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e susține de obicei că organismele au organe și structuri care nu 
mai sunt utilizate, indicând faptul că evoluția a dus la non-
funcționalitatea lor. Poate că cel mai cunoscut şi comentat 
exemplu este apendicele uman, care se presupune că a fost 

utilizat în trecutul nostru evolutiv, dar acum este redundant. Alte 
exemple de 'organe rudimentare' includ timusul uman, sfârcurile la 
masculi și aripile mici ale păsărilor nezburătoare. Despre balene se 
spune că au un os coxal rudimentar, care a fost, se presupune, folosit 
cu milioane de ani în urmă de către strămoșii acestora care umblau pe 
uscat. Evoluționiștii susțin de asemenea că dezvoltarea structurilor 
rudimentare poate fi observată în dezvoltarea embrionară. Unii susțin, 
de exemplu, că embrionii umani dezvoltă fante branhiale, deoarece am 
fost odată pești, un sac vitelin rudimentar, pentru că am fost odată 
reptile și o coadă rudimentară pentru că eram odată asemenea 
maimuțelor  (vezi Fig. 27). 

Pentru a clarifica această problemă, este util să plasăm fiecare 
exemplu de 'organ rudimentar' într-una din următoarele trei categorii: 

• Cele care se crede că erau odată nefuncționale, dar a căror funcție 
este cunoscută acum, 
• Cele care par să nu aibă nici o funcție sau au o funcție mai redusă 
decât în trecut, 
• Cele care, se presupune, sunt observate în dezvoltarea embrionară. 
Prima categorie este cea mai cuprinzătoare. În secolul al XIX-lea, 

anatomistul Dr. Robert Wiedersheim a făcut o listă cu peste o sută de 
organe pe care el le considera rudimentare, însă de atunci s-a 
descoperit că, majoritatea, dacă nu chiar toate, sunt funcționale. 
Profesorul Steve Scadding de la Univeristatea Guelph din Ontario, 
comentează, 'odată ce cunoștința noastră a crescut, lista structurilor 
rudimentare a descrescut. Wiedersheim putea lista în jur de o sută la 
oameni; autorii de astăzi listează de obicei patru sau cinci. Chiar scurta 
listă de astăzi cu structuri rudimentare la oameni este îndoielnică... Eu 
am ajuns la concluzia că „organele rudimentare” nu furnizează nici o 
dovadă aparte pentru teoria evoluției.'1 

Mai degrabă decât să fie un organ redundant, apendicele uman s-a 
descoperit a fi parte din sistemul imunitar, prevenind bacteriile 
potențial nocive să intre din colon în intestinul mic. 

S 
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Fig. 27. Embrion uman cu presupuse fante branhiale, sac vitelin și coadă 

 
Există dovezi că acesta este activ în producerea de anticorpi și că 
îndepărtarea sa crește posibilitatea apariției leucemiei și bolii 
Hodgkin.2 Pare, de asemenea, implicat în producerea și stocarea 
bacteriilor utile sistemului digestiv.3 La fel este și importanța timusului 
'rudimentar' care este numit acum 'glanda principală' a sistemului 
imunitar. Este necesar formării unui sistem imunitar eficient în 
copilărie și, de asemenea, pentru refacerea acestuia la adulți dacă este 
afectat.4 Motivul pentru care mamiferele de sex bărbătesc au sfârcuri 
este acela că formele timpurii embrionare atât femeiești cât și 
bărbătești au caracteristici ale ambelor sexe; așa cum buricul este un 
rest al dezvoltării embrionare, așa sunt și sfârcurile. Mai mult, acestea 
nu sunt lipsite de funcție, deoarece pot fi implicate în stimularea 
sexuală.5 'Osul coxal' rudimentar al balenelor este, de fapt, un punct de 
ancorare pentru mușchii și organele folosite în digestie și copulație.6 În 
multe cazuri, părți ale organismului sunt numite rudimentare pur și 
simplu pentru că oamenii de știință nu știu care este rolul lor, mai 
degrabă decât pentru că este clar că acestea nu au nici un rol. 
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Într-adevăr, presupunerea că un anume organ este rudimentar a 
amânat, foarte adesea, descoperirea funcției sale reale. 

