme čim bolj podaljša.

Nastavitev podatkov v skladu s sprejeto paradigmo Kuhn ime nu -
je normalna znanost. Včasih je prišlo do spremembe v paradigmi,
in to se imenuje znanstvena revolucija. Spremeniti prepričanje, da
se kontinenti ne premikajo v prepričanje, da se premikajo, je bila
znanstvena revolucija. Kuhn je označil znanstveno revolucijo kot
"iz kušnjo preusmeritve".7 Kar je izraz, ki ga ni naredil priljubljene-
ga v znanstveni skupnosti, ki meni, da sta objektivnost in razum
njena oznaka. Transformacija iz ene paradigme v drugo, je po nava-
di težka, in lahko predstavlja premik v smeri ali napake ali resnice.
Kuh nova stališča so verjetno ekstremna in težijo, da zmanjšajo
dosežke znanosti. Toda po drugi strani, na osnovi tega, kar smo se
naučili iz zgodovine znanosti, je njegov koncept paradigme percep-
tivna analiza obnašanja znanstvenikov. 

Včasih se paradigma lahko vrne k zavrženi paradigmi. Primer, ki
je bil prej omenjen, je ideja, da življenje lahko nastane spontano
pov sem samo od sebe. Ta ideja je bila dolgo splošno sprejeta in
nato zavržena zaradi dela Louis Pasteur-a, in zdaj spet sprejeta kot
del naturalističnega evolucijskega scenarija.8 Isto lahko rečemo
tudi za vlogo velikih katastrof v Zemljini zgodovini (katatrofizem).
Ta ideja je bila sprejeta, zavrnjena, in spet sprejeta.9 Vsaka ocena
znanosti mora upoštevati vpliv prevladujočih paradigem o sklepih,
do katerih ona prihaja.

Znanstveniki so ljudje!
V reviji Edinburgh Review aprila 1860 se je pojavil dolg in neu -

go den anonimni pregled knjige O nastanku vrst Charlesa Darwina.
Zanikane so mnoge Darwinove ideje, zlasti postopni razvoj oblik
živ ljenja z naravno selekcijo, v kateri so preživeli najbolj prila god -
ljivi. Avtor je predstavil številne argumente, nekatere dvomljive
vrednosti, proti Darwinovim predpostavkam. Eden od preprič ljivej -
ših je bil preprost komentar: če je do evolucijskega napredka priš-
lo s preživetjem najprilagodljivejših, kako to, da je danes preprostih

148



organizmov veliko več kot kompleksnih? Najprilagodljivejši bi mora -
li zamenjati manj prilagodljive, ali da jih je vsaj več. Poleg tega, ta
članek hvali ideje najbolj znanega angleškega naravoslovca tega
ča sa, Richard Owena. Owen, ki je bil ustanovitelj monumentalnega
londonskega Prirodoslovnega muzeja (Natural History Museum), je
verjel v spremenjeno obliko Kreacije-Stvarjenja, v kateri je Bog us -
tvaril glavne vrste organizmov, ki so se kasneje spremenile v raz -
lič ne druge organizme in obdržale enake osnovne značilnosti.

Vretenčarji so primer ene od glavnih Owenovih ustvarjenih vrst.
Owen je ta, ki je skoval izraz dinozaver, prepoznavajoč te značilne
organizme kot jasno ločeno skupino. V resnici je on tudi nadziral
ob likovanje modela dinozavra v naravni velikosti, v Kristalni palači
(Crystal Palace). Dvaindvajset ljudi, vključno Owen, se je udeležilo
silvestrovanja v notranjosti enega izmed modelov dinozavra, a
mno žica 40.000 ljudi, vključno s kraljico Viktorijo, se je udeležila
slo vesnosti ob odprtju razstave.10

Ni trajalo dolgo, da bi se rešila skrivnost teh kritičnih anonimnih
kritik. Napisal jo je sam Richard Owen, ki je bil eden od največjih
nas protnikov Darwina. Kot je bilo pričakovati, Darwin, ki prav tako
živel v Angliji, mu ta kritika(pregled) ni bila všeč. V pismu Asa Gray-
u, botaniku iz univerze Harvard v ZDA, je zapisal, da "nobeno dej -
stvo ne govori tako močno proti Owen-u, saj je njegov prejšnji po -
ložaj na Univerzi kirurgov (College of Surgeons), kot je to dejstvo,
da nikoli ni pridobil nobenega študenta ali privrženca."11 Zgo do vi -
nar Nicolas Rupkite pove o tej trditvi: "To je bila seveda neumnost;
Owen je imel široko množico privržencev v muzejskem gibanju, kot
kivijevec (kivi (Cuvier) je bil francoski naravoslovec), in kot tran-
scendentalist.”12

Owenovo anonimno pisanje v korist svojih lastnih stališč in Dar -
winovo izkrivljanje dejstev, ilustrira to, da so znanstveniki prav
gotovo ljudje, in da se lahko zelo osebno vpletejo v svojo znanost.
To odpira pomembno vprašanje o praksi znanosti: ali je znanost od -
prta za iskanje resnice o naravi, ali pa je iskanje dokazov v podporo
hipotezam in teorijam znanstvenikov? Izkazalo se je, da je mešani -
ca obeh.

Dolgi konflikt na znamenitem fosilu Arheopteriksu (Archaeop te -
ryx) še naprej prikazuje to, kako se znanstveniki osebno vpletajo v
svojo znanost. Omenili smo že komentar Charlesa Darwina, da je
verjetno najtežji očitek, ki se lahko pošlje njegovi teoriji dejstvo, da
geološki zapis ni poln prehodnih oblik med različnimi vrstami orga-
nizmov. Ne samo, da ta zapis ni bil poln teh posrednikov, vendar ni
bilo nobenih sprejetih primerov; in vse to kljub dejstvu, da so bili v
tistem času fosili zelo zanimiva stvar, krasili hodnike številnih muze-
jev in v lasti po številnih domovih in kleteh. Potem je, skoraj ned-
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vomno takrat, dve leti po objavi Nastanka vrst, odkrit obetaven
posrednik imenovan Arheopteriks.14 Ta fosil, čigar nastop je izzval
pravi vihar, je zgledal v mnogih pogledih, kot dober prehod med
plazilci in pticami, in bil na pravem mestu v geoloških plasteh. On
je eden izmed najbolj slavnih fosilov, za katere vemo.

Arheopteriks je bil odkrit v rudniku apnenca Solnhofen v Nem -
čiji. Apnenec se zlahka cepi v tanke plošče, in je včasih tako fine
kakovosti, da se uporablja za natančni litografski tisk; od tod znan -
stveno ime tega fosila Archaeopteryx lithographica. Teh fosilov ni
veliko v Solnhofenu, vendar so tu najdeni nekateri izmed najbolj
oh ranjenih fosilov na splošno, ki lahko dosežejo zavidljivo ceno na
trgu zbiralcev.

Posebej zanimivi so fosili plazilcev imenovani pterozavri. Imeli so
ogromna usnjena krila in niso bili podobni nobeni znani živi živali.
In za Arheopteriksa se je izkazalo, da je zelo nenavaden (Slika 6.1).
Zgledal je kot ptica, imel ptičje noge, in zelo dobro ohranjena krila,
vključno tudi tipično asimetrično letalno perje sodobnih ptic. Pri
letalnem perju je del peresa na eni strani gredi peresa širši kot na
drugi.

Po drugi strani pa ptice, ki ne letajo, kot so noj, ptice rea in kiviji
imajo simetrično perje. Arheopteriks je imel nekatere na pogled
plazilske značilnosti, kot so kremplji na prednjih okončinah, ki so v
tem primeru krila; Ima tudi dolg koščen rep in fine zobe, in teh ne
najdemo pri sodobnih pticah. Na drugi strani, ima veliko fosilnih ptic
zobe, nekaj sodobnih ptic ima kremplje na svojih krilih. Do sedaj je
opisanih deset primerkov Arheopteriksa, ki so bili najdeni v Soln ho -
fenu v apnencu. Eden ima samo eno krilo, in en primerek je izgub -
ljen.

Prvi dober primerek Arheopteriksa je padel v roke zdravnika, ki
je zgleda bil veliko bolj zainteresiran za denarno korist kot za kar -
koli drugega. Dovolj je poznal fosile, da je razumel, da ima nekaj
zelo nenavadnega. Dovolil je strokovnjakom, da pogledajo fosil,
vendar o njem niso smeli nič zapisati. Začel je razumeti pomemb-
nost tega fosila. To bi lahko bil manjkajoči člen, tako potreben Dar -
vi novim podpornikom.

Še posebej je bil zainteresiran Johann Andreas Wagner, profesor
zoologije, zadolžen za München-sko Bavarsko državno zbirko. Bil je
zelo slabega zdravja, zato je poslal svojega nadarjenega pomočnika
pogledat Arheopteriksa. Ta asistent je po spominu narisal kar je
videl, in po nekaj obiskih napravil zelo dobro risbo tega fosila. Wag -
nerja, ki je kot večina znanstvenikov tistega časa verjel v sveto pi -
semsko poročilo o Stvarjenju, je skrbelo, da bi se ta fosil lahko
razlagal kot manjkajoči člen. Kljub slabemu zdravju, je vložil uradno
poročilo München-ski Bavarski državni zbirki o tej novi kreaciji-bit -
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Slika 6.1. Fosil Arheopteriksa. To je znameniti "Berlinski" prime rek, ki ga
mno  gi smatrajo, da je najboljši primer. Glava je levo od sredine. Bodite po -
zor ni na dobro razvita krila v zgornjem delu slike in dolg rep na spodnjem le -
vem kotu. Fosil je dolg približno 30 cm.



ju. Razvrstil ga je kot plazilca s črtami, ki so podobne perju. V zak -
ljučku svoje predstavitve je dejal, da ta fosil ni manjkajoči člen, in
pozval Darwiniste, da predajo prehodne oblike pričakovane med
živalskimi vrstami. Dejal je: "Če tega ne morejo storiti (kot sigurno
tudi ne morejo), se morajo njihova stališča enkrat za vselej zavrniti
kot fantastične sanje, s katerimi natančno raziskovanje narave ni -
ma nobene zveze."15

Šest tednov kasneje je Wagner umrl, toda vse večja nestrpnost
med stvarjenjem in evolucijo se je nadaljevala. Včasih je prevladal
triumfalizem. Paleontolog Hugh Falconer je pisal Charlesu Darwinu,
da je darwinizem "ubil ubogega Wagnerja, vendar se je on na smrt-
ni postelji tolažil, ko ga je oznanjal za fantazijo.”16 Prav tako je tre -
ba spomniti, da Charles Darwin ni bil ateist, kot se to včasih sklepa.
V zadnjem letu njegovega življenja sta ga dva ateista strogo kri-
tizirala, ker je tako bojevito nastopal proti njunemu prepričanju. O
vprašanju Božjega obstoja, je Darwin zagovarjal pasivni agnostici -
zem in ne agresiven ateizem. Vendar se sekularisti niso predali. Po
Darwinovem pogrebu v Westminsterski opatiji, se je eden izmed
njih rogal, da čeprav cerkev ima telo Darwina, nima pa njegove ide -
je! Te ideje so ogrožale sam temelj Cerkve.

Veliko prej v Londonu, je Darwinov nasprotnik Richard Owen bil
ze lo osveščen glede idej, ki so treskale okoli Arheopteriksa, in bilo
je malo stvari na svetu, katere si je bolj želel, kot resničnega pri -
mer ka Arheopteriksa. Z uporabo svojega močnega položaja v Bri -
tan skem muzeju, in po dolgih pogajanjih s Svetom-upravo in z
zdrav nikom, ki je imel v lasti ta primerek, je bilo dogovorjeno, da
se ta in nekaj manj pomembnih fosilov kupi za okoli 700 Britanskih
funtov.

Po dolgem študiju Arheopteriksa, je Owen poročal o svojih ugo -
to vitvah Kraljevski družbi. Kot je bilo pričakovati, je on kot tudi
Wagner sklenil, da Arheopteriks ni posrednik med pticami in plazil-
ci. Toda v nasprotju z Wagnerjem, ga ni štel za plazilca; to je bila
zgod nja vrsta ptice, ne povsem drugačna od nekaterih sodobnih
ptic, in letela je zelo dobro. Ta ugotovitev ni odvrnila tedaj Dar wi -
nistične manjšine, da so proglasili ta fosil za primerek manjka jo če -
ga člena, ki so ga tako obupno potrebovali. Pozneje je tudi Darwin
poskrbel, da ga vključi v prihodnje izdaje svojega Nastanka vrst.
Vendar je evolucionistom zares bila potrebna množica posrednikov,
da potrdijo postopen prehod od plazilcev na Arheopteriksa, in nato
od Arheopteriksa do sodobnih vrst ptic. Tistim, ki so verjeli v Božje
stvarjenje, je Arheopteriks lahko predstavljal preprosto še eno
ustvarjeno varianto-različico. 

152



Perje leti-okrog nastanka ptic
Nekaj po objavi O nastanku vrst, je evolucija postala širše spre-

jeta, vendar se vprašanje o evolucijskem izvoru ptic ni rešilo z Ar -
he opteriksom. Bilo je veliko drugih idej. Nekateri so se spraševali,
ali se ptice niso morda razvile iz krilatih plazilcev imenovanih pte -
rozavri, vendar so osnovne razlike med pterozavri in pticami bile
tako velike, da je ideja imela malo pristašev. Mogoče so se ptice
razvile od dinozavrov; Nekatere od teh idej so vključevale tudi
Arheopteriksa v to linijo prednikov.  

Ena od možnosti, ki je bila zelo sprejeta, zlasti na začetku pre-
jšnjega stoletja, je bila, da so se in ptice in dinozavri pojavili od ne -
kega, še neodkritega prednika. Danski naturalist Gerhard Heil mann
je imel ključno vlogo pri sprejemanju tega stališča. Heilmann, kot
zelo mlad, je zavrnil verske poglede svojih staršev, in razvil močan
proti-verski odnos. Zanimal se je za znanost, še posebej za evolu -
ci jo ptic, objavil več člankov in knjig na to temo. Iskal je prednika
ptic v geoloških slojih, veliko starejših od tistega, v katerem je bil
najden Arheopteriks. Heilmann je bil tudi odličen ilustrator in je
oblikoval tudi nekaj danskih bankovcev. V svoje publikacije je uvrs -
til tudi izjemne ilustracije svojega zamišljenega evolucijskega manj -
kajočega člena ptic. Ta predstava živahnega videza, ki jo je imeno-
val Proavis, je imela veliko (ribjih) lusk in krila v razvoju, predvsem
na sprednjih okončinah in repu. Visoka kakovost njegovih ilustracij
je nedvomno prispevala k splošni sprejemljivosti njegovih stališč o
razvoju-evoluciji ptic; znanstvena skupnost jih je široko sprejela
več desetletij.

Leta 1964, je paleontolog John Ostrom z Yale univerze marljivo
iskal kamnine Clover tvorbe (Cloverly Formation) (spodaj Kreda,
zgornji del Mezozoika na sliki 5.1) v Montani, ko je opazil, fosilni
krempelj, za katerega se je izkazalo, da je glavni dejavnik v razvo-
ju ptic. Preostali del spremnega skeleta ni bil prisoten, in izkazalo
se je, da gre za majhno, lahko žival približno meter visoko, z moč -
nimi kremplji. Ostrom jo je imenoval Deinonychus, kar pomeni
"stra šen krempelj”. Ta smrtonosni krempelj je pomenil, da je ta
dvo nogi teropodni dinozaver bil hiter lovec, a ta podoba dinozavrov
ni bila zelo razširjena v tistem času. Poleg tega, je Ostrom opazil,
da so členki te novo odkrite živali izredno podobni členkom Arhe -
opteriksa. To je pomagalo, da se je z perjem dobro porasli Arheop -
te riks, dotlej skoraj pozabljen,vrnil v niz evolucije ptic.17 Zdaj se je
štelo, da se je Arheopteriks razvil iz nekega teropodnega dinozavra.
Ostrom je tudi mnenja, da so ptice preprosto pernati dinozavri.
Dom nevno je skupni prednik in Deinonychusa in Arheopteriksa ob -
stajal nekaj časa, preden je bil deponiran apnenec v Solnhofenu. Ta
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ideja se načeloma ni povsem razlikovala od Heilmannove ideje o
domnevnem predniku, ampak Hajlmanov ključni prednik ni bil naj-
den in nove ideje so bile dobrodošle. Obstaja celo nov predlog, da
so se ptice lahko razvile iz krokodila ali sesalcev.18 Pa vendar, Os -
tromova ideja, da so se ptice razvile iz dinozavrov, je pomembno
sprejeta, še zlasti med paleontologi.19 Ta ideja je povzročila živah-
no intelektualno plemensko vojno znotraj znanstvene skupnosti,
med paleontologi, strokovnjaki za fosile, ki trdijo, da so se ptice
razvile iz dinozavrov, in ornitologi, specialisti za ptice, ki imajo raje
drugačno vrsto plazilskega prednika ptic. 

Ta slavna bitka je vključevala tudi kričanje na nasprotnike na
kon ferencah in vpletenosti, da se nasprotna stališča ne objavljajo.20

Ornitologi so bili zbrani pod geslom "BAND-pas". BAND je kratica za
direktno trditev "Birds Are Not Dinosaurs" (Ptice niso dinozavri), ter
na pomembnih konferencah so BAND podporniki ponosno kazali
znač ke, na katerih je bil ta napis. Obe strani ne razumeta, zakaj so
nasprotniki tako naivni, in na obeh straneh so nagnjeni, da se raz -
glašajo za zmagovalce. Paleontologi, ki so v zmerni večini, imajo
pred nost zaradi nekaterih vrst reprezentativnih prehodnih fosilov, in
imajo ob sebi javne medije. Zgodbe o dinozavrih so pritegnile veliko
pozornost, in morda obstaja tesna zveza med iskalci dinozavrov in
finančno močnimi javnimi mediji.

Alan Feduccia z Univerze v Novi Karolini je eden izmed vodi te -
ljev stališča BAND, da ptice ne izvirajo iz dinozavrov. Verjame, da
so prezrte podrobnosti. "Če postavite eno zraven drugega okostje
dinozavra in kokoši, in jih potem pogledate z daljnogledom iz pet-
desetih korakov, se vam zdijo zelo podobni. Vendar, če jih pogledate
podrobneje, boste nenadoma ugotovili, da obstajajo velike razlike v
njihovih čeljustih, zobeh, prstih, medenici in množici drugih de -
lov.”21 Odvijajo se neskončne debate o evoluciji zapestij domnevno
prehodnih fosilov in z njimi povezanih prstov, v katerih orintologi
trdijo, da ne morete spremeniti zapestje dinozavrov v zapestje pti -
ce.22 Kreacionisti, ki verjamejo, da je Bog ustvaril glavne vrste ptic,
so nagnjeni da simpatizirajo nekatere argumente ornitologov, ki se
na drugi strani zgražajo, ko jih paleontološki tabor obtožuje, da so
kot kreacionisti.23

Kako se je razvila sposobnost letenja? 
To je še ena točka spora v zgodbi o evoluciji ptic. Paleontolog ve -

teran Michael Benton, specialist dinozavrov, je odkrito dejal, da "Po -
reklo ptičjega leta mora biti popolnoma špekulativno”;24 a paleon -
tolog vretenčarjev Robert Carol, ko govori o evolucijskih problemih,
pretkano pravi: "Kako lahko nekdo pojasni postopen razvoj popol -

154



no ma novih struktur, kot so krila netopirjev, ptic in metuljev, ko si
je funkcijo delno nerazvitega krila skoraj nemogoče zamisliti?”25

Pomanjkanje trdnih dokazov ni preprečilo BAND ornitologom in pa -
leontologom, da raziskujejo z žolčnimi debatami o tem, v katerih
vsaka stran izhaja iz stališča, ki ustreza njihovi evolucijski razlagi.
BAND ornitologi so nagnjeni k ideji, da se je let razvil iz živali, ki so
plezale po drevju, skakale in se valjale po tleh, s pomočjo prednjih
okončin, da bi sčasoma razvile vrsto letenja z zamahovanjem kril.
Ta ideja "z drevesa", je v nasprotju z idejo" z zemlje," tistih pale-
ontologov, ki pravijo, da so živali, ki skačejo po tleh, loveč insekte,
razvile na koncu svojih prednjih okončin krila, sposobna za ne od -
visen premičen let. Čeprav nekatere živali, kot so to redke leteče
ve verice in kuščarji, zares na nek način jadrajo po zraku, s pomočjo
razširjene gube kože med svojimi udi, in druge, kot so žabe in kuš -
čarji, lovijo žuželke, mi danes ne bomo videli nobene živali, ki razvi-
ja neodvisni gibalni let iz svojih prednjih okončin. Takšen let zahte-
va izredno specializirane vrste strukture, kot je vidna pri pticah,
žuželkah in netopirjih. Vztrajno nesoglasje med BAND ornitologi in
paleontologi je ime lo eno prijetno, a vseeno šokantno medigro, ko
sta leta 1985. dva zelo cenjena astronoma izjavila, da je Arheop -
teriks bil ponaredek. 

Sir Fred Hoyle in Chandra Wickramasinghe z Univerze v Walesu
sta študirala londonski primerek, ki ga je Richard Owen, kupil po
tedaj vrtoglavi ceni. Poročala sta o vtisu, da je perje dodano na
obstoječe fosilno okostje in to je bilo verjetno storjeno, da bi se
naredil potreben manjkajoči člen, ki bi podprl Darwinovo teorijo
evolucije. Zgodba se je hitro razširila po svetu. Evolucionistom ni
bila niti malo zabavna. Nekateri kreacionisti so bili navdušeni, ker
je skrivnostni manjkajoči člen bil dokončno zrušen s svojega pod-
stavka. Kustosi londonskega Prirodoslovnega muzeja so stali trdno
v obrambi, in po temeljiti študiji bi lahko verodostojno izpodbijali
trditve o falsifikatu.26 In tudi nekateri kreacionisti so podprli to naj -
novejšo študijo,27 oziroma verodostojnost znanega fosila. 

V zadnjem desetletju so nekatere čudovite fosilne najdbe dale
upanje paleontologom, ki mislijo, da so se ptice razvile iz dinozav -
rov. Najdeni so predvsem v bogatih najdiščih fosilov v provinci Li -
aoning na severovzhodu Kitajske. Fini delci sedimentov, v katerih
so bili zakopani fosili, izvirajo iz vulkanov in so odlično ohranili fos-
ile. V geološkem stebru so ti depoziti navadno razvrščeni kot zgod -
nja Kreda. Čeprav natančna določitev starosti ni mogoča, to po -
meni, da so po standardni geološki lestvici oni morda enako toliko
stari ali najverjetneje mlajši od Arheopteriksa, iz Jure.  

Zanimivo odkritje iz Liaoninga je majhen teropodni dinozaver
imenovan Sinosauropteryx.28 Čeprav je dolg le 68 cm, je povzročil
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pravo senzacijo zaradi nekakšne goste črne rese, zlasti vzdolž hrbta
in repa. Ta resa, ki je zgledala sestavljena v glavnem iz tankih vlak-
en, se razlaga kot perje ali neka vrsta razvijajočega perja imeno-
vana protoperje, vendar ni bila dovolj ohranjena za končno razvrs -
titev. "Protoperje" razlage gredo v korist evolucijske razlage "z zem -
lje." Po drugi strani pa so raziskovalci iz BAND strani pokazali, da ta
resa ni perje in lahko predstavlja samo degenerirane mišice ali neko
vrsto vlaknastega veznega tkiva. 

Še bolj skrivnosten je Protarchaeopteriks,29 katerega paleonto -
lo gi razlagajo kot dinozavra, a BAND ornitologi kot ptico. Ta konflikt
ponazarja, kako se poskuša pridobiti argumente s spremembo de -
finicij. Eden pristaš BAND zagovornikov opozarja, da bi kokoš bila
dinozaver za paleontologe,30 a paleontologi, ki mislijo, da so dino -
zav ri imeli perje poudarjajo, "da je perje pri diagnozi ptic nepo -
membno.”31 Ime Protarchaeopteriks pravzaprav pomeni "pred" Ar -
he o pte riksom, vendar se komaj lahko uporablja, ker se Protar -
heopteriks šteje za mlajšega od Arheopteriksa, ali v najboljšem
primeru, enako star. Poleg tega ima Arheopteriks nedvomno precej
razvito perje, medtem ko ima Protarheopteriks podolgovate struk-
ture, ki so videti nekaj podobnega kot perje, vendar pri njih ni
nobenega sledu o dejanski gredi peresa. Poleg tega, na tem fosil-
nem vzorcu najboljše perje morda ni bilo pritrjeno na telo in je
lahko izviralo iz nekega drugega organizma. Čeprav je Arheopteriks
naprednejši, ga - Protarheopteriksa, tisti, ki ga opisujejo, smatrajo
za manjkajoči člen v evoluciji ptic. 

Ko se je Protarheopteriks proučeval, se je zgodilo to, kar je
mogoče najbolje razumeti kot kulturni konflikt. Štirje zahodni znan -
stveniki, eden vrste BAND in trije paleontološke vrste, so potovali
po Kitajski in imeli privilegij videti ta fosil, še preden je bil on urad-
no opisan. Prišlo je do pomembne razprave in zahodnim znanstve -
nikom so povedali, da se njihova turneja ne bo nadaljevala, dokler
ne identificirajo skrivnostne ravne strukture na fosilu kot perje. Bila
je težava v tem, ker nobeden od zahodnih znanstvenikov ni mogel,
da bi jo tako identificiral. Odločeno je bilo, da se te strukture imenu-
jejo protoperje. Ker ni bilo ugotovljene definicije za protoperje, se
je turneja nadaljevala kot velik uspeh.32

Kitajci so odkrili še veliko več fosilov v Laioningu in več dinoza-
vrov je opisanih, da ima strukture podobne perju, kot so dolga raz -
vejana tanka vlakna.33 Storrs Olson, BAND ornitolog iz Nacional ne -
ga Prirodoslovnega muzeja (National Museum of Natural History) v
Washingtonu, ni navdušen: "Oni želijo videti perje ... in tako vidijo
perje.” “To je preprosto manifestacija želenega razmišljanja.”34 On
predlaga, da bi ta tanka vlakna lahko preprosto bila dlaka. Končno,
Arheopteriks, ki je priznan kot najstarejša znana ptica, najverjet-
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neje leži nižje v fosilnem zapisu, a ima povsem razvito perje za lete -
nje.

