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ВЪВЕДЕНИЕ

Има ли човешкият живот смисъл и цел? Съществува ли Бог? Ако съ-
ществува, защо има толкова страдание? И нима науката не дава доволно
адекватни отговори и без намесата на Бог? Такива въпроси не дават спо-
койствие на нашите най-дълбоки мисли докато търсим отговори за нашия
произход, нашите цели и крайната ни съдба. Малцина са в състояние да
игнорират тези объркващи загадки, които се появяват отново и отново,
докато размишляваме с удивление за тайните на нашето съществуване.
Въпросът за съществуването на Бог („Има ли Бог?”) никога не е преста-
вал и винаги ще прождължи да го има. 

За щастие, като става въпрос за произхода му, не всичко е предполо-
жение.  През последните години, учените направиха такива забележи-
телни и прецизни  открития за съществуването на света, че е трудно да
си представим  възникването му от само себе си. По всичко изглежда, че
един много разумен и  проницателен Бог е проектирал детайлите на пре-
красната Вселена, която ни заобикаля.

Някои учени, веднага ще кажат, че науката не може да разглежда въ-
проса за  Неговото съществуване, защото науката и Бог представляват от-
делни сфери на мисълта. За съжаление такова научно становище, налага
ограничена перспектива, за намирането на обективната истина. Науката
никога не ще може да стигне до истината за Бог, докато го изключва от
сферата на своите изследователски интереси. Ако науката иска да намери
отговори на нашите най-дълбоките въпроси, то тогава тя трябва да излезе
от затворения кръг на секулатизма, в който се намира в момента. Науката
трябва да бъде отворена, за това че Бог съществува, а не да го изключва,
като нещо, което принадлежи в друга област на изследванията.

Тази книга се доближава до въпроса за съществуването на Бог, с
идеята, че науката трябва да остави фактите от природата да ни водят, не-
зависимо накъде. Тя често се впуска в разни спекулации и хипотези, за
съществуването на други вселени, различни от нашата и живот създаден
от само себе си.  За да бъде последователна, тя трябва да бъде гъвкава и
да приеме и изследва възможността за съществуването на Бог. Такава от-
кровеност е важна, в случай, че Бог наистина съществува.

Интересно е, че по въпроса за съществуването на Бог, пионерите на
съвременната наука Кеплер, Галилео, Бойл, Паскал, Линей и Нютон
включват Бог в своите научни мирогледи. Те често говорят за Него и за
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тях научните им открития са по законите, които Бог е създал. Тези инте-
лектуални колоси показват как науката и Бог могат да работят заедно, из-
учавайки природата. От тогава, пътищата на науката и Бог се разделят,
като днешната наука по същество игнорира Бога. Някои учени са сери-
озно притеснени, че религията, превземайки обществото, може да я за-
трудни. Различаващи се от тяхното мнение изследователи и други
„академици” пък проявяват постоянен научен интерес към темата за Бога.
Това се дължи на последните значителни открития във физиката и слож-
ните биохимични процеси на живите организми, подкрепени с точни на-
учни стойности. Направените констатации предизвикват сериозни
съмнения, по отношение на случайното възникване на живота на Земята,
както и във връзка с нашето съществуване в природата без участието на
Бог.

Настоящата книга обширно застъпва тази тема, която съществено под-
крепя и обосновава доказателствено тезата, че Бог съществува. Защото
най- значимите предизвикателства пред Божието съществуване са дошли
от областта на науката, като дискусията се фокусира основно върху на-
учните теми. За да може обикновения читател да оцени констатациите и
заключенията на науката, съм включил няколко обяснения, за това, как
учените правят откритията си, като се обръща специално внимание на
данните свързани с въпроса за съществуването на Бога.

Книгата започва с кратък исторически преглед, който изненадва с
факта, че четири от десет учени в САЩ, вярват в личен/собствен/ Бог,
който отговаря на техните молитви. Парадоксът е, че много малко от тях
биха  публикували  в научни списания и учебници вижданията си за Бог.
Това, в което много учени вярват и това, което те публикуват с някаква
научна позиция, може доста да се различава. Затова, в тази книга се об-
съждат редица ключови въпроси, свързани с наличието на Бог. Тя
включва сложната организация на материята на Вселената и прецизната
сила на физиката. След това следват редица биологични теми, включи-
телно зараждането  на живота, генетичния код и сложни структури, как-
вито са окото и мозъка. След това се разглежда проблема с еволюцията,
като се анализират данните от намерените вкаменелости. Оказва се, че
дълги геоложки периоди не съдържат доказателства, потвърждаващи
предполагаемата теория за еволюцията.   

В последния трети дял от книгата, се разглеждат интригуващи въ-
проси, във връзка с това, че има толкова много факти, които доказват, че
Бог съществува и въпреки всичко това, което е очевидно, учените все още
мълчат и не говорят за Него. Този въпрос е първостепенен от гледна точка
на социологическата сила на доминиращите идеи, каквато е еволюцията,
изключителността и елитизма на едно много мощно научно лоби. Заклю-
чението на книгата е, че науката дава множество сериозни доказателства,
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за съществуването на Бог. Остава надеждата, учените да допуснат Бог да
участва в научните перспективи, както е било и с пионерите на съвремен-
ната наука.

Тази книга се занимава с два силно контрастиращи светогледа . От
една страна са хората, които ограничават реалността,  това което наблю-
дават в природата, за тях е всичко, което съществува. Тяхното мнение се
препокрива с нагласата, че няма Бог. Други смятат, че е налице трансцен-
дентна реалност, зад онова, което е просто и очевидно. За тях, съществу-
ването ни има върховен  смисъл, съществува Бог, който ни е проектирал
- включително и фактори като нашето съзнание, разбиране, загриженост
за другите и чувство за справедливост. С други думи, в реалността съ-
ществува нещо повече от обикновена, видима материя, което осмисля на-
шето съществуване. Който и от двата подхода да приемем, той има дълбок
ефект върху нашия мироглед и лична философия. Този дебат има за цел
да покаже, че наличието на въпросните две противоположни мнения е
несъстоятелно и ненужно. От данните, с които разполагаме в момента,
можем да стигнем до заключението, че само един разумен и трансцеден-
тен Бог е в основата на всички забележими с просто око сложности и де-
тайли на Вселената, която ни заобикаля.

Дали тази книга е обективна? Дали е безпристрастна? За съжаление
отговорът и в двата случая е НЕ. Кой може да претендира за пълна обек-
тивност? От друга страна съм се постарал да бъда справедлив по отно-
шение на данните, обръщайки специално внимание на най-добрите от
тях. Приканвам читателя, да направи своите изводи въз основа на налич-
ната информация, а не само върху общоприетите изводи. Тази книга не е
само проучване на преобладаващите тълкувания. Някои заключения не
са в съответствие с официалната позиция на науката. Ако искаме да под-
обрим приетите възгледи, трябва да сме готови да избягаме от тях.

Някои думи в текста на книгата, като истина, наука, религия, Бог, ево-
люция и Сътворение са много важни за диалога, но имат различно изпол-
зване и значение. Хубаво е читателя да използва речника в края на тази
книга, за да разбере значението на думите, които се използват в диску-
сията. В някои случаи съм направил специални разяснения в самия текст.

След повече от 50 години, занимаване с противоречието между рели-
гията и науката много добре разбирам, как  въпроса за мирогледа опред-
еля емоционално заредената човешка философия. Също така ми е ясно,
че на някой моя подход ще е неприятен, за което съжалявам. Ние всички
имаме много да учим един от друг, и затова искам да призова тези с раз-
личната гледна точка да комуникират и да допринасят, за общия фонд в
знанията на човечеството.

Ариел Рот
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ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ГОЛЕМИЯ БРОЙ ЦИФРИ!

Наясно съм, че някой от вас не обичат числата. Аз самия съм оча-
рован от тях, но се опитвам да ги сведа до минимум. От време на време
ми се налага да използвам някои големи цифри. За по – бързо сравне-
ние, вместо да пиша тези дълги числа, аз просто използвам общата
конвенция, с помощта на малък горен номер след числото 10, за да се
посочи броя на съдържащите нули. Ето илюстрация към тази система:

101  =  10
102  =  100
103  =  1,000  =  хиляда
104 =  10,000
105 =  100,000
106   =  1,000,000  =  милион
107   =  10,000,000
108 =  100,000,000
109   =  1,000,000,000  =  милиард
1010 =  10,000,000,000
и т.н.

Малкото горно число показва, колко пъти се  умножава числото 10
само по себе си, и броя на нулите, когато числото се пише по обикно-
вен начин. Това облекчава читателя да не брои многото нули и да
прави по – лесни сравнения. Например: бързо се вижда, че числото
1019 има две нули повече от 1017 (да не се броят изписаните нули).  

В тази система трябва да се обърне внимание, че всяка нула озна-
чава, че броя е  умножен по 10. (Всяка нула в тази система, показва
броя умножен по 10.)  Следователно: 103 (1,000) е 10 пъти по – голямо
от 102 (100); подобно 107 (10,000,000) е 1000 пъти по – малко от чис-
лото 1010 (10,000,000,000).  
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Неуморим
Дълбоко ангажиран с религията, той пише подробно за библейските

пророчества на Данаил и Апокалипсиса. Член е на комисия, която из-
гражда педесет нови църкви около Лондон и  помага Библията да стигне
до бедните.2 Кой всъщност е той? Бил ли е свещеник, теолог или мисио-
нер? Не е никой от тях. Според много хора, той е най-великия учен на
всички времена. Това е Исак Нютон, един от основоположниците на съв-
ременната наука, надрастнал умовете на своето време. Животът му се от-
личава с дълбока почит към Бога, наред с безпощадната отдаденост към
задълбочено научно изследване. 

Исак Нютон (снимка 1.1) е роден в Англия през 1642 година. За съ-
жаление баща му почива три месеца по-рано. Той се е родил преждевре-
менно и е бил толкова малък, че е могъл да се побере в съд от един литър.
Парадоксално е, че от едно необразовано и посредствено семейство, про-
излиза доайен във философията за своето време. Неговият баща, не е бил
беден, но се говори, че не е могъл дори да се подпише.  Детството на Исак
е мозайка от преживявания, характеризиращи се с ненаситното му жела-
ние да направи най-добрия дизайн на всички видове механични устрой-
ства, като хвърчила и слънчеви часовници. Обича книгите, има  малко
приятели и  предпочита  науката пред общуването. Не винаги е бил раз-
биран и оценяван. Когато напуска своя дом и се записва да учи в универ-
ситета в Кеймбридж, слугите му се присмиват и коментират иронично,
че от него нищо не става, а камо ли да учи.3 Известен като неуморим,4

интензивно работи сам върху различните си проекти, забравяйки поня-
кога да се храни и спи.

В Кеймбридж, Нютон веднага се отличава и бързо става известен на
всички във факултета. Изпраща на Кралското дружество в Лондон, нов
вид рефлекторен телескоп, който самия той е направил (фигура 1.2).
Предизвиква голяма сензация и ентусиазъм и скоро привлича вниманието
на водещи астрономи от Европа. Малко след това, Нютон изпраща на
Кралското дружество старателно подготвени документи, за свойствата на
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Може ли един учен да 
вярва в Бог?

„Науката без религия е куца, религията без наука е сляпа.”1

Алберт Айнщайн



светлината и цветовете, които са също подобаващо оценени. Сдържан е
в представянето на новите си идеи и в повечето случаи минават години
до запознаване на другите с проектите му. Дава  гласност, на малко неща
от неговата работа „но всяка част е неразрушим паметник на неговия
гений”.5

С впечатляващото си появяване, младия, неопитен и много успешен
учен, за кратко време успява да разбие митовете на старата гвардия учени.
Стига се до много противоречия по между им, за които в последствие
историците пишат. Нютон знае, че е техен враг. След толкова отдадени
години на неговите открития, му е трудно да бъде търпелив с тези, които
не приемат и не разбират неговите идеи и открито им се противопоставя.

Популярен и дълъг е конфликтът между Нютон и Робърт Хук - куратор
на експерименти в Кралското научно общество (Royal Society). Хук не е
обикновен учен. Той е на границата на гениалността. Освен това той е
написал трактата „Micrographia”, засягащ темите за светлината и
оптиката. Хук е считал себе си за безспорен авторитет и е имал лошия
навик да твърди, че е стигнал сам до голяма част от своите открития.
Когато, Кралското дружество започва да дискутира идеите на Нютон, Хук
бърза да изтъкне, че повечето от тях са отбелязани в неговата „Micro-
graphia”. Нютон, който не е там, а в Кеймбридж, изтъква, че по-голяма
.

Снимка 1.1. Портрет на Исак Нютон от
Годфри Нелър, 1689 година.

Снимка 1.2. Телескопът, конструиран
от Исак Нютон, подарен на Кралското
научно дружество през 1671 година.



част от идеите на Хук, за светлината идват от известния френски учен и
философ Рене Декарт. Хук, сниходително се отнася към Нютон, обява -
вайки го за новак и му препоръчва да се занимава с телескопи и да остави
поле за експерименти относно светлината на онези, които вече са
разработили задоволителни концепции.6

Спорът е ожесточен. В Лондон се провеждат тайни срещи на водещи
интелектуалци, на които се обсъждат идеите на Нютон. Същевременно
Хук предполага, че Нютон е възприел някой от неговите идеи.7 Един от
спорните въпроси е въпросът за естеството на светлината, който до
известна степен, остава нерешен и днес, както и  причината за различните
цветове на светлината. Нютон, който извършва множество експерименти
на тази тема, бързо обявява аргументите на Хук за невалидни. Споровете
продължават години, чак до смъртта на Хук. 

„За Хук,”  както обобщава един историк, „Нютон е сериозен съперник,
а за Нютон, Хук е нетърпимо досаден, страхлив чакал, неспособен да се
изхранва сред лъвовете”.8

И други преди Хук са се противопоставяли на идеите на Нютон за
светлината.

В Европа, стар йезуитски учител от Лиеж, Белгия, който нарича себе
си Линус, оспорва идеите на Нютон за цветната светлина. Той експе -
риментира с призми, също като Нютон и смята, че различните цветове
на светлината са причинени от облаци в небето. Когато Линус споделя
идеите си с Кралското дружество, Нютон отвръща с инструкции, за това
как да се проведе решаващия експеримент, който ще реши спора,
призовавайки Кралското общество да го осъществи. Допълнителна
кореспонденция от Лиеж сочи, че Линус умира, но негов верен ученик
John Gascoines (Джон Гаскойн) е готов да продължи борбата срущу
Нютон. Предположенията, че Нютон извършва експеримента си само
веднъж звучат невежо и показват повърхностното познаване на неговата
задълбочена дейност, от страна на опонентите му в Лиеж. Решаващият
експеримент, който той предлага, най-накрая се провежда в Кралското
дружество в присъствието на Робърт Хук и както вече се досещате, той
съвсем  не остава въодушевен от неговия изход.9 Резултатите са точно
такива, каквито Нютон предсказва. Предполага се, че възраженията от
Лиеж ще затихнат, но това не се случва. Един друг професор -  Антъни
Лукас, продължава битката срещу Нютон, но скоро става ясно, че двамата
представляват две значително различни нива на обективност. Накрая
Нютон категорично отказва да води кореспонденция с Лукас.

Още по-известна е битката между Исак Нютон и Готфрид Лайбниц в
оспорване на това, кой пръв е открил сложните математически системи
за смятане (интегралното смятане). Това не е само една обикновена война
между двама опоненти, тя придобива международни размери. Немецът
Лайбниц има свита от поддръжници в Европа, които му преписват това



откритие, в Англия Кралското дружество лоялно подкрепя Нютон, като
изобретател. Двамата се обвиняват един друг в кражба на системата за
интегралното смятане. Тази загадка, е подложена на продължителни из-
следвания и изложения в тогавашните писания, тя е сложна и силно ин-
тригуваща, но и липсват няколко фактически данни, които биха
позволили окончателното и решаване. Като цяло учените са на мнение,
че най-вероятно и двамата са открили интегралното смятане, независимо
един от друг,10 Нютон преди Лайбниц, но Лайбниц пръв публикува от-
критията си; и символите за смятане, които използваме до ден днешен в
часовете по математика. По време на разправата застъпниците на Нютон,
обвинява Лайбниц, че пренебрегва писмо, което е получил от Нютон,
предлагащо интегралното смятане. От друга страна има отправено обви-
нение, срещу Нютон, че е оказал въздействие спрямо Кралското дру-
жество, за да получи потвърждение, че неговата система предхожда тази
на Лайбниц. Нютон е бил президент на тази престижна организация през
последните 24 години от живота си, през които враждата се разраства.
Във връзка с математическия анализ на Лайбниц, Нютон е на мнение, че
за откривател се счита този, който пръв е открил нещо, а не този, който
го открива след това.

Исак Нютон с право може да бъде обвявен за отшелник, особено през
младите му години и въпреки, че се отдръпва от конфронтации, не се по-
колебава да използва своя интелект и положение, за да сведе до минимум
работата на тези, които му се противопоставят. Както може да се  пред-
положи, в него има и добра страна. Когато полубрат му се разболява от
злокачествена треска, майка му го кърми за здраве, но впоследствие и тя
самата се разболява. Когато разбира за това, Исак напуска Кеймбридж и
бързо отива вкъщи да се грижи лично за нея. Един от неговите роднини
споделя, че Исак се грижи за нея денонощно, използвайки своята сръч-
ност в ръцете, с която е известен, за да облекчи болката и.11 Но всичките
му усилия, не успяват да преборят болестта и майка му умира. Въпреки,
че семейните им отношения са обтегнати, заради втория й брак, той се
оказва верен и съвестен син. За да изпълни волята и, той я погребва до
своя баща, който никога не е виждал. Нютон, който е сдържан в публи-
куването, в крайна сметка обявява публично резултатите от своите дъл-
гогодишни проучвания в труда си „Principia”,12 който е приветстван като:
„вероятно най-великото събитие в историята на науката – със сигурност
най-голямото през последните години”,13 освен това, „ никой  човек не
може да оспори оригиналността и силата на този труд. Нютон става при-
знат герой на научната мисъл и несъществува никой, който да пресече
меч с него.”14 Значението на тритомната „Principia”, е че той въвежда без-
прецедентно много високо ниво на наблюдателната и математическа стро-
гост на науката, като по този начин драстично повишава зачитането на
тези проучвания. Нютон поставя много здрава основа на науката, откол-
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кото тя е имала в миналото. „Principia” съдържа математически дедукции,
обхващащи теми като: гравитацията, небесната механика, комети, луната,
приливи и отливи, движение на течности и законите свързани с тях. Не-
говите изследвания, нанасят смъртоносен удар на популярната космоло-
гична система, разработена от големия френски математик и философ
Рене Декарт, който е известен с израза: „Мисля, следователно съществу-
вам.” Декарт приема, че планетите се движат посредством действието на
въртящи се вихри в етер или среда, които се простират по цялата Вселена.
Точното изчисление на Нютон за гравитацията, в което детайлно е пока-
зан конкретния модел на ротация на планетите, елиминират нуждата от
идеите на Декарт. На края на второто издание на „Principia” Нютон добавя
някой заключителни изводи под заглавието „General Scholium”. И тук
наяве излиза неговия религиозен плам, защото смята, че Бог е Творец,
коментирайки, че: „ Тази красива система на слънцето, планетите и ко-
метите, могат да се появят само с намерението и господството на инте-
лигентно и мощно Същество.15

Впоследствие Нютон публикува резултатите от дългогодишните си
изследвания върху светлината и оптиката. Един ден, като се връща от
Параклис в Кеймбридж, вижда че една свещ е предизвикала пожар и
изгарят почти готовия му ръкопис и много други ценни документи. След
тази загуба той не е бил на себе си близо месец. Някой описват това като
психологически срив, а други не са съгласни и напълно отхвърлят това.16

Всички подробности около живота на този гений са били под изклю -
чителен контрол и спекулации.17 Повече от десетилетие след пожара, той
най-накрая публикува своите изследвания за светлината под заглавието
„Оптика” (”Opticks”) Научния историк Уилям Дампиер коментира: „За -
ради работата му върху  „Оптика”, Нютон се нарежда в челната редица
от учени, дори нищо друго да не е правил.”18 „Оптика” заслужено се
издава в три английски, две френски и две латински издания.

Нютон получава много почести и отличия. В Кеймбридж математи -
ческите му възможности, му носят титлата Лукасов професор по матема -
тика. Когато се  премества да живее в Лондон е назначен за управител на
Монетния двор (Master of the Mint) и се включва в много граждански
организации (стр.15). Френската академия на науките, го избира за свой
член, а кралица Ана му дава титлата рицар и така става сър Исак Нютон.
Волтер (Voltaire), един от най-големите френски лидери в подкрепа на
прогреса и толерантността, лично се запознава с Нютон. Възхитен от
него, той коментира: „ ако всички гении на земята се съберат на едно
място, той трябва да е техен водач.”19 Век по-късно, известния френски
математик и космолог Лаплас (Laplace), изказва мнение, че плодотворната
работа „Principia” на Нютон, „има превъзходство над всичко, което е
сътворил човешния ум”.20 Малко след това, при номинирането на най-
важните личности през изминалото хилядолетие, „Time” избира Нютон,
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за личност на 17 век.21 Няма съмнение, че Исак Нютон е един от най-
великите умове на всички времена.

Освен превъзходната му научна проницателност, Нютон е дълбоко
вярващ и това има значително влияние, когато се разглежда отношението
между Бога и науката. Той неодобрява недоверието в Бога, твърдейки че:
„Атеизмът е толкова безсмислен и омразен за човечеството, затова, никога
не е имал много учители.”22 Нютон недопуска никакво лекомислие в
негово присъствие, по отношение на религията и остро го критикува.23

Докато повечето учени на своето време са вярвали в Бог и обичайна им
практика е била да се обръщат към Него в своите научни работи, то
Нютон се отличава със задълбочени изследвания на религиозни теми и
дълбока набожност. Той остава след себи си изумителен брой творби, от
които най-малко една трета са свързани с религиозни тематики. 

Нютон, особено се интересува от библейските пророчества и изучава
всички подходящи материали, до които има досег – написани на гръцки,
арменски, латински или иврит. Той прави дълъг списък с различни интер -
претации. Обръща специално внимание на връзката между библейските
пророчества и историята и преди неговата смърт подготвя ръкопис с
тълкуването на историческите дати. Те са били необходими да се уста -
нови правилната отправна точка между пророчествата и историческите
данни. Ръкописът е публикуван след смъртта му под заглавие:
„Изменената хронология на древните царства” („Chronologies of Ancient
Kingdoms Amended”). Особено са привлекли интереса му две пророчески
книги: Библията (и по-точно книга на пророка Данаил) и Апокалипсиса
(Откровението). В изучаването им, той използва аналитичния подход, с
който изучава и природата. Разработва и серия от петнадесет: „ Правила
за тълкуването на думите и езика в Библията.”24 Нютон тълкува про -
рочествата в тези две книги, като откровение на световната история и
много от днешните интерпретации на библейските книги, са подобни на
неговите. Няколко години след смъртта му, неговите изследвания в тази
област са публикувани под наименованието: „Наблюдения върху проро-
чествата на Даниил и Откровението на Йоан” („Observations upon the
Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John”).25 Той също пише за
живота на Христос и на други религиозни теми, понякога показва голяма
независимост в богословското си мислене, като например: отхвърляне на
традиционното християнско учение, за триединството на Бога. Вярва на
това, което се казва в Библията и особено, че всички народи са произлезли
от Ной и че Бог ги е сътворил, според своите Десет заповеди.26 Нютон е
имал неопределимо желание да опознае Бог, затова изучава природата му
и Светото писание. 

Нютон също така изучава и пише подробно за алхимията. Той е напъ -
лно запознат с алхимичната литература на своето време и се доближава
със същата аналитична нагласа и към други теми близки до нея.
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Някои шарлатани допринасят за лошото име на алхимията, като правят
опити да превърнат базов елемент в злато, но по времето на Нютон, бла -
годарение на добрата работа на Робърд Бойл (Robert Boyle), алхимията
маха своето мистично наметало и се превръща в авторитетна и уважавана
наука. Според някои, Нютон е мистериозна личност, заради неговите
алхимични занимания, което не съответства на рационалния му подход
към физиката, математиката и Библията.

За него представляват интерес мистичните въпроси, на които алхи-
мията не отговаря в същността си и той търси тяхното експериментално
потвърждение именно в областта на физката.27 Аурата на религиозния
плам, който се разпалва, около Нютон, му донася много почитатели. Един
известен французин се опитва да създаде църква посветена на него. Друг
негов сънародник, остро критикува Англия, затова, че не зачита божест-
веността на Нютон. Освен това, настоява календара да бъде преразгледен,
считано от датата на раждане на учения и църквата да се построи в род-
ното му място.28 Математикът Фасио дьо Дюилие (Fatio де Dullier), роден
в Швейцария, който е добър приятел на Нютон,  отразява в писмата си
неговата духовна дълбочина и влияние. Когато се разболява и усеща края
си, в последното си писмо, Фасио пише: „Благодаря на Бога, че имам мир
в душата си, причината заради което си ти”.29

Самият Нютон е погребан между други велики англичани в уважава-
ното Уестминстърското абатство. Парадоксално е, че около век и поло-
вина по – късно Чарлз Дарвин (Charles Darwin), който има много по -
различни идеи за Бога, е погребан на същото място, само на няколко
крачки от Нютон. След като посетих  гробовете на тези две гигантски на-
учни икони, не мога да не се замисля, за контрастиращите наследства,
които всеки от тях двамата е дал на света. Тази разлика е в основата на
голяма част от книгата в следващите глави. 

За Нютон Бог, не е обикновено понятие. Той таи дълбока почит към
Него и споделя: „ Това Същество управлява всички неща, но не като ду-
шата на света, а като Господар над всичко....Върховният Бог е същество,
вечно, безкрайно, абсолютно перфектно”.30 Нютон приема Бог като едно
много лично Същество, което ни обича и ние трябва да го обичаме и ува-
жаваме. Усеща се неговата проста искреност, когато той настоятелно при-
зовава: „ Ние трябва да вярваме, че Бог е единен и върховен Монарх, от
който  да се страхуваме, да му се подчиняваме, да спазваме неговите за-
кони, да му отдаваме почест и слава. Необходимо е да вярваме, че Той е
баща, от когото всичко произлиза, който обича своя народ, както и своите
деца, в замяна и те да го обичат и да му се покоряват като да им е Баща.”31

Исак Нютон, най-много от всички спомага, науката да стъпи на здрава
основа. Прави го чрез прилагането на много строги стандарти за неговите
изследвания и публикации. За някой може да звучи парадоксално, че един
от най-добрите учени в света е силно религиозен човек. Животът на
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Нютон, ясно илюстрира, как  висшата наука и вярата в Бог, могат да бъдат
съвместими.

Нютон не е сам 
Нютон е живял в много тежко време от историята на науката. Това е

времето, когато съвременната наука се освобождава от оковите на старите
традиции. Наблюдението, експериментирането и математическия анализ,
започва да заменя философската догма, период който понякога с право
са наричали „тъмните векове”. Нововъзникващият Ренесанс, известен
също като: „възраждането на живота.”, създава атмосфера на интелектуа-
лен смут. Водещите учени, след този период, са пионерите на съвремен-
ната наука, също като Нютон те категорично подкрепят Бог като Създател
на всичко. Принципите на нашата съвременна наука, възникват в рамките
на една интелектуална матрица, в която Бог е доминираща фигура.

Йоханес Кеплер / Johannes Kepler/ (1571-1630г.), който работи в Прага,
се нарежда сред водещите учени на всички времена. Той показва, че пла-
нетите се движат около Слънцето в овална форма, а не в кръгла. Много
вещ в математиката, той развива три принципа, известни като закони на
Кеплер, които са свързани с движението на планетите. Тези принципи са
почти непроменени и до днес. Подобно на известния италиански астро-
ном Галилео (Galileo) (1564-1642г.), Кеплер вижда строга връзка между
Бога и математиката. Той е мотивиран в неговото проучване да се намери:
„математическата хармония, в ума на Създателя.”32 Както и Нютон, той
също пише за живота на Христос.33

Всестранният французин Блез Паскал (Blaise Pascal) (1623-1662), е
друг брилянтен ум на тази епоха. Той е специалист в теологията, равно-
весието на течности и поставя основата на математическата теория на ве-
роятностите. Принципите, които той открива, служат като основа в
днешно време, за изучаване на много проблеми във физиката, биологията
и социологията, шансът, това да се случи може да бъде оценен единствено
на основата на математиката.

Паскал е благочестив и дълбоко религиозен човек, неговата мълчалива
/имплицитна/ преданост към Бога, се усеща от неговите думи: „ Целият
ход на нещата следва да има за цел създаването и величието на рели-
гията.”34

Английският учен-пионер Робърт Бойл (Robert Boyle) (1627-1691 г.),
се счита от мнозина за баща на химията. Една от главните му заслуги е
за оспорването на идеите за само четири основни елемента: огън, въздух,
земя и вода. Студентите по химия изучават Закона на Бойл, който обяс-
нява обратната връзка на налягането и обема на газовете. Бойл вярва, че
хората прославят Бога като обясняват Неговото създание, и че Бог е съз-
дал света и е постоянно необходим, за да съществува света и занапред.35

Историкът Франк Мануел (Frank Manuel), коментира че: „Традиционната
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употреба на науката, като форма на похвала към Отца, добива нови из-
мерения под ръководството на Робърт Бойл.”36 Бойл дарява голямо бо-
гатство, за религиозни каузи в Ирландия и Нова Англия.

Един от водещите биолози на своето време е шведския биолог Карл
Линей/ Carl von Linné/ (1707-1778 г.). Той е член на академичния състав
в университета в Упсала (University of Uppsala). Неговата слава, че кла-
сифицира почти всичко, което е открил, привлича вниманието на учените
от цял свят. Класифицира всички видове организми и спомага за създа-
ването на използваната в момента биномна система на именуване на ор-
ганизмите, използвайки имената на род и вид. И той като, много други
учени на своето време смята: „ ...че природата е създадена от Бога, в Не-
гова чест и за благословия на човечеството, и всичко, което се случва, се
случва по Неговата повеля и под Неговото ръководство.”37

Не всички учени от това време, така мълчаливо приемат Библията. Във
Франция естественика Буфон (Buffon), излага своите небиблейски виж-
дания, които свеждат до минимум Божието значение в природата, но
всъщност, той е част от малцината споделящи това мнение.

Днес: Конфронтация на възгледи
Хиляди присъстват на срещата на Геоложкото дружество на Америка

(Geological Society of America) в Ню Орлиънс (New Orleans). Председа-
телят на едно от занятията, изтъква, че: „ креационизма (учението за съз-
даването) е лъжлива наука.” и също така, че: „ ...креационистите са
измамни, като фалшива банкнота.” Друг оратор коментира, че „Библей-
ския катастрофизъм”, а именно геоложките интерпретации, базирани на
глобалния Потоп, описан в Библията са „ непочтени” и „ отвратителени”.
Следващ участник заявява, „ ...че не трябва науката да попадне под за-
блудата на креационистите.” Това са само част от засегнатите коментари,
които чух.38 Въпреки, че се представят няколко валидни доказателства, в
подкрепа на тези твърдения, това не е обикновена научна дискусия. Из-
чезва образът на предпазливия и прецизен учен, облечен в бяла пре-
стилка.

Такава гореща реакция предизвиква и анкета на Галъп /Gallup/ сред
представители на възрастното население в САЩ, резултатът от която по-
казва, че много хора изобщо не се интересуват от мнението на официал-
ната наука. Общо 44% от тях, вярват че Бог е създал човечеството през
последните десет хиляди години, други 38% вярват, че Бог участва в раз-
витието на човешката раса в продължение на милиони години и само 9%
считат, че човеството еволюира в продължение на милиони години и Бог
не участва в това. Има и такива, които не изказват мнение. Галъп прави
това допитване, най-малко четири пъти и резултатите са много близки.39

Оказва се, че повечето хора трудно вярват, че съществуването на чове-
чеството няма смисъл и цел и че ние сме дошли случайно на този свят. 
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Горепосочените критични коментари, за Създаването /креационизма/,
илюстрират, как днешното мислене на много учени за Библията, е много
по – различно от възгледите на пионерите на съвременната наука. Те пла-
менно са вярвали, че Библията е Божието слово. Днес учените говорят за
Библията основно, че тя представлява една безполезна митология. Това
съвсем не означава, че учените вече не вярват в Бог. Присъствах на меж-
дународен геоложки конгрес в Париж. Като специално културно събитие
на конгреса бе планирано, концерт изпълнен на орган в голямата катед-
рала Нотр Дам (Notre Dame). Приятно се изненадах, когато видях как го-
ляма част от геолозите, молитвено коленичиха, щом влязоха в кате дра-
 лата. Всеки  би предположил, че много от тях вярват в Бог. Тази картина,
е показателен пример за разликата между вярата в Бог и религията. Някои
учени свободно изразяват вярата си в определени религии, но не и Бог.
Други категорично правят разлика мужду Бога и науката.40 Човек може
да определи религията по много начини, такъв е и въпроса за моралната
правота  и т.н., но обикновенно под  религия се разбира служенето на
един или повече богове. Ние ще продължим с това схващане на  ума.

Колко учени вярват в Бог? Докато човек винаги може да намери вся-
какви цифри в различни публикации и неконтролирани, за своята прав-
дивост становища в интернет, две проучвания публикувани в престиж -
ното списание „Nature”, изглеждат действителни. Произволно са избрани
хиляди хора от списъка с учени на 

„Американските мъже и жени на науката” („American Men and Women
of Science”), като се прави запитване за тяхната вяра в Бог. Но какво
имаме предвид под Бог? Думата Бог може да означава много различни
неща. Дали Бог е лично същество (благополучие), или Той е принцип,
или както един от професорите ми по зоология казва: „ Бог е създател на
природата. За повечето Бог е Върховното Същество (създател и крепител
на природата)”. В изследването на списание „Nature”, е използвано твърде
тясно интерпретиране на това, кой е Бог, което не насърчава  позитивен
отговор. Тези учени, които вярват в Бог е трябвало да потвърдят: „Вярвам
в Бог, който интелектуално и емоционално комуникира с човечеството
т.е. Бог, който човек може да помоли и да очаква отговор. Под „отговор”
се разбира повече от субективен, психологически ефект на молитвата.
Също така, анкетираните учените биха могли да отбележат, че не вярват
в Бог или, че нямат мнение. Около 40% са заявили, че вярват в Бог и, че
той отговаря на техните молитви; 45%, че не вярват, а 15% нямат ясно из-
разена вяра. Навярно повече от 40% вярват в Бог, но не в тази същност
на Бога, която е тясно дефинирана в анкетата. Един учен е дал следния
отговор: „Аз вярвам в Бог, но не вярвам, че може да очаквам отговор на
моята молитва”. Интересно е, че това изследване, което е обявено през
1996 година, е същото, като това обявено 80 години по-рано, с приблизи-
телно близки резултати. Скоро след проучването през 1996 година, на
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членовете от престижната Национална академия на науките /National Aca-
demy of Sciences/, се задават същите въпроси, за тяхната вяра в Бог. На
зададен въпрос от анкетата, само 7%, казват, че вярват в някякъв вид Бог,
които отговаря на молитвите им.42

Защо, такъв малък процент от членовете на Академията вярват в Бог?
Изглежда тук са застъпени, редица фактори.43 Очаква се по-голямата сте-
пен на квалификация, която имат академиците, да ограничи перспекти-
вата им и да стесни техните виждания за света. Специализацията може
много лесно да ограничи човешката гледна точка, особено когато не
вижда по-далеч от своята тясна специалност. Членството им в Акаде-
мията подчертава тяхната елитарност, която отразява отношението им на
превъзходство и гордост, породени от успеха на науката. Такава гордост,
рязко контрастира със смирението и преклонението, които са насърча-
вани от вярата в Бога. Налице са сериозни предположения,44 че голяма
част от членовете на Националната академия на науките вярват в Бог, но
не го признават, а социологическите проучвания, имат значителна роля,
в потвърждаването на това. Дълги години се смята, че ако човек е учен,
той трябва да се освободи от религията. По време на това проучване, Ака-
демията издава една, а ревизира друга книга, като насърчава преподава-
нето на еволюцията в училищата и се противопоставя на учението за
Сътворението. Такива действия  и възгледи, не подпомагат идеята за зас-
тъпването на вярата в Бог. Обратно на това, един член на Академията,
наскоро се осмели да критикува еволюцията в пресата, като посочи, че
тя е твърде  гъвкава и често е използвана за обяснение на противополож-
ните становища, каквито са агресивното и алтруистичното поведение, и
че тя малко допринася за експерименталната биология.45

Трябва да се вземе в предвид, че Академията представлява по-малко
от 2% от учените, включени в изследването на „Американските мъже и
жени на науката” („American Men and Women of science”). Като такова то
очевидно не отразява мнението на научната общност като цяло, където
40% от учените вярват в Бог, който отговаря на молитвите им. Но защо в
научните учебници, статии и медийни презентации, Бог почти не се спо-
менава? Това несъответствие без съмнение отразява отрицанието, което
настоящия научен елит, вероятно има към религията, апатия, която не е в
съгласие с убежденията  на много учени. Нагласата и социологическите
фактори, които ще разгледаме по-късно, вероятно най-добре могат да
обяснят това несъответствие.46

От друга страна, учени и други авторитети от института Discovery
(Discovery Institute), имат значително влияние върху обществото чрез
книги,47 лекции и интернет. Те лансират идеята, че трябва да има някакъв
вид интелигентен дизайн на природата и тази идея става обект на внима-
ние, светкавично се разпространява, под наименованието „интелигентен
дизайн” или „ID”, която бързо печели популярност. Много изтъкнати
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учени категорично се противопоставят и на най – малката идея за същест-
вуването на Бог. Един еволюционист, в неотдавнашното издание на
„American Scientist”, съобщава че „бързият успех на „ID”, към днешна
дата е ужасяващ. В най – малко 40 държави, „ID”, се разглежда допълни-
телно към задължителната учебната програма в държавните училища.48

Атмосферата на този спор се усеща, когато се разглежда доклада на Dis-
covery Institute  представен пред Конгреса на САЩ. Лектори от института,
подчертават, че са били там „само за да отворят умовете си, които елит-
ното научно свещенство, държи затворени”.49

Неотдавна един особен инцидент в Канзас, допълнително отрази на-
растващото значение на концепцията на „интелигентния дизайн” и каква
заплаха представлява за еволюцията. За да оцени, това което трябва да
бъде включено в обществената учебна програма, Държавния съвет на об-
разованието (Board of Education), призова на няколкодневна дискусия
привържениците на „интелигентния дизайн” и на еволюцията. За съжа-
ление еволюционистите, не се появиха по време на дебатите, за да се про-
тивопоставят срещу застъпниците на „интелигентния дизайн”. Но пък
изразяват мнението си свободно на различни пресконференции. Бойкотът
на еволюционистите се ръководи от „Американската асоциация за на-
предък на науката” („American Association for the Advancement of Sci-
ence”), която е най – голямата научна организация в света и издател на
престижното списание „Science”. Като причина за непоявяването си, ево-
люционистите изтъкват наред с другото и това,че искат да избегнат при-
състието си по време на: „ объркани изказвания, подвеждащи масовата
общественост.” и че има достатъчно време да се обсъди въпроса на по-
късен етап. Въпреки това, тези банални оправдания, за тяхното непоявя-
ване, което търпи сериозни критики, е ясен показател за слабостта им.
Една от участничките в „Съвета по образование” („Board of Education”)
коментира, че е: „ дълбоко разочарована от факта, че са избрали да пред-
ставят своя случай в сянка.” и че тя: „ще се радва да чуе, това което има
да кажат по професионален и етичен начин.”50 Когато се оспори домини-
ращия секуларизъм на науката, разбираемо е еволюционистите да се
чувстват неудобно.51

Повече съвременни учени, все още вярват в концепцията, че Бог е съз-
дал света за шест дни, както е описано в Библията. Неотдавана излезе
книгата, „За шест дни: Защо 50 учени избират да вярват в Сътворението”
(„In Six Days: Why 50 scientists choose to believe in Creation”),52 която съ-
държа есета от 50 учени с докторска степен, където се обяснява, защо те
вярват в библейския разказ за Сътворението. Отдадеността на пионерите
на съвременната наука към Библията и нейната същност, все още същест-
вува, въпреки многото спорове и остри коментари от водещи учени. По-
зовавайки се на  гореспоменатата книга еволюциониста Ричард Докинс
(Richard Dawkins) от Оксфордския университет в Англия, коментира, че
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„не може да си представи такова произволно мислене и самозаблуда.”53

По – късно, от другата страна на Атлантика, учения Стивън Гулд (Stephen
Gould) от Харвард, също се присмива на дискусията за създаването. Спо-
ред него, науката е предоставила много адекватни отговори и без Бог. Той
характеризира еволюцията като „ документирано явление в науката” и
„един от най-голямите триумфи на човешкото откритие.”54 Окопите на
борбата по между им, се вкопават все по-дълбоко и по-дълбоко.

Някой се чудят, защо в епохата на науката, толкова много хора от САЩ,
вярват, че Бог е сътворил човечеството. Несъмнено има много причини
за това, като допринасящ фактор е и „изненадващо високия процент на
учители по биология, които подкрепят креационизма.”55 В изявление от
редактора на списание „Американските преподаватели по биология”
(„The American Biology Teacher”), в рубриката, 

„Злоупотреба с образованието” е обявен и резултата от тестирането на
учителите по биология от средните училища в различните държави. Ре-
зултатите показват, че между 29 и 69%, смятат, че „ креацизнизма трябва
да се преподава в часовете по естествени науки в държавните училища.”,
а в действителност между 16 и 30% го изучават реално. Бог не е мъртъв
в часовете по естествени науки. От друга страна, „Националната асоциа-
ция на учителите по биология” („National Association of Biology Teac-
hers”), излиза със становище през 1995 година, че еволюцията е „без -
над зорна, безлична, непредсказуема и че е естествен процес.”56 От изпол-
званите думи „ безнадзорна” и „ безлична”  може да се направи извода,
че Асоциацията заема атеистична позиция и в действителност се проти-
вопоставя на богословкото твърдение, че има Бог. След продължителните
спорове, обидните думи са извадени от изложението и някои репортери
от публичната преса обвиняват учените, че капитулират пред креацио-
нистите. Ситуацията се усложнява от факта, че деликатния въпрос за съ-
ществуването на Бог, е доста емоционален и много учени и други
из следователи мълчаливо се отнасят към това. Всъщност, мнението на
учените коренно се различава по въпроса за Бог. 

Изразът „ Въпросът за Бог ”, ще използваме от време на време, в слу-
чаите, когато обсъждаме спесифичната тема, съществува ли Бог или не. 

Нарастващия интерес към въпроса за Бог
През последното десетилетие се проведоха няколко важни конферен-

ции, които разглеждат въпроса за съществуването на един проектант или
Бог. Особено важни сред темите са: „ Космосът и Сътворението” (“Cos-
mos and Creation”) в Университета в Кеймбридж (1994 г.), „Самото съз-
даване”, конференция в Биола (Biola) университет (1996 г.), „Науката и
духовното търсене” (“Science and the Spiritual Quest”) в кампуса Бъркли
на Университета в Калифорня (Berkeley Campus of the University of Cali-
fornia) (1998 г.), „Естеството  на природата” (“Nature of Nature”), в уни-
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верситета Бейлър (Baylor University) (2000 г.), и „Бог, природата и проек-
тирането” (“God, Nature and Design”) в Оксфордския университет (Oxford
University) (2008 г.). На тези срещи, лектори са първокласни учени и
няколко лауреати на Нобелова награда. Редица други конференции,
посветени на тези теми са проведени в много краища на света. Много от
тези идеи са в процес на разглеждане. При обсъждането на домини -
ращият въпрос относно произхода на живота, главно се разглеждат
следните идеи: (а) животът е еволюирал от само себе си, в което Бог не е
участвал; (б) съществува някакъв вид интелигентен дизайн, разумен
замисъл; (в) Бог използва процеса на еволюцията; (г) Бог постепенно е
създал различни форми на живот; (д) Бог е създал различните форми на
живот преди няколко хиляди години, както е описано в Библията.

Изобилстват достатъчно доказателства, за процъфтяващия интерес
към въпроса за Бог. Драматично нараства броя на курсовете, които се
занимават с връзката между науката и религията. Докато само преди
няколко десетилетия в Американските институции за висше образование,
почти нямаше такива курсове, в днешните учебни програми е пълно с
тях.57 За това несъмнено са допринесли стимулите и насърчаването от
фондация Джон Темпълтън (John Templeton Foundation). В Антологията
„Космос, Биос, Теос” („Cosmos, Bios, Theos”),58 участват много изтъкнати
учени, включително и над 20 Нобелови лауреати, които обсъждат темите
за науката, религията и съществуването на Бог. 

Списанието „Science” - едно от най-престижните научни списания в
света, публикува през 1997 г. дискусия на тема „Науката и Бог: Затопляща
тенденция?” (“Science and God: A Warming Trend?”).59

Тази дискусия от време на време се появява в новинарските раздели
на някои научни журнали. Изследване на списание „Американска асоци -
ация на петролните геолози” („ American Association of Petroleum Geolo-
gists”) от януари 2000 г., предлага в уводната си статия  геолозите да
останат извън дебата за Сътворението, защото такава е тяхната полити -
ката и защото „учен, който се занимава с тези хора, губи...Те използват
всякакви думи и похвати, които могат да ви подведат и объкат, ако не
познавате тяхната тактика.”60 Читателският отговор на тази статия е в
голяма степен противоречив, изказвайки тезата, че науката трябва да бъде
отворена за различните идеи относно  Сътворяването или Бог.61

Въпросът за съществуването на Бог се разглежда и в изследването на
космоса. Когато известният руски космонавт Герман Титов, се връща от
своя полет, заявява, че не е могъл да намери никакви богове, търсил е и
ангели, но и тях не е открил. Той е бил само на 221 километра (137 мили)
над повърхността на нашата планета. По – късно, хора от Земята гледат
как астронавтите от Аполо на височина 386.000 километра (240.000
мили), кръжат около Луната и четат публично с възхищение първите сло -
ва на Библията: „В началото Бог сътвори небето и земята.”
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Публичния печат, често се присъединява към дискусията. В един брой
на списание „Newsweek” от 1998 година, цялата първа страница излиза с
думите „Science Finds God” („Науката открива Бог”), а в списание „Time”
през 2006 година на корицата е изписано заглавието „God vs. Science”
(„Бог срещу науката”). Списания като  „Christianity Today”, „New Scien-
tist”, „Skeptic” и „Skeptical Inquirer”, често обсъждат въпроса за науката
и религията, като по някога отделят на тази тема, голяма част от изда -
нието.  

От време на време, някои изтъкнати учени обширно пишат за отно -
шението на науката към Бога. Пол Дейвис (Paul Davies), професор по
теоретична физика в университета в Нюкасъл на Тайн в Англия (Univer-
sity of Newcastle upon Tyne in England) е написал популярната книга „ Бог
и новата физика” („God and the New Physics”). Той се осмелява да каже „
науката ви предлага по-сигурен път към Бога, отколкото религията.”62

Дейвис е склонен да бъде предпазлив, за твъде тясното индентифициране
на Бога, за който той говори. В друга негова книга издадена по – късно
той говори за  „убедителни доказателства, че „нещо се случва” зад всичко
това”63 и продължава да подкрепя идеята, че учените могат да бъдат
религиозни: „ След публикуването на ‘Бог и новата физика’, бях изумен,
колко от научните ми колегите близо до мен, изповядват конвенционална
религия.”64 Джон Полкинхорн (John Polkinghorne) над 25 години работи
като теоретичен физик по темата за отделните частици в университета в
Кеймбридж. Впоследствие променя намеренията си и става теолог, а по-
късно администратор в колежа в Кеймбридж. Посвещава се в изучаването
на връзката между науката и теологията и публикува редица книги на
тази тема. Той вярва, че Бог активно поддържа Вселената, а също така и
улеснява нашата свобода на избор.65 Много други учени също, изразяват
вярата си в Бог, като публикуват свои коментари по темата.66

Науката и рационалния библейски Бог 
Има една завладяваща идея, която повече от половин век, оспорва

твърдението за контраста между науката и Бог. Тази концепция посочва,
че науката се развива предимно в западния свят, особено заради своя
Юдео-християнски произход. С други думи науката и Бог не са различни
светове и науката води началото си от Бога, описан в Библията. Тази теза
се подкрепя от внушителен брой учени.67

Световноизвестният филисоф Алфред Норт Уайтхед (Alfred North
Whitehead), преподавател в университетите в Кеймбридж и Харвард,
твърди, че идеите на съвременната наука се развиват като „неосъзнато
производно на средновековната теология.”68 Концепцията за съвременния
свят, базирана на почитанието към единствения, рационален и после -
дователен Бог от Библията е в основата на вярванията и свързаните с това
последици при формирането на научните схващания. Много от езичес -
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ките богове на различните култури, поради своята непредсказуемост и
капризност не са се пригодили и вписали към последователността и
изискванията на времето, от които се нуждае науката за своето същес -
твуване.

Р. Г. Колингууд (R. G. Collingwood), който е професор по метафизи-
ческа философия в Университета в Оксфорд, подкрепя тази идея, като
отбелязва, че вярата във всемогъществото на Бог улеснява промените във
възгледите за природата, базиращи се на все по-голяма прецизност.69

По-късно в Холандия, Reijer Hooykaas, професор по история на на-
уката в Университета в Утрехт (University of Utrecht), също така подчер-
тава, че библейския възглед е допринесъл за развитието на съвременната
наука. От особено значение  е относителният антиавторитаризъм под-
хранван от Библията. Това спомага науката да се освободи от властта на
теолозите.70 Един от водещите учени в тази област е Стенли Л. Жаки
(Stanley L. Jaki) доктор по физика и теология и уважаван професор в
Сетън Хол (Seton Hall), университет в Ню Джърси (New Jersey). Жаки
умело посочва, че индуска, китайска, египетска, вавилонска, гръцка и на
маите култура, в различна степен са имали своите наченки в науката,
които поради различни причини са завършили безплодно. Той отдава това
на липсата на вяра в рационалността на Вселената, характерна за тези
култури. Юдео-християнската традиция в Библията посочва един рацио-
нален Бог, който е необходим за развитието на науката.71 Парадоксално,
е че Бог, който може да бъде достатъчно силна причина за създаването
на науката, сега е напълно отхвърлен от днешната й светска ориентация. 

Не можем да твърдим, че широко възприетото понятие за причинно-
следствената връзка между Бога на Юдео-християнската традиция и съв-
ременната наука е безспорен факт, или приемането на тази идея просто
показва, че не е голяма разликата между науката и Бога, описан в Биб-
лията. Този Бог е божество на причината и следствието и то в съответст-
вие с науката.

Заключителни коментари  
Пионерите на съвременната наука, като Кеплер, Бойл и Нютон са били

благочестиви вярващи в Бог и Библията. Те не виждат конфликт между
Бог и науката, защото Той е създал нейните принципи. Очевидно велик-
ите учени вярват в Бог, който е активен в своето естество. Оттогава за-
почва и разделянето на пътищата по между им. Науката тръгва по своя
самостоятелен  път, изолира се от религията, като се опитва да отговори
на много неща, включително и на задълбочените въпроси за нашия про-
изход и предназначение, без да се позовава на Бога. Въпреки, че много
учени вярват в Бог, засега той е изключен от всички научни интерпрета-
ции и разяснения. Съвременните водещи учени, обръщат особено вни-
мание на отделянето на науката от Бога. По специален начин се
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наблюдава предефиниране на практиката на науката и това е много важно
нещо, което трябва да се вземе  предвид. Като цяло науката се занимава
с изследване на факти и обяснения за природата, но някои подробности
и дефиниции, могат да се различават значително. Когато се поставят ос-
новите на съвременната наука, учените проучващи природата са се нари-
чали естествени историци или природни философи, а Бог, който се счита
за активен в природата се прославя в научните им трудове. Той често е
посочван, като Създател на всичко. Той е създал законите на природата и
е бил част от научните интерпретации.  Божието значение в науката, пос-
тепенно намалява, особено в средата на деветнадесети век. Вече има
силна тенденция, Бог да не се включва в съвременните изследвания  и
ако това се случи, такъв подход се счита за ненаучен. По дефиниция Бог
е изключен и това мнение затваря вратата на науката за неговото откри-
ване. По този начин науката не е открита за търсене на истината и това
може да доведе до грешка, в случай, че Бог съществува.

В този трактат ние разглеждаме тезата, че един учен трябва да бъде
отворен за възможността, че Бог съществува, а науката  да бъде открита
за търсене на обяснения, вследствие на получаваната от природата ин-
формация, независимо докъде ще доведе това. Загрижени сме да се на-
мери истината, а да не се правят заключения в рамките на една тясна
дефиниция. В следващите страници ще разгледаме науката, както спо-
мехме по-горе, като основа за изучаване на фактите и тълкуването на при-
родата. Същественият въпрос, които ще обсъдим в последната глава е,
защо сега науката реши да изключи Бог от обясненията си.

През последните десетилетия се наблюдава тенденция на умерено за-
топляне към религията и Бог в областта на науката и на въпроса за Бог
се обръща сериозно внимание, като се отразяват някои от начините, по
които науката и Бог са действали заедно в миналото. Освен това той е
описан в Библията като последователен и рационален Бог, който добре
се съчетава с причинно-следствените принципите на науката. Всъщност
от гледна точка на фундаменталните и рационални подходи, Бог и науката
не са толкова различни и пропастта по между им трябва да бъде преодо-
ляна.   
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Какво има там навън? 
Съществуват още няколко величествени гледки, освен кристалния из-

глед на неизброимите блестящи звезди, които могат да се видят в ясна
нощ. За съжаление, днес тази впечатляваща гледка, могат да видят само
тези, които живеят далеч от големите градове. Уличната светлина и смога,
практически заличават великолепието на поредицата от различните цве-
тови нюанси на звездите: синьо, жълто и червено. Повечето от нас могат
да видят само няколко ярки звезди или бледата Луна, която срамежливо
се очертава сред някои от достиженията на цивилизацията. Въпреки това,
Вселената, която виждаме извън нашата Земя е много по-голяма от онова,
което можем да наблюдаваме в ясната нощ.     

Въоръжени с най-модерните и високотехнологични  телескопи и спе-
циализирани инструменти, учените правят невероятни открития. Специа-
листи, като космолози, физици, философи, теолози, астрофизици и
астрономи, предявяват претенции  към тълкуването на съществуващите
открития. Това е една от най-интересните области на научните изследва-
ния, с дълбоки философски последици. Вселената е много прецизно уст-
роена, така че да осигури своето и нашето съществуване. Преди да
разгледаме това, ще погледнем какво има там навън, за да разберем по-
лесно, защо се смята, че Вселената е толкова прецизно създадена.  

Едно от най – забележителните неща, които могат да се наблюдават
в нощното звездно небе е много дълъг и неправилен „облак ” звезда (мъг-
лявина), популярен, като Млечния път. В действителност, ние сме част
от този облак, който представлява голям звездообразен диск (снимка 2.1).
Когато гледаме към краища и ръбовете (на диска т.е.) на Млечния път, ще
видим много повече звезди, отколкото когато гледаме към плоската по-
върхност на диска, която заема по-голяма част от небето. Това е все едно
да сте сред тълпа от хора, и ако се огледате около вас ще видите много
повече хора, отколкото ако погледнете надолу в земята или нагоре към
небето. Дискът от звезди, който виждаме се нарича остров на вселената
или галактика, нашата галактика се казва Млечен път. В нея се намират
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ГЛАВА ВТОРА

Съвършенната Вселена
„Така или иначе гравитацията може да задвижи планетите, 

но без Божията помощ, никога не би могла да ги подреди 
толкова правилно в кръговото им движение около Слънцето 

и поради това и ред други причини, съм принуден да припиша 
рамката  на тази система, на една интелигентна действаща сила.”1

Исак Нютон



около сто милиарди звезди, в известна степен подобни на нашето Слънце.
Самото то е с жълтеникъв цвят, някои звезди са по-хладни и имат черве-
никъв цвят, а други са по-горещи и са със синкав оттенък. Четирите сини
трапеца на звездите от съзвездието Орион, имат десет пъти по-голяма
маса /количество на материята/ от нашето Слънце и блестят хиляди пъти
по-ярко.2 По някога изглежда, че на звездите влияе гравитацията, по
начин, който  предполага, че там има много голяма тежест /маса/. Физи-
ците наричат това „ тъмна материя”, тъй като не излъчва светлина, както
правят звездите. Изглежда, че има много повече „тъмна материя”, откол-
кото звезди, но има и много въпроси без отговор; в действителност ние
дори не сме сигурни, какво е „тъмна материя” и дали наистина същест-
вува. Тази загадка е само една малка част от многото мистерии, които се
откриват около нашата Вселена. 
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Фигура 2.1. Представяне на галактиката Млечен път: Горната диаграма А е със стра-
ничен изглед, откъм ръбовете на диска и има ясно очертана изпъкналост в центъра.
Долната схема В е с почти плосък изглед, показващ раменете на спиралата и при-
близителната позиция на нашето Слънце.



Звездите в нашата галактика не са разпределени равномерно. Те са
склонни да се концентрират в удължени рамена, които внимателно, като
спирала излизат от центъра (снимка 2.1.В).

Живеем на ръба на едно от тези рамена, на около две трети растояние
от центъра на нашата галактика. В този център има изпъкналост, където
диска е по-дебел. Тук може да има една или повече от прословутите черни
дупки. В тях, силата на гравитацията е толкова голяма, че дори светлината
не може да се измъкне, така те изглеждат черни. Ако се осмелите да се
приближите твърде близко, няма да може да избягате. Това са зони, от
които трябва да се стои далече. 

Изглежда, че нашата галатика величествено се върти в пространството,
но не толкова бързо. На нашето Слънце, са му необходими около 250 ми-
лиона години, за пълното завъртане около галактика ни.3 Това може да не
изглежда твърде бързо, но растоянията са толкова огромни, че Слънцето
трябва да се движи с 225 километра в секунда (504.000 мили в час), за да
направи този пълен кръг. 

Повечето от звездите, които виждаме в нощното небе, са други слънца
в нашата галактика Млечен път. Ако се вгледате внимателно в съзвез-
дието Андромеда, дори без да използвате телескоп, с просто око, можете
неясно да видите галактиката Андромеда, въпреки, че се намира далеч от
нашата (галактика). Тя има приблизително също толкова звезди, колкото
и нашата, а на близо до нея са малки сателитни галактики, състоящи се
от няколко милиарди звезди. Тези спътници се държат там, от гравици-
онното привличане на галактиката Андромеда. Млечния път и Андромеда
наричаме спирални галактики, заради свободното спираловидно подреж-
дане на звездите им, но повечето от тях са различни. Най-често са с елип-
совидна форма, някои са по-сферични, а други са неправилни. 

Нашата галактика е част от една „Местна група”, от около от 34 галак-
тики, които се намират на ръба, на много по-голям куб от галактика Дева.
Открит е масив от галактики, подобен на лист хартия, известен като „Ве-
ликата китайска стена”.4

Броят на галактиките, който са открити с помощта на телескопи на Зе-
мята е невероятен. Става дума за 100 милиарда галактики в познатата ни
Вселена, всяка със средно 100 милиарда звезди.5 Има ли и други галак-
тики или вселени извън това, което можем да видим? Това все още не
знаем. Всички такива предположения остават силно спекулативни. Всеки
от нас има в живота си вълнуващи събития, които няма да забрави никога.
Един такъв момент ми се случи през 1987 година, по време на пътуване
до Австралия. Погледнах нагоре в нощното небе и видях една много ярка
звезда, там където преди малко бледнееше една подобна на нея. Как е
възможно това? Това, което видях беше рядко явление, експлозия на
„Свръхнова” и това е една от най-големите експлозии, които съм виждал.
Някой от тях са били регистрирани в древната история, но това е най-ви-
димата в днешно време. Смята се, че една лека звезда, която има около
десет пъти масата на нашето Слънце, е паднала. Това се дължи на ефекта
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от гравитацията, на такава огромна маса. Колапсът предизвиква експло-
зия, която произвежда много ярка звезда само за няколко часа. Тя остава
видима за няколко седмици.  Сривът вероятно е произвел неутронна
звезда, като материята на този обект е много тежка и може да се разпадне
допълнително превръщайки се в черна дупка. Смята се, че на Земята само
една чаена лъжичка от този звезден прах тежи около петстотин милиона
тона. Това може да изглежда по-правдоподобно, ако ние осъзнаем, че
обиквовената  „твърда” материя е почти изцяло празно пространство.
Причината ренгеновите лъчи, да могат лесно да преминават през телата
ни, е че ние сме най-вече празно пространство, включително и нашите
мозъци. Ако го няма празното пространство между и сред въглеродните
атоми се получава много тежка материя. Един атом е много празен, хи-
ляди пъти по-празен от представения в традиционните илюстрации атом
(фигура 2.2). Изчислява се, че външният диаметър на атома, е около десет
хиляди пъти по-голям от диаметъра на централното ядро, а почти цялата
материя се концентрира в ядрото. Така, че в един атом има много празно
пространство, в което може да се разпада (колабира). Ако цялото чове-
чество се компресира до плътността на неутронна звезда, ние всички за-
едно ще бъдем с размерите само на едно грахово зърно.6
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Фигура 2.2. Традиционното представяне на някой прости атома. Ядрото е сива
сфера, в центъра на всеки вид атом. Електроните са от външната страна. Берилий
атом е показано берилий – 8, който е нестабилен. Обичайната форма на берилий е
берилий – 9, който има допълнителни неутрони в ядрото.