Un candidat mult mai recent pentru presupusa redundanță biologică 
care se crede că a rezultat din procesele de evoluție este ADN-ul 
'rebut', uneori numit și ADN-ul 'care nu codifică proteine'. Atunci când 
genomul uman a fost cartografiat pentru prima dată, a fost înțeles rolul 
a doar 3% din acesta – adică, genele responsabile pentru specificarea 
structurii proteinelor. Mulți evoluționiști au concluzionat că mare 
parte din celelalte 97% nu avea funcție, crezându-se că a fost utilizat în 
trecutul nostru evolutiv și lepădat acum și corupt de milioane de ani de 
mutații. Odată ce înțelegerea noastră cu privire la genetică a crescut, 
totuși, proporția de ADN care ar putea fi considerată 'rebut' s-a redus 
semnificativ.7 Știm acum, de exemplu, că ADN-ul 'care nu codifică 
proteine' este folosit pentru reglarea, menținerea și chiar 
reprogramarea proceselor genetice. În mod semnificativ, cercetări 
recente arată că regiunile de ADN 'care nu codifică proteine' sunt 
folosite mai mult decât regiunile 'care codifică proteine'.8 Conform cu 
Dr. John Greally de la Colegiul de Medicină Albert Einstein din New 
York, 'trebuie să fie foarte îndrăzneață persoana care spune acum că 
ADN-ul care nu codifică proteine este rebut.'9 

Poate că cel mai bun exemplu al celei de a doua categorii (cele care 
par să nu aibă funcție sau au o funcție mai redusă decât în trecut) este 
cel al aripilor păsărilor nezburătoare, pentru că se prea poate ca 
strămoșii acestor organisme să fi zburat. În mod similar, evoluționiștii 
arată spre existența animalelor care trăiesc permanent în peșteri, care 
au ochi incompleți sau nefuncționali și sunt oarbe. Astfel de cazuri nu 
demonstrează evoluție, totuși, ci involuție – faptul că funcțiile pot fi 
pierdute. Pentru a demonstra evoluție, este necesar să arăți că organele 
pot fi create prin procese naturale, și nu că ele pot deveni redundante. 
Aceste condiții au apărut probabil datorită mutațiilor care au dus la 
pierderi ale informației genetice și nu ilustrează astfel principiul central 
al evoluției, acela al câștigării informației și creșterii asociate în 
complexitate. Prezența puținelor organe care par în mod veridic 
nefuncționale este mult mai coerent cu perspectiva biblică 'a căderii', 
prin care corpurile desăvârșite originare date de către Dumnezeu 
animalelor (și lui Adam și Evei) au degenerat din cauza efectelor 
păcatului și ale mediului schimbat. 
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A treia categorie de 'organe rudimentare' (cele care se presupune că 
sunt observate în dezvoltarea embrionară) există din cauza tendinței 
de a asocia asemănările superficiale cu legătura biologică, o eroare care 
a fost deja discutată în Capitolul 4 (Omologia). De fapt, 'fantele 
branhiale' embrionare umane nu sunt fante sau deschideri, fiind mult 
mai corect denumite șanțuri sau caneluri faringiene. Ele sunt pur și 
simplu regiunile dintre arcurile faringiene (Fig. 28). Conform 
profesorului de Beer, aceste caneluri 'sunt foarte puțin asemănătoare 
fantelor branhiale ale peștilor adulți. Oricine poate vedea se poate 
convinge el însuși de adevărul acesta.'10 Mai mult, aceste părți 
embrionare nu se dezvoltă în nici un moment dat în nimic care să se 
asemene branhiilor (sau plămânilor), ci în gât, gâtlej, față și ureche și 
glandele timus, tiroidă și paratiroide. 'Sacul vitelin' uman nu conține 
vitelus, dar pune la dispoziția embrionului celule de reproducere (care 
devin mai târziu celulele spermatice sau ovocitele de la bărbat, 
respectiv femeie) și celule stem sanguine. Oamenii nu au un os caudal 
rudimentar, ci un coccis – o structură folosită pentru ancorarea 
mușchiului gluteus maximus, un mușchi necesar pentru postura 
noastră verticală și pentru controlul defecației și al nașterii de copii. 
Referindu-se la îndepărtarea chirurgicală a coccisului, Dr. Evan Shute 
FRCSC (membru al Colegiului Regal de Chirurgi din Canada, n.tr.) 
comentează: 'Îndepărtează-l și pacienții se vor plânge, cu adevărat, 
operația pentru îndepărtarea sa a căzut din nou și din nou în dizgrație 
dobândind o reputație proastă.'11 