Tako BAND-ov kot paleontološki tabor so prepričani, da so se pti -
ce nekako razvijale, in možnosti, da niso, ne upoštevajo. Različna
pojasnila, ki jih uporabljajo za evolucijo preprosto ponazarjajo to,
kako so njihove predpostavke dodane predpostavki o evoluciji, kako
znanost, ki jo poganjajo hipoteze, postaja vse bolj špekulativna.
Mo ramo kopati globlje in se naučiti razlikovati med dobrimi pojas-
nili, podprtimi s podatki, od podatkov, ki temeljijo na špekulacijah.
V Liaoning-u so najdene tudi ptice precej sodobnega videza (Con -
fu ciusornis). Imajo dobro perje in nimajo zob, kot tudi sodobne pti -
ce.35 Vendar odkritje, ki najbolj preseneča doslej, je Microraptor,
opisan kot dinozaver s štirimi krili. Na več primerkih se zdi, kot da
ima veliko perja na štirih udih, a nima nog za hojo. Za to žival se
mis li, da je vrsta organizma, ki je jadrala po zraku, živela na dre -
ve sih, na način, da se pri njej razvije neodvisen gibalni let.35 Za
zdaj to odkritje pušča skoraj vse v dvomih.

Iskanje popolnoma razvitega perja v tem delu geološkem ste-
bra, kot pri Arheopteriksu in Confuciusornis-u, jasno kaže, da je to
napačno mesto za iskanje evolucije perja. Evolucija bi zahtevala, da
se je to perje razvilo prej, in nekoliko evolucionistov to tudi poudar-
ja.37

Vendar pa je želja, da so se ptice razvile iz dinozavrov tako moč -
na, da se razlaga, ki opisuje razvoj perja na dinozavrih še vedno
pojavlja v znanstveni literaturi.38 To je še en dokaz za to, kako te -
orija namesto dejstev, lahko deluje na znanost.39

Ne morete preprosto natakniti perje na dinozavra ali na drugo
vrsto živali, in potem pričakovati, da bo ona poletela. Ptice imajo
mnoge posebne značilnosti, ki jim omogočajo, da letijo, vključno
po seben sistem dihanja, posebne mišice, lahke kosti,40 in predvsem
perje za letenje. Opisani tako imenovani "dino-fuz" se ne šteje kot
perje za letenje, čeprav nekateri evolucionisti kažejo, da se je perje
razvilo iz neke vrste vlaknaste strukture, ki je najprej služila za izo-
lacijo. Vendar, to je vse špekulacija, in nova fosilna odkritja, bi vse
to spremenila, vendar doslej ni odkrit noben dejanski dinozaver s
katerimkoli perjem za letenje.41 Evolucionisti pogosto kažejo, da se
je perje razvilo s spremembo plazilskih lusk pri evolucijskih predni -
kih ptic, vendar ne zgleda tako. Na podlagi novih spoznanj,42 pale -
on  tolog Richard Cowen opozarja, da so "beljakovine, ki tvorijo perje
živih ptic povsem neprimerljive z beljakovinami, ki tvorijo danes
plazilske luske."43 Poleg tega, so peresa za letenje zelo specializi -
rane strukture, ki so zelo lahka, močna, prožna in zapletena. Imajo
glavno gred, stranske bodice, številne majhne bodice na bodicah in
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številne trnke na vsaki bodici, ki delujejo kot zadrga (slika 6.2). Ko
se bodice razdvojijo, jih ptica lahko ponovno poveže s kljunom.
Toda to je le del veliko bolj zapletenega sistema senzorjev in mišic,
ki se morajo prilagoditi natančnemu premiku kril in z vsem tem mo -
ra upravljati zapleten sistem koordinacije v možganih.44 Evolucijska
teorija mora prehoditi zelo dolgo pot, ko poskuša razložiti evolucijo
ptic letalcev iz dinozavrov ali iz nekega neznanega plazilskega pred-
nika.

Spoznanja od Arheoraptora
Dne 15. oktobra 1999 je National Geographic Society sklicala

po membno tiskovno konferenco v svoji dvorani Raziskovalcev- Ex -
plo rer's Hall v Washingtonu. Osrednja tema tega sklica je prikaz no -

158

Slika 6.2. Podrobnosti strukturnih značilnosti majhnega dela peresa Os (gred)
je osrednji del peresa, kot vidimo pri normalnem perju. Veje se razvejajo iz
osi, in iz njih se razvejajo manjše, tako imenovane vejice Nekateri vejice imajo
mikroskopske kaveljčke, ki se lahko zapnejo za zavito grebensko kapico
drugih vrst vejic. Ti kaveljčki lahko drsijo vzdolž veje, pri čemer dajejo pere-
su kombinacijo upogljivosti in togosti.   
Na osnovi: Storer TI, Usinger RL, Nybakken. 1968. Elements of zoology, 3rd edition. New York, St.
Louis, San Francisco: McGraw Hill Book Company, p 415.



ve fosilne najdbe imenovane Archaeoraptor. Ta fosil je bil "manj ka -
joči člen" med dinozavri in pticami. 

Imel je ptičje telo, vendar rep je definitivno bil dinozaverski . Ne -
kateri od prisotnih znanstvenikov, ki so preučevali ta fosil, so ko -
mentirali: "Gledamo prvega dinozavra , sposobnega za let ... To je
ne verjetno." "Končno lahko rečemo, da so nekateri dinozavri pre ži -
veli; pravimo jim ptice."45 Mediji so seveda bili navdušeni, in se od -
zva li z novim valom dinomanije . 

V novembrski številki revije National Geographic je ta fosil pred-
stavljen z naslovom "Perje za T. rex? Novi, pticam podobni fosili, so
manjkajoči člen v evoluciji dinozavrov." Ta člen, z ilustracijami46 le -
te čega modela Arheoraptora in mladi T. rex dinozavra, prekritega s
pra-perjem, pravi, da "zdaj lahko rečemo, da so ptice teropodi (di -
no zavri), prav tako sigurno, kot rečemo, da so ljudje sesalci... Vse
se bo spremenilo, od škatle za kosilo, do muzejskih razstav, da bi
odražalo to odkritje." Arheoraptor je okarakteriziran kot "manjka -
joči člen med kopenskimi dinozavri in pticami, ki so zares lahko
letele." Poleg tega, "ta mešanica naprednih in primitivnih linij je
toč no to, kar bi znanstveniki pričakovali, da najdejo pri dinozavrih,
ki eksperimentirajo z letenjem." To je bila točno ta vrsta ugotovitve,
potrebna paleontološkemu taboru, da podpre svojo tezo, da so se
ptice razvile iz dinozavrov. 

Evforija, ki je spremljala te pomembne izjave, ni trajala dolgo.
Že po nekaj dneh so nekateri znanstveniki izpodbijali avtentičnost
te ga fosila. Še zlasti so sumili BAND ornitologi. Storrs Olson, je v
odprtem pismu Peter Raven-u, tajniku odbora za raziskovanje Nati -
onal Geographic Society, dejal, da je "Revija National Geographic
padla nižje kot kdajkoli, s tem ko se ukvarja z senzacionalističnim,
neutemeljenim, tabloidnim novinarstvom.” Poudaril je, da je mladič
T. rexa "oblečen v perje ... preprosto namišljen in nima mesta razen
v znanstveni fantastiki." Poleg tega, "resnica in skrbno znanstveno
teh tanje dokazov, so med prvimi žrtvami " v podporo teropodnemu
izvoru ptic, “ki zdaj hitro postaja eden od največjih znanstvenih po -
naredkov našega časa.”

Izkazalo se je, da je Arheoraptor sestavljeni fosil, ki ga sestavlja
več delov pazljivo zlepljenih skupaj.Rep dinozavra je nataknjen na
telo ptice (glej sliko 6.3 za identifikacijo). Poleg tega je noga samo
ena, desna, medtem, ko je za levo uporabljen njen odtis, najden v
prekrivajoči kontra plošči stene-kamnine. Arheoraptora zdaj imenu-
jejo "Piltdaunska ptica”, po slavnem Piltdaunskem ponaredku, pri
katerem je na začetku preteklega stoletja, čeljust človeku podobne
opice grobo povezana s človeško lobanjo. Približno štirideset let,
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Slika 6.3. Predstavitev fosila Archaeoraptor, ponarejenega fosila, ki je pre va -
ral več znanstvenikov, a je bil pozdravljen kot manjkajoči člen med dinozavri
in pticami. Glava je v zgornjem levem kotu na kamniti plošči. Ta fosil je kom -
binacija ptičjega fosila zgoraj in repa dinozavra spodaj (najnižja puščica). No -
ge, ki se nejasno vidijo z obeh strani repa na spodnji polovici figure (dve leve
in dve desne puščice) so dejansko ena noga, ki se je odrazila v svojem od -
litku na kontraplošči in ki se uporablja kot druga noga na nasprotni strani.
Fosil je dolg le približno 30 cm.
Foto: Lenore Rot (Lenore Roth). Tuma~enje: Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archa -
eopteryx Scastops. London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.



dokler ta prevara ni bila odkrita, je imel ta ponaredek ugleden po -
ložaj kot manjkajoči člen v evoluciji človeka.

Zgodovina Arheoraptora je prav tako žalostna. Prihaja iz znanih
Liaoning fosilnih ležišč na Kitajskem, in prilepili so mu dele, da bi
po večali njegovo vrednost. Ker je nezakonito, da bi takšni fosili šli
iz države, je bil pretihotapljen v Združene države in končal v letni,
svetovno znani razstavi diamantov, mineralov in fosilov v Tucson -
u, Arizona. 

Stephen Czerkas, direktor majhnega muzeja v Blanding, Utah,
je bil presenečen, ko je videl fosil, in takoj spoznal njegov pomen
kot posrednika med dinozavri in pticami. Plačal je zahtevanih
80.000$, in ko se je vrnil v Blending je zah teval od znamenitega
Phi lip J. Currie(Kari) iz Royal Tyrrell Muzeja za paleontologijo v Al -
berti, Kanada, da preuči ta fosil. Kari je kontaktiral voditelje Nati o -
nal Geographic Society, ki pogosto objavljajo o evoluciji,48 in so de -
jali, da bi podprli projekt. Poleg tega so zahtevali pogoj absolutne
tajnosti te študije, da bi čim bolj uspešno napovedali ta neverjetni
manjkajoči člen. Ekipi za preučevanje so dodani, med drugim, tudi
Xu Xing, iz pekingškega Instituta za paleontologijo vretenčarjev in
Timothy Rowe, z Univerze v Teksasu., Cherkassy, Kari in Xu so go -
re čimi zagovorniki paleontološkega stališča, da so se ptice razvile iz
dinozavrov.  

Dogovorjeno je bilo, da se pretihotapljeni vzorec vrne nazaj na
Kitajsko. Preučevanje z rentgenskimi žarki je pokazalo, da je fosilni
vzorec sestavljen iz 88 ločenih delov.49 Nekateri raziskovalci so
opa zili tudi, da dinozavrove repne kosti niso dobro spojene z ptici
podobnim telesom, in da so dve noge plošča in kontraplošča samo
ene noge. Podrobnosti o tem,kaj se je dogajalo v času tega preu -
čevanja morda nikoli ne bomo izvedeli. Zamahnili so z nekaj rdečimi
zastavami, vendar projekt ni bil na mestu. Čeprav je ta polom delo-
ma pripisati tudi odsotnosti komunikacije, Louis M. Simons, preis -
ko valni novinar-veteran, ki je bil naprošen, da razišče zadevo, je
našel veliko nesoglasja, ko je intervjuval udeležence. Ugotavlja, da
"malo njih sprejema krivdo; vsak obtožuje drugega.”50 Revija Na ti -
onal Geographic je želela, da se skoraj sočasno objavijo podrob-
nosti o Arheoraptoru, v eni strokovni reviji, vendar se ni našel nih -
če. Tudi revije Nature in Science so zavrnile objavo tehničnega po -
ročila, ki bi priznaval večkratno naravo tega vzorca, temveč so ga
obravnavali le kot eno vrsto organizma. 

Medtem se je revija National Geographic, s končnim rokom za
svo jo ogromno nalogo tiskanja, iztekla in razkrila neprijetno no -
vem brsko številko brez podpornega tehničnega poročila, in nadal-
jevala s svojim nenavadnim javnim objavljanjem ugotovitev. Toda
komentarji, da je fosil ponaredek, so trajali še naprej.
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Potem je Xing Xu ob vrnitvi na Kitajsko našel primerno kon tra -
ploščo Arheoraptorjevega repa. Popolnoma je odgovarjala, a je pri-
padala telesu dinozavra! Xu je z obžalovanjem obvestil svoje kolege
v ZDA, da "moramo priznati, da je Arheoraptor ponarejen
vzorec."51 Čeprav nekateri, ki so preučevali ta primerek, sprva niso
hoteli sprejeti njegovega poročila, se zdaj zgleda vsi strinjajo, da je
šlo za prevaro. Težava je bila zelo zanimiva mednarodnemu tisku.
Ptičji del Arheoraptora je ponovno preučen skupaj z enim podobn-
im vzorcem, in dano mu je drugačno ime od tistega, ki mu ga je
dala revija National Geographic. Zdaj se imenuje Yanornis martini
in ti, ki ga opisujejo, domnevajo da noge, ne pa tudi rep, Arhe orap -
tora pripadajo tej novi vrsti.52 BAND ornitologi so zmagali ta krog,
vendar so paleontologi, ki imajo medije na svoji strani, bili zelo
vztraj ni. Izražena je tudi zaskrbljenost zaradi "znanstvenikov, ki se
pre več bojijo, da izrazijo svoje strahove, svojim medijskim še -
fom.”53 Mediji še naprej oskrbujejo T. rex-a s perjem, čeprav nobe -
no perje ni bilo najdeno niti pri enem T. REX fosilu. Keith Thompson,
profesor in direktor Muzeja Univerze Oxford (Oxford University Mu -
se um), povzema obrazložitev uporabljeno, da se T. rex oskrbuje s
perjem, z besedami, da je rezultat "Perje - 3, logika- 0."54

Izkaže se, da je teorija evolucije še vedno nima potrjenega mod-
ela za izvor perja, poleta, ali ptice, in bitka med paleontologi in
BAND ornitologi se nadaljuje, ker znanost premikajo teorije names -
to dejstva. Niso se naučili lekcije previdnosti. Od katastrofe z Arhe -
oraptorom, so National Geographic Society in Muzej Stefen Cher -
kassy Utah objavili knjige, ki še posebej ponazarjajo pernate dino-
zavre!55 Na žalost, evolucija ptic ni osamljen primer. V svoji knjigi
Ikone evolucije; Znanost ali mit? Zakaj je veliko tega, kar se učimo
o evoluciji narobe (Icons of Evolution; Science or Myth? Why much
of what we teach about evolution is wrong) biolog Jonathan Wells
dokumentira številne druge različne primere.56

Skrivna moč paradigme
Veliko dejavnikov pospešuje obstojnost paradigme, od katerih ni

najmanjši trdovratnost znanstvenikov, ki jo zastopajo. Vsakemu je
težko, da se odreče tega, v kar veruje in osebna čast je lahko
močan dejavnik. Slavni nemški fizik Max Planck je enkrat odkrito
dejal, da "Nova znanstvena ideja ne zmaga s prepričevanjem svo-
jih nasprotnikov in jim dati videti svetlobo, ampak prej zato, ker
nasprotniki na koncu umrejo in zraste nova generacija, ki je bližja
s to resnico.”57 To načelo se včasih odkrito izraža kot "znanost nap -
reduje s pogrebom za pogrebom!" 
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Ciniki pravijo, da "zgodovino pišejo zmagovalci," in to je prepo -
gosto tudi primer. Ko enkrat neka paradigma doseže prevladujoč
položaj, ni verjetno, da bi tisti, ki jo promovirajo, dovolili, da se ona
pozabi.

Posmehovanje drugim paradigmam lahko ustvari "javno mne -
nje", ki močno favorizira prevladujoče stališče, ne glede ali je res -
nično ali ne. Eden od nesrečnih rezultatov tega je, da namesto da
temeljito preučijo globlja vprašanja svojih raziskav, znanstveniki
prenehajo iskati in začnejo objavljati, ko se zdi, da se njihovi podat-
ki strinjajo s sprejeto paradigmo. To lahko nenehno vzdržuje para-
digmo, zlasti v špekulativnih področjih znanosti, kjer je lahko malo
podatkov. Ni enostavno revidirati dominantno paradigmo, in kadar
se vmešajo javni mediji in industrija zabave, kot je pogost primer z
glavnimi znanstvenimi stališči, je sprememba še težja. Paradigme
imajo način, da dobijo lastno življenje, kot je to primer z evolucijo,
ki deluje tudi daleč izven znanstvene skupnosti.

Prevladujoče ideje in paradigme ni treba temeljiti na dejstvih, ki
bi bile sprejete. Človeštvo prepogosto gre v neutemeljena
odstopanja in znanost ni nobena izjema. Tukaj je nekaj primerov ki
ponazarjajo.

(a) Slavni "Opičji proces" je potekal leta 1925 v mestu Dayton,
Tennessee. Čeprav začeto zaradi nekaterih tehničnih vprašanj o po -
učevanju evolucije v javnih šolah, je sojenje na koncu izpadlo kot
sve tovno znani spor med evolucijo in Stvarjenjem. Javno mnenje je
smatralo, da je znani odvetnik iz Chicaga Clarence Darrow, ki je
bra nil evolucijo, zmagal nad William Jennings Bryan-om, sicer trik -
ratnim predsedniškim kandidatom v ZDA, ki je branil Stvarjenje. To
zgodbo sem slišal kot študent. Kasnejši pregled tega sojenja, ki sta
ga izvedla dva vidna zgodovinarja Ronald Numbers in Edward
Larson z Univerze Wisconsin in Georgija je pokazal, da evolucija ni
zmagala.59 V najboljšem primeru bi za evolucijo bil remi-neodlo če -
no. Na eni strani je Darrow postavil Bryan-u nekaj uvodnih vpra -
šanj, na katera ta ni dobro odgovoril; na drugi strani, so mnogi za -
čutili, da je Darrow izgubil ta primer zaradi svoje porogljivosti in
arogance. Nasprotoval je bilo kakšni molitvi na sodišču in na koncu
je bil opozorjen zaradi nespoštovanja sodišča. Veliko časopisnih
poročil ob koncu sojenja in drugih dokumentov je izrazilo resne skr -
bi, da je evolucija izgubila. Tekoča priljubljena različica, da je Dar -
row premagal Brian-a izvira predvsem iz knjige Še včeraj (Only
yes terday), prodane v več kot milijon izvodov, in zelo priljubljen
film in gledališčno delo Podeduj veter (Inherit Wind). Oba izkrivlje -
no predstavljata to sojenje, močno favorizirata Derrow-a.60 Ideja,
da je Darrow zmagal je široko sprejeta šele dolgo po samem sojen-
ju.
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(b) Verjetno ste že slišali za koncept ravne Zemlje in kako je
Kriš tof Kolumb junak, ki si je drznil kljubovati lažni dogmi, ki jo je
Cerkev pridigala. Kolumb je odplul do Severne Amerike, in še ni
padel z roba Zemlje! To konvencionalno "modrost" je mogoče najti
v številnih knjigah in enciklopedijah.61 Izkazalo se je, kljub temu,
da je to še en lažen koncept. Temeljna raziskava, ki jo je opravil Jef -
frey Burton Russell, profesor zgodovine na univerzi California, San -
ta Barbara, daje povsem drugačno sliko. V knjigi Izumljanje Ravne
Zemlje (Inventing the Flat Earth: Kolumb in sodobni zgodovinarji)62

Russell pojasnjuje, kako je laž postala dogma. Skoraj ni bilo enega
cerkvenega učenjaka tekom dveh tisočletij krščanstva ki bi verjel,
da je zemlja ravna; praktično vsi so verjeli, da je Zemlja okrogla,
ven dar so v 19. stoletju dve široko distribuirani knjigi uspeli pre pri -
čati svet drugače. To je knjiga Zgodovina spopada med religijo in
znanostjo (History of the Conflict between Religion and Science) in
A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom
(Zgodovina vojne znanosti in teologij v krščanstvu).63 Obe knjigi
za govarjata superiornost znanosti in obtožujeta cerkev, da širi na -
pač no učenje. Vendar, napake so širili avtorji teh knjig, ker so iz -
našali jasno lažno trditev, da je Cerkev učila o ravni zemlji. Na srečo
je v zadnjih nekaj letih več besedil in referenčnih knjig začelo pop -
ravljati to laž. 

(c) Leta 1860 se je na Univerzi v Oxfordu v Angliji zgodil slavni
spopad med škofom Oxforda, Samueal Wilber Forsa, imenovanim
"Milni Sam" in Thomas Huxley-em (Thomas Huxley), ki je bil imeno -
van Darwinov zvesti "buldog". Ena od glavnih anekdot, ki prepričuje
generacije evolucionistov,64 pripoveduje, kako je Thomas Huxley
po razil Wilber Forsa. Očitno je na tem sestanku Wilber Fors govoril
o odsotnosti fosilnih posrednikov in neposredno in nevljudno vpra -
šal Huxley-a ali on je potomec opice, s strani babice ali s strani ded -
ka. To je povzročilo glasno odobravanje in smeh, tedaj pretežno
anti-Darwinovske Oxfordske publike. Huxley je takoj povedal ene -
mu prijatelju, da mu je Gospod dal škofa v roke. Kasneje, ko se je
uradno odgovarjalo na vprašanje škofa, je dejal, da raje izvira iz
opice kot od človeka, ki uporablja svoj vpliv, da skrije resnico! To
zasmehovanje spoštovanega škofa je sprožilo val protestov, in pra -
vijo, da je ena gospa omedlela, ko je skupina Huxleyevih podpor -
nikov glasno odobravala.65 Čeprav se je v najboljšem primeru, za
Huxleya, spor končal nerešeno, je zgodba v veliki meri zaživela kot
ogromna Huxleyeva zmaga.66

Kritični pregled primera, ki ga je izdelal zgodovinar iz Oxforda
Dz. R.Lucas,67 kaže, da je Huxley verjetno napačno predstavil izid
tega srečanja, in nadalje, da Wilber Forsovo vprašanje o liniji
porekla iz opi ce, sploh ni bilo namenjeno Huxleyu, temveč je to bilo
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retorično vprašanje, naslovljeno na "vsakega". Vendar pa je bila
zgodba o Hakslijevi zmagi sprejeta, kako je Darwinova evolucija
postala prev ladujoče stališče, vsaj med znanstveniki.

(d) Mnogi smatrajo Margaret Mead za najbolj znanega kulturne-
ga antropologa 20. stoletja. Leta 1928 je izšla njena legendarna
knji ga Coming of Age in Samoa (Prihod vekov na Samoi). To je bila
bomba, ki je takoj uspela; tiskana na milijone izvodov in prevede-
na v 16 jezikov. Knjiga je hvalila prednosti svobode pred kulturnimi
običaji, katerih zgled je sekularni način življenja na Samoi, pre d -
vsem med mladimi, ki so odraščali v sredini, neobremenjeni z druži-
no kot vrsto organizacije, ki duši čustveno življenje. V skladu s tem,
je poročala tudi, da se na Samoi družinske vrednote malo cenijo.

V ZDA je Margaret Mead postala guru za mnoge mlade ljudi in
njihove starše tekom burnih 1960-ih. Njena slavna knjiga je imela
širok vpliv, poudarjajoč pomen kulture, naproti nasledstvu-tradiciji,
v določanju vedenja. Ona je povzročila ognjeviti spor "narava proti
vzgoji", ki tli vse do sedaj. Sociobiološki koncept, o katerem bomo
govorili kasneje68 je na strani narave (genov), medtem ko Midova
in mnogi sociologi težijo, da so na strani vzgoje(kulture). Njo in ne -
katere njene kolege imenujejo absolutne kulturne deterministe. Za
njeno knjigo pravijo, da "je skoraj brez napora" odvrnila močno gi -
ba nje Evgenikov tega časa, ki si prizadeva izboljšati človeštvo z
ome jitvami razmnoževanja posameznikov in skupin, ki so dom-
nevno genetsko manjvredne. Zdaj se zdi, da je ta knjiga v veliki
meri bila projekcija njene domišljije. Še več, morda je Midova bila
zlonamerno navedena na lažne zaključke. Nekateri izobraženi Sa -
mo anci so besno reagirali na napačno predstavljanje njihove kul-
ture, in drugi prebivalci Samoe so ji grozili, da če bi si kdaj upala
priti tja, jo bodo zvezali in vrgli morskim psom!

Želja po maščevanju je nekoliko zadovoljena. V knjigi Margaret
Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological
Myth (Margaret Mead in Samoa: ustvarjanje in uničenje antropo loš -
kega mita),70 antropolog Derek Freeman, iz Avstralije, ki je leta
pro  učeval samoansko kulturo, poroča, da so številne Midine trdit ve
"v osnovi napačne, in nekatere od njih tudi absurdno lažne."71

Njegova knjiga, ki jo je objavil Harvard University Press, je celo
najavljena na prvi strani časopisa New York Times, ko je izšla leta
1983. K sreči za Midovo, je objavljena po njeni smrti. Freeman-ova
študija kaže na to, da je Midina ocena spolnega vedenja Samoancev
večinoma lažna. Samoanci imajo zelo omejevalne družbene stan-
darde, mnogo višje od tradicionalnih zahodnih standardov. Poroka
in nedolžnost, se zelo ceni in tako je bilo še preden je krščanstvo
prišlo na samoanske otoke.72 Reakcija na Frimenovo knjigo je bila
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burna, in nekaj teh reakcij je bolj spominjalo na politično kampa -
njo, kot na znanstveno aktivnost.