Експлозията на „Свръхнова” е само един пример от нашата динамична
вселена. Също така виждаме и квазери, които макар и много по-малки от
галактиките, могат да бъдат хиляди пъти по ярки. И те могат да имат
някои от тези интригуващи черни дупки. След това идва предположе-
нието, че някои галактики могат да погълнат други (галактики). Нашата
Вселена изглежда много активна.

За щастие нещата са по-спокойни около нашата слънчева система, къ-
дето имаме осем планети, включително и нашата собствена Земя, вър-
тящи се по систематичен начин около нашето благотворно Слънце, което
ни осигурява постоянен източник на енергия. Плутон, който е бил считан
за планета в продължение на десетилетия, изгубва този официален статут,
но все още е там с „луната”, обикаляща около нашето Слънце. Планетите,
които на пръв поглед, изглеждат като бавно движещи се звезди в нощното
небе, не излъчват светлина, а само отразяват светлината от Слънцето. За-
едно те имат най-малко 60 луни (сателити),7 в това число и единствената,
която обхожда нашата Земя, като ни дава теми за пеене на песни и писане
на стихове. Четири вътрешни планети, към които спада и нашата Земя,
имат твърда повърхност. Марс е най-подобна на нашата Земя. Венера,
която се движи по-близко до Слънцето, отколкото до Земята, странно се
върти назад в сравнение с нейните съседни планети. Това усложнява
идеите за прост модел при формирането на планетите от едно единствено
събитие. Външните планети имат далеч по-голяма маса, но са предимно
газообразни с малки скалисти ядра. Плутон, който е по-далеч от остана-
лите  планети е съставен по друг начин от нещо като леден метан и под-
обно на Венера, а най-вероятно и Уран, се върти в обратна посока от
останалите шест планети. Сатурн известен с могобройните си изуми-
телни пръстени е толкова лек, че в действителност би плавал над водата.
Най-голямата планета Юпитер, която също е в газообразно състояние,
има луна наречена „Йо”, която е силно вулканична. Между Марс и Юпи-
тер се намира пръстен на множество хиляди дребни неправилни скалисти
тела, наречени астероиди. Някой от тях от време на време, като пламъци
влизат в нашата атмосфера и правят светлинни ивици, наречени метеори.
Юпитер е толкова масивен, че привлича много отломки, които иначе биха
се ударили в Земята. Смята се, че ако го нямаше него, Земята, щеше да
бъде ударена: „от комети и кометни отломки, около хиляди пъти по-често
отколкото сега.”8 Ледени комети с дълги опашки, които пътуват из слън-
чевата система в предсказуеми траектории, също добавят тайнственост,
на  нашата сложна слънчева система. Наскоро бяха открити и много пла-
нети, около други слънца. 

Изключителната необятност на Вселената
От  нашата малка Земя, не ни е лесно да разберем, колко са далече дру-

гите части на Вселената. Нашето Слънце, може да ни изглежда близо, но
то е отдалечено на около 150 милиона километра (93 милиона мили).
Трудно е да си представим такива цифри.  Ако предприемете пътуване
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от Земята до Слънцето с комерсиален пътнически самолет, това би отнело
деветнадесет години, постоянно пътуване. За да се стигне до Плутон с
тази бързина, са необходими 741 години. Пропорционално, ако Слънцето
е с размера на една стая /три метра в диаметър/, Земята би била прибли-
зително с размер на кайсия, кръжейки на растояние от 330 метра (една
трета км.), а Плутон би бил с размер на грахово зърно намиращ се на  13
километра (8 мили). 

В сравнение с Вселената, нашата Слънчева система е изключителна
малка. За да говорим за останалата част от системата е по-лесно да се из-
ползва, много по-голяма мерна единица  от километри, за да не попълваме
твъде много страници с нули, когато пишем числа. Астрономите изпол-
зват още една единица наречена светлинна година и това е растоянието,
което светлината минава за една година. Това се равнява на около
9.461.000.000.000 километра (5.879.000.000.000 мили). 

На светлината е необходимо около осем минути, за да стигне от Слън-
цето до Земята, така че, когато видите Слънчево изригване на около
95.000 километра (60.000 мили), от повърхността на Слънцето, това
всъщност се е случило преди осем минути. Най – близката звезда /слънце/
извън нашата слънчева система е Алфа Кентавър (Alpha Centauri) и на
светлината са и необходими четири години, за да достигне до повър-
хвостта й, за което казваме, че е отдалечена на четири светлинни години.
Нашата галактика Млечен път е на около 100 хиляди светлинни години
от единия до другия край, а галактиката Андромеда се изчислява на два
милиона светлинни години от нас, така че ще отнеме много време да се
пътува до там. Това, което ние сега виждаме, че се случва в действител-
ност, вече се е случило. За повечето галактики във Вселената, се смята,
че са отдалечени от нас, на милиарди светлинни години. Понеже е необ-
ходимо толкова много време на светлината, от тези далечни звезди да
стигне до нас, астрономите интерпретират това, което сега виждат от тях,
всъщност, като нещо, което се е случило там доста отдавна.  

Въпреки, че съществуват приблизително 1022 (10 с 21нули ) звезди във
видимата вселена, космическото пространство, учудващо е поразително
празно, заради огромните растояния между звезди, галактики и съвкуп-
ности от галактики. Ако всичките атоми на цялата материя във Вселената
са изолирани един от друг и равномерно разпределени по целия обем на
Вселената, ние ще имаме само един атом на всеки пет кубически метра
пространство.9 Това означава, че в обем еквивалентен на обикновена стая
от къща, ще има само около шест атома. В по-голям мащаб ние откри-
ваме, че галактиките са на растояние милиони светлинни години, една от
друга. Може би е добре, че тази материя е толкова рядко разпространена
в нашата вселена. Физикът Фрийман Дайсън (Freeman Dyson),10 изчис-
лява, че ако растоянието между звездите е десет пъти по-близо, отколкото
е, има голяма вероятност някоя друга звезда да е достатъчно близо до на-
шата слънчева система и да наруши орбитите на планетите. Това би било
катастрофално за живота на Земята.  
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От какво е съставена Вселената?
Огромната Вселена се състои от малки обикновени атоми, които ня-

кога са били смятани за най-малкото нещо, което може да съществува и
заради това, не могат да бъдат разделени на по-малки частици. Въпреки
това, преди около век са открити части от атоми, наречени електрони. Те
са много малки и имат отрицателен електрически заряд. Не след дълго
са открити и много по-големи части от атома, наречени протони с поло-
жителен заряд и също толкова големи частици, наречени неутрони, които
не са имали заряд. Протонът има маса (количество материя), която е  1836
пъти повече от масата на електрона. Дали тези елементи са най-малките
елементарни части от материята? Преди няколко десетилетия ние от-
крихме, че бихме могли да разбием бързо движещи се протони един в
друг и се оказа, че те се разбиват на по-малки единици наречени кварки.
И това е само началото на последните открития в тази интригуваща об-
ласт на науката. Физиците са описали най-малко 58 видове елементарни
частици.11 Повечето частици имат съответна античастица, която има про-
тивоположен заряд и когато тези две частици се ударят, те се унищожават
една друга. След това идва въпросът, дали някои от тях са наистина час-
тици. Има много неща в тази област на изследването, които не разбираме
напълно. 

Нашата опростена концепция за атома е, че се състои от централно
ядро, което е съставено от протони и неутрони, около, чиято орбита има
електрони (фигура 2.2). Ядрото на най-лекия елемент водород, се състои
от само един протон и един (циркулиращ) електрон от външната страна.
Хелий има два протона, два неутрона и два електрона. Въглерода и кис-
лорода, които са толкова важни за живота, обикновено имат шест или
осем от тези основни части. Тежките елементи имат много повече и по-
сложни взаимоотношения. 

Когато, се вгледате в обикновенна бяла светлина, вероятно не сте на-
ясно, че виждате смес от най-различни цветове. Бялата светлина на теле-
визионния и компютърния екран всъщност е комбинация от червена,
зелена и синя светлина, което може да се провери лесно с добра лупа.
Вие сте наясно с това, когато видите как дъждът разделя слънчевата свет-
лина в различни цветове (дъга). Това явление се използва, за да ни каже
много за химичния състав на Вселената. При преминаването на тесен
сноп (лъч) светлина от звезда през стъклена призма, астрономите могат
да видят различните видове цветове, които се произвеждат от звездите и
да научат много от това, което виждат. Много активни атоми в звездите,
произвеждат тази светлина, като електроните около ядрата на атомите,
освобождават част от своята енергия, скачайки от една орбита в друга.
Всеки вид атом произвежда различен модел от цветове. Например, ако
видите някои специфични видове червено, синьо, виолетово и тъмно
лилав (пурпурен) цвят, вие знаете, че имате водородни атоми. След из-
учаването на светлината от много звезди във Вселената е установено, че
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те/ звездите/ са съставени от много еднакви елементи, с тези на Земята,
но пропорциите са различни. В момента ние имаме изобилие от тежки
елементи, като кислород, силиций и алуминий, които формират 82% от
Земната кора, докато 97% от Вселената изглежда е направена от двата
най-леки елементи, които познаваме, а именно водород и хелий. 

Идеи за Вселената
Някои си мислят, че Вселената винаги е била тук, в този случай се по-

явява въпросът за начина по който е възникнала. Християнски, еврейски
и ислямски вярващи смятат, че Бог е създал вселената. Източните рели-
гии, като индуизма и будизма имат различни идеи и предложения за пов-
таряне на цикъла с течение на времето. Преди няколко века е имало
всякакви спекулации за същността на Вселената. След това се появяват
редица интелектуални гиганти, какъвто е бил Исак Нютон, които са опи-
сали законите на гравитацията и движението, които обясняват орбитата
на звездите. Неговата работа е имала огромно влияние върху мисленето
за времето си. Учените са изтъквали, че тайнствената Вселена е обяснима
и предсказуема, така както и много други неща. Изглежда, че Бог е почти
ненужен. Тъй като всичко е било обяснено, дори има предположения, че
работата на физиците е може би завършена. Но не всичко остава така
обяснимо за много дълго. Квантовата теория на относителността, про-
меня всичко това. Ще разгледаме накратко развитието на тези идеи, за-
щото това дава полезна практическа информация,  как работи науката. 

Сериозните проблеми започват преди около един век, но не по отно-
шение на звездите, а с малкия подмикроскопен свят на техните атоми и
енергията, която излъчват. Областта на изследване, известна като кван-
това теория, се занимава с понятия, които понякога честно казано са
почти призрачни в сравнение с нашата нормална причинно – следствена
вселена, която ние интуитивно приемаме за даденост. Квантовата теория,
която е въведена от Макс Планк (Max Planck) (1858 – 1947 г.), предполага,
че определените физически количества, биха могли да поемат само някои
определени стойности, но не и тези между тях. Освен това, електроните
могат да се държат в известен смисъл, като вълни или други подобни час-
тици. Някои от резултатите са предсказуеми, но само на статистическо
ниво, когато много събития се разглеждат като едно цяло. На индивиду-
ална основа обаче, валидни прогнози не са възможни. Едно от най-голе-
мите понятия, което се появява от тези проучвания е „ Принципът на
несигурността” от Вернер Хайзенберг (Werner Heisenberg’s Uncertainty
Principle). В него се посочва, че не можем точно да знаем едновременно
позицията и инерцията (скорост умножена по масата) на частиците.
Всичко това е плодородна почва за философските спекулации, включи-
телно и концепции, че няма реална квантова действителност, или че не-
предвидимостта в квантовата теория е в основата на нашата свобода на
избор. Предпазливото заключение, е че има още много, което трябва да
научиме за странния свят на квантовата теория. Всеки, който твърди, че

39



напълно разбира квантовата теория, не е прав. Въпреки това, идеята е
много ползотворна в разработването на екзотични устройства, каквито
са лазерите и свръхпроводимите магнити, които широко се използват в
моделите на развиващата се вселена. Един от най-добрите резултати е
разширяването на философския поглед към света на човека. Това ни по-
мага да разберем, че реалността не е само проста идея, а трябва да се
вземе предвид и това, което е несигурно и непредсказуемо. 

Също толкова загадачна, за начина по който обикновено ние виждаме
нещата, е теорията на относителността. Тя е въведена от Алберт Ай-
нщайн (1879–1955 г.) (Albert Einstein), един от най-великите гении на на-
шето време, теорията се оказва много полезна. Айнщайн, който е роден
в Германия и учил в Швейцария, категорично вярва в Бог, но не в онзи
Бог, за какъвто обикновено мислят библейските религиозни хора, а Тво-
реца, който участва в нашия личен живот. За Айнщайн Бог е последова-
телност, ред и хармония на Вселената. Това отразява известното му
изявление „Бог не играе на зарове”. Той прави това изявление като въз-
ражение срещу неопределеността на квантовата теория. 

Според теорията на относителността не може да се движите по-бързо
от скоростта на светлината, а скоростта на светлината във вакум е винаги
една и съща, независимо от движението и посоката на всеки един източ-
ник или наблюдател. Въпреки това, картината може да бъде по-сложна.
Например, няколко скорошни открития предполагат, че може да има раз-
лики в скоростта на светлината или тясно свързани с тях фактори.12 В тео-
рията на относителността, много други физически фактори могат да се
променят драстично, но ние обикновенно не ги забелязваме, защото в
нормалната ни сфера на наблюдение, промените са толкова малко. Ако
все пак пътувате със скорост близка до светлината, вие ще забележите,
че времето се забавя, дължината става все по-кратка и масата нараства.
В скоростта на светлината масата теоретично би трябвало да е безкрайна,
което поставя ограничение на скоростта, с която всичко може да пътува.
Според теорията на относителността, пространството може да стане из-
кривено, масата може да се промени в енергия, а енергията в маса, както
е показано в добре известния израз: E=mc2.

Много наблюдения потвърждават валидността на относителността.
Времето би трябвало да върви по-бавно, в близост до масивно тяло и на-
истина е така. Много точни часовници работят по-бързо в горната част
на водната кула, отколкото в основата й, където са по-близо до масата на
Земята. Нашите прекрасни системи за глобално позициониране, могат да
вземат под внимание такива разлики, за да се увеличи тяхната точност.13

Установено, е че голяма маса, като нашето Слънце,  огъва  светлината,
както е предвидено в теорията на относителността. С използването на
атомните часовници, пуснати в самолетите е възможно да се открие ми-
нута от ефекта на относителността, въпреки, че пътническите самолети
пътуват само на една милионна от скоростта на светлината.14 Колкото по-
бързо се пътува в Космоса, толкова по-бавно би трябвало да се старее.
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Може да пътувате много бързо в пространството за няколко седмици и
когато се върнете на Земята, да откриете, че са минали много години и
вашето семейство и приятели са възрастни или починали.15

Дали, теорията на относителността оборва Нютон и неговите внима-
телно изработени формули за небесната механика? Не, тя добавя ново из-
мерение към работата на Нютон и най-вече се прилага при по-екстремни
условия. Концепциите на Нютон все още действат в нашето обикновено
ниво на опит за движението на Слънчевата система, с изключение на един
малък проблем с планетата Меркурий, който е по-добре обяснен с отно-
сителността. В бъдеще относителността може да бъде заменена от други
по-напреднали концепции, но сега тя служи да обясни много неща, и е
изключително добре потвърдена през годините. Зашеметяващ е факта, че
времето може да бъде променено. Някои изследователи предполагат дори,
че времето не съществува в действителност, това е само нещо, което
можем да си представим. Но все пак това е използвано понятие, поне на
нашата Земя и е по-добре да се захващаме за работа на време. 

Разширяването на вселената и Големия взрив  
В началото на миналия век, американският астроном Весто Слайфър

(Vesto Slipher), изучава светлината идваща от други галактики и отбелязва
данни, които показват, че някои от тях се отдалечават все повече от нас с
невероятната скорост от хиляда километра (600 мили) в секунда. Един от
начините да се изчисли колко бързо се оттегля галактиката е да се наблю-
дава как светлинния цветен спектър на нейните атоми е изместен от оби-
чайната схема. Колкото е по-голяма промяната, толкова по-бързо се
движи галактиката. Този извод се основава на генералния ефект на Доп-
лер, който често отбелязваме като линейка с виеща сирена, която идва
към нас, а след това тръгва от нас. Височината на тона на сирената драс-
тично намалява, когато колата отминава покрай нас и колкото по-бързо
тя се движи, толкова е по-голяма промяната във висината на тона или чес-
тотата на звуковите вълни. Когато линейката идва към нас, звуковите
вълни са относително „компресирани” и височината на тона е по – ви-
сока, а когато се отдалечава те са „опънати” и звукът е по-нисък. Свет-
линните вълни от звездите, в някои отношения са като звуковите вълни
от линейката, колкото по-бързо звездите се движат към или далеч от нас,
толкова повече отбелязваме увеличаване или намаляване на честотата,
тъй като светлинните вълни се компресират или опъват от техния източ-
ник. Честотата на светлинните вълни, е това което определя цвета на свет-
лината. Например, ние откриваме, че синята светлина има по-висока
вълна честота от червената светлина. Следователно, ако нормалния модел
на линии в спектъра на светлината от звезда е изместен към червената
страна, която е  с по-ниска честота , това означава, че звездата се отдале-
чава от нас, а ако тя се промени към синята страна /с по-висока честота/
звездата се движи към нас. 
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Оказва се, че далечни галактики се появяват, за да покажат една про-
мяна в полза на червеното, наречено червено отместване. Това се тълкува
в смисъл, че те се отдалечават от нас, някои на 50 хиляди километра в се-
кунда (100 милиона мили в час). Тези тълкувания са много по-сложни,
отколкото едно просто червено отместване. Някой много добри доказа-
телства не се съгласяват с червеното отместване; някои говорят за умо-
рата на светлината на големи/дълги/ растояния; предложени са и други
алтернативни обяснения,15 но днес има тенденции да се изключат тези
интерпретации.

През 1920 година, известния астроном Едуин Хъбъл (Edwin Hubble)
изучава галактиките с помощта на тогавашния нов 100-инчов телескоп
на Маунт Уилсън (Mount Wilson) в Калифорня. Той открива, че колкото
по-далече е галактиката, толкова по-бързо тя се отдалечава. Това става
известно, като закона на Хъбъл. Добавя се още една интрига по актуалния
въпрос, какво се случва в космоса. Хъбъл преценява приблизително рас-
тоянието въз основа на това, колко са сияйни някои стандартни астроно-
мически характеристики, които до известна степен наподобяват на
изчислявяне на растоянието до свеща въз основа на нейния блясък. Ме-
тодът не доказва, че е много точен, защото не всички звезди блестят ед-
накво ярко. Астрономите сега измерват звездното растояние от яркостта
на това, което те наричат „Цефеида” на звезда (Cepheid). Те са открили,
че някои звезди с конкретна яркост, намаляват или увеличават яркостта
си в точно определен период. Чрез измерването на това колко е дълъг про-
менливия период на такава звезда, те разбират колко тази звезда е нор-
мално ярка и след това може да се изчисли растоянието до галактиката,
която съдържа тази звезда.    

Учените са се опитали да определят точната възраст на Вселената, като
се предполага, че тя е започнала от много малка и са изчислили колко
време е било необходимо да се разшири до сегашния си размер. Според
последните прогнози възрастта на Вселената е от 10 до 15 милиарда го-
дини. 

Идеята, че Вселената се разширява с бързи темпове, представлява се-
риозно предизвикателство към традиционните гледища в началото но
двадесети век. Ако тя се разраства, това означава, че в миналото е била
малка и в крайна сметка  стигате до един момент, в който започвате да
мислите за това, кога, как и защо Вселената е създадена. Това има дъл-
боки последствия и означава, че Вселената не винаги е съществувала.
Отново се отваря вратата на въпроса, как нещата са се появили и дали
някой висш ум, какъвто е Бог може да започне тези неща; и ако не, как
всичко започва? Въпреки това, идеята за Бог, който прави нещата в при-
родата, сега е много непопулярно гледище в областта на науката. Извест-
ният астроном Робърт Джастроу (Robert Jastrow), коментира, че: „Когато
един учен пише за Бог, неговите колеги предполагат, че или е започнал
да остарява, или е започнал да полудява”.17 Независимо от предположе-
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нието, че Вселената се появява внезапно, това звучи близо до библейския
разказ за Бог, който създава нещата.

За Айнщайн идеята, че Вселената има начало, е безсмислена и драз-
неща.18 Изненадващо обаче, неговите уравнения за относителността,  по-
сочват една разширяваща се вселена, която има начало и това установяват
холандския астроном Вилем де Ситер (Willem de Sitter) и руския матема-
тик Александър Фридман (Alexander Friedman), които намират грешка в
изчисленията му. Айнщайн се опитва да реши проблема с разширяването,
като предлага една нова непозната сила в природата. Той добавя хипоте-
тично, космологична константа, която напълно ще премахне понятието
за разширяване, осигурявайки по този начин статична вселена. Въпреки
това, „червеното отместване” на Хъбъл е доста убедително и най-накрая
Айнщайн признава, че предлагането на неизвестна сила е голяма грешка
в живота му. Парадоксално е, че физиците отново се връщат на идеята за
космологичната константа на Айщайн, за да обяснят последните предпо-
ложения, че Вселената не само се разширява, но го прави все по-бързо и
по-бързо. Други идеи са, че Вселената многократно се разширява и свива
в т.н. вибрираща Вселена и идеята за устойчивото състояние на вселената
(steady state universe), където непрекъснато се създава нова материя, като
се избягва въпроса за произхода на вселената, но тези идеи не са общо-
приети в момента. 

Ако Вселената е имала начало, какво се е случило в този важен мо-
мент? Ние не знаем, но има някои интересни идеи. Моделът, който е
приет в момента се нарича Големия взрив (Big Bang). Той е получил
името си от известния британски космолог сър Фред Хойл (Sir Fred
Hoyle), който е бил един от най-отявлените критици на теорията. Той във-
ежда името Големия взрив като уронващо, но този драматичен и израз-
ителен термин остава. По принцип се предполага, че преди около 12
милиарда години, цялата материя на Вселената е била една частица, по-
малка от ядрото на атома. Тя е била толкова малка, че, ако се вземат 1032

от тези частици и се сложат една до друга, ще се получи дължина равна
на един милиметър,19 обаче се твърди, че тази частица е изключително
тежка и гореща, имаща, почти безкрайна плътност и температура. По
време на първия период от съществуването на Вселената, за който се
твърди, че е една 1043  част от секундата, е налице т.н. сингулярност. През
това време условията са толкова различни, че законите на физиката явно
не се прилагат. Всички детайли са силно спекулативни. Вселената про-
дължава да се разширява, докато се охлажда. Предполага се, че тази екс-
панзия, наречена инфлация, се е случила за един особено бърз период от
време, между една част от 1035  и една част от 1033  в част от първата се-
кунда. Получават се кваркове и с продължаване на разширяването, се об-
разуват протони и неутрони. По времето когато Вселената е била със
секунда стара, ядрата на някои прости атоми са започнали да се формират.
Разширяването обаче продължава и се образуват звездите и галактиките,
когато Вселената е била на около един милиард години. Галактиките са

43



продължили да се формират и тежки елементи са се образували, при ко-
лабирането на звездите и новите звезди и слънчевата система, присвояват
тези тежки елементи, за да се оформи една по-зряла Вселена.   

Какво се случва в края на всичко това? Има различни идеи. В бъдеще
Вселената може бавно да колабира в огромно катастрофално разпадане,
или може да продължи да се разширява, докато на края стане невалидна,
без никакви функции.

Дали тази история е истина или е фантазия, в резултат от предозира-
нето на научната фантастика? Да не би просто да се занимаваме с игра
на големи числа, изтъкнати от няколко доминиращи личности или се при-
ближаваме до нашата така желана истина? Големият взрив трябва да се
справи с много щастливи обстоятелства,  някой го наричат със смешни
имена,  например „безплатен обяд”, възниква и въпроса за нашата нор -
мал на концепция за реалността, както и по отношение на Вселената.
Някой известни астрономи, като Робърт Джастроу,20 който твърди, че е
агностик и Хю Рос (Hugh Ross),21 който е вярващ християнин, разглеждат
доказателствата за Големия взрив и че Бог е в началото на всичко. В до-
пълнение, те цитират Библията, където се говори за Бог, като: „изпълва
небесата” в поне пет цитата.22 Възможно ли е Бог да използва метод, под-
обен на Големия взрив в създаването на Вселената? Ние не знаем. Човек
не зависи от Големия взрив, като доказателство за вярата в Бог. Както ще
видим по-нататък, материята във Вселената е организирана по такава
точна и гъвкава конфигурация, че независимо от Големия взрив, изглежда
е необходим проектант – Бог. 

Английският кралски астроном сър Марти Рийс (Sir Martin Rees),
мъдро посочва, че: „теорията за Големия взрив е живяла в опасност по-
вече от тридесет години.”23 Част от причината тя просто да оцелее, е че
учените не предлагат нищо по-добро и хубаво е, че тя се подкрепя от
някой впечатляващи данни, въпреки, че те се оспорват. Нещата, които се
посочват в полза на Големия взрив, включват: (а) Доказателството, че Все-
лената се разширява; (б) Съотношението на водорода към хелия, който е
близък до това, което се очаква от големия взрив; (в) Впечатляващата мик-
ровълнова фонова радиация (лъчение), открита навсякъде из Вселената,
която очевидно има форма близо до това, което може да се очаква от Го-
лемия взрив. В тази радиация, са открити някои малки изменения, като
се тълкува, че те са отговорни за формирането на галактиките. 

Концепцията за Големия срив, също има сериозни проблеми, особено
когато се смята, че процесът е настъпил, без никакво планиране: (а) Как
може точността, необходима за това, което ние виждаме просто до се
случи? Ще разгледаме, някои от детайлите по-нататък. (б) Съществува
сложен проблем с мистериозен характер на „тъмната материя”, която има
потенциала да промени много идеи. (в) Също така налице е значителен
проблем на сингулярността (особеността) през първите моменти от Го-
лемия взрив, който несъмнено изключва законите на науката, каквито ги
познаваме. 
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Космологът Стивън Хокинг (Stephen Hawking), особено известен с
продуктивността си, въпреки, че е парализиран в инвалидна количка с
болестта на Лу Гериг (ALS), се е опитал да заобиколи проблемите на син-
гулярността и началото на Вселената. Той съчетава два велики стълба на
космологията, а именно относителността и квантовата теория и добавя
концепцията за струнната теория,24 която се занимава с размерите на че-
тирите (трите измерения на пространството по едно и също време). Също
така, той включва и математически понятия за въображаемото време и
имагинерните числа25 и предлага една Вселена, без никакви граници и
пространства във времето, без необходимост от начало и край.26 Хокинг
изглежда е предразположен към една Вселена, която „просто би била”.
Той казва: „Къде е мястото за Твореца?”27 Неговите възгледи не са много
широко възприети. Хокинг понякога говори за Бог, но обикновенно в кон-
текста на оценката, а не на приемането. Според някой, той може да е
деист.28 Деиста вярва в някакъв Бог, който е започнал нещата преди много
време, но сега не е активен в природата. В последната си книга

„Вселената в орехова черупка” („The Universe in a Nutshell”), Хокинг
предлага чисто механичния подход.29 Много космолози признават, че не
знаят как Големия взрив започва; други разглеждат тази мистерия, като
възможно доказателство за Бог. 

Някои примери за финната настройка на Вселената       
През последният четвърт век, е разработена твърда и важна тенденция

в рамките на космологичната общност.30 Това е признанието, че много
факти сочат към „точна” вид вселена, която адекватно предвижда същест-
вуването на живот, поне в някои части като на Земята. Малцина отричат
необичайното естество на тези физически параметри, които е трудно да
се обяснят на принципа на случайността. Таблица 2.1 обощава, някои от
изводите. Човек трябва да си представи, най-невероятните съвпадения,
да мисли, че тези фактори, а понякога и техните изключително прецизни
взаимовръзки, са възникнали просто случайно. Мнозина виждат в дока-
зателствата за финната настройка във Вселената отпечатъка на високо ин-
телигентен дизайн. Други разбира се, не знаят за какво става въпрос, но
много малко от тях признават, че се случва нещо изключително необи-
чайно. 

Някои от тези необичайни фактори, се разбират най-добре от гледна
точка на вероятностите. Със стойностите им понякога се злоупотребява,
особено с изопачаване и погрешно тълкуване на смисъла им, но когато
се използват правилно, те могат да ни дадат много точна представа за съв-
паденията, които са включени в тях. Не е необходимо да сте професио-
нален математик (комарджия), за да разберете, че ако хвърлите монета
имате един шанс от два, да се приземи на „глава”, а при заровете има един
шанс в шест да падне с номер пет отгоре. Ако имате едно жълто топче в
торбичка и 99 сини, съществува само един шанс от общо 100, че ще из-
вадите жълтото от торбата от първия път, без да гледате. 
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ТАБЛИЦА 2.1  ФИННО НАСТРОЕНАТА ВСЕЛЕНА

ФАКТОР                      ХАРАКТЕРИСТИКА

Материята е силно организирана в повече от 100 вида
елементи, които си взаимодействат, за да се образува
всичко, от минералите на планетата до много сложната
молекула на организма. Атомите на тези елементи са
съставени от елементарни частици, които трябва да
имат точни характеристики. Например: ако масата на
протона е различна в само една хилядна част, няма да
има атоми и елементи.  
Въглеродът е елемент, който е от съществено значение
за живота има резонанс, благоприятстващ неговото
възникване. Ако тово ниво на резонанс е 4% по-ниско
или, ако това на кислорода е само 1 % по-високо, то
няма да има въглерод.  
Нашето „вярно” слънце ни осигурява точното количе-
ство светлина и топлина, необходими за живота на Зе-
мята. Ако Слънцето е само 5 %, по-близо или 1 %
по-далеч от Земята, на нашата планета няма да има ни-
какъв живот.  
Могъщата ядрена сила свързва частите на ядрото на
атома. Ако тази сила е 2 % по-силна, няма да имаме
водород и следоватилно няма да има: Слънце, вода и
живот. Ако е 5 % по-слаба, ние ще имаме само водород
и нищо друго.  
Слабата ядрена сила конролира някои форми на радио-
активното разпадане на атома. В Слънцето тя контро-
лира сливането на водород и хелий.  Ако е малко
по-силна, хелият, няма да се образува, а ако е малко по-
слаба  няма да остане водород в Слънцето.  
Тази сила се занимава със заредени частици, като елек-
троните и по този начин контролира химическите про-
мени между атомите. Това е един много важен
компонент на светлината. Ако звездите са малко по-
силни, каквото е нашето Слънце, те ще бъдат червени
и твърде студени, а ако са малко по-слаби, звездите ще
бъдат сини, краткотрайни и изключително горещи.  
Гравитацията държи галактиките, слънцата, както и
нашата планета Земя, заедно. Точното съотношение на
нейната сила и електромагнитните сили на полето е от
изключителна важност. Някои от тези сили варират,
като само една малка част може да бъде пагубна за
звезда, като нащето Слънце.

МАТЕРИЯ 

ВЪГЛЕРОД 

СЛЪНЦЕ 

ГОЛЯМАТА 
ЯДРЕНА СИЛА 

СЛАБА ЯДРЕНА
СИЛА 

ЕЛЕКТРО-
МАГНИТНА
СИЛА

ГРАВИТАЦИЯ



Вероятността, която всъщност е шанс, за настъпващия краен изход,
намалява драстично, когато разглеждаме, няколко невероятни събития за-
едно. За да бъде математически правилно, когато комбинирате невероятни
събития, трябва да се умножи невъзможността на една вероятност с не-
възможността на друга и т. н.31 Като например, възможността за получа-
ване на петица от хвърлянето на зара веднъж е една от шест; възможност
за получаване на числото пет от два зара е само една от 36 (1/6 х 1/6); от-
ново за петица от три зара е една от 216 (1/6 х 1/6 х 1/6) и за пет от четири
зара, за всяко едно хвърляне, е един шанс от 1296 (1/6 х 1/6 х 1/6 х 1/6).
С други думи ако продължаваш да хвърляш по четири зара отново и от-
ново, и четирите ще бъдат с петици на средна стойност, само веднъж на
всеки 1296 хвърляния. Комбинираната вероятност, която откриваме във
Вселената е невъобразимо по-малка. Ето няколко примера за невероят-
ностите в нашата Вселена.

Слънцето. Животът не би бил възможен без Слънцето, тъй като на на-
шата Земя, ще бъде непоносимо студено. Ние приемаме Слънцето за да-
деност и рядко се оценява неговата „ вярност”, с която ни дава топлина и
светлина. Светлината на Слънцето чрез процеса на фотосинтезата при
растенията ни дава нашата необходима храна. Орбитата на Земята, из-
глежда е на точното място, за да ни даде определена температура, която
на базата на въглерод, задоволява житейските ни потребности. Ако беше
по-близо или по-далеч, скоро ще се установят непоносими температури.
Температурата на повърхността на Венера, която е по-близо до Слънцето
е около 460 градуса С, докато тази на Марс, която е по-далеч от Земята е
– 23 градуса С. Изчислено е, че ако Земята е само 5%  по-близо или по-
далеч от Слънцето, то на нея би се унищожил целия живот.31 Слънцето
произвежда енергия, чрез комбиниране на водород, до образуване на
хелий (фигура 2.2). В този процес на синтез, около 0.7 % от масата на во-
дорода, се превръща в енергия.33 Това е един и същи вид процес, който
се извършва когато водородната бомба експлоадира и ние можем да мис-
лим за нашето Слънце, като контролирана експлозия на такава бомба. Со-
ларният синтез ни предоставя точното количество топлина и светлина за
много дълго време и предвижда, че той може да продължи да функцио-
нира още пет милиарда години. Слънцето е много горещо на повър-
хността си и нашите модели за това, какво се случва вътре, показват, че
там е много по-горещо. На повърхността му, постоянно се появяват Слън-
чеви петна и пламъци, които разкриват неговата взривоопасна дейност.
Слънцето изглежда е в равновесие между силата на гравитацията, която
дърпа неговата охладена повърхност навътре и външен натиск, който идва
от ядрената дейност от вътре. Тези сили, по-конкретно, техните основни
постоянни стойности, са с много критични нива, както по-нататък ще об-
съдим. 

Произход на въглерода. Въглерода е изключително гъвкав елемент,
който съставлява химическия „гръбнак” на живота на Земята, по специ-
ално органичните молекули, които се намират в живите организми, вклю-
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чително ДНК, протеини, въглехидрати и мазнини. Оказва се, че има зна-
чително стечение на обстоятелствата в полза на съществуването на този
важен елемент. Когато космолозите за първи път са изследвали образува-
нето на елементите от термоядрен синтез в звездите, отбелязват, че на
тази реакция благоприятстват само, най-малките количества въглерод,
той е четвъртият най-разпространен елемент във Вселената. Известният
британски учен сър Фред Хойл, предполага, че въглерода, трябва да има
определено ниво на енергиен резонанс, което улеснява неговото образ-
уване от съчетаването на ядрата на хелиевите атоми и берилий. Резонанс
е споразумение между различните фактори на енергийните нива и цели,
които позволяват да се случи нещо. Това наподобява истинския замах на
бухалката, към хвърлената топка в бейзбола. По същия начин нивото на
резонанса помага при формирането на нови атоми. Той, значително по-
вишава вероятността, че берилий ядрото, което се образува от две хе-
лиеви ядра, ще се комбинира с друго хелиево ядро, за да се образуват
въглеродни атоми (фигура 2.2). Без този резонанс хелия и берилия, просто
щяха да се държат обикновенно, всякаш нищо не се е случило. Когато
колегите на Хойл в Калифорнийския технологичен институт (California
Institute of Technology), търсят нивото на резонанс на въглеродните еми-
сии, в резултат получават точните стойности, които Хойл е предсказал.
Един от тях, Уили Фаулър, по-късно получава Нобелова награда, за из-
следванията си в тази област. Следващият елемент в този предположен
последователен синтез е кислорода, който се образува чрез добавяне на
хелиево ядро към въглеродното ядро (фигура 2.2). Оказва, че  въглерода
има ниво на резонанс, точно под това, което се произвежда, така че малка
част от въглерода се променя в кислород, като по този начин се запазва
необходимия въглерод. Джон Бароу (John Barrow) от астрономическия
център на Университета в Съсекс нарича това „почти чудотворно”.34 Из-
числено е, че ако нивото на резонанс на въглеродните емисии, е четири
процента по-ниско или ако това на кислорода е един процент по – високо,
на практика няма да има въглерод.35 За някой това изглежда, като че ли
Бог особено предпочита въглеродния атом. 

Забележителната прогноза на Хойл и екперименталното доказване, че
това е вярно е едно от знаковите събития в космологията, което според
някои „не може да се надценява”.37 Тези събития показват, как науката
може да се предскаже. Това е наука в най-добрата си форма и на учените
им е тежко да гарантират, че такива събития не се пренебрегват. Самият
Хойл, който отхвърля идеята за Бог и християнството,37 също е малко из-
умен от резултатите. Той заявява: „по-здравия разум и тълкуването на
фактите на един суперинтелект оспорва физиката, химията и биологията,
както и че в природата не съществуват слепи сили. Числата изчислени
от фактите ми се струват толкова поразителни, че това е почти безспорен
извод.”38 Космолозите Джон Гриблин и  Мартин Рийс (John Gribbin; Mar-
tin Rees), които подобно на Хойл не вярват, че Вселената е създадена от
Бог също са впечатлени и коментират, че: „Няма по-добро доказателство
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в подкрепа на твърдението, че Вселената е създадена за наша полза –
адаптирана към нуждите на човека.”39 Независимо, дали хората мислят,
че въглерода се образува в звездите, както и много космолози смятат, или
по друг начин, е трудно да се избяга от предположението, че специалните
фактори, са свързани с неговата решаваща роля в живите организми.  

Голямата ядрена сила. В областта на физиката са ни известни четири
основни сили. Силните страни на основните им константи, са забележи-
телно подходящи за техните функции. Най-мощна е голямата ядрена сила,
която свързва кварките в протони и неутрони и ядрата на тези атоми. За
щастие силата работи само върху много къси растояния в ядрото на атома,
в противен случай Вселената може да бъде само една безформена маса,
в която заради голямата ядрена сила, отделните атоми, звезди или галак-
тики се държат заедно. Оказва се, че голямата ядрена сила, трябва да бъде
в рамките на тесни граници, за да функционира правилно. Ако е 2% по-
силна няма да имаме водород,41 а без него не бихме имали: слънце за топ-
линна енергия; вода, която е от съществено значение за живота и никакви
живи организми, чиито органични съединения имат изобилие от водород.
Ако голямата ядрена сила е 5% по-слаба, ние ще имаме само водород във
Вселената41 и всичко ще е много просто и скучно.

Слабата ядрена сила. Тази сила е хиляди пъти по-слаба от голямата
ядрена сила. Тя действа върху някои частици в ядрото на атома и конро-
лира някои форми на радиоактивното разпадане на атома. Слабата ядрена
сила, помага да се контролира горенето на водород в Слънцето, така, че
да продължим напред милиарди години, а не да се взривим като бомба.
Ако е малко по-силна, хелият, който е продукт на синтез в Слънцето, няма
да се образува, а ако е малко по-слаба, няма да остане водород в Слън-
цето.42

Електромагнитната сила. Тази сила действа извън ядрото на атома,
тъй като взаимодейства с електрически заредени частици. Тя има много
общо с принципите, които управляват химическите промени. Електро-
магнитната сила действа за насочване на електроните, тъй като те обика-
лят около ядрото на атома, а когато променят орбитата си, тя може да
освободи част от своята енергията под формата на видима светлина. Тази
сила е много ангажирана със светлината, която получаваме от Слънцето.
Ако е малко по-силна звезда, каквото е нашето Слънце, тя ще бъде чер-
вена звезда и твърде студена, за да ни даде топлината, от която се нуж-
даем. Ако е малко по-слаба, звездата ще бъде краткотрайна, изключи -
телно гореща синя звезда43 и ние ще имаме твърде много топлина, но само
за кратко време. 

Гравитация. За разлика от другите три сили, за които споменахме,
гравитацията е изключително слаба. Голямата ядрена сила е приблизи-
телно 1039 пъти по-силна от гравитацията. Но за разлика от голямата яд-
рена сила, чийто обхват е в ядрото на атома, гравитацията е изключително
широкообхватна, упражнявайки своята притегателна сила дори между га-
лактиките. Гравитацията държи галактиките заедно, направлява звездите
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в техните орбити и задържа материята на звездите в съвкупност. Това е
една изключително важна сила, която трябва да бъде настроена на много
точна честота, за да ни даде една балансирана вселена. 

Физиците се опитват да установят връзка между четирите основни
сили, споменати по-горе, в т.н. „велико обединение”, но до този момент
причинно – следствената връзка между гравитацията и другите сили,
убягва и няма никакво потвърждение. В тези четири сили, ние откриваме,
че всяка една от тях е на правилното ниво, с много специфични функции,
които изпълнява в тяхната връзка, според действието на другите сили. 

Един от отбелязаните най-деликатни баланси, е точната връзка, която
съществува между гравитацията и електромагнетизма. Физикът Пол Дей-
вис (Paul Davies), коментира: „Изчисленията показват, че промените в си-
лата на всяка сила със само една част от 1040 части ще провокира ка та с-
 трофа на звезди като Слънцето.”44 При такива условия, не можем да раз-
полагаме с доброжелателното Слънце, за да ни стопли. Една част от 1040

е такава малка стойност, че е трудно да си я представим. Един хипотети-
чен пример може да помогне. Да предположим, че имате купчина дървени
клечки кибрит, много огромен сферичен куб, много по-голям от целия
обем на Земята, не само един милион пъти, а един милион, милиона пъти
от обема на нашата планета. Такава купчина едва ще се вмести между Зе-
мята и Слънцето. Само една кибритена клечка в цялата купчина, има
глава на нея, а останалите са голи, безглави клечки, а на вас ви е много
студено и се нуждаете от тази клечица с главичката, да си запалите огън.
Вашият шанс да измъкнете от камарата точно тази клечка от първия път,
е по – малко от 1040. По-голям е шанса да се намери правилната клечка,
отколкото гравитацията да има истинска стойност.

Колко надежни са тези цифри? Физиците понякога говорят, за още по-
ниски вероятности, за други взаимоотношения във Вселената, като един
шанс от 1050, 1060 или  10100. Преди няколко години, тези видове цифри,
помагат за създаването на концепцията, че Вселената е много финно наст-
роена и тези цифри са общоприети и сега. Но също трябва да се има пред-
вид, че тези удръжки, се основават на много сложни данни и тълкувания
и че заключенията понякога са спорни. Дори малки промени в тези сили
или свързаните с тях фактори, могат да променят из основи нашите из-
води. От друга страна, ние се занимаваме с толкова много изключително
точни отношения, от които е трудно да не се заключи, че е налице значи-
телна финна настройка в нашата вселена. Как е възможно, четирите сили,
обсъдени по-горе, да изберат само истинската си стойност в невероятния
диапазон от 1039 пъти от най-слабата до най-силната и след това да имат
нужните области на функцията, в която работят, просто по случайност и
ни водят до точната Вселена, която изглежда толкова добре настроена да
поддържа живота.  Според прочутият теоретичен физик Фрийман Дайсън
(Freeman Dyson): „При конкретен поглед върху вселенските катаклизми
във физиката и астрономията, работили заедно в наша полза, не можем
да не отбележим, че вероятно нашето появяване във Вселената, е било
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предизвестено”. Изглежда, че Вселената е точно настроена, за да под-
държа нашия живот. 

Масата на елементарните частици. Както вече споменахме, в един
атом протон има маса, която е 1836 пъти по-голяма от тази на електрона,
а неутрона е малко по-тежък от протона. Точността на тази малка разлика
е от решаващо значение. Стивън Хокинг, посочва: „ако тази разлика не е
около два пъти масата на електрона, никога не биха се получили, няколко
стотина изотопи (елементи и техните изотопи), които съставляват еле-
ментите и са в основата на химията и биологията.”45 С други думи, само
една лека промяна в масата на протона или неутрона и ние вече няма да
имаме химически елементи, никакви химически промени, химици, или
каквито и да били по-големи неща като планети, слънца и галактики. Ма-
сата на протона не може да се различава, дори една хилядна част от из-
отопа.46

Триизмерното пространство. Ние приемаме много неща за даденост.
Едно от тях е броят на пространствените измерения, но защо са само три?
Ние не можем да си представим измерението като точка, едно измерение
ни дава една линия, две повърхности и три твърди предмета (тела). Го-
ворим за времето като четвърто измерение, но това не е измерение на про-
странството. Струнната теория постулира до 11 измерения, но много от
тях са в невидимото или са маловажни. Струнната теория не е напълно
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последователна и по същество и липсва пряко експериментално потвър-
ждение.47

Отново, защо пространството има само три измерения? В първоначал-
ната конфигурация на Вселената, защо нямаме две, четири или повече
измерения. Двуизмерна (двумерна) вселена би изглеждала много странно.
Например: Двуизмерна котка, показана в сечението на фигура 2.3. или
една двуизмерна кокошка няма да останат в едно цяло, също както и дву-
измерните яйца, от които би трябвало да се получат двуизмерни плоски
омлети. Разумен живот с някаква степен на сложност не може да същест-
вува в две измерения, защото той се нуждае от триизмерна вселена.
Оказва се, че четирите измерения на пространството / без времето/, също
са катастрофални. 

Силата на гравитацията държи нашата Земя в своята орбита около
Слънцето, вместо да отиде направо в космоса, както би се очаквало. В
четириизмерната вселена: „Ако  орбитираща планета забави движението
си (дори и незначително), като промени и малко съкрати орбитата си, тя
би се забързала  в посока към Слънцето и обратно, ако се ускори движе-
нието на една орбитираща планета, тогава тя бързо и спираловидно ще
изчезне  навън в мрака.”48 Тази връзка е забелязана отдавна от известния
теолог Уйлям Пейли (William Paley), който посочва това специално до-
казателство за съществуването на Бог, още преди два века. Оказва се, че
на атомно ниво, в четириизмерната вселена, ние ще имаме същия про-
блем, защото ще липсва  стабилна орбита за електроните около ядрото, и
ние: „не бихме могли да имаме атоми, такива каквито ги знаем.”49

От къде идват законите на природата?
Повечето учени изразяват дълбоко уважение към природните закони.

Тези закони правят науката възможна, разбираема, логична и изключи-
телно завладяваща. Например: гравитацията и електромагнитните сили
следват това, което наричаме закона за обратна пропорционалност. Те на-
маляват квадратно с пропорционално увеличаване на растоянието от из-
точника си. Ако се удвои растоянието от първоначалното им положение,
тяхната сила намалява с една четвърт, което обяснява защо светлината от
свещ става така бързо слабозабележима, когато се отдръпваме от нея. Ре-
дица други закони следват много прецизни и сложни математически от-
ношения. Как може да възникне такава точност? Откъде идват законите
на природата, които често представляват специфични ценности и сложни
взаимоотношения. В натуралистичният контекст, където няма Бог, трябва
да се постулират много прецизно случайните събития и обстоятелства.
Би могло, да се предположи, че законите се появяват просто от необхо-
димостта за съществуване, но това е спекулация в голям мащаб. Защо ня-
маме, само една неорганизирана, безформена маса във Вселената? Това
е, което може да се очаква при една случайна дейност, но всъщност не е
това, което откриваме. Вместо това се натъкваме на кварки и всякакви
други субатомни частици, които си взаимодействат една с друга, за да об-
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разуват повече от сто високоорганизирани видове елементи, които могат
да си взаимодействат по много важни начини. Тези взаимодействия по-
някога освобождават енергия, както е случая със Слънцето, или довеждат
до всички видове жизненоважни химични промени, които са необходими
за живот, като например производството на хормони. Тези сложни атоми,
формират, както неща по-малки от водните молекули, така и толкова го-
леми, колкото са Слънцето, галактиките и самата цяла Вселена. Органи-
зацията на материята е изключително сложна, координирана и подходяща
за различни цели. 

Как може една организирана система да излезе от нищото и така слу-
чайно да има закони, необходими за нейното съществуване? Всичко това
изглежда в противоречие с тенденцията за дезорганизация, която виж-
даме в природата. Активните неща, са склонни да се объркват, а не да са
организирани. Когато вали дъжд върху земята или торнадо отнесе къщата
с покрива, нещата обикновенно се объркват все повече и повече. Те не
могат да организират нищо повече, от това, което евентуално думите биха
направили, за да се предизвика експлозия в една печатница. Тези примери
илюстрират някои последици от втория закон на термодинамиката, които
посочват, че промените в природата са склонни към дезорганизация, за
смесване на нещата и колкото повече време минава, толкова повече неща
ще стават хаотични. Този безпорядък се нарича ентропия. Колкото повече
неща са смесват, толкова по-голяма е ентропията и обратно, колкото са
по-организирани, толкова е по-малка тя. Често забелязвам повишаване
на ентропията на бюрото ми, като книги, статии, поща, СД – та и факсо-
вете, които неспирно все повече пристигат и се смесват едни с други.
Според втория закон на термодинамиката, Вселената се насочва към мак-
симална дезорганизация или ентропия, а това означава, че трябва да е
била по-организирана в началото, отколкото е сега. Независимо дали вяр-
ваме, че началото на Вселената е от Големия взрив или друг модел, втория
закон на термодинамиката предполага, че Вселената има начало и орга-
низатор. Ако тя е съществувала „винаги”, ние трябва да очакваме, че ще
бъде много по-дезорганизирана сега, но тя (Вселената) е все още високо
организирана, което предполага сравнително скорошен произход. 

Вероятността, че организацията на Вселената може просто да се
случи случайно, е оценена и се оказва, че тя е далеч по-малка от всички
нормални разбирания за правдоподобни възможности. Роджър Пенроуз
(Roger Penrose), физик – математик от Оксфордския университет, от
гледна точка на вероятността, казва: „Колко голям е бил първоначалния
обем на космоса..., че Творецът е трябвало да се стреми да осигури една
вселена, съвместима с втория закон на термодинамиката и с това, което
ние сега наблюдаваме?... Целта на Твореца трябва да е: прецизна точност
до една част от 1010(123) .”50 Това е изключително малка вероятност. Тези
данни предполагат, че без Твореца, организираната Вселена, такава как-
вато е имаме сега, представлява една случайност от числото 1, последвано
от 10123 нули.51 Ако се опитате да напишете, тази цифра, чрез подаване на
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нула, за всеки атом в познатата ни Вселена, вие ще останете без атоми,
много преди да останете без нули. Вселената има само около 1078 атома.
Такива невероятности, трябва да насърчават да се търсят други възможни
теми, а не само случайността за създаването на Вселената. Много учени
признават тези невероятности, но не предвиждат никакви реалистични
алтернативи, които да се вписват в границите на материалистичните ин-
терпретации, които изключват съществуването на Бог. 

Отговорите на доказателствата за финната настройка  
Малко хора отричат необичайния характер на данните за финната

настройка на Вселената, въпреки, че някой от тях са сведени до минимум.
Списъкът на необичайните особености е много по-дълъг от малкото при-
мери дадени по-горе. Хю Рос (Hugh Ross), описва седемдесет и четири
от тях, като също така изброява редица други параметри, необходими за
съществуването на живота.52 Читателят може да иска да се запознае с до-
пълнителна литература по темата, която през последните десетилетия е
в изобилие.53 Дали финната настройка означава, че има Бог, който е ин-
телигентен Създател на Вселената? Това не е задължително, според някои
специалисти в областта, но тяхната аргументация, очевидно, не прави
впечатление. Отговорите на данните са разнообразни, интересни и по-
учителни. Ще обсъдим основните от тях в три подзаглавия.

Антропен космологичен принцип. Може да прекарате много часове
четене в научна литература, като се опитвате да разберете, какво е ан-
тропния принцип (антропен космологичен принцип), но не очаквайте ня-
какви окончателни отговори. Философът Джон Лесли го обощава като:

„Интелигентни живи същества, съществуват единствено там,  където
е възможен разумен живот.”54 Това твърдение е очевидно и едва ли отго-
ворът на въпроса, как е дошла Вселената, може да бъде прецизен. Двама
специалисти на тази тема: Джон Бароу (John Barrow) и Франк Типлър
(Frank Tipler), позовавайки се на антропният принцип, показват, че: „ аст-
рономите, както изглежда са искали да оставят известна гъвкавост, в
своята формулировка, с надеждата, че нейното значение по този начин
може по-лесно да възникне в бъдеще.”55 Концепцията е зле дефинирана,
различни автори я тълкуват по много начини, а водещият архитект на
идеята Брандън Картър (Brandon Carter),56 изразява съжаление, че изпол-
зва думата „антропичен”, която се отнася за човешки същества, в описа-
нието си.57 Антропният принцип, понякога се бърка с „Антропния
ба ланс” и „ Антропичните съвпадения”, които се отнасят по-специално
до данните за финно настроената Вселена. 

Антропният принцип, както обикновено се разбира, има най-малко че-
тири форми: слаб, силен, участнически и окончателен. Въпреки, че тези
четири форми е трудно да се определят, като цяло, слабата форма се фо-
кусира върху факта, че наблюдателите трябва да бъдат в условия, които
да гарантират живота. Силната форма, подчертава, че Вселената трябва
да има подходящи условия за живот, за да се развива на определен етап.
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Формата на участие произлиза от някои идеи на квантовата физика и
предлага особеното твърдение, че участието, като наблюдател е движеща
сила в космоса. Крайният антропен принцип, гледа към бъдещето, като
предполага, че обработката на информация ще доведе до напредък във
Вселената, до точката, където дори и нашето съзнание ще се запази, като
по този начин се постигне някаква форма на безсмъртие. 

Антропният принцип, понякога се използва, за да се подчертае нашата
специална привилегирована позиция във вселената. Няма да се наблю-
дава вселена без живот, следователно нашата ситуация е нещо необи-
чайно и ние гледаме на нещата от избрана перспектива, въпреки огра -
ниченията ни на наблюдател. В този смисъл, принципът може да има ня-
каква валидност, но нашата необичайна привилегия да наблюдаваме,
може също да означава специален дизайн от Бог, което изобщо не е оби-
чайното тълкуване на принципа. Понякога отговор на въпроса за финната
настройка на Вселената е, че ако нещата не бяха такива, ние нямаше да
сме тук.58 Този вид отговор се нарича: „нелогичен извод” или „отговорът
не се отнася до въпроса”. Той е подобен на отговора, който ще получите,
когато сте в пустинята и попитате, откъде идва водата в оазиса, а те ви
отговорят, че ако я няма тази вода там, няма да растат дървета. 

Въпреки, че литературата обсъждаща антропният космологичен прин-
цип е обширна,59 разбираемо, това е спорно схващане. Някои учени и фи-
лософи са му завещали на него и на различните му аспекти, пренебре-
жителни коментари, като: „лишен от всякакво физическо значение”,60

„обърнали са оригиналния аргумент с главата надолу”,61 „нима не даде
обяснение”62 и „Антропният принцип служи, само да се объркам”.63 Ясно
е, че антропният принцип не е обективна наука.

Обяснението за многото вселени. Възможно ли е да има други все-
лени, за които да не знаем? Може ли да съществуват различни видове все-
лени и много ли са? Всичко това е възможно и с помощта на чистата сила
на числата можем да предположим, че има безкраен брой вселени, а на
нашата просто случайно има всички точни характеристики за живот. Тази
идея получава сериозно внимание, като отговор на въпроса за прецизната
Вселена, в която се намираме. Ние сме просто в правилната Вселена,
наред с много други. Това не е впечатляващо мислене, липсва потвържде-
ние. С този  аргумент, може да се обясни почти всичко, което искате и
следователно в същността си той е безполезен. Без значение, какво ще
откриете, само кажете, че просто се е случило по този начин в една от
безбройните вселени. Истинският проблем е, къде са тези други вселени?
Къде са те и какви научни доказателства има, за тяхното съществуване?
Изглежда, че няма никакви.

Водещи космолози, като Мартин Рийс и Стивън Хокинг понякога
предпазливо подкрепят идеята за много вселени. Някой свързват тази
идея с интерпретациите на силния антропен принцип, а други не са съг-
ласни напълно. Това не е място, където ще намерите някакъв консенсус.
Идеята за много вселени е благоприятна почва за много сериозни раз-
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мисли, за нашето съществуване, живота и космоса. Не е трудно да се
влезе в тези фантазии, особено когато могат да се смесят с поне малко
реалност, така че да изглежда по-правдоподобно.64 Писателят Марк Твен
(Mark Twain), коментира: „Има нещо очарователно в науката. Получава
се така добър доход от такава незначителна инвестиция, каквато е пред-
положението за истината.”65 Той не може да е бил толкова далеч от целта.
Заслужава си вниманието, да се вслушаме в сентенцията, че: „космоло-
зите често грешат, но рядко се съмняват.”  

Съществуват концепции за други вселени или  други места в нашата
вселена, където животът не е на основата на въглерода, както е живота
на Земята, а на плътния водород и течната сяра. Елементите силиций и
бор са любими кандидати за основа на други форми на живот, а не на ба-
зата на въглерод. Има предположения, че животът не трябва да се осно-
вава на атома, а на голямата ядрена сила и гравитацията. Животът може
да бъде открит под формата на цивилизации, намиращи се в неутронните
звезди. Възможно е там да има вселени, чиято природа тотално ни убягва,
или нашата слънчева система може да бъде еквивалент на един атом в
много по-голяма схема на нещата. Философът Джон Лесли, коментира: „
Това са такива спекулации, че правят тезата за Бог, наистина възможна.”66

Може да се твърди, че винаги има възможност, някъде там да същест-
вуват различни видове вселени, които предлагат наистина гениални из-
обретения, но това не е наука, а само въображение. По отношение на
безкрайния брой вселени, космолога Хю Рос, уместно коментира: „Това
предложение е явна злоупотреба с теорията на вероятностите. Това пред-
полага използването на примери с безкрайни величини, които не са под-
крепени с никакви доказателства, че размера на тези величини надвишава
единица.”67 Единственият модел, който ние познаваме е нашата собствена
вселена, и като че ли не изглежда да съществува друга. Човек трябва да
постулира, наистина голям брой вселени, за да се опита да редуцира всич-
ките невероятни наблюдения във финно настроената Вселена, в която жи-
веем. Подобно внушение е в грубо нарушение на научните принципи,
известно като „Бръсначът на Окам” (Ockham’s). Този принцип се опитва
да подтисне празните спекулации, настоявайки, че обясненията не могат
да бъдат умножени, извън рамките на това, което е необходимо. Посту-
лирането на много вселени е неоспорима спекулация, а не внимателна
обосновка, основана на известни факти.

Финно настроената вселена означава проектиране
Не всички доказателства за прецизната вселена, могат да бъдат верни,

като е нормално и да се очаква, че някой от нашите научни интерпретации
по отношение на тях, ще се променят с течение на времето. Въпреки го-
лемия брой примери и невероятната точност, много от тях го правят из-
ключително трудно, гледайки на него като на низ от щастливи случай -
ности. Освен това, тези стойности обикновенно са тясно свързани по
между си. Лесли с основание коментира: „Една незначителна промяна, и
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космоса се деформира в хилядна от секундата или се разрушава толкова
бързо, че скоро се превръща в много малки частици разреден газ, свър-
зани чрез гравитацията”.68 Също така трябва да имаме предвид илюстри-
рания пример, за заровете от по – рано и че правилният математически
израз в комбиниране на няколко невероятности се получава чрез умно-
жаване на тези стойности. Това прави общата вероятност от финно
настроената вселена много по-малка, отколкото всяка от отделните веро-
ятности, сама за себе си. 

Може ли всичко това, да се случи случайно? Колко от тези прецизни
стойности, могат по някакъв начин да се обяснят и да продължат да бъдат
убедени в собствената си обективност? Няма ограничение за това, което
ние приемаме. Например, човек може да си въобрази, че частиците във
Вселената случайно са се появили преди десет секунди и просто се е слу-
чило да се произведе конфигурацията, която наблюдаваме в природата.
Въпреки това, рационалността и желанието наистина да стигнем до ис-
тината, изисква да потърсим повече разумни алтернативи. Реалността,
която виждаме около нас не е толкова капризна. Доказателствата, които
имаме в огромен размер, потвърждават наличието на план за финно наст-
роена вселена. 

