civ mmm
Bmum
JEST

i_

Syhia:
Ealter3Vfl.Sc

KOSC
SIEZGOD Y
via Baker
SPIS TREŚCI
1. YV jaki sposób teoria ewolucji
stała się popularna?
2. Czego właściwie
skamieniałości?

dowodzą

3. Genetyka a Boży dobór natu
ralny.

19

4. Ile lat ma Ziemia?

25

5. Prawdziwa
wieka.

historia

czło

Zdjęcia reprodukowane
dzięki uprzejmości:
American Museum of Natural History:
str. 11
British Museum (Natural History): str.
3, 13, 14, 16, 34
Camera Press: str. 24, 26, 29, 33 (tył
okładki)
Institute of Geological Sciences: str. 8, 10
Mary Evans Picture Library: str. 4 (gó
ra), 17
M.F.W. Tweedie: str. 19
National Geographic Society, USA:
przód okładki
National Portrait Gallery: str. 4 (dół), 5,
6, 7
Sullivan Productions. Inc.: str. 15
Trans—Antarctic Expedition Ltd.: str.
12 (góra)
Ulster Museum: str. 31

Tytuł oryginału
Bonę of Centention
Przekład
Andrzej Gandecki
Redaktor
Henryk Krzysiuk
Redaktor techniczny
Piotr Szymański
Konsultacja naukowa
Jacek Jamiriski
Marzena Chocyk
Projekt okładki
Bożena Motał
Rysunki
R. Finbow
ISBN 83-7024-138-7
KRAKÓW 1991

33

Apatozaur (brontozaur):
żył 150 min lat temu. Czy jest to
Z pewnością brzmi to barda*
stworzyłem jak i ciebie..."

Zdjęcie na
czaszka ,,o zdumiewająco
Richarda Leakeya w Kam
, ,malpoluda''. Szczeliny
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Om

30 ton dinozaur
Joba 40:15—24?
tam którego

przez doktora
rzekomo zawierała

Tył okładki:
góra Matterhorn zbudowana ze skał starszych niż te, na których spoczywa.

W pracy, w której występują ilustracje pochodzące z różnych źródeł,
często trudno jest ustalić, czy określone zdjęcie posiada zastrzeżone
prawa autorskie. Jeżeli jakiekolwiek prawa autorskie zostały w sposób
nieświadomy naruszone — przepraszam.

PODZIĘKOWANIA:
Przygotowując to drugie wydanie starałam się wziąć pod uwagę
zdania krytyczne, jeżeli uznałam, że były słuszne. Szczególnie
chciałabym wymienić V. Paula Mars tona jako tego, którego
korespondencja pomogła mi pod tym względem.
Moje specjalne podziękowanie należy się Dawidowi J. Tylerowi i członkom Creation Science Foundation of Australia za ich
bardzo cenne rady oraz Pam Rosewełł za jej pomoc w przygotowa
niu manuskryptu.

1.
W jaki sposób teoria ewolucji
stała się popularna?

„Teoria Darwin a... nie jest już
dłużej teorią, lecz faktem. Żaden
poważny naukowiec nic zaprze
czy, że ewolucja miała miejsce,
podobnie jak nie zaprzeczy, iż
ziemia kręci się wokół słońca".
Słowa te wypowiedział sir Julian
Huxley w roku 1959, w 100 lat po
przedstawieniu po raz pierwszy
teorii ewolucji przez Darwina.