Pojavila so se različna stališča, za in proti, v časopisnih člankih,
knjigah, literarnih kritikah in kritikah literarnih kritik. Nekateri so
na padali Midovo, nekateri Freeman-a, tretji pa so se spraševali, ka -
ko so take napačne informacije lahko tako proslavile Margaret Me -
ad. Nas tukaj zanima, ne to ali narava, vzgoja ali svobodna volja
določa vedenje, temveč to, ker se zelo močno zdi, da so Midine ne -
resnične informacije privedle do pomembnega premika v pogledu
na svet, ali so vsaj na njega močno vplivale.

Lahko se vprašamo, koliko napačnih konceptov še živi v naših
knjižnicah, učbenikih in učilnicah. Štirje zgornji primeri ponazarjajo,
kako sprejemamo ideje, čeprav so lahko le malo potrjene z dejstvi.
Moramo biti strpni do drugačnih pogledov, vendar ne tudi lah ko -
verni. Ne bi smeli nekritično sprejeti intelektualnih modnih trendov
na področju znanosti, kot tudi drugje. Najboljši način, ki ga
poznam, da ne padete v napačne popularne ideje in paradigme, je
neodvisnost v mišljenju, temeljito preučevanje, nemešanje dejstev
z interpretacijami-tolmačenji, in posvetitev posebne pozornosti na
najboljša dejstva.

Sociologija znanosti
Ko je med 2. svetovno vojno ameriška vlada financirala projekt

Man hattan, so se nekateri izmed najboljših svetovnih znanstve ni -
kov vključili v izdelavo prve atomske bombe. To je primer, kako
lahko vlada močno vpliva na smer znanstvenih raziskav. Že dolgo je
znano, da zunanji dejavniki, kot so javno mnenje in finančne
pomoči, vplivajo na znanstvene raziskave. Kljub temu pa znan stve -
niki trdijo, da je njihova praksa objektivna in racionalna-razumna,
in na splošno velja, da je takšna.74 Na žalost, prepogosto temu ni
ta ko.

Znanost je imela svoj veliki trenutek po 2. svetovni vojni, ko sta
atomska bomba in uspeh ruskega satelita Sputnik leta 1967 močno
povečala spoštovanje znanosti. Raziskovalna sredstva za znanstve -
ne projekte so se zgrinjala na univerze z neverjetnim tempom, in ni
bilo težko najti sredstva za znanstveno-raziskovalne projekte. Meni
osebno je bilo dodeljeno več vladnih raziskovalnih donacij in delal
sem na številnih znanstvenih projektih, ki jih je financirala vlada.
Od takrat so za znanost nastali težji časi. Njene vrednosti družba ne
smatra več tako potrebne, in zaupanje v njeno objektivnost in poš -
tenost ni več nezamenljiva. Več sociologov je začelo vrednotiti zna -
nost, tako, da se nekateri znanstveniki sprašujejo, če se ne bi mo -
rali sociologi držati lastnega terena; vendar sociologi smatrajo soci-
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ologijo znanosti za svoj teren, in to občutljivo vprašanje tudi povz -
roča veliko polemiko. 

Na žalost, ni težko raniti samospoštovanja zelo uspešne znan -
stve ne skupnosti, katera se zgleda zelo slabo spominja vseh napak,
ki jih je objavila v preteklosti. Po drugi strani, sociologi zgleda poza -
bljajo, da se znanost ne ukvarja s preprostimi objektivnimi dejstvi,
ki jih ni lahko podvreči družbenim vplivom. Ko so se preučevanja
sociologije religije začela razvijati, je sociolog Bernard Barber obja -
vil članek o tej temi v reviji Science.75 pod naslovom Resistance by
Scientists to Scientific Discovery (Odpor znanstvenikov proti znan -
stvenemu odkritju), je naštel več zunanjih dejavnikov, ki lahko vpli-
vajo na sklepe znanosti. Vključeni so: (a) predhodne interpretacije;
(b) metodološki koncepti, kot so prekomerna pristranskost, ali pre-
tiran odpor do matematike; (c) religija-vera znanstvenika, ki je
vpli vala na znanost na različne načine; (d) profesionalni status; (e)
strokovna specializacija; in (f) družbe, skupine in "šole misli."

Primerov tovrstnih situacij je veliko v sociološki in zgodovinski
literaturi.76 Takšna stališča, znanstveniki ne pozdravljajo vedno z
dob ro došlico, ker one rušijo njihov priljubljeni imidž-podobo zna -
nos ti kot svobodne od zunanjih vplivov. Žalostni primer teologa
Gregor Mendel (1822-1884), ki je odkril osnovne principe dedova -
nja s križanjem graha, dobro ponazarja vpliv socioloških dejavnikov
v znanosti. Mendel je objavil svoje epohalne ugotovitve v reviji
Društva za naravoslovne znanosti Brina (Brünn). V nasprotju s tem,
kar se je včasih pisalo, je bila ta revija široko razširjena po vsej
Evropi; vendar kljub tem Mendelovim presenetljivim podatkom, so
ga avtoritete z njegovega področja povsem ignorirale.77 Šele leta
po njegovi smrti je več biologov ponovno odkrilo in potrdilo njego-
va izjemna odkritja. 

Zakaj je bil prezret-ignoriran? To je skrivnostno vprašanje, na
ka te rega nimamo dobre odgovore, vendar obstaja več predlogov ,
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Tabela 6.1. OPREDELITEV ZNAČILNOSTI 
ZANESLJIVIH ZNANSTVENIH RAZLAG

a. Razlaga sovpada z razpoložljivimi podatki.
b. Idejo je mogoče preskusiti, predvsem s ponovljivimi poskusi in opazo -
va njem. Lahko se ovrže.
c. Razlaga zmore napovedati neznane rezultate.
d. Koncept ni predmet velikega izpodbijanja-nasprotovanja
e. Ugotovitev je izvedena na osnovi dejstev iz narave , in ne na osnovi
teorije ali komercialne koristi.
f. Spremne trditve so dobro podprte.



ki odražajo družbeni vpliv v znanosti. Dejstvo, da je bil nepoznan
osam ljen teolog, in ne član redne znanstvene skupnosti, je ned -
vom no bilo zelo pomemben dejavnik. Njegov novi pristop mešanja
botanike in matematike, ki ga je to proučevanje zahtevalo, večina
znanstvenikov ni razumela ali cenila. Bilo je tudi drugih rivalskih
idej o dednih dejavnikih in tako ta čas ni bil ugoden za sprejem nje-
govih revolucionarnih idej. K sreči je znanost premostila te ovire in
zdaj je Mendel ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini znanos-
ti.

Kako prepoznati dobro znanost od slabe znanosti?
Ena od najpomembnejših lekcij, ki se jih lahko naučimo, je, da

obstaja dobra znanost in da obstaja slaba znanost. Odkritje
Arheoraptora je slaba znanost, vendar pa odkritje planeta Neptun,
ki temelji na podatkih o nepravilnem gibanju Urana, ilustrira zelo
dobro znanost. V današnjem času, ko znanost igra tako pomembno
vlogo v našem razmišljanju, je pomembno razlikovati dobro od sla -
be znanosti. Na žalost to ni enostavno, še posebej neznanstveniku.
Nepopolni podatki ali napačne predpostavke lahko zavedejo celo
najboljše znanstvenike. Tukaj je nekaj namigov (tabela 6.1), ki lah -
ko pomagajo vsakemu od nas, da oceni, koliko je lahko verodosto-
jna znanstvena razlaga.

(a) Ali ideja sovpada z dejstvi? Ali to vodi k logičnemu zaključku,
še posebej, če upošteva širok spekter dejstev?

(b) Ali se lahko ta trditev preizkusi, še posebej, ali je eksperi-
mentalno ponovljiva? Eksperimentalna znanost, kot so rezultati ke -
mij skega poskusa, se šteje za bolj zanesljivo. Po drugi strani pa
ima mo tako imenovano zgodovinsko znanost,78 ki je bolj teoretična
in velja za manj zanesljivo. Tak primer bi bila študija fosilov, kjer
lah ko obstaja le del primerka, in poskuša ugotoviti, kaj se je doga-
jalo v preteklosti, ki se sedaj ne more opazovati. Nekatere ideje laž -
je testiramo kot druge. Evolucija in Stvarjanje, ki štejeta za dogod-
ke iz preteklosti, ne moremo testirani tako preprosto, kot današ njih
opazovanj. Toda to ne pomeni, da ne moremo uporabiti današnjih
opazovanj, da bi poskušali ugotoviti, kaj se je lahko zgodilo v pre -
teklosti. Pomembno vprašanje je, koliko ta ugotovitev sovpada z
dejstvi. Nekateri povezujejo možnost testiranja s sposobnostjo, da
se ovrže trditev, z zaključkom, če je ne morete ovreči, to ni prava
zna nost.

(c) Ali se lahko ta ideja uporabi za napovedovanje neznanih izi -
dov-rezultatov? En primer, že prej omenjen, je bil79 ko se je za
energijski nivo resonance izkazalo, da je točno takšen, kot ga je
predvidel Fred Hoyle. Predvidljivost v znanosti predstavlja znanost
v najboljši izdaji.
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(d) Ali je ta trditev predmet spora? Če se znanstveniki ne strin-
jajo o njej, to kaže, da so vzdržna tudi alternativna stališča.

(e) Ali je sklep, ki temelji na dejstvih iz narave, ali je do njega
prišlo teoretično? Imejte v mislih moč prevladujočih paradigem in
filozofskih struktur; Bodite še posebej previdni, če obstajajo komer -
cialne in finančne prednosti določenega zaključka. Raziskave, ki jih
sponzorira tobačna industrija, in ki kažejo neškodljivost kajenja, so
odličen primer napake, povzročene s finančnim interesom sponzor-
ja raziskave.

(f) Ali se predstavljajo nepodprte trditve? Če je tako, bodite zo -
pet previdni. Nepodprte trditve mečejo sum na neoporečnost te
celotne preiskave. Še posebej pogosto se meša očitna povezava
dveh pogostih dejavnikov, vzroka in posledice. Na primer, ena štu -
dija je pokazala, da imajo študenti kadilci nižje ocene od študentov
nekadilcev. Ta povezava je vzeta resno, in očiten način za kadilce,
da povečajo svoje ocene, bi bil ta, da prenehajo kaditi. Toda ta za -
ključek bi lahko bil zelo zgrešen. Lahko bi bilo namesto tega, da
kadilci kadijo zaradi slabih ocen; ali pa, da so socialnega tipa in se
ne učijo dovolj, nagnjeni h kajenju, kar doprinese k domnevni po -
vezavi s slabimi ocenami.80 Samo zato, ker dva dejavnika zgledata
količinsko povezana, še ne pomeni, da je eden povzroča drugega.
V svetu obstaja visoka stopnja povezanosti med gospodinjstvi s te -
lefoni in tistimi, ki imajo pralni stroj, vendar vsi vemo, da je po -
sedovanje enega ne povzroča posedovanje drugega. Sklepom zas-
novanim na podatkih, dovedenih v povezavo brez proučevanja
vzro kov in posledic, ne bi smeli zaupati, pa vendar tudi znanstveni-
ki in javni mediji pogosto spregledajo ta ključni dejavnik. Veliko
ses tavin našega zapletenega sveta lahko daje iluzijo vzročno pos -
ledičnega odnosa, tam kjer on pravzaprav ne obstaja.

Da bi se znanost maksimalno izkoristila, je treba skrbno oceniti
to, kar se govori in ločiti dobro znanost od slabe. Nenazadnje, ob -
staja toliko in ene in druge.

Zaključni komentarji
Oblika paradigme v znanosti in drugih študijah je dokaz moč ne -

ga vpliva sprejetih idej. To bi nas moralo narediti previdne in spod -
buditi raziskovati globlje, preden preprosto sledimo prevladujočemu
"javnemu mnenju".

Dolgo iskanje za tem, kako so se ptice lahko razvile, ni vrsta
zgod be, ki bi prepričala kogarkoli, da znanstvene razlage temeljijo
na dejstvih. Mnoga nasprotujoča si stališča, ki jih različne skupine
znanstvenikov vročično predstavljajo že stoletje in pol, dobro pon-
azarjajo to, kako lahko znanost poganjajo teorije, ne pa dejstva. Če
je znanost iskanje resnice, kot se predvideva, zakaj se ukvarja s
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tako veliko špekulacij, ki jih spremljajo intelektualni interesi posa -
mez nih skupin, namesto da bi dovolila dejstvom, da govorijo sama
zase? Znanstveniki, kot tudi preostanek človeštva, nenehno in več
kot si to želijo priznati, verjamejo v to, kar hočejo, da verjamemo,
z izpolnjevanjem manjkajočih podatkov z lastnimi predpostavkami.

Prepričan sem, da bo nekatere mojih znanstvenih kolegov ta
izjava užalila, in želim si, da temu ni tako; ampak prej, ko se tega
zavemo, bo to bolje za znanost. Prepogosto je znanost usmerjena
bolj k teorijam kot k dejstvom. Zato je še posebej pomembno,
vložiti posebna prizadevanja za poskus ločitve dobre znanosti, ki
vodi k spoznanju resnice o naravi, od slabe znanosti, ki tega ne
počne. Znanstveniki so samo ljudje, in težko je najti znanstvenika,
ki nima predsodkov. Vendar pa tisti znanstveniki, ki dajejo prednost
dejstvom v odnosu na teorijo, imajo večje možnosti, da odkrijejo,
kaj se resnično dogaja v naravi.

Vse to je lahko zelo pomembno za vprašanje Boga. V poglavjih
2-5 smo dali veliko primerov o dejstvih, ki kažejo, da je Oblikovalec
potreben. Kljub tem dokazom, se znanstveniki izogibajo takšnega
sklepanja. Danes prevladuje paradigma, da mora znanost pojasniti
vse brez Boga, čeprav to pogosto za sabo potegne povsem neute -
me ljene špekulacije, da se pojasnijo najdena dejstva. Osebna sta -
liš ča in sociologija znanstvene skupnosti prepogosto določajo, kaj
bo sprejeto kot resnica. Sklepe znanosti pogosto oblikujejo tudi
dru gi dejavniki, ne pa dejstva iz narave.
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Področja, ki se jih znanost sedaj izogiba
Dve stoletji nazaj je znameniti francoski matematik-kozmolog

Pie rre Simon de Laplace napisal znamenito knjigo o nebeški me ha -
niki. V tej knjigi opisuje svoj model nastanka Sončnega sistema, po
katerem so se planeti oblikovali s kondenzacijo vodne pare. Lapla -
ce, ki je bil že znan učenjak, se je odločil, da predstavi svojo knji-
go cesarju Napoleonu. Cesar je bil vnaprej obveščen, da knjiga ne
omenja Boga. Ko mu je Laplas dal knjigo, ga je cesar vprašal, zakaj
je napisal knjigo o vesolju in ni omenil njegovega Stvarnika. Lap -
lace je oholo dejal, da "ni potrebe za takšno hipotezo."2 Ni bilo pot-
rebe za Bogom! Čeprav obstaja več različnih variacij podrobnosti o
tem sestanku, ta incident dobro kaže neodvisne in izključevalne
poglede, ki so se razmahnili v tistem času.

Nedavno je enak trend izrazil teoretični fizik Stephen Hawking,
ko je predlagal popolnoma samozadostno vesolje, katero "ne bi
pot rebovalo ničesar izven tistega, ki bi navilo uro in jo pustilo v de -
lovanju. Namesto tega, bi vse v vesolju bilo določeno z zakoni zna -
nosti in valjanjem kockic v vesolju. To se morda sliši preveč drzno,
ampak to je tisto, v kar verjamem jaz in mnogi drugi znanstveni-
ki."3 V Franciji je slavni morski zoolog Félix Lacaze-Duthiers napisal
na vrata svojega laboratorija, "Znanost ni religija, niti politika."4

Har vardski fizik Phillip Frank pravi, da v znanosti "vsak vpliv moral -
nega, verskega ali političnega premišljevanja “skupnost znanstve -
ni kov” šteje za "nezakonitega."5 A Nobelov nagrajenec Christian de
Duve, govoreč o težkem problemu spontanega nastanka življenja,
ka že na to, da se "je vsakemu namigu teologije (namena) treba
izog niti.”6 Nedavno je National Academy of Sciences in Ameriško
zdru ženje za napredek znanosti ostro protestiralo zaradi trenda pri
pouku znanosti v srednjih šolah, ki spodbujajo razpravo alternativ
o evoluciji. Celo tudi ideja, da morda obstaja neka vrsta
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Ali je znanost izključna?
Literarni intelektualci na enem polu - na 

drugem znanstvenik ... med njimi pa 
prepad vzajemnega nerazumevanja.1

Charles Snow, pisatelj, znanstvenik



inteligentnega načrta v naravi, se šteje za nesprejemljivo.7 Ne stri -
njajo se s tem vsi znanstveniki, toda današnja nastrojenost in
sploš ni etos, ki še posebej izvira od voditeljev znanstvene skupnos-
ti je, da znanost mora iti sama in da izključuje vse drugo. Zlasti se
je treba izogibati duha verskega vpliva.  

Ekskluzivnost v znanosti se spodbuja do stopnje elitizma in te
dve značilnosti gresta skupaj zelo dobro in spodbujata ena drugo.
Veliko znanstvenikov meni, da je znanost superiorna v odnosu na
vse druge metode raziskovanja. Izredni uspeh znanosti na različnih
področjih je nedvomno prispeval k temu občutku, in ta ponos je do
neke mere upravičen. Znanost je še posebej dobra v poskusih, da
od govori na kakšno vprašanje, kot je vprašanje, kako gravitacija
vpliva na gibanje planetov, vendar ne rešuje tako dobro zakaj vpra -
šanja, kot so predvsem to, zakaj obstaja vesolje. Obstajajo legit-
imna vprašanja, ki so izven dosega znanosti. "Če vprašate znanost,
kako zgraditi atomsko bombo, vam bo ona to povedala. Če jo vpra -
šate, ali bi resnično bilo potrebno napraviti eno takšno bombo, bo
ostala nema.”8 Vsak, ki išče resnico in razumevanje ima pravico
pos taviti kakšno vrsto vprašanja. 

Biolog na Univerzi Harvard, Richard Lewontin tudi odraža nekaj
od ekskluzivnosti znanosti, ko zelo pronicljivo in pošteno pravi: "Na -
ša pripravljenost sprejeti znanstvene trditve, ki se upirajo zdra ve -
mu razumu, je ključ razumevanja resničnega boja med znanostjo in
nadnaravnim. Stopamo na strani znanosti navkljub očitni absur -
dnos ti nekaterih njenih gradenj, kljub neizpolnjevanju mnogih
ekstra vagantnih obljub o zdravju in življenju, navkljub toleranci
znan stvene skupnosti proti neutemeljenim "preprosto-tako" zgod -
bam, ker smo se predhodno izročili nečemu – izročili smo se mate-
rializmu. Niso metode in institucije znanosti tisto, kar nas žene, da
sprejmemo materialistično razlago o svetu, temveč nas, nasprotno,
naša a priori privrženost materialnim vzorcem žene, da ustvarjamo
aparat raziskovanja in niz konceptov, ki proizvajajo materialna po -
jasnila, ne glede na to, koliko so protislovna, koliko so skriv nos tna
za neposvečene. Poleg tega, ta materializem je absoluten, ker ne
moremo dopustiti da Božja Noga prestopi prag.”9 Ko gre za Boga,
je sedaj znanost postavila znak "NE VSTOPAJ!"

Evolucija je eden od glavnih akterjev v izključevalni drži zna no -
sti. Ona zagotavlja izključevanje Boga in vseh nemehanskih pojas-
nil o izvoru-nastanku. Znanstvena skupnost po navadi vročično bra -
ni evolucijo; in čeprav se znanost zdaj počuti svobodna, da izklju -
čuje Boga, vodilne znanstvenike zgleda šokira, ko nekdo poskuša
iz ključiti njihovo evolucijsko teorijo. Ko se je Svet za izobraževanje
države Kansas odločil, da iz učnega načrta odstrani evolucijo in koz-
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mologijo, je uvodnik v reviji Science, vodilna znanstvena revija v
ZDA, zaznamoval ta izgon kot "brutalno čiščenje" in "norost".10

Slavni genetik Teodozij Dobzhansky na univerzi Columbia, eden
od glavnih arhitektov sodobne evolucijske sinteze (tabela 4.1), je
dejal: "Nič v biologiji nima smisla razen v luči evolucije."11 Takšne
eks tremne izjave, pomenijo, da so vse trenutne biološke študije, ki
ne vključujejo evolucije, kot so določitev hitrosti živčnega impulza
vzdolž živca, očitno brez pomena!

Poleg tega, pazljivo delo Antony van Leeuwenhoek pri opisovan-
ju mikrobov in William Harvey-a pri odkritju krvnega obtoka v 17.
stoletju, še preden je evolucija bila sprejeta, so očitno prav tako bili
brez smisla. 

Genetik Francisco Ayala, ki je bil do nedavnega predsednik Ame -
riškega združenja za napredek znanosti je izrazil isto izključno ten-
denco, ko je izjavil, da "se teorija evolucije mora učiti v šolah, saj
ni česar v biologiji ni smiselno brez nje."12

Ekskluzivnost se odraža tudi v naslovu knjige The Triumph of
Evolution and the Failure of Creationism (Zmagoslavje evolucije in
neuspeh kreacionizma).13 Čeprav tak zmagoslavni odnos ni nič
nenavadnega v človeškem vedenju, ne pomaga za resno ukvarja nje
z znanostjo. Avtor te knjige je Niles Eldredge iz ameriškega Priro -
do slovnega muzeja (American Museum of Natural History), ki je
znan kot eden izmed arhitektov evolucijskega koncepta punktui -
ranega ekvilibrija (črtkano ravnotežje). Pokojni slavni kosmoslog
Carl Sagan je prav tako poudaril premoč znanosti nad vsem drugim
v svoji knjigi imenovani Demon-Haunted World: Science as a Can -
dle in the Dark (Z demoni obsedeni svet: Znanost kot sveča v te -
mi).14 Včasih primanjkuje ponižnosti v znanstveni skupnosti.

Zgoraj navedeni primeri ponazarjajo izključno in elitistično znan -
stveno stališče, ki se nagiba, da izolira znanost od vseh drugih pod -
ročij raziskovanja. Nekaj znanstvenikov čuti takšno samozaupanje,
da dobesedno ne vidi meje tistega, kar znanost konec koncev lahko
naredi.15 S predvidevanjem mehanicističnega pogleda na realnost
in skoraj neskončnim znanjem, lahko dosežemo tako imenovano
"Točko Omega", na kateri je življenje večno, in vstajenje iz pretek-
lega življenja stvarnost. Znanost nam bo dala nesmrtnost.16 Za -
upanje v superiornost znanosti je tako velika, da včasih napada
področja, ki jih je nesposobna proučevati, in nato poskuša ponudi-
ti znanstvene odgovore na vprašanja, na katera ne more odgovoriti.
Primer je sociobiologija. 
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Sociobiološki boj - znanost izven nadzora
Sociobiologija želi preučiti evolucijo družbenega-socialnega ve -

de nja. Ona poskuša razložiti obnašanje organizmov iz evolucijskega
vidika in se spušča v težka vprašanja vzrokov človeškega vedenja.
Sociobiologije ne smemo zamenjevati s sociologijo znanosti, čeprav
obstaja določeno prekrivanje. Prva se ukvarja več z biološkimi vzro-
ki vedenja vseh vrst organizmov, in druga z obnašanjem znan stve -
ne skupnosti. 

Ena od težav, katere sociologija obravnava, je naslednja: če, kot
je domneval Darwin, evolucijski razvoj poteka, ker najbolj prilago-
jeni preživijo tiste manj prilagojene, kako potem pojasniti evolucijo
altruističnega obnašanja, kjer so organizmi pripravljeni žrtvovati
svo je življenje za dobro drugih? To je samomor, in nima vrednost
pre živetja za organizem. Zakaj bi se take poteze sploh kdaj razvile,
če organizmi nimajo možnosti, da jih prenesejo na naslednjo gene -
racijo? Znan primer je čebela, ki piči človeka, da bi zaščitila druge
čebele v svoji koloniji-roju. Ker ona v njem pusti obtičane vitalne
dele svojega telesa, kmalu umre. To je samomor, ne pa preživetje.
Evolucionisti imajo več razlag, vključno s predlogom, da se celotna
čebelja kolonija razvija kot enoten organizem. Genetske značilnosti
teh vrst organizmov podpirajo takšno vedenje. Tako ima čebelja
družina, a ne posamezna čebela, vrednost preživetja.

