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Увод

П очти всяка седмица чуваме изявления на учени, че
„еволюцията е факт”.  Според тях, доказателството, че
човек е еволюирал от нежива материя в течение на стотици

милиони години, е толкова убедително, че никой разумен учен не
го подлага на съмнение. Подобно е мнението например на Дъглас
Футуяма, професор по екология и еволюция в Държавния
университет на Ню Йорк. В книгата си Еволюционна биология той
посочва, че еволюцията „е факт точно толкова, колкото и фактът,
че Земята се върти около слънцето”.1 Според Националната
академия на науките на САЩ, „научният консенсус около
еволюцията е поразителен”.2 Без съмнение, в подкрепа на това
твърдение би се обявил и д-р Ричард Пайк, изпълнителен директор
на Кралското общество по химия във Великобритания, който през
април 2006 г. изрази своето настояване децата да изучават
Дарвиновата еволюционна теория като факт.3 През същия месец
Националната академия на науките на Великобритания публикува
„изявление за еволюцията, креационизма и разумното сътво-
рение”.4 В него се заявява:

„Едно от най-големите постижения на познанието беше
развитието на теорията за еволюцията чрез естествен подбор. От
публикуването й преди 150 г. от Чарлз Дарвин, в подкрепа на
теорията за еволюцията са привеждани непрекъснато нарастващ
брой научни доказателства. Днес тя е призната за най-доброто
обяснение за развитието на живота на Земята от нейното начало и
за разнообразието на видовете. Еволюцията с право се преподава
като съществена част от курса по биология и естествени науки в
училищата, колежите и университетите по света.

Процесът на еволюция може да бъде наблюдаван в развитие
днес, например при изграждането на резистентност срещу
антибиотиците у болестотворните бактерии, в съпротивителните
сили на вредните насекоми срещу пестицидите и в бързото
еволюиране на вирусите, които причиняват грип и СПИН.
Дарвиновата теория за еволюцията ни помага да разберем тези
проблеми и да откриваме тяхното разрешение.”
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Изказани от някои от най-добрите учени в света, подобни
изявления карат мнозина да мислят, че теорията за еволюцията
наистина е научно доказана и че да вярваш в противното би
означавало просто да си затваряш очите пред очевидното.
Съответно се счита че „християните-фундаменталисти”, които се
придържат към разказа за сътворението в Библията пренебрегват
науката или са „псевдо-учени”, които всъщност не разбират от
наука. Но наистина ли е така? Дали наистина аргументите в
подкрепа на еволюцията са толкова убедителни? В следващите
глави ще демонстрирам, че на практика съществуват много
сериозни проблеми в терията за еволюцията, които рядко се изнасят
пред студентите или обществото като цяло. Нещо повече, аз ще
защитя тезата, че ние можем да приемем като разумно библейското
обяснение за живота и същевременно да останем верни на науката.
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