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Предговор на автора

За пръв път чух за теорията за еволюцията в часовете по
религия в училище, където ни беше представена като научно
доказан факт. Учителката не беше учен, но явно беше твърдо

убедена, че еволюцията е доказана и искрено се стремеше да ни
убеди, че противоречието на този аспект на „модерната наука” с
библейското становище за нашия произход може да се изглади.
Няколко години по-късно, в началото на 80-те години, в
Университета се запознах с друго, много различно гледище, този
път на изтъкнат учен. Това беше професор И. Х. Андрюз,
ръководител на катедра „Материалознание” в колежа „Куин Мери”
към Лондонския университет. Проф. Андрюз изнесе лекция на
събиране на християнския съюз под заглавие: „Научна ли е
еволюцията?” Бързо стана ясно, че той не приема теорията за
еволюцията от научна гледна точка и смята, че еволюционното
мислене не прилага добри научни методи.

В последвалите десетилетия се изрече и написа още много за
слабостите на еволюционната теория.  Оказа се, че противно на
пропагандата на някои организации, работещи активно за
разпространението на еволюционните схващания, водещите учени,
които отхвърлят еволюцията, не са нито невежи, нито слабо
подготвени. Всъщност, много от тях са с докторска степен от
различни университети, прекарали са дълги години в изследване
на темата и познават доста добре своята материя. От опит знам, че
в много случаи те са по-добре информирани за еволюционната
теория от някои еволюционисти. Именно на тези учени съм много
задължен и ако тази книга се окаже полезна за читателите, това ще
се дължи най-вече на тяхната неуморна работа. В частност искам
да благодаря за  най-щателните и пионерски усилия на Института
за изследване на сътворението, Answers in Genesis и Creation
Ministries International. Интернет адресите на тези и на други
креационистки организации са дадени по-долу.1

По принцип не пиша по теми, които вече са добре проучени, а
днес разполагаме с множество отлично написани материали,
относно дебата между креационизма и еволюционизма – както
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печатни, така и в Интернет. Все пак, когато се залових с тази
материя не успях да намеря кратко изложение на аргументите,
представени в подкрепа на теорията за еволюцията и на причините,
поради които те се отхвърлят от все повече добре информирани
учени. Това беше и основната ми цел.

Изследването на тази тема беше едно от най-обогатяващите
преживявания в живота ми.

Доминик Р. Стейтъм
май 2009 г.

Бележка

1 Institute for Creation Research: icr.org; Answers in Genesis: answer-
singenesis.org; Creation Ministries International, creationontheweb.com; Biblical
Creation Society: biblicalcreation.org.uk; Biblical Creation Ministries:
biblicalcreationministries.org.uk; Creation Science Movement: csm.org.uk; Truth
In Science: truthinscience.org.uk; Biology Study Group: creationbiology.org.
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