Bolj problematični so številni primeri samopožrtvovalnega ve -
denja med pticami in sesalci. Mirkati so zelo družabna vrsta munga
(Slika 6.1), ki se bori za življenje v Kalahari puščavi v južni Afriki.
Živijo v skupinah od tri do trideset posameznikov v podzemnih ro -
vih in sodijo med najkooperativnejše znane živali. Član ene skupine
bo skrbel za mladiče druge, če je biološka mama dolgo odsotna, ko
išče hrano. Drugi stojijo kot stražarji na opazovalni točki, kjer so ze -
lo vidni plenilcem. Njihova straža drugim članom skupine omogoča,
da varno iščejo hrano. Ko stražar opazi plenilca kot je orel ali kobra,
zakliče alarm, spet sebe postavi v nevarnost, da odkrije s temi kriki,
kje se nahaja, vendar je to obenem opozorilo drugim, da se skrije-
jo na varno. S takšnim obnašanjem stražarji tvegajo svoja življen-
ja za dobrobit drugih. Zakaj bi se takšno altruistično vedenje sploh
razvilo, če je za te nesebične posameznike manj verjetno, da bodo
preživeli? In ko gre za ljudi, zakaj bi mati vdrla v gorečo hišo, tve-
gala svoje življenje, da bi rešila svojega otroka?17 Tovrstno samo -
po žrtvovalno vedenje ni tisto, kar se pričakuje od evolucijskega
pro cesa, kjer je cilj preživetje, ne pa nesebični altruizem. Nesebično
ravnanje se šteje za resen izziv evolucijski teoriji. 

Nekateri evolucionisti so se odzvali na to uganko s predpostavko
o tako imenovani sorodstveni selekciji. Pri sorodstveni selekciji je
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pomembna ohranitev, ne individualnega organizma, temveč nje-
gove posebne vrste gena. Z ohranitvijo bližnjega sorodnika, po sa -
meznik ohranja svojo lastno vrsto genov, saj ima sorodnikovo
potomstvo ponavadi enake gene.  

Bratje in sestre med seboj imajo iste starše in sorodniki iste
stare starše, in tako z reševanjem bližnjih sorodnikov posameznik
povečuje možnost, da za potomstvo ohranja določeno vrsto genov,
ki jih ima. Z drugimi besedami, če žival žrtvuje svoje življenje, da
bi rešila življenje svojega bližnjega sorodnika, bo to pomagalo, da
ohrani svojo lastno vrsto genov, čeprav sam ta posameznik pogine.
Matematika dednega mehanizma je taka, da se lahko predlaga, da
če daš svoje življenje, da rešiš tri svoje brate in sestre ali devet od
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svojih sorodnikov, so možnosti, da boste pomagali preživetju svoje
lastne vrste genov. Kolikor bližji sorodnik ste tistim, ki jih rešujete,
manj jih morate rešiti, da se ohrani lastna vrsta gena. Sorodstvena
selekcija se smatra za evolucijsko razlago altruističnega vedenja.
Globoka posledica tega je, da altruistično dejanje sploh to ni: to je
sebično dejanje, ki zagotavlja, da se lastna vrsta genov širi prek
sorodnikov, ki so preživeli. Darwinov koncept sebičnega preživetja
najprilagodljivejših postane pojasnilo altruističnega vedenja. 

Dramatično odkritje teorije sorodstvene selekcije je pritegnilo
pozornost slavnega Harvardskega entomolog Edward O. Wilson-a.
On je razširil ta koncept in leta 1975 ga je predstavil in z njim
povezane ideje v knjigi, ki je sprožila eno najbolj burnih, sploh za -
beleženih reakcij na neko knjigo. Z naslovom Sociobiologija (Socio -
biology),18 ta ogromna knjiga govori o socialnem vedenju različnih
živali, vendar obstaja dvom, da je bila manifest z ciljem, da pred-
stavi evolucijske razloge človeškega vedenja. Prvo poglavje z naslo -
vom "Moralnost gena" razlaga, da so naša čustva, kot so ljubezen,
sovraštvo, strah in krivda, nastala z naravno selekcijo; in zadnje
pog lavje, "Človek: od sociobiologije do sociologije," je očitno pres -
topila območje človeškega vedenja. Poudarek je bil na tem, da geni
nadzorujejo vse. 

Naslednje leto je Richard Dawkins promoviral nekatere iste ideje
v svoji znameniti knjigi The Selfish Gen (Sebični gen).19 Če zgleda,
da se nekateri organizmi obnašajo nesebično, smo lahko prepričani,
da je njihov motiv v bistvu sebičen. Organizme v veliki meri kontro -
lirajo njihovi geni, in načelo preživetja najprilagodljivejših daje
prednost njihovemu lastnemu obstanku na škodo, drugačnih genov.

Leta 1978 se je Wilson vrnil s knjigo O človeški naravi (On Hu -
man Nature), ki je bila širitev še posebej spornega zadnjega pog -
lavja njegove knjige Sociobiologija. Tu altruistična dela celo do na -
ro da niso rezultat nobene dobrote, temveč jim je vzrok Darwi nis -
tično preživetja najprilagodljivejših. On gre naprej v občutljivo pod -
ročje religije: "In pri najvišjih oblikah verske prakse, ko se natančno
preučijo, se spozna, da dajejo biološko prednost.”21 Vera ni nekaj,
kar izberemo zaradi njene vrednosti ali resnice; verni smo zaradi
evolucijske vrednosti za preživetje, ki jo ta daje. 

Vse to je napolnilo mero!22 Od trenutka, ko je objavljena Wil -
sonova Sociobiologija, so napadi prihajali z vseh strani. Izbruhnila
je splošna vojna, besed, osebnosti, knjig in redkega humorja. Vojna
je bila objavljena tudi z presenetljivih mest, vključno tudi močne
intelektualne kroge. To ni bil samo boj o naravi človeštva; pojavilo
se je tudi veliko drugih presenetljivih sporov. Kritiki so razglašali so -
ciobiologijo za lažno, za zlo, za fašistično in za neznanstveno. Ne -
kateri sociologi so se bali, da jim bodo biološke znanosti prevzele

180



teren. Eno od velikih vpra šanj je bil strah, da bo sociobiologija po -
novno vzpostavila socialdarvinizem, v katerem bi se superiorni ljud-
je obravnavali tako, da preživijo tiste slabše (nauk evgenike). V
nasprotju z zdaj prev la dujočim stališčem, da je treba vse ljudi ob -
rav navati enako, sociobiologija spodbuja vrnitev prepričanja v raz -
redno superiornost, zasnovano na superiornih genih. To vodi v "nar-
ava-proti-naravi" spor o tem, ali narava (geni) ali vzgoja (okolje)
določa, kdo smo.23 Razredno razlikovanje je bilo sprejemljivo v
Dar winovi viktorijanski Angliji, in je doseglo grozno nehumano ra -
ven v času 2. svetovne vojne, ko so nacisti v plinskih celicah ugas -
nili na milijone človeških bitij označenih kot manjvredne. Pol stolet-
ja kasneje, je spomin na holokavst preveč svež, da bi ljudje zlahka
sprejeli bilo kakšno idejo o genetski superiornosti. 

Okrog Harvardove univerze so aktivisti, od katerih so mnogi tu -
kaj tudi študirali, razdeljevali letake, prirejali zborovanja in objav -
ljali članke proti sociobiologiji. Wilson, ki je bil nekoliko narobe ra -
zumljen, je bil opredeljen kot ideolog višje rase. Spor se je razširil
tudi v javne medije, in se pojavil celo na naslovnici revije Time.
Ameriško združenje za napredek znanosti je v Washingtonu izvedlo
simpozij na temo sociobiologija. Ko je Wilson vstal, da bi govoril,
mu je ducat aktivistov vzelo mikrofon in ga obtožilo za rasizem in
genocid. Eden ga je polil po glavi z bokalom ledene vode, z beseda-
mi "Wilson, popolnoma ste mokri!”24 Predstavitev se je nadaljevala
po planu, vendar ni bila tako razburljiva kot njen nezaželeni uvod. 

Med glavnimi udeleženci v sporu okrog sociobiologije je bil Ste -
phen J. Gould, zelo cenjeni avtor in do svoje nedavne smrti, naj -
bolj ši zagovornik evolucije v Združenih državah Amerike. On je
ostro nasprotoval sociobiologiji, kot je to primer tudi z Richardom
Luontinom, genetikom prebivalstva, o katerem smo že govorili. Oba
nasprotnika sta delala v isti harvardski stavbi, kot Wilson, in oba
ima ta afinitete, ki težijo k enakemu obravnavanju ljudi. Nekateri
znan stveniki kažejo, da so te afinitete morda vplivale na njuno nas -
protovanje sociobiologiji. Ta dva, kot tudi mnogi drugi, odločno nas -
protujejo temu, kar smatrajo kot poenostavljene odgovore, katere
sociobiologija poskuša ponuditi za zapleteno človeško vedenje. Po
drugi strani, John Maynard Smith iz Univerze Sussex v Angliji, spe -
cializiran za teoretično biologijo, in Richard Dawkins iz Oxford Uni -
ver sity sta dala pomembno podporo sociobiologiji. 

Stališča teh vplivnih znanstvenikov glede vere se zelo razlikuje-
jo. Dawkins ji aktivno nasprotuje; Guld25 in Maynard Smith težita
ločiti vero od znanosti; a Wilson včasih trdi, da je deist. Deist je
človek, ki verjame v neke vrste Boga, ki dovoljuje, da vesolje fun -
kcionira samo od sebe. Ti strokovnjaki ne oklevajo kritizirati veliko
stvari, vključno tudi eni druge. Maynard Smith, ki močno podpira
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darvinizem in ne sprejema Guldovega odstopanja od tega tradici -
onalnega pogleda na evolucijo, pravi: "Evolucijski biologi, s kateri-
mi sem govoril o njegovem (Guldovem) delu ga v glavnem smatrajo
za človeka, čigar ideje so tako zmedene, da komaj zaslužijo po zor -
nost, in mislijo tudi, da ga ni treba javno kritizirati, ker je vsaj na
naši strani proti kreacionistom" Gould izraža nekaj iste nenaklon-
jenosti, ko imenuje Maynarda, Smitha in Dawkinsa "darvinovski
fun damentalisti.”27 Kljub notranjemu znanstvenemu nesoglasju,
evo lucionisti težijo da se združijo, ko se soočajo z duhom stvarje -
nja, ki se po njihovem mora zaobiti. 

V srditi sociobiološki borbi, se je Wilson počutil izdan s strani
svojih kolegov in se je spraševal, zakaj Luontin, ki ima pisarno v isti
stavbi, ni prišel do njega in razpravljal z njim stvari zasebno, na -
mesto da ga kritizira v tisku.28 Wilsona je treba pohvaliti, ker je
pred lagal vedenje, podobno biblijskemu načelu, da se najprej gre
do svojega brata, ki te žali, preden narediš karkoli drugega.29 Ven -
dar pa njegov svetopisemski predlog postavlja pod vprašaj njegovo
zvestobo evolucijskemu načelu tekmovalnosti in obstoja najbolj pri-
lagodljivih in njegovo pripravljenost, soočiti se s posledicami gro be -
ga darwinističnega sistema, ki ga zagovarja. 

Ena od kritik sociobiologije, ki jo je uvedel Luontin je bila, da se
je za spremembe v genski frekvenci pri človeških skupinah po ka -
zalo, da so izjemno počasne, medtem ko sociološke spremembe
skozi zgodovino morajo biti zelo hitre; zato genetske spremembe
ne morejo biti odgovorne za človeško sociologijo. Charles Lumsden
in Wilson sta se pozabavala s tem in drugimi problemi v knjigi Geni,
um in kultura30 Predlagana matematična rešitev v tej knjigi ni
naletela na odobravanje. Celo Maynard Smith - ki podpira sociobi-
ologijo ni mogel, po skrbnem proučevanju potrditi danih modelov.31

Velik problem v sociologiji je njena želja, da odgovori na množi-
co raznih vprašanj, na osnovi zelo omejenih podatkov. Luontin iz -
raža ta problem v intervjuju: “Če hočem sesti in napisati teorijo, ka -
ko vse človeško vedenje pojasnjuje biologija, se moram naučiti
mnogo epistemoloških osnov, mislim, fantastično mnogo... ti fantje
so enostavno vleteli v neko vrsto naivne in vulgarne vrste biološke
razlage sveta, in posledica je neuspeh. To je neuspešen sistem raz -
lage, ker niso naredili svoje domače naloge... On je poceni!"32 Fi -
lozof Michael Ruse iz Florida State University je izrazil podobne
poglede o delu arhitektov sociobiologije: "Skočili so daleč pred svo -
je dokaze, in čestitajo sebi za dobro opravljeno težko empirično de -
lo. In bili so odločni, da ne dopustijo, da jim niti malo protidokazov
ne stoji na poti. Odkrito povedano, bili so odločni, ne da dopus ti -
jo,da jim ogromna količina protidokazov stoji na poti." Rjuz poudar-
ja, da so kritike bile nenavadno ostre.
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Filozof znanosti Philip Kitcher, s Kolumbija University izraža na -
daljnjo zaskrbljenost v pogledu sociobiologije, ko pravi, da "ambi-
ciozne trditve, ki so pritegnile toliko pozornosti javnosti, počivajo na
slabi analizi in tankem argumentu," in da se "sociobiologi zgleda
spuščajo v divje špekulacije, točno tam, kjer bi morali biti najprev-
idnejši." On dalje še posebej primerja Wilsonovo sociobiologijo z
les tvijo, ki "se razpada na vsaki prečki.”34 Še posebej nam je zani -
mi vo to, da razprava o sociobiologiji prikazuje, kaj se dogaja, ko
izključni in včasih elitistični odnos, spodbuja poskuse, da se znanost
uporabi za vse in stopa svobodno na področja, kjer je znanost nima
pomembnih dokazov ali kakršnih koli veljavnih odgovorov. Ta zna -
nost lahko doživi nesrečen neuspeh. 

Kljub zelo slabi znanstveni podpori, sociobiologija ni povsem
mrt va. Knjige, kot so Zmagoslavje sociobiologije35 poskušajo rešiti
ta koncept, vendar je ta knjiga opisana kot "žalostno plitva analiza”
“knjiga, ki uporablja banalno taktiko označevanja kritikov z najbolj
ekstremnimi izrazi.”36 Sociobiologija se je nekoliko izboljšala v zad-
njih letih, saj je obravnavala nekatere kritike, in je še vedno pri ljub -
ljena pri nekaterih biologih, vendar daleč od kakršne koli odobritve
večine svojih trditev, od katerih se nekatere zdijo vsekakor zgre še -
ne. Razmislite, na primer, ena od najbolj zanimivih ikon sociobiolo -
gije, Mirkati, ki smo jih že omenili; to, ker so oni takšen vzor koop-
erativnega obnašanja, vodi pod vprašaj sorodstveno selekcijo. Živi-
jo v skupinah, ki po navadi vsebujejo tudi gensko nepovezane "pri -
seljence" znotraj normalne prevladujoče družinske skupine.

Ti ne-sorodniki mirkati sodelujejo zelo dosti kot stražarji za sku -
pino in kot varuhi za mladiče. Ker niso v sorodu, njihovo altruistično
vedenje ne more biti posledica sociobiološkega načela sorodstvene
selekcije.37 Takšne informacije nasprotujejo evolucijski razlagi al -
tru izma pri nekaterih vrstah organizmov, kot načina, da se zaščiti
lastna vrsta gena. 

Bitke so pojenjale, a proučevanje človeka s tradicionalno socio-
biologijo je zamenjal nov podoben koncept, imenovan evolucijska
psi hologija. On je v bistvu staro vino v novih steklenicah. Evo lucij -
ska psihologija še vedno zelo veliko poudarja gene, kot odgovorne
za skoraj vse, vključno z vero,38 vendar je interes usmerjen bolj v
smeri, kaj povzroča, da um deluje kot deluje. To idejo zagovarja
precejšnje število novih knjig.39 Med njimi je tudi The Moral Animal
(Moralna žival) Roberta Wright,40 ki je dve leti zasedala mesto best-
selerja revije The New York Times, ki veliko govori o priljubljenosti
evolucijske psihologije. Wright govori o nas ljudeh kot o "vrsti z za -
vestjo in sočutjem, in celo z ljubeznijo, z vsem naposled zasnova -
nim na genetskem lastnem interesu.”41 Nasproten pogled, ki po -
udar ja omejitve te teorije, se pojavlja v knjigah kot Alas, Poor Dar -

183



win: Arguments Against Evolutionary Psychology (Žal, ubogi Dar -
win: Argumenti proti evolucijski psihologiji),42 ki so jo objavili soci-
olog znanosti Hilary Rose in nevrobiolog Steven Rose. Ta knjiga vse-
buje tudi eno poglavje, ki ga je napisal Stephen Dz. Gould, ki tu
govori o tradicionalnem darvinizmu in njegovi neustreznosti, da
raz loži kulturne spremembe. Čeprav Gould agresivno zagovarja
evo  lucijo, ni podprl ta preprosti tradicionalni scenarij.

Ali imamo moč izbire? 
Vsi se zavedamo tega, da se lahko odločimo, da damo denar za

vojsko, ki nas rešuje pred napadalci, prepleskamo hišo v vijolično,
ukrademo avto ali brcnemo psa, ki crkuje. Lahko izberemo vse te
stvari, ker imamo svobodno voljo. Večina ljudi verjame, da imamo
svobodo izbire, toda nekateri, tako imenovani determininisti, tega
ne verjamejo.41 Oni ne verjamejo, da obstaja nekaj, kot je svobod -
na volja; naša dejanja povzročijo zgolj mehanski dejavniki, kot so
naši geni in naše okolje. To nas vodi v goreči konflikt, ki je podlaga
za razpravo o sociobiologiji in evolucijski psihologiji. Ali smo le stro-
ji, ki se odzivajo na svoje gene in okolje, in tako nismo odgovorni
za svoja dejanja; ali pa se lahko odločimo, da izberemo dobro
dejanje namesto slabega, in smo tako odgovorni za svoja dejanja?
Brez svobodne volje ne obstaja krivica. Povezana s tem so vpraša -
nja, ali obstajajo absolutne moralne vrednote, dobro in zlo, itd. 

Sodišča po vsem svetu, v glavnem predpostavljajo svobodno vo -
ljo, in ljudje so odgovorni za svoja dejanja. Če se odločite "narediti
zločin", se pričakuje, da greste v zapor. Vendar, ali ni mogoče, da
geni nadzorujejo naše aktivnosti? Evolucijska psihologija, ki posta-
ja pomemben del nedavnih razprav obnašanja organizmov predla-
ga prav to. Obnašam se tako, ker je to v mojih genih. Vrhunec tak -
šnega razmišljanja se je pojavil nedavno v knjigi A Natural History
of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion (Naravna zgodovina
posilstva: Biološke osnove spolne prisile).43 Po mnenju avtorjev, je
posilstvo evolucijska prilagoditev, ki dopušča neuspešnim ljudem,
da širijo svoje gene. Svojo trditev podpirajo s primeri tega, kar se
šteje za prisiljeni sex med živalmi. Ta argument je precej daleč od
posledic za človeštvo, ampak ponazarja, kako se, v poskusih, da se
vse razloži znotraj izključnega naturalističnega načina, se morajo
zatekati k nekaterim slabim analogijam. To kaže tudi na rastoče po -
večanje izgovorov za napačno ravnanje, ki se zdi, da prežema našo
družbo v zadnjih dveh desetletjih.

Lahko se trdi, da so geni odgovorni za določene oblike vedenja,
in to včasih je primer. Na primer, zdi se, da ima alkoholizem genet-
sko komponento, vendar to ne pomeni, da človek z alkoholnimi tež -
njami nima druge izbire, kot da postane alkoholik. Milijoni uspešnih
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članov združenja Anonimnih alkoholikov (Alcoholics Anonymous)
pri čajo, da temu ni tako; oni so izbrali in uporabili  moč volje, da ne
bo do alkoholiki. Obstaja še več žalostnih dednih nenormalnosti, ki
omejujejo moč izbire; Toda to so izjeme. Nas tukaj zanimajo nor-
malna ljudska bitja in kako ona izbirajo, da uporabijo svojo moč
volje. 

Ta domnevna moč genov ne izpodbija samo naše svobode izbire.
Sociobiologija kaže, da tudi naši občutki ljubezni in skrbi za druge
niso pravzaprav to. So samo sebični motivi, ki samo zgledajo sen -
timentalno altruistični. Vsa naša dejanja so le rezultat vpliva teh
sebičnih genov. Zaključek je to, da nismo res dobri in radodarni ali
skrbimo o drugih, ampak smo enostavno sebični. Filozof Michael
Ghi selin s California Academy of Sciences daje primer tega, kako
vse prežemajoča je lahko ta vrsta razmišljanja, ko pravi: "Nobeden
namig prave milosti ne pomirja naše vizije družbe, ko se sentimen-
talnost postavi na stran. Za to, kar se smatra sodelovanje, se izka -
že, da je mešanica oportunizma in izkoriščanja. Za impulze, ki pri -
vedejo žival, da se žrtvuje za druge, se izkaže, da je njihov končni
razlog, pridobitev prednosti nad tretjim; a za dela "v korist" družbe,
se je izkazalo, da se počnejo na škodo drugih. Ko je to tudi v nje-
govem interesu, se lahko za vsak organizem pričakuje, da bo po -
magal drugemu iz svoje vrste. Tam kjer ni alternative, pa se on
pokorava jarmu služenja skupnosti. Ampak, če mu je dana popolna
priložnost, da deluje v lastnem interesu, mu bo samo neka korist
preprečila, da ne maltretira, pohablja, ubije svojega brata, svojega
zakonca, starša, ali svojega otroka. Opraskajte "altruista, in glejte
kako krvavi ‘hinavec’."44 Retorika tega odlomka je zelo dobra, ven-
dar ni takšna tudi njegova dejanska potrditev. Ali smo le nemočne
žrtve okoliščin? Ali se ne moremo s plemenitostjo značaja in trdnimi
odločitvami dvigniti nad zlo in biti dobri?

Evolucionisti razlagajo svobodno voljo na več načinov. Wilson in
Dawkins priznavata, da ona obstaja, vendar jo pojasnjujeta kot ne -
kaj, kar je programirano z geni, in kar lahko včasih premaga diktate
genov. Po pričakovanju, takšni blatni argumenti naletijo na mnoge
kritike. Ali lahko imamo specifične in nejasne rezultate od določenih
genov? 

Zakaj kombinirati tako ločeni področji, kot sta genetika in svo-
bodna volja? Ali je lahko svobodna volja zares svobodna, če jo do -
loči genetika? Nekateri evolucionisti preprosto zanikajo obstoj svo-
bodne volje. William Provine, zgodovinar biologije na Cornell Uni -
ver sity preprosto trdi, da je "svobodna volja najbolj destruktivna
ide ja, kar smo jih kdaj izumili.”45 Vendar pa skoraj vsi ljudje verja -
mejo, da imajo normalni posamezniki svobodo izbire, in smo tako
odgovorni za svoja dejanja.
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Vprašanje obstoja svobodne volje, je temeljni dejavnik, ki moč -
no vpliva na naš pogled na svet. Ali smo preprosto nesmiselni - me -
hanski subjekti, z evolucijsko psihologijo, ki legitimira vse vrste ne -
primernega vedenja? Ali, po drugi strani, res imamo svobodno voljo
in smo zato odgovorni za svoja dejanja? K temu se lahko doda tudi
naš normalni prirojeni občutek o tem, kaj je prav in kaj narobe,
moralno pravilno in nemoralno, pravično in nepravično, ter prijazno
in sebično. Te lastnosti, za katere večina priznava, da jih doživlja,
vse kažejo na eno realnost, ki je izven genetsko omejene evoluci-
jske psihologije, kot tudi izven navadnih znanstvenih razlag. Real -
nost zgleda, da je veliko več od tega, kot omogoča materialistična
(mehanistična, naturalistična) znanstvena razlaga. To sproža težko
vprašanje tega, ali obstaja Bog, ki je vse to ustvaril, vse te zaznave,
ki dajejo pomen in smisel obstoja, kot tudi vprašanje bilo kakšne
odgovornosti temu Bitju. Stopnja odgovornosti je lahko odvisna od
tega, kakšno vrsto Boga si predstavljate. V svetopisemskem smis-
lu verski odgovor o blagodejnem in odpuščajočem Bogu ni zelo
obremenjen.

Res je, da nekateri znanstveniki, kot Gould in slavni znanstveni
pisatelj Aldous Huxley, ki sta se opredelila za nesmiselno vesolje,
govorita o "največji svobodi" in "osvoboditvi, ki jo takšna odločitev
da je. Vendar pa je zanimivo, da večina znanstvenikov, ki ne ver-
jame v Boga, ali svobodno voljo, in druge posebne značilnosti uma,
se ne obnaša preprosto kot živali, ki zagotovijo, da njihovi sebični
geni preidejo na v čim več potomcev. Ti znanstveniki so skoraj ved -
no pošteni in imajo občutek za moralne vrednote. So dostojni ljudje
in kot takšni pričajo o dejstvu, da ima realnost vidike, ki so zunaj
njihovih preprostih materialističnih znanstvenih razlag. Naša svo -
boda izbire in občutek za moralne vrednote, so močan dokaz o res -
ničnosti, ki obstaja nad preprostimi mehanskimi znanstvenimi raz -
lagami. Obstaja pomen v našem obstoju, in ta pomen je mnogo nad
genskim nivojem.