Teoria ta wywołała burzę kon
trowersji kiedy się pojawiła
i większość wiodących nauko
wców owych czasów sprzeciwiła
się jej. Teraz jednak słyszymy,
że nie jest już dłużej teorią, lecz
faktem.
Dzisiaj w szkołach dzieci do
wiadują się jako o fakcie o tym,
że człowiek powstał na drodze
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ewolucji ze stworzeń przypomi
nających małpy. Na lekcjach hi
storii przedstawia się „małpo
luda" jako istotę, która egzys
towała równie realnie jak Rzy
mianie. Nauczanie geografii po
zostaje pod wpływem ewolucyj
nych poglądów na geologię.
W rzeczywistości całe nasze
społeczeństwo znajduje się pod

wpływem teorii ewolucji, wg
której nie ma żadnego Stwórcy,
człowiek ciągle się rozwija, a zło
w jego postępowaniu jest po
prostu pozostałością zwierzęcej
przeszłości. Poglądy takie są
oparte na rzekomym ,,fakcie"
ewolucji. Czy jest ona jednak
faktem? Czy teoria ewolucji jest
udowodniona?
Najpierw jednak musimy roz
ważyć pewne pytanie: Jak to się
stało, że teoria ewolucji cieszy
się takim powodzeniem?
Gdzie się to zaczęło?
Idea ewolucji z pewnością nic
wzięła swego początku od D a 
r w i n a . Wielu naukowców i fi
lozofów przed nim wierzyło
w ewolucję. Pojawiła się ona po
raz pierwszy wśród starożyt
nych Greków. A n a k s y m a n d e r nauczał, że człowiek ewo
luował z ryby, a E m p e d o k 1 e s twierdził, że zwierzęta wy
wodzą się z roślin. Poglądy te
nie były jednak powszechnie
akceptowane.
Spontaniczne powstawanie?
Powodem tego była popular
ność innej teorii dotyczącej po
chodzenia istot żywych; teorii,
która zepchnęła idee ewolucyjne
na dalszy plan. Był to pogląd
znany jako powstawanie spon
taniczne.
Powstawanie spontaniczne oznacza, że zwierzęta mogą po
jawiać się nagle z mułu i szlamu.
Po raz pierwszy myśl tę przed
stawił A r y s t o t e l e s i inni.
kilka wieków przed narodze
niem Chrystusa. Sądzili oni, że
można zobaczyć, jak owady
i muchy pojawiają się nagle
z mułu. Jeżeli więc może to
dziać się z owadami, dlaczego
nie może dziać się z innymi
stworzeniami? Teoria ta była
w równym stopniu niebiblijna
i nienaukowa jak sama teoria
ewolucji. W roku 400 P a p i e ż
G r z e g o r z zwrócił uwagę, że
jeżeli przyjmiemy że muł jest
powodem istnienia rzeczy ży
wych, oznacza to negację istnie
nia Boga jako Stwórcy. Jego
uwaga została jednak zignorowa
na i przez niewiarygodnie długi