Повечето водещи астрономи, като Робърт Джастроу, основател на ин-
ститута Годард на НАСА (Goddard Institute for Space Studies), за косми-
чески изследвания и Оуен Джинджерич (Owen Gingerich) на астрофизич-
еската обсерватория Smithsonian на Харвард, са склонни да интерпрети-
рат плана. Астрономът Джордж Грийстайн (George Greenstein at Amherst
College) казва: „Когато разглеждаме всички доказателства, непрекъснато
се налага мисълта, че трябва да са замесени, някои свръхестествени сили
или по скоро някаква форма, която ни обслужва. Дали е възможно не-
преднамерено да  попаднем на научни доказателства за саществуването
на Върховното Същество? Бог ли е този, който е взел в ръцете си офор-
мянето на  космоса, в полза на нашето добруване?”69 Част от стимула за
такива заключения, произлиза от убеждението, че един Божествен Съз-
дател е разкрил познанието за себе си в свещенното писание, наречено
Библия. Той повдига жезъла на религията, а на някои учени им е неудобно
да смесват науката и религията, независимо от солидните доказателства
в полза на Твореца. Въпреки това, ние се надяваме да се намери истината,
като пренебрегнем предразсъдъците си и подходим с отворен ум спрямо
доказателствата към, които тя ни води. 

Заключителни коментари
Въпреки, че Вселената е огромна, ние откриваме, че тя се състои от

малки елементарни /субатомни/ частици. Всички тези детайли, са свър-
зани чрез закони и редица други фактори, които правят възможно същест-
вуването на Вселената, която е способна да поддържа живот.
Прецизността, която виждаме категорично показва, че съществува един
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Проектант на Вселената (таблица 2.1). Едни учени приемат това заклю-
чение, други не. 

Някои се опитват да припишат съществуването на тези прецизни фак-
тори, на неясни антропологични/антропни/ принципи, а други на нали-
чието на множество въображаеми вселени. Но колко случайности на
прецизната финна настройка, човек трябва да намери, за да признае, че
те наистина се нуждаят от обяснение? Ако искате да избегнете извода за
съществуването на Твореца, тогава може да прибегнете до алтернативите,
дадени по-горе. Въпреки това, те на практика отвличат вниманието от на-
учните данни, които посочват, че някаква разумна, интелигентна сила
финно е смесила материята и силата на Вселената, така че  тя да бъде
подходяща за живот. Всеки такъв Творец, очевидно ще надмине Вселе-
ната, която Той е създал. 
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Микроби
Дамата, която скоро трябва да роди бебето си плаче. Раждането и е

планирано в Първа клиника, а това е единственото място, където тя не
иска да отиде. Желанието и е да роди във Втора клиника. Тя обяснява на
доктор Игнац Земелвайс (Semmelweis), че има по – голяма вероятност ро-
дилката да умре в Първа клиника, отколкото в другата. Това смути Земел-
вайс, който е млад лекар специалист в тази клиника. Дали е права дамата?
Той решава да проучи фактите. Цифрите са ужасяващи. Разглеждайки
болничните досиета, той установява, че през последните шест години
близо две хиляди жени са починали в Първа клиника, а в другата, по-
малко от седемстотин.2 Това се случва във Виенската многопрофилна бол-
ница (Vienna General Hospital) в Австрия, преди век и половина, когато
епидемиите от страшната родилна треска (Puerperal Fever) не са рядкост.
Твърде често, около четири дни след раждането, родилката се разболява
от треска и почти винаги умира в рамките на една седмица. Смята се, че
заболяването се причинява от някакъв вид вредни изпарения във въздуха
или от проблеми с млякото на майката, а пък свежият въздух е бил пре-
поръчван като превантивна мярка. Всичко това не обяснява, защо смър-
тността в Първа клиника е почти три пъти по-голяма от Втора клиника. 

Първа клиника се управлява от лекари, които в рамките на тяхното
обучение и изследвания, се занимават с изучаването на телата на почи-
налите хора. Втора клиника се ръководи от акушерки, които не са участ-
вали в подобни изследвания. Възможно ли е това, да има нещо общо с
драматичната разлика в нивата на смъртност? Пробивът идва, когато един
от колегите на Земелвайс, се порязва по време на аутопсия. Той развива
треска на четвъртия ден и скоро умира. Неговата аутопсия, дава същите
резултати, каквито са открити при починалите родилки. Тази треска се е
смятала само за женска болест, но той е мъж и умира от нея. Възможно
ли е да има тясна връзка с това, че лекаря е имал контакт с мъртвото тяло
на починалата от треска жена? Земелвайс въвежда строги мерки, свър-
зани с използването на хлор за миене на ръцете, за да може да се предот-
врати заразяването от това, което той нарича „трупна отрова” от телата
62
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винаги, въпрос за изумление, но не и за обяснение.”1

Франклин М. Харолд, биохимик



на мъртвите пациенти в Първа клиника. Резултатите са драматични, смър-
тността спада от 12 % до около 1% . Причината, за толкова много смъртни
случаи е, че лекарите извършват аутопсии на жените, починали от ро-
дилна треска, а след това израждат родилки, без да мият ръцете си, като
така пренасят смъртоносната болест. Човек би си помислил, че успехът
на Земелвайс ще бъде приветстван, като голям напредък, но твърде често
хората не отиват в правата посока, към която ги водят данните. Въпреки,
че някой приемат неговите (на Земелвайс) заключения, лечебното заве-
дение не го прави. Завистта в болницата нараства и е трудно да се при-
знае, че лекарите могат да причинят толкова много смъртни случаи.
Освен това има болници, който не правят никакви аутопсии, но техните
нива на смъртност надвишават 26 %. На идеята, за почистване на ръцете
с хлор, се гледа с насмешка. Директорът на Земелвайс във Виена, не му
подновява договора за работа. На многото молби за назначение, му пред-
лагат само по-ниски позиции. Обезсърчен и отчаян Земелвайс, тихо на-
пуска Виена и се връща в родната си Унгария, без дори да се сбогува с
близките си приятели. 

През 1861 година, Земелвайс, публикува резултатите от своето проуч-
ване за това, как да се предотврати родилната треска. Той ги изпраща до
много лекари в Европа, но те не се приемат добре. Професионалната об-
щност смята, че идеята му е дискредитирана. На всички загрижени за
младите майки, които умират, той изпраща обвинителни брошури, в
които изобличава онези, които разпространяват заболяването. Земелвайс
става крайно угрижен и депресията му се задълбочава. Съпругата му най-
накрая се съгласява да го изпрати в лудница, където две седмици по-късно
той умира, присъединявайки се към хилядите майки, които са също жер-
тви на предрасъдъци и тесни умове. За щастие, няколко години по-късно,
медицината признава, че Земелвайс е прав и му се дава дължимото ува-
жение, за победата му над изключително смъртоносната родилна треска. 

Това, което Земелвайс и неговите съвременници не знаят, е че родил-
ната треска е предизвикана от малки живи микроби, подобни на тези,
които причиняват „стрептокок” в гърлото и скарлатина. Няколко учени,
откриват света на миниатюрните организми, но силна връзка между мик-
робите и заразните болести не е установена. Днес, благодарение на зна-
чителния напредък на науката, ние знаем кой микроб, кое заболяване
причинява и много книги могат да се напишат само за един единствен
микроб. 

Микробите са много сложни. Един от най-добре изследваните  такива
е Ешерихия коли, който се среща на много места, например в храносми-
лателният тракт на човека и животните, както и в почвата. Въпреки, че
обикновено са безвредни микроби, малцина от тях са страховити заро-
диши. Ешерихия коли е малък прътовиден организъм и са необходими
петстотин като него, наредени един до друг, за да заемат растояние от
един милиметър. Въпреки, че е много малък, този микроб е доста сложен.
От външната страна, той има от четири до десет продълговати спирало-
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видни филаменти /камшичета/, стърчащи от тялото, които се въртят за
придвижване. „Моторът” в основата на тези камшичета е напълно изучен3

и е добър пример на концепцията, чиято сложност ще разгледаме по-
късно. От вътрешната страна, около две трети от микроба Ешерихия коли,
се състои от около 40 милиарда молекули вода. Освен това съставът на
вредителя е от зашеметяваща сложност. Под сложност, ние разбираме
части, които са взаимозависими, за да функционират правилно,4 а не само
множество несвързани елементи. 

ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) е информационният център,
който насочва клетъчната активност, предоставяща генетичната инфор-
мация, която в случай на наличие на Ешерихия коли, кодира повече от
четири хиляди различни протеинови молекули. ДНК е финна, тънка ве-
рига нуклеинова киселина, която е толкова дълга, че трябва да се изкриви
много пъти, за да се побере в микроб. В действителност, тя е осемстотин
пъти по-дълга, отколкото самия микроб. Неразбираемо е, как организмът
успява да получи достъп до цялата си генетична информация. Фигура 3.1
дава някои подробности за състава, на един Ешерихия коли организъм.
Протеини, въглехидрати (полизахариди), липиди (вещества подобни на
мазнини) и други специални молекули, включват около пет хиляди раз-
лични видове молекули, повечето от които се възпроизвеждат толкова
много пъти - или общо повече от стотици милиони специални молекули
в един микроскопичен микроб. Само защото, нещо е малко, не означава,
че е обикновено и просто. Онова, което някога се е считало, за прост
живот, се оказва невероятно сложно. Въпросът е, как някога, такава слож-
ност може да се организира?
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Фигура 3.1  Оценка на състава на една клетка на
Ешерихия коли*

Компонент Брой на молекулите Брой на видовете молекули

Протеин 2.400.000 4288   
Рибозоми (20.000) (1)
ДНК 2 1
PНК 255.480 663
Полизахариди 1.400.000 3
Липиди 22.000.000 50
Малки метаболити и йони 280.000.000 800
Вода 40.000.000.000 1

* Въз основа на информация от: 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 mo-
lecular biolo gy, 2nd edition. Washington, DC: ASM Press, CD version, section 3.



Внимание: следващите четири параграфа не са лесни за четене, но вие
трябва да разберете тяхното значение, дори и да не успеете да запомните
всички подробности. Самата ДНК е сложна молекула, оформена малко
като спираловидна стълба. Подробности от една малка част са показани
на Фигура 3.1. Молекулата се състои от основни единици, наречени нук-
леотиди, които са съставени от захар, фосфат и най-важната основа, която
дава генетичната информация, необходима за изграждане и поддържане
на клетка, каквато е Ешерихия коли. Има четири вида бази във веригата
на ДНК: аденин, тимин, гуанин и цитозин, съкратено А, Т,  G и С.   На
РНА (рибонуклеинова киселина), която е подобна на ДНК и е важна за
предаване на информация в клетката, тимина (Т) се заменя с урацил (U).
ДНК на Ешерихия коли се състои от 4 639 221 бази.5

Протеините са многостранни молекули, които вземат участие освен в
сруктурата, така и в работата на клетката. Те са изградени от десетки до
стотици прости молекули или градивни елементи, наречени аминокисе-
лини. Има двадесет различни видове аминокиселини в живите орга-
низми. В протеина аминокиселините са свързани край за край, като
връзки от верига или низ от мъниста. (Фигура 3.2. ляво) След това, тази
верига се сгъва  много пъти, за което обикновенно помагат едни особено
специални големи протеинови молекули, наречени съответно шаперони.
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Фигура 3.1. Cтруктурата на ДНК. Двойната наметка е илюстрирана в ляво, а другата
част се разширява в дясно. A, T, G, C, представляват бази, съответно: аденин, тимин,
гуанин и цитозин. S, означава захар, а P е фосфат. Нуклеотидът се състои от P, S, и
една от A, T, G и C. Пунктираните линии в дясната схема, представляват водород-
ната връзка между базите, която обединява две ДНК вериги.
Фигура 3 в: de R. Evard, Schrodetzki D. 1976. Chemical Evolution. Origins 3:9-37.



Крайната форма на молекулата на протеин, се определя от положението
на различните видове аминокиселини по веригата. Формата на протеина
е изключително важна, за неговото функциониране и протеина ще работи
правилно, на правилния вид молекула, само ако потенциалните вариации
в последователността на аминокиселините са много малки.

Когато на клетката и е необходим конкретен протеин, част от подхо-
дящата ДНК, се копира, като информация в РНК молекулата. След това,
тя се разчита от  получената РНК, която е в комбинация с молекули, на-
речени аминоацил–т РНК синтеза, които са различни, за всеки вид ами-
нокиселина и поставя подходящата аминокиселина, там където е
необходимо в протеина, от който е съставена. Това се случва в много спе-
циализирани структури, наречени рибозоми (Фигура 3.2.), където се до-
бавят аминокиселини при скорост 04:57 секунди. Самите рибозоми са
комплекс, състоящ се от около 50 различни протеинови молекули и много
РНК. В един организъм Ешерихия коли, се намират 20 000 рибозоми.

Как се избира подходящата аминакиселина, при получаване на проте-
инова молекула. Това става чрез така важния генетичен код, формиран от
A, T, C и G бази на ДНК и  A, U, C и G бази на РНК. Компютрите работят,
като използват само два вида основни символи, за разлика от живите ор-
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Фигура 3.2. Рибозомна активност. Рибозомата се движи надясно, като кода на ин-
формационната РНК, съвпада с кода на изпращаната РНК, която има съответната
(подходящата) аминокиселина за този (конкретния) код. Аминокиселините се
свързват (заедно) в рибозомата и излизат като протеинова молекула на веригата,
както е илюстровано в ляво.
Въз основа на Фигура 4.6 в Harold FM. 2001. The way of the cell. Oxford, New York: Oxford University
Press.



ганизми, които използва четири вида бази. Необходими са три основи, за
да се кодира една аминокиселина. Например в РНК, GAU кодира амино-
киселината глицин, а CGC кодира аминокиселината аргинин. Триплет,
или единица на основа, която кодира аминокиселината, се нарича кодон;
кодоните са двадесет различни видове, показани в Таблица 3.2. Има ко-
дони за започване и спиране на процеса: „конвейерна лента” (транспор-
тна), която прави протеини. Тъй като, има 64 възможни кодони и само 20
видове аминокиселини в живите организми, повечето различни кодони,
формулират една и съща аминокиселина. Използват се всички възможни
кодони. 

Да приключим с подробностите. Можем да продължим страница след
страница, описвайки много повече клетъчни системи, подобни на систе-
мата за производство на протеини. Сега вече стигаме до идеята, че мик-
робът е прецизно и изключително сложно нещо. Докато Ешерихията коли
е жива, тя работи с хиляди химични промени, които общо наричаме: об-
мяна на веществата (метаболизъм), а и също така възпроизвежда повече
микроби, като себе си. 
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Фигура 3.2. ГЕНЕТИЧНИЯТ КОД

ПЪРВА ВТОРА БУКВА ТРЕТА
БУКВА U C A G БУКВА

Фенилаланин Серин Тирозин Цистеин U
U Фенилаланин Серин Тирозин Цистеин C

Левцин Серин Стоп Стоп A
Левцин Серин Стоп Триптофан G

Левцин Пролин Хистидин Аргинин U
C Левцин Пролин Хистидин Аргинин C

Левцин Пролин Глутамин Аргинин A
Левцин Пролин Глутамин Аргинин G

Изолевцин Треонин Аспарагин Серин U
A Изолевцин Треонин Аспарагин Серин C

Изолевцин Треонин Лизин Аргинин A
Започване, метионин Треонин Лизин Аргинин G

Валин Аланин Аспартат Глицин U
G Валин Аланин Аспартат Глицин C

Валин Аланин Глутамат Глицин A
Валин Аланин Глутамат Глицин G

За да намерите кода /кодон/ на една аминокиселина, вижте името й в таблицата
и следвайте съответните колони и редове на първата, втората и третата буква.
Например кодовета за глутамин са CAA и CAG.



Организми, като Ешерихия коли, са сред най-простите форми на
живот, които съществуват. Вирусите, които са много по-малки, не се ква-
лифицират като живи организми. Те са само безжизнена комбинация от
ДНК или РНК и протеини. Те и простите микробни симбионти не могат
да се възпроизвеждат сами по себе си, и по този начин не могат да пред-
ставляват първите форми на живот на Земята. Веднъж произвел се един
от тях, това е краят. Вирусите  се дублират от  сложните системи на жи-
вите клетки, които те заразяват. Има няколко микроби (микоплазма),
чийто размери са около една десета по-малки от тези на Ешерихия коли,
които вероятно имат най-малко форми на независим живот.6 Тези орга-
низми, не са така добре изследвани, но знаем, че някои от тях имат над
половин милион бази в тяхното ДНК, кодиращи почти 500 различни ви-
дове протеини, които изпълняват множество специфични функции. Ако
животът на Земята възниква от само себе си, как всички правилни части
винаги се събират случайно, така че да се произведе първото живо съ-
щество? 

Борбата над спонтанното поколение
Химикът – пионер ван Хелмонт (1579-1644) (van Helmont), дава фор-

мулата за създаването на мишки. Ако скриете мръсни парцали с жито и
сирене, в една таванска стая, скоро ще откриете там мишки. Този експе-
римент, продължава да работи и в момента, но ние вече не вярваме, че
мишките може просто да възникнат спонтанно от само себе си. От дните
на древността, съвсем до скоро, обикновено се е смятало, че простите
организми са възникнали спонтанно от нежива материя. Този процес на-
ричан „спонтанно зараждане”, може да се демонстрира чрез просто на-
учно наблюдение. Да се отрече това, би означавало да се отрече
реалността. Червеите просто са се появили в ябълките, а през пролетта
жабите се появяват в калта. Освен това, има някой много неприятни ор-
ганизми като глистите/тениите/ и се твърди, че Бог никога не би ги създал,
така че те би трябвало да са се появили спонтанно в човешките тела.
Малко учени днес, застъпват мнението, че тези паразити представляват
изродени форми на първоначално свободни живи организми. Смятало се
е, че по-простите организми, се саморазвиват, изцяло от само себе си, къ-
дето и да се появили. Сега вече знаем, че всички живи същества, трябва
да идват от други живи същества. Битката за уреждане на този спор е
една от най-спорните в областта на науката и продължава две столетия. 

Един от пионерите в тази борба е италианският лекар Франческо Реди
(1626-1697). Той отдавна отбелязва, че личинките, които са ларвите на
мухите, се развиват в разлагащо месо. Това е по времето, когато не сме
разполагали с хладилници  и гниенето на храната е било важно. Но от-
къде тогава идват ларвите? Реди е решил да опита да произведе личинки
в останките на няколко различни видове животни, включително от змии,
гълъби, риби, овце, жаби, елени, кучета, агнета, зайци, кози, патици,
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гъски, кокошки, лястовици, лъвове, тигри и биволи. Той е изумен от ре-
зултата, когато вижда, че независимо от използваното животно, винаги
намира един и същи вид червеи и мухи. Знае също, че през лятото лов-
ците, увиват около своя улов парче плат, за да го запазят. Възможно ли е,
червеите да произлизат от мухите и да не са създадени спонтанно в ме-
сото? За да изпробва тази идея, той поставя месо да гние в открит буркан,
а също така и в буркан с марля, където мухите нямат достъп. Тъй като,
няма ларви в месото, което е било защитено от мухите, той стига до за-
ключението, че те не се появяват  спонтанно, а са дошли от мухите. 

Това не решава спора. Някой идеи умират трудно. След времето на
Реди и други учени се включват. Докато противоречието бушува, се пра-
вят експерименти с нагряване на различни видове органични бульони при
различни температури в отворени и затворени съдове, които дават про-
тиворечиви резултати. Понякога се появяват организми, а понякога не.
Въпросът, който става важен е дали, за възникването им е необходим дос-
тъп на въздух? Странно, но идеята, че животът може да възникне спон-
танно е по-добре приета през деветнадесети век, отколкото по времето
на Реди.7 Истината е в регрес.

След това от страна на Луи Пастьор (1822-1895) (Louis Pasteur), който
е един от най-добрите учени на всички времена, идва това, което мнозина
смятат за най-смъртоносния удар на идеята за спонтанното зараждане.
Изключително компетентен и продуктивен, Пастьор работи върху голямо
разнообразие от научни проекти. Той спасява винарската промишленост
в родната му Франция, като доказва, че микробите причиняват разваля-
нето на вината, а след това открива метод, за запазване на виното, като
използва само умерена топлина, която убива микробите, но запазва аро-
мата на виното. Това е същият процес, който ние днес използваме за мля-
кото и го наричаме пастьоризация. Той разработва методи за ваксинация
срещу антракс и бяс и се включва в битката за спонтанното зараждане.
Използвайки умело проектирани експерименти, той е в състояние да от-
говори на различните аргументи на тези, които защитават спонтанната
поява. Чрез използването на колби със спираловидни тръби за достъп,
той успява да докаже, че бульонът, който е правилно загрят не създава
живот, въпреки, че има свободен достъп на въздух. В обичайния си мно-
гословен стил, Пастьор заявява: „Никога няма да се възстанови доктри-
ната, за спонтанното възникване от смъртоносния удар на този прост
експеримент.”8

Но Пастьор не е прав. Докато неговите експерименти ясно показват,
че животът може да дойде само от друг живот и тази гледна точка е пот-
върдена от микробиологията и медицината, на хоризонта се появяват и
други идеи. В Англия през 1859 година, Чарлз Дарвин (Charles Darwin),
излиза с известната си книга „Произход на видовете” („The Origin of Spe-
cies”), като твърди, че развитите организми постепенно еволюират от про-
сти такива, чрез процеса на естествен подбор, където пригодените
организми оцеляват от по-малко адаптираните. В крайна сметка, това на-
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пълно обърква въпроса за спонтанното зараждане. Дарвин не защитава
спонтанното възникване в книгата „Произход на видовете”, а всъщност
в по-късните издания, той пише, че животът е: „...първоначален дъх на
Твореца...”9 Въпреки това, неговият подход повторно отваря вратата на
спонтанното зараждане, защото, ако напредналите организми могат за се
развият просто от само себе си, защо тогава животът не би могъл също
да произлезе от само себе си? По-късно Дарвин изразява интерес към
спонтанното възникване, като предполага, че „в малко топло езеро”, могат
да се образуват протеини „готови да преминат през още по-сложни про-
мени”.9 Тази гледна точка е подходяща, за все по-големия интерес към
натуралистичните обяснения. Тези обяснения се опитват да елиминират
всяка необходимост от Бог в природата. 

Нито един от учените от онова време, включително Земелвайс, Пас-
тьор или Дарвин не е имал представа, колко сложни са били най-малките
видове организми. Ако това се знаеше, въпросът е, дали еволюцията ня-
кога щеше да бъде приета такава, каквато е. Във Франция, Дарвин среща
малка подкрепа на светските си идеи. Националистическите интереси по-
магат на Френската академия на науките, да заеме твърдо страната на
Пастьор. Научната общност, в крайна сметка следва пътят на отхвърляне
на спонтанното зараждане на организмите, които сега живеят, но ги при-
ема за пръв организъм, който се появява на Земята, преди милиарди го-
дини. Този процес се нарича химическа еволюция.

Химическа еволюция
В началото на двадесети век, когато еволюцията започва да се приема,

интересът се фокусира върху това, как животът е възникнал изцяло от
само себе си. Безспорно това е най-тежкия проблем, пред който биолож-
ката еволюция е изправена, и много се опитват да отговорят на този въ-
прос. През 1924 година, известният руски биохимик А.И.Опарин пред ла-
га вариант, при който прости неорганични и органични съединения, могат
да образуват по-сложни органични съединения, а те от своя страна могат
да образуват прости организми. В Англия, брилянтният антрополог и
биохимик Джон Холдейн, също работи по някои от тези идеи. Други до-
бавят подробности, както и концепцията, че животът е започнал много
отдавна от само себе си и това, което често се нарича „топла органична
супа”, става обект на сериозно внимание и обсъждане. 

През 1953 година Стенли Милър (Stanley Miller), носител на Нобелова
награда, работещ в лабораторията на Харолд Юри в Университета на Чи-
каго, съобщава много важен експеримент, който се превръща в икона за
привържениците на спонтанното зараждане. Този експеримент се пла-
нира, за да стимулира тези условия на Земята, за които се предполага, че
са съществували преди живота да е възникнал и което би могло да доведе
до развитието на живите организми. Милър използва затворен химически
апарат, който изключва кислорода и представя смес от газове – метан, во-
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дород, амоняк и водна пара - „електрически искри”. Апаратът е оборудван
с предпазен „капан”, за събиране на евентуално произведените деликатни
органични молекули. След много дни, той открива, че са се образували
множество различни видове органични молекули, включително няколко
аминокиселини, които се намират и в живите организми. Експериметът
се повтаря много пъти, подобрява се и изглежда, че се произвеждат раз-
лични видове аминокиселини намерени в протеините, четири от пет бази
разположени в нуклеиновите киселини11 и някой захари. Милиони сту-
денти по биология, учат този експеримент, учени и учители по целия свят
го приветстват, като доказателство, за това, как животът може да възникне
от само себе си. В продължение на половин век, кипи дискусия, за значе-
нието на този експеримент. Всъщност, множество проблеми остават не-
решени. 

Основният въпрос, който се нуждае от внимание, е до каква степен ла-
бораторните експерименти представят това, което наистина се е случило
при възникването на Земята. Химиците в лабораториите, които използват
сложна апаратура и пречистени химикали, не могат да са добър пример
за условията, които са съществували преди много години на суровата,
примитивна Земя. Понякога от наблюденията в лабораторията, може да
се установи връзка с това, което се е случило в миналото, но понякога
това не е възможно. Например, в експеримента на Милър, желаните про-
дукти са защитени в „ капана” от разрушителните ефекти на използваните
енергийните източници на искрата. Използването на специалния защитен
„ капан” не е това, което може да се очаква от една първобитна Земя.12

Трябва, да имаме в предвид, че тук говорим за примитивната Земя, в
която не е имало живот, лаборатории  и учени. Когато даден учен, отива
в лабораторията и извършва експерименти, той разчита на своята инте-
лигентност, събираната през вековете информация и изобретеното обо-
рудване, а празната и примитивна Земя, би могла да разчита единствено
на помощта на един интелигентен Бог, отколкото да се вярва, че може да
се справи сама. 

В много отношения, ученият по-скоро представлява Божията твор-
ческа дейност, отколкото примитивните случайни условия.  Химическата
еволюция изисква, всичките хубави неща да се случват от само себе си,
а не от учени в сложни лаборатории.

Проблеми с химическата еволюция
Може да ви се стори, че този раздел е малко технически за вас, но това

е много важно и заслужава специално внимание. Дори да не следите
всички детайли в подробности, пак ще получите представа за основния
му характер. 

Къде ли е супата? Еволюционистите се нуждаят от цялата „ топла ор-
ганична  супа”, която може да бъде намерена. Организмите са толкова
сложни и възможността те да възникнат организирано от само себе си е
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толкова малка, че наистина е необходима много „ супа”. Колкото повече
„супа” имате, толкова е по-голям шансът, че някъде може да възникне
спонтанно живот. Предполагаемата такава „супа”, ще бъде  по-скоро, като
някакъв бульон, с обема на всички световни океани! Проблемът е, че ако
имаме такава супа на първичната земя, в продължение на много милиони
години, така, че да се натрупат необходимите молекули, трябва да се
очаква да се намерят голям брой доказателства в много старите скали на
Земята. Трябва да има всякакви останки от всички видове органични ве-
щества, но нищо от тях до сега не е открито.13 Идеята за „примитивната
супа” е много популярна и често се представя като факт.14 Затова моле-
кулярният биолог Майкъл Дентън посочва: „ ...малко шокиращо е това,
че няма абсолютно никакво положително доказателство, за нейното съ-
ществуване.”15

Необходимостта от подходящия вид молукели. Експериментите за
производството на първите молекули на живота, произвеждат множество
други видове молекули, които са безполезни за живота. Например, в екс-
перимента на Милър са получени много повечето видове аминокиселини,
които са безполезни при вземането на протеини от двадесетте вида, не-
обходими за формата на живот.16 Процесът на генериране на живот, ще
трябва по някакъв начин да разпредели тези ненужни видове, за да може
да създаде първите полезни протеини на живота. Трудно е да си предста-
вим, как това може да се случи от само себе си. Също така, в тези видове
експерименти се произвеждат молекули, като циановодород и формалде-
хид, които са много токсични за живота.17

Органичните молекули, които не могат да оцелеят. За да се получи
образуването на първият живот е необходима висока концентрация на
правилните органични молекули. Въпреки това, органичните молекули
са лесно разрушими, особено ултравиолетовата светлина, за която се
предполага, че осигурява енергията за тяхното формиране. В Калифор-
нийската изследователската корпорация (California Research Corporation),
химикът Доналд Хол (Donald Hull),18 изчислява вероятността за оцеля-
ване на простата аминокиселина, глицерин (NH2CH2COOH) на първо-
началната Земя. Той заключва, че 97% (от парчетата), ще се разложат в
първобитната вселена, преди да стигнат до океана, а останалите 3% , ще
бъдат унищожени. По-сложните аминокиселини, които са и по-дели-
катни, имат по-малка вероятност да оцелеят. Следователно могат да се
очакват само изключително разредени концентрации на подхощящия вид
органична молукела.19

Оптични изомери
Вашата лява и дясна ръка са много сходни, но частите са им подредени

така, че те не са идентични, но са огледален образ една на друга. Орга-
ничните молекули също са сложни триизмерни структури, които могат
да съществуват в различни форми, въпреки, че имат едни и същи видове
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атоми и основна химична структура. Тези различни видове на подобни
молекули, се наричат изомери, и както ръцете ни, те могат да бъдат огле-
дални образи един на друг (Фигура 3.3).20 Един от начините за инденти-
фициране  на два отделни образа на молекулата е, като се отбележи
начина, по която се въртят светлинните вълни, идващи от поляризирана
светлина, която има свои подредени вълни.

Ако завъртането е в ляво, тези молекули са L (ляв тип), а ако е надясно
те са D (декстро,дясновъртящ се тип). При синтензиране на такива орга-
нични молекули в лаборатория се оказва, че половината от тях са L, а дру-
гата половина е D. Изключение е аминокиселината глицин, която е
толкова проста, че няма огледален образ. В експеримента на Милър, по-
ловината от аминокиселините е L, а другата половина е D и е това, което
той намира в „примитивната супа”.21 Но когато се вгледате в живите ор-
ганизми, с изключение на няколко особени специфични молекули, всич-
ките им молекули са от типа на L. Няма много възможности за замес -
тване. Само една D аминокиселина в протеиновата молекула, ще предот-
врати, нейното формиране в точната форма, в която може да функционира
правилно.22 Най – загадъчният и объркващ въпрос за еволюцията е: как
може първите форми на живот, които са се образували в „супата” (на про-
теините), се случва да вземат просто така само L аминокиселини, за
първи протеини, от смес с равни части от L и D в супата? След това, ко-
гато става въпрос за захарните молекули в ДНК и РНК, има един и същи
проблем, с изключение, че тези захари са само D тип.
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вид, че подреждането на атомите в една форма е в триизмерен огледален образ на
другия. R е радикал, който варира значително в химическия състав на различните
видове аминокиселини, докато в илюстрованата част е един и същ за всички ами-



С течение на годините, еволюционистите предлагат множество меха-
низми като: поляризираната светлина, магнетизъм, ефектът от вятър и
т.н. , за да се опита да се разреши загадката, защо само L аминокисели-
ните се срещат в живите същества. /23/ Но никой не решава този проблем,
така че новите идеи продължават да се появяват. Най – малките пробля-
съци на надежда от добре контролирани изкуствени лабораторни експе-
рименти, които биха могли само смътно да приличат на нещо, което
всъщност може да се случи в природата, са схванати като възможни ре-
шения. Досега не са представени реалистични резолюции на мистериите. 

Образуването на големите молекули. Аминокиселините, нуклеотид-
ните бази, захарите и др. са относително прости молекули в сравнение с
големите молекули, които се формират, когато се комбинират, за да об-
разуват протеини, ДНК и РНК. Ние можем да направим много от про-
стите молекули, но как е възможно по-големите молекули, да се органи-
зират сами? Един типичен протеин е съставен от около сто аминокисе-
лини, а ДНК на Ешерихия коли е огромна молекула, състояща се над че-
тири милиона бази. Спомнете, си че дори и най-простите организми,
които познаваме, имат половин милион бази в своето ДНК, които кодират
почти петстотин различни протеина.24

Как някога първоначалният живот е организиран? На организмите са
нужни протеини, за получаване на ДНК, и те трябва да имат ДНК, за сгло-
бяването на протеините. Може ли тази система просто да е резултат от
случайни съвпадения, докато взаимодействието между атомите следва
законите на физиката? Шансовете за формирането на един специфичен
вид белтъчна молекула са изчислени и те са изключително малки. Едно
проучване25 я поставя по-малко от един шанс от 10190 (4.9 x 10-191). Това е
невероятно малък брой; всяка от 190 нули, намалява вероятността десет
пъти, в сравнение с предходната нула. Но нима не съществува някаква
вероятност, това да се случи и без намесата на интелигентен лидер? Въ-
преки, че понякога математиците определят вероятностите на по-малко
от един шанс от 1050 като невъзможен, все още малко  рационално се
твърди, че просто така се случва, за да се получат правилните молекули
от първия път. Въпреки това, след като имате една белтъчна молекула,
която не е от голяма полза, нужни са ви най-малко стотици различни ви-
дове за най-простата форма на живот.26 След това, са необходими ДНК
или РНК молекули и те могат да бъдат по-сложни от протеините, а също
така трябват и въглехидрати и мазнини (липиди). 

Ако се позовете на случайността и неуправляемите природни закони,
трябва да се мисли за повече материя, отколкото има в познатата ни Все-
лена, за да стигнете до известна степен на вероятност. Бернд – Олаф Куп-
перс (Bernd-Olaf Küppers), който подкрепя идеята, че молекулите по
някакъв начин са организирани в живота, е изучавал такива вероятности.
Той коментира, че: „Дори, ако цялата материя в пространството се състои
от ДНК молекула на структурните сложности на бактериалния геном (т.е.
микробна ДНК), с произволни масиви, възможността, да се намерят сред
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тях бактериален геном или нещо подобно, все още е напълно незначи-
телно.”27 Въпреки, че много еволюционисти признават проблема, те не
дават никакво правдоподобно решение. След това в крайна сметка в ис-
торията на живота, трябва да се развие ДНК на човешките същества,
който е хиляди пъти по – голям от този на микробите.28 Също така, трябва
да се има предвид, че биологичната информация в ДНК, обикновенно
трябва да е много точна. Промяната на само една аминокиселина в про-
теина, може да предизвика катастрофа, какъвто е случая с тези, които
страдат от сърповидно – клетъчна анемия. Когато става въпрос, за спон-
танният произход на живота, рационалността предполага, че ние търсим
други алтернативи, а не случайности. По-добре да вярваме в чудеса, от-
колкото в такива невероятности. 

Генетичният код. Една от радостите в детството е правенето на тайни
кодове, където чрез заместване на букви или цифри в един нов език, който
е разбираем само от няколко избрани, които са привилегировани, да знаят
как да работят с кода. Военните използват сложни кодове и често ги про-
менят, за да защитят информацията от врага, който влага значителни уси-
лия да ги разчете. Преди няколко десетилетия, са били необходими
изключителни старания, да се разбере генетичния код.29 Това е един от
най-големите триумфи на науката. 

По рано споменахме, че базите A, T, G и C, заедно с ДНК молекулата
управляват производството на протеини, чрез прехвърляне на информа-
цията на РНК и аминокиселини (Фигура 3.2). Как информацията от ДНК
преминава към аминокиселините? Директен начин за комуникация между
ДНК и аминокиселина, не е нищо повече от комуникацията с дъждовен
червей, с помощта на димни сигнали. Тази информация от ДНК се пред-
ава чрез специални молекули, които използват езика на генетичния код.
На практика е невъзможно, да си представиме живота, такъв какъвто го
познаваме без генетичния код, така че той трябва да е съществувал преди
да има такъв вид живот. Припомнете си, че в генетичният код са необхо-
дими три бази, за да кодират една аминокиселина (Таблица 3.2). Как този
кодиран език, става болезнен въпрос за еволюцията. Фундаменталната
„супа” не е някакъв вид азбука на супата. Няма как да се очаква, че мно-
жество ДНК бази, ще се подредят по един смислен кодиран ред, само от
случайни промени. Освен това, тази система няма да бъде от полза, нито
всичките еволюционни стойности за оцеляване, докато не еволюира сис-
темата, която прави аминокиселините да съвпаднат с този код. От друга
страна, много еволюционисти смятат, че самото съществуване на почти
универсалния генетичен код е силно доказателство, че всички организми
са свързани по между си и са еволюирали от един общ прародител. Както
е посочено в един от водещите учебници по биология: „Универсалността
на генетичният код е сред най-силните доказателства, че всички живи съ-
щества имат общо еволюционно наследство.”30 Аргументът за сходство,
като например приликите на клетки, гени, кости на крайници и други,
широко се използва в подкрепа на еволюцията, но като се направи анализ
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върху него, то изобщо не е убедително. Лесно може да се противопостави
на това, което предполага, че всички тези сходства са доказателство, че
има един създател Бог, който използва един и същ функционален проект
в създаването на разнообразни организми. Ще изглежда необичайно, че
Бог апелира към създаването на множество отделни генетични кодове за
различните организми, когато вече съществува един, който работи добре.
Този вид аргумент за сходствата няма голямо значение за или против ево-
люцията на организмите или съществуването на Бог. 

Както е неизбежно, в случая на живите организми, различните системи
не са прости и това се отнася и за генетичния код. По-рано ние споме-
нахме, че в процеса на вземане на специфични протеинови молекули
(аминоацил – тРНК синтеза) се комбинират правилния вид аминокисе-
лини със специфичен вид на прехвърляне на РНК, който има точния ге-
нетичен код за тази аминокиселина. След това комбинираната аминоки -
селина и кодираната информационна (трансферна) РНК, съответства на
кодираната информация на (информационната) РНК. Тази информация
първоначално произлиза от ДНК и резултатите са в правилния ред на
аминокиселините, тъй като те се свързват, за да образуват протеинова мо-
лекула в рибозомата (Фигура 3.2). Ако ДНК кодовете и тези, използвани
от трансфера на РНК, не съвпаднат, няма да се получат необходимите
протеини. А обикновенната аналогия е, че за да може един език, какъвто
е генетичния код да се използва, е необходимо и говорещият и слушателя
да използват и да разбират един и същ език. Освен това, всеки опит за
постепенна промяна на кода, веднага ще доведе до смъртта на всеки ор-
ганизъм. 

Език, какъвто е генетичния код, изглежда не се случва спонтанно,
както в живите, така и в неживите системи, освен ако не е целенасочено
проектиран. В еволюционният сценарий на постепенното революционно
развитие, възниква въпроса: какво се е развило първо – сложният код на
ДНК или способността да се чете и да се приспособят аминокиселините
към този код. Нито едно от тях няма да има еволюционна стойност на
оцеляване, докато не започнат да функционират. Необходимо е най-малко
една отделна ДНК и трибуквен код за всеки от двадесетте аминокисе-
лини. Този код, трябва да бъде адаптиран към аминокиселините от двай-
сетте специални молекули (аминоацил – т РНК синтеза), които подси -
гуряват подходящите 20 вида аминокиселини прехвърляни към РНК,
които след това разчитат информацията на РНК, която първоначално идва
от ДНК в ядрото на клетката.   

Това не е лесно и цялата система трябва да работи правилно, за да се
получат правилните видове протеини. Всъщност системата е много по-
сложна, от минимално направените предположения досега. Така че много
части, свързани с генетичния код са зависими от други части и да могат
да функционират, очевидно е, че един интелигентен разум участва в съз-
даването на кода и в сложният процес на получаване на протеини. 
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Биохимичните пътища и техния контрол. В организмите, обикно-
венно са необходими серия от химични стъпки, за да се произведе един-
ствения вид нужна молекула. Промените се извършват стъпка по стъпка
в определен ред, докато се получи крайния продукт. Тази последовател-
ност се нарича биохимичен път и една различна протеинова молекула,
наречена ензим насърчава всяка стъпка (Фигура 3.4). Тези орбити, под-
обни на биохимичните пътища, изобилстват в живите организми. Те пов-
дигат същият проблем за еволюцията, както и вече описаното развитие
на генетичния код. Немислимо е да се смята, че един цял комплексен път,
просто изведнъж случайно се случва, и това му придава някаква еволю-
ционна стойност на оцеляване. Ако не са се появили изведнъж, как може
такива системи да се развият постепенно (когато нямат стойност на оце-
ляване), докато не се случи и последната необходима стъпка за създаване
на необходимите молекули?        

Еволюционистите се борят с този проблем и стандартното решение
представено в учебниците е предпоставка, да се приеме, че различните
необходими молекули и всички техни междинни продукти са на разпо-
ложение в околната среда. Еволюционният процес се провежда обратно
чрез нейните биохимични пътища. Когато е необходима молекула (на-
пример молекула G, Фигура 3.4), която е изчерпена, еволюира до ензим
F (Enzyme F), за да промени предходните посредници, молекула F, до по-
напредналата молекула G. Този процес, продължава назад, докато всички
различни ензими не се развият.31 Това е удобно предложение, тъй като не-
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Фигура 3.4.1 Схематично представяне на биохимичен път. Ензимите са илюстри-
рани като овали, докато молекулите, които те променят са правоъгълници. Ензим
А, променя молекула А, в молекула В, а ензим В, променя молекула В, в С и т.н.,
докато най – накрая не се произведе необходимата молекула, в този случай моле-
кулата G.



обходимите посреднически молекули, с малки изключения, не са открити
в околната среда на Земята, която от самото начало е без покритие.32

Освен това, е много малко вероятно подходящият вид ензим, да бъде ко-
диран в точното време и на точното място в ДНК, така че да осигури сис-
тема, която ще работи.

Какво става, ако биохимичните пътища, просто продължават да се
случват през цялото време? Това би било хаотично. За щастие, тези пъ-
тища обикновенно имат разработен сложен механизъм за контрол, свър-
зан с първата стъпка, която регулира производството на необходимите
молекули. Такива регулиращи системи, могат да отговорят по различни
начини, като деликатни сензори определят дали крайният продукт е в не-
обходимата посока. Без тези регулаторни механизми животът не би бил
възможен. Ензимите непрекъснато ще произвеждат все нови и нови мо-
лекули и като пожар, всичко ще бъде извън контрол. Това повдига друг
проблем за химическата еволюция. Какво се развива първо биохимичната
пътека или системата за контрол? Ако е биохимичният път, тогава какво
осигурява необходимата система за управление? Ако е контролната сис-
тема, защо да се развива, ако няма система, която да контролира?  Живите
същества, изискват много, много неща да се случват в едно и също време. 

Как се образуват клетките? Има изключително голямо разминаване
между простата дезорганизирана молекула от многопровъзгласеният екс-
перимент на Милър и живата клетка, включително и множеството й кон-
тролирани операционни системи. За съжаление това разминаване рядко
се споменава в учебниците по биология. Философът Майкъл Русе (Mic-
hael Ruse), посочва: „Ако имате голям пропуск в познанията си, за вас
най-доброто решение е да не казвате нищо и то да го направите катего-
рично.”33

Малките микроби, за които говорим представляват клетки, които са
по-прости от клетките на повечето живи същества, които ние познаваме.
Клетките в организми от амебата до човека и от мъховете до гигантските
борови дървета от Калифорня /секвои/, които имат склонност да бъдат
по-големи, ще отнемат само около стотина такива една до друга, за да се
получи един милиметър. Тези по-големи клетки имат централно ядро, в
което се намира най-голямата част на ДНК и те са конфигурирани във
всякакви видове разновидности, от клетки на жлезата до нервите клетки.
Този видове клетки, също трябва да бъдат обяснени в големия въпрос за
произхода на живота. 

Ние споменахме протеини, ДНК, РНК, ензими и т.н., но не ви е нужен
дори най-малкия микроб, докато нямате клетъчна мембрана, която об-
хваща тези специални молекули, като по този начин се улеснява тяхното
взаимодействие и контрол. Клетъчната мембрана изпълнява тази жизне-
новажна функция. Счита се, че е много сложна. Тя включва специални
части, които контролират и „помпат”, това което влиза и излиза от клет-
ката. Как първата жива клетка, развива своята мембрана?
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Съществуват предложения от химици еволюционисти, че съвкуп-
ността от големи органични молекули или дори аминокиселини, може да
образуват сферични маси, които формират първите клетки.34 Такива
сфери, нямат никакво функциониране на клетъчната мембрана, нито вът-
решна организация или други специфични характеристики, необходими
за живота. Позовавайки се на това, Уйлям Дей (William Day), който все
още вярва в някакъв вид биологична еволюция коментира: „Без значение
е как гледате на това, то е научна безсмислица.35 Освен това, животът не
е само едина купчина от химикали в торбата, скоро ще се стигне до това,
което се нарича химическо равновесие, а при равновесие сте мъртъв. Та-
кива клетки, не биха извършили много метаболични промени, характерни
за нещо, което е живо. Биохимикът Джордж Явор (George Javor) посочва,
че за живота са ни нужни множество взаимозависими биохимични пъ-
тища, инициирани и функционални.36 Можете да имате всички необхо-
дими химикали, каквито могат да се намерят в пилешка супа, но тук
животът не се случва спонтанно. 

В клетките ние намираме, всякакви видове специализирани структури
(Фигура 3.5). Те включват: центриола, която помага при клетъчното де-
лене; митохондрии, които осигуряват енергия; ендоплазмения ретикулум,
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Фигура 3.5. Изображение на типична животинска клетка, в напречен разрез, за да
могат да се видят, някой от вътрешните й части.



където рибозомите правят протеиновата молекула; Голджи органи, които
събират синтезирани продукти; лизозоми, които усвояват клетъчните про-
дукти; влакна, които защитават клетъчната структура и микротубули,
които заедно със специални молекули, движат части от клетката, там къ-
дето е необходимо. И това е само началото на това, което откриваме, в
тази невероятно малка и сложна област. 

Каква е вероятността, една клетка да се появи просто случайно? Някои
изследователи се занимават с този въпрос и вероятността е изключително
малка. Сър Фред Хойл (Sir Fred Hoyle),37 е изчислил, че вероятността за
получаването наведнъж на 2000 ензими /протеинови молекули/, необхо-
дими за започването на един нов живот е една случайност от 1040.000.
Трудно е да си представим, такава малка вероятност. Само да напишете
40 000 нули, на тази вероятност с обикновени числа, ще изпишете повече
от тринадесет страници с нули! Ще бъде много скучно четене. Не забра-
вяйте, че всяка добавена нула, умножава невероятността десет пъти.
Оказва се, че Хойл е голям оптимист. Като използва термодинамиката
(енергийните отношения на атоми и молекули) Харолд Мороуит (Harold
J Morowitz),38 който защитава еволюцонния произход на живота, изчис-
лява вераятността много малък микроб (микоплазма) да възникне спон-
танно, това е един шанс от 105.000.000.000 (10-5x10(9)). Космологът Чандра
Викрамасинге (Chandra Wickramasinghe), който твърди за извънземен из-
точник на живота, графично описва дилемата: „Шансовете, че животът
се е появил просто така на Земята, са същите, като вероятността да връх-
лети тайфун и от отпадъците да се изгради самолет Боинг 747.38

Възпроизвеждането. Ако имате само една жива клетка и тя е непод-
вижна, няма как да се създаде живот на Земята. Преди да умре, тази
клетка трябва да се умножава отново и отново. Възпроизвеждането е една
от водещите идентифициращи характеристики на живота. За да се въз-
произвежда, всички необходими сложни части на клетката, трябва да
бъдат дублирани или животът ще престане. Докато малката клетка пред-
извиква въображението ни, науката предоставя на потребителите мно-
жество завладяващи и вълнуващи детайли. 

Най-важната част, която трябва да се дублира е ДНК. Много специален
механизъм, състоящ се от около тридесет протеинови молекули, наречени
ДНК полимераза, минават по дължината на ДНК и я дублира. Когато
клетката, започва да се разделя, ДНК, която при хората възлиза на около
метър дължина във всяка клетка, се компресира (пресова) в 46 микрос-
копски хромозоми. Това се постига чрез първото навиване на ДНК след
навиване на бобината и навиването на двойно навитата бобина, осигуря-
вайки по този начин сдвоени (по двойки) хромозоми, които ще бъдат сор-
тирани към всяка нова клетка, така че всеки от тях да има пълен набор от
ДНК. След това, тези хромозоми се подреждат в средата между двете
нови клетки и микротубулите ги закачат и изтеглят към центриолата, на-
миращи се в срещуположни краища (Фигура 3.6). Там хромозомите се
насочват в нови дъщерни клетки, където управляват клетъчната актив-
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ност. Това, което изглежда по – невероятно е как 1.6 мм., дълга кръгла
линия на ДНК, в Ешерихия коли е свита в една клетка, 800 пъти по-малка
от самата нея. Тя прави това без да се образуват компресирани хромо-
зоми, какъвто е случаят в развитите организми и без заплитане. Процесът
отнема около четиридесет и две минути, а това означава, че два ДНК ме-
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Фигура 3.6. Обикновенно представяне на процеса на клетъчното делене. Първо яд-
рената мембрана разгражда и ДНК се кондензира/втечнява/ в двойни пръчковидни
хромозоми (профаза). След това, тези хромозоми се класифицират в една равнина,
която е разположена между бъдещите клетки, докато/а/ малките сдвоени центриоли
се намират в противоположните полюси (анафаза). Ядрената мембрана се обновява
(телофаза) и първоначалната клетка се превръща в две нормално функциониращи
клетки (междуфазови).



ханизма на протеиновата полимераза, които се движат по дължина на
ДНК, копират базата на генетичния код с бързина около хиляда двойки в
секунда. Чудесата на микробите, никога не престават да ни изумяват.

Ние даваме само общ профил на един сложен процес, за който знаем
някой детайли, но все още има какво да се учи. След това съществуват и
други части от различните клетки, като клетъчната мембрана и много
фибри, които трябва да се дублират. Може ли такива сложни и неизбежно
интегрирани процеси да възникнат просто от само себе си? Много от час-
тите са взаимозависими и няма да имат еволюционна стойност на оцеля-
ване, освен ако не са налице всички необходими елементи. Например,
каква ще бъде ползата от ДНК без механизъм, протеин полимераза да го
дублира? И каква полза ще имаме от полимеразата без дублиращата
ДНК? И двете биха били безполезни едно без друго и без тях няма да има
нови организми. Това се отнася, за повечето части на живите организми.
Необходимо е щирока гама от взаимосвързани части, за да започнем из-
общо да мислим за живот. Биохимикът Майкъл Бех (Michael Behe) из-
учава редица системи на организма, които имат много части, работещи с
други части, за да могат да  функционират. За него тези системи пред-
ставляват „непринудена сложност”,40 както и много добре описва това,
на което се натъкваме. 

Произход на ДНК, четене и корекция. Когато, една клетка се дели,
трябва да се дублира стотици хиляди до милиарди бази, които образуват
генетичния код на ДНК. Някой грешки при копирането са безопасни,
дори в редки случай могат да бъдат от полза, докато всички други са
вредни, дори фатални. За щастие при живите организми има редица спе-
циални системи, които проверяват копирания код, премахват грешките и
ги заменят с правилните основи.41 Тъй като тези системи инхибрират
/подтискат/ мутациите те пречат на еволюцията. Без процеса на четене и
коригиране извършен от протеините, процентът на грешките на копиране
може да бъде и 1%, а това е напълно несъвместимо с живота. Невъзмож-
ността на тази система за коригиране в клетките е причина за някой
форми на рак. Функционалните сиснтеми на коригиране могат да подоб-
рят точността на копиране от милиони пъти, това допуска живота да про-
дължи, докато клетките се делят отново и отново и поддържат точността
на тяхното ДНК. Това повдига друг въпрос за модела на спонтанното за-
раждане на живота. Как сложните системи, се развиват в една система,
която е толкова непоследователна в копирането преди тяхното съществу-
ване? Един учен установява тази трудност, като: „ ...нерешен проблем в
теоретичната биология”.42

Някой други идеи
Много учени осъзнават колко е невероятно животът да се появи спон-

танно, така че, не е изненада предлагането на редица алтернативи, но
както и примирите дадени по-горе, това граничи с невъзможното. Те
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включват: (а) Животът  произлиза от специална информация, намерена в
атомите. Липсват доказателства за това. (б) Отначало е имало много по-
лесен начин на живот, който довежда до настоящия живот. И затова няма
много доказателства. (в) Вероятно животът е резултат от самостоятелна
генерирана циклична система от протеини и РНК. Въпреки това, участ-
ващите молекули много трудно се произвеждат и са склонни бързо да се
разпадат. Особено проблематичен е факта, че тази РНК не е масивна биб-
лиотека на генетична информация (ДНК), необходими дори за най-про-
стия организъм. (г) Възможно е животът да се е зародил  в горещите
извори на дълбоките океани. Това е една много ограничена среда, в която
топлината  може лесно да унищожи деликатните молекули и не осигурява
по-голяма генетична информация, необходима за живата система. (д) Жи-
вотът може да е произлязъл с помощта на форми на минерали като пирит
или глинести минерали, като шаблон за сложните молекули на живите
организми. Тези минерали имат правилно подреждане на атомите, но тази
повтаряща се схема не може да осигури разнообразен комплекс от ин-
формация, необходима за живота. За съжаление учените често объркват
изобилието от подредеността, каквато е в глинестите минерали, със слож-
ността установена в ДНК. Това е като да имаш една книга, която се състои
само от буквите АБВ, които се повтарят постоянно от началото до края,
докато за живота ви е необходим Оксфордски речник, препълнен със
смислена информация. (е) Има една популярна идея, че животът възниква
като РНК, защото РНК има някой ензимни свойства и малка идея на въз-
произвеждане. Въпреки, че един добре образован химик може да направи
РНК в лаборатория, не изглежда възможно на първичната Земя да е имало
някакъв живот. Биохимикът Джералд Ф. Джойс (Gerald F. Joyce), специа-
лист в тази област и симпатизант на модела на РНК, предупреждава: „...че
трябва да се направи плашило над плашилата, за да се стигне до точка,
при която РНК е жизнеспособна първа биомолекула”.43 Освен това, както
и от другите предложения дадени по-горе, откъде се получава информа-
цията необходима за живота? (ж) Ако е толкова трудно животът да за-
почне на Земята, вероятно е дошъл от космоса, пъщуващ на комета или
частици прах. Това не помага много, защото просто се изместват същите
проблеми в друга област. Същите невероятности и проблеми, с които се
сблъскваме на Земята, трябва да има и на други места. 

Всичките тези седем алтернативни предложения имат сериозни про-
блеми и не обясняват произхода на огромната интегрирана информация,
която се намира в ДНК и е от съществено значение за функционирането
и възпроизвеждането, дори на най-простия независим организъм, за
който ние знаем. 

Някой от данните представени по-горе, разтърсват научната общност,
както никога до сега. Легендарният британски философ Антъни Флу (An-
tony Flew), написал две дузини книги по филисофия, в продължение на
десетилетия е истинска икона за атеистите и е обявен за най-влиятелния
философски атеист в света. Въпреки това, той наскоро установява, че
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някой доказателства от науката са доста убедителни и променя своето
мислене, от атеист започва да вярва в някакъв Бог, който участва във
всичко, за да се обясни това, което се открива. По думите му, той
„...трябва да отиде там, където доказателствата водят.” Той посочва, че
„...най-впечатляващите аргументи за съществуването на Бог, са тези които
се поддържат от последните научни открития.” Той говори за финната
настройка на Вселената и по-специално за репродуктивната способност
на живите организми, което показва, че еволюционистите „...трябва да
дадат някакво обяснение” за това. Освен това, „...сега изглежда имаме по-
вече от педесет години на изследвания на ДНК и се предоставят мате-
риали за един нов и изключително силен аргумент”.44 Въпреки, че Флу
не приема традиционната религия, той се отказва от атеизама, заради на-
учните факти. 

Заключителни коментари
Един от най-дълбоките въпроси пред, които сме изправени е как въз-

никва животът. Пастьор показва, че животът възниква само от предишен
живот. Оттогава истинска армия от учени разследват как живота може да
възникне от само себе си, но тези проучвания не се оказват много пол-
зотворни. Ние откриваме, че „простата” клетка е неизмеримо по-сложна,
отколкото се предполага и има още много какво да научим. 

Учените имат известен успех в създаването на прости органични мо-
лекули, каквито са аминокиселините с първоначалните по подразбиране
земни условия. Въпреки това връзката между техните лабораторни екс-
перименти и това, което може да се случи на суровата празна земя е съм-
нително. Освен това, под въпрос е успеха главно за множеството непре -
одолими проблеми на химическата еволюция. Доказателства за органич-
ната „супа” не са намерени в геоложките находки. Молекулите, необхо-
дими за живот са твърде деликатни, за да могат да оцелеят в тежките
условия на първобитната земя. Експериментите, които произвеждат най-
простите молекули на живота, не осигуряват необходимата оптична кон-
фигурация и са смесени с всякакви ненужни и вредни такива/молекули/.
Как да се изберат най-подходящите от тях? Изглежда, че нищо не пред-
оставя конкретна информация, необходима за големите молекули като
протеини и ДНК.

Много независими фактори, като тези открити в генетичния код, ДНК
синтеза и контролираните биохимични пътища, оспорват идеята, че те са
се развили постепенно с еволюционна стойност за оцеляване на всеки
етап, докато не са били налице всички необходими фактори. Алтернатив-
ните модели са нереалистични или незадоволителни и напълно пренеб-
регват факта, че животът изисква изобилие от координирана информация.
След това идва въпросът за формирането на всички части на клетката и
как тези части се възпроизвеждат. Всички математически изчисления по-
казват по същество невъзможните вероятности. Изследователят Дийн
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Оверман (Dean Overman) разграничава еволюционната дилема: „Човек
може да избере на религиозна основа да вярва в теорията на самооргани-
зацията, но такава вяра трябва да се основава на нечии метафизични пред-
положения, а не на научни и математически вероятности”.45

Провалът на химическата еволюция да осигури функционален модел,
повдига сериозни въпроси относно настоящата практика в областта на
науката. Защо толкова много учени вярват в моделите за произхода на
живота, които следват множество по същество невъзможни предположе-
ния, а не помислят за вярата си в някой Творец? В ущърб ли е нагласата
срещу Бога в съвременния научен етнос? Дали тази нагласа предотвра-
тява в науката да се намери цялата истина? Видимо, нещо не е наред.
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Трагедията 
Новината е лоша, а след няколко дни става още по-лоша. Моят приятел

Лойд работи до много късно през нощта и се връща в колежа, където го
очакват почивка, класовете и задачите. Но ще му отнеме много време, за
да стигне до там. Той е изтощен и докато шофира по един пуст път в про-
винцията, умората го побеждава, той губи контрол върху управлението
на автомобила и пада в един поток. Оцелява, но скоро научава, че нара-
няванията са много сериозни. Тази злополука прекъсва нервите в долната
част на гръбначния му стълб и вече не контролира краката си. До края на
живота си, той трябва да бъде с инвалидна количка. 

Лечението, ако така може да се нарече, е много бавно. За щастие той
не е обикновен човек и е твърдо решен да не позволи на проблемите му
да го превърнат в бреме за обществото. Силните му умствени способ-
ности и неговото постоянството, го задържат в колежа десетилетия след
това. Удивително е, че той работи като учител, свещенник и редактор. Но
произшествието не е краят на физическите му неприятности. Заради пре-
къснатите нерви, краката му стават постоянен източник на проблеми и
тенденцията към влошаване става толкова сериозна, че пет години след
инцидента, те са ампутирани. 

Взаимозависимите части 
Проблемът с краката на Лойд, свързан с прекъсване на нервите на

гръбначния стълб, показва как много части в живите организми са взаи-
мосвързани. Мускулите на неговите крайници, не могат да функционират
без нервите, които изпращат импулси и така причиняват тяхното свиване.
Нервите сами по себе си, също биха били безполезни без мускулите,
които отговарят на изпратените импулси, но и двете ще бъдат безполезни
без сложната система за контрол в мозъка, за да се определи кога движе-
нието е желателно и по този начин да подсигури подходящ стимул на мус-
кула да се движи. Тези три елемента –  скелетен мускул, нерв и механизъм
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Сложната дилема

„Предизвикателство, за пълното изясняване, как атомите са 
събират - тук, на Земята, а може би и в други светове – са 

живите същества, които са достатъчно сложни, за да мислим, 
че техния  произход е по-труден от всичко друго в космологията.”1

Сър Мартин Рийс, астроном



за контрол дават прост пример на взаимосвързани части. Никой от тях не
може да работи, ако не са налице всички необходими части. В случая, на
моя приятел нерва е липсваща част и затова краката му са не само безпо-
лезни, но и пречка и той избира да остане без тях. 

Както обикновено, ние значително опростяваме нещата. В този случай
имаме  повече жизнено важни части, като специални структури, които
предават нервните импулси от нервите до мускулите. Тези структури сек-
ретират особено химическо вещество, което се получава от специален ре-
цептор на мускула и когато този рецептор се стимулира чрез промяна на
електрическия заряд на мускулните влакна, ги кара да се свиват; има и
много други сложни фактори. 

Много финните удължени влакна, които са част от нервните клетки и
пренасят нервните импулси, могат да бъдат по-дълги от един метър, въ-
преки че техният диаметър е само една хилядна от милиметъра. За да
функционират правилно тези продълговати клетъчни влакна, специални
транспортни системи носят части и химикали напред – назад по тяхната
огромна дължина.2 Мускулите не са проста структура. Нашата мускулна
сила се осигурява от много хиляди единици, които съдържат малки про-
теинови молекули „пълзящи” по дължината на влакната, за да извадят и
съкратят мускулите, които активират повече от 206 кости в тялото ни. 