Nedavna vzporedna stvar: Znanstvene vojne 
"Tako je vse bolj očitno, da je fizična ‘realnost’, nič manj kot

socialna-družbena ‘realnost’, na dnu družbene in jezikovne struk-
ture; da je znanstveno ‘znanje’, daleč od tega, da bi bilo objektivno,
odraža in nosi zapis dominantne ideologije in razmerja moči v kul-
turi, ki ga je proizvedla; da so trditve, za katere znanost trdi, da so
točne, same po sebi obremenjene s teorijo in samoreferentne."47

Prejšnji citat zveni res impresiven in je naklonjen kulturni razlagi
znanosti, ampak on sploh ni zato napisan. Napisan je, da bi se so -
ciologi prepričali, da objavijo nekaj, o čemer ne vedo mnogo; in je
vžgalo! Ta citat je izpod peresa Alan Sokal, teoretičnega fizika na
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Univerzi v New Yorku (New York University) in je del impresivnega
članka z naslovom Prekoračitev meja: k transformativni herme nev -
tiki kvantne gravitacije (Transgressing the Boundaries: Toward a
Trans formative Hermeneutics of Quantum Gravity).Ta članek je bil
napisan v spravnem tonu, obilno dokumentiran in olepšan s števil-
nimi citati vodilnih svetovnih mislecev. Ima tudi več napak, ki bi bile
očitne strokovnjakom na področju fizike. Sokel se je založnikom
revije Social Text, vodilni reviji za proučevanje kulture, predstavil
kot politično-kulturni levičar, in jih prosil, da objavijo članek, in oni
so to tudi storili. Hkrati pa je v drugi reviji, Lingua Franca, Sokel
objavil, da je ta članek prevara, in da je sestavljen, da pokaže, kako
politična stališča avtorjev odrejajo, kaj se objavlja, ne glede na
točnost. Založniki revije Social Text, ki bi morali preveriti članek v
smislu znanstvenih napak, so se počutili prevarane. Zgodba o tej
potegavščini se je znašla na prvi strani časopisa New York Times in
javni mediji so imeli svoj dan, da so kritizirali prakso znanstvenikov;
Ampak to sploh ni bil prvoten namen te igre.48

V ozadju vsega tega so bile tako imenovane "Znanstvene vojne".
One so nadaljevanje stoletja dolge bitke med "dvema kulturama”,
med znanostjo, ki se ukvarja z raziskovanjem kulture in znanostjo,
ki proučuje naravo. V zadnjem desetletju Znanstvene vojne pred-
stavljajo oster spopad med skrajnim postmodernizmom, skupaj z
družbenim konstruktivizmom, z ene strani in znanostjo na drugi
strani. Znanost poudarja dejstva in razum. Postmodernistično giba -
nje zanika objektivno znanje in ne priznava nobene univerzalne
vrednostne standarde. Konstruktivizem predlaga, da so sklepi zna -
nosti, in vse druge študije, družbeno določeni, in da zato znanost ni
boljša kot preučevanje humanističnih tem. Celo matematika in logi-
ka se upoštevajo kot socialne strukture. Znanost je le eden izmed
številnih sistemov prepričanj. Znanstvena "dejstva" so po sebi le
so cialne strukture znanstvenikov. Ta nov pristop k znanosti je odprl
konstruktivistom povsem novo področje raziskav in z žarom upo -
rabljajo to priložnost. Napake v znanosti se vestno zapisujejo in
Kunovo stališče,49 da znanost sledi paradigmam, ki se menjavajo
od časa do časa, je omogočilo, da napadejo stališče, da je znanost
stabilna, dobro premišljena pot do resnice. Konstruktivisti so raz -
gla sili znanost samo kot politično igro moči. Na žalost, je znanost
po gosto sama po sebi najhujši sovražnik. Njena ekskluzivnost in
aroganca sta prispevali, da se ta vojna razplamti. 

Nekaterim znanstvenikom ni prijalo, da vidijo nekatere ljudi iz -
ven njihovega kluba, kako ocenjujejo njihovo delo in kvarijo sliko o
brezhibni znanosti, ki jim je tako draga. Drugi so bili zaskrbljeni za -
radi izgube objektivnosti v družbi kot celoti, če se za znanost raz -
glasi le kup običajnega razmišljanja.
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Začele so se objavljati znanstvene knjige in prirejati konference
na to temo. Največjo publiciteto v tem spopadu je imela knjiga ob -
javljena leta 1994 pod naslovom Višje vraževerje: Akademska levi -
ca in njeni prepiri z znanostjo (Higher Superstition: The Academic
Left and its Quarrels with Science).50 "Akademska levica" v naslovu
se nanaša na konstruktiviste in postmoderniste, ki napadajo zna -
nost. Ta knjiga, ki sta jo napisala biolog Paul R. Gross in Norman
Le vitt, matematik, je razprava, ki razbije veliko argumentov, ki se
uporabljajo proti znanosti in govori o "osebni mešanici nevednosti
in sovraštva"51 kritikov znanosti. S temeljito raziskavo in oceno, so
avtorji predložili številne primere napak teh, ki kritizirajo znanost,
pa čeprav je sploh ne razumejo. Nekateri argumenti v tej knjigi
uporabljajo isto vrsto logike, ki jo konstruktivisti in postmodernisti,
uporabljajo proti znanosti, zdaj pa je obrnjena proti njim. 

Sokelova potegavščina, ki se je zgodila dve leti kasneje, je le še
en argument, ki ga znanstveniki uporabljajo, da poudarijo superi-
ornost znanosti. Po drugi strani, konstruktivisti poudarjajo, da je ta
prevara osamljen primer; in le en segment podatkov. Tako se bitka
nadaljuje.52

Te znanstvene vojne poudarjajo globoko in trajno neza dovolj -
stvo, ki ga mnogi čutijo proti elitistični znanosti; ilustrirajo podlost
in aroganco nekaterih intelektualnih izzivov, ki jih kažejo huma -
nistične znanosti. 

Čeprav ima znanost pomembne prednosti in se zdi, da je zma -
gala v teh nedavnih žolčnih prepirih, ni razloga za domnevo, da je
konflikt med znanostjo in ostankom kulture končan. Razlogi tega
konflikta so zapleteni, vendar se zdi očitno, da bodo samozadost-
nost in ekskluzivnost znanosti še naprej napadali iz več zornih ko -
tov. Poleg tega, dokler posvetna znanost ne more ponuditi več za -
do voljivih odgovorov na naša globlja vprašanja, kot so naša vest in
naš razlog za obstoj, se bo izključna znanost še naprej napadala.

Sklepni komentarji
Kam vodi vse to ? Ali obstaja luč na koncu tunela? Znanost zdaj

teži izključiti tista področja, ki niso na njenem materialističnem
meniju. Elitizem je očiten, ko znanost zaide v področja, kot je socio-
biologija, in poskuša odgovoriti kot znanost na vprašanja, ki so iz -
ven njenega strokovnega področja. Človeški vedenjski dejavniki,
kot so altruizem in vera, se pripisujejo mehanicističnim dejavnikom,
kot so geni. Zatem, akademska levica se spušča v žolčne razprave
in obtožuje znanost, da je samo ena družbena struktura. Slika je
zapletena, vendar so se začeli pojavljati nekateri važni zaključki.
Skozi vse to imamo tudi nekaj zanesljivih znanstvenih podatkov, ki
nam pomagajo pri razmišljanju.  
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Cilj je najti, kaj je resnica, z drugimi besedami, kaj je realnost.
Postmoderni vzorec razmišljanja nekaterih sociologov, ki nakazuje,
da je vse relativno in da ni absolutnega, ni rešitev. Tovrstno raz -
mišljanje vodi bolj k skepticizmu, kot k resnici, ki jo iščemo. Poleg
tega je težko dojeti resno predpostavko postmodernizma, da nič ni
objektivno-resnično. To bi pomenilo, da predpostavka postmodern-
izma ni objektivna resnica.53 Najboljša rešitev je izbrati najboljše
možne ugotovitve na osnovi najboljših razpoložljivih podatkov, in
biti odprt za vse možnosti in popravke, dokler dobivamo nove infor-
macije. Razne strani v teh bojih imajo lahko vse koristi od dejstva,
če niso tako ekskluzivne in priznajo, da obstaja vrednost tudi izven
njihovega področja. 

Znanost je preveč izključna, izogiba se nekaterih pomembnih
področjih raziskav, hkrati pa dopušča, da prevladujoče paradigme
določajo, kaj se šteje za resnično. To včasih pripelje znanost v te -
žave, kot je to bilo v primeru ignoriranja smrti povzročenih s klicami
porodne vročice ali velikih katastrof.54 Po drugi strani pa je treba
imeti v mislih, da ima znanost veliko dobrega v sebi. Ko berem filo-
zofska, sociološka, psihološka in različna teološka razmišljanja, me
pogosto razočara pomanjkanje podatkov in veliko predpostavk. Moj
trening znanstvenika lahko vpliva, da je moj pogled pristranski,
vendar sem vedno vesel, da se vrnem k znanosti, v kateri so nekat-
era jasna trdna dejstva narave, od katerih se lahko začne. To še
posebej velja za fizikalne znanosti, kot so fizika in kemija, in tukaj
najdemo nekatere od najmočnejših dokazov za Boga. Biologija je
kompleksnejša in težje je priti do trdnih sklepov. V psihologiji in
sociologiji je do trdnih sklepov še težje priti, ker so njihovi sistemi
izredno zapleteni in težki za analizo. Na teh področjih se ukvarjamo
s človeškim umom, ki še ni povsem razumljen. Vendar si ta ob moč -
ja zaslužijo skrbno raziskovanje in spoštovanje. Obstaja dobro in
slabo na vseh teh področjih, in moramo poskušati, da skrbno zaz-
navamo dobro od slabega. 

Znanost ima več problemov, in eden od glavnih je, da se znan -
stveniki preveč osredotočajo na uspeh znanosti in so znanstveniki,
ki vam z veseljem dajo vedeti, kako uspešna je znanost. To še po -
sebej velja, ko znanstveniki trdijo, da znanost lahko odgovori na
sko raj vse. Čeprav je nekaj od tega normalno človeško vedenje in
poskušamo to razumeti, ne smemo nikoli pozabiti, da razlagamo
uspeh znanosti na nekaterih področjih, kot njeno univerzalno supe-
riornost in dovoljujemo, da je izključna. Sociobiološka bitka nas uči,
da nam na nekaterih področjih znanost preprosto ne more zago-
toviti sprejemljivih rezultatov. 

Znanost se mora naučiti spoštovati tista področja realnosti, ki so
izven njene domene strokovnosti. Primer je naša svobodna volja.
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Znanost je zasnovana na vzroku in posledici. Svobodna volja, za
katero se večina strinja, da jo imamo, ni vzrok in posledica. Če bi
bila, ne bi bila svobodna. Svobodna volja je na primer ena od tistih
realnosti, ki so izven znanosti, in katere znanost mora spoštovati. 

Skratka, znanost ni tako slaba, kot mislijo nekateri sociologi, niti
ni tako dobra, kot mislijo mnogi znanstveniki. Znanost na žalost
teži, da je preveč ekskluzivna in elitistična. Prepogosto znanstveni-
ki gledajo na znanost kot na nepremagljivo trdnjavo, ki se dviga
visoko nad ravnico neznanja. V resnici, znanost je prej kot ena od
pomembnih hiš med ostalimi hišami, kot so zgodovina, umetnost in
religija, vse s svojimi prednostmi in slabostmi. Vse hiše so pomem-
bne pri iskanju resnice. Problem z znanostjo je, da je preveč znan -
stvenikov v znanstveni hiši zagrnilo zavese in ne vidijo cerkve, ki je
v neposredni bližini-sosedstvu.
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Dobršen del znanosti
Dve dekleti sta doživeli tragedijo, da se ne moreta braniti pred

mikrobi, ki prežijo povsod okoli nas. Bili sta kot znani "deček iz
mehurja", ki je preživljal to nesrečo 12 let v plastičnem "balonu", ki
ga je ščitil pred mikrobi. Veliko otrok, ki trpijo zaradi te strašne
bolezni ne doživi svoj prvi rojstni dan. Ti nesrečniki imajo okvarjen
gen, ki kvari funkcijo belih krvnih celic, ki se borijo proti mikrobom.
Na srečo teh dveh deklic, so v pomoč prišli čudeži genskega
inženiringa. Nekatere njune celice so bile odstranjene, gensko spre-
menjene, da dajo pravi gen in vrnjene v dekleti, kjer so rasle in
dajale potrebno odpornost. Še eno znanstveno zmagoslavje! To ni
enostaven postopek in ta vrsta terapije ima svoje težave. Včasih
virus, za prenos genov lahko povzroči zaplete, vendar pa se znan -
stve niki ne predajo. Nove metode vključujejo poskuse, da se spre-
menijo ti virusi, usmerijo prenosi gena in obnavljajo gene z uporabo
korektivnih sistemov v celici, ki smo jih že omenili.2

Z uporabo genetskega inženiringa so znanstveniki sposobni za -
menjati DNK nekaterih organizmov, tako da ti organizmi opravljajo
več tega, kar želimo da opravljajo. Gensko spremenjeni mikrobi
lah ko proizvajajo cepiva, hormone, kot je inzulin, ki nadzira presno -
vo sladkorja in interferon, ki izboljša odpornost proti virusnim infek-
cijam. Sposobni smo razviti večje prašiče in miši, in krave, ki proiz -
vajajo več mleka. Mnoge rastline so spremenjene, vključno tudi no -
vi zlati riž, ki proizvaja predhodnika vitamina A. Naredili smo sadje,
ki ostane sveže dlje časa in stebla bombaža, ki imajo toksin iz -
posojen od mikroba, zaradi česar je odporen pred napadi škod ljiv -
cev. Seveda obstaja velika bojazen, da lahko nekateri od teh novih
vrst organizmov povzročijo splošno biološko katastrofo z divjimi
oku žbami ali reprodukcijo, ki je ni mogoče več nadzorovati. To je
ve lik problem, ki ga ni mogoče enostavno zavreči in ponazarja po -
tencialno moč znanosti. 
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Sestavljanje

Smisel življenja je v tem, da nima smisla 
reči, da je življenje brez smisla.1

Niels Bohr, fizik



Ko bo zgodovina zabeležila pomembne dosežke 21. stoletja, bo
to nedvomno vključevalo tudi kartiranje več kot tri milijarde baz
DNK, najdenih v človekovi genetski formuli. V ljudeh je najdeno
oko li trideset tisoč genov, in verjetno še veliko več, ki opravljajo vse
vrste različnih funkcij. Na primer, vsaj osem od njih je povezanih z
našo biološko uro, ki regulira naše hormone, temperaturo in vzorce
spanja. Kloniranje sesalcev je še en impresiven dosežek; vendar pa
kloniramo samo fizično telo teh organizmov. Za zdaj je znanost sto-
rila malo na kloniranju naših skrivnostnih umov-misli.

Impresivni dosežki znanosti sploh niso omejeni na genski inže -
niring. Skoraj povsod kamor se obrnemo, vidimo dokaze uspeha
zna nosti, ki skupaj z osupljivim tehnološkim napredkom grozi, da
nas naredi brez pomena. Dovolj je omeniti računalnik, Hubble te -
leskop, ali Mars rover, da se zavedamo, da je znanost ena od najus -
pešnejših, če ne najuspešnejše človeško prizadevanje. Ne rabimo
več izgubljati časa glede tega. Na mnogih področjih je znanost
izjem no uspešna.

V zadnjih dveh poglavjih smo navedli primere, kako znanost sle -
di zaprtim paradigmam in je lahko zelo izključevalna. Ko gledamo
na celotno sliko, moramo imeti v mislih dobre vidike znanosti, kot
so njena številna, zanimiva in koristna odkritja. Uspehi znanosti so
legendarni, in vse težje je najti nekoga, ki ne verjame, da v celoti
gledano znanost je dobra stvar.

Kje je Bog? In zakaj je toliko trpljenja?
Prisostvoval sem velikemu srečanju sekularistov, v katerem je

govornik zaprosil tiste, ki želijo, da bi molili k Bogu, da on zraste 20
cm v 20-minutnem govoru, ki ga bo imel.3 Seveda se to ni zgodilo.
Kje je bil Bog? To je bil koncept Obrni molitev za ateiste-pokličete
številko, vendar se nihče ne javi! Posvetni znanstveniki pogosto po -
stavljajo dve vprašanji o Bogu: Kje je? in Kako lahko Bog, še pose-
bej blagodejni Bog Svetega pisma, dopušča toliko trpljenja v nara -
vi? To so zares resna vprašanja, še posebej povezana z vprašanjem
Boga.

Čeprav obstaja veliko dokazov, ki kažejo na inteligentnega obli -
kovalca, Stvarnika ali Boga, se včasih v razgovoru o teh stvareh
zas tavlja vprašanje, kdo je ustvaril Stvarnika, in kaj je počel, pre -
den je začel ustvarjati? Pravijo, da je imel Sv. Augustin odgovor na
to zadnje vprašanje. Pred ustvarjanjem, je Bog pripravljal pekel za
tiste, ki postavljajo takšna vprašanja! Vprašanje o tem, kdo je ust-
varil Stvarnika je neveljavno, preprosto zato, ker če je nekdo ust-
varil Stvarnik, potem Stvarnik ni dejanski stvarnik vsega, in je nek -
do moral ustvariti stvarnikovega stvarnika, itd, v neskončnost. To
vprašanje je treba razumeti, da ne vemo, kdo je ustvaril Stvarnika,
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ali od kod je Bog prišel, naše informacije so skope in lahko je, da
sploh ni stvarnika. Ampak, na to se lahko odgovori s proti vpraša -
njem, od kod je prišlo vesolje? Odgovor na omenjeno vprašanje je,
da je Bog večen, zato je nelogično zastavljati vprašanje o Njegovi
us tvaritvi. V okviru zapletenih konceptov kot je razmerje med ča -
som in prostorom, kot so to prikazale Einsteinove ideje o rela-
tivnosti,4 so naša splošna vprašanja o naravi in času prvih začetkov
lahko nesmiselna.

Vprašanje, zakaj sploh kaj obstaja namesto da nič ne obstaja, je
resnično. Sekularna znanost in tehnologija nista prinesli nikakršnih
dobrih odgovorov na vprašanje prvih začetkov, ampak mi vsi smo
prepričani, da nekaj zares obstaja. Naša nevednost bi morala ust-
variti zdravo mero ponižnosti, če pomislimo, koliko je naše znanje
neustrezno. 

Vprašanja, kje je Bog, ali od kod je prišlo vesolje, so realna, ven-
dar na splošno niso ista vprašanja kot ta, ali obstaja Bog ali veso -
lje. Samo zato, ker ne vem kje je Bog, ali od kod je vesolje, še ne
pomeni, da ne obstaja! Zelo sem pripravljen sprejeti obstoj mnogih
stvari, čeprav ne vem, kako so nastale. Če me preganja velik kro -
kodil, sem pripravljen priznati, da obstaja, še preden vem, kako,
zakaj in od kje je prišel. Tako tudi v naravi lahko vidimo dokaze o
Stvarniku, čeprav morda ne vemo, kako, zakaj in od kod je ta
Stvar nik prišel.

Ne vemo, kje je Bog. Kljub tej resni pomanjkljivosti, so tisti, ki
verujejo, da On obstaja, v veliki večini. Čeprav obstajajo različne
de finicije Boga, Gallupova anketa iz leta 1996 kaže, da 96% odras -
lih v ZDA verjame v Boga,5 in vera je skoraj univerzalen fenomen
po vsem svetu. V raziskovanju tega ali Bog obstaja, moramo vede-
ti, da odsotnost dokaza ni isto kot dokaz odsotnosti. Čeprav morda
ne vidimo Boga, obstaja obilje prepričljivih dokazov, da je On res -
ni čen. Če na jasi v gostem gozdu najdemo lepo urejen in negovan
vrt brez plevela in z urejenimi gredami cvetja in zelenjave, morda
ne vidimo vrtnarja, vendar so dokazi tako prepričljivi, da sem pre -
pričan, da on ali ona obstaja. Tudi, če preučim ruševine požgane hi -
še in vidim zoglenele tramove, zgorelo streho ter ožgane in staljene
predmete v njej, sem prepričan, da je bil požar, čeprav ga sploh ne
vidim. Dokazi so tako prepričljivi, da puščajo zelo malo dvoma. 

Upravičeno se lahko vprašamo, če Bog obstaja, zakaj ne naredi
sebe vidnega? Nimamo veliko informacij o tem, vendar je privlačna
ideja ta, da se je Bog, v okviru boja med dobrim in zlom izoliral, da
bi varoval našo svobodo izbire. V tem spopadu bi naša svoboda
izbire in pravičnost Boga lahko bile ogrožene, če bi On preveč prev -
ladoval in tako manipuliral z odločitvami. Tukaj je groba analogija:
če oče sedi v kuhinji dan in noč, da zagotovi, da otroci ne bodo prišli

196



do škatle s keksi, bodo ti otroci imeli malo svobode, da izberejo, da
bi jedli piškote. Poleg tega, ti otroci so prikrajšani priložnosti, da se
naučijo poštenja in da vadijo trdnost značaja ne jemati piškotkov iz
škatle, ker to vedenje ni pravilno. Lahko se naučimo veliko lekcij iz
življenja, včasih bolje, če smo bolj samostojni, kot če smo pod stal-
nim nadzorom. Taka trditev morda nima mnogo teže, če imate pov -
sem mehanicistični pogled na svet in ne verjamete v nobeno bo -
žanstvo, vendar je za druge ta argument lahko zelo važen. Če je
Bogu potrebno, da nam da svobodo, da Ga sprejmemo ali zavr ne -
mo, lahko On ostane izven scene. Morda obstajajo tudi drugi razlo-
gi. Med bitko vojaki ne razumejo vedno vojni načrt.

Potem je tu še vprašanje trpljenja. Kako lahko Vsemogočni dobri
Bog, še posebej tak, kot je opisan v Svetem pismu, ustvari svet s
to liko bolečine in trpljenja? Več znanstvenikov in drugih, čuti, da
prisotnost moralnega zla, strahu, bolečine in naravnih nesreč, kot
so potresi, ki lahko ubijejo tisoče ljudi naenkrat, nasprotuje pred-
stavi o dobrem in inteligentnem stvarniku Bogu. Tem težavam lahko
dodamo še morske pse, ki jedo ljudi, otroke z rakom in strašne pa -
razite kot je trakulja. Čeprav obstajajo prepričljivi dokazi inteli gen -
tnega načrta, ni vse dobro. 

Veliko je napisanega o problemu trpljenja v prisotnosti dobrega
ustvarjalca Boga.6 Navedel bom nekaj rešitev, vendar so te le pred -
logi:

(a) Čeprav bi bilo lepo, da ni bolečine ali strahu, bi brez njih, na -
še življenje bilo katastrofalno. Bolečina in strah pred posledicami,
so zgleda bistveni, da preprečijo, da se poškodujemo, da pre pre -
čimo rokam, medtem ko delajo okoli ognja ali z visokimi temperat-
urami.

(b) za moralno zlo, kot je nepravičnost, ne smemo kriviti Boga,
ker imamo svobodno voljo in lahko povzročimo zlo. Ne smemo kri -
viti Boga za naše napačne izbire bolj, kot bi smeli kriviti arhitekta
hiše, če jo njegovi stanovalci zažgejo. Tu je bistveno vprašanje svo-
bode, kot tudi pri vprašanju obstoja Boga, omenjenem zgoraj. Pra -
va svoboda izbire zahteva, da je moralno zlo dovoljeno. Namesto
ljudskih bitij, bi Bog lahko ustvaril samo nečloveška bitja, nekaj ta -
kega kot opice, brez svobodne moralne izbire, s čimer se izključi
možnost dobrega ali zla, toda takšen obstoj izgleda neizziven in res
dolgočasen. Na srečo imamo svobodo moralne izbire, vendar se
moramo soočiti tudi z njihovimi posledicami.

(c) Nekateri menijo, da je trpljenje koristno pri razvoju moral -
nega značaja. To se včasih razloži s predpostavko, da se bolje spo -
minjamo pridobljenih vrlin kot pa prirojenih. Trpljenje, ki ga doživ -
ljamo, nam pomaga, da si bolje zapomnimo posledice zla. 
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(d) Predlagano je tudi, da se zlo naravnih nesreč lahko pojasni s
tem, da se Bog distancira od tega, kar ustvari, zato pusti naravi, da
gre svojo pot. Čeprav je nekomu morda všeč takšen sklep, ni vide-
ti, da se on sklada z neposredno vrsto Boga, ki bi se pričakovala z
ozirom na zelo kompleksno stvarjenje.

(e) Stvarnik Bog bi moral delati vse vrste čudežev, da prepreči
trpljenje. Vendar se prav lahko zgodi, da bi mi, če bi Bog preveč
ma nipuliral z naravo in delal preveč čudežev, izgubili predstavo o
vzroku in posledici. Nesreče lahko služijo, da nas spomnijo, da ob -
staja racionalnost, tj. vzrok in posledica v vesolju. Če vesolje ne bi
bilo v osnovi urejeno, bi težko bilo verjetno smiselno logično raz -
miš ljanje.

(f) Trpljenje vidimo pri organizmih z nalezljivimi boleznimi, ra -
kom in celo pri lovu mesojedcev je lahko rezultat manjše biološke
variacije, še posebej škodljivih mutacij in ne Božjega posebnega
načrta ali namere. To trpljenje nas prav tako lahko spomni, da živi-
mo v racionalnem vesolju, kjer sta vzrok in posledica normalna.

Nimamo odgovorov na vsa vprašanja o trpljenju, ki ga vidimo v
naravi v kontekstu blagodejnega Boga. Obstaja veliko tega, kar ne
vemo; ampak zgoraj je dano nekaj možnih razlag.

Nekaj previdnosti napram znanosti
Obstaja apokrifna zgodba o nekem biologu, ki je postal slaven,

ker je dresiral bolhe. Ukazal je bolham, da skočijo, in one so pos -
lušno skakale. Nekega dne je, da pokaže svojim prijateljem, kako
dob ro je streniral svoje bolhe, začel trgati po eno nogo vsaki od
njih, in nato ji je rekel, da skoči.

Vsakič je dobro dresirana bolha skakala še naprej, celo takrat,
ko ji je ostala samo še ena noga. Končno ji je odtrgal še zadnjo no -
go in ji rekel, da skoči, in seveda se ni nič zgodilo. Potem je biolog
povedal svojim prijateljem, da se je naučil v zadnjih letih, da ko
bolhi odtrgaš vse noge, ona postane gluha! To je ena razlaga. Se -
veda, druga (realna) razlaga pa je, da bolha ni skočila, ker ni imela
nog. To ponazarja razliko med dejstvom in interpretacijo-razlago.
To, da bolha ni skočila, ker je ostala brez nog je dejstvo; to so dej -
stva.