William Harvey

czas wierzono w spontaniczne
powstawanie życia, aż w końcu
jego nieprawdziwość została
ostatecznie udowodniona przez
Pasteura
w
poprzednim
wieku.
Rzeczą zdumiewającą jest. że
pogląd ten uznawano tak długo,
ponieważ wielki uczony Wil
l i a m H a r v e y zakwestiono
wał go 200 lat przed P a s t e u r e m . Później w XVII w. R e d i
także przeprowadzał badania
naukowe związane ze spontani
cznym powstawaniem. Ludzie
mu współcześni wierzyli, że ro
baki mogą pojawić się spontani
cznie w rozkładającym się mię
sie. Re di przeprowadził ekspe
ryment; przykrył mięso tak
muchy nie mogły składać na
nim jaj — wtedy nie pojawiały
się żadne robaki.
Nic jest rzeczą zdumiewającą,
iż udowodniono nieprawdzi
wość spontanicznego powstawa
nia życia. Jakże jednak mogło
ono utrzymać się przez tak wiele
setek lat? Jakże możliwe było,
aby fałszywa teoria była uzna
wana z taką pasją przez tak
długi czas wbrew twierdzeniom
wiodących uczonych i wbrew
naukowym eksperymentom? Są
dzę, że powody są dokładnie
takie same jak te. które sprawia
ją, że dzisiaj jest uznawana teo
ria ewolucji. Są one podsumo
wane w opinii jednego z uczo
nych, H a e c k e l a . Twierdził
on, że spontaniczne powstawa
nie musi być prawdą, ponieważ
w przeciwnym wypadku nale
żałoby wierzyć w Stwórcę. Lu-
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dzie wierzyli w tę teorię, ponie
waż nie chcieli wierzyć w Boga,
o którym mówiła Biblia. Do
kładnie to samo obserwujemy
dzisiaj jeśli chodzi o ewolucjonistów. Pod pewnym względem
ewolucja jest jedynie bardziej
skomplikowaną wersją poprze
dniego starożytnego przesądu.
Czy nie naucza ona, że materia
żywa nagle „powstała" z materii
nieożywionej?
A co ze skamieniałościami?
A więc przez wieki teoria ewolu
cji nic zyskała popularności
z powodu panowania równie
niebiblijnej teorii, teorii sponta
nicznego powstawania życia.
Kiedy patrzymy wstecz, wydaje
się rzeczą dziwną, że skamienia
łości nie zostały przedstawione
jako dowód ewolucji, skoro dzi
siaj są one uważane za tak waż
ne. Ludzie na pewno wiedzieli
o skamieniałościach, gdyż po raz
pierwszy zwrócili na nic uwagę
starożytni Grecy. Słusznie uzna
wali, że są to skamieniałe szczątki
żywych organizmów. W śred
niowieczu nie uważano już jed
nak, aby skamieniałości miały co
kolwiek wspólnego z żywymi
zwierzętami. Ludzie sądzili, że zo
stały one utworzone w kamieniu
przez działanie słońca i gwiazd,
i ten zabobon sprawiał, że nie
były one badane naukowo.
Jednym z pierwszych, którzy
spojrzeli na skamieniałości oczami
nauki był R i s t o r o d ' A r e z z o , człowiek, który zdecydowa
nie wierzył Biblii. W roku 1282

stwierdził, że zgromadzony ma
teriał dowodowy skamieniałości
potwierdza biblijny opis ogól
noświatowego potopu. Jako
przykład podał wykopane w po
bliżu wysokiego szczytu góry
kości ryb oraz muszle skorupia
ków morskich. Około roku 1500
L e o n a r d o da V i n c i odkrył
skamieniałości stworzeń mors
kich przy budowie kanału w pół
nocnej Italii. Spostrzeżenia obu
tych ludzi zostały zignorowane
i zapomniane na setki lat. Jed
nak pokazują one, że pierwsze
prace związane ze skamieniałoś
ciami nie prowadziły w kierun
ku idei ewolucji.
W XVII w. człowiek nazwis
kiem S t e n o przedstawił pew
ne twierdzenia będące wynikiem
badania skał i skamieniałości.
Jako pierwszy zwrócił uwagę na
to. że pokłady skał reprezentują
warstwy skalne osadzające się
jedna na drugiej w różnych
okresach historii Ziemi, przy
czym najstarsza z nich znajduje
się na spodzie. Argumenty
S t e n o nie doprowadziły do
jakiejś ogólnej akceptacji idei
ewolucyjnych, przeciwnie, ko
niec XVII w. jest opisywany
jako szczyt powodzenia diluwialistów (tych. którzy wierzą, że
zjawiska geologiczne mogą być
wyjaśnione przez potop). Pe
wien człowiek przyczynił się
w dużym stopniu do powodze
nia tego poglądu. Był to J o h n
W o o d w a r d, lekarz i uczony,
którego sarkastycznie określano
„wielkim protektorem powsze
chnego potopu".
Nawet niechrześcijańscy au
torzy wyrażali się pozytywnie
o dziele W o o d w a r d a i przed
stawiali go jako bardzo dokład
nego i sumiennego badacza. Je
go drobiazgowe studium ska
mieniałości i skał z pewnością
nie doprowadziło go do wiary
w ewolucję. Doszedł on do
wniosku, że cały materiał dowo
dowy nie prowadzi do idei, wed
ług której pokłady skał osadzały
się w różnych okresach, nato
miast przemawia wyraźnie za
jednym ogólnoświatowym poto
pem — potopem biblijnym. We
dług niego skamieliny były po
zostałościami zwierząt, które
zginęły w czasie potopu.