Контролът на мускулната активност е много сложен, заедно с основ-
ните части на мозъка или гръбначния мозък, които координират дей-
ствията на повече от шестотин мускули в нашето тяло. Много движения
на тялото, включват коодинирането на дейността на редица мускули ед-
новременно. Без адекватен контрол може да имаме мускулни спазми и
други сериозни състояния като церебрална парализа или епилепсия. За
да се улесни гладкото действие има специални вретеновидни структури
в мускулите, които следят мускулната активност. Тези „вретена” особено
изобилстват в мускулите, които контролират прецизното движение, като
тези, които движат пръстите ни. Във „вретената” има два вида модифи-
цирани мускулни влакна, които поддържат напрежението, така че специ-
алните сетивни нерви на тези влакна, могат да наблюдават мускулната
дължина, напрежението и движението. Тези  „вретена” до известна сте-
пен са като миниатюрни мускулни системи в самите мускули и имат
собствени групи от взаимосвързани части. Не всички части от тях са взаи-
мозависими, но повечето няма да функционират, ако няма някоя друга
част. 

Алармената системата за самозащита също илюстрира взаимосвърза-
ните части. Независимо дали става дума за автомобил или къща, също са
необходими определен брой основни части. Трябва да имате: (1) сензор,
който отчита нарушителя; (2) проводник или предавател, за да се съобщи
на системата за контрол; (3) система за контрол; (4) източник на енергия;
(5) проводници, които включват алармата; (6) аларма, която обикновенно
е сирена. Подобно на примера за мускулите, нервите и контролния меха-
низъм и повечето примери дадени в последната глава, това са системи от
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взаимосвързани части, където системата няма да работи, ако не са на-
лични всички необходими елементи. Те представляват „неизбежна слож-
ност”,3 понякога наричана „неделима структура”.4

Под „неизбежна сложност” имаме предвид специфични системи, как-
вато е например алармата срещу крадци, която има взаимосвързани части.
Това не е съвсем същото като обикновенното понятие „сложно”. Много
неща могат да бъдат сложни, но не са (сложни), защото техните части не
са свързани по между си и нямат зависимост. Например механичен ча-
совник със зъбни колела, които се въртят и зацепват един с друг е ком-
плекс състоящ се от взаимосвързани части, необходими за правилното
функциониране на часовника. От друга страна купчина боклук, може да
бъде много по-комплексна, да има повече части от часовника, но да не е
сложна, тъй като нейните елементи не са взаимно зависими. Страниците
на различни документи изхвърлени в буклука могат да бъдат сложни, но
страниците от романа са, по-комплексни, свързани и зависими едни от
други, което е необходимо,за да видим как сюжета на романа съзрява. 

Сложните неща са комплексни, но не е задължително техните части
да са взаимосвързани. В големият въпрос, дали науката открива Бог,
трябва да се прави разлика от сложно и „сложно”. За съжаление, много
хора, включително и учени, бъркат двете понятия. Повечето биологични
системи са сложни, те имат много взаимозависими части, които подобно
на нашите мускули ще са безполезни, ако няма и други свързани еле-
менти, каквито са нервите и механизмът за контрол.

Преди два века английския философ и етик Уйлям Пейли (William
Paley) (1743-1805), публикува известната книга, озаглавена „Natural Theo-
logy”5 („ Натурална теология”), която преминава през много издания и
става популярна философска икона. Книгата е отговор на предположе-
нията, че животът може да произлезе от само себе си и че Бог не същест-
вува. Пейли твърди, че живите същества трябва да са имали някакъв
Създател и стига до този извод, много преди да имаме представа, колко
сложни са те. Неговият най-известен пример е за часовника. Той посочва,
че ако сме на разходка и се натъкнеме на камък, вероятно няма да можем
да си обясним откъде точно се е появил. От друга страна, ако намерим
един часовник на земята, ние веднага ще заключим, че това е предмет,
изработен от някого. Той е направен от някой, който разбира неговата
структура и използването му. Понеже природата е по-сложна от един ча-
совник, трябва някой да е създал и нея. В допълнение, той твърди, че уред
като телескопа, също има проектант, това се отнася и за сложните ни очи.
Пейли, оспорва идеята, че еволюционният напредък е резултат от мно-
жество малки промени и илюстрира това, като се позовава на незамени-
мата структура в гърлата ни, която наричаме епиглотис /надгръклянник/.
Когато поглъщаме храни и напитки, епиглотиса ги държи далеч от дро-
бовете ни, затваряйки входа на гръкляна. За да се развие епиглотиса пос-
тепенно, той би бил безполезен през по-голяма част от времето, защото
не може да затвори трахеята, докато тя не еволюира до пълен размер. 
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Аргументите на Пейли са дълго оспорвани. Често се твърди, че Дар-
вин и неговата концепция за естествен подбор, взима под внимание
именно неговите примери. В книгата си „ The Blind Watchmaker” („Сле-
пият часовникар”), известният Оксфордски професор Ричард Докинс
(Richard Dawkins) определя примера за часовника на Пейли, като: „ ...пог-
решен, славен и напълно нереден”. Също така изтъква, че: „ ...единстве-
ният часовникар в природата, са слепите сили на физиката.” и допълва:
„Дарвин прави възможно определянето му, като интелектуално изпълнен
атеист.”6 Изглежда, че нищо от това не е вярно. Благодарение на послед-
ните открития в съвременната биология, които разкриват широк спектър
от взаимосвързани системи, можем да предположим, че осмивания ча-
совник на Пейли е улучил целта. 

Може ли еволюцията да обясни сложността?   
Еволюцията е в състояние да осигури задоволително обяснение за пос-

тепенното развитие на сложните системи с взаимозависимите части.
Точно обратното, самият процес, който се предполага, че движи еволю-
ционния напредък, всъщност може да попречи на развитието на слож-
ността. През 1859 г. Чарлз Дарвин публикува, своята книга „Произход на
видовете”. Той предлага теорията, че животът е еволюирал от простите
към напредналите форми, чрез един малък степенен процес, който той
нарича естествен подбор. Неговата мотивация е, че организмите непре-
къснато се променят и съществува прекалено голяма репродукция, в ре-
зултат на силната им конкуренция. При тези условия превъзхождащите
организми, ще надживеят, тези които са нисши. По този начин, ние имаме
еволюционен напредък чрез естествен подбор.

На пръв поглед системата изглежда много разумна и е широко приета,
въпреки, че някой еволюционисти приемат  промените, без помощта на
естествения подбор. Оцеляването на по-силния, би трябвало да действа,
най-вече за премахването на слабите анормални организми, но това не
дава възможност за  развитието на сложни системи с взаимозависими
части. Тези системи не работят правилно и нямат стойност на оцеляване,
докато не са налице всички необходими части. С други думи, естестве-
ният подбор работи за премахване на слабите организми, но това не може
да проектира сложни системи. Освен това, естествения подбор не е про-
цес, който особено подкрепя идеята за еволюцията. Може да се очаква,
че най-приспособените организми оцеляват, независимо дали са се раз-
вили или са създадени от Бог. 

Сега учените,  приписват промяната, която виждаме в мутиращите ор-
ганизми, на постоянните изменения настъпващи в ДНК. Откриваме, че
мутациите са причинени от различни фактори. Днес, научният интерес
се измества от малките промени в една или няколко ДНК бази на дей-
ността на преносимите елементи, които понякога се състоят от хиляди
бази. Тези сегменти се движат наоколо понякога много бързо, от една
част на ДНК към друга и дори между организмите. Такива подобрения,
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могат да бъдат полезни в предоставянето на разнообразие, но също така
могат да бъдат и вредни. Други учени също гледат на различните видове
механизми за предоставяне на варианти, като например промените в кон-
тролните гени, които насочват развитието (хомеобокс гени).7 Това е об-
ласт от биологията, където все още има много да учим. И креационистите
и еволюционистите смятат, че появяването на мутациите, причиняват нез-
начителни промени, наречени микроеволюция. Еволюционистите, вярват
в много по-големи промени, наречени макроеволюция, докато тези, които
вярват в Сътворението, не приемат тази концепция. Доказателствата за
микроеволюцията са полезни, но това не се отнася за макроеволюцията. 

Макар да са безспорни някой промени, едни от най-често използваните
примери, не са това, за което се смятат. Основният случай, който е илюс-
триран в повечето учебници по биология е промяната в съотношението
на броя светли към тъмни пиперливи молци в Англия. Това понякога се
нарича „мутация”8 и „поразителна еволюционна промяна”.9 Но се оказва,
че не е нито едното, нито другото. Замърсената околна среда по време на
индустриалната революция, убива ярките лишеи върху кората на тъмните
дървета. Когато това се случва, процентът на тъмните молци се увели-
чава. По-тъмните молци са защитени, защото са по-малко видими за хищ-
ниците. Тъй като дърветата израстват по-светли в последния половин век,
делът на светлите пиперливи молци нараства. Въпреки това, съществуват
сериозни научни предизвикателства пред този пример.10 Проучванията в
другите области дават противоречиви резултати, а основополагащият екс-
перимент за естествен подбор се счита за напълно непредставителен за
нормалните условия. Изглежда, че популациите на молците, просто про-
менят пропорциите на гените, които съществуват.

Когато се тестват нови инсектициди, повечето от тези насекоми се уби-
ват, но изглежда, че винаги има няколко странни резистентни индивида,
които се възпроизвеждат и възстановяват територията. Те са устойчиви
на химикали и поради това, че са изправени пред по – малка конкуренция,
бързо се възпроизвеждат и стават доминиращи. 

Същият вид ситуация, се прилага за често съобщаваното „ развитие”
на резистентност на микробите към антибиотиците. Нашите „нови” супер
микроби, които са устойчиви на много антибиотици и издържат на тях-
ната съпротива дълго време, в действителност са много често срещани
организми.11 Антибиотиците, също са твърде много и идват от организми,
които живеят в почвата. Супермикробите, които се съпротивляват срещу
тях, са склонни да ни атакуват по често, най-вече защото ние увеличаваме
относителният им брой, като използваме твърде много антибиотици, уби-
ващи техните чувствителни противници, които нямат съпротивителни
системи. 

Водещи учени поставят под въпрос концепцията, че трите примера да-
дени по – горе наистина представляват скорошна еволюционна мутация
или напредък.12 Изглежда, че гените предоставящи „промените” не са
нищо ново и това не е бърза еволюция в действие, както понякога се
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твърди. Тези гени вече присъстват в малки количества в популациите и
само пропорциите се променят, поради естествения подбор, отговарящ
на промените в околната среда.

За нов генетичен напредък, се нуждаем от нова генетична информа-
ция, а не от промени в пропорциите в съществуващите вече гени, както
обикновенно се случва в случаите с молците, инсектицидите и антибио-
тиците. Настъпват мутации, които включват реални нови информационни
промени в ДНК13 и естественият подбор може да извлече полза за някой
от тях, като в някой случай дават резистентност към антибиотици. Виру-
сите, които причиняват грип и СПИН, са известни с бързите промени, но
това са само незначителни варианти,14 а не нови сложни проекти. Също
така изглежда, че организмите, включително и най-простите са надарени
с много разнообразни защитни системи, както илюстрират нашите три
примера. Такива системи правят живота на Земята много устойчив, но не
представлява никакъв нов еволюционен напредък. Много от предложе-
ните примери за бърза еволюционна адапция, не са такива. 

Мутациите са известни със своята вредност. Често споменавата про-
порция е само една полезна мутация на хиляда лоши, но всъщност ня-
маме солидни данни за това. Въпреки това, едва ли има съмнение, че
когато става дума за случайните мутации, природния подбор трябва да
се справи с огромна част от вредните ефекти, в сравнение с полезните.
Еволюцията трябва да върви в посока на подобряване, а не на дегенера-
ция. С оглед на това, някой изчисления повдигат въпроса, как човешката
раса, някога е оцеляла срещу такива изобилни вредни коефициенти, в
сравнение с такива редки благоприятни.15 Може да очакваме, че повечето
случайни промени, каквито са например мутациите, са вредни, тъй като
се занимаваме със сложни живи системи, които вече работят. Промените
в тези системи обикновено ги карат да не работят добре или изобщо да
не работят. Промяната на само една част от сложната система, може да
бъде във вреда на няколко други части, които зависят от действието на
тази част. Да го илюстрираме: какво подобрение, може да очакваме от
сложната страница, която сега четем, ако въведем случайни топографски
знаци? Колкото са повече промените, толкова става по лошо. Колкото е
по-сложна системата, толкова по-трудно е да се промени, така че да про-
дължи да функционира.15

Едно от най-тежките предизвикателства, пред които е изправен ево-
люционният модел, е неговата неадекватност при обяснението как слож-
ните органи и организми с взаимозависими части някога са се развивали.
Основният проблем е, че произволните мутации не могат да планират
постепенното им проектиране, а появата на множество от правилните ви-
дове мутации в същото време, за да се създаде нов организъм, е неправ-
доподобно. Ако възнамерявате да произведете постепенно тези сложни
системи, самият процес на естествен подбор чрез оцеляване на по-при-
годения, предложена от Дарвин, е опит да се предотврати тяхното разви-
тие. Докато всички необходими части на сложната система са в нея, няма
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стойност на оцеляване. Поради това, нефункционалните излишни части
от непълната развиваща се система са безполезни и тромави препятствия.
Очаква се естествения подбор да ги елиминира. Например, каква стой-
ност на оцеляване има новоразвиващ се мускул без нерв, за да се стиму-
лира да се свие, и коя стойност на оцеляване има нерв без сложен
контролен механизъм, който да осигури необходимия стимул?

При системи с взаимозависими части, където нищо не работи, докато
не се направят всички необходими части, се очаква естественият подбор
да елиминира неподходящите организми с безполезни и излишни органи,
които все още се развиват. Такъв изглежда е случаят с дегенерирането
или загубата на очите при рибите и паяците, които живеят в пещери в
пълна тъмнина, където очите им са безполезни. Подобно на краката на
моя приятел, споменати по-горе, те стават безполезни, когато нервите им
са прекъснати и затова е по-добре без тях. Да използваме груба аналогия:
по-вероятно е да спечелите състезание за велосипеди с велосипед, който
няма допълнителен двигател, отколкото с такъв, който има тежкък дви-
гател, но не и достатъчно части за работа. За да може една структура да
бъде избрана чрез естествен подбор, тя трябва да има някакво превъз-
ходство, което осигурява оцеляването, но частичните нефункционални
системи, които не могат да работят, нямат стойност на оцеляване; те са
безполезен допълнителен багаж. Оказва се, че предполагаемият еволю-
ционен процес на оцеляване на адаптираните организми може да елими-
нира по –  слабите, но не може да планира за в бъдеще да развие сложни
системи и да премахне постепенно развиващите се комплексни съвкуп-
ности, тъй като те няма да имат стойност на оцеляване докато нямат
всички налични части. 

Не винаги е възможно да се определи дали дадена част или процес в
сложната система е от съществено значение и че много еволюционни
предимства са били предложени за озадачаващи ситуации. Например,
някои еволюционисти предполагат, че причината, поради която на някои
животни постепенно еволюират крила, е, че предните им крайници са
били използвани за пръв път да се приземят на дърветата, преди да са се
развили със задвижван полет. Други еволюционисти изобщо не са съг-
ласни с това, като предполагат, че летенето еволюира от животните на
земята, опитвайки се да се движат по-бързо и по-бързо, докато преследват
плячката си.17 Странно е, че в еволюционната дискусия почти никога не
се обръща сериозно внимание на ясно изразения недостатък на загубата
на употреба на добрите предни крайници, които постепенно се променят
през етапи, в които не са нито добри части, нито добри крила. Спекула-
цията е лесна и човек може да постулира полезността за почти всяка
странна ситуация. Ако намерите булдозер, който седи в средата на тенис
корта, може да твърдите, че е там, за да добавите разнообразие в играта!
Проблемът се крие в удостоверяването. Трябва да определим какво е фак-
тът и какво е тълкуването, много повече отколкото учените го правят сега.
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Учените са загрижени за проблема, който сложността поставя за ево-
люцията. Една неотдавнашна статия в списание “Природа” се опитва да
обясни как еволюцията може да обясни произхода на “сложните харак-
теристики”.18 Но предложението има сериозни проблеми,19 най-малкия
от които е, че има огромна разлика между простите „цифрови орга-
низми”, програмирани от използван за това изследване компютър, и ис-
тинските живи организми в нормална среда. Авторите са могли да
получат някои прости еволюционни предимства чрез използване на по-
следователности, които са били произволно определени като полезни.
Този вид упражнения представляват едно по-интелигентно проектиране,
отколкото случайните промени, които се появяват в сурова природа сами
по себе си, така както се очаква за еволюцията. Други компютърни про-
грами се използват, за да се обясни еволюцията на сложността, но воде-
щите биолози критикуват тези опити като прекалено опростени и
напълно не свързани с много сложния свят на живите организми.20

Изтъкнати еволюционисти като Дъглас Футуйма (Douglas Futuyma) от
Университета в Мичиган21 и Държавния университет в Ню Йорк в Стони
Брук и други, също се занимават с проблема на еволюцията за слож-
ността. Техните предложения не са много окуражителни за еволюцията.
Естественият подбор понякога се предлага като решение, но както илюс-
трирахме по-горе, това би опитало да премахне все още нефункционал-
ните развиващи се етапи на действащите системи с взаимозависими
части. Също така се предлага, че простите системи могат постепенно да
се превърнат в сложни. Най-често използваният пример е, че имаме про-
сти, по-сложни и много сложни видове очи в различни животни. Това
илюстрира как постепенно се развиват очите. Този аргумент пренебрегва
факта, че обикновените очи работят върху различни принципи за гледане,
отколкото напредналите и тези съвременни очи имат сложни системи като
системи за автоматично фокусиране и регулиране на блендата, имащи
много взаимозависими части, които няма да работят, докато всички еле-
менти не се съберат. Предложеното решение е твърде лесно в сравнение
с фактите. Друго еволюционно обяснение за сложността е, че някои
сложни структури са модифицирани от еволюцията, за да произведат
други структури с различна функция.22 Това води към въпроса за слож-
ността, защото в този модел има нужда от сложна система, с която да се
започне. Еволюцията няма валидно обяснение за това (проблема със
сложността). 

На следващо място може да се зададе въпросът: ако еволюцията на
сложността е нещо истинско, защо когато виждаме повече от един ми-
лион живи видове на нашата земя, не забелязваме всички видове сложни
системи в процеса на развитие? Защо няма постепенно развиващи се
крака, очи, черен дроб и т.н. върху тези организми, които все още нямат
такива? Това е сериозен обвинителен акт срещу еволюционния процес,
за който се твърди, че е реален.22 Комплексните системи създават няколко
сериозни предизвикателства за еволюционния сценарий.
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Изобилието от сложни системи
По-рано описахме сложния процес на възпроизвеждане на клетките.24

Повечето прости организми като микробите, обикновено се възпроизвеж-
дат чрез елементарно клетъчно делене, образувайки два организма със
същата ДНК формула. По-напредналите организми, обикновено създават
следващото поколение, чрез по-сложния процес на полово размножаване,
който включва по-широк спектър от взаимозависими или необратими
процеси. Например при производството на сперматозоиди и яйцеклетки
има две специални последователни деления. В първата има обмен на
ДНК, а във втората има намаляване на броя на хромозомите, така че ко-
гато сперматозоидите и яйцеклетката накрая се съберат, за да стартират
зачеването на нов организъм, нормалното количество ДНК е налице. Раз-
витието на сперматозоидите и яйцеклетката и обединяването им в про-
цеса на оплождане не е просто. Необходими са много високо специали-
зирани стъпки, преди системата за полово размножаване да може да ра-
боти изобщо. Отново имаме друг пример за серия от взаимозависими
етапи, които не се появят внезапно и това няма да има никаква стойност
на оцеляване, докато не се направят всички необходими стъпки. Не из-
глежда, че сложното полово размножаване някога може да се развие.

Можем да продължим да описваме стотици сложни системи с взаи-
мозависими части. Ако липсва само един съществен елемент, цялата сис-
тема е безполезна. Нашата способност да вкусваме, мирисваме, открива-
ме топлината и т.н. включва всички системи с взаимозависими единици.
Например, вкусът на езика ни е безполезен, ако няма някои специални
клетки, които са чувствителни към определен вкус като сладостта на за-
харта. Но тези клетки са безполезни, ако усещането не се предава на мо-
зъка. При хората, усещането за сладост се предава от клетката във
вкусовите рецептори на езика ни от удължената нервна клетка до вкусо-
вото ядро в основата на мозъка. Оттам отива от друга нервна клетка към
таламуса (чашката) в мозъка и от третата нервна клетка до мозъчната
кора на мозъка, където се генерира анализ и отговор, това също е сложен
процес.

Дегустационната система е проста в сравнение с възможността да чу-
вате и анализирате звуци. В ушите ни имаме сложно спираловидно офор-
мено тяло кохлея, /охлюв/, което се състои от множество необходими
специализирани части, включващи системи за обратна връзка. Това е чудо
на микроскопичното инженерство. Кохлеята предава звуците, открити в
различните специални нервни клетки, които откриват различни видове
промени в тях (звуците). Тогава други нервни клетки интегрират тази ин-
формация заедно за по-нататъшен анализ. В тези системи за анализ съ-
ществуват много взаимозависими части. 

Не сме само ние сложни, всички живи същества са такива. Малката
гъсеница извършва истинско чудо, когато се трансформира в летяща пе-
перуда - буквално пълна трансформация. В еволюционен контекст може
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ли такава трансформация да има някаква стойност на оцеляване, докато
не се появат всички мутации, необходими за създаването на успешна пе-
перуда? За да се разработи система за летене, са необходими много спе-
цифични промени. Колко случайни мутации, включващи предимно
неуспешни опити, биха се случили? Броят им ще бъде огромен. И защо
не виждаме други видове организми в процеса на опитване да развием
тази чудотворна система? Някои еволюционисти се опитват да разрешат
мистерията, като предлагат репродуктивно пресичане на тип червей с пе-
перуда, но доказателства за това няма.25 Можем също така да се запитаме
колко взаимозависими процеси се включват, когато един малък паяк про-
ектира добре изградена паяжина. 

Когато се изправим пред факта на огромния брой сложни системи с
много съществени взаимозависими части, невъзможно е да се мисли, че
всички те постепенно се появяват случайно. Спомнете си, че те са без
стойност на оцеляване, докато са непълни. Ние се занимаваме с това,
което изглежда като огромно изобилие от неоспорима, непоправима
сложност. Данните категорично сочат, че е необходима някакъва разумна
логика, за да се произведе това, което продължаваме да констатираме. 

Продължителната борба на очите
Продължаващото противоречие относно произхода на окото се води в

продължение на два века. Тези, които вярват в създател Бог, твърдят, че е
неправдоподобно да мислим, че сложен инструмент като окото може да
възникне сам по себе си, докато тези с по-натуралистично тълкуване
твърдят, че има достатъчно време да възникне. Чарлз Дарвин е много
добре запознат с проблема и отделя няколко страници в „Произходът на
видовете” по този въпрос под заглавието: „Органите на крайното съвър-
шенство и сложност”. Той въвежда проблема, като признава, че: „Да пред-
положим, че окото с всичките му неподправени умения за приспособя-
ване на фокуса към различни разстояния, за приемане на различни коли-
чества светлина и за корекция на сферичната и хроматичната аберация
би могло да се формира от естествения подбор, изглежда, честно казано,
крайно абсурдно.” След това той посочва, че в цялото животинско цар-
ство има различни видове очи от много проста за светлина чувствителна
точка до окото на орел. Малките промени могат да доведат до постепенни
подобрения. Освен това той твърди, че не е неразумно да мислим, че: „ес-
тественият подбор или оцеляването на най-силните”, действащи в про-
дължение на милиони години в милиони хора, биха могли да произведат
живи оптични инструменти „по-добри от стъклените”.26 За него процесът,
на естествения подбор, е онова, което предизвиква очите малко по-малко
да стават все по-напреднали.

Един век по-късно Джордж Гейлорд Симпсън (George Gaylord Sim-
pson) от университета в Харвард използва същите аргументи, което пред-
полага, че очите от прости до сложни са функционални и те имат
стойност на оцеляване.27 Неотдавна горещите защитници на еволюцията,
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Футуйма и Докинс (Futuyma and Dawkins) използват същия аргумент.28

Но целият аргумент заобикаля решаващия въпрос за липсата на стойност
на оцеляване на непълните системи, които не функционират, докато не
присъстват всички необходими взаимозависими части. Като пример, по-
вечето еволюционни постижения за очите, като способността да се прави
разграничение между цветовете, биха били безполезни, докато няма и
подобен напредък в мозъка, способен да интерпретира различните цве-
тове.29 И двата процеса зависят един от друг, за да имат полезна функция.
Освен това, само защото очите могат да бъдат подредени в някаква по-
следователност от прости до сложни, не е доказателство, че те са еволюи-
рали един от друг. Човек може да организира много неща във Вселената
като дамски шапки (Фигура 5.5), от прости до сложни. Не е нужно да се
споменава, че дамските шапки са проектирани и създадени от хора и не
се развиват една от друга или от общ предшественик на шапката!

Много животни имат някакво „око”, което открива светлината. Това
са интересни структури, които се различават значително. Има един прост
морски червей, който има много напреднало око, а известният „камери-
ран наутилус” има много просто око. Степента на сложност на очите не
следва еволюционен модел. Някои едноклетъчни животни /простити/
имат просто светлочувствително място. Земните червеи имат клетки,
чувствителни към светлина, особено в краищата на телата им. Някои мор-
ски червеи могат да имат повече от десет хиляди „очи” върху пипалата
си, а скромния кълвач има интригуващо око във формата на чаша. Орга-
низми като раци, някои червеи, калмари, октоподи, насекоми и гръбначни
животни (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници) имат очи, които
не само откриват светлина, но образуват и образи. Въпреки че, калмарите
са много различно животно от човека, очите им са забележително под-
обни на нашите. Гигантските сепии, които могат да достигнат дължина
двадесет и един метра и които се гмуркат в дълбоки води, където има
много малко светлина, се нуждаят от големи очи, за да съберат възможно
най-много светлина. Тези организми са надарени с най-големите очи, за
които знаем. Окото на калмарите, измити на брега на Нова Зеландия, има
диаметър 40 сантиметра. Това е значително по-голямо от обикновените
ни 30-сантиметрови световни глобуси! Такова око се оценява,  като при-
близително милиард светлинно чувствителни клетки. За сравнение, на-
шите очи (Фигура 4.1, А) са с диаметър около два и половина сантиметра.

Очите използват много различни системи за формиране на образи. В
гръбначните животни, това включва хора като нас, има леща в предната
част на окото, която фокусира входящата светлина върху светлинната
чувствителна ретина на гърба, което води до рязко изображение. При жи-
вотни като „камериран наутилус” няма леща, вместо нея, има една малка
дупчица, която помага да се локализира входящата светлина върху раз-
лични части на ретината. Инсектите образуват изображения по съвсем
различен начин, като използват малки „тръби”, наречени „оматиди” (Фи-
гура 4.2), които сочат в малко по-различни посоки. След това светлината
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Фигура 4.1. Структура на човешкото око. А, напречно сечение; B, разширен регион
на фовеята; С, увеличена стена на окото; D, уголемени пръти (а) и конуси (b) на ре-
тината. Имайте предвид, че във всички диаграми светлината идва отдясно. Диско-
вете се абсорбират в пигментната клетка в левия край на D.
Въз основа на част от фигура 1, стр 16: Dawkins R. 1986. The blind watchmaker. New York, London: W. W.
Norton & Company.



от всяка тръба се комбинира с нея и съставя изображението. Водните кон-
чета могат да имат до 28.000 оматиди в изпъкналите си очи. Съществуват
различни други сложни системи за очи с разнообразни аранжименти на
взаимозависими части, включително невероятната малка копираща сис-
тема, подобна на раци, която поставя картината заедно, както в телеви-
зионна система, чрез бързо сканиране.30 Всички тези различни сложни
договорености с взаимозависими части, оспорват идеята, че различните
очи се произвеждат чрез малки постепенни промени.

Преминаването от една система към друга изисква съвсем различен
подход, за да се сглоби картината, както може да се види чрез сравняване
на очите на фигури 4.1. А и 4.2. Повечето еволюционисти разпознават
тези основни различия и предлагат теорията, че окото се развива незави-
симо за всяка система. Това отрича предложението на други еволюцио-
нисти, споменати по-рано, че сложните очи са се развили от прости.31 В
различните видове животински групи се намират разнообразни или под-
обни очни системи, като някои от тях потвърждават теорията, че очите
могат да еволюират много пъти, независимо едно от друго, дори до 65
пъти.32

От друга страна, изследователите са открили в ДНК от различни ор-
ганизми „основен ген”, който стимулира развитието на очите. Еволюцио-
нистите вярват, че широкото присъствие на такъв ген, отразява общия
еволюционен произход. И обратно тези, които вярват в Твореца, гледат
този „основен ген”, като отпечатък на интелигентен ум, който ефективно
използва система, която работи в различните организми. Например този
главен „контролен ген” за развитие на очите, взет от мишка, може да бъде
вмъкнат в обикновенна плодова муха и да причини развитието на допъл-
нителни очи върху крилата, антените и краката.33 Сега плодовата муха
има много по - различен вид око, като на мишката, както е илюстрирано
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на фигури 4.2 и 4.1А и респективно същият вид „основен ген”, може да
стимулира развитието на всеки един от тях. Биолозите смятат, че няколко
хиляди гена са свързани с ембрионалното развитие на окото на плодовата
муха, следователно изглежда, че имаме работа с „основен-контролен ген”,
който се превръща в много други гени, които причиняват развитието на
различни видове очи в различни организми. Разликите идват от многото
други гени и „главния контролен ген” има малка връзка с въпроса, как
различните видове визуални системи могат да се развиват. Концепцията
за няколко „главни гена” (”Ево-дево”), опростяващи еволюционния про-
цес, се усложнява от откритието, че са необходими няколко нива на ак-
тиватори и репресори, за да се направят правилно тези магически гени.
Времето за извършване на дейността е много важно и е необходимо да
се развие контрол върху самия график.34

Проучването на трилобитите разкри някои удивителни факти за очите
им. В долната част на фигура 5.1. е илюстриран малък трилобит. Трило-
битите, които до известна степен са подобни на подкова на раковина, се
считат от еволюционистите за най-древните от животните, но въпреки
това някои от тях имат забележителни очи от същия основен тип, илюс-
трирани на Фигура 4.2. Техните лещи са изработени от кристали от ми-
нерален калцит (калциев карбонат). Калцитът е сложен минерал, който
огъва светлинните лъчи, влизащи в него или излизащи под различни ъгли,
в зависимост от ориентацията на кристала. В трилобитовите очи, калци-
тът на лещите е ориентиран в правилната посока, което дава реален
фокус. Освен това лещата е оформена по специфичен начин, който кори-
гира замъгляването на фокуса (сферична аберация), което се случва при
обикновените лещи. Този вид дизайн отразява изключително сложното
оптично познание.35 Това е много важно, защото докато се изкачвате през
еволюцията на вкаменелостите, тривидните очи са сред първите, с които
ще се сблъскате, а не изглежда да имат някакъв еволюционен произход.
Един изследовател се позовава на лещите на тези очи като  „най-голямото
постижение за оптимизация на функциите”.36

Сложните очи
Напредналите очи, каквито са нашите, за които знаем доста, са чудесен

пример за сложността. Следващото описание е малко по-техническо и
като го следвате, ще получите обща представа за онзи завладяващ орган,
който ви позволява да прочетете това. Докато наблюдавате сферичното
подреждането на слоевете на окото, опитайте се да запомните това, което
е към вътрешността, т.е. към центъра на сферата на окото и какво е към
външната повърхност. Това е от значение за по-късната дискусия за об-
ратната или „обърната” ретина. Окото до голяма степен е малка празна
сфера с много сложни елементи, образуващи външната стена (Фигура
4.1.А). Най-голямата част от вътрешната обвивка на окото, е най-важната
част – ретината , органът, който усеща светлината, идваща в окото през
черна дупка, наречена зеница. Ретината е много сложна и се състои от
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много слоеве клетки, както е илюстрирано на фигура 4.1. С, D. Най-близ-
кият слой до външната повърхност на окото е важния пигментен епител.
Този слой съдържа пигмент, който събира отблъснатата светлина и също
така подхранва клетките на следващия слой от вътрешната страна, който
се състои от пръчици и конуси. Тези пръчки и конуси са всички важни
фоторецепторни клетки, които откриват светлината, идваща в окото.
Пръчките функционират особено при откриване на слаба светлина, до-
като трите вида конуси служат за откриване на по-ярка и цветна светлина.

Както е показано на фигура 4.1. D, крайната част на удължените пръ-
чици и конуси, които лежат най-близо до пигментния епител, с други
думи краят към външната страна на окото, съдържа много дискове. Тези
дискове имат много специален вид протеинова молекула, наречена ро-
допсин, и една пръчка може да съдържа четиридесет милиона такива мо-
лекули. Когато светлината удари молекулата родопсин, тя причинява
промяна на формата й. Този отговор се предава на много повече от ня-
колко различни вида молекули, което води до реакция от тип „лавина”,
която бързо променя електрическия заряд на повърхността на пръчицата
или конуса, което показва, че тази клетка е открита от светлината. Тогава
целият процес се обръща в подготовка за получаване на повече светлина.
Най-малко десетина вида протеинови молекули се включват в него./37/
Много от тях са специфични и необходими за визуалния процес. Това е
още един пример за неподлежащата на сложност комплекност, за която
споменахме в последната глава, и тази, която сериозно оспорва еволю-
цията.

Промяната в електрическия заряд на повърхността на пръчицата или
конуса се предава като импулс на сложната мрежа от нервни клетки. Тези
клетки образуват слой, който лежи отвътре (т.е. към центъра на окото) и
е слой на пръчици и конуси (”слой на нервните клетки” от Фигура 4.1.
С). От слоя на нервните клетки информацията се изпраща до мозъка през
зрителния нерв (Фигура 4.1. А).

Има над 100 милиона чувствителни на светлина клетки (пръчици или
конуси) в човешката ретина и информацията от тези клетки частично се
обработва в слоя на нервните клетки. В този слой са идентифицирани над
петдесет различни вида нервни клетки.38 Чрез внимателно проучване за-
почваме да разкриваме какво правят някои от тези клетки. Например, ако
се стимулира определена област, информацията от клетките около нея се
потиска, за да се изостри контраста. Този вид обработка се извършва на
няколко нива на анализ на входящата светлина. Това е много комплексно
и включва системи за обратна връзка. Знаем, че някои други схеми в тези
нервни клетки се занимават с откриването на движение, но все още имаме
много повече да научим за това, какво правят всички тези различни ви-
дове клетки в този слой.

Всъщност ние не виждаме в очите ни, макар че можем интуитивно да
мислим за това. Очите събират и обработват само информация, която се
изпраща в задната част на нашия мозък, където се съставя изображението.
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Без мозъка ни няма да видждаме нищо. Милиони бита информация бързо
преминават от окото към мозъка чрез зрителния нерв. В мозъка изглежда,
че тези данни се разбиват за анализ в различни компоненти като яркост,
цвят, движение, форма и дълбочина. След това всичко се съставя в ця-
лостна картина. Процесът е изключително сложен, невероятно бърз и
продължава без съзнателно усилие. Изследователи, работещи в тази об-
ласт, коментират, че „най-простите визуални задачи, като възприемане на
цветовете и разпознаване на познати лица, изискват сложни изчисления
и повече невронни вериги, отколкото можем да си представим”.39

Подобрените очи включват редица други системи с взаимозависими
части, които няма да функционират, освен ако не са налице всички необ-
ходими основни компоненти. Един от тях е механизмът, който анализира
яркостта на светлината и контролира размера на зеницата. Друга система,
определя дали фокусната точка на входящата светлина е отпред или зад
ретината, така че да се промени формата на зеницата, за да се запази кар-
тината с остър фокус върху самата ретина. Има и много други по-сложни
системи, които ни помагат да видим по-добре, какъвто е механизмът,
който държи и двете очи да гледат едно и също нещо.

Всички тези фактори повдигат въпроси за множеството взаимозави-
сими части. Например, от каква полза е система, която открива, че кар-
тината в окото е извън фокус без механизъм, който може да регулира
формата на зеницата и да фокусира изображението? При постепенно ево-
люционен сценарий тези развиващи се механизми няма да имат значение
за оцеляването, тъй като повечето от частите им, ако не и всички от тях,
биха били безполезни без останалите части. Тук, както и на много други
места, имаме типичното загатване за кокошката и яйцето - какво  е първо,
кокошката или яйцето? И двете са необходими за оцеляването.

Дарвин не се колебае да оспорва критиките насочени към неговата тео-
рия. Веднага след обсъждането на еволюцията на окото в „Произход на
видовете”, той казва следното: „Ако се докаже, че съществува някакъв
сложен орган, който не може да се формира от многобройни, последова-
телни и леки модификации, моята теория абсолютно би била опровер-
гана. Но не мога да намеря подобен случай”.40 Докато Дарвин се опитва
да защити предизвикателството на теорията си, като настоява да се по-
каже, че това „не може да се случи”, той отива направо в проблема, за
липсата на оцеляване на развиващите се взаимозависими части, гово-
рейки за „многобройни леки модификации”. Това са особените предпос-
тавки, при които бавноразвиващите се взаимозависими части не
функционират, докато не са налице и другите необходими елементи и те
нямат никакво значение, за оцеляването за дълъг период от време, така
че  както Дарвин предполага, неговата теория е абсолютно опровергана.
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Непълното око на еволюцията
Двама изследователи, Дан Нилсон (Dan Nilsson) и Сузане Плегер (Su-

sanne Pelger) от университета Лунд в Швеция, публикуват интересна ста-
тия за еволюцията на окото. Тя е озаглавена: „Песимистична оценка на
времето, необходимо за развитието на окото” (A pessimistic estimate of the
time required for aneye to evolve).41 Статията се публикува в престижното
издание на Кралското дружество в Лондон и изненадващо стига до из-
вода, че окото може да еволюира само в 1829 стъпки на произволни 1%
подобрения. Като имат предвид някои фактори за естествения подбор, те
стигат до извода, че ще отнеме по-малко от 364 000 години за „очите на
фотоапарата” (очите с малката дупка), за да се развият от светлинно
чувствителен пластир (от частта на светлинната чувствителност). Освен
това, от времето на древния Камбрий, оценено преди 550 милиона го-
дини, има достатъчно време „за очите да се развият повече от 1500 пъти!”
В своя модел за еволюция на очите те започват със слой от светлочувст-
вителни клетки, който се намира между прозрачен слой отгоре и пигмен-
тен слой отдолу. Тези слоеве постепенно се огъват, за да образуват първо
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етапа на развитие. За всеки етап светлината идва отгоре, а останалата част от тялото
на животното се намира под окото. Сивият слой представлява ретината; над него е
прозрачния слой, а черният слой отдолу е пигментния.
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чаша, а след това и око с леща. (Фигура 4.3) Всяка стъпка осигурява оп-
тично предимство пред предишния етап, като по този начин дава стой-
ност на еволюционно оцеляване чрез този процес. Окото се е развива за
много кратко време!

Докато може да се оцени използваният аналитичен подход, е трудно
да се вземе този модел сериозно и е невъзможно да се приеме твърде-
нието, че има достатъчно време за развитието на окото с леща, повече от
1500 пъти. Те говорят за такова око, което е толкова просто, че не може
да функционира. Възникват много важни въпроси:

1. Този модел пропуска еволюцията на най-важната и сложна част от
окото, светлинно чувствителната ретина. Както беше споменато по – горе,
ретината има множество различни видове клетки за откриване и обра-
ботка на светлинната информация. Необходимо е да се появят всички ви-
дове нови протеинови молекули. Рано или късно в еволюционния
сценарий всички части на съвременните очи трябва да се развият, а из-
ключването на най-сложната и важна част на окото от временните изчис-
ленията е сериозен пропуск, който напълно изключва основното
заключение.

2. Сложното око, както вече бе посочено е безполезно без мозъка,
който тълкува това, което се вижда, но моделът не разглежда проблема с
еволюцията на необходимите части на мозъка. При хората, части от мо-
зъка, които се занимават с виждането, са много по-сложни от самата ре-
тина и визуалната част на мозъка трябва да бъде тясно свързана с
ретината, за да може, това което вижда окото да има някакво значение.

3. За да бъде окото от полза, трябва да се развие връзка между мозъка
и окото, което в случая на човека включва зрителния нерв, който има над
един милион нервни влакна на окото и тези влакна трябва да бъдат пра-
вилно свързани. Оптичният нерв на едното око пресича оптичния нерв
на другото и там се извършва сложно сортиране. Малко по-нататък се из-
вършва много по-сложен подбор, тъй като нервните клетки носят им-
пулси към мозъка. Очакват се много произволни опити, преди еволю -
цията да установи правилните модели на тези връзки.

4. Не се разглежда времето необходимо за еволюцията на механизма
за фокусиране на лещите. Дори някои червеи имат тази възможност.42

Както вече отбелязахме, това е сложна система, която открива, че изоб-
ражението на ретината е извън фокус и настройва лещата до степента,
необходима за създаване на остър фокус. Системата включва няколко спе-
циални части. При някои животни, фокусирането се извършва чрез пре-
местване на обектива, докато при други това става чрез промяна на
формата на лещата.

5. Този модел не отчита и времето, необходимо за развитието на меха-
низма, който регулира размера на зеницата. Това е друга сложна система
от съвременните очи, която включва мускули, нерви и контролна система.
Ще отнеме много време, за да се развие такава система, дори и само вед-
нъж, ако изобщо е възможно. Такива важни части трябва да бъдат вклю-
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чени във всяка реалистична оценка за това колко време е необходимо на
окото да се развие.

6. Около средата от предполагаемия еволюционен процес започва да
се появява лещата. Необходимо е много щастливо стечение на обстоятел-
ствата, за да може тази нова част да работи правилно и да има значение
за оцеляването.43 Нуждаете се от леща с подходящ протеин, правилна
форма и позиция, които се появяват в точното време. Ще отнеме изклю-
чително дълъг период от време, за да може произволните мутации, да
предизвикат по същество всичко това наведнъж, за да осигурят стойност
на оцеляване.

7. При ембрионите на гръбначните животни, като например рибата,
жабата или пилето, окото не се образува чрез усукване на повърхностни
слоеве по повърхността на главата, предложено от модела на Нилсон и
Плегер. Тя възниква като израстване от развиващия се мозък, който след
това предизвиква развитието на лещата от повърхностния слой. Оттук
следва също така да се разгледа и времето, което би било необходимо
една система да се развие в друга по - различна.

8. Освен това очите на гръбначните животни и някои безгръбначни из-
ползват сложна мускулна система, която да координира движението на
двете очи. Някои птици са в състояние да регулират посоката на очите си
така, че да дадат близко фокусирано бинокулярно виждане или да дадат
широк панорамен изглед, в зависимост от посоката, която гледат.44 Това
не са прости системи. Октоподът има шест мускула, които контролират
движението на всяко око, какъвто е случаят с очите на хората. В октопода
откриваме три хиляди нервни влакна, които водят импулси от мозъка до
тези шест мускула, за да контролират внимателно движението на очите.
Всички тези системи също изискват много време за да се развият и трябва
да се вземе предвид при оценката колко пъти окото може да се развие.

Нилсон и Плегер признават някой от тези пропуски в доклада си, но
за съжаление не ги вземат предвид нито в заглавието, нито в заключе-
нията си. Тяхната „песимистична оценка” не може да се разглежда сери-
озно. Всички сложни части на окото, цялото множество от нервни клетки
и почти всички специфични видове протеини, които трябва да бъдат фор-
мулирани, се игнорират. Наскоро в роговицата е открит специален вид
протеинова молекула, която предотвратява развитието на кръвоносните
съдове. Тя поддържа роговица без кръв, която се намира в повечето тъ-
кани, така че светлината директно достига до окото.

Не можете просто да огънете няколко слоя наоколо, да добавите про-
изволно лещата и след това да твърдите, че сте определили, че окото може
да еволюира „повече от 1500 пъти” в еволюционното си време. Този вид
упражнения граничи с това, което се нарича наука без факти.

Изненадващо, този модел получава известно одобрение. В популяр-
ното списание „Природа”, Доукинс публикува благоприятен отзив, оза-
главен „окото за миг”,45 което показва, че резултатите на Нилсон и Плегър
са „бързи и решителни” и че времето, необходимо за еволюцията на окото
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„е геоложки момент”. Освен това, Даниел Осорио (Daniel Osorio) от Уни-
верситета Съсекс (Sussex University) в Англия, който изучава всички ви-
дове очи, предполага, че тази статия отразява проблема с еволюцията на
окото, за която Дарвин е много загрижен и понякога се нарича „язовира
на Дарвин”.46 Статията на Нилсон и Плегър в известна степен насърчава
еволюционистите, които изобличават ширещото се твърдение в интернет,
че „окото се е превърнало в НАЙ-ДОБРОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО на ево-
люцията”.47 Като се имат предвид реалните факти по случая, всичко това
е отрезвяващо откровение за това как могат да бъдат субективни човешки
декларации.

Изкушението на някои еволюционисти относно модела на Нилсон и
Плегер вероятно отразява колко е сериозен проблемът на окото за еволю-
цията в продължение на години. Моделът, който пренебрегва всички
сложни системи на окото, може да служи за насърчаване на ангажираните
еволюционисти, но може да се използва и малко по – сериозно за търсене
на истината, от този който иска да разполага с повече налични данни. За
съжаление, проучвания като тези на Нилсон и Плегер не само намаляват
доверието в еволюцията, но и в областта на науката като цяло. Сър Исак
Нютон, който е бил президент на Кралското дружество в продължение
на двадесет и четири години и който е винаги задълбочен в работата си,
вероятно няма да е доволен да види, че подобна статия е публикувана в
списанието на любимото му Кралско общество.

Дали окото е обърнато наобратно?
„Нямаше да има невидими зони (слепи петна), ако очите на гръбнач-

ните са наистина проектирани интелигентно. В действителност това е
глупаво оформено.”48 „Но съдовете и нервите не се намират зад фоторе-
цепторите, където биха ги поставил някакъв разумен инженер, а пред тях,
където излъчват част от входящата светлина. Дизайнерските камери,
които  извършват такава грешка, незабавно трябва да се поставят в ред.
За разлика от тях, очите на скромните калмари, с умело скрити нерви зад
фоторецепторите, са пример за съвършенство на дизайна. Ако Творецът
наистина е създал най-добрия си проект върху създанието, което е офор-
мял по свой образ, креационистите със сигурност трябва да заключат, че
Бог в същността си е калмар.”49 „Човешкото око има „сляпа точка”... това
е предизвикано от безсмисленото функционално подреждане на аксоните
на клетките на ретината, които, излизат напред в окото.”50 „Гръбначите
са прокълнати с обърнатата ретина в окото ...Дали Бог по време на „па-
дането” обръща ретината навътре...?”51 „Всеки инженер... ще се смее на
всяко предположение, че фотоклетките могат да се насочат от светлината,
а техните проводници се отдалечават от страната, която е най-близо до
светлината... Всяка фотоклетка всъщност е обърната назад.”52 Това мно-
жество атаки от изтъкнати учени, включително някои водещи еволюцио-
нисти, се отнасят до друг спор за окото. За някои ретината е толкова зле
подредена,че не може да бъде резултат от никакво замислено планиране.
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Тя е обърната, и никой компетентен Бог не би направил това. Внушението
е, че няма интелигентен Бог.

Този проблем е добре илюстриран на Фигура 4.1, където ориентацията
на всички диаграми е такава, че светлината идва в окото отдясно и пътува
наляво. Еволюционистите предлагат три проблема. Първият е, както беше
споменато по-рано, че пръчиците и конусите са заровени дълбоко в ре-
тината, като светлочувствителните им краища са обърнати от светлината
в тъмния пигментен епител. Обърнете внимание особено на Фигура 4.1
D, където основното тяло (ядрото и т.н.) на пръчицата или конусообраз-
ната клетка е вдясно, докато дисковете, чувствителни към светлината, са
вляво, а някои са заровени в пигментния епител. Това обратно устройство
се счита за нещо като обръщане на камерата за наблюдение към стената,
а не към откритата зона. Вторият проблем, е че сложният слой от нервни
клетки на ретината лежи между входящата светлина и светлината на
чувствителните пръчици и конуси. Защо не се поставят светлочувстви-
телните части на пръчиците и конусите към светлината (в дясната част
на ретината на Фигура 4.1 C), така че входящата светлина от лещите да
се удари първо в тях, без да се налага да минава през всички тези нервни
клетки? Наличието на всички нервни клетки от вътрешната страна на
слоя от пръчици и конуси е причината за третия проблем. Информацията,
която тези нервни клетки обработват, трябва да излезе от окото и се из-
пълнява чрез зрителния нерв. На мястото, където този нерв минава през
ретината, няма пръчици или конуси и това води до сляпо петно, където
не можем да виждаме. То е обозначено с „Оптичен диск” на Фигура 4.1
А. Разсъждава се, че ако окото е било проектирано перфектно, подреж-
дането на слоевете на ретината биха били обърнати в сравнение със се-
гашното им разположение. По този начин нерво – клетъчният слой ще
бъда зад пръчиците и конусите и няма да има нужда от сляпо петно.

При някои животни, като калмари, октопод и много по-опростени жи-
вотни, ретината не е обърната. Те използват различни видове светлинно
чувствителни клетки и в тези клетки е тяхната светлочувствителната част
към светлината. При гръбначните животни (риби, земноводни, влечуги,
птици и бозайници), включително и хората, ретините по мнението на
мнозина еволюционисти са обърнати.

Въпреки това, когато се знае малко повече за физиологията и подроб-
ности за това как напредналото око на гръбначните функционира, става
ясно, че обърнатата ретина е с много добър дизайн и редица еволюцио-
нисти подкрепят това заключение.53 Възражението, че нервните клетки
лежат пред пръчиците и конусите, в най-важната част на окото, където
най – силно виждаме е много нищожно. В тази област, наречена фовея
(fovea) (Фигура 4.1 А, В), се съдържат приблизително тридесет хиляди
конуса, които осигуряват острият вид на виждане, който използваме, до-
като четем тези думи. Там нервните клетки и техните влакна са особено
малки и тези влакна излъчват далеч от това място, оставяйки конусите
на фовеята по-отворени към пряката светлина, идваща от лещата (Фигура
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4.1 В). Други нервни влакна и редки кръвоносни съдове в областта на фо-
веята обикалят около нея, като по този начин се избягва допълнителното
блокиране на входящата светлина. Окото е конструирано така, че да дава
остър образ, точно там, където е необходимо. Освен това нервните клетки
и влакната не са такава пречка за входящата светлина. Ако премахнете
тъмния пигментен епител от задната част на ретината, това, което остава
и това което включва пръчиците и конусите на нервно – клетъчния слой,
е „почти напълно прозрачно”.54 Освен това са описани и някои дълги пръ-
чици, които изглежда предават светлина от вътрешната повърхност на ре-
тината директно към пръчиците и конусите. Сляпото място на окото
изглежда не е основното препятствие, както се твърди. Трудно е да се на-
мери и повечето от нас дори не осъзнават съществуването му. То е раз-
положено отстрани, а едното око компенсира сляпото място на другото.

Изглежда има много добра причина, поради която ретината е обърната,
и това се дължи на специалните хранителни нужди на пръчиците и кону-
сите. Тези специални клетки са сред най-активните в нашето тяло и пос-
тоянно заменят своите дискове, вероятно за да се запази новата доставка
на протеинови молекули, които откриват светлината. Една единствена
пръчица може да има почти хиляда диска, много повече, отколкото е
илюстрирано на фигура 4.1 D. Проучванията на резус маймуната показ-
ват, че всяка пръчица произвежда осемдесет до деветдесет нови диска на
ден и вероятно е почти същото и за хората. Относително можем да отбе-
лежим, че тази скорост е бавна в сравнение с два милиона червени кръвни
клетки, които произвеждаме в тялото си всяка секунда! Дисковете се раз-
виват в областта на пръчицата или конусообразната клетка, която е близо
до ядрото и се изхвърля на единия край на клетката, който е тясно свър-
зан с пигментния епител. Този епител поглъща старите дискове, рецик-
лира някои от техните части и ги изпраща на пръчиците. Поради няколко
причини разделянето на ретината от пигментния й епител води до сле-
пота, поради което тази връзка е от съществено значение. Непосредствено
от външната страна на пигментния епителен слой е хориоидеята, която е
изключително богато кръвоснабдена (Фигура 4.1 С) и осигурява на пиг-
ментния епител някои от хранителните вещества, необходими на актив-
ните пръчици и конуси, при произвеждането на повече дискове.

Ако обърнем ретината, както някои еволюционисти предполагат, че
Бог е трябвало да направи, изглежда, че ще имаме визуална катастрофа.
Дисковете на пръчиците и конусите ще се изправят пред светлината, но
какво ще изпълни основната функция на пигментния епител - поглъща-
нето на старите дискове? Пръчиците и конусите не почиват, те произвеж-
дат около десет милиарда диска на ден във всяко едно от очите ни. Те
биха се натрупали в прозрачната течност в стъкловидното тяло на окото
(Фигура 4.1 А) и големият им брой скоро ще наруши способността ни да
виждаме. Освен това пръчиците и конусите ще бъдат без необходимия
пигментен епител и кръвоснабдяване на хориоидеята, необходими за за-
мяна на дисковете, така че системата за замяна на дискове няма да работи
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изобщо. Ако под този вид подреждане се опитаме да фокусираме краи-
щата на дисковете на пръчиците и конусите, насочени към светлината с
необходимия им пигментен епител и хороидния слой за кръвоснабдяване,
тези слоеве трябва да лежат от вътрешната страна на слоя от пръчици и
конуси. С други думи, те биха се намирали по-близо до центъра на окото,
отколкото до останалата част от ретината. В резултат на това светлината,
идваща в окото, първо трябва да се опита да премине през кръвоснабдя-
ващия хороиден слой, преди да стигне до чувствителните към светлина
дискове. Кръвоизливът в ретината е изключително вреден и показва как
кръвта може да бъде разрушителна за визуалния процес. Пигментът в
пигментния епител, който абсорбира светлината, също е пречка по пътя
и допълнително допринася за пълната слепота. Да играете тенис с узрели
домати, това не е добра идея!

Начинът, по който ретината е разположена сега, изглежда е с изклю-
чително добър дизайн, който осигурява много активни пръчици и конуси
на напредналите организми съдържащи кръв и хранителни вещества, от
които се нуждаят. Освен това е трудно да се спори с успеха, окото работи
много добре! Ако, както някои еволюционисти предполагат, че окото е
толкова лошо проектирано и ако, както другите предполагат, че окото
може да се развие в един миг, защо естественият подбор не е направил
по-добро око преди време? 

Човешкият мозък
Всяка от клетките в нашето тяло, от които имаме много милиарди, има

повече от три милиарда ДНК бази. Ако се разтегне ДНК във всяка клетка,
ще бъде с дължина около един метър. Всъщност, ако цялата ДНК в сред-
ния човек се простре, тя ще бъде повече от сто и двадесет пъти по-дълга
от растоянието от Земята до Юпитер. Въпреки това, такава сложност,
както се вижда в нашите клетки, е незначителна в сравнение с мозъка ни.
Мнозина смятат, че мозъкът е най-сложната структура, която познаваме
във Вселената.

Що се отнася до живите организми, човекът е на върха. Не заради те-
лата ни, които не са нито най-силни, нито най-големи, а защото имаме
мозък, който надвишава този на всички други живи същества. В рамките
на определени граници можем да манипулираме всички други същества,
да не говорим за нашата способност да унищожаваме тяхната и нашата
среда!

Всеки човешки мозък се състои от около сто милиарда нервни клетки
(неврони), свързани с почти невероятните четиристотин хиляди кило-
метра нервни влакна. Тези влакна често се разклоняват многократно, за
да се свържат с други нервни клетки. Една голяма нервна клетка може да
се свърже с още шестстотин други нервни клетки с около шестдесет хи-
ляди връзки. Общият брой на връзките в мозъка е консервативно изчис-
лен на 100 милиона пъти един милион, което е същото като 100 хиляди
милиарда (1014). Такива големи числа е трудно да си представим. За да
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разберем по-лесно това, може да ни помогне примера, че в един кубичен
милиметър от главната част на мозъка (кората на мозъка), където клетките
са особено големи, има около 40 хиляди нервни клетки и милиард връзки.
Установяваме, че мозъкът е много повече от много връзки, каквито имаме
в компютъра. Мозъкът може да има различни области на употреба и на
растеж, където е необходимо повече мозъчна енергия.

В мозъка ни преминава вълна от умствена и координираща се дейност,
тъй като промените в пътуването с електрически заряд по протежение на
нервните влакна, води импулсите между клетките. Най-малко тридесет
различни вида химикали, а вероятно и много пъти повече, се използват
за прехвърляне на импулсите при контакт от една нервна клетка в друга.
Това е невероятно, защото тези различни видове химикали трябва да
бъдат причислени към правилните връзки. Започваме да научаваме за
тънкостите на мозъка и за нас това е истинско придизвикателство да мис-
лим за органа, с който разсъждаваме! Големият въпрос, който мозъкът
поставя пред еволюцията, може ли всички тези сто хиляди милиарда
връзки някога да получат модела, за да се свържат по правилния начин
само със случайни промени, система от проби и грешки, минаващи през
много бавния и труден процес на естествен подбор? Също така, не е ясно,
че уникалните умствени способности на човека осигуряват еволюционна
стойност на оцеляването, тъй като бабуините изглеждат много добре и
без тях. Няколко водещи мислители, разглеждат този въпрос./55/ Стивън
Хокинг категорично заявява: „Не е ясно, дали интелигентността има го-
лямо значение за оцеляването. Бактериите много добре функционират и
без разум...”56 Може би нашият мозък не е създаден от еволюционния
процес.

Дарвин, който е живял в Англия, има добър приятел и поддръжник в
Съединените щати, известният ботаник от Харвард Аса Грей (Asa Gray).
Дарвин понякога споделя някои от по-дълбоките си чувства с Грей, който
сам симпатизира на еволюцията, но вярва, че Бог е бил много активен в
природата.57 В писмо до Грей Дарвин признава: „Спомням си добре вре-
мето, когато мисълта за окото ме вцепени, но преживях този етап от оп-
лакването, а сега малки дребни подробности за структурата, ме карат да
се чувствам много неудобно. Всеки път, когато гледам перото в пауновата
опашка, ми прилошава!”58

Защо перата на паун ще накарат Дарвин да се разболее? Не мога да
отговоря на този въпрос със сигурност, но подозирам, че малцина могат
да размишляват върху сложния дизайн и особено върху красотата на пе-
рото на пауните, без да се чудят дали това не е резултат от някакъв дизайн.
Освен това, защо оценяваме красотата, наслаждаваме се на музиката или
осъзнаваме, че съществуваме? Това повдига въпроса за произхода до едно
друго ниво - това на нашите загадъчни умове. В изключително сложният
мозък от килограм и половина, думите на страхопочитание са: „Кой съм
аз?”. Как се програмират множеството връзки в мозъка, за да можем да
мислим логично (Надявам се повечето от нас да мислят нормално!), лю-
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бопитни сме и задаваме въпроси за нашия произход, учим нови езици,
създават се математически теореми и се композират опери? Още по-го-
лямо предизвикателство за натуралистичния световен поглед са въпро-
сите за нашата сила на избор и характеристики като морална отговорност,
вярност, любов и духовното измерение. Физикът на частиците, управи-
телят на университета в Кеймбридж и англиканския свещеник Джон Пол-
кингхорн изразява загрижеността на мнозина. Като се позовава на
физическия свят, той заявява, че: „Не мога да повярвам, че способността
ни да разберем странния си характер е странно отклонение от нашите
предци, които трябваше да се измъкнат от саблезъбите тигри”.59

Дебатът за ума често се фокусира върху същността на загадъчното яв-
ление на съзнанието или т.н. самосъзнание, което всички ние имаме, с
други думи, чувството, че съществуваме. Това осъзнаване изглежда тясно
свързано със способността ни да мислим, нашето любопитство, нашите
емоции, нашата преценка и други явления на съзнателния ни ум. Дали
съзнанието има доказателства за реалност извън простото механично /на-
туралистично/ обяснение? Или е само една чисто механистична система,
която е много сложна? Битката между тези два възгледа се води от векове
и често се отнася до това дали механистичните обяснения, които изключ-
ват Бог, са достатъчни, за да обяснят цялата реалност.

