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Глава 9

Необходима ли е вярата
в еволюция за научния
прогрес?

Тезата, че познаването и разбирането на теорията за еволюция
способства за научния прогрес, е много съмнителна. Филип
Скел, бивш професор по химия в Университета в Пен-

силвания казва:

„Наскоро попитах повече от 70 изтъкнати изследователи дали биха
вършили своята работа по различен начин, ако знаеха, че теорията на
Дарвин е погрешна. Всички отговори до един си приличаха: не. Освен
това изследвах изключителните открития в областта на биологията от
миналия век: откриването на двойната спирала на ДНК, характе-
ризирането на рибозома, разчитането на генома, изследванията върху
реакциите към различни лекарствени препарати, подобренията в
производството на храни и санитарния контрол, развитието на нови
хирургически методи и др. Дори запитах биолози, които работят в
области, за които се очакваше, че Дарвиновата теория е била най-много
в помощ на изследванията, като появата на устойчивост към антибиотици
и пестициди. Както и в другите случай, открих че и тук не може да се
каже, че Дарвиновата теория е дала видима насока, а е била привнесена
след осъществяването на научните пробиви като интересно повество-
вание и допълнение.”1

По подобен начин д-р Марк Кършнър, основател и председател
на Катедрата по биологични системи към Харвардския университет
отбелязва: „Всъщност, през последните сто години почти цялата
биологична наука се е развивала независимо от теорията за
еволюция, с изключение на самата еволюционна биология.
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Молекулярната биология, биохимията и физиологията изобщо не
са вземали под внимание тезата за еволюцията.”2 Някои дори
заявяват, че вярата в еволюция спъва научния прогрес. Хериберт
Нилсон, бивш професор по ботаника и директор на Шведския
ботанически институт към Университета в Лунд твърди:

„Заключителният резултат от моите изследвания и дискусии е, че
теорията за еволюцията трябва да бъде изцяло отхвърлена, тъй като
винаги, когато я сравним с емпиричните резултати от изследванията, тя
води до огромни противоречия и объркващи следствия ... Нещо повече,
другото ми заключение е, че тя не само изобщо не може да се нарече
надеждна природно-философска мисловна школа, но е и огромно
препятствие пред биологичните изследвания. Както показват много-
бройните примери, тя всъщност пречи на процеса на достигане до
логически заключения на основата на дори една група експерименти.
Тъй като всичко трябва да се нагажда с тази спекулативна теория, точна
биология не може да се развие.”3

Според професор Луис Бонюр, бивш президент на Дру-
жеството по биология в Страсбург и директор на Зоологическия
музей в града, „Тази теория не е подпомогнала с нищо научния
прогрес. Тя е безполезна.”4 Според професор де Биър, теорията на
Хекел за ембрионална рекапитулация „имаше плачевен ефект върху
прогреса на биологията”5, а според професор Блехшмидт тя е
върнала истинската научна ембриология със сто години назад.6

Добър пример за това, как еволюционното мислене може да забави
развитието на медицината, е вярата в „закърнели органи”. Години
наред тяхната функция не ни бе позната, тъй като за тях се
предполагаше, че са закърнели и че са страничен продукт на нашата
еволюционна история. В случая със „закърнелия тимус” това
доведе до подлагането на тимусите на деца на радиотерапия, което
имаше трагични резултати. В продължение на много години се
смяташе, че сливиците са закърнели и често се отстраняваха в
детска възраст, но сега се знае, че те са част от имунната система.
Отстраняването им води до четирикратно по-голяма вероятност
да се развие болестта на Ходжкин, например.7 По подобен начин,
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вярата в „отпадъчното” ДНК забави напредъка в разбирането на
генетиката. Със сигурност ако еволюцията „от молекула до човек”
беше истина, ние щяхме да бъдем свидетели на творчески процес,
действащ непрекъснато и с огромна сила в природата, който би
имал огромно въздействие върху изследванията и развитието в
химията, биологията, медицината и селското стопанство. Вместо
това тази теза си остава неуместна в истинската, практична наука.