Charles Rober i Darwin

Praca tego człowieka prezen
towała się tak dobrze, że jego
poglądy zostały przyjęte. Po
wszechnie wierzono w potop
świata. Wzrosło też zaintereso
wanie skamieniałościami. Wielu
ludzi zaczęło ich poszukiwać,
a dzięki temu rozwinęła się pale
ontologia.
Pierwsi paleontolodzy byli
przeciwni teorii ewolucji. Pro
wadzone przez nich badania
skamieniałości po prostu nie po
twierdzał) takiej idei. Przeciw
nie, wielkie nagromadzenia ska
mieniałości, które zaczęto od
krywać, wskazywały jasno na
jakąś straszną katastrofę w his
torii Ziemi; katastrofę, która
doprowadziła do śmierci wiel
kiej ilości zwierząt.
Ziarna teorii ewolucji
Pod koniec wieku XVIII ludzie
ponownie zaczęli przedstawiać
idee związane z ewolucją. Jed
nym z nich był E r a z m u ś
D a r w i n , dziadek Karola, któ
ry w pewnym stopniu musiał
wywrzeć na niego wpływ. In
nym był L a m a r c k — czło
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wiek, który stał się sławnym
ewolucjonistą. Pod koniec wie
ku XVIII prowadził w Paryżu
wykłady, w których bronił teorii
ewolucji, choć nie przedstawiał
żadnego większego materiału
dowodowego dla poparcia swo
ich poglądów. L a m a r c k o w i
nie udało się spopularyzować
ewolucji, ponieważ znowu poja
wił się człowiek, który sprzeciwił
się tej teorii. Był to G e o r g e s
C u v i e r , jeden z największych
ówczesnych paleontologów, bły
skotliwy człowiek, cieszący się
międzynarodową sławą i sza
cunkiem.
C u v i c r wykładał w Paryżu
w tym samym czasie co La
marck.
Kiedy
Lamarck
prowadził w jakimś pomieszcze
niu wykład na temat ewolucji
dla zebranych tam kilku osób,
Cu vi er prowadził obok wy
kład przy zapełnionej sali sprze
ciwiając się ewolucji przy użyciu
całej siły swych argumentów.
W ten sosób C u v i c r po
wstrzymał rozszerzanie się teorii
ewolucji na kilka dziesięcioleci.
Był człowiekiem bardzo inteli-

gentnym, a jego znajomość ska
mieniałości była wprost zdumie
wająca. Jednak ani na chwilę
skamieniałości nie skłoniły go
do przyjęcia teorii ewolucji.
Tragedią jest to, że choć C u v i e r był tak bardzo przeciwny
ewolucji, w rzeczywistości to
właśnie on pomógł zasiać ziarno
jej późniejszego sukcesu. Uczy
nił to nauczając, czego nie nau
cza Biblia - że miało miejsce
kilka katastrof, z których potop
był ostatnią — C u v i e r cieszył
się tak dobrą sławą, że wielu
podążyło jego śladami. Została
jednak zakwestionowana wiara
w potop taki, jaki jest opisany
w Biblii, która już nieco osłabła
od czasów W o o d w a r d a , a t o
ostatecznie przyczyniło się do
sukcesów poglądów D a r w i 
na.
Kiedy C u v i e r atakował
ewolucję w dziedzinie paleonto
logii, zaczynała ona wywierać
odczuwalny wpływ w dziedzinie
geologii. J a m e s H u t t o n jest
nazywany
przez
niektórych
„ o j c e m g e o l o g i i " . W roku
1795 przedstawił swoją teorię
znaną jako „uniformitaryzm".
Jest to teoria, według której
procesy geologiczne zawsze były
takimi, jakimi są dzisiaj i wed
ług której teraźniejsza forma
Ziemi nie została ukształtowana
przez żadną wielką katastrofę,
taką jak ogólnoświatowy potop.
Jednym z ludzi, którzy podjęli
i rozwinęli idee H u t t o n a , był
L y e 11, a jego dzieło Principles
of Geology (Zasady geologii)
wpłynęło silnie na D a r w i n a .
H u t t o n i L y c l l całkowicie
odrzucili myśl o potopie. Uwa
żali oni, że procesy dokonujące
się dzisiaj, takie jak erozja po
wodowana przez czynniki kli
matyczne, całkowicie wystarcza
ją do wyjaśnienia dzisiejszego
stanu Ziemi. Rozwinęli oni tak
że ideę S t e n o twierdząc, że
różne warstwy skalne osadzały
się w ciągu długich okresów,
a najstarsze z nich leżą na spo
dzie.
Darwin
i „Pochodzenie gatunków"
Dzięki tym ludziom myśl ewolu
cyjna rozwijała się już w okre