 

 
 
Fig. 28. Arcurile faringiene și 'fantele' sau 'șanțurile' faringiene 
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Unii embrioni de balenă dezvoltă dinți care dispar înainte de naștere 
și care se susține astfel că nu au funcție și că sunt un vestigiu al 
evoluției. Totuși, ei au o funcție, pentru că joacă un rol important în 
formarea maxilarului. Dinții (care nu perforează în nici unul dintre 
stadii gingia) ghidează dezvoltarea maxilarului, determinându-i 
lungimea și sunt mai apoi complet absorbiți în structura osoasă.12 Se 
știe că balenele nenăscute dezvoltă de asemenea muguri ai membrelor 
posterioare, care sunt mai apoi absorbiți odată ce fetusul continuă să se 
dezvolte. În ambele cazuri este posibil ca aceste organisme să descindă 
din balene care odată aveau dinți sau membre posterioare. Dar, din 
nou, acest lucru este involuție, nu evoluție. Mai mult, se poate susține 
că acest lucru este dovada potențialului genetic pentru variație din 
cadrul unui soi creat (baramin – vezi nota de subsol de la pag. 41, n.tr.), 
cu care Dumnezeu a creat animalele originare.13 

Alte dovezi embrionare presupuse ale evoluției au luat, din 
perspectivă istorică, două forme. Prima este aceea că, în timp ce cresc, 
embrionii se presupune că trec prin forme similare ale celor pe care le 
aveau strămoșii adulți din evoluția lor. A doua este mai puțin 
îndrăzneață, susținând, de obicei despre vertebrate, că embrionii 
diferitelor specii parcurg un stadiu 'filotipic' sau 'conservat', când sunt 
virtual identici, mai înainte de a dobândi formele lor finale, diverse. 

Prima afirmație este variat numită drept recapitulare embrionară, 
legea biogenetică și ontogenia recapitulează filogenia.14 Conform 
acesteia, un embrion uman se presupune că pornește de la o formă 
asemănătoare unui vierme, apoi devine asemănător unui pește, apoi 
asemenea unui amfibian iar apoi ca o reptilă, mai înainte de a lua 
forma umană. Ideea a fost popularizată în secolul al XIX-lea de către 
evoluționistul german Ernst Haeckel, care a realizat chiar și desene ale 
embrionilor ce în mod aparent susțin această teorie. Conform 
profesorului Gould, datorită influenței considerabile a lui Haeckel în 
cadrul comunității științifice, teoria sa 'a devenit rapid proprietatea 
comună a tuturor evoluționiștilor' și a jucat 'un rol fundamental într-o 
gamă largă de diverse discipline'. Într-adevăr, aceasta 'a servit drept 
ideea organizatoare pentru generații de lucru în embriologie 
comparată, fiziologie și morfologie' și, dealungul secolului al XX-lea, a 
influențat puternic o varietate de domenii precum paleontologia, 
antropologia criminală, dezvoltarea copilului, educația primară și 
psihanaliza.15 
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Desenele pe care și-a construit argumentul Haeckel pentru 'legea sa 
biogenetică', totuși, s-au dovedit ulterior a fi diferite de embrionii reali 
într-o astfel de măsură încât unii le priveau drept un act de fraudă 
deliberată (Figurile 29 și 30).16 Embriologul Michael Richardson, 
profesor al Departamentului de zoologie integrativă de la Universitatea 
din Leiden, sprijină acest punct de vedere: 
 

Problema științifică de bază rămâne neschimbată: desenele lui Haeckel din 
1874 sunt contrafăcute în mod efectiv. În sprijinul acestui punct de vedere, 
remarc că imaginea sa cea mai veche cu 'peștele' este făcută din bucăți și 
fragmente de la diferite animale – unele chiar mitice. Nu este irațional să 
caracterizezi acest lucru ca 'fals'... Din nefericire, desenele discreditate din 
1874, sunt folosite astăzi în multe manuale de biologie din America și Marea 
Britanie.17 

 

 

 
 
 

 
Fig. 29. Desenele frauduloase ale lui Haeckel privind dezvoltarea 
embrionară 
Remarcați asemănarea dintre stadiile timpurii. 