Da je postala gluha, je razlaga. Ena od velikih zmot v znanosti
je, da prepogosto ne razlikuje med dejstvom in interpretacijo. Ven -
dar je razlaga le preprosto mnenje. Če želimo najti kaj se v resnici
dogaja, moramo vztrajno poskušati razlikovati to dvoje. Znan stve -
niki se že dolgo zavedajo tega problema in kot že omenjeno, upo -
rabljajo izraz zgodovinska znanost za tista področja znanosti, ki so
bolj na subjektivni ali interpretativni strani. To so področja, kjer je
potrditev težja; kjer na primer, ne morete nenehno izvajati eksper-
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imenta, da bi prevereli svoje rezultate. Mnoga izmed teh špe ku la -
tivnih področij znanosti se ukvarjajo s preteklimi dogodki, in po
navadi jih je težje testirati in od tod tudi ime "zgodovinski". Pod roč -
ja, kot so kozmologija, paleontologija, evolucija, ustvarjanje in
fizič na antropologija, so bolj na zgodovinski strani.

Po drugi strani pa imamo eksperimentalno znanost, kot fizika,
kemija in nekateri vidiki biologije kot je genski inženiring, kjer se
tes tiranje lahko zlahka ponavlja v laboratoriju. Z ukvarjanjem z
zgo dovinsko znanostjo je treba še posebej paziti, da se ne mešajo
dejstva z interpretacijami.

Dejstvo, da z znanostjo dominirajo paradigme je zelo povezano
z našo skupno oceno glede vprašanja Boga. Paradigme (znanstvene
dogme) menijo, da obstaja sociološka komponenta v znanosti, in da
ona izpodbija čistost, objektivnost in preglednost, lastnosti, katere
nekateri znanstveniki radi dodajo svojim disciplinam. Vendar, ko se,
namesto, da se izraža individualno neodvisno mnenje, znanstvena
skup nost v celoti premakne iz močne lojalnosti do ene paradigme,
v močno lojalnost drugi, kot je to bil primer s premikanjem konti-
nentov, ni težko verjeti, da obstaja pomembna skupinska sociološ-
ka komponenta v sklepih znanosti.

Spremembe v paradigmah se razlagajo kot napredek, vendar te -
mu nasprotuje dejstvo, da je premik včasih nazaj, k neki zavrženi
paradigmi. To se je zgodilo v prejšnjih primerih, ki smo jih dali:
spon tan nastanek življenja in geoloških katastrof.8 Čeprav se v teh
primerih nova, ponovno prilagojena paradigma, razlikuje od stare
za vržene, osnovno načelo ostaja isto, in pri stari in pri novi različici;
Torej se znanost včasih vrača k zavrženim razlagam. Ker se kopičijo
nove znanstvene informacije, je malo dvoma, da znanost napredu-
je v nekem splošnem smislu k resnici, vendar je lahko veliko stran-
skih izletov, nekaterih zelo dolgih, vzdolž napačnih paradigmatskih
poti. 

Po več desetletjih intenzivnega proučevanja vprašanja nastanka,
in z vsem dolžnim spoštovanjem za vsa znanstvena prizadevanja,
vložena, da se prikaže evolucija, se mi zdi, da se ideja, da so orga-
nizmi nastali sami od sebe in se razvili od enostavnih do kom plek -
snih, sooča z nepremostljivimi znanstvenimi problemi. Čeprav mno -
gi sprejemajo evolucijo, je težko najti dejstva, ki bi jo podprla,
med tem ko so nasprotna dejstva zelo pomembna.9 Poleg tega vse
več znanstvenikov postavlja resna vprašanja o evoluciji in piše
knjige o tem.10 Huston Smith, ugledni profesor filozofije na univerzi
Syracuse (Syracuse University), izraža nekatere od teh idej, ko
pravi: "Naša lastna ocena je, da v niti eno drugo znanstveno teori-
jo sodobni um nima toliko zaupanja na podlagi tako malo propor-
cionalnih dokazov.”11
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Ko gre za vprašanje pomanjkanja dokazov, evolucija prednjači.
Dobivamo neki vtis o privlačnih močeh paradigme, ko vidimo kako
so nekateri evolucionisti samozavestni, kljub tako malo dokazom.
Douglas Fatajma iz Univerze Michigan (University of Michigan) je
napisal najširše uporabljen učbenik o evoluciji v ZDA. V tej knjigi,
pravi, da se "evolucijski biologi danes ne trudijo dokazati resnič nos -
ti evolucije. Ona preprosto ni več sporna, in to že več kot stolet-
je."12 Ko znanost kaže tako samozavestno držo, še posebej pred
tako pomembnimi dokazi o nasprotnem, je prešla od iskanja res -
nice v dogmo. Evolucija je simptom pretiranega samozaupanja pos -
vetne znanosti. 

Kot smo že opazili, se znanost nagiba k izolaciji. Thomas Huxley
je nekoč dejal, da nihče ne more biti "pravi sin Cerkve in zvesti vo -
jak znanosti.”13 Ta odnos odraža težnjo znanosti, da je izključna.14

Znanstveniki pogosto trdijo, da sta znanost in religija ločeni ob-
močji. Mi lahko izdvojimo vse vrste različnih področij informacij, kot
so književnost, ekonomija in psihologija, ampak če se one zavest-
no ignorirajo, kot to znanost prepogosto počne z religijo, se to na
koncu lahko konča le kot manjše zmede vzdolž široke ceste k iska -
nju resnice. Naše iskanje resnične resnice, realnosti ali končne Res -
nice, kot ji nekateri pravijo, mora vključevati čim več informacij, še
posebej ko se postavljajo široka vprašanja, kot je vprašanje nas -
tanka vsega. Več možnosti opazujemo, bolj je verjetno, da bomo
našli pravilno pojasnilo.

Na žalost je težnja k izključenosti in osamitve v znanosti ne na -
vadno močna. Zaradi tega se včasih dogaja, da znanost ponuja po -
jasnila, ki so izven okvirjev njenih možnosti, kot je nastanek živ lje -
nja iz informacij v atomih, ali sociobiologija.15 Večina znanstvenikov
se povsem zaveda, da je znanost močna, in ni verjetno, da se bodo
znanstveniki te moči znanosti odrekli. Vse to prispeva k občutku
superiornosti, ki teži, da zabarikadira znanost naproti ostalim pod -
ročjem raziskav, ki so prav tako del realnosti. Zgodilo se je, da je
pre več uspeha v znanosti postalo škodljivo za iskanje resnice.
Znan stveniki so pooblaščeni, da se specializirajo v znanosti, vendar
pa lahko zaidejo v težave, če ne prepoznajo, da je ena od pomanj -
kljivosti specializacije ta, da ona omejuje širši pogled na stvari. Lah -
ko razmišljate o malo čem, razen o svojem ozkem področju
raziskav.

Nekateri se sprašujejo, ali je znanost poštena, če samovoljno iz -
ključuje Boga in istočasno trdi, da pozna resnico glede nastanka
sveta. Čeprav se včasih zgodi v znanosti tudi namerna prevara, ki
je ne smemo povsem prezreti, se zgodi zelo redko, in verjetno ni
pomemben dejavnik v sporu o vprašanju Boga. Saj ni treba gledati
daleč, da najdemo mnogo nepoštenih dejanj, storjenih v duhu vere
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ali Boga. Glavni problem v tem konfliktu ni namerna prevara, am -
pak tisto, kar se imenuje samoprevara, kjer so znanstveniki pre pri -
čani, in iskreno mislijo, da imajo prav in da drugi nimajo. Boga je
mogoče izključiti, ker, konec koncev, ali večina znanstvenikov ne
razlaga skoraj vsega brez Boga? Na primer, videti je, da je sa mo -
prevara očitna, ko znanstveniki verjamejo, da so nekateri organizmi
živeli, pred več sto milijoni let in preden jih najdejo v fosilnem za -
pisu,16 ker verjamejo, da oni so se razvili iz drugih vrst, in vedo, da
bi za to bilo potrebno mnogo časa. Čeprav znanstveniki po navadi
mislijo, da imajo prav, nas zgodovina uči, da se je v preteklosti
znanost pogosto zmotila. Samoprevara ni le problem znanosti, je
problem za vse, vendar je znanost ranljiva zaradi svojega nenavad-
nega uspeha. Ona lahko enostavno zaide v napačne zaključke, mis -
leč, da ima prav. Znanstveniki bi morali posvetiti več pozornosti na
podatke znanosti, in manj na to, da se strinjajo z drugimi znan -
stveniki.

Sekularizem v znanosti 
Danes znanost po navadi trdi, da ima strogo posvetni-sekularni

odnos, in je Bog izključen iz te slike. Znanstveni guruji kot je Ste -
phen Gould karakterizirajo idejo inteligentnega oblikovalca kot
"pre varo" in "zgodovinsko obrabljeno".17 Več znanih znanstvenikov
posebej poudarja, da je navidezni videz načrta v naravi iluzoren, ali
da se ga moramo izogibati. Julian Huxley, vnuk Thomas Huxleya
pravi: "Organizmi so grajeni, kot da so namensko načrtovani... ta
na men je le navidezen.”18 Na Univerzi v Oxfordu, Richard Dawkins
v svoji knjigi Slepi urar (The Blind Watchmaker), pravi, da je "bio -
logija študij zapletenih stvari, ki zgledajo kot da so načrtovane za
nek namen".19 On nato v preostanku te knjige poskuša dokazati, da
to ni res. Nobelov nagrajenec Francis Crick opozarja, da "morajo
bio logi ves čas imeti v mislih, da to, kar vidijo ni načrtovano, ampak
se je prej razvijalo-evoluiralo."20 Še več takih primerov je podanih
na začetku zadnjega poglavja. Vse to kaže na to, da v znanosti, kot
se izvaja danes, imamo opravka z zaprto sekularno materialistično
filozofijo, ne pa z odprtim znanstvenim iskanjem pravih razlag o na -
ravi, sledeč podatke kamorkoli ti vodijo. Dejstvo, da pol milijona
znanstvenikov razlaga naravo brez Boga, in le peščica njih ga vklju -
ču je kot možnost, spodbuja ogromno pristranskost proti Bogu v
znanstveni literaturi. Vsak dokaz o Bogu se sistematično spregleda.
Bogu bi morali dati Njegov "dan na sodišču" v znanstveni areni, če
znanost zares išče resnico.

Čeprav ideja o neki vrsti stvarjenja danes privablja veliko več
pozornosti znanstvenikov kot prej, pogosto ni dobrodošla, in neka-
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teri voditelji znanosti omalovažujejo ta koncept. To je, navsezadnje,
novo znanstveno obdobje v katerem Bog ne obstaja ali je nepo -
mem ben. Čeprav je večina znanstvenikov inteligentna, prijazna in
odgovorna, posvetna agresivnost ni mrtva.

Nekateri znanstveniki se zgleda nikoli ne utrudijo pritoževati se
nad tem, kako je cerkev grdo ravnala z Galileom zaradi njegovega
neortodoksnega, vendar točnega verovanja, da se Zemlja vrti okoli
Sonca. Galileo je postal neke vrste ikona tega, kako je znanost ime -
la prav, Cerkev pa ne, in to se lahko odraža na vero v Boga. Le zelo
pogumen znanstvenik bi si zdaj upal govoriti o nekem božanstvu, ki
je aktivno v naravi, čeprav znanstveni podatki zelo veliko, kažejo,
da je to nujno, da bi se pojasnile precizne nastavitve in komplek-
snosti, ki jih ugotavljamo.21 V naprednih izobraževalnih ustanovah,
znanstveniki, ki verjamejo v Boga, molčijo o tem. Pritisk s strani ko -
legov in strah pred zasmehovanjem lahko prepreči 40% znan stve -
nikov, ki verjamejo v Boga, ki odgovarja na njihove molitve,22 da bi
objavljali o Njem. Sociolog z Univerze v Washingtonu, Rodney Stark
poudarja, da "200 let traja trženje, da če hočete biti znanstvenik,
morate ostati brez okov religije.”23 Če znanstvenik dizajnira kom -
plek sno organsko molekulo, je to znanost; in če Bog naredi to isto
stvar, to ni znanost! 

Dve stoletji izključevanja Boga, sta v znanosti zapustili zahrbtno
posvetno intelektualno matrico, ki prežema teorije, interpretacije,
in celo tudi besednjak. Herbert Joki, molekularni biolog na Berkeley
kampusu univerze California, kritizira samozavestno vendar ome -
jeno znanstveno stališče in zasmehuje uporabo "oxymorona" (kom-
binacija protislovnih izrazov), kot so "kemična evolucija, predbio tič -
na juha ... in samoorganiziranje itd,"24 ki ustvarjajo v mislih pred-
sodke o tem, kako je življenje nastalo.

Danes znanost zastavlja vprašanje, kako se je življenje razvilo,
a ne tudi, ali je evoluiralo. Vendar se s tem preskoči ključno vpra -
šanje Boga. Močna posvetna komponenta v znanosti vpliva, da so
sklepi, do katerih prihajajo, pristranski. Izkazalo se je, da je zna -
nost, kot se izvaja danes, čudna mešanica študija narave in posvet -
ne filozofije, ki izključuje Boga. Lahko izključite Boga, po definiciji,
vendar to ne funkcionira zelo dobro, če Bog obstaja!

Žalostno je, da je cenzura proti Bogu tako močna v sodobni
znanosti. Ko vodeči evolucijski biologi, kot Richard Dawkins, napiše-
jo knjigo God Delusion (Bog Zabloda) je sporočilo jasno. Scienti -
zem-znanstvenost, kot se imenuje pretirano zaupanje v znanost, je
zelo živ. Znanstveniki, ki močno verjamejo v Boga, se lahko včasih
soočajo s težko dilemo, ker morajo ohraniti sekularno držo in se v
bistvu pretvarjati, da so ateisti, da bi bili sprejeti v znanstveni skup-
nosti in objavljali v znanstvenih časopisih.26 Pri proučevanju teh
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pod ročij znanosti, ki vključuje vprašanje Boga, je lahko njihova
inte lektualna celovitost postavljena pod vprašaj, ko se znajdejo v
položaju, da morajo živeti dvojno življenje. Ostaja upanje, da ko bo
sprejetih več dokazov o Bogu, bodo ti znanstveniki lahko svobodno
izražali svoja prepričanja in pomagali osvoboditi znanost od posvet-
nega zapora, ki ga je ustvarila sama sebi.

Upravičeno se lahko vprašamo, ali ima znanost pravico, da sebe
opredeli kot sekularni dosežek. Gotovo da ima, vendar če to počne,
se mora ukvarjati samo s posvetnimi zadevami. To je lahko zelo
težko, saj se znanje na žalost ne deli na stroge dele. Na primer, ko
znanost poskuša odgovoriti na vse v posvetnem kontekstu, ona ne -
hote daje močno teološko trditev, da Bog ne obstaja, in to je vdor
v verske zadeve. Intelektualna ločitev v ločenih disciplinah, kot so
umetnost, vera ali znanost ne deluje, če se vprašate, od kod izvirajo
vse stvari.

Če znanost želi biti opredeljena kot resnično posvetna, se mora
izogibati vsem področjem, v katerih bi lahko bilo vključeno vprašan-
je Boga, in da se vzdrži presoje o izvoru skoraj vsega, brez zadost-
nih dokazov. Znanost mora iskreno objaviti, da je ateistična, in da
je zaprta do ugotovitve, da Bog obstaja. Vendar pa smo že poudar-
ili, kako Nacionalni sindikat učiteljev biologije ni bil pripravljen
zavzeti tako močno stališče.27 Evolucionisti pogosto trdijo, da teori-
ja o stvarjenju ni znanost, ker ni znanstvenega načina, da se prouči
čudež kot je stvarjenje, toda ta argument oslabi, ko po drugi strani
pišejo knjige kot so Scientists Confront Creation (Znanstveniki proti
Stvarjenju)28 in poskušajo oceniti stvarjenje z uporabo znanosti.
Lahko imajo oboje? Kakšna znanost se izvaja danes, je njena defini-
cija, da je ona nebulozna-nejasna.

Iz drugačne perspektive, so nekateri nagnjeni, da smatrajo
znan stvenike s tolpo ateistov. Resničnost je bolj zapletena od tega.
Danes imamo vse vrste znanstvenikov, in le nekateri izmed njih so
šarlatani ali namerno sovražni napram religiji. Treba je opozoriti, da
je del razloga, zakaj mnogi znanstveniki ne verjamejo v Boga ta,
ker njihovi poskusi, hipoteze in teorije pogosto sploh niso povezani
z vprašanjem Boga. Znanstveniki se radi ukvarjajo s tem, kar lahko
opazujejo v naravi. To je njihova posebnost, in najbolj udobno jim
je na tem področju. Velik del znanosti, kot so na primer kemične
spremembe, ki se zgodijo, ko se cement strdi, se lahko študira brez
vmešavanja kakršnega koli vprašanja o Bogu. Dosledni zakoni na -
ra ve dovoljujejo naravi mnogo znanosti brez kakršne koli direktne
napotitve k Njemu. Vendar to ne pomeni, da Bog ne obstaja; to lah -
ko preprosto pomeni, da Bog ni tako enostaven, kot nekaj od naše
znanosti. Vprašanje Boga prihaja bolj v ospredje, ko postavljamo
težja vprašanja, kot je to, kako so zakoni narave prispeli v takšno
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po vezano obliko, da so omogočili naše vesolje, ali kako je nastalo
življenje.

Precejšnje število znanstvenikov, povezuje Boga z evolucijo. Pri
tej vrsti pristopa imate lahko tudi pol-posvetni znanstveni odnos in
Boga za rešitev najtežjih problemov evolucije, kot sta nastanek živ -
ljenja in Kambrijska eksplozija. Predlagane so različne ideje,29 ven-
dar ne boste našli nobene takšne ideje, promovirane v standardnih
znanstvenih revijah in učbenikih. Takšne ideje niso združljive z na -
šim sedanjim sekularnim idealizmom znanosti. Poleg tega je v ok -
viru glavnih težav, s katerimi se evolucija sooča, če imate Boga, ki
je aktiven v naravi in rešuje te probleme, potem je malo kakršne
koli potrebe za splošno teorijo evolucije! 

Enkrat, ko res dopustite Bogu, da vstopi na sceno, se spremeni
celoten horizont, in mnogi znanstveniki se temu upirajo. Vključiti
Boga na nek način, pomeni naročiti avtonomijo znanosti. Drugi
znan stveniki izberejo, da živijo hkrati v dveh različnih svetovih;
Natančneje, v dveh filozofskih poljih realnosti, ena, ki vključuje
Boga in druga, ki ga izključuje. To je lahko prikladno, vendar ni na -
čin, da se najde resnica. Resnica si ne more nasprotovati. Ali obsta-
ja Bog ali ne obstaja.  

Skratka, trenutna posvetna naravnanost znanosti prinaša resno
pristranskost in ne odraža verovanja mnogih znanstvenikov; vendar
pa, kazati na Boga, se šteje za neznanstveno. Ta odnos je ozek
pogled, ki ogroža trditev znanosti, da išče resnico. Na primer, če
Bog obstaja, ga znanost ne bo nikoli našla, vse dokler ga izključuje
iz svojega menija pojasnil. Na tem področju raziskav, znanost več
ne spoštuje akademske svobode in je izgubila svojo verodostojnost.
V znanosti pustite naj podatki narave govorijo sami zase, vključno
z možnostjo, da Bog obstaja. Po mojem mnenju bi to bil bolj odprt
in boljši znanstveni pristop.

Znanstveni dokazi za Boga
Mnogo znanstvenih dejstev kaže na to, da je morala neka vrsta

dojemljivega intelekta načrtovati vse, kar najdemo. Nekateri morda
menijo, da se tukaj ukvarjamo z zgodovinsko znanostjo, vendar te -
mu ni tako. Večina dejstev, kot so sile fizike in kompleksne bio ke -
mije, sodijo v opazovalne, eksperimentalne in ponovljive vrste zna -
nos ti. Tu imamo to veliko prednost, da se ukvarjamo z dejstvi in ne
z fantastiko. O mnogih od teh dokazov smo že govorili in tukaj jih
ne bomo ponavljali, razen da povzamemo nekaj najpomembnejših
točk. Te so povzete v tabeli 8.1.

(1) Zakaj bi se materija organizirala po zakonih, ki dopuščajo
medsebojno vplivanje subatomskih delcev, kot so kvarki, nevtroni
in protoni z zelo natančnimi parametri, ki omogočajo nastanek naj-
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Tabela 8.1. ZNANSTVENI DOKAZI ZA OBSTOJ BOGA

1.MATERIJA. Zakaj je materija organizirana v subatomske delce, ki ubogajo zako -
ne, ki jim omogočajo, da tvorijo več kot 100 elementov, ki dajejo materijo za veso -
lje, kot tudi za atome, molekule in kemične procese, potrebne za vse Življenje?
Materija bi preprosto lahko bila kaotična, brez zakonov. Zakoni kažejo na inteli -
gentno načrtovanje. Zakaj je masa teh subatomskih delcev pogosto natanko toli -
ka, kot je potrebno, natančno do tisočinke?

2. SILE. Zelo natančna vrednost in območje delovanja štirih osnovnih sil fizike,
so prav take, da dovoljujejo obstoj vesolja primernega za življenje. Moč teže glede
na jakost elektromagnetne sile mora biti skrajno natančna, da je Sonce stalno
dajalo Zemlji ravno pravo količino toplote, ki nam je potrebna. Takšna natančnost
zgleda zelo podobna Božjemu načrtu.

3. ŽIVLJENJE. Najenostavnejši živi organizmi so tako obsežni in zapleteni, da ne
zgleda mogoče, da so se razvili brez inteligentnega načrtovanja. Te kompleksnosti
vključujejo DNK, beljakovine, ribosome, biokemične poti, genetsko kodo in spo -
sobnost da se vse to reproducira, vključno s sistemom popravka in izdaje dvoj -
nika DNK.

4. ORGANI. V vseh organizmih, najdemo mnoge sisteme z nezmanjšano komplek -
snostjo. Oni imajo medsebojno odvisne dele, ki ne morejo delovati, dokler ni vseh
potrebnih delov. Primeri so mehanizem samodejnega ostrenja in samodejne eks -
po zicije očesa, človeški kompleksni možgani itd. Nekoristni posamezne deli teh
sistemov nimajo evolucijske vrednosti preživetja, in od tod je za njih bilo potrebno
neko načrtovanje. 

5. ČAS. Domnevna zelo velika časovna obdobja za starost Zemlje in vesolja so
premajhna za neverjetne dogodke, ki jih domneva evolucija. Ocene kažejo, da so
milijarde let, za starost Zemlje prekratke, za oblikovanje ene same specifične bel-
jakovinske molekule. Obstoj Boga se zdi nujen. 

6. FOSILI. V večini evolucijskega časa, se dobesedno ne dogaja nobena evoluci-
ja, potem pa nenadoma proti koncu in v manj kot 2% tega evolucijskega časa se
večina fosilnih živalskih vrst, najde v temu, kar se imenuje Kambrijska eksplozi-
ja. Nadalje, ne bomo našli nobenih pomembnih prednikov teh vrst neposredno
pred tem. In mnoge druge glavne skupine se pojavijo iznenada, kot da bi bile us -
tvar jene. Evolucionisti predlagajo nekaj domnevnih posrednikov,in če je evolucija
bila, bi moral biti fosilni zapis poln vsakovrstnih posrednikov, ki se poskušajo
razviti-evoluirati.

7. UM. Človeški um ima značilnosti, ki jih je v znanosti zelo težko analizirati; kot
takšne, one kažejo na realnost, ki je izven naturalističnega nivoja in na transcen -
dentnega Boga. Naša svoboda izbire, če je um resnično svoboden, kot se večina
strinja, je nad običajnimi vzročno-posledičnimi načeli znanosti. Drugi dejavniki vklj -
učujejo našo zavest, in zavedanje, da obstajamo in naše razumevanje, da ima
realnost smisel. Imamo tudi občutek za dobro in zlo, in za ljubezen in skrb za
druge. Ne boste našli teh višjih značilnosti uma v preprosti materiji.



manj 100 vrst elementov? Ti mnogostranski elementi imajo mož -
nost, da medsebojno reagirajo med seboj, s čimer dajejo materijo
vesolju in molekulam in kemičnim spremembam, potrebnim za živl-
jenje. Materija ne rabi obstajati in zagotovo ji niso potrebni tako za -
pleteni zakoni, ki jo kontrolirajo, da lahko obstaja. Bila bi lahko
preprosto le brezoblična masa neorganiziranih kaotičnih elementov.
Zakoni in urejenost, ki se vidijo v atomih in njihovih delih, kažejo,
da so bili oblikovani za namensko vesolje. Na primer, masa protona
mo ra biti natančna do tisočinke, da bi imeli elemente, ki tvorijo ve -
solje.

(2) Področje delovanja in zelo natančne vrednosti konstant šti -
rih osnovnih sil fizike gotovo niso nastale po naključju, čeprav neka-
teri znanstveniki predlagajo prav to. Brez teh natančnih značilnosti
ne bi imeli vesolje primerno za življenje. Če bi bila vrednost elek-
tromagnetne sile ali gravitacije-teže, tudi majceno drugačna, bi to
bilo katastrofalno za naše Sonce. 

Naše Sonce nas že zelo dolgo časa zvesto oskrbuje z ravno
pravo količino svetlobe in toplote. Ne samo, da imamo pravo raz -
daljo od njega; Če se osnovne sile fizike spremenijo zelo malo, bi
sonce in ves preostanek vesolja razpadel v trenutku. Nadalje, pred-
nosti položaj najpomembnejšega elementa ogljika, v shemi formi-
ranja elementov, prav tako zelo močno zgleda kot namenski načrt,
ki omogoča življenje.