sach poprzedzających D a r w i 
na, choć to właśnie jego imię
związane jest w pierwszym rzę
dzie z ideą ewolucji. K a r o l
D a r w i n w rzeczywistości nie
powiedział niczego nowego.
Większość elementów zadar
tych w jego teorii była już za
proponowana wcześniej. Nigdy
wcześniej nie zostały one jednak
przedstawione w sposób tak
spójny i z poparciem tak rozleg
łego materiału dowodowego.
Na czym w istocie polegała
teoria D a r w i n a? Rozpoczął on
od stwierdzenia, że potomstwo
zawsze różni się od rodziców
i że różnice te mogą być przeka
zywane następnym pokoleniom.
Twierdził, że będzie zwiększała
się liczba zwierząt posiadają
cych korzystne zmiany, podczas
gdy inne będą wymierały. In
nymi słowy, pewne zmiany będą
konieczne dla zachowania ga
tunku. Osobniki silne przetrwa
ją, słabe wymrą. D a r w i n
uważał, że w wyniku takiego
procesu selekcji mogą w końcu
powstać nowe gatunki.
Dla swojej teorii przedstawił
dość rozległy materiał dowodo
wy. Sam stwierdził, że został do
niej doprowadzony głównie
w wyniku obserwacji prowadzo
nych na wyspach Galapagos
u wybrzeży Ameryki Południo
wej. Tam zauważył, że gatunki
na Galapagos przypominają ga
tunki z Ameryki Południowej,
choć nie są w stosunku do nich
identyczne. Na przykład wyda
wało się, że na każdej wyspie
istnieje specjalna odmiana ol
brzymich żółwi. D a r w i n za
czął twierdzić, że wszystkie te
odmiany pochodzą od wspólne
go typu. Jeszcze bardziej intere
sowały go na tych wyspach zię
by. Istniało ich wiele różnych
gatunków. D a r w i n sądził, że
wszystkie one pochodzą od jed
nej pary i że dostrzega typy
przejściowe, przez które jeden
gatunek przechodził w inny.
Przez miesiące i lata. które
nastąpiły po jego powrocie do
Anglii. D a r w i n rozwijał swój
pogląd na ewolucję. Zwlekał
jednak z jej opublikowaniem.
Działo się tak prawdopodobnie
dlatego, iż obawiał się burzy
kontrowersji, która, jak wie-
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dział, nastąpi po opublikowaniu
takiej teorii. Jego obawy trwah
przez 20 lat. W końcu jednak
wydał swą książkę The Origin oj
Species by Means of Natura;
Selection (Pochodzenie gatun
ków przez selekcję naturalną)
Był to rok 1859.
Bezpośrednie efekty nie były
specjalnie widoczne. Książka
sprzedawała się dobrze, ale po
czątkowo niewielu zgadzało się
z poglądami D a r w i n a . Wielu
wiodących naukowców wyraża
ło swe przeciwne stanowisko
w stosunku do idei przedstawio
nych w pracy, a nawet potępiało
ją wprost jako książkę, która
może uczynić wielką szkodę. Na
początku roku 1860 świat nauki
był niemalże w całości przeciw
ny D a r w i n o w i .
Co takiego odwróciło bieg
wydarzeń i spowodowało, że je
go poglądy zostały powszechnie
zaakceptowane? Zmiana była
w dużym stopniu rezultatem
działań jednego człowieka, któ
ry wspierał D a r w i n a od
chwili, kiedy jego książka zo
stała wydana. Był nim bardzo
utalentowany uczony, T h o 
m a s H e n r y H u x l e y , który
wziął na siebie ciężar walki
w sprawie D a r w i n a i zadanie
propagowania ewolucji.
Niedouczony biskup?
Ważne wydarzenie miało miej
sce w czerwcu roku 1860 na
spotkaniu British Association
for the Advancement of Science.