Тези, защитаващи възгледи, че съзнанието е чисто механистично яв-
ление, предполага, че няма нищо специално в него. В действителност то
дори не съществува. Това е просто много елементарно действие. През по-
следните години някои изтъкнаха аналогията, която може да се направи
между компютъра и мозъка. Някои зашеметяващи сравнения отклоняват
всяка разлика между двете. Всъщност мозъкът е компютър, изработен от
месо,60 а елементарни устройства като термостата, имат свои убежде-
ния!61 Този опростен редукционизъм се противопоставя на мисловни ли-
дери като Нобеловият лауреат Сър Джон Еклекс (Sir John Eccles), който
коментира че: „човек може ... да си спомни претенциозния въпрос от лю-
бителите на компютрите: На какъв етап от сложността и ефективността
можем да се съгласим, че те имат съзнание? За щастие не е необходимо
да отговаряте на този емоционално задаван въпрос. Можете да правите
това, което ви харесва на вашия компютър, без да се чувствате виновни!”62

Известният математик – космолог Роджър Пенроус (Roger Penrose) от
Оксфордския университет коментира, че: „ съзнанието ми изглежда тол-
кова важен феномен, че просто не мога да повярвам, че това е нещо
просто „случайно” направено от сложни изчисления. Това е явлението,
чрез което се обявява самото съществуване на Вселената.”63

Изглежда, по законите на науката, нищо не се казва за това, дали
трябва да имаме съзнание.64 Съзнанието е нещо, което се избягва от нас-
тоящия анализ и ние не го намираме като характеристика на материята.
Съществуването на съзнанието показва една реалност извън нашето
обикновено механично разбиране.
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Не трябва обаче да разчитаме на феномена на съзнанието, за да заклю-
чим, че целенасоченото планиране е необходимо за нашите умове. Срав-
нението на мозъка с компютрите само укрепва доказателствата за
дизайнер Бог, защото всички знаем, че компютрите не се организират от
само себе си. Те се произвеждат чрез преднамерен дизайн, който включва
предварително знание, водещо до съпоставима сложност. Същото може
да се каже и за нашите изключително сложни мозъци. Във всеки от на-
шите мозъци има хиляди пъти повече връзки, отколкото в нашата галак-
тика има звезди. Доверчивите дори предполагат, че такова организирано
събиране, произхожда само от случайни събития. Как е възможно случаен
процес да осигури нещо близко до тази степен на сложност и въпреки
това естественият подбор да е в ущърб на еволюцията на системите с
взаимозависими части. Освен това, при повечето хора в мозъка има ум
(съзнание), който обработва и интегрира информацията бързо и изклю-
чително добре.

Дългото търсене на еволюционен механизъм
Как еволюционистите обясняват произхода на сложността? В продъл-

жение на два века те търсят еволюционен механизъм. Предлагат се една
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Табела 4.1. ДЪЛГОТО ТЪРСЕНЕ НА ЕВОЛЮЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ

Ламаркизъм (1809-1895)

Дарвинизмът (1859-1894)

Мутации (1894-1922)

Модерен синтез
(Неодарвинизъм)
(1922-1968)

Диверсификация
(1968-до момента)

Ламарк

Дарвин, Уолъс

Морган, де Врис

Четвериков, Добвански,
Фишър, Халдън, Хъксли,
Майр, Симпсън, Райт

Елдреддж, Гулд, Грасе,
Хенинг, Кауфман, Кимура,
Левонтин, Патерсън,
Плетник

Използването причинява разви-
тието на нови характеристики,
които стават наследствени. 

Малки промени,  действащи
чрез естествения подбор, при-
чинявайки оцеляването на най-
силните. 

Акцент върху по-големите про-
мени в мутацията. Природният
подбор не е толкова важен.

Единно отношение. Промените
в популациите са важни. Мал-
ките мутации се повлияват от
естествения подбор. Връзка с
традиционната класификация.

Множество конфликтни идеи.
Недоволство от съвременния
синтез. Акцент върху кладисти-
ката. Потърсете причина за
сложността.  

НАИМЕНОВАНИЕ И ДАТА           ОСНОВНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ      ХАРАКТЕРИСТИКИ



след друга идеи (таблица 4.1), но понастоящем няма общоприет модел,
най-вече не съществува реалистичен модел, който да обяснява произхода
на сложността. Повечето учени са единодушни, че еволюцията е настъ-
пила, но все още предстои да бъде предложено задоволително обяснение
за развитието на различните системи от напреднали организми. Някои
традиционалисти се придържат към идеята на Дарвин, за естественият
подбор чрез оцеляване на най-силните, като я смятат за адекватна. Други
предпочитат моделите на чиста случайност. Някои смятат, че еволюцията
продължава с малки промени, докато други вярват в по-големи скокове,
но тези скокове ще изискват множество случайни и благоприятни мута-
ции наведнъж. Някои оспорват критериите, използвани за определяне на
еволюционните взаимоотношения. Приема се и придобива значително
одобрение по-строгата методологията на кладистиката, която по-специ-
ално отчита уникалните характеристики. В следващата глава ще разгле-
даме кладистиката, която изобщо не е еволюционен механизъм, а е само
начин за тестване на хипотези за взаимоотношенията. Както беше спо-
менато по-горе, компютърните симулирани опити за обяснение на слож-
ността не осигуряват никакво реалистично представяне на това, което се
намира в природата.

Ако науката, възнамерява да изключи Бог, най-добрият модел, който
може да предложи е еволюцията, но това далеч не е правдоподобно. Пос-
тоянството, което еволюционистите показват, е много похвално, но след
два века предимно безплодно търсене, изглежда, че е време учените да
обърнат сериозно внимание на не-натуралистичните алтернативи. Пла-
нирането за живот чрез някаква разумна мисъл, като Бог, изглежда е не-
обходимо, за да се обясни, това което науката постоянно открива.

Заключителни коментари
Напредналите органи ни дават много примери за сложни системи с

взаимозависими части. Естественият подбор създава проблем за разви-
тието на тези системи. Въпреки, че може да елиминира слабите неподхо-
дящи видове, той /естествения подбор/ не може да планира напред, за да
развива постепенно различните части, необходими за сложните системи.
Естественият подбор е ограничен до мигновен успех в оцеляването. От
него се очаква също така да елиминира различните нови части на посте-
пенно развиващите се сложни системи с взаимозависими части. Тези
нови допълнителни части ще са безполезни и тромави пречки, докато
всички необходими части са налице, за да осигурят функционална сис-
тема с известно еволюционно значение за оцеляването. Организмите с
безполезни допълнителни части се очаква да имат по-малка стойност на
оцеляване от тези, които нямат такива. Следователно изглежда, че систе-
мата на Дарвин за оцеляване на най-силните, всъщност пречи на еволю-
ционния напредък на сложните системи.

Повечето биологични системи са комплексни, но окото и мозъкът са
примери за органи, които са изключително сложни. Изглежда, че няма
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начин всеки от тези органи да се развие без интелигентно планиране. Това
са научни данни, които подкрепят идеята, че има Бог.
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Колко е бързо миналото?  
Странна миризма на серни изпарения изненада екипажа на риболов-

ния кораб „Ислифур II”, докато плава спокойно в северната част на Ат-
лантическия океан на юг от Исландия. През бледата светлина на
разсъмване на 14 ноември 1963 г. на южния хоризонт се появи дим. Може
би има пожар на някой кораб? Проверка за радио съобщенията показва,
че няма S.O.S. обаждания. Лодката започва да се движи по необичаен
начин и когато капитанът оглежда хоризонта с бинокъла си, вижда колони
от черни изригвания, които се издигат от морето само на километър от
тях. Членовете на екипажа на кораба, които са от Исландия, където вул-
каничната дейност е почти начин на живот, веднага се досещат, че под-
воден вулкан се издига от дъното на океана. Случва се, да се плава над
вулканично активната част на Средноатлантическия хребет, който лежи
само на около 100 метра под повърхността на океана.

Цял ден вълнението продължи,  като пепел, пара и дим се издигаха във
въздуха, докато камъни и светкавици се виждаха по-долу. Пет дни по-
късно се образува остров с дължина 600 метра точно над мястото, където
по-рано рибите плуваха свободно в открития океан. Новият остров, който
в крайна сметка достига диаметър от два километра, получава името
Сюртсей (Surtsey), след митологичния гигант Суртур (Surtur). По-късно,
когато изследователите проверяват острова, те се изненадват от това на
колко години изглежда островът. Само за пет месеца океанските вълни
формират огромен, на пръв поглед стар плаж и скала. Един изследовател
коментира: „Това, което на други места може да отнеме хиляди години ...
тук може да отнеме няколко седмици или дори няколко дни”. „На Сюр-
тсей само няколко месеца са били достатъчни, за да се създаде пейзаж,
който е толкова разнообразен и зрял и това е почти невероятно”.2

На нашата обикновено спокойна земя събития като създаването на ост-
ров Сюртсей ни напомнят, че понякога нещата се случват много бързо.
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Въпросът „Колко бързо е миналото?” подхранва противоречия, които се
разпалват в продължение на два века. Някои считат големите катастрофи
за много важни, докато други ги пренебрегват.

Двата противоположни възгледа: катастрофизъм и
униформизъм
Противоречието между униформизма и катастрофизма е исторически

свързано с Божия въпрос в науката. Катастрофизмът се отнася до ма-
щабни бързи събития и предполага, че земната кора е оформена главно
от страшни събития. Униформизмът предполага, че земната кора е офор-
мена главно от много малки, продължителни събития, характерни за еже-
дневните геоложки процеси. Катастрофизмът се вписва по-добре с
библейската концепция за големия катастрофален Потоп и с Бог, който
не е ограничен от времето. Униформизмът отлично пасва с предполагае-
мите еони на геоложка възраст и времето, необходимо за бавен, постепе-
нен еволюционен процес.

Катастрофизмът е добре приет през по-голямата част от човешката ис-
тория. Той доминира в древната митология. По време на средновековието
интересът намалява малко, въпреки че арабите плътно следват Аристотел,
който много вярва в бедствието. По време на революционните ренесан-
сови и реформационни периоди интересът е възстановен в западния свят
и библейският Потоп е катастрофалното събитие, което обяснява инте-
ресни геоложки особености, като намирането на вкаменелости от жи-
вотни високо в Алпите, които обикновено живеят в океана. Въпреки това
скоро се появяват и други противоположни теории.

Преди два века шотландският геолог Джеймс Хътън (James Hutton),
известен със своята полемиката, публикува известна книга, озаглавена:
„Теория на Земята” (Theory of the Earth). Книгата защитава униформизма,
като подчертава значението на бавните геоложки промени за дълги пе-
риоди от време. Неговият силен натуралистичен подход (без участието
на Бог) се забелязва, когато той твърди, че: „не трябва да се използва ни-
каква сила, която не е естествена за Земята, да не се приемат никакви дей-
ствия освен тези, за които знаем действието и принципа им и да не се
посочват евентуалните необичайни събития, за да се обясни един обик-
новен феномен.”4 Той завършва книгата с известната си фраза: „ Нито на-
мираме следа от началото – нито виждаме какъв ще е края”.5 Това
ограничаващо твърдение е смела атака към тогавашната библейска идея,
че Бог е Творец и е създал света за шест дни преди няколко хиляди го-
дини. Освен това, тя отхвърля големия катастрофален Потоп, описан в
Библията, и който е подкрепен от няколко водещи геолози в Англия. В
тази полемична атмосфера се появява нова книга, която бързо се пре-
връща в най-влиятелната геоложка книга, написана някога. Това не само
въвежда революция в геологията, но и променя научното мислене изцяло.
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„Принципите на геологията” (Principles of Geology) написани от Чарлз
Лайъл (Charles Lyell), са публикувани за пръв път през 1830 г. Тази книга
има голям успех и преминава през 11 издания. Силно подкрепяйки уни-
формизма, Лайъл разглежда изключително важните трайни последици от
бавните, постепенни промени. До средата на века униформизмът се пре-
връща в доминиращ поглед в интелектуалните среди, тъй като катастро-
физма намалява. Тази книга е една от „ най-ценните вещи”6 на Чарлз
Дарвин по време на епичните му изследвания на борда на Бийгъл (Be-
agle). Дългият геоложки период, застъпен в книгата, е част от времето,
необходимо за бавните еволюционни промени на Дарвин.

Лайъл е адвокат и част от успеха на книгата му се дължи на уменията
за представяне на неговите възгледи. Това е илюстрирано в писмо, което
е написал на своя приятел и поддръжник Джордж Пулет Скропи (George
Poulett Scrope). „Ако не дразним хората, за което се страхувам, че правим
.... ще успеем във всичко. Ако не надделеете над тях, а хвалите щедростта
и искреността в днешно време, епископите и просветените светии ще се
присъединят към нас, презирайки както древните, така и съвременните
физико-теолози (лошите гадатели). Времето е подходящо за атака, така
че се радвайте, за грешника като вас, списание „Q. R.” („Quarterly Re-
view”) е отворено за вас ...Ако Мъри (Murray) (издателят на книгата на
Лаъйл), презентира моята книга, и вие сте управлявани от геологията на
„Q. R.”, ние ще можем за кратко време да извършим пълна промяна в об-
щественото мнение.”7 Както Лайъл, се надява, така и постига своята
пълна промяна, поне в геоложката общност. В продължение на повече от
век катастрофалните интерпретации не се толерират.

Докато Хътън и Лайъл се противопоставят на библейския модел за
Произхода, и се натъкват на много противопоставяне от религиозни об-
щности, изглежда, че нито единия, нито другия отрича съществуването
на Бог. Хътън се характеризира като „благочестив човек с консервативни
възгледи”8 и определя Бог като: „този ум, който формира материята на
Земята”.9 Лайъл е бил склонен към деизма,10 но изглежда, че е вярва в
Бог, който има значително участие. Той приема някои аспекти на еволю-
цията, но вярва, че човекът има специален статут в сътворението и „ ...ви-
наги отрича, че човешкия вид еволюира от маймуноподобни същества”.11

Освен това, за Лайъл се казва, че е „...уплашен да загуби всякаква връзка
с Бог, ако последва Дарвин до онова, което му се струва горчивият край.”12

До края на 19 век дългите периоди от време, постулирани за унифор-
мизъм и еволюция, са твърдо установени и катастрофизма става вид
мръсна дума в научната общност. Но всичко е наред. Някои неща, наблю-
давани в скалите, не са в съгласие с преобладаващия характер на бавните
промени, които не позволяват големи катастрофи. В югоизточния квартал
на щата Вашингтон има невероятно чист район, състоящ се от около
40.000 квадратни километра огромни планини и широки каньони, наря-
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зани от твърда вулканична скала. Могили от речен чакъл на различни
нива и останки от стотици древни водопади, някои високи около 100
метра височина с големи ерозирали долини в основата им, свидетелстват
за изключително необичайното минало. Как се е развил този пейзаж, на-
речен „Channeled Scabland”? Независимият учен геолог Дж. Харлен Брец
(J. Harlen Bretz) започва да изучава тази област и идва до идея, която е
толкова неприятна за онова време, че предизвика спор, който продължава
40 години. Брец се отдава на остарялата „ерес” на катастрофизма!

През 1923 г. Брец публикува първия си научен доклад в тази област,13

но не разкрива подозренията си за голямия катастрофален Потоп, като
предполага само, че са замесени огромни количества вода. По-късно съ-
щата година във втора публикация14 той предлага хипотезата, че краткот-
райно катастрофалния Потоп е ерозирал каналите и е нанесъл огромно
количество чакъл. Това е очевиден катастрофизъм, и попада в същата ка-
тегория, в която сега е креационизма в повечето научни среди - напълно
неприемливо. Геоложката общност трябва да се справи с този млад учен,
който предлага идеи, опасно близки до библейския Потоп.15 Приемането
на идеите на Брец води до извода, че трябва да се оттеглим от катастро-
фата на „..тъмните векове ... , която не съществува и не трябва да се толе-
рира”.16

Брец, който е професор по геология в Университета в Чикаго, става
обект на целенасочени усилия за убеждаване от геоложката общност. Тех-
ният странен колега, който продължава да публикува по „катастрофален
начин”, се нуждае от обрат. Той е поканен да представи своите виждания
на Геоложкото дружество във Вашингтон (Geological Society of Washin-
gton). За да му се противопостави: „...се събрира истинска фаланга от
съмняващи се, за да обсъди хипотезата за наводненията”.17 След изложе-
нието на Брец, пет учени от престижното Геоложко проучване на САЩ
(United States Geological Survey), представят алтернативни обяснения,
като действието на леда и други бавни процеси. Учудващо, двама от про-
тивниците дори не са посетили каньона Scabland! Очевидно никой на
тази среща не променя мнението си. Що се отнася до самия Брец, той
продължава катастрофалните си научни изследвания, докато е изправен
пред постоянна опозиция. Според думите му, „неговата ‘ерес’ е трябвало
да бъде леко, но решително заличена”.18 Тогава геолозите откриват дока-
зателства за голямо древно езеро, което вероятно е служило за източник
на водите, които са залели Scabland,19 и напрежението започва да нама-
лява все повече и повече, защото геолозите признават, че обяснението на
Брец е правилното.

В крайна сметка данните придобити от скалните изследвания печелят.
През 1965 г. Международната асоциация за кватернерни изследвания (In-
ternational Association for Quaternary Research) организира геоложко по-
сещение в района, за да се запознае с доказателствата на място. В края
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на пътуването Брец, който не успява да присъства, получава телеграма
от участниците, които го поздравяват и завършват с думите: „Сега ние
всички сме лошите гадатели (катастрофисти)”.20 Няколко години по-
късно Брец получава Медал „Пенроз” (Penrose Medal), който е най-пре-
стижната геоложка награда на Съединените щати. Катастрофизмът
печели, както и Брец. Този съвременен „Ной” и неговия отричан Потоп
са оправдани.

До средата на двадесети век няколко смели ентусиасти, започват да
предлагат други катастрофални събития, за да обяснят произхода на ска-
лите и вкаменелостите, които те съдържат. Можем да благодарим на ди-
нозаврите, за преврата и смъртоносния удар над строгия униформизъм.
Как са изчезнали всички тези организми? Предложени са много идеи:
една научна статия изброява 40 възможни причини, вариращи от тяхната
глупост до промяна в гравитационната константа.21 Тогава през 1980 г.
Нобеловият лауреат Луис Алварес (Louis Alvarez), от корпуса в Бъркли
на Калифорнийския университет (Berkeley Campus of the University of
California) и други,22 предполагат, че необичайно широкото разпростра-
нение на елемента иридий в находището в началото на периода креда (т.е.
горният Мезозой на Фигура 5.1) идва от астероид, който убива диноза-
врите. Тази изненадваща идея е особено популярна сред обществените
медии и геофизиците, но други групи учени, особено палеонтолозите,
които изучават вкаменелости, са силно резервирани. Някои оспорват ин-
терпретацията за астероидите, защото някои динозаври изглежда изчезват
по-рано във фосилните слоеве и има доказателства за широко разпро-
странена вулканична дейност, глобални пожари или повишаване на тем-
пературата, които биха могли да обяснят смъртта им.23

Детайлите продължават да се обсъждат, но вратата към катастрофал-
ните интерпретации се разтваря широко. Тази промяна се характеризира
като „голям философски пробив”24 и позволява възможността за разпоз-
наване на катастрофите чрез скалния запис. Признава се, че: „дълбоката
роля на големите бури през цялата геоложка история става все по-разпоз-
наваема ”.25 Друг геолог говори за „екстремни събития ... с толкова големи
и опустошителни величини, че те не са и вероятно не могат да бъдат на-
блюдавани научно”.26 Катастрофизмът прави силно завръщане, но това
не е същият класически катастрофизъм отпреди два века, при който биб-
лейският Потоп е доминиращ геоложки фактор. Днес с лекота се разглеж-
дат много видове катастрофални събития, но често се предполага, че
между тях е имало много време. Терминът neocatastrophism (нов катаст-
рофизъм) придобива приемане, като начин за идентифициране на този
нов вид катастрофизъм.

По-важен е урокът, който можем да научим от тези промени в интер-
претациите. В продължение на хилядолетия мислителите приемат катаст-
рофите, като нормална част от историята на Земята. След повече от един
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Фигура 5.1 Основни раздели на геоложката колона отляво и примери за някои пред-
ставителни органи вдясно. Обърнете внимание на силния контраст между Проте-
розоят, който има няколко малки организма и, Фанерозоя който има голямо
разнообразие от големи организми.



век те са почти изкоренени от геоложките интерпретации. Промените
трябва да се тълкуват като постепенни и в обхвата на действащите в мо-
мента процеси. Сега големите катастрофи отново са добре дошли. Поня-
кога, по-старите отхвърлени идеи, в крайна сметка могат да се окажат
верни!

Геоложка колона - какво е това?
Няма нито едно място на Земята, където да може да намерите всички

скални слоеве и  висока колона, т.н. геоложка колона. Тя е по-скоро като
изображение или карта, често под формата на вертикална права. Илюс-
трирана е една малка част от геоложкия слой, натрупан един върху друг,
който показва реда и основните раздели на широко разпространените
скални слоеве, които се намират над земната повърхност. Най-ниските
слоеве на тази колона, които първи се натрупват, се намират на дъното и
в най-новите слоеве на горната част. Геоложката колона играе важна роля
в споровете за Бог и времето.

Както обикновено при изследването на природата, картината е по-
сложна от това, което се вижда на пръв поглед и какво мисли умът ни.
Често много части от геоложката колона липсват в дадена местност и
можем да кажем, че ги няма там, защото ги намираме в други места. Об-
щата геоложка колона се състои от внимателно подредена скала и вкаме-
нелостите (фосилите), намерени в нея, от едно място до друго. Фигура
5.1. дава обширна схема на геоложката колона и някои от характерните
вкаменелости, намерени на различни нива. Цифрите отляво на Фигура
5.3. представят общоприетите геоложки възрасти, но има сериозни пред-
извикателства пред тях. Ще разгледаме един от тях в края на тази глава.
Вероятно няма място на земята с пълна геоложка колона, но основните
части са добре представени на много места.

Един от най-забележителните факти на геоложката колона е доста
рязък контраст във вкаменелостите между долните протерозойски слоеве
и горните фанерозойски слоеве (виж Фигура 5.1). В долната част се от-
криват само редки малки, обикновено микроскопични организми, а на-
предналите са по същество ограничени до горната част. Този контраст не
е това, което се очаква от постепенното развитие и него ще разгледаме
по-късно. Вижда се и умерена тенденция към увеличаване на сложността
на организмите, като се изкачва през фанерозойската част, а еволюцио-
нистите виждат това, като силно доказателство за еволюционния на-
предък през милиони години.

Някои креационисти вярват, че геоложката колона представлява пов-
тарящи се творчески събития за дълъг период от време, докато други смя-
тат библейския Потоп, като голямо, бързо, катастрофално събитие,
отговорно за голяма част от геоложката колона. Те тълкуват малката тен-
денция в нарастващата сложност на вкаменелостите, докато човек се из-
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качва през нея, като отразява реда на заравяне на първоначалното раз-
пределение на организмите преди този Потоп.27 Други креационисти
отричат   всякаква валидност на реда в геоложката колона,28 а някои не са
съгласни с тази нагласа.29

Малкото време в геоложката колона за произхода на
живота
Еволюционистите са зависими от многото време за най-невероятните

събития, които постулират. Тази зависимост е добре илюстрирана от про-
чутия цитат на Нобеловия лауреат Джордж Валд (George Wald), който,
като се позовава на два милиарда години за произхода на живота, заявява:
„Като се има предвид толкова много време, „невъзможното” става въз-
можно, възможното – вероятно, а вероятното на практика сигурно. Само
трябва да се изчака и самото време прави чудеса.”30 За съжаление на ево-
люционния модел, във времето, каквато е например 15-милиардната пред-
полагаема възраст на вселената, изобщо не се оказва никаква помощ,
когато се оценява нашето познание за химията на живота и математичес-
ките вероятности. В глава трета ние говорихме за много малката вероят-
ност за образуване на протеин или малка клетка, като едно случайно
събитие. Но ако имаме достатъчно време, което позволява много изпита-
ния, изглежда, че драматично се подобрява възможността за еволюционен
успех. Обаче, когато става дума за произхода на живота, вероятностите
са толкова малки, а необходимото време така голямо, че последиците от
милиардите години геологично време, едва ли могат да бъдат забелязани.
Само времето не прави чудеса, които еволюционистите очакват. Когато
внимателно оценяваме, откриваме, че еволюцията има много малко време
в сравнение с това, което е наистина необходимо. Ето два примера, които
илюстрират колко време ще отнеме да се направи само една специфична
белтъчна молекула.

Когато бях студент, едно от моите най-ценни притежания беше книгата
„Човешка съдба” (Human Destiny) на френския биофизик Лекоте дьо Ной.
Книгата представя редица изключителни и предизвикателни въпроси за
традиционните възгледи за произхода на човека. В началото на книгата,
дьо Ньой обсъжда произхода на живота и прави някои изчисления за
средното време, необходимо за производството на специфична проте-
инова молекула. В консервативния си подход към въпроса, той използва
цифри, които са благоприятни за еволюционния случай. Започвайки с ко-
личество атоми, еквивалентно на числото в нашата Земя, той изчислява,
че ще отнеме 10242 милиарда години, за да произведе една специфична
протеинова молекула.31 Сега се приема, че Земята е по-малка от пет ми-
лиарда (5x109)години и си спомнете, че всяка цифра от експонента (сте-
пента) „242” в 10242 умножава времето десет пъти. Дори ако имахте
безкрайно време, вие ще имате средно само един специфичен вид проте-
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инова молекула за всеки 10242 милиарда години,  но тъй като от деликат-
ните протеинови молекули не се очаква да издържат много дълго при при-
митивни условия, ще бъде невъзможно да се натрупат множество
необходими молекули. Необходими са много протеинови молекули за жи-
вота. Припомнете си от Таблица 3.1, че малкия микроб Ешерихия коли
(Escherichia coli) има 4288 различни вида протеинови молекули. Тези раз-
лични видове са многократно репликирани (повторени) за общо 2.400.000
протеинови молекули в един микроб и има много пъти повече други ви-
дове органични молекули, които също са необходими. Макар, че това не
е най-малкият организъм, за който имаме информация, ние знаем за него
повече. За най-малката форма на независим живот, която ни е известна,
ние имаме нужда от най-малко няколко стотин различни вида специ-
фични протеинови молекули, така че един безкраен период време, който
се опитва да натрупа деликатни протеинови молекули, не изглежда прав-
доподобно решение. Не може да се предположи, че тези молекули  се раз-
виват една от друга, защото възпроизвеждането все още не е започнало.
Освен това трябва да съберете всички тези молекули на едно и също
място. Като илюстрация, ако имате всички части на кола, разпръснати по
земята, след хиляди години, те няма да се съберат на едно и също място,
за да направят автомобил.

Някои еволюционисти посочват, че, тъй като организмите имат толкова
много различни видове протеинови молекули, всяка от тях, сред многото,
може да послужи като първа протеинова молекула, поради което първият
вид белтъчна молекула не е необходимо да бъде толкова специфичен. Има
два проблема с това предложение. Първо, тя може да работи само за
кратко време в началото, защото много скоро в процеса на организиране
на живота ще има нужда от специфична протеинова молекула, която да
работи с първата, за да се осигури смислено споразумение, което да фун-
кционира. Второ, протеините са много сложни, общият брой на възмож-
ните видове протеинови молекули е 10130 и този брой е толкова голям, че
шансът да се произведе някоя от стотиците различни видове специфични
протеини, открити в най-простите микроорганизми, е виртуална невъз-
можност. Спомнете си, че има само 1078 атома в цялата ни позната все-
лена.

Друго по-скорошно проучване на молекулярния биолог Hubert Yoc-
key33 от Бъркли корпуса на университета на Калифорния не дава много
по-окуражителни резултати, отколкото докладваното по-горе от дьо Ньой.
Йокей задава донякъде същия въпрос за това, колко време ще отнеме да
се образува специфична протеинова молекула. Той включва по-напред-
нала математическа информация и предположения, но вместо да започне
от атомите, както е направил дьо Ньой, той се занимава само с въпроса
за времето, необходимо за събиране на протеини от аминокиселини, за
които се предполага, че вече са налице. Следователно, както се очаква,
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той предлага по-кратко време, но то е все още изключително дълго. Циф-
рата , дадена от дьо Ньой, отразява повече онова, което се очаква на при-
митивната земя. Йокей предполага, че постулираната сурова супа на
еволюцията34 е с размер на нашите настоящи океани и съдържа 1044

амино-  киселинни молекули.35 Неговите изчисления показват, че в тази
супа тя ще отнеме средно 1023 години, за да образува специфична проте-
инова молекула. Сега, тъй като предполагаемата възраст на Земята е по-
малка от пет милиарда години (1010 години), се оказва, че тази възраст е
10.000 милиарда пъти по – малко от времето, за да се получи една специ-
фична протеинова молекула. Може да се допусне, че случайно се е об-
разувала необходимата протеинова молекула в началото на този дълъг
период от време, но тогава ще имаме само една молекула и средно ще се
формира конкретен вид само веднъж на всеки 1023 години. Геоложкото
време е твърде кратко.

Разбира се, дори няма такива пет милиарда години, споменати по-горе,
за да се образува първият протеин, да не говорим за това, как произлиза
животът на Земята. Настоящият научен сценарий предлага, че тя е на 4,6
милиарда години и първоначално е била толкова гореща, че трябва да се
охлади повече от 0,6 милиарда години, преди животът да започне.36 Спо-
ред някои учени животът се смята, че е започнал още преди 3,85 мили-
арда години,37 въпреки че тези доказателства са спорни. Много от тях,
обаче се съгласяват, че въз основа на доказателствата от въглеродните из-
отопи свързани с живота и аргументите за откриването на вкаменелости,
животът е възникнал на Земята поне 3,5 милиарда години. Доказател-
ствата за въглеродните изотопи се основават на факта, че живите съ-
щества са склонни да избират малко по – лека форма на въглерод
(въглерод -12), отколкото по-тежките форми (въглерод -13 или 14) и тази
селекция се намира в скалите. Тези резултати могат да бъдат причинени
от замърсяването на въглерода, който идва от живота на други места. За
да бъдем щедри към еволюцията, можем да твърдим, че според предло-
женията си първият живот би трябвало да е започнал за по-малко от по-
ловин милиард години (преди 4 и 3,5 милиарда години). Това време е само
една десета от петте милиарда години, споменати в нашите изчисления
по-горе. Въпреки това, като се имат предвид крайните невероятни съби-
тия, които се разглеждат, така или иначе, тези малки промени, едва ли
имат някакво значение. Просто няма достатъчно време.

В такива проучвания на вероятностите, винаги може да се предложат
други предположения и условия, за да се подобрят шансовете, но когато
се сблъскате с такива невъзможни коефициенти, трудно може да се за-
ключи, че има реален проблем и трябва да се обмислят алтернативи. Ре-
дица учени  правят това и предлагат други модели, които обсъдихме
по-рано.38 Всичко това са незадоволителни обяснения, тъй като те не
дават решение на същите проблемни протеинови молекули, а именно за
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комплексните интегрирани специфични изисквания. Освен това, не само
протеините са тези, които трябва да бъдат обяснени, има и мазнини (ли-
пиди), а също и въглехидрати, но всички те са относително прости в срав-
нение с ДНК, която предоставя основната информация за живота.

Във връзка с въпроса за произхода на живота са последните дискусии
за идентифицирането на ранния живот. Мощните „ доказателства” за най-
ранния живот на Земята, се превръщат в обект на спорове в редица на-
учни списания и на много други места.39 Това, което някога науката е
смятала за обикновени прости факти, се оказва съвсем различно. Един
водещ изследовател в тази област, правилно коментира, че: „за всяка ин-
терпретация има еднаква и противоположна интерпретация”.40 Оказва се,
че някои от най-важните скали, в които се предполага, че има следи от
най-ранният живот, не са от тези видове, за които се твърди, и вкамене-
лостите им са само някои неща, които може да изглеждат като вкамене-
лости, но всъщност са нещо друго. Този последен проблем измъчва
голяма част от изследването на фосилите (вкаменелостите) от прекам-
брийски произход. Само няколко констатации са очевидно неоспорими;
един изследовател съобщава за близо 300 различни имена, които са: или
съмнителни, или фалшиви вкаменелости.41 Това не е област на проучване,
където искате да приемете повърхностно това, което четете в научната
литература.

Камбрийската експлозия: Големият взрив на 
еволюцията?
Дали вкаменелостите от скалите показват, че животът постепенно се

е развивал над 3,5 милиарда години? Въобще не! Както бе споменато по-
горе, повечето палеонтолози - т.е. учените, които изучават вкаменелос-
тите, вярват, че животът е възникнал преди около 3,5 милиарда години.
Удивителното е, че в по-голямата част от предложеното време от тогава,
почти няма еволюционен напредък. Предполага се, че три милиарда го-
дини по-късно, което е пет - шести от еволюционното време, повечето
организми се състоят само от една клетка (Фигура 5.1). Целият дълъг пре-
камбрийски период не показва значително увеличаване на сложността.

Докато се придвижваме по-нагоре по геоложката колона, изведнъж,
когато достигнем Фанерозойската част, ние се сблъскваме с това, което
еволюционистите наричат   Камбрийската експлозия (Фигура 5.1. и 5.2,
Гранд Каньон Колорадо, лява стрелка), където внезапно се появяват голям
брой основни типове животни. Тези видове се наричат „филогенетични
редове” (филогени) и представляват различните основни групи от живо-
тинското царство. Групите им се определят от големите различия в плана
на тялото. Познати примери за различни от тях са: охлювите (мекоте-
лите), гъбите, морската звезда /бодлокожите/,  животните с гръбнак като
рибите и хората (хордови). 
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Някои еволюционисти дават за възникването на тази Камбрийска екс-
плозия само от 5 до 20 милиона години,42 но сроковете не са добре дефи-
нирани. Пропорционално, ако еволюционното време е било един час,
по-голямата част от филогените на изкопаемите животни ще се появи
след по-малко от една минута. Времевата връзка за Камбрийското взри-
вяване е графично изложена на фигура 5.3. (черна стрелка) и фигура 5.1.
(по-ниската черна стрелка). Самуел Боуринг (Samuel Bowring) от Техно-
логичния институт в Масачузетс (Massachusetts Institute of Technology),
който е специалист по познаването на скалите, коментира: „И това, което
искам да попитам някои от моите биолози приятели е, колко бързо може
да се развие еволюцията, преди да започнат да се чувстват неудобно?”43

Изчерпателно проучване44 на данните за разпространение на изкопаемите
е, че се появяват в прекамбриана само три ясно определени плана за жи-
вотински филогени: (Cnidaria, Porifera и някои видове червеи), които не
са дълбоко надолу, но са близо до камбрийските слоеве.45 Деветнадесет
изкопаеми физически плана за филогените се появяват в Камбрийския
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Фигура 5.2 Гранд каньон на река Колорадо. Лявата стрелка посочва мястото на Кам-
брийското взривяване. Слоевете под стрелката са прекамбриански, а тези над – фа-
нерозойски. Десната стрелка сочи предполагаема пропаст от 100 милиона години в
геоложката колона. Тук са изчезнали ордовик и силур, а по – ниския слой показва
малка ерозия.
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Фигура 5.3 Еволюционната времева скала. Черната стрелка сочи към района на кам-
брийската експлозия, по време на който по-голямата част от изкопаемите филати се
появяват за пръв път.



период (около 50 милиона години), а само шест във всички по-късни гео-
ложки периоди, които представляват половин милиард години!

Има и други експлозии. Някои предполагат малка авалонска експлозия
със свойства на ендиакра (Фигура 5.1), точно под Камбрийската експло-
зия. По-нагоре във фосиловите слоеве откриваме и други малки взривове
като „палеоценската плацентна експлозия”46 на повечето съвременни
групи бозайници. Намираме същата ситуация за повечето групи живи
птици. Според стандартния геоложки времеви график, всяка от тези екс-
плозии е била по-малко от 12 милиона години. Това е почти никакво
време за всички промени, които се предвиждат. Видовете обикновено жи-
веят във вкаменелостите от един до няколко милиона години, но според
доказателствата има време само за дузина последователни вида да про-
изведат всички разнообразни типове масово живи бозайници или птици!
Отразявайки толкова краткото време за еволюцията, на толкова много
разнообразни видове бозайници, един еволюционист коментира, че: „това
е очевидно абсурдно”47 и като решение предлага един вид бърза еволю-
ция. Други еволюционисти се опитват да решат проблема, като предпо-
лагат, че се появява нов вид поколение на изкопаемите видове в ранен
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Фигура 5.4 Илюстрация на прост вид челограма за живи гръбначни животни. Ево-
люцията се смята за преминаваща нагоре през линиите в диаграмата на живи форми,
илюстрирани отгоре. Буквите по линиите означават появата на нови уникални ха-
рактеристики. В този модел отбелязваме, че топлокръвната характеристика, W, ево-
люира самостоятелно за птици и бозайници чрез паралелна еволюция. Тъй като
повече подробности за характеристиките на различните групи се считат за различни
се предлагат и по-сложни взаимоотношения. Влечугите вече не се считат за валидна
група.



период, като по този начин се намалява времето за появата на нов вид.
Въпреки това, за да се намали значително парадоксът на времето, трябва
да се надяваме на огромно случайно „щастие” и да се очаква изобилие
от вкаменелости от цялата тази дейност, но на практика това абсолютно
не е възможно.48 Опитите да се обяснят по този начин тези експлозии,
определено е в категорията на специфичните видове спорове.

Сериозната проблемна еволюция е, как да се направят наведнъж ня-
колко мутации на случаен принцип, за да се осигури стойност на оцеля-
ване за развиващите се взаимозависими части от новите системи. Докато
бързо възпроизвеждащите микроорганизми, могат да претърпят малки
промени в кратък период от време, това не се случа с напредналите орга-
низми, които понякога могат да изискват години между поколенията. Из-
численията на Майкъл Бех (Michael Behe),49 показват, че много дългите
геоложки периоди са твърде къси, за да се приспособят към невъзмож-
ностите. Това е особено остър проблем за напредналите организми като
влечуги, птици и бозайници, които се размножават много бавно, и тези
организми са в изобилие във вкаменелостите.
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Фигура 5.5 Илюстрация на проста челаграма за взаимоотношенията на дамските
шапки. Еволюцията щеше да продължи по линиите в диаграмата. Обърнете внима-
ние, че панделките R се е развиват независимо два пъти за отделни типове шапки
чрез паралелно еволюиране. Диаграмата показва, че можете да направите кадро-
грами за много неща, включително и създадени елементи като дамски шапки. Някои
еволюционисти посочват, че кадограмите не е задължително да представляват ево-
люционни отношения, въпреки че това често се заключава.



Внезапното появяване на големи видове животни и растения изглежда
по-скоро като създадено от Бог, отколкото резултат от постепенното ево-
люционно развитие. Еволюцията се нуждае от много време, за да пос-
рещне почти невъзможните събития, необходими за създаването на
разнообразни сложни форми на живот. Въпреки това многото вкамене-
лости, които се появяват внезапно, не позволяват наличието на почти ни-
какво време. От друга страна, тези, които подкрепят Божията хипотеза,
виждат Камбрийската експлозия като доказателство за Божията творческа
способност. Някои я тълкуват като доказателство за първата група орга-
низми, които трябва да бъдат погребани по време на катастрофалния биб-
лейски Потоп.

Нова еволюционна тенденция: кладистиката
В биологията се извършва тиха революция, която обществеността

почти не осъзнава. Нашият обикновен начин на виждане на организмите
чрез техните традиционни групировки, се заменя с „напълно еволюцио-
нен начин на гледане на природата”.50

Това е много различен начин за интерпретиране на разнообразието от
организми, които откриваме. Очевидно еволюционния произход на орга-
низмите, а не неговата поява, се превръща в определящ фактор при гру-
пирането на организмите. Това позволява на еволюционистите да твърдят,
че птиците са динозаври, защото се счита, че тези две групи споделят по-
вече уникални характеристики (извлечени фактори или синапоморфии)
помежду си, отколкото с други групи.51 В тези по-нови проучвания, са
въведени усъвършенствани подобрения в анализа, със специален акцент
върху уникалните характеристики, като кости с дълги шийни гърди и т.н.,
които не се срещат в други групи. Това е в противоречие с общите харак-
теристики, които обикновено правим при класифицирането на организми
като змии и птици.

В тези сравнения се разглежда голямо разнообразие от различни фак-
тори, а в живите организми, често се срещат прилики в ДНК като водещи
критерии. Предполага се, че колкото по-близо е сходството на ДНК в
двата вида организми, толкова по-близо е еволюционната връзка и тол-
кова по-малко време е минало, откакто организмите са се развили един
от друг. Това изглежда разумно, ако приемем еволюцията. Но приликите
в ДНК е точно това, което  очакваме от Божието творение. ДНК определя
какъв ще бъде организмът и се разбира от само себе си, че подобни орга-
низми ще имат сходна ДНК и колкото по-близки са приликите, толкова
по-близо е ДНК моделът, независимо дали организмите са еволюирали
или са създадени.

Понякога еволюционните отношения са илюстрирани чрез свързващи
линии в диаграми, наречени кладограми, които могат да бъдат в умерено
различни форми и интерпретации. В тези диаграми еволюционно свър-
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заните организми образуват група, наречена „клад”, която може да бъде
всякакъв размер в зависимост от това какви уникални характеристики се
разглеждат. В крайна сметка, ако използвате правилния вид „уникални”
характеристики, може да направите огромен „клад” от всички живи ор-
ганизми, и това съответства на еволюционното вярване, че всички живи
форми са свързани. Фигура 5.4. е опростена кладограма на живите гръб-
начни. Тези гръбначни представляват познат пример и тази кладограма
се използва за въвеждане на концепцията в основния палеонтологичен
учебник. Уникалните характеристики са показани по линиите на кладог-
рамата, докато се изкачваме по тях. В тази диаграма означението „ чети-
риноги” се отнася до четирите крайника на всички групи, като се следва
линията от тази точка нагоре. Действителната картина става по-сложна.
Когато се работи с по-подробни уникални фактори в гръбначните жи-
вотни, се получава различна и по-сложна връзка с гръбначните животни,
отколкото в Фигура 5.4.54 Например, традиционният клас на влечугите
(гущери, крокодили, костенурки, змии) вече не се счита за валидна група,
защото има твърде много характеристики с други групи, особено птици.54

Трябва да се има предвид, че безразборното използване на уникални ха-
рактеристики, които се смятат за особено важни, може понякога да пред-
полага много специфични еволюционни връзки като белодробната риба,
която е с необичаен вид на белите дробове, които са по-тясно свързани с
тези на кравите, отколкото на други риби.54

Честотите на кладограмите в диаграмата обикновено показват какви
уникални фактори се считат за важни при определянето на предложения
модел на еволюция. Изборът на тези фактори може да бъде труден и
твърде често за подобни характеристики, каквито са очите на калмарите
и на рибата, които имат една и съща основна структура, се предполага,
че са се развили независимо, повече от веднъж (паралелна еволюция, кон-
вергенция) и затова не са свързани. Този начин на мислене въвежда много
предположения в опитите да се определят еволюционните взаимоотно-
шения. От друга страна, кладограмите могат да бъдат много изтънчени и
представляват сложен процес, който анализира внимателно уникалните
прилики, открити сред групи от организми, използвайки най-краткия въз-
можен път,  да представи тези отношения. Истинският проблем с кладог-
рамите, е че тези модели не означават, че организмите задължително са
се развили по предлагания или по друг начин, а някои еволюционисти
изтъкват, че все пак еволюцията обикновено се подразбира. Кладогра-
мите показват уникалните прилики, а не еволюцията. Можете да играете
„игра” с кладограми с всякакви различни неща като играчки или къщи.
Фигура 5.5. илюстрира предложената „кладограма” за еволюцията на
дамските шапки, но всички знаем, че те не са се развивали сами по себе
си едина от друга или от общ предшественик на шапките, те са били про-
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ектирани. Реалността за връзката на организмите може да бъде много раз-
лична от това, което кладограмите илюстрират.

Пренебрегване на вкаменелостите (фосилите)
Друга последна тенденция е свързана с времето. Докато вкаменелос-

тите ни дават най-добрите улики за миналия живот на Земята, изследова-
телите пренебрегнат важните доказателства от тях, които изглеждат
целесъобразни. Не всички са съгласни и тази тенденция предизвика се-
риозни спорове. Докато един експерт, който го подкрепя, смята, че: „Не
виждаме времето като особено важно”, друг, който е по-предпазлив,
твърди, че: „Толкова много от времето, е просто горещ въздух.”55 Това
може да се окаже една от тези големи лоши идеи! Не знаем по какъв път
ще тръгнем в областта на  науката, но просто, тази тенденция е тревожна.

Този нов подход, позволява на еволюционистите да обяснят проблеми
като Камбрийската експлозия, тъй като в своята парадигма56 ДНК им по-
казва, че животинските филогени се развиват един от друг много по-
рано.57 Идеята е, че откакто промените в ДНК са много бавни и разликите
между ДНК на различните животински филогени са големи, видовете
трябва да са се развили много преди вкаменелостите им да се появят за
първи път в скалите. Това отново граничи с т.н. наука без факти.

За да се определи колко бързо се променя ДНК, се използва молеку-
лярен часовник, който често използва предполагаемо геоложко време за
изчисляване на скоростта на промяната. За съжаление, молекулярният
часовник се оказва много ненадежден.58 Изследователите се позовават на
„изключително големите различия в скоростта на молекулярния часов-
ник”59 и че „проблемите, свързани с установяването на прецизни точки
на калибриране, правилно базирани филогени и точна оценка на дължи-
ната на клона, остават застрашени.”60 Уважаваният палеонтолог Джеймс
Валентин (James Valentine) от Бъркли корпуса на Калифорнийския уни-
верситет посочва, че: „...за съжаление, честотата на молекулярната ево-
люция не е подобна на часовник, различни части от молекулите се
развиват в различни скорости, молекулите в една и съща линия варират
в процентното им изменение с течение на времето, различни молекули
се развиват с различни скорости и хомоложни (общи) молекули в раз-
лични таксони се развиват по различен начин.”61

Въпреки тези недостатъци, се предполага, че еволюцията на някои от
основните животински видове може да се е случила още преди половин
до един милиард години по-рано от Камбрийската експлозия,62 но не са
намерени никакви подходящи вкаменелости, за този огромен период от
време. Това е същото или почти два пъти по-дълго, отколкото цялото
време, предложено за еволюцията на почти всички организми от Кам-
брийската експлозия до наши дни. Палеонтолозите, които изучават вка-
менелостите и обръщат повече внимание на тяхното значение, са
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по-резервирани в оценките си за това колко време преди Камбрийския
взрив, камбрийските животни са се развили едини от други. Спомнете
си, че в основата на Фанерозоя има камбрийски слоеве и Камбрийско
взривяване, и там откриваме изобилие от различни видове добре запазени
животински видове, но по-долу липсват такива. За да обяснят това вне-
запно появяване, еволюционистите съобщават за редки миниатюрни вка-
менелости и съмнителни животни, открити в прекамбриана. Ако обаче
еволюцията на животинските видове се е случила преди Камбрийската
експлозия, трябва да има най-малко хиляди предкамбрийски животински
филогени, представляващи животни, които се развиват в други видове,
но на практика не се откриват такива.

Докато продължават тези нови тенденции в еволюционната класифи-
кация, особено депресиращо е да видим, как редица изследователи по съ-
щество пренебрегват добрите данни, които имаме за разпределението на
фосилите. Това, което толкова много учени искат да направят, е разкри-
тието колко лесно науката може да бъде управлявана от теорията, а не от
природата. Преди повече от половин век Ричард Лул (Richard Lull), из-
вестен палеонтолог и директор на световноизвестния музей „Пейбоди”
(Peabody Museum) в университета „Йейл” (Yale University), приветства
вкаменелостите като: „окончателна присъда, когато е обвинена  доктри-
ната за еволюцията”.63 Случаят тогава е бил такъв, но сега, когато вкаме-
нелостите потвърждават сериозни проблеми за еволюцията, съществува
тенденция това да се игнорира. Окончателното решение за нея, може да
дойде само от съмнително предполагаемото прилагане на молекулярния
часовник и безспорното предположение, че еволюцията наистина е съ-
ществувала. 

Липсващите връзки
Когато се вгледате в поредица от скални пластове, ще намерите много

стотици фосилни костенурки, някои от тях са огромни, дълги над три
метра. След това, под най-долната костенурка няма да намерите, еволю-
ционната връзка между нея и предполагаемия гущероподобен еволюцио-
нен неин предшественик. Костенурките са различен вид животни и се
появяват внезапно. Същото се отнася и за вкаменелостите на онези
ужасни летящи влечуги, наречени птерозаври (pterosaurs), както и фо-
силни (изкопаеми) прилепи и много други групи, като многото животин-
ски филогени, които се появяват внезапно в Камбрийската експлозия
(Фигура 5.1). Еволюционният проблем на Камбрийския взрив не е само,
че изведнъж се появява изобилие от животински видове в сравнително
кратко време, но и, че под Камбрийската експлозия не откриваме вкаме-
нелостите от междинните (предходните) форми, от които тези филогени,
би трябвало да са се развили. И други основни групи организми също се
появяват изведнъж във вкаменелостите. Отново, ако те наистина са се
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развили, трябва да се намерят вкаменелости от всякакъв вид междинни
продукти под тях, от времето, когато еволюцията бавно развива голямо
разнообразие от множество филогени.

Чарлз Дарвин е наясно с този проблем и го признава ясно в известната
си книга „Произход на видовете”. „Тъй като този процес на унищожаване
действа в голям мащаб, така и броят на междинните разновидности, които
някога са съществували на Земята, са наистина огромни. Защо тогава, не
всички геоложки формирования и всички геоложки слоеве са пълни с та-
кива преходни връзки? Геологията със сигурност не разкрива никаква та-
кава фино разграничена органична верига; и това е може би най-очевид-
ното и сериозно възражение, което може да се наложи срещу моята тео-
рия.”64 Дарвин след това отделя много страници, обясняващи, че причи-
ната, поради която нямаме междинни връзки, е че геоложкият запис е
толкова несъвършен. Той говори за части от геоложката колона, които
липсват на много места на Земята и между другото небрежно посочва
удивителната черта на основния слой, който се намира под тези пропуски
и не показва последиците от ефектите на времето. При това той неумиш-
лено поставя сериозен  проблем за дълъг период от време, необходим за
бавния еволюционен процес, който предлага. Може да се каже, че има
пропуск в геоложката колона, защото липсващите части, особено харак-
терните вкаменелости, са намерени на други места на Земята. Нещо по-
вече, Дарвин говори за: „ ...многото регистрирани случаи на образуване,
които са подходящо обхванати след огромен период от време, от друго и
последващо формиране и че слоя, който се намира отдолу, в този интер-
вал претърпява ерозия”.65 Това означава, че слоят непосредствено под
тази празнина, който се приема, че е много по-стар, и много по-младият
слой точно над празнината, са в плосък контакт един с друг. Тъй като дол-
ният слой е равен, се доказва, че „огромният интервал от време”, който
той предлага, никога не е съществувал, защото няма признаци на времето
за действие, като очакваната нередовна ерозия. Геолозите наричат   тези
големи различия, където няма никакви доказателства в скалите, паракон-
формация; и ако има лека ерозия, те са склонни да ги наричат   несъот-
ветствия. Липсата на „износване” (ерозия) на тези плоски пролуки ги
прави трудни за идентифициране и трябва внимателно да се проучат вка-
менелостите, за да ги забележите. Подобно на пословичната дупка в по-
ничка, няма нищо, което да представлява празнотата, но тяхното изоби-
лие и гладкостта на контактите им поражда сериозен въпрос, за валид-
ността на дългите геоложки периоди, включително за сложния процес на
радиометрично датиране, който често се използва за установяването му.66

Адам Седуик (Adam Sedgwick), старият професор по геология на Дар-
вин в Кеймбриджския университет, няма проблеми с дългите геоложки
периоди, но има много сериозни съмнения относно еволюцията. Той не
се съгласява с предположението на Дарвин, че има огромни интервали
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от време, когато липсват слоевете, а долният слой не е ерозирал. Дарвин
се опитва да ги обясни, като участъци на дъното на морето, но това не от-
говаря нито на вкаменелостите, нито на скалите, които откриваме при
тези празнини. В критика, публикувана в списание „Наблюдател” („The
Spectator”), Седуик не  много деликатно коментира, че: „...не може да на-
правите добро въже от въздушни мехурчета” и говорейки конкретно за
пропуските, пита: „ Къде е доказателството за огромното изтичане на гео-
ложко време, за да се обясни тази промяна? ... Физическите доказателства
са против него. За да подкрепи една неоснователна теория, на Дарвин са
необходими безброй периоди от време, от които нямаме съизмерими фи-
зически параметри”.67 Лесно можете да видите проблема в Гранд каньон
– Каньон Колорадо (Фигура 5.2, дясната стрелка), където Ордовишкият
и Силурски периоди, представляващи повече 100 милиона години, липс-
ват и въпреки това има само много малки доказателства за ерозия на слоя
под тази празнина. Има много други пропуски в слоевете на Гранд Ка-
ньон, но както може да видите, слоевете в тази част от геоложкия запис
са на изключително ниво. Контрастът на плоския долен слой при тези
празнини с драматично неправилно резбоване на самия Гранд Каньон
илюстрира загадката. Времето води до много неравномерна ерозия, както
е в Гранд каньон, но ние не я виждаме в тези празноти.68 С течение на
времето ефектите от ерозията са опустошителни. Въз основа на средните
нива на ерозия на континентите на Земята, се очаква тяхната повърхност
да бъде намалена с три километра на 100 милиона години, а това е два
пъти повече от дълбочината на целия Гранд Каньон!69 Проблемите, които
Седуик има с липсата на физически доказателства за много дълго време,
предположени в тези празноти, остават нерешени.70 Всяко съкращаване
на стандартната геоложка времева скала, оставя още по-малко време за
невъзможността на еволюцията. Данните за празнотата силно подкрепят
библейския модел на Произхода и Потопа.

Почти век и половина по-късно притесненията на Дарвин за липсата
на междинни форми на вкаменелости са все още много актуални. Отто-
гава сме събрали огромно множество фосили и когато се изкачваме през
геоложките слоевете, основният вид се появява внезапно и не изглежда
да се е развивал с течение на времето от различни предци. Някои изслед-
ователи признават проблема. Известният палеонтолог Робърт Карол (Ro-
bert Carroll), който защитава еволюцията, посочва, че: „Фосилите се очак-
ва да покажат непрекъсната прогресия на малко по-различни форми,
които свързват всички видове и всички основни групи по между си в
почти непрекъснат спектър. Всъщност най-добре запазените вкамене-
лости са толкова лесно класифицирани в сравнително малък брой ос-
новни групи, колкото и живите видове.” Като говори за характеристиките
на различните видове цъфтящи растения, той коментира, че: „...в никакъв
случай не може да бъде документирано постепенното развитие на харак-
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теристиките в тези групи”.71 В дискусията за връзката между теорията на
палеонтологията и биологията Дейвид Китс (David Kitts) от Университета
в Оклахома коментира, че: „...въпреки яркото обещание, че палеонтоло-
гията осигурява средство за „наблюдение” на еволюцията, тя създава
някои неприятни трудности пред еволюционистите, най-известната от
които е наличието на „ празнини” във вкаменелостите. Еволюцията из-
исква междинни форми между видовете и палеонтологията не ги осигу-
рява.”72 Палеонтологът T. S. Kemp от Оксфордския университет отново
потвърждава проблема, който откриваме, като коментира, че: „...наблю-
даваният модел на вкаменелости е неизбежно несъвместим с постепен-
ния еволюционен процес. Вкаменелостите изключително рядко изглеж-
дат като поредици от фино оценени междинни форми, свързващи пред-
ците с потомците.”73 Той предполага редица възможни обяснения за ево-
люцията и за вкаменелостите.

Някои еволюционисти като Стивън Гулд (Stephen Gould) в Харвард
предполагат, че еволюцията продължава с малки скокове и не остава
много информация за вкаменелостите по време на бързите скокове (т.е.
модел на равновесие). Но това не решава проблема пред който се изправя
еволюцията за фосилите, защото реалната липса на междинни продукти
е най-силно изразена между основните групи като животинските видове,
а проблемът изглежда е още по-тежък в царството на растенията. При го-
лемите различия между основните групи организми се очаква, най-голе-
мия брой еволюционни междинни продукти да преодолеят пропуските,
но точно там междинните продукти липсват.74 Там където намирате много
малки еволюционни скокове, записът е буквално, ако не и изцяло, без-
плоден. Въпреки това някои еволюционисти, включително говорители
на Националната академия на науките (National Academy of Sciences),
твърдят, че много от пропуските са запълнени.75 Това не е така. Могат да
се предложат междинни продукти само за няколко незначителни праз-
ноти. Трябва да се има предвид, че намирането на междинен продукт не
доказва еволюция, би могло да бъде просто друго създадено разнооб-
разие, което има черти, които еволюционистите биха интерпретирали
като междинни.

Изглежда, много еволюционисти не разбират истинския проблем на
вкаменелостите. Те посочват изолирани предложения за междинните
части или форми. Това не е същото, от което имат нужда, за да докажат,
че еволюцията действително е настъпила. Досега сме идентифицирали
много милиони вкаменелости, които съдържат над една четвърт милион
различни видове. Колкото повече откриваме, толкова е по-сигурно, че
липсата на междинни продукти е истински факт. С тези много констати-
рани видове, нормално е да се очаква някои да бъдат считани за меж-
динни, като има няколко примера и може да очакваме още. Тези примири
не правят много за решаване на проблема с еволюцията. Всъщност, много
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от тях не са истински междинни продукти, а това, което наричаме мо-
зайки, при които организмът показва няколко характеристики от двете
групи, за които се предполага, че той трябва да създаде мост, но всеки
знак като писалка или хартия, е напълно развит, а не е с преходна струк-
тура.

Ако действително е имало еволюция, тъй като организмите се опитват
да се развият през милиарди години, с малкото успехи и многобройните
неуспехи, трябва да намерим солидна приемственост на междинните про-
дукти, а не само няколко съмнителни изключения. Тази солидна прием-
ственост трябва да бъде особено изразена в геоложката колона, точно
долу, където се появяват внезапно големи групи, като Камбрийската екс-
плозия или появата на съвремените бозайници и птици. Трябва да има
много хиляди междинни продукти, където едва ли могат да бъдат пред-
положени.76 Чарлз Дарвин действително задава правилния въпрос, както
беше обсъдено по-рано: „Защо тогава не всички геоложки формирования
и всички слоеве са пълни с такива междинни връзки?”77

Заключителни коментари
Въпросът: „Колко бързо е миналото?”, повдига голям брой въпроси с

дълбоки последици за Съществуването на Бог и еднакво дълбоки послед-
ствия за това как работи науката. Ние сме изправени пред множество про-
тиворечиви заключения относно времето. Видяхме, че в концепцията за
науката понятието катастрофизъм първоначално е прието, след това пог-
ребано, а в последно време възкресено.

Няма голямо значение дали един човек се позовава на милиарди го-
дини за еволюцията. Цялото геоложко време е напълно неадекватно. Ако
вярвате в Сътворението,78 тогава всемогъщият Бог не е обвързан от вре-
мето и не се нуждае от него за да създава. От друга страна еволюцията,
се нуждае от далеч, много повече време, отколкото има. Няма време да
се произведе дори една конкретна протеинова молекула в огромна ранна
сурова супа, да не говорим за проблема с развитието на различните форми
на живот от микроби до китове.

Не изглежда, че науката се опитва да намери Бог. Настоящият идеали-
зъм е силна защита на натуралистичната еволюция. Пренебрегването на
последиците от вкаменелостите, независимо дали това е краткото време
в геоложката колона за произхода на живота, Камбрийската експлозия
или липсата на междинни продукти между основните видове фосили,
илюстрират колко лесно науката може да пренебрегне фактите. Дали това
е един и същи вид на мислене, както когато науката игнорира доказател-
ствата, че има Бог? В следващите глави ще обърнем особено внимание
на някои от специалните атрибути на науката.
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Парадигми
Моят професор по физическа геология обсъждаше невероятната за-

гадка („ пъзела на Джиксал” „jigsaw puzzle”) между Източния и Западния
бряг на Атлантическия океан. Той коментира, че десетилетия по-рано,
мъж наречен Уегнер (Wegener), прави предположения, че едно време Ев-
ропа и Африка са били близо до Северна и Южна Америка и между тях
не е бил Атлантическия океан. Оттогава този голям супер континент се
е разцепил на по-малки континенти, създавайки Атлантическия океан
между тях. Въпреки, че идеята е интересна, както споменава моя профе-
сор, никой не обръща повече внимание на нея. Това, което той не знае, е
че шест години по-късно геоложката общност, напълно променя отноше-
нието си и от почти пълно отхвърляне стига  до почти пълно приемане
на идеята на Уегнер.