(3) Nastanek življenja je problem, ki dela največ zmede podpor -
nikom organske evolucije. Znanost ne more ponuditi noben verje -
ten scenarij, po katerem bi življenje nastalo samo od sebe. Obs -
tajajo špekulacije, vendar so nepomembne, če imamo v mislih
mno žico potrebnih posebnih molekul, nastanek kompleksnih infor -
macij DNK, čudežev ribosomov, kompleksne biokemične poti, sis-
tem popravka in genetsko kodo. Problem je še hujši, če pogledamo
vse druge dele celice. Tudi če imate življenje, mora biti vse to
sposobno, da se razmnožuje, da bi se ustvarili novi podobni orga-
nizmi. Kako se je to lahko zgodilo povsem samo od sebe? Res zgle-
da, da je morala delovati neka vrsta zelo inteligentnega načrta.

(4) Ko pridemo do naprednih organizmov, so pred mehanicis tič -
no razlago nove težave. Samo eni človeški možgani imajo 100 mili -
jard živčnih celic, ki jih povezuje 400 tisoč kilometrov živčnih vlak-
en, s 100 trilijonov povezav. Kot tudi pri računalniških čipih, morate
imeti prave povezave za pravilno delovanje. Ko proučujemo napred-
no oko ni videti, da bi se lahko razvijalo.

Napredno oko ima veliko kompleksnih sistemov, kot so integ -
rirana svetlobna občutljivost biokemije mrežnice ali avtoekspozicije
in avtofokusiranja-samodejno ostrenje, ki so sestavljeni iz mnogih
komponent, ki ne bi delovale in ne bi imele vrednosti preživetja,
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dokler ni vseh potrebnih delov. Gledanje v barvah je še en primer
nezmanjšane kompleksnosti, saj sposobnost za razlikovanje različ -
nih barv v mrežnici ne bi omogočila vida v barvah, če ni mehaniz-
ma v možganih, ki analizira različne barve. Potrebno je tudi, da pra -
vilno delujejo posebni receptorji in analizatorji, da bi ta sistem imel
vrednost preživetja. 

(5) Čeprav je čas pomemben dejavnik pri povečanju možnosti za
neverjetne evolucijske dogodke, se je izkazalo, da so količinske
ocene, dolga časovna razdobja, domnevana za starost Zemlje in
vesolja povsem neustrezne. Izračuni kažejo, da bi v vseh oceanih
na Zemlji, bilo potrebno v povprečju 1023 (deset na 23 potenco)
let,da bi izdelali eno posebno beljakovinsko molekulo iz aminokislin,
ki so že prisotne. Od tod je starost Zemlje pet milijard let, za
10.000 milijard krat krajši čas. Poleg tega, so potrebne vsaj stotine
različnih vrst beljakovinskih molekul, in mnogi njihovi dvojniki, za
najpreprostejšo obliko življenja, za katero vemo; a DNK v teh obli -
kah je mnogo bolj kompleksen-celovit od beljakovin. Potem potre -
bujete maščobe (lipide) in ogljikove hidrate, in tako naprej. 

(6) Zdi se, da je bilo malo evolucije prvih 5/6 evolucijskega časa.
Potem, ko pogledate fosilni zapis, se je izkazalo, da se večina fosil-
nih živalskih vrst pojavi nenadoma v Kambrijski eksploziji, ki traja
manj kot 2% tega evolucijskega časa. Splošen nenaden pojav ve či -
ne glavnih živalskih in rastlinskih skupin ne kaže na to, da bi se evo -
lucija sploh kdaj zgodila. Če bi se evolucija res zgodila, bi priča ko -
vali trdno kontinuiteto vsakovrstnih fosilnih posrednikov najrazlič -
nejših oblik, ki se trudijo, da bi se razvili, vendar evolucionisti kaže-
jo le nekaj posrednikov, ki pogosto kažejo razlike samo v delih tele-
sa, zato so precej sumljivega značaja. Takšne težave nas vodijo do
zaključka, da obstaja Stvarnik. 

(7) Nekateri vidiki v naših glavah kažejo na realnost, ki obstaja
iznad normalnih mehanicističnih omejitev znanosti. Znanost je ime -
la zelo malo uspeha v ukvarjanju z njimi, kar kaže, da so daleč iz -
ven preprostega vzročno-posledičnega sistema znanosti. Da bi se
takšni dejavniki lahko pojasnili, moramo predvidevati obstoj tran-
scendentnega Boga. Ena od teh skrivnosti je naša zavest, občutek,
da obstajamo. Materija ne zgleda, da ima to lastnost. Druga je naša
moč izbire in svobodne volje. Če je volja res svobodna, v čemer se
večina strinja, je ona izven običajne vzročno-posledične povezave
znanosti. Tu je tudi naš občutek dobrega in zla, ki se včasih odraža
v našem občutku za pravico in krivico. Pritožujemo se nad krivič -
nostjo in nad maltretiranjem šibkih, in to je v ostrem nasprotju z
evolucijskim konceptom tekmovanja in obstoja najprilagodljivejših.
Kot človeška bitja imamo ideale, ki so iznad takšnega surovega
obnašanja. Po drugi strani pa bi bilo takšno vedenje in take želje,
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natančno tisto, kar bi moralo preživeti. Od kod izvirajo vse te višje
značilnosti našega uma? Zdi se, da obstaja smiselnost in dobrota v
človeštvu, ki so nad tem, kar znanost najde v materiji in evolucija
tega ne more razložiti.

Ali obstaja Bog, ki je oblikoval naravo ali ne obstaja? Ko se pog -
ledajo vsi trdni podatki predstavljeni tukaj, ki segajo od natančnosti
sile materije, kompleksnosti življenja, do naših možganov in naših
misli, je treba priznati, da obstaja obilje pomembnih dokazov, ki jih
je zelo težko razložiti, če ne verjamete v Boga. Znanstvena dejstva
uvajajo koncept, da obstaja Načrtovalec.

Lahko znanstveniki ignorirajo znanstvene dokaze o
Bogu?
Znanost pogosto daje podatke, ki jih znanstveniki ne sprejema-

jo. Dali smo že primer Semmelweis in mikrobi, ki povzročajo porod -
no vročico; Mendel in načela dedovanja; Wegener in njegova ideja,
da se kontinenti premikajo; in Brecove katastrofične razlage. Vsi ti
primeri kažejo, kako se lahko znanstvena skupnost drži napačnih
skle pov kljub dokazom. Bogati in prepričljivi dokazi kažejo, da je
načrtovalec Bog nujno potreben; paradoks je, ker znanstveniki tega
ne objavijo.

Danes znanstveniki v bistvu izključujejo vsako obravnavanje
Boga v znanosti. Kot že rečeno, temu sploh ni bilo tako, ko so
intelektualni velikani kot Kepler, Boyle, Pascal, Galileo in Newton
postavljali temelje moderni znanosti. Odkrili so načela in zakone, ki
jih je Bog ustvaril. Današnja sekularna etika znanosti ne odraža
verovanja znanstvenih pionirjev, in tudi ne verovanja mnogih
današnjih znanstvenikov. Obstaja zrnce resnice v šali, da številni
znanstveniki verjamejo v Boga, vendar le ob vikendih, ko gredo v
cerkev! Spomnimo se, da 40% znanstvenikov verjame v Boga, ki
odgovarja na njihove molitve, 45% jih ne verjame, in 15% v to ni
prepričano.31 Danes Bog ni v modi v znanosti. Verjetno lahko naj -
bolj še pojasnimo posvetni odnos znanstvenikov kot fenomen stališ -
ča ali sociološki, in več učenjakov je celo predlagalo, da včasih tudi
evolucija lahko sprejme obliko religije.32 Dejstvo, da je Bog izklju -
čen iz znanosti stoletje in pol, in da znanost ni mogla ponuditi no -
benega zadovoljivega odgovora na glavna vprašanja nastanka, je
globoko zaskrbljujoče.

Všeč nam je, da mislimo, da so naše nove ideje najboljše in da
preteklost ni imela prav, in lahko se počutimo zelo superiorne, če
lahko pokažemo, da preteklost velikokrat ni imela prav. Toda včasih
je preteklost imela prav in stare zavržene paradigme se lahko
ponovno sprejmejo kot resnične. Imre Lakatos, filozof znanosti iz
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prejšnjega stoletja, ni tako prepričan v superiornost sedanjosti nad
preteklostjo, ko je dejal: "V 17. Stoletju so nekateri od prvih verz-
ij rokopisov, ki jih je samokritika ali zasebna kritika učenih prija -
teljev izključila pri prvi obravnavi, bili vrženi v smetnjak. V našem
času eksplozije založništva, večina ljudi nima časa, da bi prebrali
svoje rokopise in so funkcijo košev za smeti prevzeli znanstveni
žurnali."33 Ne bi smeli preprosto slediti trenutnemu "javnemu mne -
nju", in ni razloga za domnevo, da to, kar se šteje za resnično
danes, se bo štelo kot tako tudi v prihodnje, z novimi idejami in zdaj
imamo spet drugačen niz prednosti informacij. Če je zgodovina
sploh kakšen pokazatelj, se bodo mnogim od naših idej smejali v
prihodnosti. 

Glavni načini človeškega razmišljanja, ki so veljali včasih, so se
dramatično spremenili. V nekaterih stoletjih sta prevladovali alkimi -
ja in lov na čarovnice in na srečo so ta stoletja minila. V starih časih
so intelektualni vodje, kot Sokrat, Platon in Aristotel zelo poudarjali
proces razmišljanja, način kako priti do resnice, pomen razuma, in
podrejenost čutil. Potem je v zahodnem svetu tekom srednjega
veka obstajal drugačen sklop prioritet v intelektualnih delovanju.
Oblika razmišljanja tega časa, imenovana sholastika, namenja po -
seb no pozornost logiki, slovnici, retoriki, odnos vere z razumom in
spoštovanje avtoritete, še zlasti Aristotelove. Zdaj imamo spet
drugačen nabor prioritet v katerem so znanstvene ideje zelo spre-
jete. Nekateri sociologi so naredili izjemo; menijo, da je znanost
pred vsem subjektivno prizadevanje, ki ga oblikujejo muhe znan -
stvenikov. Vendar pa smo v dobi znanosti, in naša današnja intelek-
tualna matrika podpira znanost. Jaz bi predlagal, da v tem labirintu
človeških idej, ki pridejo in gredo, še naprej obstajajo čvrsti podat-
ki, ki nam pomagajo, da ostanemo na sledi resnice, in ugotavljam,
da so znanstveni podatki, ki kažejo na Boga, in obilni in prepričljivi.
Na srečo imamo nekaj trdnih točk opore. 

Stvar ni samo v boju med neko vrsto evolucije in neko vrsto
stvar jenja; Ta razprava je le simptom globljega vprašanja, če le
naturalistična (mehanicistična, materialistična) znanost lahko daje
zadovoljiv pogled na svet? To vprašanje sproža drugo, zelo težko,
ali nas je znanost vodila po napačni poti, ko je izključila Boga? Jaz
sem skoraj prepričan, da je. Današnji znanstveni etos je postavil
sebe v intelektualno napačen položaj, ki ne dopušča Bogu, da je na
sceni, in mnogo znanstvenikov vztraja, da tam tudi ostane, nav -
kljub prepričljivim dokazom o nasprotnem. To sproža še eno sporno
vprašanje, zakaj se je to zgodilo? Vprašanje obnašanja znanstve -
nikov, ali katere koli druge skupine ljudi o tem vprašanju, je preveč
kompleksno, da bi dovolilo kateri koli dokončen odgovor, vendar
nekaj predlogov vsekakor zgleda pomembnih.
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(a) En razlog, že omenjen, je, da je znanost proučevanje dejstev
in pojasnil o naravi in znanstvenik se bolj počuti na svojem terenu,
če se ukvarja z naravo, kot če razmišlja o Bogu.

To je dobra razlaga, vendar je lahko le razlog manjšine, zakaj
znanost zavrača Boga, ker imajo znanstveniki razno razne špekula-
tivne ideje. Obstaja kopica zares divjih idej v znanosti, ki jih mo -
ramo izločiti mnogo prej, še preden se pomisli, da se odpravi Boga.
Njihov obstoj kaže na resno pristranskost trenutnega znanstvenega
etosa. Primere nekaterih špekulativnih idej, ki jih znanost obrav -
nava, smo že omenili, vključujejo: singularnost na začetku Velikega
Poka, ko zakoni znanosti niso veljali; večkratna vesolja, za katera
ni veljavnih dokazov; nerazumljivi antropični kozmološki princip;
in formacije v atomih, ki bi lahko ustvarile življenje; ali predpostav -
ka o evoluciji organizmov, mnogo prej, preden jih je mogoče najti
v fosilnem zapisu. Raznovrstne domišljijske ideje se jemljejo za
resnič ne, in strpnost za fantastične, "tako kot pripovedujejo” je v
znanosti včasih skoraj neverjetna. Vendar, ko gre za Boga, On da -
nes ni dovoljen na znanstveni sceni. Znanstveniki se lahko počutijo
bolj doma z dejstvi iz narave, vendar, ker mnogi špekulirajo izven
teh podatkov, bi morali biti pripravljeni, da preučijo možnost, da
Bog obstaja.

(b) Drug predlog izvira od zelo cenjenega filozofa znanosti 20.
stoletja Michael Polanyi, ki sekularizem znanosti pripisuje pretirani
reakciji na omejitve srednjeveškega mišljenja. Tedanje tako razmiš -
ljanje je lahko zelo omejevalno. V srednjem veku se je Bog lahko
smatral, kot vzrok skoraj za vse. Po nekaterih idejah, je ustvaril mi -
ši, da nas nauči, da odstranimo hrano in stenice, da ne spimo
preveč. Polanyi pravi:

"Tukaj vidim težavo, tu zgleda ležijo globoko zakoreninjena
nesoglasja med znanostjo in vso ostalo kulturo. Menim, da je to
nesoglasje bilo prvotno prirojeno v osvobodilnem vplivu sodobne
znanosti glede na srednjeveško misel, in šele kasneje je postalo
patološko.

Znanost se je upirala avtoriteti. Zavrgla je dedukcijo (obraz loži -
tev na podlagi zaključkov) iz prvih vzrokov v prid izkustvenemu
(Sen zorično-zaznavnemu) posploševanju. Njen končni cilj je bil me -
ha nicistična teorija vesolja.”35

Nihalo znanosti je zanihalo predaleč in zašlo v strogi sekulari -
zem. Kot prikazano prej, obstajajo36 predlogi o nedavnem trendu
oddaljevanja od povsem posvetne znanosti; vendar bo le čas poka -
zal, ali to je resnični trend ali samo variacija šuma v ozadju.

(c) Mnogo znanstvenikov čuti, da če se dopusti, da se kot
dejavnik sprejme Bog, je enako kot odreči se razumnosti. Nepred -
vidljivi Bog se ne ujema z vzročno-posledičnim konceptom znanos-
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ti. Toda ta argument je izgubil mnogo na pomembnosti, v okviru
široko sprejete teze, omenjene maloprej,37 da se je znanost razvi-
la v zahodnem svetu zaradi racionalne vrste Boga judovsko-krščan -
ske tradicije. Strah pred iracionalnostjo je upravičen le, če dom-
nevamo iracionalno božanstvo.

d) Obstajajo tudi sociološke težave. Nekateri znanstveniki meni-
jo, da bi priznavanje Boga kot dejavnika spodbudilo versko-politični
fundamentalistični tip prevzema družbe in menijo, da bi to bilo zelo
slabo za znanost. Stalna razprava o doktrini Stvarjenja, skupaj z
evolucijo v javnih šolah ZDA, se ne bo kar tako končala, preden se
ne upoštevajo ti sociološki problemi.

(e) Še en dejavnik - v modi je intelektualni ponos znanstvenikov
na znanost. Znanstveniki imajo včasih razlog, da so ponosni na us -
peh znanosti, vendar je avtoritarnost lahko zelo nalezljiva v ozračju
uspeha. Ljubimo moč; vendar diktatorji, menedžerji, intelektualni
vo ditelji, in vsi drugi pomembni ljudje komaj lahko diskretno vlada -
jo s svojo močjo. Znana izjava britanskega zgodovinarja Lord Ac -
ton-a: "Moč teži, da pokvari in absolutna moč pokvari absolutno,"38

je prepogosto resnična. 
To ni problem specifičen za znanstvenike: to je problem za vse,

ki so v pomembni meri uspeli. V znanosti, če sprejmemo, da je Bog
ustvaril naravo, se lahko znanstveniki počutijo, da izgubljajo nadzor
nad svojo intelektualno strukturo in močjo. Vendar dosežki znanos-
ti niso tako veliki, da se Bog lahko ignorira, še posebej, če znanost
pušča toliko neodgovorjenih vprašanj. 

Ponos in odpor do Boga, ki se zdaj pogosto vidi v znanosti, je v
ostrem sporu s ponižnostjo, predanostjo in spoštovanjem Boga, kar
so občutili briljantni ustanovitelji moderne znanosti. To smo videli
pri Newtonu,39 in enako velja za Keplerja, ko piše v molitvenem
kon tekstu: "Če sem zvabljen v drznost s čudovito lepoto Tvojih del,
ali če sem vzljubil svojo slavo med ljudmi, ko sem napredoval v delu
namenjenemu Tvoji slavi, mi ljubeznivo in milostno odpusti: in kon -
čno, spodobno je, da ti dosežki lahko vodijo k slavi in odrešenju
duš, in nikoli ne bodo temu ovira. Amen.”40 Ni veliko znanstvenikov,
ki bi lahko trdili, da so večji od Keplerja in Newtona. Ti intelektual-
ni velikani ponazarjajo, kako znanost in Bog lahko delujeta skupaj.

(f) Dejavniki, kot so osebni ego in svoboda, so lahko ovira na
poti priznavanja Boga, zlasti Boga, naproti kateremu lahko čutimo
odgovornost. Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, so nekateri
vodilni pisatelji, kot Gould in Huxley, govorijo o "maksimalni svobo-
di" in "osvoboditvi", ki jo daje pogled o nesmiselnem svetu, v kate -
rem ni Boga.

(g) Še en razlog, zakaj znanost sedaj izključuje Boga je prepros -
to ta, ker je moderni "znanstveni duh" trenutna znanstvena moda
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ali paradigma našega časa. Če ste znanstvenik, se od vas pričakuje,
da se obnašate tako; obstajajo tudi samooklicani varuhi znanosti,
ki ne bodo oklevali, da vas opomnijo, če se oddaljite od te poti.

Ni važno, kaj pravijo dejstva iz narave, raje ne upoštevajte ob -
stoja Boga. Biolog z državne univerze v Kansasu (Kansas State
University) Scott Todd pravi v reviji Nature: "Tudi če vsa dejstva ka -
žejo na inteligentnega Oblikovalca, je takšna hipoteza izključena iz
znanosti, ker ni naturalistična.”41 Ta vrsta znanosti je odnos, je sub-
jektivna sekularna filozofija; Ona ne dovoli človeku, da sledi dej-
stvom iz narave, kamor ga ta vodijo, in to je slaba znanost! Takšno
ozko stališče znanosti bi izključilo Newtona in Keplerja iz znan -
stvenega kadra, ker sta vključila Boga v nekatere svoje zaključke o
naravi, vendar skleniti, da Kepler in Newton nista bila znanstveni-
ka, pa je bogokletno. Poleg tega, kot je opisano v zadnjem delu
poglavja 1, več modernih učenjakov resno obravnava obstoj Boga,
ki je aktiven v naravi. 

Zaradi naših družbenih teženj, kot tudi želje, da smo priznani,
da preživimo in uspemo v družbi, se lahko mnogi znanstveniki pri-
lagodijo sekularnemu vzorcu znanosti. V kakšni zaprti škatli so zdaj
znanstveniki, se nekoliko vidi iz besed teoretičnega fizika Tony
Rothman-a "Ko vidimo urejenost in lepoto vesolja in čudna nak ljuč -
ja, smo v veliki skušnjavi, da naredimo skok vere iz znanosti v
religijo-vero. Prepričan sem, da si mnogi fiziki to tudi želijo. Vendar
bi želel, da to tudi priznajo."42 Čeprav številni znanstveniki veruje-
jo v Boga, upoštevati Boga v znanosti danes preprosto ni "cool".
Du ha vere se mora izogibati. Konformizem prevladuje. 

Vsi zgornji predlogi so pomembni, vendar se mi zdi, da so naj -
bolj pomembni zadnji trije. Znanost izključuje Boga, predvsem za -
radi osebnih in socioloških dejavnikov, povezanih z vedenjem znan -
stvenikov in ne zaradi znanstvenih dejstev. Tekom dveh stoletij raz -
voja sodobne znanosti, je Bog bil vključen v sisteme pojasnjevanja
narave. Zdaj, kljub dejstvu, da mnogo dejstev kaže na Boga, je On
izključen. Menim, da je znanost naredila svojo največjo napako
pred stoletjem, ko je zavrnila Boga kot dejavnika pojasnjevanja
narave in poskuša razložiti vse na naravoslovni (materialistični,
sistematični) način. Če tega znanost ne bi storila, sedaj ne bi bila
soočena z nepremagljivimi težavami in neverjetnostmi, ki zavirajo
sedanje interpretacije (tabela 8.1). Je prostor za Boga v znanosti.

Sinteza 
Ima življenje sploh smisel? Obstajamo ljudje, za nič? Smo pre -

prosto naključnost narave? Sekularni britanski filozof Bertrand Ru -
ssell je napisal enega od najbolj smiselnih opisov nesmisla: “Vendar
je še bolj nenamenski, še bolj brez pomena svet, ki ga znanost
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predstavlja za naše verovanje. Sredi takšnega sveta, če kje sploh,
morajo naši ideali zdaj najti dom. To, da je človek produkt vzrokov,
ki niso imeli vizije za svoj cilj; da so njegov izvor, njegovo rast, nje-
gove upe in strahove, njegovo ljubezen in njegova vera, samo
rezultati naključne razporeditve atomov; da noben žar, nobeno ju -
naštvo, nobena moč misli in čustev ne more ohraniti individualne-
ga življenja onkraj groba; da so vsi napori stoletij, vsa predanost,
ves navdih, vsa slava človeške genialnosti vnaprej določeni, da
izginejo v ogromni smrti Sončnega sistema, in da celoten tempelj
do sežkov človeka mora neizogibno biti zasut z ruševinami poru -
šenega vesolja - vse to, čeprav ne povsem nesporno, vendar sko-
raj tako sigurno, da se nobena filozofija, ki teži, da jih zavrne, ne
more upati, da preživi. Samo na odrih teh resnic, samo na trdnem
temelju vztrajnega brezupa, se od sedaj lahko varno gradi dom
duše."43

Sliši se precej mračno! Na srečo, znanstveni podatki, ki kažejo,
na Boga (tabela 8.1), zanikajo Russellove "trdne temelje obupa";
Poleg tega, pa je težko dokazati, da je življenje brez pomena in da
ni namena v tem, kar počnemo. Znani filozof Cambridgea in Har -
var da iz prejšnjega stoletja, Alfred North Whitehead izpodbija nes -
miselnost, ko žaljivo pravi: "Znanstveniki, katerih namen življenja
je dokazati, da je življenje nesmiselno, so zanimiva tema za pro -
uče vanje.”44 Obstaja resničnost izven znanosti. Houston Smith to
jas no poudari, ko pravi: 

“Ob upoštevanju načina, na katerem stvari obstajajo, ni boljše
izhodiščne točke od sodobne znanosti. Prav tako ni hujše niti kon -
čne točke.”45

Sekularni odnos sodobne znanosti je še zlasti nepomemben za
nekatera najgloblja življenjska vprašanja, kot so naš razlog obsto-
ja, naša zavest, moralne vrednote, naša volja, da smo dobri ali sla -
bi, in naša ljubezen in skrb za druge. K temu lahko dodamo tudi
dru ge skrivnosti, kot so radovednost, ustvarjalnost in naše zmož -
nosti razumevanja.

To so lastnosti, ki jih znanost ne najde v preprosti materiji in jih
po navadi ignorira, toda vsi mi dojemamo, da so one del realnosti
in del tega, kar še posebej dela življenje smiselno. Kot to prikaže
Hubert Joki, človek ni samo materija: "Če je življenje le materija,
potem zločini Hitlerja, Stalina in Mao Tse-tunga ne vključujejo pos -
ledic. Če so ljudje samo materija, ni slabše skuriti tono ljudi, kot
sku riti tono premoga.”46 Francis Collins, direktor Nacionalnega in -
šti  tuta za Raziskave o človeškem genomu (National Human Geno -
me Research Institute), ki je zelo povezan z nedavnim kartiranjem
človeškega genskega zapisa (formula naše DNK z tri milijarde baz),
je prepričan, da "tudi neka višja sila mora imeti neko vlogo v tem,
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kar smo in kaj postajamo." On se prav tako sprašuje, ali genetika
in molekularna biologija lahko "zares pojasni univerzalno prirojeno
znanje o dobrem in napačnem, skupnemu za vse človeške kulture
v vseh obdobjih... in nesebično obliko ljubezni, ki so jo Grki ime -
novali agape?"47

Če bi naravoslovna znanost ponudila verodostojne modele za
nas tanek materije, življenja in naših umov, potem bi lahko resno
raz mislili o možnosti, da Bog ne obstaja. Vendar, ker znanost v bis -
tvu molči na teh pomembnih področjih, kaže na potrebo za vr -
hunskim Načrtovalcem. Ker se zdi, da smo rezultat načrta, imamo
zelo dobre razloge, da verjamemo, da naša življenja niso brez pom-
ena in brez namena, in da ko umremo, ni vse končano. Znanstveni
podatki, ki kažejo na Boga, nakazujejo tudi, da obstaja luč na koncu
tunela življenja.