Biskup Samuel fWberforce
Jak powiedzieliśmy, D a r w i n
nie był jeszcze w centrum uwagi
publicznej, a jego dzieło nie było
głównym omawianym tematem.
Została jednak poruszona spra
wa
poglądów
Darwina,
a ponieważ okazały się kont
rowersyjne, zdecydowano zwo
łać specjalne spotkanie, aby je
omówić. Spotkanie to miało
miejsce 30 czerwca roku 1860.
Było ono bardzo znaczące w hi
storii sporu pomiędzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem.
Biskup Oxfordu
Samuel
W i l b e r f o r c c (syn bojownika
o zniesienie niewolnictwa) wy
stąpił w przemówieniu do Scientific Association przeciw teorii
ewolucji. Od ponad 100 lat opo
wiada się o tym, jak H u x l e y
pokonał go w trakcie dyskusji,
która nastąpiła po jego przemó
wieniu oraz o ignorancji i nie
uctwie biskupa. W ostatnich la
tach jednak ten pogląd na spra
wę został zakwestionowany.
Wydaje się, że nie istnieją źródła
pisane z ówczesnych czasów
mówiące o tym, co zostało po
wiedziane na spotkaniu. Opisy,
które posiadamy, są cytowane
z pamięci tych, którzy w nim
uczestniczyli.
Innymi
słowy,
wszystko co mamy, to dowód