Новата идея, която твърди, че континентите са се преместили, е рево-
люционна и засяга много геоложки интерпретации, особено идеи за това,
как се формират световните континенти, планини и океани. Всички учеб-
ници трябва да се пренапишат. Да живееш по време на тази голяма про-
мяна в мисленето е едновременно вълнуващо и отрезвяващо. Завладя -
ващо  е, защото се появават много нови интерпретации и както се оказва,
Уегнер, който е остро критикуван, особено от американските геолози,2 в
крайна сметка се оказа прав. За съжаление той умира много преди идеите
му да бъдат приети. Тази промяна в мисленето е и отрезвяваща, защото
кара някои от нас да се чудят колко понастоящем осмивани идеи скоро
ще станат приета догма. Промяната в убеждението, че континентите се
движат, е драматична и тежка. Често в дебатите има подигравки и хумор.
Преди приемане на новата теория, няма как да сте част от геоложката об-
щност, ако вярвате, че континентите се движат. След това, ако вярвате, че
не са се плъзгали по повърхността на Земята, ще изглеждате, като гео-
ложки аутсайдер. Изглежда доминират социологическите фактори. Това,
което озадачава, е как такива големи групи учени могат да бъдат толкова
сигурни, че континентите не се движат, а много скоро след това, да са
толкова убедени, че го правят. Това предполага, че учените са склонни да
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ГЛАВА ШЕСТА

Модерните тенденции  в науката

„Почти всеки може да бъде учен, почти 
никой не може да бъде добър учен.”1

Ларисън Кюдмор, биолог



действат, като единни групи, които са лоялни един към друг или към една
идея, а не като независими изследователи. Не само при учените е така;
тази тенденция се забелязва и в много области, като национализма, по-
литиката и религията. Това може да има дълбоки последствия, когато се
опитваме да тълкуваме науката. Дали тя е в постоянен напредък по отно-
шение на истината, както някои учени са склонни да вярват, или това за-
виси от милостта на общото поведение на учените, докато се преместват
от една идея в друга? Аз присъствах на конференция на Международната
асоциация на седиментолозите (International Association of Sedimentolo-
gists), където бяха дадени всякакви технически презентации, за това, как
да се идентифицират и интерпретират структурите и различните про-
мени, които се случват с течение на времето в геоложките седименти. Но
това, което беше най-важно от представянето на конференцията, е че не
се обръща внимание за начина, по който се държат седиментите, а как се
отнасят седиментолозите (тези, които изучават седименти). Под загла-
вието: „Модни тенденции и модели в седиментологията” (Fashions and
models in sedimentology): в лична гледна точка,3 президентът на асоциа-
цията се обръща към учените, като посочва, как те са склонни да се дви-
жат от една модерна интерпретация в друга. Като се позовава на послед-
ните си тълкуванията за седиментите, той показа, че няколко години до-
минира една идея, а няколко години по-късно друга пленява светлината
на прожекторите, а след това е заменена от трета и т.н. Той също така
идентифицира, какво помага на една идея да се превърне в модерна. Осо-
бено важни за получаване на признание са: синхронизиране, простота и
публичност. За мен е удоволствие да видя, че някои водещи учени при-
знават факта, че други фактори, освен понякога претендираното безпри-
страстно търсене на истината, могат да стимулират научния процес.
Популярното приемане на една идея може да се отрази на поведението,
вместо да се основава на убедителни доказателства.

През 1962 г. Томас Кун (Thomas Kuhn), публикува книга, която се счита
от редица учени, за най-влиятелния анализ на поведението на учените.
Озаглавена: „Структурата на научните революции” (Structure of Scientific
Revolutions),4 тя оспорва „безпроблемното възприемане” на науката, като
стабилен напредък за постигане на истината. Вместо това, Кун предлага
науката да се ръководи повече от социалното поведение на учените,
вместо от фактите. Както се и очаква, тази книга е критикувана от раз-
лични гледни точки, а някои учени не са особено впечатлени. Няколко
философи, включително унгарският философ Имре Лакатос (Imre Laka-
tos), идват на помощ за спасяването на науката, като предлагат по-малко
радикален сценарий, в който се променят научните идеи,  по-скоро въз
основа на рационална корекция вместо на социално поведение.5

Кун предполага, че обикновено учените извършват своите разследва-
ния, като правят заключенията си под влияние на широки концепции,
които той нарича парадигми. Парадигмите се дефинират като понятия „
които за известно време предоставят базирани на модела проблеми и ре-
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шения”.6  Докато парадигмите могат да бъдат верни или неверни, учените
ги приемат, поне за известно време, като истинни. Примери за това са
еволюцията или идеята, че континентите се движат. По-рано широко при-
етата идея, че континентите не се движат, също би била парадигма. Тъй
като парадигмите се приемат за верни, обясненията, които не отговарят
на тях, се смятат за неверни или обратното, противоречивите данните се
тълкуват като неправилни. Индивидите, които предлагат идеи извън па-
радигмата, също са неприемливи. Подобно затворено отношение има тен-
денция да ограничава иновациите и помага за запазването на живота на
парадигмата.

Подреждането на данните според приетата парадигма е това, което Кун
нарича „нормална наука”. Понякога възниква промяна в парадигмата и
това се нарича „научна революция”. Промяната от убеждението, че кон-
тинентите не се движат във вярването, че те го правят, е научна револю-
ция. Кун характеризира научната революция, като „опит за преобразува-
не”,7 термин, който не го прави желан в една научна общност, която раз-
глежда обективността и разума като отличителни белези. Трансформа-
цията от една парадигма в друга обикновено е трудна и може да
представлява промяна към истина или грешка. Гледната точка на Кун ве-
роятно е крайна и е склонна да сведе до минимум постиженията на на-
уката. От друга страна, въз основа на това, което научаваме от историята
на науката, неговата концепция за парадигмата е възприятен анализ на
поведението на учените.

Понякога промяната на една парадигма може да се върне обратно към
отхвърлена парадигма. Примерът споменат по-рано, е свързан с идеята,
че животът може да възникне спонтанно сам по себе си. Тази идея е била
общоприета за дълго време, след това е отхвърлена в резултат на работата
на Луи Пастьор, а сега тя отново е приета, като част от натуралистичния
еволюционен сценарий.8 Същото може да се каже и за ролята на големи
катастрофи в историята на Земята /катастрофизъм/. Тази идея е приета,
отхвърлена и отново приета.9 Всяка оценка на науката трябва да вземе
под внимание влиянието на доминиращите парадигми върху заключе-
нията, до които достига.

Учените са хора!
В списание „Единбург Преглед” от месец април 1860 г. се появява

дълъг и неблагоприятен анонимен преглед на книгата на Чарлз Дарвин
„Произходът на видовете”. Оспорват се много от идеите на Дарвин, осо-
бено за прогресивното развитие на формите на живот чрез естествен под-
бор, където най-силните оцеляват. Авторът представя редица от
аргументи, някои със съмнителна стойност, срещу предложенията на Дар-
вин. Един от най-убедителните е, просто коментар, че ако еволюционният
напредък е възникнал от оцеляването на най-силните, как става днес така,
че по-простите организми са много повече отколкото по-напредналите?
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Най-подходящите трябва да заместят по-малко пригодените, или поне да
са повече. Освен това, статията възхвалява идеите на най-известния ан-
глийски естественик от онова време, сър Ричард Оуен (Sir Richard Owen).
Оуен, който е основател на монументалния природонаучен музей в Лон-
дон (Natural History Museum), вярва в модифицирана форма на сътворе-
ние, при която Бог е произвел основните видове организми и те по-късно
се превръщат в различни други организми, като запазват същите основни
характеристики. Гръбначите са пример за едни  от основните видове съз-
дадени от Оуен. Именно той създава термина динозавър, разпознавайки
тези особени организми, като отделна група. Всъщност, той ръководи съз-
даването на модели на живот на динозаврите в Кристал Палас (Crystal
Palace). Двадесет и двама души, включително и Оуен, присъстват на ве-
черя на Нова година, в един от моделите на динозаврите, а на церемо-
нията по откриването на изложбата присъстват 40.000 души,
включително и кралица Виктория.10

Не отнема много време, за да се разгадае мистерията около критичния
анонимен коментар. Написва го самият Ричард Оуен, който е един от най-
силните противници на Чарлз Дарвин. Както се очаква, Дарвин, който
също живее в Англия, не е доволен от мнението. В писмо до ботаника
Аса Грей (Asa Gray) от университета в Харвард, Съединените щати, той
коментира, че: „нито един от фактите не говори, толкова силно против
Оуен, имайки предвид предишното му положение в Колежа по хирургия
(College of Surgeons), тъй като никога не е имал нито един ученик или по-
следовател”.11 Историкът Николас Рупки (Nicolaas Rupki) коментира това
твърдение: „Това, разбира се, е глупост, Оуен има голямо разнообразие
от последователи в стил ‘музейно движение’, като Кювиер (Cuvier е
френски натуралист) и като трансценденталист”.12

Анонимният коментар на Оуен, изразяващ неговите възгледи и изопа-
чаването на фактите от страна на Дарвин илюстрират, че учените също
са безспорно хора и че могат да се включат много лично в науката. Това
повдига важен въпрос за практиката на науката: дали тя е открито търсене
на истината за природата или е търсене на доказателства в подкрепа на
хипотезите и теориите на учените? Оказва се, че е смес от двете.

Продължителният конфликт за известната вкаменелост „Археопте-
рикс” (Archaeopteryx), допълнително илюстрира начина, по който уче-
ните лично са заплетени  в своята наука. Горепосоченият13 коментар на
Чарлз Дарвин, че вероятно най-сериозното възражение, което би могло
да се повдигне срещу неговата теория, е фактът, че геоложкият запис не
е пълен с междинни връзки между различни видове организми. Не само,
че записите не са пълни с тези междинни продукти, но няма и признати
примери, въпреки факта, че по това време вкаменелостите са много оча-
рователни и украсяват залите на много музеи и са държани в много до-
мове и мазета. След това, почти в точното време, само две години след
публикуването на „Произход на видовете”, е открит обещаващ посредник
наречен „Археоптерикс” (Archaeopteryx).14 Тази вкаменелост, чиято поява
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предизвиква бурен дебат изглежда по – различна, като един добър преход
между влечугите и птиците и е на правилното място в геоложките слоеве.
Тя е сред най-известните вкаменелости.

Археоптериксът е открит във варовиковия бряг на Солхофен (Solnho-
fen) в Германия. Този варовик лесно се разделя на тънки плочи и понякога
е с толкова добро качество, че е бил използван за прецизния литографски
печат; следователно, научното наименование на този фосил е „литог-
рафски археоптерикс”. Тези вкаменелости не са изобилни в Солхофен,
но се добиват някои от най-изящно запазените фосили, намерени като
цяло, и те достигат до една много внушителна цена на пазара на колек-
ционери. От особен интерес са находките на вкаменелости от влечуги,
наречени птерозаври (pterosaurs). Те имат огромни кожени крила и  не
приличат на нито едни от известните ни живи животни. Археоптерикс
също се оказа много особен (Фигура 6.1). Изглежда като птица, има крака
като птица и много добре запазени крила, включващи типични асиметри-
чни летящи пера като на съвременните птици. При перата на летящите,
лопатката от едната страна на перата е по-широка от другата. За разлика
от тях птиците, които не могат да летят, като щраусите, нанду, птица Риа
и кивитата имат симетрични пера. Археоптерикс има и някои очевидни
характеристики на влечугите, като нокти на предните крайници, които в
този случай са крилата; той също има дълга костелива опашка и фини
зъби, които не се намират в съвременните птици. От друга страна, много
изкопаеми птици имат зъби и няколко съвременни птици имат нокти на
крилата си. Досега са открити десет описани екземпляра от Археоптерикс
във варовика на Солхофен. Единият представлява само едно перо от
крило и един от намерините екземпляри е изгубен.

Първият добър образец на Археоптерикс попада в ръцете на лекар,
който изглежда е бил по-заинтересован от паричната печалба, отколкото
за нещо друго. Достатъчно е запознат с вкаменелостите, за да знае, че
има нещо много необичайно. Той позволява на специалистите да видят
фосила, но те не могат да забележат нищо специфично.  По – късно важ-
ността и значението на тази вкаменелост започва да се признава. Това
може да е липсващата връзка, от която поддръжниците на Дарвин толкова
много се нуждаят. Йохан Андреас Вагнер (Johann Andreas Wagner), про-
фесор по зоология, който отговаря за Баварската държавна колекция в
Мюнхен, е особено заинтересован. Той е в лошо здравословно състояние,
затова изпраща талантливия си помощник да погледне Археоптерикс.
Асистентът по памет описва онова, което вижда, и след няколко посеще-
ния изготвя изключително прецизена рисунка, на вкаменелостта.

Вагнер, както и повечето учени от неговото време, вярва в библейския
разказ за сътворението и е загрижен, че тази вкаменелост може да се ин-
терпретира като липсващата връзка. Въпреки лошото си здравословно
състояние, той представя официално съобщение пред Мюнхенската ба-
варска държавна колекция, за това ново творение. Класифицира го като
влечуго със специфични характеристики, които изглеждат като пера. В
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Фигура 6.1 Адаптация на археоптерикс. Това е прочутият „Берлински” екземпляр,
считан от мнозина за най-добър пример. Главата е вляво от центъра. Обърнете вни-
мание на добре развитите пера върху крилата в горната част на картината и удълже-
ната опашка към долния ляв ъгъл. Вкаменелостта е дълга около 30 см.



края на своята презентация той обявява, че тази вкаменелост не е липс-
ващата връзка и призовава дарвинистите да продължат да издирват меж-
динната форма на животинските класове. Той заявява: „Ако те не могат
да направят това (както със сигурност не могат), техните възгледи трябва
веднага да бъдат отхвърлени, като фантастични мечти, с които точното
изследване на природата няма нищо общо”.15

Шест седмици по-късно Вагнер умира, но продължаващата нетърпи-
мост между сътворението и еволюцията нараства. Триумфализмът поня-
кога преобладава. Палеонтологът Хю Фалконер (Hugh Falconer) пише на
Чарлз Дарвин, коментирайки, че дарвинизмът: „убива бедния Вагнер, но
на смъртното си легло, той се успокоява, като го денонсира като фан-
тазия.”16 Трябва да се има предвид, че Чарлз Дарвин не е атеист, както
понякога се стига до заключение. През последната година от живота му,
той категорично се възпротивява на двама атеисти, които остро го кри-
тикуват, че е толкова войнствено настроен към техните вярвания. По въ-
проса за съществуването на Бог, Дарвин се застъпва за пасивния агности-
цизъм, а не за агресивния атеизъм. Секуларистите обаче не се отказват.
След погребението на Дарвин в Уестминстърското абатство, един от тях
се подиграва, че макар Църквата да има трупа на Дарвин, няма идеите
му! Тези идеи подкопават самата основа на Църквата.

Много по-рано в Лондон, опонентът на Дарвин, Ричард Оуен е на-
пълно наясно с идеите около Археоптерикс, и има малко неща в света,
които иска повече от това, да притежава истинския негов екземпляр. Из-
ползвайки мощната си позиция в Британския музей и след дълги прего-
вори както с управата, така и с лекаря, който е собственик на този
екземпляр, е договорено да го купи заедно с няколко по-малко важни вка-
менелости за около седемстотин британски лири. След обширно проуч-
ване на Археоптерикс, Оуен докладва за своите открития на Кралското
общество. Той предсказуемо заключава, също като Вагнер, че Археопте-
рикс не е междинната връзка между птиците и влечугите. Но за разлика
от гледната точка на Вагнер, това не е влечуго, а една от първите видове
птици, която не е много различна от някои съвременни видове, и лети
много добре. Това заключение не пречи на тогавашното малцинство на
дарвинистите да го популяризират, като пример за липсващата връзка, от
която те отчаяно се нуждаят. По-късно, Дарвин се убеждава, че трябва да
го включи в бъдещите издания на книгата си „Произходът на видовете”.
Еволюционистите обаче наистина се нуждаят от множество посредници,
за да удостоверят постепенния преход от влечугите към Археоптерикс, а
след това и от Археоптерикс до по-модерни видове птици. За тези, които
вярват в Божието сътворение, Археоптерикс може просто да представлява
друг създаден вид. 
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Перушина, които лети, около произхода на една птица
Няколко години след публикуването на „Произход на видовете”, ево-

люцията става по-общоприета, но въпросът за еволюционния произход
на птиците не се решава с Археопетикс. Има много други идеи. Някои се
чудят дали птиците може би не са се развили от крилати влечуги, наре-
чени птерозаври (pterosaurs), но основните различия между птерозаврите
и птиците са толкова големи, че идеята има малко поддръжници. Въз-
можно е птиците да са еволюирали от динозаври, а някои от тези идеи
включват Археоптерикс в реда на предците. Една идея, която е много
добре приета, особено в началото на миналия век е, че и птиците и дино-
заврите  се появяват от някакъв непознат предшественик. Датският нату-
ралист Герхард Хайлман (Gerhard Heilmann) изиграва решаваща роля в
приемането на тази гледна точка. В ранните си години, Хайлман отхвърля
религиозните възгледи на своите родители, развивайки силно антирели-
гиозно отношение. Заинтересован от науката и по-специално от еволю-
цията на птиците, той публикува редица статии и книги по темата.
Ученият търси прародител на птиците в много по-ранните геоложки
слоеве, отколкото тези, които съдържат Археоптерикс. Хайлман е и от-
личен илюстратор, който проектира дори някои датски банкноти. В
своите публикации той включва изящни илюстрации на това, което смята,
че ще изглежда като развиваща се липсваща връзка на птиците. Тази
представа за живота, който той нарича „Proavis”, има много люспи и раз-
виващи се крила, особено на предните крайници и опашката. Високото
качество на неговите илюстрациите, без съмнение допринася за цялост-
ното приемане на възгледите му за еволюцията на птиците и те се при-
емат широко от научната общност в продължение на десетилетия.

През 1964 г. палеонтологът Йойл Остром (John Ostrom), прави усилени
проучвания сред скалните образувания „Детелина” (Cloverly Formation)
(долна креда, горната част на мезозоика на фигура 5.1) в Монтана, когато
забелязва вкаменелост на нокът, която се оказа основен фактор в исто-
рията на еволюцията на птиците. Останалата част от придружаващия се
скелет е свален и се оказа малко, леко животно на височина около един
метър с изпъкнал нокът. Остром го нарича „Дейнонихус” („Deinonyc-
hus”), което означава „ужасен нокът”. Смъртоносният нокът означава, че
този двукрак теропод динозавър е бърз ловец и това изобщо не е преоб-
ладаващият образ на динозаврите по онова време. Също така, Остром от-
белязва, че елементи на тези новооткрити животни, са значително близки
до тези на Археоптерикс. Това спомага да се разбере, че перата добре пок-
риват Археоптерикс, който по това време е почти забравен, и  така отново
се връща обратно в дискусиите за последователността на еволюцията на
птиците.17 Сега се счита, че Археоптериксът е еволюирал от някогашния
динозавър теропод. Остром е също така на мнение, че птиците са просто
пернати динозаври. Предполага се, че съществува един общ предшест-
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веник на Дейнонихус и Археоптерикс датиращ от известно време преди
да се е отложил варовикът в Солхофен. Тази идея не се различава по
принцип от предполагаемия предшественик предлаган от Хайман, но по-
сочвания от него основен праотец не е открит и новите идеи по тази тема
са добре дошли. Има дори нови предложения, че птиците може да са ево-
люирали от крокодили или бозайници.18 Независимо от това, идеята на
Остром, че птиците са еволюирали от динозаври, се приема значително,
особено сред палеонтолозите.19 Тази идея предизвиква оживена интелек-
туална племенна война в рамките на научната общност между палеонто-
лозите (специалистите по вкаменелостите), които твърдят, че птиците са
еволюирали от динозаври и орнитолозите (специалисти за птиците),
които предпочитат друг вид влечуго за техен прародител.

Тази известна битка включва конференции изпълнени с викове на опо-
нентите и анганжимент, противоположните мнения да не се публикуват.20

Орнитолозите се утвърждават под лозунга „BAND”.  BAND  е акроним
на изявеното изявление: „Птиците не са динозаври” (Birds Are Not Dino-
saurs), а на важни конференции BAND привържениците гордо показват
значки, на които е написано същото. И двете страни не разбират защо
противниците са толкова наивни, и двете страни са склонни да претен-
дират за победа. Палеонтолозите, които са умерено мнозинство, имат
предимство, заради някои видове представители на междинните вкаме-
нелости и също така имат публични медии на своя страна. Историите за
динозаврите привличат вниманието и може да има тясна връзка между
намирането на динозаври и финансово силните публични медии.
Алън Федучия (Alan Feduccia) от Университета в Северна Каролина (Uni-
versity of North Carolina) е един от лидерите на анти-динозавърския про-
изход на птиците, популяризиран от BAND. Той смята, че детайлите се
пренебрегват. „Ако поставите скелет на динозавър и пилешки скелет един
до друг и след това ги погледнете през бинокъл на около петдесет крачки,
те изглеждат много сходни. Обаче, ако ги разгледате в подробности, из-
веднъж ще откриете, че са налице огромни разлики в челюстите, зъбите,
пръстите, таза и в много други части.”21 Съществуват и продължават да
се водят безкрайни дебати за еволюцията на ставите на ръката на пред-
полагаемите междинни вкаменелости и свързаните с тях пръсти, орни-
толозите твърдят, че не може да се променя китката на динозавъра в тази
на птица.22 Креационистите, които вярват, че Бог е създал основните ви-
дове птици, са склонни да симпатизират на някои от аргументите на ор-
нитолозите, които от своя страна са уплашени, когато лагерът на палео-
нтолозите ги обвинява, че са като креационистите.23

Как еволюира способността за летене? Това е още една точка в спора
на сагата за еволюцията на птиците. Палеонтологът – ветеран Майкъл
Бентън (Michael Benton), специалист по динозаврите, открито споменава,
че: „произхода на птичия полет трябва да бъде изцяло спекулативен”,24 а
палеонтолога по гръбначните животни, Робърт Карол, в дискусия за ево-
люционните проблеми, задълбочено коментира: „Как може да се обясни
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постепенното развитие на изцяло нови структури, като крилата на при-
лепите, птиците и пеперудите, когато е почти невъзможно да си предста-
вим функцията на частично еволюиралото крило?”25 Липсата на твърди
данни не е възпрепятствала орнитолозите и палеонтолозите от групата
да продължат да водят разгорещени дебати по този въпрос, като всяка
страна се аргументира от гледна точка, която отговаря на тяхната еволю-
ционна интерпретация. Орнитолозите от групата BAND приветстват
идеята, че полетът се развива от животни, които се катерят по дърветата,
скачат и се плъзгат надолу, като използват ръцете си, за да развият в
крайна сметка тип полет: „летящи криле”. Тази идея „за дърветата” кон-
трастира с идеята на палеонтолозите, „за земята”, която предполага, че
животните, скачащи на земята, преследващи насекоми, в крайна сметка
развиват ръцете си в крила, които могат да генерират самостоятелен под-
вижен полет. Докато някои животни, като рядко летящи катерици и гу-
щери правят някакво плъзгане с помощта на разширени гънки на кожата
между техните придатъци, други като жаби и гущери се наслаждават на
насекомите, днес ние не виждаме нито едно животно в процес на разви-
ващ се полет от предните крайници. Такъв полет изисква изключително
специализиран вид структура, каквато се наблюдава при птици, насекоми
и прилепи.

Продължителното несъгласие между групата на BAND орнитолозите
и палеонтолозите е приветствано, но въпреки това е шокиращо, когато
през 1985 г. двама изключително уважавани астронома твърдят, че Архе-
оптерикс е измама. Сър Фред Хойл (Sir Fred Hoyle) и Чандра Уикрам-
шинге (Chandra Wickramasinghe) от Уелския университет (University of
Wales) изучават екземпляра от Лондон, който Ричард Оуен е купил на за-
шеметяваща цена. Те съобщават мнението си,  че има добавени пера към
съществуващия фосилен скелет и това вероятно е направено, като опит
да се създаде необходимата липсваща връзка, за да се обоснове еволю-
ционната теория на Дарвин. Историята бързо се разпространява по света.
На еволюционистите изобщо не е забавно. Някои креационисти са до-
волни, защото най – накрая тази загадъчна липсваща връзка е отхвърле-
на. Кураторите на Лондонския природонаучен музей подготвят цялостна
защита. След задълбочено проучване те успяват да отхвърлят аргумен-
тите за фалшифициране.26 Някои креационисти също се придържат към
това последно изследване,27 като подкрепят автентичността на тази из-
вестна вкаменелост.

През последното десетилетие някои изумителни находки от вкамене-
лости дават надежда на палеонтолозите, които мислят, че птиците са ево-
люирали от динозаври. Те до голяма степен идват от богат източник на
изкопаеми гори в провинция Ляонинг в североизточен Китай. Фините
частици от седименти, в които са заровени тези вкаменелостите, произ-
хождащи от вулкани осигуряват отлично съхранение на фосилите. В гео-
ложката колона тези отлагания обикновено се класифицират като ранна
Креда. Въпреки че точното определяне на възрастта не е възможно, това
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означава, че според стандартната геоложка скала, те вероятно са на една
и съща възраст или най-вероятно са по-млади от Джурасик Археоптерикс
(Jurassic Archeopteryx).

Интересно откритие от Ляонинг, е малък динозавър, наречен Синоза-
вроптерикс (Sinozauropteryx).28 Въпреки, че е само 68 сантиметра, той
предизвиква сензация поради някои дебели черни ресни, открити осо-
бено по гърба и опашката. Тези ресни, които изглежда са съставени от
тънки влакна, се тълкуват като пера или някаква форма на развиващи се
пера, наречени протопера, но запазването не е достатъчно добро, за да
позволи определена идентификация. Тълкуването на „протоперата” бла-
гоприятства еволюционното тълкуване „ на земята”. От друга страна, из-
следователи от страна на BAND предполагат, че тези ресни не са пера и
могат да бъдат само дегенериращи мускули или някаква влакнеста съе-
динителна тъкан.

Още по-загадъчен е Протархаеоптерикс (Protarchaeopteryx),29 който се
тълкува като динозавър от палеонтолозите и като птица от орнитолозите
на групата. Конфликтът показва как се опитват да се спечелят аргументи
чрез промяна на определенията. Поддръжници на BAND шеговито под-
хвърлят, че за палеонтолозите, навярно и кокошката е произлязла от ди-
нозавър /30/, а палеонтолозите, които смятат, че динозаврите имат пера,
посочват, че: „перата са без значение за диагностицирането на птиците”.31

Името Протархаеоптерикс (Protarchaeopteryx), всъщност означава „пре-
ди” Археоптерикс, но това едва ли се прилага, тъй като Протархаеопте-
рикс  се счита за по-млад, или в най – добрия случай, еднакво стар като
Археоптерикс. Освен това Археоптерикс има неоспорими напълно раз-
вити пера, докато Протархаеоптерикс има удължени структури, които из-
глеждат малко като пера, но няма доказателства да са истински такива.
Също така върху изкопаемият образец най-добрите пера може да не са
били прикрепени към тялото и могат да дойдат от друг организъм. Въ-
преки че Археоптерикс е по-напреднал, Протархаеоптерикси се счита от
тези, които го описват за липсващата връзка в еволюцията на птиците.

Докато се проучва Прортархеопертикс, е съобщено това, което може
би най-добре може да се разбере като културен конфликт. Докато са в
Китай, четирима западни учени, един от BAND и трима палеонтолози,
получават привилегията да видят вкаменелостите, преди да бъдат офи-
циално описани. Има сериозна дискусия и на западните учени е казано,
че обиколката няма да продължи, ако не идентифицират озадачаващите
се плоски структури на вкаменелостите, като пера. Настъпва пълно бедст-
вие, тъй като никой от западните учени не може да подкрепи интерпре-
тацията на перата. Решено е, че тези структури, ще се наричат протопера.
Тъй като няма определена дефиниция за протоперата пробната обиколка
продължава с голям успех.

Китайците откриват още много изкопаеми находки в Ляонинг и пове-
чето динозаври са описани със структури подобни на пера, като дълги
разклонени влакна.33 Сторрс Олсън (Storrs Olson), ортолог от групата в
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Националния природонаучен музей във Вашингтон, не е впечатлен: „Те
искат да видят пера ... така че виждат пера”. „Това е просто проява на по-
желателно мислене ”.34 Той предполага, че тънките влакна, могат да бъдат
коса. В края на краищата Археоптерикс, който е признат за най-ранната
известна птица, най-вероятно е по-ниско във фосилните слоеве и има на-
пълно развити пера за летене.

Както от лагера на BAND, така и на палеонтолозите са сигурни, че
птиците по някакъв начин са се развили и възможността, че не са, изобщо
не се взима под внимание. Различните интерпретации, които те прилагат
към еволюцията на птиците, илюстрират как техните допускания се при-
бавят към предположението за еволюция, тъй като науката, която се зад-
вижва от хипотези, става все по-спекулативна. Трябва да копаем
по-дълбоко и да се научим да правим разграничение между добри обяс-
нения, подкрепени от данни, и тези, основаващи се на спекулации.

Сравнително модерно изглеждащи птици (Confuciusornis), също се по-
явяват в Ляонинг. Те имат добри пера и нямат зъби, какъвто е случаят със
съвременните птици.35 Въпреки това, най-изумителното откритие до мо-
мента е Microraptor, което е описано като четирикрил динозавър. Няколко
екземпляра изглеждат с големи пера на четирите крайника и нямат крака
за ходене. Смята се, че животното е било плъзгащ се вид организъм, който
е живеел в дърветата, по пътя си към еволюиращия полет.36 До този мо-
мент това откритие оставя почти напълно объркано.

Намирането на напълно развити пера в тази част на геоложката колона,
както се вижда в Археоптерикс и Конфуциусурис, ясно показва, че това
е неправилното място да се търси еволюцията на перата. Еволюцията би
изисквала тези пера да са се развили по-рано и няколко еволюционисти
го изтъкват.37 Желанието да се развият птици от динозаврите обаче е тол-
кова силно, че интерпретациите, които описват еволюцията на перата
върху динозаврите, продължават да се появяват в научната литература.38

Това е още една илюстрация за това как теорията, вместо фактите, може
да управлява науката.39

Не можете просто да накачите пера на динозавър или на някакъв друг
вид животно и да очаквате, че ще полети. Птиците имат многобройни
особености, които им позволяват да летят, включително специална диха-
телна система, специални мускули, леки кости40 и преди всичко летящи
пера. Така нареченият „динофуз” не се квалифицира като летящи пера,
въпреки че някои еволюционисти предполагат, че перата се развиват от
някакъв вид влакнеста структура, която първоначално служи за изолация.
Въпреки, че това все пак са спекулации и новите открития на вкамене-
лости могат да променят всичко, то досега не е открит истински диноза-
вър с летящи пера.41 Еволюционистите често предполагат, че перата са
се развили от модификацията на влечугите на еволюционния прародител
на птиците, но това не изглежда да е така. На базата на нови открития,42

палеонтологът Ричард Коуен (Richard Cowen) предупреждава, че: „про-
теините, които правят пера в живи птици, напълно се различават от про-

157



теините, които съставляват рептилианските люспи (от влечуги) днес.”43

Освен това, летящите пера са високоспециализирани структури, които са
много леки, здрави, гъвкави и сложни. Те имат основна ос, странични
бодли, много по-малки шипове на бодлите и много кукички на всички
шипове, които действат като велкро (Фигура 6.2). Когато бодлите се раз-
делят, птицата може да ги свърже отново с клюна си. Но това е само малка
част от много по-сложна система от сензори и мускули, която може да
регулира точното движение на крилата и всичко това трябва да се управ-
лява от сложна координационна система в мозъка.44 Еволюционната тео-
рия има много дълъг път в опитите си да обясни еволюцията на летящите
птици от динозаврите или някакъв неизвестен предшественик на влечу-
гите.
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ФИГУРА 6.2. Детайли за структурните особености на малка част от контурно перо.
Оста е в средната част на гръбнака, която виждаме при нормалните пера. Бодлите
се разклоняват от оста, а от тях излизат по-малки, наречени щипове. Някои шипове
са снабдени с микроскопични куки, които могат да се закачат върху извитата капачка
на билото на други видове бодли. Куките могат да се плъзгат по шиповете, като по
този начин осигуряват комбинация от гъвкавост и твърдост на перото.
Въз основа на: Storer TI, Usinger RL, Nybakken. 1968. Elements of zoology, 3rd edition. New York, St. Louis,
San Francisco: McGraw Hill Book Company, p. 415.



Поуките от Archaeoraptor
На 15 октомври 1999 г. Националното географско дружество (National

Geographic Society) призовава за важна пресконференция в зала „Изслед-
овател” (Explorer’s Hall) във Вашингтон. Главният елемент на проклама-
цията е новата изкопаема находка, наречена Archaeoraptor. Откритието
претендира да е „липсващата връзка” между динозаврите и птиците. Вка-
менелостта има тяло на птица, но опашката определено е на динозавър.
Някои от присъстващите учени, които са изследвали фосила, коментират:
“Ние гледаме на първия динозавър, като на способен да полети ... Това е
невероятно.” „Най-накрая можем да кажем, че някои динозаври са оце-
лели, и ги наричаме птици.”45 Публичните медии, разбира се са впечат-
лени и отговорят с нова вълна наречена „диномания”. В ноемврийският
брой на списание „National Geographic”, тази вкаменелост е представена
под заглавието „Пера за Т. Рекс? Новите птици като фосили са липсва-
щата връзка в еволюцията на динозаврите.” Тази статия,46 която илюс-
трира летящия модел археораптор и млад  Т. Рекс динозавър, покрит с
пера, твърди, че: „ сега можем да кажем, че птиците са тероподи (дино-
заври), също като твърдението, че хората са бозайници. ... Всичко ще се
промени от кутията за обяд до музейните експонати, за да се отрази тази
констатация.” Archaeoraptor се характеризира като: „липсващата връзка
между земните динозаври и птиците, които действително могат да летят”.
Освен това „тази комбинация от напреднали и примитивни черти е точно
това, което учените очакват да открият при динозаврите, които експери-
ментират с летенето.” Това е точно видът открит от палеонтолозите, който
им е необходим, за да подкрепят своята теза, че птиците са се развивали
от динозаври Еуфорията, която придружава това значимо изявление, не
трае дълго. Само след броени дни, някои от учените оспорват автентич-
ността на тази вкаменелост. Особено са подозрителни към групата на
BAND орнитолозите. Сторрс Олсън, в открито писмо до Петер Рейвън
(Peter Raven), секретар на Комитета за изследване към Националното гео-
графско дружество, коментира, че: „списанието „National Geographic”
достига най – ниското си ниво на всички времена, като се занимава със
сензационна, недоказана, таблоидна журналистика”. Също посочва, че Т.
Рекс е зверче „облечено в пера ... и е просто въображаемо, като няма
място извън научната фантастика”. Освен това „Истината и внимателното
научно претегляне на доказателства са били сред първите жертви” в под-
крепа на тероподния произход на птиците „Който бързо се превръща в
една от най-големите научни измами на нашето време.”47

Оказва се, че Archaeoraptor е съставна вкаменелост, която се състои от
много части, внимателно залепени заедно. Опашката на динозавър е при-
крепена към тялото на птица (виж Фигура 6.3 за идентификация). Освен
това кракът е само един единствен десен, а като друг, ляв крак се използва
огледална част, която е намерена в покриващия скален контрабас. Archa-
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Фигура 6.3. Представяне на фалшивата вкаменелост Archaeoraptor, която заблуж-
дава редица учени и е призната, като липсващата връзка между динозаврите и пти-
ците. Главата е в горния ляв ъгъл на скалната плоча. Този фосил е комбинация
предимно на вкаменелост от птици в горната част и опашка на динозавър отдолу
(най-ниската стрелка). Слабо изявените крака от двете страни на опашката в долната
половина на фигурата (две ляво и две дясни стрелки) всъщност са само един крак,
който също се отразява в неговата отливка върху и се използва като втори крак от
другата страна. Вкаменелостта е дълга само около 30 сантиметра. 
Снимка от: Lenore Roth. Interpretatie: Chambers P. 2002. Bones of Contention: The Archaeopteryx Scandals.
London: John Murray (Publishers) Ltd., p 242.



eoraptor сега е известен като „Пилтдаун птица”, кръстен на известния
Пилтдаун фалшификат, където в началото на миналия век, челюст от май-
муна, е грубо прикрепена към човешки череп. В продължение на чети-
ридесет години, преди откриването на измамата, този фалшификат заема
видно място като „липсващата връзка” в еволюцията на човечеството.
Историята на Archaeoraptor е също толкова тъжна. Тя произлиза от из-
вестните Ляонинг (Liaoning) фосилни легла в Китай, с залепени допъл-
нителни части, за да повишат своята стойност. Тъй като е незаконно да
се изнасят такива фосили извън страната, те са внесени контрабандно в
Съединените щати и са участвали на годишната, световноизвестна из-
ложба на диаманти, минерали и фосили в Тусон (Tucson), Аризона.

Стивън Церкас (Stephen Czerkas), който е директор на малък музей в
Бландинг (Blanding), Юта, е зашеметен, когато виджда вкаменелостта, и
веднага забеляза значението й, като посредник между динозаврите и пти-
ците. Той плаща цената от 80.000 щатски долара, а след завръщането си
в Бландинг се опитва да ангажира известния Филип Дж. Кърри (Philip J.
Currie) от Музея по палеонтология „Роял Тирел” (Royal Tyrell Museum of
Paleontology) в Алберта, Канада, да проучи този фосил. Кърри се свърза
с лидерите в Националното географско дружество, което често публикува
за еволюцията,48 откъдето приемат да подкрепят проекта. Също така те
налага абсолютна тайна на изследването, за да се повиши ефективността
от резултата на действието, свързан с тази невероятна липсваща връзка.
Xу Xинг (Xing Xu) от Пекинския институт по гръбначна палеонтология
и Тимъти Роу (Timothy Rowe) от Тексаския университет, както и други
са добавени към изследователския екип. Церкас, Кърри и Xu, пламенно
затъпват гледната точка на палеонтолозите, че птиците са еволюирали от
динозаври.

Договорено е, че контрабандният екземпляр ще бъде върнат в Китай.
Изследванията с рентгенови лъчи показват, че извадката от изкопаеми
фосили се състои от 88 отделни части.49 Някои от изследователите също
така отбелязват, че динозавърските опашки, не са добре свързани с пти-
чето тяло и че двата крака са в една плоскост и са симетрични един с
друг. Подробностите за случилото се по време на проучването никога не
стават известни. Развяват се няколко червени флага, а проектът не е на
точното място. Въпреки, че поражението отчасти се дължи на липсата на
комуникация, Луи М. Симонс (Louis M. Simons), разследващ репортер –
ветеран, който е помолен да разследва случая, открива много несъответст-
вия, докато интервюира участниците. Той отбелязва, че: „малцина при-
емат вината, всеки обвинява някой друг”.50 Списание „National Geogra-
phic” иска почти едновременно да се публикуват подробности за Archa-
eoraptor в някое техническо списание, но не е намерено, нито едно такова.
И двете списания „Природа” и „Наука” отказват да публикуват техничес-
кия доклад, който признава съставния характер на екземпляра, защото
смятат, че той е разглеждан, като един вид организъм.
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В същото време списание „National Geographic”, въпреки огромната
си натовареност и краен срок за печат, публикува новия скандален брой
без подкрепящ технически доклад, а за констатациите излиза с извън-
редно публично изявление. Коментарите, че вкаменелостта е измама, про-
дължават. Xing Xu, след като се връща в Китай, успява да открие съвпа-
дение на опашката на Archaeoraptor. Тя перфектно съвпада, а е принад-
лежала на тялото на динозавър! Със съжаление той информира колегите
си в Съединените щати, че: „трябва да признаем, че археорапторът е фал-
шив екземпляр.”51 Докато някои, които изследват екземпляра, не приемат
доклада му, сега вече всички се съгласяват, че това е измама. Това затруд-
нено положение е от голям интерес за международната преса. Птичият
дял на Archaeoraptor е разгледан отново, заедно с един подобен екзем-
пляр и му се дава различно научно име от даденото от списание „National
Geographic”. Сега се нарича „Янорнис мартини” („Yanornis martini”), а
тези, които го описват предполагат, че краката, а не опашката на Archa-
eoraptor  принадлежат към този нов вид.52 Орнитолозите от групата на
BAND печелят този кръг, но палеонтолозите, които имат медиите на своя
страна, демонстрират голяма упоритост. Изразено е и опасението, че
„учените се страхуват твърде много да изкажат своите страхове пред ме-
дийните си босове.”53 Медиите продължават да предоставят пера за T.
Rex, въпреки че не е намерено нито едно перо в неговия фосил. Кийт Том-
псън (Keith Thompson), който е професор и директор на музея на Окс-
фордския университет (Oxford University Museum), обобщава разсъжде-
нията, използвани за осигуряване на пера за T. Rex, като казва, че крайния
резултат е: „пера = 3, логика = 0.”54

Оказва се, че еволюционната теория все още не притежава автентичен
модел за произхода на перата, полета или птиците, а битката между па-
леонтолозите и орнитолозите от групата на BAND продължава, като се
обявяват теориите, а не фактите, които задвижват науката. Не са взети
поуки за предпазливост. От началото на катастрофата с Archaeoraptor, На-
ционалното географско дружество и музеят на Стивън Церкас в Юта,
публикуват книги, които специално илюстрират пернат динозавър!55 За
съжаление еволюцията на птиците не е изолиран случай. В книгата
„Икона на еволюцията; Наука или мит? Защо голяма част от това, което
преподаваме за еволюцията, е погрешно”, биологът Джонатан Уелс (Jo-
nathan Wells) документира редица други примери.56

Тайната сила на парадигмите
Има много фактори, които благоприятстват продължителното същест-

вуване на една парадигма, най-малкия от които е издръжливостта на уче-
ните, които я насърчават. Трудно е някой да се откаже от това, в което
вярва, а личната чест може да бъде силен фактор. Известният германски
физик Макс Планк (Max Planck) заявява, че: „новата научна идея не три-
умфира, като убеждава своите опоненти и по този начин ги кара те да
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видят светлината, а по-скоро, защото противниците им в крайна сметка
умират и новото поколение, което расте е по-близо до тази истина”.57 Този
принцип понякога е откровено изразен като: „ науката прогресира от пог-
ребение до погребение!”

Циниците твърдят, че „историята принадлежи на победителите” и това
е твърде често. След като една парадигма спечели господстващото поло-
жение, онези, които я подкрепят, няма да позволят това да бъде забравено.
Високите парадигми могат да създадат „климат на мнение”, който силно
подкрепя доминиращата гледна точка, независимо дали става дума за
вярно или невярно. Един от неблагоприятните резултати от това е, че
вместо да изследват задълбочено по-дълбоките въпроси на своите тру-
дове,  учените спират да търсят и започват да публикуват, като видимо
техните данни са в съгласие с приетата парадигма. Това задържа пара-
дигмата, особено в по-спекулативните области на науката, където да има
по-малко данни. Не е лесно да се преосмисли доминиращата парадигма
и когато обществената медия и развлекателна индустрия се включат,
както често се случва с големи научни възгледи, промяната е още по-
трудна. Понякога парадигмите имат възможност да поемат свой собствен
живот, далеч извън научната общност, какъвто е случаят с еволюцията.

Доминантните идеи и парадигми не трябва да се основават на факти,
за да бъдат приети. Човечеството твърде често излиза с неподкрепени до-
пирни точки и науката не е освободена. Няколко примера илюстрират
това: 

а) Известният „Маймунски процес” се състои през 1925 г. в град Дей-
тън (Dayton), Тенеси. Макар, че е извлечен от техническите знания за ево-
люцията в публичните училища, процесът всъщност се оказа световно
известен публичен конкурс между еволюцията и Сътворението. Попу-
лярно мнение е, че известният адвокат от Чикаго, Кларънс Дароу (Cla-
rence Darrow), защищава еволюцията, като триумфира над Уилям
Дженингс Брайън (William Jennings Bryan), три пъти кандидат за прези-
дент на САЩ, който защитава Сътворението. Тази история чух, когато
бях студент.  Това е последното преоценяване на процеса от двама изтък-
нати историци: Роналд Чембърс (Ronald Numbers) и Едуард Ларсън (Ed-
ward Larson) от университетите в Уисконсин и Джорджия, които
съответно разкриват, че това не е така.59 В най-добрия случай, по отно-
шение на еволюцията, въпроса остава нерешен. От една страна, Дароу
поставя на Брайън първоначални въпроси, на които той не успява да от-
говари задоволително, от друга страна, мнозина смятат, че заблудата и
арогантното отношение на Дароу са причина да загуби делото. Той въз-
разява на всяка съдебна молба и в крайна сметка е порицан за неуважение
към съда. Много доклади от вестника в края на съдебния процес и други
документи, отразяват сериозните опасения, че еволюцията е загубила.
Сегашната популярна версия, според която Дароу е победил Брайън, се
дължи до голяма степен на книгата „Само вчера” (Only Yesterday), от
която са продадени над един милион екземпляра, както и популярният
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филм „Наследи вятъра” (Inherit the Wind). И двете дават изкривен изглед
на процеса, който много благоприятства Дароу.60 Широкото приемане на
идеята, че Дароу е спечелил, е новост, която се промъква дълго след края
на процеса.

б) Вероятно сте чули за извънземната концепция за плоската земя и
как Христофор Колумб е героят, който се осмелява да се противопостави
на тази фалшива догма, която се насърчава от Църквата. Колумб  достига
до Северна Америка, без да падне от ръба на земята! Тази конвенцио-
нална „мъдрост” се открива в много учебници и енциклопедии.61 Оказва
се, че това е друга фалшива концепция. Подробно проучване на Джефри
Бъртън Ръсел (Jeffery Burton Russell), професор по история в Калифор-
нийския университет в Санта Барбара, представя съвсем различна кар-
тина. В книгата „Изобретяване на плоската земя: Колумб и съвременните
историци” (Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians),
Ръсел обяснява, как лъжата става догма. Почти няма църковен учен през
първите две хилядолетия на християнството, който да вярва, че земя е
плоска, почти всички смятат, че земята е сфера, но през деветнадесети
век, две широко разпространени книги успяват да убедят света в обрат-
ното. Заглавията им са: „История на конфликта между религията и на-
уката” (History of the Conflict between Religion and Science) и „История на
войната на науката с теология в християнството” (A History of the Warfare
of Science with Theology in Christendom).63 И двете книги насърчават пре-
възходството на науката и обвиняват Църквата, че разпространява пог-
решно учение. Въпреки това, самите автори на тези книги пропагандират
грешен аргумент, тъй като посочват, че самата Църква учи, че земята е
плоска. За щастие през последните няколко години, редица статии и ре-
ферентни книги започват да коригират тази лъжа.

в) През 1860 г. в Оксфордския университет в Англия има известен
сблъсък между епископа на Оксфорд, Самюел Уилбърфорс (Samuel Wil-
berforce), наречен „Сапунения Сам”, и Томас Хъксли (Thomas Huxley),
известен като „Булдога” на Дарвин. Един от доминиращите анекдоти, на
поколения еволюционисти64 е свързан с това, как Томас Хъксли побеж-
дава Уилбърфорс. Има няколко версии за инцидента. Известно е, че на
тази среща Уилбърфорс посочва отсъствието на междинни продукти във
вкаменелостите, след което се обръща към Хъксли и го пита, дали на баба
си или на дядо си прилича, по маймунска линия. Това предизвиква гласно
одобрение и главозамайващ смях, сред доминиращата анти – дарвинска
оксфордска публика. Хъксли веднага казва на един приятел, че Господ е
предал епископа в ръцете му. По-късно, когато официално отговоря на
опонента си, той посочва, че той по-скоро предпочита да е произлязъл от
маймуна, отколкото от човек, който използва влиянието си, за да скрие
истината! Тази подигравка с уважавания епископ предизвика бурен про-
тест и е съобщено, че една от присъстващите дами припада, докато раз-
веселените привърженици на Хъксли се смеят високо.65 Всъщност
най-доброто за Хъксли е самата среща, която оставя дебата нерешен, но
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превръща случилото се в огромна негова победа.66 Реалността обаче е
друга. Критичният преглед на случая от историка на университета в Окс-
форд Дж. Р. Лукас (J. R Lucas)67 показва, че Хъксли вероятно дава пог-
решна представа за резултата от срещата и освен това, въпросът на
Уилбърфорс за линията на родословието произхождащо от маймуна, из-
общо не е насочен към него, а е реторичен въпрос, адресиран до „всички”.
Въпреки това, през годините историята за победата на Хъксли се възпри-
ема, тъй като дарвинската еволюция се превръща в господстващо мнение,
поне сред учените.

г) Мнозина считат, че Маргарет Мийд /Margaret Mead/ е най-извест-
ният културен антрополог на ХХ век. През 1928 г. тя публикува леген-
дарната книга „Навършване на пълнолетие в Самоа” (Coming of Age in
Samoa). Това е бомба, която се превръща в непосредствен успех, в крайна
сметка бяха отпечатани милиони копия с преводи на 16 езика. Книгата
възхвалява предимството на свободните културни обичаи, които са при-
мер за светския начин на живот в Самоа, особено сред младите хора, из-
раснали в среда, която не е обременена от семеен тип отношения,
задушаващи емоционалния живот. Също така, тя посочва, че в Самоа се-
мейните стойности имат нисък приоритет.

В Съединените щати Маргарет Мийд става гуру на много от младите
хора и техните родители в бурното време на 60-те години на миналия век.
Известната й книга има широко влияние, подчертавайки важността на
културата, за разлика от наследствеността, при определяне на поведе-
нието. Това се проявява в споровете „природа срещу възпитание”, което
по онова време е изгарящ въпрос, който продължава да тлее и до днес.
Социалнобиологичната концепция, която ще обсъдим по-късно,68 се ос-
новава на природата (гена), докато Мийд и много социолози са склонни
да бъдат на страната на възпитанието (културата). Тя и някои от нейните
колеги са наричани абсолютни културни детерминисти. За книгата й каз-
ват, че „почти без усилие”, обесърчава ширещото се по онова време ев-
генично движение, което се стреми да подобри човечеството, като
ограничи възпроизвеждането на индивиди и групи, считани за генетично
низши. Сега изглежда, че тази книга до голяма степен е проекция на фан-
тазиите на Мийд и освен това, самата тя може умишлено да е подведена
от неверни заключения. Някои образовани жители на Самоа, реагират с
гняв при погрешното представяне на своята култура, други местни хора
посочват, че ако някога Мийд се осмели да се върне в Самоа, ще я вържат
и ще я хвърлят на акулите!

Желанието за отмъщение е частично удовлетворено. В книгата „Мар-
гарет Мийд и Самоа: Изработване и разрушаване на антропологически
мит”,70 антропологът Дерек Фрийман (Derek Freeman) от Австралия,
който изучава самоанската култура в продължение на години, съобщава,
че много от твърденията на Мийд са „по същество погрешни и някои от
тях, абсордно лъжливи.”71 Неговата книга, публикувана от Харвардския
университет Прес (Harvard University Press), заслужава да бъде обявена
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на първа страница на списание „Ню Йорк Таймс”, когато през 1983 г. из-
лиза от печат. За щастие на Мийд, тя е публикувана след нейната смърт.
Проучването на Фрийман показва, че оценката на Мийд за сексуалното
поведение на Самоанците е до голяма степен невярна. Те имат строго рес-
триктивни социални стандарти, много по-високи от традиционните за-
падни стандарти. Бракът и девствеността са силно почитани и това е така
още преди идването на християнството на островите Самоа.72

Реакциите към книгата на Фрийман са бурни и някои от тях напомнят
повече за политическа кампания, отколкото за научна дейност. Появяват
се всякакви възгледи „за” и „против”, които са изразени в книги, статии
и рецензии. Някои оскърбяват Мийд, други злоупотребяват с Фрийман, а
има и такива, които се чудят, как поднесената грешна информация може
да донесе такава слава на Маргарет Мийд. Нашата загриженост в този
момент не е дали природата, възпитанието или свободната воля могат да
определят поведението, а това че невярната информация, представена от
Мийд, води до значителна промяна в светогледа или поне силно му
влияе.

Реално може да се запитаме, колко други погрешни понятия, са наме-
рили място в нашите библиотеки, учебници и класни стаи. Четирите при-
мера, дадени по-горе, илюстрират как приемаме идеи, въпреки че те могат
да имат малко фактическо удостоверяване. Трябва да сме толерантни към
различни възгледи, но не трябва да бъдем наивни. Не трябва да приемаме
некритично интелектуалната мода в науката или другаде. Най-добрият
известен път, по който да не се заплетем в погрешни популярни идеи и
парадигми е да бъдем независими в мисленето и да направим по-задъл-
бочено проучване, да не бъркаме фактите с интерпретации и да обръщаме
специално внимание на най-добрите данни.

Социологията на науката
Когато през Втората световна война правителството на САЩ финан-

сира проекта Манхатън, някои от най-добрите учени в света се включват
в производството на първата атомна бомба. Това е пример за правител-
ство, което силно влияе върху посоката на научното изследване. Отдавна
е известно, че външни фактори, като общественото мнение и финансовата
подкрепа,73 оказват влияние върху научното изследване. Независимо от
това, практиката на науката претендира и като цяло е смятана за обек-
тивна и рационална.74 За съжаление, твърде често това не е така.
Науката има своя разцвет след Втората световна война, когато атомната

бомба и сателитният успех на руския спътник от 1957 г. засилват уваже-
нието към нея. Изследователските фондове за научни проекти се вливаха
в университетите с безпрецедентни темпове и не е толкова трудно да се
намерят средства за научноизследователски проекти. Лично ми бяха
предоставени редица държавни стипендии за научни изследвания и ра-
ботих по няколко научни проекти, финансирани от правителството. 
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Оттогава науката попада във все по-трудни времена. Нейната стой-
ност за обществото вече не се възприема като толкова необходима, а уве-
реността в нейната обективност и почтеност се оспорва. Все повече
социолози дават оценка на науката, което принуждава някои учени да
поставят въпроса, не трябва ли социолозите да се придържат към собст-
венената си научна дейност, по повод на което те твърдят, че социоло-
гията на науката е техен терен. Това е чувствителен въпрос, който
генерира своя дял от противоречия и спорове. За съжаление, не е трудно
да се стимулира самочувствието на една много успешна научна общност,
която изглежда има някои трудности да си спомни всички грешки, които
е публикувала в миналото. От друга страна, социолозите като че ли за-
бравят, че науката понякога се занимава с прости обективни факти, които
не се поддават лесно на социологически влияния.

Когато проучванията върху социологията на науката започват да про-
цъфтяват, социологът Бернар Барбър, публикува статия по темата в спи-
сание „Наука”.75 Тя е под заглавието: „Устойчивост на учените към
научното откритие” („Resistance by Scientists to Scientific Discovery”), като
в нея той изброява редица външни фактори, които могат да засегнат за-
ключенията на науката. Включени са: а) тълкувания, които преди това са
били проведени; б) методологични понятия, като прекомерно пристрас-
тяване или прекалена неприязън към математиката; в) религията на уче-
ния повлиява на науката по различни начини; г) професионално положе-
ние; д) професионална специализация и е) общества, групи и „школи на
мисълта”. Примери за тези различни ситуации изобилстват в социологи-
ческата и историческата литература.76 Такива възгледи не винаги са при-
ветствани от учените, тъй като те обезсмислят съкровения образ на
науката, че е освободена от външни влияния.

Жалък е случая с августинския монах Грегор Мендел (1822-1884 г.),
който открива основните принципи на наследствеността чрез размножа-
ване на грахови растения и така илюстрира влиянието на социологичес-
ките фактори в науката. Мендел публикува своите епични открития в
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Таблица  6.1  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
НАДЕЖДНИ НАУЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ

а. Тълкуването съответства на наличните данни.
б. Идеята е изпитана, особено чрез повторяемите експерименти и на-
блюдения. Това може да бъде опровергано.
в. Тълкуването може да прогнозира неизвестни резултати.
г. Концепцията не е обект на голям спор и противоречия.
д. Заключението се ръководи от фактите на природата, а не от теорията
или от
търговска цел .
е. Свързаните с тях твърдения са добре подкрепени



изданието на природонаучното общество „Брюн” („Brünn”). Противно на
това, което понякога се съобщава, това списание е широко разпростра-
нено в цяла Европа, но въпреки удивителните данни на Мендел, той на-
пълно е игнориран от силните в своята област.77 Чак години след смъртта
му, няколко биолози преоткриват и потвърждават неговите изключителни
открития. Защо е пренебрегнат? Това е озадачаващ въпрос, за който няма
добър отговор, но има редица предложения, които отразяват социологи-
ческите влияния в науката. Фактът, че той е неизвестен, изолиран монах,
а не член на редовната научна общност, без съмнение е много важен фак-
тор. Неговият нов подход за смесване на ботаниката и математиката,
както изисква проучването му, не се разбира или оценява от повечето
учени. Съществуват и други конкуриращи се идеи за наследствените фак-
тори и следователно, това е неправилното време, за да се приемат него-
вите революционни идеи. За щастие науката преминава през тези бариери
и сега Мендел е един от най-важните личности в историята на науката.

Как да разпознаем добрата наука от лошата?    
Един от най-важните уроци, които можем да научим, е, че има добра

наука и лоша наука. Откриването на Archaeoraptor е лоша наука, но от-
критието на планетата Нептун, основано на данните от неправилното
движение на Уран, илюстрира много добра наука. В днешно време, когато
науката играе толкова важна роля в нашето мислене, е важно да се прави
разграничение между добра и лоша наука. За съжаление това не е лесно,
особено за неучен. Непълните данни или неверните предпоставки могат
да заблудят дори най-добрите учени. Има няколко признаци (таблица 6.1),
които могат да помогнат на всеки от нас да оцени доколко надеждни
могат да бъдат научните интерпретации.

а) Идеята отговаря ли на представените факти? Възможно ли е да се
направи логично заключение, особено когато се разглежда широк спектър
от данни?

б) Дали това твърдение може да бъде проверено, особено, ако е експе-
риментално повторяемо? Експерименталната наука, каквито са резулта-
тите от химически експеримент, се счита за по-надеждна. От друга
страна, имаме така наречената историческа наука,78 която е по-спекула-
тивна и се счита за по-малко надеждна. Пример за това е изследването
на вкаменелост, където може да има само част от един екземпляр, а се
опитваме да заключим какво се е случило в миналото, което сега не може
да бъде наблюдавано. Някои идеи са по-лесно тествани от други. Както
еволюцията, така и Сътворението, които се смятат за минали събития, не
са толкова лесно изпитани, колкото текущите наблюдения. Това обаче не
означава, че не можем да използваме настоящите наблюдения, за да се
опитаме да заключим какво може да се е случило в миналото. Важният
въпрос е как този извод е в съответствие с данните. Някои доказателства
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свързани с възможността да се опровергае твърдението, стигат да се за-
ключи, че ако не можете да го оспорите, това всъщност не е наука.

в) Може ли идеята да се използва за предвиждане на неизвестни ре-
зултати? Пример, споменат по-рано,79 е, когато енергийното ниво на ре-
зонанса се оказва точно така, както сър Фред Хойл е предвидил.
Предсказуемостта е най-добрата наука.

г) Дали това твърдение  е спорно? Ако учените не са съгласни около
него, това предполага, че алтернативните възгледи са надеждни.

д) Заключението е въз основа на данните от природата, или до него се
е стигнало на теория? Бъдете предпазливи за силата на доминиращите
парадигми и философски конструкции и особено внимавайте, ако има
конкретни търговски или финансови ползи от определен извод. Изслед-
ването, спонсорирано от тютюневата индустрия, предполагащо безвред-
ността на тютюнопушенето, е отличен пример за грешка, предизвикана
от финансовия интерес на спонсорите на изследването.

е) Предявяват ли се неподдържани искове? Ако е така, бъдете внима-
телни. Недоказаните твърдения поставят под съмнение почтеността на
цялото това изследване. Особено често срещана е практиката на обър-
кване на корелацията в изобилието от два фактора: причина и следствие.
Например, едно проучване показа, че студентите пушачи имат по-ниски
оценки от студентите непушачи. Съответствието е взето сериозно и оче-
видният начин за пушачите да повишат оценките си е да се откажат от
тютюнопушенето. Но това заключение може да бъде много погрешно.
Може да се окаже, че вместо това,  ниските оценки, са тези които карат
студентите да пушат или че изобщо типове, които не учат толкова много,
също са склонни да пушат, като по този начин произвеждат предполагае-
мата корелация с ниските оценки.80 Само защото два фактора изглежда
са корелирани количествено не означава, че едното причинява другото.
Съществува висока степен на корелация по света между домакинствата,
които имат телефони и тези, които имат перални машини, но всички
знаем, че собствеността върху едното не причинява другото. Заключе-
нията, базирани на данни, които са корелирани без изследване на при-
чинно-следствената връзка, не трябва да им се вярва, но както учените,
така и обществените медии често пренебрегват този решаващ фактор.
Много от компонентите на сложния ни свят могат да дадат вид на при-
чинно-следствена връзка, която наистина не съществува.

За да се използва максимално науката, трябва да се направи внимате-
лен и задълбочен анализ на казаното и да се отдели добрата наука от ло-
шата. В края на краищата има много и от двете.

Заключителни коментари
Моделът на парадигмата в науката и други изследвания е доказател-

ство за силното влияние на приетите идеи. Това би трябвало да ни накара
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да бъдем по – предпазливи и да ни насърчи да проучваме по-дълбоко ,
отколкото да следваме преобладаващия „климат на мнение”.

Дългото търсене за това, как птиците биха могли да се развият, не е
такава история, която да убеди всеки, че научните тълкувания се задвиж-
ват от данните. Множеството противоречиви възгледи, които са упорито
преследвани повече от век и половина от различни групи учени, илюс-
трират как теориите вместо фактите могат да бъдат мотивиращата сила в
науката. Ако науката е търсенето на истината за природата, която тя пред-
лага да бъде, защо да се отдадете на толкова много спекулации, придру-
жени от интелектуален племенизъм, вместо да оставяте фактите да
говорят сами за себе си? Учените, както и много от хората, вярват в това,
в което искат да вярват, като попълват липсващите данни със собствените
си предположения, правейки го непрекъснато и доста повече отколкото
си признават. Сигурен съм, че някои от моите колеги учени ще се обидят
от това твърдение и ми се иска да не е така, но колкото по-бързо го осъз-
наем, толкова по-добре ще бъде за науката.