Sam ne morem verjeti, da smo tukaj povsem po naključju, in ne
morem verjeti, da bi nas Bog ustvaril kar tako. Vendar pa imamo
vsi svobodo, da se odločimo, ali želimo verovati, da je naše življenje
smiselno ali je namen človeškega obstoja ali Bog obstaja ali ne
obstaja. To je tako žalostno, da poleg vseh dejstev, ki kažejo na
Boga, mnogi znanstveniki verjamejo, da je življenje brez pomena.

Oni so na poti, da zamudijo vse bogastvo, pomen, zadovoljstvo
in upanje, ki prihaja iz življenja usmerjenega k najvišjim idealom;
idealom dobrote in skrbi za druge.48 To so ideali, ki jih ne boste
našli nikjer v krutosti evolucijskega tekmovanja in preživetja najpri-
lagodljivejših, niti v preprostih mehanicističnih razlagah narave.
Med tem, ko proučujem naravo, se mi zdi, da mora biti Bog, ki je
ustvaril zelo natančne in zelo kompleksne sisteme, ki jih najdemo.
To vključuje tudi naše kompleksne možgane in intelektualno moč,
ki jo imajo, da obrazložijo in razumejo, našo vest in našo zavest.
Bilo bi zelo nenavadno, da je Bog ustvaril takšna miselna-bitja, ne
da bi obdržal neko komunikacijo z njimi, zato jaz iščem to komu-
nikacijo. Sveto pismo se mi zdi najboljši kandidat za to, ne le zara-
di svoje smiselnosti in odprtosti, ampak tudi zato, ker se racionalna
vzročno-posledična vrsta Boga, ki se v njem nahaja, ujema z raci -
onalnim vzrokom in posledico, ki jih je znanost našla v vesolju. Ta
ugotovitev se dobro ujema s splošno sprejetimi tezami, o katerih
smo govorili,49 da se je sodobna znanost razvila v zahodnem svetu
zaradi tradicionalne logike judovsko-krščanske tradicije, ki izvira iz
tiste vrste Boga, kot je opisana v Svetem pismu. Lahko iščemo po
dru gih velikih religijah, kot so hinduizem, budizem, kunfucionizem
ali shintoizem in misticizem, veliko bogov, včasih bogove medsebo-
jno sprte, vendar ne enega doslednega Boga Svetega pisma. Ta
vrsta Boga sovpada z racionalnostjo, ki jo najdemo v vesolju in pri
znanosti, še zlasti v zakonih znanosti, ki delujejo povsod okoli nas.
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Lahko bi ugovarjali, da se še vedno sklicujemo na "iracionalne
čudeže" od Boga, dejavnega v naravi, da bi se pojasnile skrivnosti,
kot je nastanek življenja. To morda ni tako. Ne vemo, kako Bog
deluje. Kar se nam morda na prvi pogled morda zdi iracionalno,
morda ni tako, ko to bolje razumemo.

Nadalje, takšni "čudeži", zgleda, da so dovolj redki, da nekaj
njih, če se zgodijo, ne rušijo našo običajno racionalnost stvarnosti.
Ali potrebujete vero, da bi verovali v Boga? Da. Vendar je v luči
vseh dejstev, ki kažejo na načrtovalca, potrebno veliko manj vere,
za verovanje v Boga, kot za verovanje, da so vsa natančnost, kom-
pleksnost in pomen, ki jih najdemo v naravi, nastali vsi skupaj pre -
prosto slučajno. Nadalje mora obstajati nek pomen v tem, da je
Sveto pismo, ki je natisnjeno v milijardah izvodov in razdeljeno ve -
liko krat več kot katera koli druga knjiga, najbolj sprejet človeški
vodnik za življenje. Čeprav so ga pisale desetine avtorjev na treh
celinah, v času 1500 let, je njegova notranja skladnost velika. Zame
kombinacija znanosti in Svetega pisma daje najboljše odgovore na
moja globoka vprašanja. 

Vedno je mogoče trditi, da je bila izredno ugodna kombinacija
okoliščin in da smo mi tukaj preprosto po naključju. Vendar pa gle -
de na številne skrajne neverjetnosti, kar takšno razmišljanje upoš -
teva, to ne zgleda kot razumna rešitev. Zdi se, da je vrhunski um
nujen. Preveč velikih problemov ostane nerešenih, če se izključi Bo -
ga. Narava kaže, da obstaja Bog načrta in namena, in da je smisel
v našem obstoju. Danes znanost s svojim omejenim stališčem ne
obravnava tega pogleda; toda, da bi zgradili zdrav pogled na svet,
morate biti pripravljeni, oceniti alternative, in ne da jih izključujete.
Znanost bi se morala bolj vrniti k svoji odprtosti, ki jo je imela, ko
so pionirji moderne znanosti dovoljevali, da se tudi Bog šteje za
pojasnilo.

Zaključni komentarji
V prvih dveh stoletjih sodobne znanosti je bil Bog uvrščen v

mož na pojasnila narave. Sedaj so se razlage znanstvenikov spre -
menile in oni Ga izključujejo. Toda, veliko nedavnih znanstvenih od -
kritij kaže na stopnjo natančnosti in kompleksnosti, katero je prak -
tično nemogoče razložiti na osnovi naključnih naravnih sprememb.
Še posebej so pomembne fine uskladitve sil fizike, ki imajo ravno
prave konstante, da je vesolje primerno za življenje, ter številne in
zelo integrirane kompleksnosti bioloških sistemov. Tudi drugi dejav -
niki zgleda zahtevajo kompleksno formulacijo, ki daleč presega
tisto, kar je mogoče pojasniti z naravnimi pojavi (tabela 8.1). Vsa
ta odkritja kažejo na neko vrsto inteligentnega načrtovalca, bitja, ki
ga smatramo za Boga.
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Znanost je odkrila Boga. Znanstveni dokazi kažejo, da je Bog
nepogrešljiv. Upamo, da bo vse več znanstvenikov omogočilo, da se
Bog vrne v znanstvene razlage.
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Slovar strokovnih izrazov

Agnostik: Tisti, ki verjame, da se odgovori na končna vprašan-
ja, kot je obstoj Boga, nastanek vesolja, itd, ne vedo.

Aminokislina: Enostavna organska molekula z aminoskupino,
ki ima dušik. Aminokisline se kombinirajo in dobimo beljakovine. Ži -
vi organizmi imajo 20 različnih vrst aminokislin.

Antropijsko kozmološko načelo: koncept, da se inteligentno
življenje lahko najde le tam, kjer ga lahko zagotovijo pogoji. Obs -
taja več različic tega koncepta.

Ateist: Kdor veruje, da Bog ne obstaja.
Baza (DNK, RNK): znana tudi kot nukleotidna baza. Molekula

oblike obroča, ki vsebuje dušik in služi kot glavni del nukleotidov.
Te baze so enote genetske kode. Pet različnih baz, ki se nahajajo na
DNK in RNK so adenin, gvanin, citozin, uracil (v RNK) in timin. Glej:
nukleotidi.

Bog: najvišje Bitje, ki je Stvarnik in Vzdrževalec vesolja. Obsta -
ja veliko drugih predstav o Bogu. Nekateri si ga predstavljajo, kot
da On predstavlja zakone narave ali naravo samo. Drugi mis lijo na
več različnih vrst bogov.

Biokemijska pot: Niz zaporednih stopenj v biokemijskem pro-
cesu v katerem encimi postopno spreminjajo molekule in ustvarjajo
potrebni končni proizvod.

Rdeči pomik: Pomik linij spektralne svetlobe iz oddaljenih ga -
lak sij proti rdečemu koncu svetlobnega spektra. To je mogoče po -
jas niti z domnevnim oddaljevanjem od točke opazovanja.

Čepki (oko): Na svetlobno občutljive celice (fotoreceptorji)
mrež nice vretenčarjev, ki je občutljiva na različne vrste barve
svetlobe. Čepki zagotavljajo barve in oster vid pri jasni svetlobi.

Deizem: Verovanje v neke vrste Boga, ki je lahko brezoseben in
ki zdaj ni aktiven v naravi.

Deist: Kdor veruje v Deizem. Glej Deizem zgoraj.
Design: Koncept, da je nekaj namerno ustvarjeno ali oblikova -

no, v nasprotju z dogajanjem preprosto naključno .
Diskordanca: Pomembna praznina v sedimentni geološki plas-

ti, pri kateri so plasti nad in pod temi prazninami medsebojno vzpo -
redne , ter običajno ali ni erozije spodnjega sloja , ali pa je ta zelo
majhna.

DNK: Običajna kratica za deoksiribonukleinsko kislino, ki tvori
zelo dolge, verigi podobne molekule, ki kodirajo genske informaci-
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je organizma. DNK molekule imajo lahko milijone nukleotidov veza -
nih med seboj. Glej nukleotidi.

Elektron: Majhen subatomski delec, ki se nahaja izven jedra in
nosi negativni električni naboj.

Elitizem: Zavest ali občutek o lastni superiornosti v odnosu na
neko večjo skupino.

Encim: Beljakovinske molekule v živih organizmih, ki pospešu-
jejo spremembe v drugih molekulah, vendar se same ne spremi -
njajo niti uničujejo.

Evgenika: Znanost za izboljšanje človeške rase, ali živalskih pa -
sem, z kontrolo ali eliminacijo reprodukcije posameznikov, ki imajo
nezaželene lastnosti.

Evolucija: Postopen razvoj od preprostega do zapletenega. Iz -
raz se običajno uporablja, da se označi evolucijski razvoj od pre-
prostih organizmov k naprednejšim; primerjaj makroevolucija in
mikro evolucija. Ta izraz se uporablja tudi za nastanek življenja, glej
kemična evolucija, in tudi za postopni razvoj vesolja, in tako naprej.
Običajno ta izraz pomeni, da Bog ni sodeloval, ampak poglej teis -
tična evolucija.

Fanerozoik: Del geološkega stebra nad Kambrijem. Nasproti
Predkambriju ima Fanerozoik obilo fosilov različnih organizmov.

Fotoreceptor: Del celice, celic ali organ, ki zaznava svetlobo. V
primeru vretenčarjevega očesa, so paličice in čepki deli, ki zazna -
vajo svetlobo.

Gen: Osnovna enota dednosti, ki nadzira posebno lastnost. Prav
tako, niz nukleotidnih baz v DNK, ki kodirajo beljakovino, ali prepis
te informacije.

Genetska (genska) koda: 64 kombinacij treh nukleotidnih
baz, ki se nahajajo na DNK (primerjaj kodon), in ki določajo, kat-
era od 20 aminokislin živih organizmov se bo postavila na določeno
mesto na beljakovinski molekuli.

Geološki steber: Vertikalno ali kronološko zaporedje plasti
kam nin, po navadi v obliki stebra, v katerem se od najnižjih in naj -
starejših plasti na dnu, gre k najmlajšim na vrhu. Ta steber lahko
predstavlja lokalno področje ali splošno navpični niz vseh plasti
kam nin v zemlji.

Izomer: Ena od dveh ali več molekul, ki imajo isti tip in število
atomov, vendar imajo drugačno prostorsko ureditev atomov.

Inteligentna zasnova: Koncept, da vesolje kaže objektivno
prepoznavno obliko.

Javno mnenje: Prevladujoče mnenje ali stališče v eni družbeni
skupini.

Kambrij: Najnižje obdobje fanerozojskega obdobja evoluci-
jskega geološkega stebra. To je najnižja enota z obiljem fosilov.
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Kambrijska eksplozija: Izraz, ki opisuje dejstvo, da, medtem
ko se gre navzgor skozi geološke plasti, se večina fosilnih živalskih
vrst nenadoma pojavi popolnoma oblikovano v Kambriju. Izraz se
nanaša na to, kar evolucionisti smatrajo kot "eksplozivni" fenomen
hitrega razvoja.

Katastrofizem: Teorija, da so pojavi, ki so izven naše sedanje
izkušnje o naravi (velike katastrofe) močno spremenili Zemeljsko
skor jo z močnim, nenadnim vendar kratkoročnim dogodkom (do -
god ki), bolj ali manj po vsem svetu .

Kemična evolucija: Kemične spremembe, za katere evoluci -
onis ti domnevajo, da so se zgodile na prvotni Zemlji in proizvedle
prvo obliko življenja.

Kromosom: Nitasta stisnjena oblika DNK, ki se tvori tekom
celične delitve.

Kladistika: Razvrstitev izbrane skupine organizmov po podob-
nostih, še posebej edinstvenih. Za kladogram se pogosto šteje, da
predstavlja evolucijske spremembe, ki so se domnevno zgodile.

Kladogram: Razvejani diagram, ki prikazuje podobnosti in raz-
like znotraj skupine organizmov .

Klasa (klasifikacija): Glej pod klasifikacija-razvrstitev organiz-
mov spodaj.

Klasifikacija-Razvrstitev organizmov: Biologi pogosto upo -
rab ljajo naslednji hierarhijski sistem za razvrščanje organizmov.
Vsaka kategorija pod prvo spada v podkategorijo , ki je nad njo:

Kraljestvo
Kolo (živali) ali Odelek (rastline) 

Klasa-razred
Vrstica

Družina
Rod

Vrsta 
Kontraplošča (paleontologija): Plošča kamnine, ki je bila v

sti ku z drugo ploščo, ki vsebuje fosil, in ki odraža sliko tega fosila.
Kodon: Osnovna enota genetske kode. Vsak kodon je sestavl-

jen iz treh nukleotidnih baz in kodira eno vrsto aminokisline.
Kolo (klasifikacija): Glej pod razvrstitev organizmov spodaj.
Kompleksnost (celovitost): Razmerje med deli, ki so na nek

način povezani eni z drugimi. V tej knjigi smo uporabili ta izraz, ki
označuje zlasti dele, ki so odvisni eni od drugih, da bi pravilno de -
lovali.

Kvantna teorija: Imenovana tudi kvantna mehanika. Ta teori-
ja je še posebej pomembna na atomskem nivoju in vključuje kon-
cepte, da energija prihaja v ločenih enotah in da so nekatere atom-
ske in subatomske interakcije samo statistično predvidljive.
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Kvarki: Domnevno majhni subatomski delci, ki oblikujejo večje
subatomske delce kot so nevtroni in protoni

Medsebojno odvisni - Soodvisni deli: Deli kompleksnih siste-
mov, kot so tisti v atomih ali očeh, v katerih so deli odvisni eden od
drugega, da bi pravilno delovali; primerjaj nezmanjšana komplek-
snost.

Makroevolucija: Domnevne velike evolucijske spremembe v
or ga nizmih, za katere mislimo, da so se zgodile med višjimi klasi-
fikacijskimi nivoji, kot med družinami, razredi, vrstami itd; primer-
jaj mikroevolucija.

Materialistično stališče: Filozofsko stališče, da v resnici obsta-
ja samo materija. Je zelo podobno mehanicističnemu pogledu in na -
rav oslovnemu vidiku.

Mehanicistični pogled: Filozofsko stališče, da je celotna real-
nost sestavljena iz materije in gibanja. Bog ne obstaja. Zelo je
podoben Materialističnemu pogledu in Naravoslovnemu pogledu -
vidiku.

Mikroevolucija: Evolucijski izraz za manjše dedne spremembe
v organizmih na razvrstitveni ravni vrste; primerjaj makroevolucija.

Moč volje: Kontrola vedenja, ki temelji na namernem namenu
ali racionalnem mnenju. Njej je nasprotno impulzivno vedenje, ali
vedenje povzročeno z genetskimi ali drugimi sredstvi, izven oseb-
nega nadzora.

Mutacija: Bolj ali manj trajna sprememba v formuli celične
DNK. To vključuje spremembe nukleotidnih baz, spremembe v po -
ložaju genov, odpravi ali podvajanje genov in prenos tujih zaporedij
v celico.

Naturalistično stališče: Filozofski pogledi, ki dopuščajo le na -
rav ne pojave, s čimer se izključi nadnaravni del realnosti. Bog ne
obstaja. To je zelo podobno materialističnemu in mehanicističnemu
pogledu.

Naravoslovna evolucija: Evolucija, ki izključuje Boga. Je v
nas protju s Teistično evolucijo (primerjaj), ki dopušča Boga, kjer je
to potrebno.

Nedavno Stvarjenje: Ideja, da je Bog ustvaril življenje pred
ne kaj tisoč leti, hitro v šestdnevnem obdobju, kot je prikazano v
Svetem pismu.

Neokatastrofizem: Izraz se uporablja za označevanje nove
vrs te katastrofizma, ki predlaga več večjih katastrof, v dolgih geo -
loških obdobjih, za razliko od klasičnega katastrofizma, kateri je za
glavni dogodek smatral Noetov Potop.

Neutron: Eden izmed glavnih subatomskih delcev v jedru ato -
ma. Je nekaj večji od protona in brez električnega naboja .

222



Nevretenčarji: živali, ki nimajo hrbtenice. Primeri so: spužve,
črvi, morske zvezde, meduze, polži in lignji.

Nezmanjšana kompleksnost: Kompleksnost, v kateri so raz -
lič ne komponente vse nujno potrebne za pravilno delovanje; pri -
merjaj Soodvisni deli.

Nukleotid: Osnovna enota dolgih DNK in RNK molekul, ki je
ses tavljena iz baze, fosfata in molekul sladkorja.

Nukleotidna baza: Glej Baza (DNK, RNK).
Narava naproti vzgoji: Izraz se uporablja za opis spora o tem,

ali je narava (geni) ali vzgoja (kulturna sredina) najpomembnejša
v oblikovanju družbe.

Naravna selekcija: Proces, s katerim organizmi, ki so najbolj
pri lagojeni preživijo one manj prilagojene, zaradi tekmovanja med
organizmi ali prilagoditve okolju. Glej Preživetje najbolj prilagod lji -
vih.

Optični izomeri: Izomeri (glej Izomeri zgoraj), ki so zrcalna
slika eni drugim in vrtijo svetlobo v nasprotnih smereh .

Organsko juha: Domnevna tekočina podobna juhi, ki se menda
nahaja na zgodnji zemlji, in vsebuje različne organske spojine, ki so
nazadnje proizvedle prvo življenje.

Prenosni RNK: Kratek niz RNK, ki pripenja posebno vrsto ami -
no kisline na pravo mesto, medtem ko se beljakovine sestavljajo v
ribosome.

Paleontolog: Tisti, ki je specializiran za raziskave fosilov.
Parakonkordanca: Velika praznina v sedimentnih geoloških

plas teh, kjer so plasti nad in pod to praznino paralelne druga z
drugo, njo pa predstavlja ravni kontakt ali pa sploh ni vidna.

Paradigma: Široko sprejeta ideja, ki za nekaj časa nudi prostor
za raziskave in predlaga rešitve za skupnosti praktikov.

Predkambrij: Del geološkega stebra, ki leži pod Fanerozoikom,
ali Kambrijem, najnižje velike enote Fanerozoika. Za Predkambrij za
razliko od Fanerozoika, je značilno malo fosilov, predvsem mikros -
kop skih organizmov.

Preživetje najbolj prilagojenih: Koncept, da zaradi konku ren -
ce organizmi, ki so superiorni ali najbolj prilagojeni svojemu okolju
preživijo te inferiorne-šibkejse. Glej Naravna selekcija.

Prekinjeno ravnovesje (prekinjeni ekvilibrij): Evolucijski
mo del, ki predpostavlja, da vrste ponavadi obstajajo tekom dolgih
časovnih obdobij brez sprememb, vendar so včasih "prekinjene"
(punktirane) s kratkimi obdobji hitrih sprememb.

Progresivno stvarjenje: Ideja, da je Bog ustvaril vse napred -
nejše organizme v daljšem časovnem obdobju.
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Proteini-beljakovine: Velike organske molekule, sestavljene
vča sih iz več sto aminokislin. V živih organizmih obstaja več tisoč
različnih vrst proteinov-beljakovin.

Proton: Eden izmed glavnih subatomskih delcev v jedru atoma.
Je malo manjši od nevtrona in nosi pozitiven električni naboj.

Paličica: Podolgovata fotoreceptorska celica v mrežnici
vretenčarjev, občutljiva je na nejasno svetlobo, ne pa tudi na
različne barve svetlobe; primerjaj z Koki.  

Racionalen-razumski: Značilen po tem, da je zasnovan na ra -
zu mu, smiseln in zdrav; tj. ni neumen ali nesmiseln.

Rod (klasifikacija): Poglej pod klasifikacijo organizmov.
Relativnost: Teorija v fiziki, ki priznava univerzalni značaj svet-

lobe in relativno razmerje prostora in časa, itd, glede na gibanje
opazovalca.

Religija (vera): Verovanje v nadrejeno osebno Bitje, ki si zas -
luži poslušnost in služenje. Obstajajo številne druge definicije, ven-
dar je to razumevanje najpogostejše in je bilo uporabljeno v tej
knjigi. Religija se včasih dojema kot nekaj, čemur je nekdo pos ve -
čen, kot so to moralna načela ali celo posvetne ideje, kot je zna -
nost.

Renesansa: Zgodovinsko obdobje v Evropi v 15. in 16. stoletju,
ko je po Srednjem veku prišlo do oživljanja v umetnosti in knji žev -
nosti. Po tem obdobju so sledile Reformacija in moderne znanosti.

Resnica: Tisto kar je resnično, realnost, svoboda pred zmoto.
Včasih se uporabi izraz končna realnost, da se opiše absolutna res -
nica, nasproti temu, kar se osebno verjame, ali osebno sprejema
kot resnica, toda kar je lahko narobe. V tej knjigi, če ni drugače na -
vedeno, uporabljamo izraz resnica v smislu končne realnosti.

Resonanca (kvantna mehanika): Kombinacija ugodnih de -
jav ni kov, kot so energija in kraj delovanja, ki daje prednost določeni
jedrski reakciji. 

Ribosomi: Kompleksni delci v celicah, sestavljeni iz različnih be -
ljakovin in RNK. V teh delcih se aminokisline sestavljajo v belja ko -
vine s pomočjo formule, ki prispe iz DNK.

RNK: Skupna kratica za ribonukleinske kisline. Dolga veriga
nuk leinskih kislin podobna DNK, vendar vsebuje ribosome sladkorja
in malo drugačne baze. Glej DNK, Nukleotid in Baza.

Stvarjenje: Ta izraz ima več pomenov. V tej knjigi, se nanaša
na posebno dejanje Boga, ki uvaja nekaj v obstoj- kot vesolje, živl-
jenje in zavest, itd Za nekatere bolj specifične uporabe, glejte Ne -
dav no stvarjenje, Progresivno stvarjenje .

Sekularno (posvetno): Nekaj, kar se ne nanaša na vero ali
versko prepričanje.

Svobodna volja: Moč, da delujemo v skladu lastno izbiro.
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Sodobna sociobiologija: Študija o razvoju socialnega vedenja
pri živalih, vključno z ljudmi.

Spontani nastanek: Koncept, da žive oblike izhajajo iz nežive
snovi-materije.

Sorodstvena selekcija: Predpostavka, da se z žrtvovanjem
las tnega Življenja, da bi rešili življenja več bližnjih sorodnikov, lah -
ko reši lastne vrste genov, saj imajo sorodniki ponavadi podobne
gene.

Subatomski delci: Deli atomov, kot so elektroni, protoni, nev -
tro ni, kvarki, in tako naprej. 

Supernova: Zvezda, ki nenadoma eksplodira, manifestira velik
in začasen sijaj.

Sodobna znanost: Znanost zadnjih pet stoletij, za katero je
zna čilna objektivnost, eksperimentiranje in matematika. V novej -
šem času jo karakterizira tudi naturalistična (materialistična) filo-
zofija.

Temni (srednji) vek: Izraz se uporablja za opis slabe komuni -
kacije in usklajevanja intelektualne dejavnosti v Evropi v stoletjih
pred t.i. obdobjem "oživitve učenja." Ta oživitev učenja, ki se ime -
nu je tudi Renesansa je trajala od 14. do 16. stoletja. Sledila ji je
sodobna znanost. 

Transportna RNK: RNK, ki prenaša informacije iz DNK v jedro
celice v ribosome.

Teistična evolucija: Evolucija, ki vključuje Božje ukrepe, zlasti
za pomoč pri težjih problemih evolucije, kot je nastanek življenja in
Kambrijska eksplozija. 

Uniformizem: Koncept, da se geološki procesi v preteklosti niso
razlikovali glede hitrosti in vrste v odnosu na to, kar se sedaj opaža
na zemlji. Lahko se izrazi kot "sedanjost je ključ prihodnosti."
Primerjaj s Katastrofizem.

Veliki pok - Big Bang: Posebna eksplozivna singularnost, za
ka  te ro evolucionisti domnevajo, da se je zgodila na začetku vesol-
ja, in ga spremenila od drobcenega delca v vesolje, ki se širi.

Vretenčarji: Živali s hrbtenico. Mednje spadajo ribe, dvoživke,
plazilci, ptice in sesalci.

Vprašanje Boga: V tej knjigi, se to posebej nanaša na vprašan-
je, ali Bog obstaja ali ne.

Vrsta-Tip: Podobni organizmi, ki se dejansko ali potencialno
križajo. Glej tudi pod Klasifikacija - razvrstitev organizmov. 

Zavedanje: Osebna zavest, ki jo imamo o tem, da obstajamo.
Zgodovinska znanost: Vrsta znanosti, ki je manj objektivna, in

jo je težje preveriti. Pogosto vključuje pretekle dogodke, ki se ne
mo rejo ponoviti, in s tem oznaka "zgodovinska". Zgodovinska zna -
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nost je v nasprotju z eksperimentalno znanostjo, kjer se test lahko
zlahka ponovi.

Znanost: Proučevanje dejstev in interpretacij narave. Nekateri
izključujejo iz sklepov znanosti možnost, da obstaja Bog, ki je ak -
tiven v naravi, vendar je naloga te knjige ta, da je takšno izklju če -
vanje omejujoče in lahko ovira odkrivanje resnice o naravi.

Znanost brez dejstev: Znanstveni zaključki, ki temeljijo na
ugi banju namesto na dejstvih.
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