z drugiej ręki od stronniczych
świadków. Z tego co wiemy
o biskupie W i l b e r f o r c c , nie
był on ignorantem ani nieu
kiem. Napisał długi krytyczny
esej na temat Origin of Species,
który D a r w i n określił jako
,,niezwykle bystry" i wykazują
cy wiele rozsądku.
Można przyjąć jedynie, że
szeroko znana historia błyskot
liwości H u x 1 e y a zestawionej
z niekompetencją biskupa była
wynikiem
propagandy
tych,
którzy chcieli popierać darwinizm. Jeżeli tak rzeczywiście by
ło, to z pewnością odnieśli oni
sukces, bo wydarzenie to stało
się początkiem zyskiwania przez
teorię ewolucji coraz szerszego
uznania. W przeciągu 10 lat
opinia naukowców na całym
świecie zmieniła się na korzyść
ewolucji. Nie było to wynikiem
jedynie elokwencji H u x l e y a ,
gdyż do sukcesu teorii ewolucji
przyczyniło się wiele czynników.
Oto niektóre z nich:
1. D a r w i n przedstawił roz
legły nowy materiał dowodowy,
który jak się wydawało potwier
dzał jego teorię.
2 Człowiek — tak wtedy jak
i teraz — jest gotowy wierzyć
raczej w cokolwiek innego niż
w swego Stwórcę. Teoria, która
podawała się za naukową i któ
rą można się było posłużyć jako
pretekstem dla odrzucenia Bo
ga, była bardzo atrakcyjna.
3. Duża część kościoła chrześ
cijańskiego od razu poszła na
tragiczny kompromis w swoim
stanowisku i zaczęła twierdzić,
że można wierzyć temu co mówi
Księga Genesis i temu co mówi
teoria ewolucji. Było to zarów
no nieprawdziwe, jak i niepo
trzebne. Nie mówią one tego
samego i nie było powodu, aby
twierdzić, że powinny mówić.
4. Istnieje jeszcze jeden po
wód, dla którego lata sześćdzie
siąte XIX wieku były dobrą
chwilą
dla
ewolucjonistów.
Chcę opisać go nieco bardziej
szczegółowo, ponieważ sądzę, że
może nauczyć nas kilku wartoś
ciowych rzeczy.
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Musimy pamiętać, że główne
zręby darwinowskiego materia
łu dowodowego dotyczyły róż
nych gatunków badanych na
wyspach Galapagos. Argumen
tował on przekonująco, że tutaj
znajduje się dowód, iż jeden
gatunek zięby ewoluował w in
ny. Następnie sugerował, że
w podobny sposób wszystkie
organizmy żywe ewoluowały
z jakiegoś bardzo prostego or
ganizmu.
Chrześcijanie sprzeciwili się
stanowczo wszystkiemu, co po
wiedział D a r w i n . Obawiali
się, że jeżeli zostanie udowod
nione, że jeden gatunek zięby
ewoluował w inny, to udowod
niona zostanie cała teoria D a 
r w i n a . Cóż jednak mówi Bib
lia na temat gatunków? W Księ
dze Przypowieści 30:5—6 czyta
my: „Każde słowo Pana jest pra
wdziwe. On jest tarczą dla tych,
którzy Mu ufają. Nie dodawaj
nic do Jego słów, aby cię nie
zganił i nie uznał za kłamcę".
Jakże często chrześcijanie byli
nieposłuszni Bogu upierając się
przy czymś, czego Biblia w rze
czywistości nie mówi! Potem
okazywało się, że są kłamcami!
Czy Biblia mówi, że gatunki nic
mogą się zmieniać? Na pewno
mówi ona, że Bóg stworzył
zwierzęta według ich rodzajów.
Ale czy gatunek znaczy to samo
co rodzaj?
Co to jest rodzaj?
Twierdzenie, że gatunki nie mo
gą się zmieniać, nic było z pew
nością doktryną Kościoła przed
XVIII wiekiem. Uważano wte
dy, że całkowicie zgodne z Bib
lią jest założenie, iż mogą się
one zmieniać, choć nie w kie
runku większej złożoności. Do
piero w XVIII wieku rozszerzył
się pogląd, według którego ga
tunki nie mogą się zmieniać, że
są one ..ustalone" i ..niezmien
n e " . Człowiekiem odpowiedzial
nym za rozpropagowanie tej
idei był L i n n e u s z . znany
z tego. że jako pierwszy wpro
wadził systematykę do biologii.
Twierdził on, że zdefiniowane
przez niego gatunki reprezentu
ją „rodzaje" z Biblii i dlatego
nie mogą się zmieniać.