Твърде често науката започва с повече теория, отколкото факти. Затова
е особено важно да се положат специални усилия, за да се опитаме да от-
делим добрата наука, която води до истината за природата, от лошата
наука, която не го прави. Учените са само хора и може да е трудно да се
намери учен, който, както и останалата част от човечеството, да няма
предрасъдъци. Но онези учени, които дават приоритет на данните, вместо
на теорията, има вероятност да открият какво се случва в природата.

Всичко това може да бъде много важно по отношение на въпроса за
Бог. В тази книга от глава втора до глава пета, представяме много при-
мери за факти, които показват, че е необходим Творец. Въпреки доказа-
телствата, учените избягват всяко подобно заключение. Сегашната
господстваща парадигма, че науката трябва да обяснява всичко, без учас-
тието на Бог, преобладава, въпреки че това често води до необуздани
предположения, опитващи се да обяснят откритите факти. Личните на-
гласи и социологията на научната общност твърде често определят какво
се приема като истина. Други фактори, различни от данните на природата,
често оформят заключенията на науката.
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Областите, които науката вече избягва
Преди два века известният френски математик – астроном Пиер-

Симон Лаплас (Pierre-Simon de Laplace) написва известна книга за небес-
ната механика. В тази книга той описва своя модел за произхода на
слънчевата система, където планетите, са образувани от кондензацията
на изпаренията. Лаплас, става известен учен, и решава да представи кни-
гата си на император Наполеон. Императорът е предварително уведомен,
че в книгата не се споменава  Бог. Когато Лаплас му я дава, императорът
го пита защо е написал книга за вселената, а дори не споменава своя Съз-
дател. Лаплас грубо отговаря, че „няма нужда от тази конкретна хипо-
теза”.2 Няма нужда от Бог! Макар че има различна информация в подроб-
ностите за срещата, инцидентът илюстрира добре независимите и изклю-
чителни научни нагласи, които се разрастват по онова време.

Напоследък същата тенденция е отразена от теоретичния физик Сти-
вън Хокинг, който предлага напълно самостоятелна вселена, където:
„няма да има нужда от нещо, за да завърши часовника и да го пусне.
Вместо това всичко във Вселената ще бъде определено от законите на на-
уката и от хвърлянето на заровете във Вселената. Това може да звучи глу-
паво, но аз и много други учени вярваме.”3 Във Франция известният
морски зоолог Феликс Лазезе-Дутиър (Félix Lacaze-Duthiers) пише на вра-
тата на своята лаборатория: „Науката не е нито религия, нито политика.”4

Филип Франк (Phillip Frank) коментира, че в науката „всяко влияние на
морално, религиозно или политическо съображение върху приемането на
теория се счита за ‘нелегитимно’ от ‘общността на учените’.”5 А Нобе-
ловият лауреат Кристиан дьо Дюв (Christian de Duve) в обсъждането на
проблематичния проблем за спонтанния произход на живота, показва, че
„всеки намек за целите на теологията трябва да се избягва”.6

Наскоро Националната академия на науките и Американската асоциа-
ция за напредък на науката силно се противопоставиха на тенденциите в
учебните часове на средните училища, които насърчават обсъждането на
алтернативи на еволюцията. Дори идеята, че може да има някакъв инте-
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Изключителна ли е науката?

„Литературните интелектуалци са на един полюс - 
на другия учените ... Между двете има 

пропаст на взаимно неразбиране.”1

Сър Чарлз Сноу, автор, учен



лигентен дизайн в природата, се оказва неприемлива.7 Не всички учени
биха се съгласили, но сегашното мислене и общият дух, особено на ръ-
ководителите на научната общност е, че науката трябва да върви сама и
да изключи всичко останало. Специалният спектър на религиозното влия-
ние трябва да се избягва.

Изключителността в науката се насърчава от степента на елитизъм и
тези две характеристики могат да работят заедно много добре, насърча-
вайки се взаимно. Редица учени усещат, че науката е по-добра от всички
останали методи на разследване. Изключителният успех на науката в ня-
колко области без съмнение допринася за това чувство и степента на гор-
дост се оправдава. Тя е особено добра, когато се опитва да отговори на
каквито и да са въпроси, като например как гравитацията засяга движе-
нието на планетите, но не отговаря, така добре на въпроса „Защо”, на-
пример, защо е налице Вселената. Има легитимни въпроси, които са
извън обхвата на науката. „Ако поискате от науката да направи атомна
бомба, тя ще ви каже как. Ако попитате науката дали наистина трябва да
направите такава, тя ще остане мълчалива.”8 Всеки, който търси истината
и разбирането, има право да зададе въпроса „Защо”.

Биологът от университета в Харвард Ричард Луонтин (Richard Lewon-
tin) също отразява изключителността на науката в един много проница-
телен коментар, чиято искреност е достойна за уважение: „Нашата
готовност да приемем научни твърдения, които са против здравия разум,
е ключът към разбирането на истинската борба между науката и свръхес-
тественото. Ние ставаме на страната на науката, независимо от очевидния
абсурд на някои от нейните конструкции, въпреки неспособността й да
изпълни много от своите екстравагантни обещания за здраве и живот, въ-
преки толерантността на научната общност към неподкрепени справед-
ливи истории, защото имаме предварителен ангажимент, ангажимент към
материализма. Това не означава, че методите и институциите на науката
по някакъв начин ни принуждават да приемем материалното обяснение
на феноменалния свят, а напротив, че сме принудени от априорното ни
придържане към материалните причини да създадем апарат за разслед-
ване и набор от концепции, които произвеждат съществени обяснения,
без значение колко са противоположни и мистични за непосветените.
Освен това, този материализъм е абсолютен, защото не позволяваме на
Божиите нозе да преминат прага.”9 Що се отнася до Бога, науката вече е
поставила знак „НЕ ВЛИЗАЙТЕ”.

Еволюцията е един от големите играчи в изключителната позиция на
науката, тя предвижда изключването на Бога и всички немеханични обяс-
нения за произхода. Научната общност обикновено енергично защитава
еволюцията и докато науката сега се чувства много свободна да изключи
Бог, водещите учени изглеждат шокирани, когато някой се опитва да из-
ключи тяхната еволюционна теория. Когато щатският борд на образова-
нието в Канзас (Kansas State Board of Education) решава да отстрани
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еволюцията и космологията от учебната програма за наука, редакцията
на списание „Наука”, което е водещото научно издание в Съединените
щати, характеризира това изключване като „сурово почистване” и „лу-
дост”.10

Известният генетик от Колумбийския университет Теодосий Добван-
ски (Theodosius Dobzhansky), който е един от водещите архитекти в съв-
ременния еволюционен синтез (Таблица 4.1), заявява, че: „Нищо в биоло-
гията няма смисъл освен в светлината на еволюцията.”11 Такива крайни
изказвания могат да означават, че всички текущи биологични изследва-
ния, които не включват еволюцията, като например определянето колко
бързо нервните импулси пътуват до нервите, очевидно са безсмислени!
Освен това, изключителните произведения на Антъни ван Льовенхок (An-
tony van Leeuwenhoek) в описването на микробите и на Уилям Харви
(William Harvey) в откриването на кръвообращението през седемнадесети
век преди приемането на еволюцията, очевидно нямат смисъл. Генетикът
Франсиско Аяла (Francisco Ayala), който наскоро беше президент на Аме-
риканската асоциация за напредък на науката, изразява същата изключи-
телна тенденция, като коментира, че: „еволюционната теория трябва да
бъде преподавана в училищата, защото нищо в биологията няма смисъл
без нея”.12

Изключителността се отразява в заглавието на книгата: „Триумфът на
еволюцията и неуспеха на креационизма” (The Triumph of Evolution and
the Failure of Creationism).13 Макар че такова триумфално отношение не
е необичайно за човешкото поведение, това не помага науката да се ан-
гажира сериозно. Авторът на книгата е Нийлс Елдридж (Niles Eldredge)
от Американския природонаучен музей (American Museum of Natural His-
tory), известен с това, че е един от архитектите на еволюционната кон-
цепция за равновесие. По-късно, известният космолог Карл Сейган (Carl
Sagan) също твърди, че науката е надминала всичко останало, в книгата
си озаглавена: „Демони, са обсебили света: науката, като свещ в тъмното”
(The Demon-haunted World: Science as a Candle in the Dark).14 Понякога
смирението може да бъде недостатъчно в научната общност.

Примерите, дадени по-горе, илюстрират изключителна и елитарна на-
учна нагласа, която има тенденция да изолира науката от всички останали
сфери на разследване. Няколко учени се чувстват толкова уверени, че
практически не виждат никакви ограничения за това, което науката в
крайна сметка ще може да направи.15 Като постулираме механистичен
възглед за реалността и почти безкрайно познание, можем да достигнем
до така наречената „Омега точка”, където животът е вечен и възкресе-
нието на миналия живот е реалност. Науката ще ни даде безсмъртие.16

Увереността в превъзходството на науката е толкова голяма, че понякога
тя нахлува в области, които не може да изучава, а след това се опитва да
даде научни отговори на въпроси, на които не може да отговори. Пример
за това е социобиологията.
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Социобиология - наука извън контрол  
Социобиологията се стреми да изследва развитието на социалното по-

ведение. Тя се опитва да отговори на въпросите за поведението на орга-
низмите, от еволюционна гледна точка и поставя трудните въпроси за
причините на човешкото поведение. Социобиологията не бива да се бърка
със социологията на науката, въпреки че има някакво припокриване. Пър-
вата се занимава повече с биологичните причини за поведението на
всички видове организми, докато втората се занимава с поведението на
научната общност.

Един от проблемите, с които се занимава социобиологията е: ако, както
предлага Дарвин, еволюционният напредък се осъществява, защото най-
силните оцеляват над по-малко пригодените такива, как може да се
обясни еволюцията на алтруистичното поведение, когато организмите са
готови да жертват живота си за доброто на другите? Това е самоубийство
и няма стойност на оцеляване за организма. Защо такива черти трябва да
се развиват, когато организмът няма шанс да ги предаде на следващото
поколение? Такъв пример е пчелата, която ви убожда, за да защити дру-
гите в пчелната колония. И понеже тя оставя жизненоважна част от тя-
лото си в тялото ви, скоро след това умира. Това е самоубийство, а не
оцеляване. Еволюционистите имат няколко обяснения, включително
предполагайки, че цялата пчелна колония се развива като единствен ор-
ганизъм. Има генетични особености в тези видове организми, които бла-
гоприятстват подобно поведение. По този начин пчелната колония, а не
индивидуалната пчела, има стойност на оцеляването.

По-проблематични са много примери за саможертващо поведение сред
птици и бозайници. Сурикатите са силно социален вид мангусти (Фигура
7.1), които се борят за съществуване в пустинята Калахари в Южна Аф-
рика. Живеят в групи от три до тридесет индивида в подземни тунели.
Те са сред най-известните кооперативни животни. Един от членовете на
групата ще остане да се грижи за малките, докато биологичната майка
излиза за дълго време, за да търси храна. Други ще застанат като охрана
на наблюдателните кули, където те са много видими за хищници. Задъл-
жението им, като охрана позволява на останалите членове на групата,
безопасно да търсят храна. Ако стражът забележи хищник, като орел или
кобра, той ще даде сигнал за тревога, с който допълнително ще застраши
себе си, като обръща внимание на това къде е, но в същото време пред-
упреждава другите да избягат. При този вид поведение те рискуват жи-
вота си за доброто на другите. Защо трябва да се развива такова
алтруистично поведение, тъй като алтруистите биха имали по-малка ве-
роятност да оцелеят? А когато става дума за хората, защо майка ще по-
падне в горяща къща, рискувайки живота си, да се опита да спаси детето
си?17 Този вид саможертвено поведение не е това, което се очаква от ево-
люционния процес, където целта е оцеляването, а не саможертвеният ал-
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труизъм. Алтруистичното поведение се счита за сериозно предизвика-
телство за еволюционната теория.

Някои еволюционисти предлагат отговор на тази загадка. Нарича се
„родов подбор”. При избора правен от роднина, важно нещо не е запаз-
ването на отделния организъм, а запазването на особения вид гени. Чрез
запазване на близките роднини, човек запазва собствения си вид гени,
тъй като близките роднини имат сходни гени. Братята и сестрите споделят
едни и същи родители, а братовчедите имат едни и същи баби и дядовци,
така че чрез спасяването на близки роднини се увеличава шанса за запаз-
ването за поколенията на специален вид гени. С други думи, ако едно жи-
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вотно даде своя живот, за да запази живота на близките си роднини, това
може да помогне за запазването на собствения му вид гени, въпреки че
самото животно умира. Математиката на наследствения механизъм е та-
кава, че може да се предположи, че ако дадете своя живот, за да спасите
трима братя или сестри или девет от братовчедите си, вероятно ще бъдете
в полза на оцеляването на вашите собствени гени. Колкото по-близко сте
свързани с тези, които запазвате, толкова по-малко трябва да спестите, за
да запазите вида си гени. Семейният подбор се счита за еволюционно
обяснение за алтруистичното поведение. Дълбокото внушение на всичко
това е, че алтруистичното действие изобщо не е това което е, а е егоис-
тично действие, в уверение, че собствените видове гени ще се разпро-
страняват от роднините, които оцеляват. Концепцията на Дарвин за
егоистичното оцеляване на най-силните става обяснение за алтруистично
поведение.

Драматичното откритие на теорията за подбора на роднини привлича
вниманието на прочутия ентомолог от университета в Харвард Едуард
О. Уилсън (Edward O. Wilson). Той разширява концепцията и през 1975 г.
я представя заедно със  свързаните с нея идеи в книга, която предизвиква
едни от най-бурните реакции, на които някога сме станали свидетели на
книжния пазар. Под наименованието: „Социобиология”,18 огромният том
обсъжда социалното поведение на различни животни, но няма съмнение,
че тук има манифест, насочен към даване на еволюционни причини за со-
циалното поведение на човека. Първата глава, озаглавена: „Моралността
на гена”, означава, че нашите емоции, като любов, омраза, страх и вина,
се дължат на естествения подбор, а последната глава, озаглавена: „Човек:
От социобиология до социология”, ясно се премества в областта на чо-
вешкото поведение. Акцентът е върху гените, контролиращи всичко.

Следващата година Ричард Доукинс (Richard Dawkins) популяризира
някои от същите идеи в известната си книга „Егоистичен ген” (The Selfish
Gene”).19 Ако даден организъм изглежда да се държи алтруистично,
можем да бъдем сигурни, че мотивът му е фундаментално егоистичен.
Организмите до голяма степен са под контрола на техните гени и прин-
ципът на оцеляване на най-силните насърчава собственото им егоистично
оцеляване в ущърб на други различни гени.20 През 1978 г. Уилсън се за-
връща с книгата „На човешката природа” (On Human Nature), която е про-
дължение на особено спорната последна глава от неговата „Социоби-
ология”. Тук алтруистичните действия, приписвани дори на народите, не
са резултат от някакъв вид акт, а се дължат на дарвинисткото оцеляване
на най-силните. Освен това, той се впуска в чувствителната област на ре-
лигията: „Най-висшите форми на религиозна практика, когато се изслед-
ват по-отблизо, могат да се разгледат като преимуществено биологично
предимство.”21 Религията не е нещо, което избираме заради нейната стой-
ност или истина, ние сме религиозни заради предимството на еволюци-
онното оцеляване, което то предоставя.
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Всичко това е повече, отколкото може да се издържи!22 От времето на
публикуването на „Социобиологията” на Уилсън, фулминантните реак-
ции на оскверняване идват от всички страни. Възниква цяла война на
думи, личности, книги и рядко чувство за хумор. Тя се обявява от изне-
надващи места, включително и от мощни интелектуални кръгове. Битката
не е само над природата на човечеството, на хоризонта се появяват и
много други изненадващи противоречия. Критиците обявяват, че социо-
биологията е фалшива, зла, фашистка и ненаучна. Някои социолози се
опасяват, биологичните науки да не се намесят в тяхната област. Един от
големите въпроси е страхът, че социобиологията ще възстанови социал-
ния дарвинизъм, където висшите хора ще бъдат третирани така, че да оце-
леят над по-низшите (евгениката). За разлика от сегашното преобла-
даващо отношение, че всички мъже трябва да бъдат третирани еднакво,
социобиологията насърчава връщането към вяра в превъзходството на
класа, основаващо се на по-висши гени. Това попада в противопоставя-
нето на природата срещу подхранването на това дали природата /гените/
или грижите (средата) определят кои сме ние.23 Класификацията е при-
емлива за викторианската Англия на Дарвин и достига до ужасни нечо-
вешки нива по време на Втората световна война, когато нацистите
използват газовите си камери за елиминиране на милиони човешки съ-
щества, означени като низши. Половин век по-късно, този Холокост е
прекалено свеж в умовете на хората, за да благоприятства всяко общо
приемане на генетичното превъзходство.

Около университета в Харвард, активисти, много от които са и сту-
денти, разпространяват брошури, провеждат срещи и публикуват статии
срещу социобиологията. Уилсън, който до известна степен не е бил раз-
бран, е определен, като идеолог за расовата теория. Противоречието се
разпространява до публичната преса, дори е и на предната корица на спи-
сание „Time”. Американската асоциация за насърчаване на науката про-
вежда симпозиум във Вашингтон за обсъждане на социобиологията. Тъй
като Уилсън трябва да се изкаже, около десет активисти стават и взимат
микрофона, обвинявайки го в расизъм и геноцид. Единият му излива кана
с ледена вода върху главата, като заявява: „Уилсън, вие сте доста
мокър!”24 Презентацията продължава по план, но не е толкова вълнуваща,
колкото нежеланото й въведение.

Водещите светила в споровете на социобиологията включват Стивън
Дж. Гулд (Stephen J. Gould), много ценен писател, и до неотдавнашната
му смърт, най-известният промоутър на еволюцията в Съединените щати.
Той категорично се противопоставя на социобиологията. Такъв е случаят
и с Ричард Луонтин, генетик на популацията, за когото споменахме по-
рано. И двамата опоненти работят в една и съща сграда на Харвард, като
Уилсън и двамата имат еврейски и марксистки афинитети, с тенденция
към егалитарно отношение към хората. Някои учени смятат, че тези афи-
нитети може да са засегнали отхвърлянето на социобиологията. Те, за-
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едно с много други, силно се противопоставят на това, което считат за
опростени отговори, които социобиологията се опитва да осигури за
сложното човешко поведение. От друга страна, покойният Джон Мейнард
Смит (John Maynard Smith) от Университета Съсекс (Sussex University) в
Англия, който е специализирал в теоретичната биология, заедно с Ричард
Доукинс от Оксфорд, оказват значителна подкрепа на социобиологията.

Вижданията на тези влиятелни учени към религията се различават зна-
чително. Доукинс активно се противопоставя на това, Гулд25 и Мейнард
Смит са склонни да разделят религията от науката, докато Уилсън поня-
кога твърди, че е деист. Деист е човек, който вярва в някакъв Бог, който
позволява на вселената да работи самостоятелно. Тези специалисти не се
колебаят да критикуват много неща, включително и по между си. Мей-
нард Смит, който твърдо подкрепя дарвинизма и не е в полза на отклоне-
нието на Гулд от тази традиционна гледна точка на еволюцията, комен-
тира, че „еволюционните биолози, с които съм обсъдил работата му
(Гулд), обикновено го виждат като човек, чиито идеи са толкова объркани,
но мисля, че не трябва публично да го критикуваме, защото той, поне е
на наша страна срещу креационистите.”26 Гулд отразява някои от същите
болни чувства, като се позовава на Мейнард Смит и Докинс като „дарви-
нистически фундаменталисти”.27 Въпреки вътрешната научна аргумен-
тация, еволюционистите са склонни да се обединят, когато са изправени
пред духа на сътворението, който според тях трябва да се избягва.

В тежката социобиологична битка Уилсън се чувства предаден от ко-
легите си и се чуди защо Луонтин, с който имат офиси в една и съща
сграда, не идва да обсъжда въпросите си лично, вместо да го критикува
в публичната преса.28 Уилсън трябва да бъде похвален, че предполага по-
ведение, подобно на библейския принцип, че първо трябва да отидеш при
блудния си брат, преди да се направи, каквото и да било друго.29 Библей-
ското му предложение обаче кара човек да се запита за неговата лоялност
към еволюционния принцип на конкуренция и оцеляване на най-силните
и желанието му да се справи с последиците от суровата дарвинистка сис-
тема, която той приема.

Една от критиките на социобиологията, въведена от Луонтин, е, че
промените в генната честота в човешките групи се оказват изключително
бавни, докато социологическите промени в историята могат да бъдат
много бързи, следователно генетичните промени не са отговорни за чо-
вешката социология. Чарлз Ламсън (Charles Lumsden) и Уилсън се зани-
мават с този и други проблеми в книга, озаглавена: „Гени, ум и култура”
(„Genes, Mind, and Culture”).30 Предложеното математическо решение в
книгата не отговаря на одобрението. Дори Мейнард Смит, който подкрепя
социобиологията - след задълбочено проучване, не може да подкрепи да-
дените модели.31

Основен проблем при социобиологията е нейното желание да отговори
на голямо разнообразие от въпроси въз основа на много ограничени
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данни. Луонтин изразява загрижеността си в едно интервю: „Ако седна
и напиша теория за това как цялата човешка култура се обяснява с био-
логията, имам да науча и работя много върху епистемологичната основа,
имам предвид, фантастично много ... тези момчета просто са скочили в
един наивен и вулгарен вид биологично обяснение на света и послед-
ствието е неуспех. Това е провал в системата за обяснение, защото те не
са си свършили домашната работа ... евтино!”32 Философът Майкъл Русе
/Michael Ruse/ от Държавния университет в Флорида (Florida State Uni-
versity),  изразява подобни опасения за работата на архитектите на социо-
биологията: „Те изпреварват своите доказателства, а след това се поздрав-
яват за добре свършената трудна емпирична работа. И приемат да не раз-
решат ни най-малко противопоставяне по пътя си. Честно казано, те ре-
шават да не допускат огромното количество опровержения, да стои на
пътя им.”33 Русе отбелязва, че критиците са необичайно остри.

Философът на науката Филип Китчер (Philip Kitcher) от Колумбийския
университет, отразява по-нататъшните си опасения относно социобио-
логията, като коментира, че: „амбициозните твърдения, привличащи тол-
кова голямо обществено внимание, почиват на слаб анализ и незначи-
телни аргументи” и „социобиолозите изглежда слизат до диви спекула-
ции, точно там където трябва да бъдат най-внимателни”. Освен това той
конкретно сравнява социобиологията на Уилсън със стълба, която „се раз-
пада на всяко стъпало.”34 Три десетилетия по-късно, хода, който объркава
социобиолозите по света, е, че Уилсън, който се смята за „Баща на со-
циобиологията”, отхвърля родовата селекция като обяснение за алтру-
изма, поне в социални насекоми като пчелите.35 Той подкрепя модел на
предварителна генетична гъвкавост и един краен скок в алтруизма. Както
се очаква, Доукинс и другите напълно не са съгласни с тази голяма реви-
зирана позиция.

Нашият специален интерес е, че дебатът за социобиологията илюс-
трира какво се случва, когато изключителното и понякога елитарно на-
учно отношение, насърчава усилията да се приложи науката към всичко,
като се движат свободно в области, където тя не е предоставила значи-
телни доказателства или валидни отговори. Тук науката може да доживее
нещастен провал.

Въпреки своята много слаба научна подкрепа, социобиологията не е
напълно мъртва. Книги като „Триумфът на социобиологията” (The Tri-
umph of Sociobiology)36 се опитват да спасят концепцията, но книгата се
характеризира като „разочароващо плитък анализ”, „книга, която изпол-
зва временната тактика за характеризиране на критиците с най-крайни
термини.”37 Социобиологията има известно подобрение през годините,
като разглежда и обсъжда някои от критиките и все още е популярна сред
част от биолозите, но далеч от потвърждаването на по-голяма част от
твърденията си, някои от които изглеждат категорично погрешни. Напри-
мер, помислете за една от завладяващите икони на социобиологията, за
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сурикатите, споменати по-рано, които са такива модели на кооперативно
поведение и повдигат въпроса за подбора на роднини. Те живеят в групи,
които обикновено включват генетично несвързани „имигранти”, които са
посетители на нормалното доминантно семейство на групата. Тези нес-
вързани сурикати участват твърде често, като наблюдатели/охрана/ на
групата и като детегледачи за новото потомство. Тъй като те не са свър-
зани, тяхното алтруистично поведение не може да бъде резултат от прин-
ципа за подбор на родителите в социобиологията.38 Тези данни
предизвикват обяснението на еволюцията за алтруизма в тези видове ор-
ганизми, като начин за защита на собствения вид гени.

Битките отшумяват, а нова подобна концепция, наречена еволюционна
психология, е заменила традиционната социобиология, що се отнася до
изследването на човечеството. Това всъщност е старо вино в нови бу-
тилки. Еволюционната психология все още набляга, че гените са отго-
ворни за почти всичко, включително и религията,39 но интересът е
насочен повече към това, което кара ума да функционира така, както го
прави. Значителен брой нови книги популяризират тази  идея.40 Сред тях
е „Моралното животно” (The Moral Animal) на Робърт Райт (Robert
Wright), която книга в продължение на две години е включвана в списъка
на бестселърите на списание  „The New York Times ”, което е пример за
популярността на еволюционната психология. Райт говори за нас хората,
като: „вид със съвест и съчувствие и дори любов, всичко в крайна сметка,
основано в генетичния собствен интерес”.41 Противоположните възгледи,
наблягащи на ограниченията, се появяват в книги като „Уви, слаб Дарвин:
Аргументи срещу еволюционната психология” (Alas, Poor Darwin: Argu-
ments Against Evolutionary Psychology”),42 редактирани от социолога на
науката Хилари Роуз (Hilary Rose) и невробиолога Стивън Роуз (Steven
Rose). Тази книга включва и една глава, която е написал Стивън Дж. Гулд,
който повдига въпроси за традиционния дарвинизъм и неговата неадек-
ватност при обяснението на културните промени. Докато Гулд агресивно
одобрява еволюцията, той не подкрепя простия традиционен сценарий.

Имаме ли силата на избор?
Всички сме наясно, че можем да изберем да дадем пари на армията,

която ни спасява, да нарисуваме къща в пурпурно, да откраднем кола и
да ритнем умиращо куче. Можем да изберем тези неща, защото имаме
свободна воля. Повечето хора вярват, че имаме свобода да избираме, но
някои наричани детерминисти не го правят.43 Те не вярват, че има такова
нещо като свободна воля и мислят, че действията ни са причинени изцяло
от чисто механични фактори като нашите гени или нашата околна среда.
Това ни води в пламтящия конфликт, който стои зад дебата за социобио-
логията и еволюционната психология. Ние сме само машини, отговарящи
на нашите гени и околната среда, като по този начин не носим отговор-
ност за нашите действия или имаме силата да избираме, кое е правилно
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или грешно, и по този начин сме отговорни за нашите действия? Без сво-
бодна воля няма вина. С това са свързани въпросите дали има абсолютни
морални ценности, добро и зло и т.н.

По принцип съдилищата по света основно определят свободната воля,
а лицата са отговорни за действията си. Ако решите да „извършите пре-
стъпление”, се очаква да отидете в затвора. Но не е ли възможно гените
да контролират нашата дейност? Еволюционната психология, която се
превръща във важен компонент на последните поведенчески дискусии,
би предположила точно това. Аз се държа по този начин, защото е в моите
гени. Акцентът на такова мислене излиза неотдавна в книгата „Естест-
вена история на изнасилването; Биологични основи на сексуалната при-
нуда” (A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion”).44

Според авторите изнасилването е еволюционна адаптация, която позво-
лява на неуспелите мъже да разпространяват гените си. Те подкрепят своя
аргумент, като използват примери за това, което се счита за принудителен
секс сред животните. Този аргумент е доста отдалечен от последиците за
човечеството, но илюстрира как, в опит да се обясни всичко в един из-
ключителен натурализъм, трябва да се прибегне до някои свободни ана-
логии. Той също така илюстрира нарастващо увеличение на оправданията
за анормално поведение, което като че ли прониква в обществото през
последните няколко десетилетия.

Може да се твърди, че гените са отговорни за определени поведен-
чески модели, а понякога случаят е точно такъв. Например изглежда, че
алкохолизмът има генетичен компонент, но това не означава, че ако някой
има алкохолни тенденции, няма друг избор освен да стане алкохолик. Ми-
лиони успешни членове на „Анонимните алкохолици” (Alcoholics Ano-
nymous) свидетелстват, че това не е така, те са избрали и използват волята
си да не бъдат алкохолици. Съществуват и други по-съкрушителни на-
следствени аномалии, които ограничават силата на избор, но това са из-
ключения. Интересът ни тук е към нормалните човешки същества и как
те избират да използват волята си.

Не само нашата свобода на избор се оспорва от предполагаемата сила
на гените. Както предполага социобиологията, нашите чувства на любов
и загриженост за другите всъщност не са такива. Това са само егоистични
мотиви, които изглеждат сантиментално алтруистични. Всичките ни дей-
ствия са само под влиянието на тези егоистични гени. Изводът е, че ние
не сме наистина добри и щедри или загрижени за другите, а просто сме
егоисти. Философът Майкъл Гиселин (Michael Ghiselin) от Калифорний-
ската академия на науките (California Academy of Sciences), ни дава при-
мер за това колко широко разпространено е този вид мислене, като
коментира: „Няма и намек за истинска благотворителност, който да под-
обри визията ни за обществото, след като сантиментализмът бъде отстра-
нен. Това, което минава за сътрудничество, се оказва смесица от опор-
тюнизъм и експлоатация. Импулсите, които водят едно животно да се
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жертва за друго, се оказва, че имат за крайна цел да се възползват над
една трета, а действията „за добро” на едно общество се оказват изпъл-
нени в ущърб на останалите. Когато е в негов собствен интерес е разумно
да се очаква,че всеки организъм може да помогне на ближните си. И ако
няма алтернатива, той се подчинява на игото на обществото. И все пак,
ако му се даде шанс да действа в свой собствен интерес, нищо друго
освен целесъобразност ще го възпира от брутализиране, от осакатяване,
от убийство: на брат му, неговият партньор, неговият родител или детето
му. Изтрийте „алтруист” и наблюдавайте „лицемерно” кръвотечение.”45

Реториката на този пасаж е изключително добра, но това не е случаят с
нейното фактическо удостоверяване. Наистина ли сме само безпомощни
жертви на обстоятелствата? Не може ли ние, с благородство на характера
и с твърди решения, да се издигнем над злото и да бъдем добри?

Еволюционистите използват няколко обяснения за наличието на сво-
бодна воля. Уилсън и Докинс признават съществуването й, но я обясняват
като нещо, програмирано от гените, която понякога може да преодолее
диктовката им. Както се очаква, този вид объркана аргументация е много
критикувана. Може ли да има едновременно определени и неопределени
резултати от определянето на гени? Защо да се опитате да комбинирате
такива отделни области като генетика и свободна воля? Може ли свобод-
ната воля наистина да бъде свободна, ако се определя от генетиката?
Някои еволюционисти просто отричат   съществуването на свободна воля.
Уилям Прован (William Provine), историк по биология в Университета
Корнел (Cornell University), просто заявява, че: „Свободната воля е най-
разрушителната идея, която някога сме изобретили.”46 Въпреки това по-
вечето от нас вярват, че нормалните хора имат свободата да избират и по
този начин сме отговорни за нашите действия.

Въпросът за съществуването на свободна воля е фундаментален фак-
тор, който драматично влияе на нашия мироглед. Дали ние, сме просто
безсмислени механични същества, с еволюционна психология, легити-
мираща всякакви анормални поведения? Или, от друга страна, наистина
ли имаме свободна воля и следователно, сме отговорни за нашите дей-
ствия? Към това може да се добави нашето нормално вродено чувство за
правилно и погрешно, за морална почтеност и неморалност, за справед-
ливост и несправедливост, за доброта и егоизъм. Съществуването на тези
атрибути, сочи, че всичко е реалност извън генно-ограничената еволю-
ционна психология, а също и извън обикновените научни интерпретации.
Реалността изглежда много повече от това, което позволява ограниченото
материалистично научно тълкуване. Това повдига сериозния въпрос дали
има Бог, който създава всички тези възприятия, които дават смисъл и цел
на съществуването, както и за всяка отговорност към такова Същество.
Степента на отговорност може да зависи от това, какъв Бог вие постули-
рате. В библейски контекст реакцията на християнина на благоденстващ
и прощаващ Бог не е натоварена с бреме.
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Вярно е, че някои учени като Гулд и известният учен-писател Олдъс
Хъксли (Aldous Huxley), които са избрали една безсмислена вселена, го-
ворят за „максималната свобода” и „освобождението”, които предвиждат
подобно решение.47 Все пак е интересно, че повечето учени, които не вяр-
ват в Бога или свободната воля и други особености на ума, не се държат
просто като животни, за да се уверят, че техните егоистични гени са пред-
адени на колкото се може повече потомци. Тези учени почти винаги са
справедливи, честни и имат усещане за морални ценности. Те са дос-
тойни човешки същества и като такива свидетелстват, че реалността има
аспекти, които са извън техните прости материалистични научни обяс-
нения. Нашата свобода на избор и чувство за морални ценности са силни
доказателства за реалност над прости механични научни интерпретации.
Има смисъл нашето съществуване и това значение е далеч отвъд генното
ниво.

Едно скорошно шоу: научни войни
„По този начин става все по-очевидно, че физическата „реалност”, не

по-малко от социалната „реалност”, е най-отдолу на социалната и езикова
конструкция; че научното „познание”, далеч не е обективно, защото
отразява и кодира доминиращите идеологии и властовите отношения на
културата, която го е създала; че истинските твърдения на науката по
своята същност са теоретични и самостоятелно  референтни.”48 Предход-
ния цитат звучи наистина впечатляващо и е съпричастен към културното
тълкуване на науката, но той изобщо не е написан заради това.  Написан
е, за да заблуди социолозите да публикуват нещо, за което не знаят много
и това работи! Цитатът е от перото на Алън Сокал (Alan Sokal), теоре-
тичен физик в университета в Ню Йорк (New York University), който
написва впечатляваща статия озаглавена: „Преминаването на границите:
Към трансформативна херменевтика на квантовата гравитация” (Tran-
sgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum
Gravity”). Статията имаща помирителен тон, е силно документирана и
украсена с много цитати от водещи световни мислители. Тя също така
включва редица грешки, които са очевидни за специалистите в областта
на физиката. Сокал се представя като, като човек с леви, политически и
културни убеждения пред редакторите на „Social Text”, което е водещо
списание за културни изследвания. Той ги моли да публикуват статията
и те го правят. В същото време, в друго списание, „Lingua Franca”, той
обявява, че статията е измама, предназначена да покаже как политичес-
ката ни позиция определя какво се публикува, независимо от точността.
Редакторите на „Social Text” , които е трябвало да проверят статията за
научни грешки, смятат, че са измамени. Историята на измамата е на първа
страница на „The New York Times”, а обществените медии имат възмож-
ност да критикуват практиката на учените, но това въобще не е първона-
чалното намерение на тази игра.49
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Случващото се, което става известно като „научни войни”, е продълже-
ние на една вековна битка между „Двете култури” - хуманитарните нау-
ки, които се занимават с културни изследвания от една страна и науката,
занимаваща се с проучването на природата от друга. През последното
десетилетие „научните войни” са конфликт между крайния постмодер-
низъм, заедно със социалния конструктивизъм от една страна и науката
от друга. Науката набляга на фактите и причините. Постмодернизмът
отрича обективно познание и не приема стандарти за универсална
стойност. Конструктивизмът предполага, че заключенията на науката и
на всички други изследвания са социално определени и следователно, тя
не е по-добра от научните изследвания в хуманитарните науки. Дори
математиката и логиката се считат за социални конструкции. Науката е
само една от многото системи за вярвания. Научните „факти” са само
социалните конструкции на учените. Този нов подход към науката отваря
една нова област на разследване за конструктивистите и възможността е
преследвана с плам от тях. Грешките в науката са били надлежно
отбелязани, а виждането на Кун50 за нея, като преследване на парадигми,
които се променят от време на време, е помогнало да се отхвърли
възгледа, че науката е стабилен и добре обоснован път към истината.
Конструктивистите обявяват науката за обикновена политическа игра. За
съжаление, тя често е най-големия враг за себе си. Изключителността и
арогантността й спомагат за запалването на пожарите в битката.

Някои учени не са доволни да видят, че други извън клуба, оценяват
тяхната работата и омаловажават безупречното възприемане на науката,
на коите те държат и са им толкова скъпи. Други са загрижени за загубата
на обективността в обществото като цяло, в случай, че науката декларира
предимно куп от обикновени мнения. Книгите и конференциите на
учените започват да се занимават с проблема. Най-голяма публичност на
този конфликт е книга, която е издадена през ноември 1994 г. и е озаг-
лавена „Повече суеверие: Академичната левица и нейните кавги с
науката” (Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels With Sci-
ence”)51 „Академичната левица” в заглавието се отнася до конструктивис-
тите и постмодернистите, които атакуват науката. Автори на тази книга
са биолога, Пол Р. Грос (Paul R. Gross) и математика Норман Левит (Nor-
man Levitt), тя е полемика, която опустошава значителна част от аргумен-
тацията, използвана срещу науката, и говори за „особената амалгама на
невежеството и враждебността”52 на критиците на науката. Чрез задълбо-
чено проучване и оценка авторите дават голям брой примери за грешки,
направени от онези, които критикуват науката, но дори не я разбират. В
някои от аргументите се позовават на същите логически конструкти-
вистични и постмодернистични методи, които използват срещу науката,
но сега се обръщат срещу тях. Случаят със Sokal Hoax, случил се две
години по-късно, е просто още един аргумент, който учените използват,
за да подчертаят превъзходството на науката. От друга страна,
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конструктивистите посочват, че тази измама е изолиран инцидент и тя е
само една точка за данни. Така че битката продължава.53

„Научните войни” подчертават дълбоката и постоянна неудовлетворе-
ност, която много хора чувстват спрямо елитарната наука, това също така
илюстрира охулването и арогантността в някои от интелектуалните
схватки на човечеството. Докато науката има значителни предимства и
изглежда, че е спечелила последните ожесточени свади, няма причина да
мислим, че конфликтът между нея и останалата част от културата е
решен. Причините за конфликтите са сложни, но изглежда очевидно, че
самостоятелността и изключителността на науката ще продължат да
бъдат нападани от няколко гледни точки. Освен това, докато светската
наука не може да даде по-задоволителни отговори на нашите дълбоки въ-
проси, като за нашето съзнание и нашата причина за съществуване, из-
ключителната наука ще продължава да бъде атакувана.

Заключителни коментари
До къде води всичко това? Има ли светлина в края на тунела? Науката

сега е склонна да изключва онези области, които не са в нейното мате-
риалистично меню. Елитизмът е очевиден, когато науката се движи в об-
ласти като социобиологията и се опитва да отговори научно, извън
нейната област на експертиза. Факторите на човешкото поведение като
алтруизма и религията се приписват на механистични фактори като гени.
Тогава академичната левица влиза в разгорещени спорове и обвинява на-
уката, че е просто една социална конструкция. Картината е сложна, но
някои важни изводи са започнали да се появяват. Благодарение на всичко
това имаме и някои надеждни научни данни, които ни помогат в нашето
мислене.

Целта е да се намери истината, или с други думи, реалността или ак-
туалността. Постмодерният модел на мислене на някои социолози, който
подсказва, че всичко е относително и че няма абсолюти, не е решение.
Това мислене води повече към скептицизъм, отколкото към истината,
която търсим. Освен това е трудно да приемем сериозно предпоставка
като постмодернизма, която предполага, че нищо не е обективно вярно.
Това би означавало, че предпоставката за постмодернизма също не е обек-
тивна истина.54 Най-доброто решение е да се направят правилните заклю-
чения, въз основа на най-точните налични данни и да бъдем отворени
към всички възможности и ревизии, тъй като се предоставя нова инфор-
мация. Различните страни в тази битка, могат да спечелят от това, че не
са толкова изключителни и си признаят, че има стойност и извън тяхната
област.

Науката е твърде ексклузивна, избягвайки някои важни сфери на раз-
следване, като същевременно позволява на доминиращите парадигми да
определят какво се счита за вярно. Това понякога я води до неприятности,
какъвто е случаят с пренебрегването на смъртните случаи, причинени от
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микроорганизми или големи катастрофи.55 От друга страна, трябва да се
отбележи в перспектива, че науката има и много добро в себе си. Когато
чета философски, социологически, психологически и разнообразни тео-
логични мнения, липсата на данни и изобилието от предположения често
ме разочароват. Моето обучение като учен може да отклони мнение ми,
но аз винаги се радвам да се върна към науката, където има някои ясни
твърди факти от природата, от които може да се започне. Това е особено
видно в случая с физическите науки, като физиката и химията, където от-
криваме и някои от най-силните доказателства за Бог. Биологията е по-
сложна и често заключенията са по-трудни. В психологията или соци-
ологията твърдите заключения са още по-трудни за постигане, защото
тези системи са изключително сложни и трудни за анализиране. В тези
области се занимаваме с човешкия ум, който не е толкова добре разбран.
Всички те обаче са достойни за внимателно разследване и уважение. Има
добро и лошо във всички тези области и ние трябва внимателно да се опи-
таме да разграничим едното от другото.

Науката има редица проблеми, един от основните е, че учените са пре-
калено фокусирани върху успеха на науката и има някои учени, които
няма да се поколебаят да ви кажат колко успешна е тя. Това е особено
вярно, когато учените твърдят, че науката може да отговори на почти
всичко. Докато част от това е нормално човешко поведение и всички
трябва да се опитаме да го разберем, все пак никога не трябва да забра-
вяме, че в някои области не е необходимо да интерпретираме успеха на
науката, като универсално превъзходство и лиценз за изключителност.
Социалнобиологичната битка ни учи, че в някои области науката просто
не може да предостави приемливи приноси. Тя трябва да се научи да от-
дава дължимо уважение на онези области на реалността, които са извън
нейния опит. Пример за това е нашата свободна воля. Науката се основава
на причина и следствие. Свободната воля, която мислим, че притежаваме,
няма причина и ефект. Ако беше така, тогава тя няма да е свободна. Сво-
бодната воля е пример за една от тези реалности извън научната обаст,
които науката трябва да уважава.

В обобщение, науката не е толкова лоша, колкото смятат някои социо-
лози, и не е толкова добра, колкото много учени мислят, че е. За съжале-
ние тя е твърде ексклузивна и елитарна. Много често, учените пред-
виждат в наука, тъй като този непристъпен замък се издига високо над
равнината на невежеството. В действителност, науката е по-скоро една
важна къща сред други къщи, като история, изкуство и религия, всички
със своите силни и слаби страни. Всички къщи са важни в търсенето на
истината. Проблемът с науката е, че твърде много учени от науката са
спуснали завесите и не могат да видят църквата, която е точно в съ-
седство.
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Добрата част от науката
Две млади момичета са изправени пред това да преживеят трагедия,

свързана с опасността от микробите, които се крият навсякъде около нас.
Те имат проблем като известното „момче в мехур”, което в продължение
на 12 години преживява нещастието да живее в пластмасов „мехур”,
който предпазва от микроби. Много деца с тази страшна болест не праз-
нуват първия си рожден ден. Тези клетници имат дефектен ген, който на-
рушава функцията на белите кръвни клетки, които се борят с микробите.
За щастие на двете млади момичета, чудесата на генното инженерство
идват на помощ. Някои от клетките им са отстранени и генетично про-
менени, за да осигурят правилния ген, който обратно се връща в тях, къ-
дето нараства и дава необходимата съпротива. Още един научен триумф!
Но това не са прости процедури и този тип генна терапия има своите про-
блеми. Понякога вирусът, който се използва за трансфер на гена, може да
причини усложнения, но учените не се отказват. Новите подходи включ-
ват опит за промяна на вирусите, директно прехвърляне на гени и възста-
новяването им, като се използват коригиращите и редактиращите системи
на клетките, които споменахме по-рано.2

Използвайки генетичното инженерство, учените са успели да проме-
нят ДНК-то на редица организми, така че те да правят повече това, което
ние искаме да правят. Генетично променените микроби могат да произ-
веждат ваксини, хормони като инсулин, който контролира захарния ме-
таболизъм и интерферон, който подобрява устойчивостта към вирусни
инфекции. Успяваме да развием по-големи прасета и мишки, както и
крави, които произвеждат повече мляко. Много растения са променени,
включително новият златен ориз, който произвежда прекурсора на вита-
мин А. Направили сме плодове, които запазват свежестта си по-дълго и
памучни растения, които имат токсин, заимстван от микроб, който ги
прави устойчиви на нападения. Разбира се, има огромен страх, че някои
от тези нови видове организми могат да причинят универсална биоло-
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Обобщение

„Значението на живота се състои 
в това, ченяма смисъл да казваме, 

че животът няма смисъл.”1

Нийлс Бор, физик



гична катастрофа от силни инфекции или неконтролируемо възпроиз-
водство. Това е дълбока загриженост, която не може лесно да бъде от-
хвърлена и илюстрира потенциалната сила на науката.

Когато историята запечатва великите постижения на двадесет и първи
век, без съмнение ще включи картографирането на повече от три мили-
арда ДНК бази, открити в генетичната формула на човека. В човешките
същества са открити около тридесет хиляди гена и вероятно много други,
които изпълняват различни функции. Например, поне осем от тях са свър-
зани с биологичния ни часовник, който регулира нашите хормони, тем-
пература и сън. Клонирането на бозайниците е друго впечатляващо
постижение, ние обаче само клонираме физическото тяло на тези орга-
низми. Досега науката не е направила нищо за клонирането на нашите
мистериозни умове.

Впечатляващите постижения на науката изобщо не се ограничават до
генното инженерство. Почти навсякъде, където се обърнем, виждаме до-
казателства за нейните успехи, които заедно с невероятния технологичен
напредък заплашват да ни накарат да се чувстваме незначителелни.
Трябва само да споменем термини като компютър, телескоп на „Хъбъл”
или „Марс Роувър”, за да разберем, че науката е едно от най-големите,
ако не и най-успешното, човешко предприятие. Не е нужно да отделяме
повече време за това. В много области науката е изключително успешна.
В последните две глави дадохме примери, за това как науката следва за-
творени парадигми и може да бъде извънредна. Когато разглеждаме об-
щата картина, ние също трябва да държим в перспектива добрите аспекти
на науката, като например многобройните й очарователни и полезни от-
крития. Успехите на науката са легендарни и е трудно да се намери някой,
който да не мисли, че тя като цяло е нещо добро.

Къде е Бог? И защо има толкова много страдания?
Присъствах на една голяма сбирка на секуларистите, по време на която

един оратор обяви, че всички присъстващи, които желаят да се помолят
на Бога по време на неговото двайсетминутно изказване, ще израстнат с
шест сантиметра.3 Естествено, това не се случи. Къде е Бог? Това е малко
като така наречената „Dial-a-mody” за атеистите – „да набереш  номер,
на който никой не отговаря”! Светските учени често повдигат два въпроса
за Бога: Къде е Той? И как Бог, особено благочестивият Бог от Библията,
би позволил толкова много страдания в природата? Това са истински се-
риозни опасения, особено свързани с Божия въпрос.

Докато има много доказателства, които сочат към един интелигентен
дизайнер Бог, понякога при обсъждането на тези въпроси възникват пи-
тания, кой е проектирал самия дизайнер и какво се случва преди да за-
почне създаването? Свети Августин има отговор за това. В началото, Бог
е подготвил ад за хората, които задават такива въпроси! Въпросът за това,
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кой е създал Твореца, е донякъде невалиден, просто защото ако някой е
проектирал него, то самият Творец не е истинският дизайнер на всичко и
някой трябва да го е създал и т.н., до безкрайност. Това може да означава,
че ако не знаем кой е проектирал Твореца или откъде е дошъл Бог, нашата
информация е очевидна и може да няма дизайнер изобщо. Но това може
лесно да се балансира, като се попита откъде идва Вселената? В контекста
на усложняване на концепции като връзката между времето и простран-
ството, както илюстрират идеите на Айнщайн за относителността,4 на-
шите общи въпроси за природата и времето на крайните начала може да
са безсмислени.

Въпросът защо има нещо, а не нищо, е много реален. Нито науката,
нито теологията не са дали добри отговори за крайния произход. Все пак
всички сме сигурни, че нещо съществува. Нашето невежество би тряб-
вало да създаде здравословна доза смирение, като се има предвид колко
неадекватни са нашите знания.

Въпросите: Къде е Бог? или Откъде идва Вселената?, са реални, но
въобще не са едни и същи с въпроса относно това дали Бог или Вселената
изобщо съществуват. Само защото не знаем откъде идва Бог или Вселе-
ната, не означава, че те не съществуват! Напълно сме готови да приемем
наличието на много неща, въпреки че не знаем как са се появили. Ако ог-
ромен крокодил ни преследва, ние сме готови да признаем съществува-
нето му много преди да знаем как, защо, или откъде идва. Също така в
природата можем да видим доказателства за дизайнер, въпреки че може
би не знаем как, защо, или откъде идва проектантът.

Не знаем къде е Бог. Въпреки този сериозен недостатък, тези, които
вярват, че съществува, са по-голяма част. Докато има разнообразни опред-
еления за Бога, изследването на Галъп от 1996 г. показва, че 96% от въз-
растните в Съединените щати вярват в Бога /5/, а религията е почти
универсален феномен по света. В запитването за Божието съществуване
трябва да имаме предвид, че липсата на доказателства не е същата като
доказателството за отсъствие. Въпреки че не можем да видим Бог, има
изобилие от убедителни доказателства, че Той съществува. Не е нужно
да виждаме Бога, за да вярваме в Неговата реалност. Ако на поляна в
гъста гора намерим добре подредена и озеленена градина, без плевели и
чисти лехи от цветя и зеленчуци, ние може да не виждаме градинаря, но
доказателствата са толкова убедителни, че сме сигурни, че той или тя съ-
ществуват. По същия начин, ако разгледаме останките от къща, която е
изгоряла от огън и видим изгорелите греди и покрив, овъглените и раз-
паднати вещи, ние сме сигурни, че е имало огън, въпреки че не сме го
видяли. Доказателствата са толкова убедителни, че не оставят никакво
съмнение.

Човек с право може да попита, ако има Бог, защо не прави себе си по-
видим? Нямаме много информация за това, но е привлекателно предпо-
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ложение, че Бог, в контекста на борбата между доброто и злото, се из-
олира, за да защити нашата свобода на избор. В тези противоречия сво-
бодата ни да избираме и справедливостта на Бога може да бъде
компрометирана, ако Бог доминира твърде много и по този начин мани-
пулира решенията. Грубата аналогия е: ако един баща седи в кухнята ден
и нощ, за да се увери, че децата няма да стигнат до кутията с лакомства,
тези деца няма да имат свобода на избор, дали да изядат бисквитките.
Освен това децата могат да бъдат лишени от възможността да се научат
на почтеност и да упражняват силата на характера, като не вземат от биск-
витите от буркана, защото това е правилното нещо, което трябва да на-
правят. Можем да научим много уроци на живота, ако сме по-независими,
отколкото ако сме постоянно под наблюдение. Такъв аргумент може да
не носи много голямо значение, ако имате чисто механистичен поглед
към света и не вярвате в някакво божество, но за други тази аргументация
може да бъде много важна. Ако Бог трябва да ни даде свободата да го
приемем или отхвърлим, Той може да остане извън сцената. Вероятно
има и редица други причини. По време на битката, войниците не винаги
разбират военния план.

Тогава идва въпроса за страданието. Как може един могъщ и мил Бог,
особено както е описан в Библията, да създаде свят с толкова много болка
и страдание? Редица учени и други смятат, че наличието на морално зло,
страх, болка и природни бедствия, като земетресения, които убиват хи-
ляди по едно време, оспорват идеята за добър и интелигентен създател
Бог. Към тези проблеми можем да добавим и акули, които ядат хората,
бебета с рак и ужасни паразити каквато е тенията. Въпреки че има убе-
дителни доказателства за интелигентен дизайн, не всичко е наред.

Много неща са написани за проблема със страданието и присъствието
на един добър създател Бог.6 Аз ще изброя няколко решения, но това са
само предложения:

а) Колкото и да е хубаво да няма болка или страх, без тях животът ни
може да бъде катастрофален. Болката и страхът от последствията са не-
обходими, за да не си навредим, например, като да изгорим ръцете си, до-
като работим с огън или около него.

б) За моралното зло, каквато е неправдата, не трябва да обвиняваме
Бога, когато имаме свобода на избор и ние можем да причиняваме зло.
Да упрекваме Бога за нашите грешни избори, е като да обвиним архи-
текта на къща, ако наемателите са я изгорили. Това е от съществено зна-
чение по въпроса за свободата, каквото е и питането за съществуването
на Бог, споменато по-горе. Истинската свобода на избор изисква морал-
ното зло да бъде позволено. Вместо човешки същества, Бог би могъл да
създаде само нечовешки същества, нещо подобно на маймуни, без сво-
бодата да правят морални избори, като по този начин изключват възмож-
ността за добро или зло, но такова съществуване изглежда провокативно
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и наистина скучно. За щастие, ние имаме свободата да правим морални
избори, но също така трябва да се изправим пред техните последици.

в) Някои предполагат, че страданието е полезно за развитието на мо-
рален характер. Това понякога се обяснява от предпоставката, че си спом-
няме придобитите добродетели по-добре от вродените. Опитът от стра-
данието, което изпитваме, ни помага да помним по-добре последствията
от злото.

г) Също така се предполага, че злото от природните бедствия може да
се обясни с това, че Бог, се отдалечава от създаденото от него и по този
начин позволява на природата да се развива. Докато в това заключение
може да има някаква истина, то не изглежда да отговаря на непосредст-
вения вид Бог, какъвто се очаква да бъде при много сложното създаване.

д) Създателят Бог може да извършва всякакви чудеса през цялото
време, за да предотврати страданието. Може би, ако Бог манипулира
твърде много природата и прави прекалено много чудеса, ние ще загубим
понятието за причината и следствието. Бедствията могат да ни напомнят,
че има рационалност, т.е. причина и следствие във Вселената. Ако тя не
е основно подредена, едва ли е възможно да има логическо мислене

е) Страданията, които наблюдаваме в организмите като инфекциозни
болести, рак и дори хищничество, могат да бъдат резултат от незначи-
телни биологични вариации, особено от вредни мутации, а не от специ-
фичния дизайн или замисъла на Бога. Те също могат да ни напомнят, че
живеем в рационална вселена, където причината и следствието са нещо
нормално.

Ние нямаме отговори на всички въпроси за страданието, което виж-
даме в природата в контекста на благоденстващия Бог. Има много неща,
които не знаем, но някой от данните по-горе, дават известни правдопод-
обни обяснения.

Някои предупреждения за науката
Има една апокрифна история за биолог, който става известен с това,

че може да тренира бълхи. Той кара бълхите да скачат и те послушно го
правят. Един ден, за да демонстрира на някои от приятелите си колко
добре е тренирал бълхите, той започна да издърпва един по един краката
на всяка тренировъчна бълха и после ги моли да скочат. Всеки път, добре
подготвените бълхи продължават да скачат, дори когато остават с по един
крак. Накрая той сваля и последния крак и моли бълхите да скочат, но
нищо не се случва. След това, биологът се обръща към приятелите си,
като отбелязва, че през годините е научил, че ако се вземат всички крака
от една бълха, тя вече не чува! Това е само едната интерпретация. Разбира
се, другата интерпретация е, че бълха не скача, защото няма крака. Това
илюстрира разликата между фактите и тълкуването. Това, че бълхата не
скача, когато няма крака, е факт. А това, че не може да чуе, е тълкуване.
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Едно от големите объркания, които имаме в науката, е, че твърде често
не се прави разлика между данните и интерпретацията. Тълкуването,
обаче може да бъде само мнение. За да разберем какво наистина се
случва, трябва постоянно да се опитваме да различаваме тези две
понятия.

Учените отдавна са наясно с този проблем и както споменахме по-горе,
терминът „историческа наука”7 се използва от тях, за да обозначат онези
области на науката, които са по-скоро субективни или интерпретативни.
Това са области, където удостоверяването е по-трудно, например не
можем да извършваме многократно експеримент, за да проверим своите
резултати. Оказва се, че много от тези по-спекулативни области на
науката се занимават с минали събития и те обикновено са по-трудни за
тестване, оттук и названието „исторически”. Области като космологията,
палеонтологията, еволюцията, сътворяването и физическата антрополо-
гия са повече на историческа страна. Освен това, имаме експериментални
науки, каквито са физиката, химията и някои аспекти на биологията, като
генното инженерство, където тестването може лесно да се повтори в
лаборатория. Когато се занимава с историческа наука, човек трябва да
бъде особено внимателен, за да прецени данните от интерпретацията и
не се намества в тълкуването на фактите.

Фактът, че науката е по-доминираща от парадигмата, е много свързан
с цялостната ни оценка по Божия въпрос. Парадигмите предполагат, че
съществува социологически компонент в науката и това поставя въпроса
за чистотата, обективността и откритостта, черти, които някои учени
предпочитат да придават на своите дисциплини. Но когато вместо да
проявява индивидуално самостоятелно мислене, научната общност се
променя, като цяло от силна лоялност от една парадигма към друга,
какъвто е случаят с преместването на континентите, трудно е да не
повярваме, че има значителен социологически компонент в заключенията
на науката. Промените в парадигмите се тълкуват като прогрес, но това
се оспорва от факта, че понякога такава смяна се връща към стара
отхвърлена парадигма. Такъв беше случаят с по-ранните примери, които
дадохме за спонтанното възникване на живота и за геоложките катастро-
фи.8 Докато в тези случаи новата успоредна парадигма се различава в
някои детайли от старата отхвърлена, основният принцип остава същият
както в старата, така и в новата версия, поради което науката понякога се
връща обратно към отхвърлени интерпретации. При натрупването на
допълнителна научна информация, едва ли има съмнение, че науката
прогресира по-общ път към истината, но може да има и много странични
пътувания, някои от които по доста дълги, погрешни парадигматични
пътеки.

След като от десетилетия интензивно изучавах въпроса за произхода
и като надлежно зачитах всички научни усилия, които бяха изложени за
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демонстриране на еволюцията, ми се струва, че идеята, организмите сами
по себе си да са се развили и еволюирали от прости до сложни индивиди
е непреодолим научен проблем. Въпреки че мнозина приемат еволюци-
ята, данните, които подкрепят това, са трудни за намиране, докато опро-
вергаващите доказателства са от голямо значение.9 Освен това редица
учени поставят сериозни въпроси за еволюцията и пишат книги за това.10

Хастън Смит (Huston Smith), прочутият професор по философия в
университета в Сиракуза (Syracuse University), отразява някои от същите
проблеми. Говорейки за еволюцията, той заявява: „Нашата лична оценка
е, че никоя друга научна теория не оставя в съвременното съзнание
толкова много увереност с толкова малко пропорционални доказател-
ства.”11 Когато става въпрос за липса на доказателства, еволюцията е на
водеща позиция.

Усещаме завладяващата сила на една парадигма, когато виждаме колко
уверени са някои еволюционисти, въпреки липсата на доказателства. Дъг-
лас Футуйма от Мичиганския университет (University of Michigan) и Дър-
жавния университет Стони Брук в Ню Йорк (State University of New York
at Stony Brook) е написал най-широко използвания учебник за еволю-
цията в Съединените щати. В тази книга той заявява, че: „еволюционните
биолози днес не се опитват да докажат реалността на еволюцията. Това
просто не се оспорва повече от век.”12 Когато науката проявява такова
уверено отношение, особено при наличието на толкова значими проти-
воречиви доказателства, тя се превръща от търсенето на истината в догма.
Еволюцията е симптом на една твърде уверена светска наука.

Както отбелязахме, науката има тенденция да се изолира. Томас
Хъксли (Thomas Huxley) веднъж заявява, че никой не може да бъде „ис-
тински син на Църквата и верен войник на науката”.13 Такова отношение
отразява тенденцията науката да бъде изключителна.14 Учените често за-
явяват, че науката и религията са отделни области. Можем да отделим
всякакви различни сфери на информация, като литература, икономика и
психология, но целенасоченото пренебрегване на някои от тях, както на-
уката твърде често се отнася към религията, може в крайна сметка да се
окаже незначително объркване по широкия път за намиране на истината.
Нашето търсене на обективна истина, реалност или окончателна истина,
както някои го наричат, трябва да включва възможно най-много инфор-
мация, особено когато се задават широки въпроси като този, за произхода
на всичко. Колкото повече възможности виждаме, толкова по-вероятно е
да се натъкнем на правилните обяснения.