Pește       Salamadră         Țestoasă                Găină        Porc             Vacă             Iepure     Om 
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În mod similar, profesorul Gould scria: 'Haeckel exagerase asemănările 
prin idealizări și omiteri. De asemenea, în unele cazuri – într-o manieră 
care poate fi numită numai frauduloasă – el a copiat pur și simplu 
aceeași figură din nou și din nou.'18 

'Legea biogenetică' a lui Haeckel a fost acum categoric respinsă de 
aproape toți oamenii de știință evoluționiști moderni. Conform 
profesorului Simpson, 's-a stabilit acum cu tărie că ontogenia nu repetă 
filogenia.'19 În mod similar, biologul de la Universitatea Yale, profesorul 
Keith Thompson susținea: 'cu siguranță că legea biogenetică este 
indubitabil moartă... Ca subiect de cercetare teoretică serioasă, a 
dispărut din anii [o mie nouă sute] douăzeci.'20 Conform profesorului 
Gould, 's-a prăbușit întru-totul',21 iar Encyclopaedia Britannica o 
descrie, simplu, ca fiind 'eronată'.22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 30. Desenele lui Haeckel comparate cu fotografii reale 
Din Michael Richardson și colab., 'There Is No Highly Conserved Embryonic Stage in the 

Vertebrates: Implications for Current Theories of Evolution and Development', Anatomy 

and Embryology, 196 (1997), pag. 91-106. © John Lewis 2009 
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În cartea sa Embrionii și strămoșii, profesorul de Beer oferă mai multe 
motive pentru respingerea 'legii biogenetice': 
• Ordinea în care apar trăsăturile într-un embrion diferă adesea față de 

secvența acceptată a evoluției. De exemplu, se înțelege că dinții 
evoluează înaintea limbii, dar la embrion, limba se dezvoltă înaintea 
dinților. 

• Fosilele interpretate ca forme mai timpurii de viață, precum trilobiții 
sau brahiopodele, nu sunt asemănătoare în formă cu stadiile 
embrionare timpurii. 

• Stadiile timpurii ale dezvoltării animalelor îndeaproape înrudite pot 
fi semnificativ diferite. În cazul viermilor de catifea (Peripatus), două 
dintre speciile acestora nu diferă ca adulți însă pot fi diferențiate ca 
embrioni. 

• Se știe acum că, în stadiile timpurii, embrionii posedă trăsături ale 
clasei, ordinului, speciei și sexului lor, precum și caracteristici 
individuale. Într-adevăr, deși nu sunt vizibile ochiului liber, ovocitele 
fertilizate ale diferitelor animale sunt de fapt la fel de diferite unele 
de altele ca și adulții lor.23 
Tehnicile moderne ne-au permis să fotografiem în mod perfect 

embrionii umani, în fiecare stadiu al dezvoltării lor, dovedindu-se că 
sunt destul de unici.24 Din nou, ordinea dezvoltării este uneori inversă 
secvenței presupuse a evoluției: limba se dezvoltă înaintea dinților, 
creierul înaintea nervilor, iar inima înaintea vaselor de sânge. 

A doua afirmație, ce se referă la stadiul 'filotipic' sau 'conservat', este 
totuși încă prezentă printre mulți evoluționiști. Profesorii Harry Butler 
și Bernhard Juurlink, de exemplu, susțin că: 'embrionii diferitelor specii 
[de vertebrate] trec prin stadii embrionare identice mai înainte de a-și 
dobândi trăsăturile lor specifice.'25 Ei sunt, bineînțeles, ne-identici în 
acest stadiu, însă este adevărat că, în multe feluri, unii embrioni sunt 
foarte asemănători prin înfățișarea externă. Șanțurile faringiene la care 
s-a făcut referire mai devreme, de exemplu, sunt observate la embrionii 
de pește, reptile, păsări și mamifere. Totuși, din cauză că embrionii 
ating aceste forme similare în astfel de moduri diferite, după cum vom 
vedea, asemănările lor nu arată spre un strămoș comun în evoluția lor. 