Въпреки това често се твърди, че преподаването на креа-
ционизма или „интелигентния дизайн” в училищата като нещо
различно от „религиозни митове” заплашва научния прогрес.
Историята обаче разполага с факти, които показват нещо различно.
Според професор Стенли Джейки ерата на науката започва в
резултат на християнската вяра в Създател.8 Един от първите
основатели на съвременната наука е астрономът Йоханес Кеплер,
живял през 17 в. В своята книга Epitome Astronomiae Copernicanae
(Кратко изложение на астрономията на Коперник) той пише как
научната му работа била мотивирана от „непоколебимата увереност
в Божиите видими дела” – и често съчетава своите размишления
върху научния метод с библейски цитати за мъдростта, мощта и
славата на Бога.9 Галилео пише, че „книгата на природата е книга,
написана от Божията ръка на езика на математиката”10 и наричал
божествения Създател „майстор” и „архитект”. Тези идеи го
вдъхновяват да върши експерименти, за да изучи Божието творение.
Вярвайки, че човешкият ум е също дело на този Създател, той
върши своите изследвания с увереността и очакването, че
сътвореният от Бога ум е способен да разбере поне част от
останалото Божие творение. Според Галилео именно християн-
ското убеждение, че принципите на вселената са разбираеми, е
довела Коперник до постулирането на простата теория, че земята
се върти около слънцето.11 Математикът Рене Декарт, живял през
17 в. и понякога наричан „бащата на съвременната математика” се
вдъхновява за формулирането на законите на движението от
разбирането си за Бога. В своята книга Le Monde (Светът) той
заявява: „Очевидно тези два закона са следствие единствено от
този, че Бог е непроменим и, действайки винаги по един и същ
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начин, Той поражда винаги същия ефект.”12 Според професор
Джейки, „доктрината и вярата в Твореца” на Робърт Бойл „била
основата за неговите логични заключения за света”, а Исак Нютoн
„най-категорично потвърдил идеята за еднократно Сътворение като
единствената логична система на естествената философия”.13 В есе,
писано за Британското кралско общество, Джон Мейнард Кейнс казва
за Нютoн, че „той е гледал на вселената като на шифрован текст,
написан от Всемогъщия”.14 Самият Нютoн, коментирайки своите
астрономически наблюдения, пише: „Тази тъй прекрасна система от
слънце, планети и комети би могла да бъде сътворена само чрез
мъдростта и господството на интелигентно и мощно същество.”15

Фактът, че вярата на тези и други креационисти поставя
основите на съвременната наука, е признат от водещия антрополог
и научен историк, проф. Лорън Айсли:

„...философията на експерименталната наука ... започва своите
открития и използва своите методи с вяра (а не със знанието), че е
изправена пред рационална вселена, контролирана от създател, който не
действа според своите моментни капризи, нито възпрепятства силите,
които сам е поставил да действат ... Със сигурност един от куриозните
парадокси в историята е, че науката, която по същество няма много общо
с вярата, дължи своя произход на акт на вяра, че вселената може да бъде
рационално интерпретирана и че науката днес се крепи на това
предположение.”16

Тези мъже са били истински учени в съвременния смисъл на
думата. Подобно на учените-креационисти днес, те гледат на
естествените закони, като на описание на начина, по който Бог
поддържа своето творение по един последователен и повтаряем
начин. Вдъхновени от това, те се впускат в наблюдение и
експериментиране, за да разберат и обяснят вселената чрез
механизми, които се поддават на тестване.

Очевидно убеждението в сътворението на света не само не
подкопава научния прогрес, но всъщност вярата на тези първи
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учени насочва техния труд в посока, която го прави плодоносен.
По наше мнение по-късното отхвърляне на християнската вяра от
мнозина и последвалия светски подход към науката води до
обратния процес. Сега огромно количество време и пари се хвърлят
в опит да се обясни произхода на вселената и живота – нещо, което
вероятно е извън обхвата на научното познание.
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