За съжаление, тенденцията към изключителност и изолация в науката
е необичайно силна. Поради това понякога се случва, тя да предлага обяс-
нения, които са извън обхвата на нейните възможности, като например
произходът на живота, произтичащ от информацията в атомите или со-
циобиологията.15 Повечето учени са напълно наясно, че науката е мощна
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и нейната сила не е нещо, от което те вероятно ще се откажат. Всичко
това допринася за чувството на превъзходство, което има тенденция да
ограбва науката от други области на изследването, които също са част от
реалността. Фактът е, че прекаленият успех в науката става възпиращ за
намирането на истината. Учените имат право да се специализират в об-
ластта на науката, но те могат да изпитат трудности, ако не осъзнаят, че
един от недостатъците на специализацията е, че тя ограничава по-широ-
ката перспектива. Може да се мисли за нещо друго, освен за  тясната спе-
циализация.

Някои се чудят дали науката е честна, когато произволно изключва
Бога, но в същото време твърди, че знае истината по отношение на Съ-
творението. Въпреки, че в областта на науката се случват случайни или
умишлени измами, което е неразумно да игнорираме напълно, то е много
рядко и вероятно не е важен фактор в конфликта по въпроса за Бог. И не
е нужно да гледаме доста надалеч, за да открием много измамни дей-
ствия, извършени под знамето на религията или на Бога. Основният про-
блем в този конфликт не е умишлената измама, а това, което се нарича
самозаблуда, където учените са сигурни и честно мислят, че са прави, а
че останалите не са. Бог може да бъде изключен, защото в края на краи-
щата повечето учени се опитват да обясняват всичко без Него. Например,
самозаблудата изглежда очевидна, когато учените вярват, че определени
организми са живели стотици милиони години, преди да могат да ги на-
мерят във вкаменелостите,16 защото са сигурни, че са се развили от други
видове и знаят, че това ще отнеме много време.

Докато учените обикновено мислят, че са прави, историята ни учи, че
науката често е била погрешна в миналото. Самозаблудата не е просто
проблем на науката, тя е проблем за всички, но науката е по-уязвима по-
ради необикновения си успех. Тя може по-лесно да направи погрешни
заключения, мислейки, че са правилни. Учените трябва да обърнат повече
внимание на научните факти и по-малко да се съгласяват с други свои ко-
леги.

Секуларизъм в науката
Понастоящем науката обикновено претендира за строга натуралис-

тична позиция и Бог е изключен от тази картина. Научните гурута, като
Стивън Гулд, характеризират идеята за интелигентен дизайнер като „за-
блуда”, която е „исторически износена”.18 Няколко известни учени отбе-
лязват, че очевидният вид на дизайна в природата е илюзорен или че
трябва да се избягва. Джулиън Хъксли (Julian Huxley),  внукът на Томас
Хъксли, коментира, че: „Организмите са построени, сякаш са целенасо-
чено планирани ... и това е само видимата цел”.18 В Оксфордския универ-
ситет Ричард Доукинс в своята книга „Слепият часовникар” (The Blind
Watchmaker), твърди, че: „биологията е изучаване на сложни неща, които
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изглеждат така, сякаш са планирани с цел.”19 След това в останалата част
от книгата, той се опитва да докаже, че това не е така. Нобеловият лауреат
Франсис Крик (Francis Crick) предупреждава, че „биолозите непрекъс-
нато трябва да имат предвид, че това, което те виждат, не е било проек-
тирано, а по-скоро еволюирало.”20 Трудно е да не се заключи, че в момен-
та тук работи една светска програма и повече такива примери са дадени
в началото на последната глава. Всичко това показва, че тъй като науката
се практикува в настоящето, ние се занимаваме със затворена светска ма-
териалистическа философия, а не с открито научно търсене на истин-
ските обяснения за природата, като следваме данните независимо, накъде
ни водят. Факт е, че половин милион учени интерпретират природата без
Бога, докато само една шепа от тях, предизвикват огромни пристрастия
срещу Бога в научната литература. Всяко доказателство за Бог системно
се пренебрегва. Бог трябва да получи своя „ден в съда” на научната сцена.
Това трябва да се случи на всяка цена, особено, ако науката търси исти-
ната.

Докато идеята за някакво творчество получава повече внимание сега,
отколкото в миналото от учените, то често не е приветствано и някои ли-
дери на науката презират тази концепция. Това в края на краищата е но-
вата научна епоха, в която Бог не съществува или е без значение. Докато
повечето учени са интелигентни, любезни и отговорни, светската агре-
сивност не е мъртва. Изглежда, някои учени никога не се уморяват да се
оплакват от това, че Църквата е злоупотребила с „Галилео” за неортодок-
салното, но правилно вярване, че Земята се върти около Слънцето. Гали-
лео се превръща в икона на това, как науката е права, а Църквата не е и
това може да се отрази на вярата в Бога. Трябва да си много смел учен,
който би посмял днес да се позовава на каквото и да е божество, което е
активно в природата, въпреки че данните на науката много напомнят за
необходимостта да се обяснят точните настройки и сложности, които от-
криваме.21 В съвременните образователни институции тези учени, които
вярват в Бог, мълчат за това. Натискът от страна на колегите, неприязънта
към подигравките и страхът от уволнение, могат да бъдат предотвратени
при 40% от учените, които вярват в Бог, който отговаря на техните мо-
литви22 и да публикуват за Него. Социологът от университета във Вашин-
гтон (University of Washington) Родни Старк (Rodney Stark), посочва, че
„200 години продължава маркетинга и ако искате да бъдете научен човек,
трябва да запазите ума си свободен от оковите на религията”.23 Ако химик
проектира сложна органична молекула, това е наука, ако Бог прави съ-
щото, това не е наука!

Двата века на изключване на Бог са оставили в науката коварна светска
интелектуална матрица, която прониква в теориите, тълкуванията и дори
в речника. Хъбърт Йокий (Hubert Yockey), който е молекулярен биолог в
корпуса Бъркли на Калифорнийския университет, критикува убежде-
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нието на науката, че е ограничено, и потъпква използването на „оксимо-
рони (комбинация от противоречиви отношения)” като „химическата ево-
люция, примитивната супа ...и самоорганизацията и т.н...”,24 които създват
в съзнанието предубеждения, за това как е възникнал животът.

Днес, науката поставя въпроса: Как се е развил животът?, а не: „Жи-
вотът развил ли се е? Това обаче заобикаля решаващия въпрос за Бог.
Силният светски компонент в науката намалява изводите. Оказва се, че
науката, която се практикува днес, е странна комбинация от изследването
на природата и светската философия, която изключва Бог. Можеда се из-
ключи Бог по дефиниция, но това няма да работи много добре, ако Бог
съществува!

За съжаление, самоцензурата срещу Бога е толкова силна в съвремен-
ната наука. Когато водещи еволюционни биолози, като Ричард Доукинс
пишат книги, озаглавени „Божията заблуда” (The God Delusion),25 посла-
нието е ясно. Сциентизмът/Scientism/, както се нарича прекомерното до-
верие в науката, е много жив. Учените, които силно вярват в Бога, поня-
кога се изправят пред дилема, в която трябва да поддържат светска пози-
ция и по същество да се преструват, че са атеисти, за да бъдат приети от
научната общност и да публикуват в научни списания.26 При разследва-
нето на онези области на науката, които включват Божия въпрос, тяхната
интелектуална цялост може да бъде оспорена, тъй като те се оказват в си-
туация, в която трябва да живеят двойствен живот. Надяваме се, че тъй
като повечето доказателства за Бога се приемат, учените да могат сво-
бодно да изразят своите вярвания и да помогнат за освобождаването на
науката от светския затвор, който сама е създала за себе си.

Човек може основателно да попита, дали науката има право да се де-
финира като светско предприятие? Това със сигурност е така, но ако на-
истина го направи, трябва да се занимава само със светски въпроси. Това
може да бъде изключително трудно, защото за съжаление, знанието често
не се споделя в отделни раздели. Например, когато науката се опитва да
отговори на всичко в светски контекст, тя де факто отрича съществува-
нето на Бог и така се намесва в религиозните дела. Интелектуалното от-
деляне на различните дисциплини, като изкуство, религия или наука не
работи, когато се чудим откъде произлиза всичко.

Ако науката ще се дефинира като строго светска, тя трябва да избягва
всички области, в които може да се включи въпросът за Бог и да се въз-
държа да прави изявления за началото на повечето неща без достатъчно
доказателства. Науката трябва откровено да заяви, че е атеистична и е за-
творена за заключението, че Бог съществува. По-рано обаче посочихме
как Националната асоциация на преподавателите по биология, не желае
да заеме такава силна позиция.27 Еволюционистите често заявяват, че Съ-
творението не е наука, защото няма научен начин да се оцени чудо как-
вото е то, но този аргумент е слаб, когато от друга страна се пишат книги
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като „Учените се противопоставят на креационизма” (Scientists Confront
Creationism)28 и се опитват да оценят творението чрез науката. Могат ли
да съществуват и двата начина? Както се практикува понастоящем, де-
финицията на науката е неясна.

От друга гледна точка някои са склонни да гледат на учените, като на
група атеисти. Реалността е по-сложна от това. Има много видове учени
и само много малко от тях са шарлатани или враждебно настроени към
религията. Трябва да се има предвид, че част от причината, поради която
много учени не споменават Бог, често е, че техните експерименти, хипо-
тези и теории изобщо не са свързани с Божия въпрос. Учените искат да
се справят с това, което можем да наблюдаваме в природата. Това е в тях-
ната специалност и те се чувстват най-удобно в своето царство. Голяма
част от науката, като например химическите промени, които настъпват
при втвърдяване на цимента, могат да бъдат изучавани без да се засяга
въпроса за Бога. Последователните закони на природата посочват много
поучения, без да се позовават на пряко отношение към Него. Това обаче
не означава, че Бог не съществува, може просто да се тълкува, че той не
е толкова обикновен, колкото част от нашата наука. Въпросът за Бога идва
на фокус, когато задаваме по-трудни въпроси, като например, как при-
родните закони са дошли в такава корелативна структура, за да направят
възможна нашата Вселена или как започва животът.

Значителен брой учени свързват Бог с еволюцията. С този вид подход
може да  имаме налице полусветска научна позиция и също така Бог да
реши най-трудните проблеми на еволюцията, като произхода на живота
и Камбрийската експлозия. Предложени са различни идеи,29 но няма да
намерите такива, които са популяризирани в стандартните научни спи-
сания и учебници. Такива идеи не са съвместими с настоящия светски
идеализъм на науката. Освен това, в контекста на големите проблеми,
пред които еволюцията е изправена, ако имате Бог, който е активен в при-
родата, който решава тези проблеми, тогава няма нужда от общата теория
на еволюцията! След като веднъж, наистина позволим на Бога да излезе
на сцената, целият хоризонт се променя и много учени се противопоста-
вят на това. Включването на Бог означава, по някакъв начин, да се наруши
независимостта на науката.

Други учени избират да живеят в два различни свята едновременно,
по-конкретно в две различни философски области на реалността, едната
от които включва Бог и другата, която го изключва. Това може да е
удобно, но не е начин да се намери истината. Тя не може да си противо-
речи. Или има Бог, или няма такъв.

В обобщение, настоящата светска позиция на науката, въвежда сери-
озни пристрастия и не отразява убежденията на много учени, обаче, пред-
полага, че Бог се смята за ненаучен термин. Тази позиция е ограничен
възглед, който компрометира твърдението на науката за намиране на ис-
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ТАБЛИЦА 8.1.  НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА БОГ  КАТЕГОРИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

1. МАТЕРИЯ Защо веществото е организирано в субатомни частици, които следват
закони, позволяващи им да образуват над 100 елемента, които осигуряват материята
за Вселената, както и молекулите и химическите промени, необходими за живота?
Освен това  осигурява и светлината, така че да  можем да виждаме. Материята може
да бъде хаотична, беззаконна. Законите предполагат интелигентно планиране. Защо
масата на тези субатомни частици често са точно толкова, колкото е необходимо с
прецизност само една част от хилядната?  

2. СИЛА Много точната стойност и сфера на действие на четирите основни сили
във физиката са правилни, за да имаме Вселена, която е подходяща за съществува-
нето на живота. Силата на гравитацията, свързана с тази на електромагнитната сила,
трябва да бъде изключително прецизна, защото Слънцето няма да дава на Земята
точното количество топлина, от която се нуждаем. Такава прецизност прилича
много на дизайна на Бог.  

3. ЖИВОТ Най-простите живи организми са толкова сложни и комплексни, че не
изглежда възможно, те да са възникнали без интелигентно планиране. Сложностите
включват ДНК, протеини, рибозоми, биохимични пътища, генетичен код и способ-
ността да се възпроизвежда всичко това, включително система за корекция и пре-
даване при дублиране на ДНК.  

4. ОРГАНИ Във всички организми откриваме много системи с необратима слож-
ност. Те имат взаимозависими части, които не могат да функционират, докато не са
налице всички необходими елементи. Примери са механизмът за автоматично из-
лагане  на окото и автофокуса, както и нашият сложен мозък и т.н. Безполезните
отделни части от тези системи нямат еволюционна стойност на оцеляване,  което
изисква планиране от  интелигентен дизайнер.  

5. ВРЕМЕ  Предложените много дълги векове за Земята и Вселената са твърде
кратки, за да се приспособят към невероятните събития, предвидени за еволюцията.
Изчисленията показват, че пет милиарда години на Земята са милиарди пъти по -
кратки за средното време, необходимо за произвеждане на случайната молекула на
специфичния протеин. Видимо изглежда, че Бог е необходим.  

6. ВКАМЕНЕЛОСТИ През по-голямата част от еволюционното време почти няма
еволюция, а след това внезапно и към края, като това еволюционно време е  по-
малко от 2% , повечето от фосилните животински видове се появяват в Камбрий-
ската експлозия. Също така не намираме никакви значими техни предшественици,
малко преди това. Много други големи групи също се появяват внезапно, сякаш са
създадени. Еволюционистите предлагат само няколко междинни продукта, но ако
има еволюцията, фосилният запис трябва да бъде пълен с всички видове междинни
продукти, които се опитват да се развият.   

7. УМ Умът има характеристики, които науката трудно може да анализира и като
такива сочат към реалност отвъд натуралистичното ниво и към един трансценден-
тен Бог. Нашата свобода на избор, ако умът наистина е свободен, както повечето
хора са съгласни, е отвъд нормалните причинно - следствени  принципи на науката.
Други фактори, включват: нашето съзнание, а именно усещането, че съществуваме,
и нашето възприятие, че реалността има смисъл. Също така имаме чувство за
морал, любов и загриженост към другите. Няма да откриете повече от тези харак-
теристики на ума в обикновената материя.



тината. Например, ако Бог съществува, науката никога не може да Го на-
мери, стига Той да бъде изключен от обяснителното меню. В тази сфера
на изследване, науката вече не зачита академичната свобода и е загубила
своите акредитиви. Нека в науката данните на природата да говорят сами
по себе си, включително и възможността да има Бог. Според мен това би
било по-открит и по-добър научен подход.

Научни доказателства за Бог
Има много научни данни, които показват необходимостта от някакъв

вид проницателен интелект, за да се планира това, което е открито. Някои
може да смятат, че тук имаме историческа наука, която не е толкова обек-
тивна, колкото експерименталната наука, но това не е така. Повечето от
тези данни, като придобитите  с усилията на физиката и сложната био-
химия, принадлежат на наблюдаващия, експериментален и повтарящ се
вид наука. Тук имаме голямо предимство да се занимаваме с факти, а не
с измислици. Голяма част от тези доказателства сме обсъдили по-рано30

и няма да ги повтаряме тук, но да обобщим няколко акцента. Те са пока-
зани в Таблица 8.1.

1) Защо материята се е организирала със закони, които позволяват
взаимодействието на субатомни частици, като кварки, неутрони и про-
тони с много точни параметри, които улесняват формирането на най-
малко 100 вида елементи? Тези универсални детайли имат способността
да взаимодействат помежду си, като по този начин осигуряват материята
на вселената, молекулите и химическите промени, необходими за живота
и дават светлина, за да можем да виждаме. Не е необходимо материята
да съществува и определено не се нуждае от такива сложни закони, които
да контролират нейното съществуване. Това може да е само една смесица
от дезорганизирани хаотични елементи. Законите и регулирането на ма-
терията /това, което може да се види/, както се виждат в атомите и в тех-
ните части, предполагат, че те са създадени за целенасочена вселена.
Например, масата на протона трябва да е с точност до една част от хи-
лядната, за да има елементите, които образуват Вселената.

2) Сферата на действие и много точните стойности на константите на
четирите основни сили на физиката със сигурност не могат да се случат
случайно, въпреки че някои учени се опитват да кажат точно това. Без
тези прецизни характеристики няма да имаме обитаема вселена. Ако
стойността на електромагнитната сила или на гравитацията е различна
само с най-малкото количество, това би било катастрофално за нашето
Слънце. То ни дава точното количество светлина и топлина за много
дълго време. Ние не само сме на правилното разстояние от него, но ако
основните сили на физиката се променят само леко, слънцето и остана-
лата част от вселената ще се разпаднат за миг. Освен това предпочитаната
позиция на най-важния елемент въглерод в схемата на образуването на
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елементите, също изглежда като целенасочен план, който прави живота
възможен.

3) Произходът на живота е проблем, който най-много обърква подръж-
ниците на органичната еволюция. Науката не е в състояние да предостави
никакъв правдоподобен сценарий, за това как животът би могъл да въз-
никне от само себе си. Има спекулации, но те са незначителни, когато се
вземат предвид множеството необходими специални протеинови моле-
кули, произхода на сложната информация за ДНК, чудото на рибозомите,
сложните биохимични пътеки, системите за корекция и генетичния код.
И проблемът се влошава само, когато погледнете всички останали части
на клетката. И ако има живот, тогава всичко трябва да може да се възпро-
извежда, за да направи подобни организми. Как може всичко това да се
случи само по себе си? Със сигурност изглежда, че трябва да се включи
някакъв много интелигентен Творец.

4) Когато стигнем до напредналите живи организми, пред механис-
тичната интерпретация възникват повече нови проблеми. Само един сре-
ден човешки мозък има 100 милиарда нервни клетки, свързани с 400
хиляди километра нервни влакна, включващи 100 трилиона връзки. Както
е в случая с компютърните чипове, трябва да имате правилните връзки,
за правилната функция. Когато изучаваме напредналото око, не изглежда
така, сякаш би могло да еволюира. Това око има много сложни системи,
като интегрираната светлинно чувствителна биохимия на ретината, фун-
кциите за автоматично излагане и автофокус, състоящи се от много ком-
поненти, които няма да работят и няма да имат еволюционна стойност на
оцеляване до момента, когато са налице всички необходими части. Цвет-
ното виждане е друг пример за сложност, тъй като способността за отде-
ляне на различни цветове в ретината не би помогнала да се осигури
цветно зрение без мозъчен механизъм за анализ на различните цветове.
Трябва да присъстват и правилно да функционират специфични рецеп-
тори и анализатори, за да има системата стойност на оцеляване.

5) Докато времето е важен фактор за увеличаване на шансовете за не-
вероятни еволюционни събития, се оказва, че когато се оценява количест-
вено, вековете на времето, предложени за възрастта на Земята и
Вселената, са напълно неадекватни. Изчисленията показват, че във всички
океани на Земята тя ще отнеме средно 1023 години, за да произведе една
специфична белтъчна молекула от вече съществуващите аминокиселини.
Следователно, възрастта на Земята от пет милиарда години е 10.000 ми-
лиарда пъти по-кратко време. Освен това са необходими, най-малко сто-
тици различни видове протеинови молекули и много техни дубликати
само за най-простата форма на живот, за която знаем, а ДНК в тези форми
е много по-сложна от протеините, затова са ни необходими, мазнини /ли-
пиди/, въглехидрати и т.н.

207



6) Изглежда съществува малко развитие през първите 5/6-ти от ево-
люционното време. След това, когато погледнем вкаменелостите, се
оказва, че повечето изкопаеми животински филогенни редове се появяват
внезапно по времето на Камбрийска експлозия, която продължава по-
малко от два процента от това еволюционно време. Обичайната внезапна
поява на повечето от големите растителни и животински групи не пред-
полага, че някога е имало еволюция. Ако еволюцията наистина същест-
вува, можем да  очакваме солидна приемственост на всички видове
фосилни междинни продукти от различни форми, които се опитват да се
развиват, но еволюционистите предлагат само няколко междинни про-
дукта, които често показват различия само в части от организма и след-
ователно са доста съмнителни. Такива трудности изискват съществу-
ването на Творец.

7) Някои аспекти на нашите умове сочат към реалност над нормалните
механистични граници на науката. Тя има много малък успех в справя-
нето с тях, което показва, че те далеч надхвърлят простата причинно-
следствена система на науката. Такива фактори подсказват, че трансцен-
дентният Бог е отговорен за тях. Една от тези тайни е нашето съзнание и
чувството, че съществуваме. Материята, изглежда няма тази характерис-
тика. Друга е нашата сила на избор или свободна воля. Ако тя наистина
е свободна, както повечето са съгласни, тя е извън нормите на причино-
следствената връзка с науката. Тук е и нашето чувство за добро и зло,
което понякога се отразява в  усещането ни за справедливост и неспра-
ведливост. Възразяваме срещу несправедливостта и малтретирането на
слабите и бедните и това е в ярък контраст с еволюционната концепция
за конкуренцията и оцеляването на най-силните. Като човешки същества
имаме идеали и се противопоставяме на такова безмилостно поведение.
От друга страна, ако просто се развиваме, такова отношение и желание
биха били точно това, което трябва да оцелее. Откъде идват всички тези
по-високи характеристики на нашия ум? Изглежда, че има смисъл и доб-
рота в човечеството, спрямо това, което науката намира в материята, а
еволюцията не може да обясни.

Или има Бог, който е създал природата, или няма такъв. Когато разгле-
даме всички конкретни данни, изложени по-горе, като се започне от точ-
ността на силите на материята, сложността на живота до нашите мозъци
и умове, трябва да се признае, че има изобилие от значими доказателства,
които е много трудно да се обяснят, ако не вярвате в Бог. Научните факти,
налагат концепцията за съществуването на дизайнер.

Могат ли учените да пренебрегват научните 
доказателства за Бог?
Науката често предоставя данни, които учените не приемат. Примери

са дадени по-рано, като Земелвайс и микробите, които причиняват родил-
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ната треска, Мендел и принципите на наследствеността, Уегнер и него-
вата идея, че континентите се движат и Брец и неговите катастрофалните
тълкувания. Всички тези примери илюстрират как научната общност
може да се въздържа от грешни заключения въпреки доказателствата. Из-
обилни и убедителни доказателства сочат, че е необходим Бог –дизайнер,
но парадоксът е, защо учените не обявяват това?

Понастоящем учените всъщност са затворили вратата на всяко раз-
глеждане на Бога в науката. Както споменахме по-рано, това въобще не е
така, когато интелектуални гиганти като Кеплер, Бойл, Паскал, Галилео,
Линей и Нютон поставят основите на съвременната наука. Те откриват
принципите и законите, които Бог е създал. Настоящият светски етнос на
науката не отразява вярванията на пионерите в научната област, нито от-
разява убежденията на много настоящи учени. Има едно малко зрънце
истина в шегата, че много учени вярват в Бога, но само през уикендите,
когато отиват на църква! Спомнете си, че 40% от учените вярват в Бог,
който отговаря на техните молитви, 45% не, а 15% не са сигурни.31 В мо-
мента Бог не е модерен в науката. Вероятно най-добре можем да обясним
светската позиция на учените, като настроение или социологически фе-
номен и освен това няколко учени предполагат, че понякога еволюцията
може да приеме формата на религия.32 Фактът, че Бог е бил изключен от
науката в продължение на век и половина, без тя да е в състояние да даде
задоволителни отговори на основните въпроси за произхода, е дълбоко
обезпокоителен.

Ние обичаме да мислим, че нашите нови идеи са най-добри, че мина-
лото е погрешно и се чувстваме много по-превъзходно, ако можем да до-
кажем това. Но понякога миналото е правилно и старите изхвърлени
парадигми могат отново да бъдат приети като верни. Философът на на-
уката от ХХ век, Имре Лакатош, не изглежда толкова сигурен за превъз-
ходството на настоящето от миналото, когато коментира, че: „През
седемнадесети век са някои от първите версии на ръкописа, който се
явява самоанализ - или частна критика на група учени приятели - изклю-
чени на първо четене и изхвърлени в кофата за боклук. В нашата епоха
на експлозия на издавателската дейност, повечето хора нямат време да
четат своите ръкописи, а функцията на кошчетата за отпадъци вече е
поета от научните списания.”33 Не трябва просто да следваме сегашния
„климат на мнение” и няма причина да мислиме, че това, което се смята
за вярно днес, ще се счита за правилно в бъдеще, когато се появяват нови
идеи и информация. Ако историята е някакъв показател, много от нашите
идеи ще бъдат осмивани в бъдеще.

Основните начини на мислене на човечеството се променят драма-
тично. Алхимията и ловът на вещици са имали векове на господство. За
щастие тях вече ги няма. В античността интелектуалните лидери като
Сократ, Платон и Аристотел отдават голямо значение на процеса на мис-
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лене, как стигаме до истината, важността на разума и подчинението на
сетивата. Тогава в Западния свят през Средновековието има различен
набор от приоритети в интелектуалните занимания. Формата на мислене
през този период, известна като схоластика, обръща специално внимание
на логиката, граматиката, реториката, връзката на вярата с разума и ува-
жението към властта, особено към Аристотел. Сега отново имаме разли-
чен набор от приоритети, като научните идеи са много приети. Някои
социолози правят изключение, като смятат, че науката е преди всичко су-
бективно предприятие, формирано от капризите на учените. Независимо
от това, ние сме в една епоха на науката и нашата настояща интелектуална
матрица я благоприятства. Бих искал да предположа, че през целия този
лабиринт от човешки идеи, които идват и си отиват, все още съществуват
твърди факти, които да ни помогнат да останем на пътя към истината и
аз намирам, че научните данни, които сочат към Бог, са изобилни и така
убедителни. За щастие ние имаме някои солидни  опорни точки.

Въпросът не е само в битката между някаква еволюция и някакво тво-
рение, тази дискусия е само симптом на по-дълбоки проблеми: дали ес-
тествената /механистичната, материалистичната/ наука сама по себе си
може да осигури задоволителен мироглед. Това повдига сериозния въ-
прос, дали науката ни води по грешен път, като изключва Бог? Няма съм-
нение, че това е така. Днешният научен дух е поставил интелектуалеца в
грешна позиция, която не позволява на Бога да бъде на сцената и много
учени настояват, че не е там, въпреки убедителни доказателства за про-
тивното. Възниква друго сериозно питане, защо се случва това? Въпросът
за поведението на учените или на която и да е друга група човешки съ-
щества е прекалено сложен, за да се даде възможност за окончателен от-
говор, но някои предложения изглеждат определено значими. 

а) Една от причините, споменати по-горе, е, че науката е изучаване на
факти и обяснения за природата, а ученият се чувства повече у дома си с
природата, отколкото с мисълта за Бог. Това е валидно обяснение, но може
да бъде само малка причина за науката, която отхвърля Бога, защото уче-
ните имат всякакви спекулативни идеи.

Има редица наистина луди идеи в науката, които трябва да бъдат пре-
махнати, дълго преди да се мисли за елиминирането на Бога. Тяхното съ-
ществуване сочи сериозно пристрастие в текущия научен дух. Примери
за някои спекулативни идеи, които науката разглежда, споменахме по-
рано: сингулярността в началото на Големия взрив, когато не се прилагат
научните закони; множество вселени, за които няма валидни доказател-
ства; неразбираем антропичен космологичен принцип; информация в ато-
мите, която може да създаде живот или приемане на еволюцията на
организми, дълго преди те да бъдат намерени във фосилните записи.
Всички видове въображаеми идеи се възприемат сериозно и толеран-
тността към фантастичните „просто истории” /34/ в науката понякога е
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почти невероятна. Обаче, когато става въпрос за Бога, днес Той не е поз-
волен в научната картина. Учените могат да се чувстват по-приятно с фак-
тите от природата, но тъй като те правят много спекулации и теоретизират
отвъд тези данни, трябва да са готови също така да разгледат възмож-
ността за съществуването на Бог.

б) Второто предложение идва от много почитания философ на науката
от ХХ век Майкъл Полани (Michael Polanyi), който приписва секуларизма
на науката на прекомерно реагиране на ограниченията на средновеков-
ното мислене. Това мислене наистина може да бъде много ограничено.
По време на средновековието Бог би могъл да бъде смятан за причината
за всичко. Според някои идеи, Той създава мишките, за да ни научи да
съхраняваме храната и създава дървениците, за да не спим прекалено
много. Полани казва: „Тук виждам неприятности, където се оказва, че е
дълбоко вкоренено  несъгласие между науката и всички други култури.
Вярвам, че това разногласие първоначално е присъщо на освобождава-
щото въздействие на съвременната наука от средновековната мисъл и
едва по-късно става патологично. Науката се разбунтува срещу властта.
Тя отхвърля разсъжденията, основани на предпоставката от първите при-
чини в полза на обобщаващия опит. Нейната крайна цел е механистична
теория за Вселената.”36

Експанзията на науката, се премества твърде далеч и тя претърпява
тежък секуларизъм. Както посочихме по-рано,36 има друг поглед към по-
следните тенденции, далеч от прозрачната светска наука, но само вре-
мето ще покаже дали това е истинска тенденция или просто е много шум
за нищо.

в) Много учени смятат, че да се позволи на Бог да се приеме като фак-
тор е еквивалент на отказване от рационалност. Непредсказуемият Бог
не се вписва в принципа на причинно-следствената сила на науката. Този
аргумент обаче губи голяма част от значението си в контекста на добре
приетата теза, спомената по-рано,37 че науката се развива в Западния свят
поради рационалния вид на Бог на юдео-християнската традиция. Стра-
хът от ирационалността е оправдан, само ако постулирате едно ирацио-
нално божество.

г) Съществуват социологически проблеми. Някои учени се страхуват,
че ако признаят Бог като фактор, това ще насърчи религиозно-политичес-
кия фундаменталистически вид на поглъщане на обществото и това би
било много лошо за науката. Постоянният дебат относно  преподаването
за Сътворението, заедно с еволюцията в държавните училища на Съеди-
нените щати, няма да има така лесно край, докато се разглеждат тези со-
циологически проблеми.

д) Интелектуалната гордост на учените в науката може да бъде друг
фактор. Учените понякога имат основание да се гордеят с успеха на на-
уката, но авторитаризмът може да бъде силно заразен в условията на
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успех. Ние обичаме властта, но диктаторите, главните изпълнителни ди-
ректори, интелектуалните лидери, както и всички други видни хора, едва
ли могат да управляват своята власт с дискретност. Известното изявление
на британския историк Лорд Актън (Lord Acton) „Властта е силно корум-
пирана и абсолютната власт корумпира абсолютно”,38 твърде често е
вярно. Това не е специфичен проблем на учените, това е проблем за
всички, които имат значителна степен на успех. В науката, ако приемем,
че Бог е създал  природата, учените могат да почувстват, че губят контрол
над интелектуалната си форма и сила. Но постиженията на науката не са
толкова големи, че Бог може да се пренебрегне, особено когато, тя оставя
толкова много въпроси без отговор.

Гордостта и отвращението към Бога, които често виждаме в науката,
са в ярък контраст със смирението, предаността и уважението към Бога,
показани от гениите, които създадоха основите на съвременната наука.
Забелязахме това при Нютон,39 същото може да се види и в Кеплер, докато
той пише в молитвен контекст: „Ако съм примамил в дързост прекрасната
красота на Твоите творби или ако ми хареса славата сред хората, докато
напредвах в работата, предназначена за Твоята слава, любезно и милос-
тиво ми прости и най-накрая, благоволи да се случи това, че тези пости-
жения да доведат до слава и спасение на душите и никога не бъдат пречка.
Амин.”40 Няма много учени, които могат да твърдят, че са по-големи от
Кеплер или Нютон. Тези интелектуални гиганти илюстрират как науката
и Бог могат да работят заедно.

е) Фактори като личното его и свободата могат да попречат на разпоз-
наването на Бог, особено на този Бог, към когото човек може да се чувства
отговорен. Както е споменато в последната глава, някои водещи писатели
като Гулд и Хъксли се отнасят до „максималната свобода” и „освобож-
дението”, като дават становище за безсмислен свят, където няма Бог.

ж) Друга причина, поради която науката изключва Бога, е просто за-
щото това е съвременният „научен дух”, сегашната научна мода или па-
радигма на нашата епоха. Ако сте учен, това е начина, по който се очаква
да се държите и има самозвани пазители на науката, които няма да се по-
колебаят да ви известят, ако се отклоните от този режим. Независимо от
това, което казват фактите на природата, ако искате да се наречете учен,
по-добре не бива да допускате идеята за съществуването на Бог. Биологът
на Държавния университет в Канзас (Kansas State University) Скот Тод
(Scott Todd) коментира в списанието „Nature”: „Дори ако всички данни
сочат към интелигентен дизайнер, такава хипотеза е изключена от на-
уката, защото тя не е натуралистична.”41 Този вид наука е отношение, тя
е субективна светска философия и не позволява на човек да следва фак-
тите от природата, независимо накъде водят, и това е една грешна наука!
Такава тясна представа за науката би изключила Нютон и Кеплер от кад-
рите на учените, защото те включват Бога в някои от заключенията си за
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природата, но да се твърди, че Кеплер и Нютон не са учени, е богохулство.
Освен това, както е отбелязано в последната част на глава първа, редица
съвременни учени също обръщат сериозно внимание на един Бог, който
е активен в природата.

Нашите колективни тенденции, както и желание ни за одобрение, со-
циално оцеляване и успех, могат да накарат много учени да се съобразят
със светския модел на науката. Човек придобива малка представа за за-
творената кутия, в която сега са се затворили учените, тъй като теоретич-
ният физик Тони Ротман (Tony Rothman) коментира: „Когато видите реда
и красотата на Вселената и странните съвпадения на природата, е много
изкушаващо да направите скок от вярата спрямо науката към религията.
Сигурен съм, че много физици го желаят. Аз само бих искал да признаят
това.”42 Въпреки, че много учени вярват в Бог, да се разглежда Бог в на-
уката днес, просто не е „модерно”. Духът на религията трябва да се из-
бягва. Преобладава конформизма. Всички горепосочени предложения са
значителни, но ми се струва, че последните три са най-важни. Науката
изключва Бога главно поради лични и социологически фактори, свързани
с поведението на учените, а не поради научните факти.

В продължение на два века, докато съвременната наука се развива, Бог
е включен в обяснителното меню. Сега, въпреки факта, че много данни
сочат към Бог, той е изключен. Според мен науката направи най-голямата
си философска грешка преди век и половина, когато отхвърли Бог, като
обяснителен фактор в природата и се опита да разясни всичко по натура-
листичен /материалистичен, механистичен/ начин. Ако науката не беше
направила това, сега няма да се изправя пред непреодолимите проблеми
и невероятни възможности, които предизвикват настоящите интерпрета-
ции (Таблица 8.1). Науката е дом за Бога.

Синтез
Има ли някакъв смисъл живота? Съществуват ли хората просто така?

Дали ние сме случайност в природата? Светският британски философ
Бъртранд Ръсел (Bertrand Russell) е написал едно от най-значимите опи-
сания на безсмислеността: „Но още по-обезценен, по-безсмислен е све-
тът, който науката представя за нашата вяра. На фона на такъв свят,
нашите идеали отсега нататък трябва да намерят дом. Човекът е продукт
на причини, които нямат представа за целта си т.е.:  неговият произход,
неговият растеж, надеждите и страховете, любовта му и вярата му, са
само резултат от случайно насочване на атоми; че нито един огън, ника-
къв героизъм, нито интензивност на мисълта и усещането не могат да за-
пазят един индивидуален живот след смъртта; че цялата трудност на
вековете, цялата преданост, цялото вдъхновение, цялата яркост на човеш-
кия гений са предназначени да изчезнат при загиването на слънчевата
система и че целият храм на постиженията на човека неизбежно трябва
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да бъде затрупан с отломките на една унищожена вселена - всички тези
неща, ако не са съвсем неоспорими, все още са почти толкова сигурни,
че никаква философия, която се стреми да ги отхвърли, не може да се
надява да оцелее. Само в рамките на структурата на тези истини, само на
твърдата основа на непоколебимото отчаяние, оттук нататък може без-
опасно да се изгради жилището на душата.”43

Звучи доста мрачно! За щастие научните данни, които сочат към Бога
(Таблица 8.1), предизвикват „твърдата основа на отчаянието” на Ръсел,
освен това, е трудно да се каже, че животът е безсмислен и че няма сми-
съл това, което правим. Известният философ на Кеймбридж и Харвард
от двадесети век, Алфред Норт Уайтхед (Alfred North Whitehead), харак-
тиризира безсмислеността, докато шеговито казва: „Учените, които пре-
карват живота си с цел да докажат, че е безцелен, представляват инте-
ресен предмет на изследване.”44 Има реалност извън науката. Хюстън
Смит (Houston Smith), ясно посочва това, когато коментира, че: „Пред-
ставяйки начина, по който нещата съществуват, няма по-добро място за
изходна точка, от съвременната наука. Също така няма по-лошо място от
крайната точка.”45

В светската позиция на съвременната наука са без особено значение,
някои от най-дълбоките проблеми на живота като: какъв е смисълът на
живота ни, нашето съзнание, моралните ценности, нашата воля да вър-
шим добро или лошо и нашата любов и грижа към другите. Към това
можем да добавим и други тайни, като любопитство, креативност и спо-
собността ни да разбираме. Това са умения, които науката не намира в
обикновената материя и често игнорира, но ние всички осъзнаваме, че те
са част от реалността и част от това, което прави живота най-вече смис-
лен. Както илюстрира Хъбърт Йокий, човекът не е просто материя: „Ако
животът е само материален, тогава престъпленията на Хитлер, Сталин и
Мао Дзедун нямат никакво значение. Ако хората са само материя, не по-
лошо гори тон хора, отколкото да се изгори един тон въглища.”46 Франсис
Колинс (Francis Collins), който е директор на Националния изследовател-
ски институт за човешкия геном (National Human Genome Research Insti-
tute) и който е свързан с неотдавнашното картографиране на човешкият
генетичен модел (формулата на нашето ДНК е с три милиарда бази)
вярва, че „по-висшата сила трябва също да играе някаква роля в това,
което сме ние и в това, което ставаме.” Той също така се пита, дали гене-
тиката и молекулярната биология могат „наистина да обяснят универсал-
ното вътрешно познаване на правилното и неправилното, доброто и
лошото, общи за човешките култури през всички епохи ... и за безкорист-
ната форма на любов, която гърците наричат   агапе?”47

Ако естествената наука е измислила правдоподобни модели за произ-
хода на материята, живота и умовете ни, тогава може сериозно да се об-
мисли възможността, че няма Бог. Въпреки това, съществената тишина
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на светската наука в тези очевидни области предполага необходимостта
от ненадминат проектант. Тъй като изглежда, че сме резултат от дизайна,
имаме много добри основания да вярваме, че животът ни не е безсмислен
и безцелен и че когато умрем, не всичко свършва. Научните данни, които
сочат към Бога, също така предполагат, че има светлина в края на тунела
на живота.

Не мога да повярвам, че ние просто случайно сме дошли тук и не мога
да повярвам, че Бог ни е създал за нищо. Все пак всички ние имаме сво-
бодата да решаваме дали искаме да вярваме, че животът ни има някакво
значение или не, дали има някаква цел за съществуването на човечеството
или не, или дали има Бог или не. Толкова е тъжно, че въпреки всички
факти, които сочат към Бог, много учени смятат, че животът няма смисъл.
Те са склонни да пропускат цялото богатство, значимост, удовлетворение
и надежда, които човек получава от живота, насочен към най-висшите
идеали, идеали за доброта и загриженост за другите.48 Това са идеали,
които няма да намерите никъде в суровостта на еволюционната конку-
ренция и оцеляването на най-силните, нито в простите механични интер-
претации на природата.

Когато разглеждам природата, ми се струва, че трябва да има Бог,
който създава много точните и много сложни неща, които откриваме. Това
включва нашите сложни мозъци и интелектуалната сила, която те трябва
да имат, за да разсъждават и разбират, нашето съзнание и нашата съвест.
Би било много странно да има Бог, да създаде такива мислещи същества
и да не остави някакво свое послание, затова аз търся това съобщение.
За мен Библията изглежда най-добрият претендент в това отношение, не
само заради своята смисленост и прозрачност, а защото разкритият в нея
рационален и причинно-следствен вид Бог е в съответствие с рационал-
ната причина и резултат, които науката е открила във вселената. Това за-
ключение съвпада добре с широко приетата теза, за която говорихме
по-рано,49 че причината, поради която съвременната наука се развива в
Западния свят, е поради традиционалната логика на юдео-християнската
традиция, идваща от описания в Библията вид Бог. Ние можем да поглед-
нем и в други основни религии, като индуизма, будизма, конфуцианството
или шинтоизма и откриваме мистика, много богове, богове, които поня-
кога са в конфликт един с друг, но не и единственият последователен Бог
на Библията. Този вид Бог е съразмерен и съвпада с рационалността,
която откриваме във Вселената и с науката, по-специално законите на на-
уката, които функционират изцяло за нас.

Може да се възрази, че човек все още трябва да се позовава на „ира-
ционалните чудеса” на Бог, който е активен в природата, за да се обяснят
тайни, като произхода на живота. Това може да не е така. Ние не знаем
как работи Бог. Това, което на пръв поглед изглежда нерационално за нас,
може да не е така, когато е по-добре разбрано. Освен това подобни „чу-
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деса” изглежда са недостатъчни, така че ако се случат няколко такива, те
няма да унищожат нашата обичайна рационалност към реалността.

Необходимо ли е вяра, за да се вярва в Бога? Да. Но с оглед на всички
данни, които сочат към дизайнера, се изисква много по - малко вяра да
вярваме в Бог, отколкото да вярваме, че цялата прецизност, сложност и
смисъл, които откриваме, се случват случайно. Освен това, трябва да има
някакво значение и факта, че Библията, от която са отпечатани милиарди
копия и има многократно разпространение повече от която и да е друга
книга, е най-приетото ръководство за живота на човечеството. Макар, че
е написана от десетки автори на три континента, за период от 1.500 го-
дини, вътрешната й последователност е забележителна. За мен съчетава-
нето на науката и Библията дава най – добрите отговори на дълбоките ми
въпроси.

Човек винаги може да претендира за наличието на изключително слу-
чайни обстоятелства и че сме тук случайно. Но с оглед на многобройните
екстремни невероятности, които този тип мислене предполага, това не
изглежда разумно решение. Върховният ум изглежда необходим. Твърде
много големи проблеми остават нерешени, ако Бог бъде изключен. При-
родата предполага, че Бог има план и цел и че има смисъл нашето съ-
ществуване. Понастоящем науката със своята ограничена перспектива не
разглежда това мнение, но за да изградите здрав светоглед, трябва да сте
готови да оцените алтернативите, а не да ги изключвате. Науката трябва
да се върне повече към откритостта, която има, когато пионерите на съв-
ременната наука, позволяват на Бога да се разглежда, като обяснение.

Заключителни коментари
По време на първите два века на съвременната наука Бог е включен в

обяснителното меню на природата. Сега интерпретациите на учените са
се променили и те го изключват. Много от последните научни открития
обаче показват степен на точност и сложност, които на практика е невъз-
можно да се обяснят въз основа на случайни естествени промени. Осо-
бено забележими са финото настройване на силите на физиката, които
имат правилните реални константи, за да позволят на вселената да бъде
подходяща за живот и многобройните и изключително интегрирани слож-
ности на биологичните системи. Редица други фактори, също така изиск-
ват сложна формулировка далеч отвъд това, което може да бъде обяснено
с природните явления (Таблица 8.1). Всички тези открития сочат към ня-
какъв вид сложно проектиране от интелигентен плановик, същество,
което считаме за Бог.

Науката открива Бог. Научните данни показват, че Бог е необходим.
Надяваме се, че все повече учени ще позволят на Бог да се върне в научни
интерпретации.
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Речник на специалните термини

Агностик: Този, който вярва, че отговорите на крайните въпроси, като
Божието съществуване или произхода на вселената и т.н. са неизвестни.

Аминокиселина: Аминокиселините са химични съединения, в моле-
кулата на които присъстват задължително аминогрупа и химична група,
придаваща киселинни свойства на съединението. Те се комбинират, за да
образуват протеини. Живите организми имат 20 различни вида аминоки-
селини.

Антропичен космологичен принцип: Концепцията, че интелиген-
тният живот може да се намери само където могат да се осигурят нужните
условия. Има няколко версии на концепцията.

Атеист: Този, който вярва, че Бог не съществува.
База /ДНК, РНК/: Също така се нарича нуклеотидна база. Това е

пръстеновидна молекула, която съдържа Азот и служи като основна част
на нуклеотидите. Тези бази са единиците на генетичния код. Петте раз-
лични вида на ДНК и РНК са: аденин, гуанин, цитозин, урацил /само в
РНК/ и тимин. Вижте: Нуклеотид.

Безгръбначни животни: Животни, които нямат гръбнак /гръбначен
стълб/. Примери за това са: гъбички, червеи, звезда, медузи, охлюви и
калмари.

Биохимичен път: Серия от последователни фази в биохимичен про-
цес, в който ензимите постепенно променят молекулата, правейки необ-
ходимия краен продукт.

Бог: Върховното Същество, което е Създател и Крепител на Вселе-
ната. Има много други разбирания за Бога. Някои смятат за Него, че пред-
ставлява законите на природата или за самата природа. Други мислят за
няколко различни вида богове.

Божия въпрос: Както се използва в тази книга, това се отнася кон-
кретно до въпроса дали Бог съществува или не.

Взаимозависими части: Части от сложни системи, като тези, напри-
мер в атомите или очите, в които частите са зависими една от друга, за
да функционират правилно.  Вижте: Непринудена сложност.

Видове: Подобни организми, които действително или потенциално се
преплитат. Виж: “Класификация на организмите”.

Въпроса за Бог: Вижте Божия въпрос.
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Ген: Основната единица на наследствеността, която контролира да-
дена характеристика. Също така последователността на нуклеотидните
бази в ДНК, която кодира протеин, или копие от тази информация.

Генетичен код: 64-те комбинации от три нуклеотидни бази, намерени
в ДНК (виж: Кодона), които определят, кои от 20-те аминокиселини, от-
крити в живите организми, ще бъдат поставени в специфична позиция
на протеинова молекула.

Геоложка колона: Вертикалната или хронологичната последовател-
ност на скалните слоеве, обикновено представени във формат на колони,
като най-ниските и най-старите слоеве в долната част се простират до
най-младите в горната част. Колоната може да представлява локална об-
ласт или общата вертикална последователност на всички скални слоеве
на земята.

Големият взрив: Специалната експлозивна особеност, за която се
предполага, че е настъпила в началото на Вселената, променяйки я за ми-
нута от миниатюрна точка до разширен  космос.

Гръбначни животни: Животни с гръбначен стълб или гръбнак. Това
са: риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Деизъм: Религиозно философско учение през XVII—XVIII в., което
признава съществуването на Бог, само като първопричина в света, но
отрича неговото съществуване като личност /теизъм/ и неговото вмеша-
телство в природата и обществото.

Деист: Този, който вярва в деизма. Вижте: Деизъм.
Дизайн: Концепцията, че нещо е целенасочено създадено или проек-

тирано, за разлика от случилото се случайно или от само себе си.
ДНК: Общото съкращение за дезоксирибонуклеиновата киселина,

която образува молекулите, подобни на много дълга верига, които кодират
генетичната информация на организма. ДНК молекулите могат да имат
милиони нуклеотиди, прикрепени един към друг. Вижте: Нуклеотида.

Евгеника: Науката за подобряване на човешката раса или породи жи-
вотни чрез контролиране или елиминиране на възпроизвеждането на ин-
дивиди с нежелани характеристики.

Еволюция: Постепенно развитие от просто към сложно. Терминът
обикновено се използва за обозначаване на еволюционното развитие на
живота от прости организми до най-напредналите. В сравнение с Мак-
роеволюция и Микроеволюция, този термин се използва и за произхода
на живота, виж: Химическа еволюция; и за постепенното развитие на
Вселената и т.н. Обикновено терминът предполага, че Бог не участва,
разглежда се, като Теистична еволюция.

Електрон: Малка субатомна частица, открита извън ядрото на ато-
мите, която носи отрицателен електрически заряд.

Елитизъм: Съзнанието или усещането, за собствено си превъзходство
към по-голяма група от хора.
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Ензим: Протеинови молекули в живите организми, които насърчават
промените в други молекули, без да се променят или унищожават.

Естествен подбор: Процесът, при който най-здравите организми пре-
живяват по-малко приспособените, поради конкуренцията между тях или
адаптирането към околната среда. Вижте: Оцеляване на най-силните.

Избор на рода: Твърдението, че като жертва собствения си живот, за
да спаси живота на няколко близки родственици, човек може да спаси
собствения си вид ген, защото роднините имат сходни гени.

Изомер: Една от две или повече молекули, които имат еднакъв вид и
брой атоми, но пространственото разположение на атомите е различно.

Интелигентен дизайн: Концепцията, че Вселената показва обективно
разпознаваем дизайн.

Интермитентно равновесие: Еволюционен модел, който постулира,
че видовете обикновено съществуват за дълги периоди от време без из-
менения, но от време на време те са „пунктирани” с кратки периоди на
бърза промяна.

Истината: Това всъщност е реалността, освободена от грешки. Поня-
кога терминът „крайна реалност” се използва, за да се опише абсолютната
истина, за разлика от това, което лично се вярва или приема, като истина,
но може и да е погрешно. В тази книга, освен ако не е посочено друго,
ние използваме термина истина в смисъла на крайната реалност.

Историческа наука: Вид наука, която е по-малко обективна и по-
трудна за тестване. Тя често включва минали събития, които не могат да
бъдат повторени, оттук идва и понятието „исторически” класификатор.
Историческата наука е в контраст с експерименталната наука, където
човек може лесно да повтори теста.

Камбриан: Най-ниския период на фанерозойската част от геоложката
колона, характерен с изобилие от вкаменелости.

Камбрийското взривяване: термин, използван за описване на факта,
че при изкачване през геоложките слоеве, изненадващо забелязваме, че
по-голямата част от изкопаемите животински филогенетични редове, из-
глеждат напълно оформени в Камбриан. Терминът се отнася до това,
което еволюционистите считат за „експлозивен” феномен на бърза ево-
люция.

Катастрофизъм: Теорията, че феноменалните явленията са извън на-
шите настоящи познания за природата /напр.Големите катастрофи/ и че
земната кора се променя значително, от събития, които са мощни, вне-
запни, но краткотрайни, повече или по-малко в целия свят.

Квантова теория: Също така се нарича квантова механика. Теорията
е особено значима на атомно ниво и включва концепции, че енергията
идва в отделни единици и че някои атомни и субатомни взаимодействия
са само статистически предсказуеми.

222



Кварките: Предполагаеми малки субатомни частици, които образуват
големи субатомни частици, като неутрони и протони.

Кладистика: Класификация на подбрана група от организми според
особено уникалните им приликите.

Кладограма: Диаграма с разклонения, илюстрираща приликите и раз-
ликите в групите организми. За кладограмата често се смята, че пред-
ставлява еволюционните промени, за които се предполага, че са се
случили.

Клас (класификация): Виж Класификация на организмите.
Класификация (подреждане): Вижте: Класификация на организмите.
Класификация на организмите: Биолозите често използват следната

йерархична система за класифициране на организми. Всяка категория под
първата, попада в категория над нея.

Царство
Тип /животни/ или Раздел /растения/

Клас
Ред

Семейство
Род

Вид
Климат на мнение: Преобладаващото мнение или гледна точка в об-

ществена група.
Кодон: Основна единица на генетичния код. Всеки кодон се състои от

три нуклеотидни бази и кодира един вид аминокиселина.
Контраплоча (палеонтология): плоча от скала, която е в контакт с

друга плоча, съдържаща вкаменелост и отразява образа на вкаменелос-
тите.

Конус (око): Светлинно чувствителна клетка (фоторецептор) на рети-
ната на гръбначните животни, която е чувствителна към различни цветове
на светлината. Конусите осигуряват цвят и остро зрение при ярка свет-
лина.

Макроеволюция: Предложените големи еволюционни промени в ор-
ганизмите, за които се предполага, че са се появили между по-високите
нива на класификация, като например между семейства, класове, типове
и т.н. Вижте: Микроеволюция.

Материалистичен възглед: Философският възглед, че материята е
всичко това, което съществува в реалността. Това е много подобно на Ме-
ханистичния възглед и Натуралистичния възглед.

Механистичен възглед: Философският възглед, че цялата действи-
телност се състои от материя и движение. Няма Бог. Това е много подобно
на Материалистичния възглед и Натуралистичния възглед.

Микроеволюция: Дребни наследени промени в организмите около
нивото на класификация на видовете. Вижте: Макроеволюция.
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Мутация: Повече или по-малко постоянна промяна в клетката на ДНК
формулата. Това включва промени в нуклеотидните бази, промени в по-
зицията на гена, отстраняване или дублиране на гени и прехвърляне на
чужди последователности в клетката.

Натуралистичен поглед: Философският възглед, който позволява
само природни феномени, като по този начин изключва свръхестестве-
ното, като част от реалността. Няма Бог. Това е много подобно на Мате-
риалистичния възглед и Механистичния възглед.

Натуралистична еволюция: Еволюция, която изключва Бога. Това е
в противоречие с Теистичната еволюция, която приема Бог, когато е не-
обходимо.

Наука: Изучаването на факти и интерпретация на природата. Някои
изключват от заключенията на науката, възможността за един Бог, който
е активен в природата, но тезата на тази книга е, че такова изключване е
ограничително и може да попречи в откриването на истината за приро-
дата.

Наука без факти: Научни заключения, основани на предположения,
вместо на факти.

Неокатастрофизъм: Термин, използван за обозначаване на новия вид
катастрофизъм, който предполага няколко големи катастрофи през дъл-
гите геоложки векове, за разлика от класическия катастрофизъм, който
счита, че библейският Потоп е основно събитие.

Непринудена сложност: Сложност, при която различните компоненти
са необходими за правилното функциониране. Вижте: Взаимозависими
части.

Несъответствие: Значителни пропуски в седиментните геоложки
слоеве, където слоевете над и под празнините са успоредни един на друг
и обикновено или няма ерозия на долния слой или тя е минимална.

Неутрон: Една от основните субатомични частици, открити в ядрото
на атомите. Той е малко по-голям от протона и няма електрически заряд.

Нуклеотид: Основна единица на дългите молекули на ДНК и РНК,
която се състои от основа, фосфатна и захарна молекула.

Нуклеотидна база: Виж Основа (ДНК, РНК).
Оптични изомери: Изомерите (виж Изомерите по-горе), които са ог-

ледални образи един на друг и които въртят светлината в противоположни
посоки.

Органична супа: Течност, подобна на тази, съществувала в началото
на земята, съдържаща различни органични съединения, които в крайна
сметка произвеждат първия живот.

Относителност: Теория във физиката, която разпознава универсалния
характер на светлината и относителната връзка на пространството и вре-
мето и т.н. по отношение на движението на наблюдателя.

224



Оцеляване на най-силните: Концепцията, че поради конкуренцията
онези организми, които са по-силни или най-подходящи за тяхната среда,
ще оцелеят над по-нисшите. Вижте: Естествен подбор.

Палеонтолог: Този, който специализира в изучаването на вкамене-
лости.

Парадигма: Общоприета идея, която за известно време предоставя
пространство за изследване и предлага решения на общност от практи-
куващи.

Последно създаване: Идеята, че Бог е създал живота преди няколко
хиляди години, бързо в шестдневен период, както е посочено в Библията.

Прекамбриан: Частта от геоложката колона, която се намира под Фа-
нерозоя. Той се простира точно под Камбрий, който е най-ниското ос-
новно звено на Фанерозоя. Прекамбриените, за разлика от фанерозоите,
се характеризират с подчертан недостиг на вкаменелости, а тези фосили
са преди всичко на микроскопични организми.

„Природата – срещу – образованието”: Израз, използван за обозна-
чаване на конфликта за това дали природата (гените) или образованието
(културната среда) са най-важни при оформянето на обществото.

Прогресивно творение: Идеята, че Бог е създал все повече и повече
модерни организми през вековете.

Протеин: Големи органични молекули, съставени понякога от стотици
аминокиселини. Живите организми имат много хиляди различни видове
протеини.

Протон: Една от основните субатомични частици, открити в ядрото
на атомите. Тя е малко по-малка от неутрона и носи положителен елек-
трически заряд.

Пръчица: Удължена фоторецепторна клетка в ретината на гръбнач-
ните животни, която е чувствителна към слаба светлина, но не и към раз-
лични цветове на светлината; Вижте: Конуси.

Рационално: Характеризира се с това, че се основава на разума и че
е смислено и нормално; т.е. не е глупаво или абсурдно.

Резонанс (квантова механика): Комбинация от благоприятни фак-
тори, като енергията и мястото на фактите, които облагодетелстват опред-
елена ядрена реакция.

Религия: Вяра във върховно лично същество, което заслужава подчи-
нение и преклонение. Има много други дефиниции, но използваната в
тази книга е обичайната. Религията понякога се разбира, като нещо, което
е специално, например като принципите на морала или дори светската
представа, за това какво е наука.

Ренесанс: Исторически период в Европа през петнадесети и шестнад-
есети век, когато след Средновековието има съживление в изкуството и
литературата. Реформацията и съвременната наука придружават и следват
този период.
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Рибозом: Комплексна частица в клетките, която се състои от различни
протеини и РНК. В тези частици аминокиселините се сглобяват в про-
теини съгласно формулата, идваща от ДНК.

РНК: Общо съкращение на рибонуклеиновата киселина. Дълга верига
от нуклеинова киселина, която е подобна на ДНК, но съдържаща рибоза
и малко различни основи. Вижте: ДНК, Нуклеотид и База.

Самоконтрол: Контролът на поведението, основаващ се на умишлено
или рационално мислене. Това е в противоречие с импулсивното поведе-
ние или поведение предизвикано от генетични или други агенти извън
личния контрол.

Свободна воля: Силата да се действа по собствен избор.
Секулярен: Нещо, което не се отнася до религията или религиозните

убеждения.
Сложност: Връзката на части, които са свързани по някакъв начин по-

между си. В тази книга използваме термина, особено за обозначаване на
части, които са взаимозависими, за да функционират правилно.

Социобиология: Изследване на еволюцията на социалното поведение
при животни, включително и хората.

Спонтанно поколение: Концепцията, че живите форми произлизат
от неживата материя.

Субатомна частица: Частите на атомите, като електрони, протони,
неутрони, кварки и др.

Супернова: Звезда, която внезапно се взривява, показвайки голям и
временен блясък.

Съвременна (модерна) наука: Науката от последните пет века, ха-
рактеризираща се с обективност, експериментиране и математика. Нас-
коро тя се характеризира и с натуралистичната (материалистичната) фи-
лософия.

Създаване: Терминът има много значения. Както се използва в тази
книга, се отнася до конкретното действие на Бог, който създава нещо, като
вселената, живота или съзнанието и т.н. За някои по-специфични упот-
ребявани термини, вижте: Ново творение, Прогресивно творение.

Съзнание: Личното осъзнаване, което имаме, че съществуваме.
Теистична еволюция: Еволюция, която включва Божиите дейности,

особено за подпомагане на по-трудните въпроси на еволюцията, като про-
изхода на живота и Камбрийската експлозия.

Транспортна РНК: РНК, която прехвърля информацията от ДНК към
клетъчното ядро на клетката и рибозомите.

Трансферна РНК: Кратка последователност на РНК, която произ-
вежда специфичен вид аминокиселина на правилното място, докато про-
теините се сглобяват в рибозоми.
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Тъмни векове: Израз, използван за описване на слабата комуникация
и координация на интелектуалната дейност в Европа през вековете преди
т.нар. период на „възраждане на ученето”. Възраждането на ученето, из-
вестно като Ренесанс е продължило от 14-ти до 16-ти век. Последва съв-
ременната наука.

Униформизъм: Концепцията, че геоложките процеси в миналото не
са се променили по скорост и вид от това, което сега се наблюдава на зе-
мята. Може да се изрази като: „Настоящето е ключът към бъдещето”. На-
правете сравнение с Катастрофизъм.

Фанерозойски: Частта от геоложката колона над прекамбриона. Най-
ниското му основно звено е камбрийското. За разлика от прекамбрийския,
фанерозойският има изобилни вкаменелости от различни организми.

Фоторецептор: Част от клетка, клетка или орган, която открива свет-
лина. В случая на очите на гръбначните, пръчиците и конусите са клет-
ките, които откриват светлина.

Химическа еволюция: Химичните промени, за които се предполага,
че са се случили на примитивната земя, която произвежда първата форма
на живот.

Хромозом: Компактизирано удвоено количество ДНК, преди да за-
почне делението на клетката. 

Червеното преместване: Изместването на спектралните светлинни
линии от далечни галактики към червения край на светлинния спектър.
Това се интерпретира като движение на галактиката далеч от точката на
наблюдение.
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