Mai înainte de stadiul lor 'filotipic', acești embrioni sunt diferiți în 
mod radical, odată ce trec prin stadiile lor de clivaj și gastrulație. 
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Fig. 31. Tipare de clivaj embrionar la diferite soiuri de animale.  
© John Lewis 2009 

 

După fertilizare, embrionii parcurg clivajul, în care zigotul se divide în 
sute și mii de celule separate. Diferitele grupe de vertebrate – 
mamifere, păsări, pești și reptile – clivează foarte diferit.26 Referindu-se 
la diferitele tipuri de clivaj, Lewis Wolpert, profesor emerit de biologie 
la Kings College, din Londra, comenta: 'Natura pare destul de 
risipitoare în numărul de moduri în care a aranjat ca embrionii să 
clădească organismele. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Clivaj embrionar la amfibieni și mamifere 
© John Lewis 2009 

   Pește (zebra)       Amfibian (broască)     Pasăre (găină)       Mamifer (șoarece) 

         Clivaj radial                                      Clivaj rotațional 

    (de ex., amfibieni)                                (de ex., mamifere) 
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Putem găsi principii unificatoare... însă există încă multă varietate 
pentru care nu avem nici o explicație.'27 Unele diferențe pot fi 
observate în Fig. 31. Semnificativ în mod aparte sunt modurile 
fundamental diferite de clivaj. De exemplu, la amfibieni, celulele se 
divid radial; la mamifere, rotațional (Fig. 32). Referindu-se la 
diferențele dintre embrioni care urmează diviziunea celulară, Dr. 
Jonathan Wells, embriolog, comentează: 'La finalul clivajului, celulele 
embrionului de la peștele zebră formează o calotă largă deasupra 
vitelusului; la broaște ele formează o sferă cu cavitate; la broasca 
țestoasă și găini ele formează un disc subțire în strat dublu deasupra 
vitelusului; iar la oameni ele formează un disc în cadrul unei sfere' (Fig. 
33).28 

După clivaj, embrionii parcurg gastrulația, când celulele se 
rearanjează și stabilesc configurația generală a corpului animalului. 
Atât de important este acest proces încât profesorul Wolpert afirmă: '... 
nu nașterea, căsătoria sau moartea, ci gastrulația este cea care cu 
adevărat reprezintă „evenimentul important din viața ta”.'29 

Totuși, așa cum a explicat Dr. Wells, 'mișcările celulelor în timpul 
gastrulației sunt foarte diferite. La peștii zebră celulele trec în jos în 
afara vitelusului; la broaște ele se deplasează ca o foiță clară printr-un 
por în cavitatea internă; iar la broaștele țestoase, găini și oameni ele 
trec printr-un șanț în interiorul gol al discului embrionar' (vezi Fig. 
33).30 

Mai mult, a devenit clar în ultimii ani că acest stadiu 'filotipic' nu 
este atât de răspândit așa cum au sugerat mulți. Profesorul Richardson 
comentează: '... în timp ce mulți autori au scris despre un stadiu 
embrionar conservat, nimeni nu a citat vreo informație comparativă în 
sprijinul acestei idei. Studiul [nostru] nu sprijină afirmația aceasta ci 
revelează în schimb o variabilitate considerabilă.'31 Această 
'variabilitate considerabilă' poate fi observată, de exemplu, în Fig. 30. 

Conform profesorului Erich Blechschmidt, embriolog, fost director la 
Institutul de Anatomie de la Universitatea din Goettingen, 'așa-zisa 
lege de bază a biogeneticii este greșită. Niciun dar sau dacă nu poate 
diminua acest fapt. Nu este nici măcar câtuși de puțin corectă sau 
corectă într-o formă diferită. Este total greșită.'32 
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Fig. 33. Stadiile timpurii ale embrionilor de vertebrate 
Dacă peștii, amfibienii, păsările și mamiferele au evoluat toți dintr-un strămoș comun, de 

ce este atât de diferită dezvoltarea lor embrionară? 
Notă: Ovocitele fertilizate sunt desenate la scară relativă unele față de altele, însă stadiile 
următoare sunt normalizate pentru a facilita comparația. © Jody F. Sjogren, 2000. Folosită 
cu permisiune. 
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