Pogląd ten został szeroko
przyjęty.
Był
zdecydowanie
podtrzymywany i doprowadza
ny do absurdalnych granic. Kie
dyś twierdzono nawet, że ist
nieje 60 gatunków człowieka,
a każdy z nich został stworzony
oddzielnie! Kiedy D a r w i n do
konywał swych obserwacji na
wyspach Galapagos, idea, wed
ług której gatunki nie mogły się
zmieniać, była dogmatem zaró
wno naukowym, jak i teologicz
nym. Po zaobserwowaniu fak
tów, z których wynikało, że mo
gą się zmieniać, powiedział „Jest
to jak przyznanie się do morder
stwa".
Chciałabym stwierdzić, że to
co Biblia opisuje jako „rodzaj",
to nie to samo co gatunek. Gdy
by chrześcijanie nie trzymali się
wtedy tak uparcie „niezmienno
ści gatunków", mogliby zauwa
żyć, jaki rodzaj zmian D a r 
win zobaczył na wyspach Ga
lapagos. Byliby w stanie przed
stawić lepsze wyjaśnienie niż
„ewolucja", czego mam nadzie
ję dokonać w następnych roz
działach. Mogliby uprzedzić
D a r w i n a i pokazać, że choć
opisuje on prawdziwe zjawisko,
niekoniecznie udowadnia ono
ewolucję.
A więc chrześcijanie w cza
sach D a r w i n a chcieli być
wierni Biblii, kiedy twierdzili, że
gatunki nie mogą się zmieniać.
Nie zdawali sobie sprawy, że
walczą o stworzoną przez czło
wieka tradycję, a nie o to, co
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Biblia rzeczywiście mówi. Ich
stanowisko wyrządziło dwojaką
szkodę. Po pierwsze, stanęło na
przeszkodzie rozwojowi biolo
gii, dlatego miała miejsce reak
cja na korzyść darwinizmu. Po
drugie, gdy chrześcijanie przed
stawiali argument) przeciwko
ewolucji, ich atak szedł w nie
właściwym kierunku. Proble
mem była nie przemiana gatun
ków, lecz raczej idea. że zwierzę
ta mogą ewoluować w formy
bardziej złożone.
Chrześcijanie mogą ze spo
kojnym sumieniem zgodzić się.
że jeden gatunek zięby mógł
przemienić się w inny. Nie mogą
zgodzić się — i muszą walczyć
ze wszystkich swych sił — z po
glądem, według którego proces
ten może spowodować przemia
ny w kierunku większych złożo
ności. Człowiek nie ewoluował
z małpy. Ssaki nie ewoluowały
z gadów. Bóg stworzył człowie
ka, ryby, ptaki i gady według
ich rodzajów w ciągu kilku dni
i wszelka chwała za to stworze
nie należy do Niego.
Nie możemy nie uznać faktu,
że część winy za triumf ewolucji
spada na Kościół chrześcijański.
Prawdopodobnie w tamtych
czasach i my popełnilibyśmy te
same błędy. Nie jest jednak zbyt
późno, aby podjąć walkę! Ist
nieją znaki, które mówią, że
jeżeli sprzeciwimy się ewolucji
teraz, mamy o wiele lepsze szan
se powodzenia niż w jakimkol
wiek innym okresie w ciągu
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ostatnich stu lat. Wielu nauk
wców zajmuje obecnie stanowiko krytyczne w stosunku U
ewolucji, a cały spór ewoluc
kontra stworzenie rozpoczął s
na nowo. Określenie „kreacjonsta" (zwolennik stworzeni,
może być uważane w niektóry*,
kręgach naukowych za obrazi,
przynajmniej uznaje się obecnie
że takie stanowisko ciągle ist
nieje!
Chrześcijanie mają wszelkie
powody, aby zdecydowanie gło
sić, że naukowy materiał dc>«M*
dowy niewątpliwie potwierdza
nauczanie Bożego Słowa i wska
zuje na dzieło potężnego Stwór
cyDla dalszej lektury
Fakty przedstawione w tym roz
dziale mogą być zweryfikowane na
podstawie następujących książek:
1. Herbert Wendt, Before the Delu
ge, (Gollancz, 1968).
2. R.E.D. Clark, Darwin Be/on
and A/ter (Pater Noster Press.
1966).
3. CC. Gillispie, Genesis and Geoiogy (Harper and Row, 1959).
4. W.N.Edwards, The Early Histury of Palaeontology (The British
Museum, 1967).
5. R. Wrangham, The Bishop of
Oxford: not so soapy, (New Scłentisi 83, s 450-^51).
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2.
\ Czego właściwie dowodzą
* skamieniałości?
Według powszechnie przyjętego poglądu najlepszym
materiałem dowodowym dla ewolucji jest badanie skamie
niałości. Jeden z wiodących współczesnych zoologów
wyraził ten pogląd następująco:

„Najważniejszym dowodem dla teorii ewolucji jest
dowód uzyskany ze studium paleontologii. Choć już
studium innych gałęzi zoologii... mogłoby doprowadzić
człowieka do podejrzenia, że zwierzęta są ze sobą
spokrewnione, to właśnie odkrycie różnych skamienia
łości i ich właściwe rozmieszczenie we względnych
warstwach o określonym wieku geologicznym dostar
czyło podstawowych faktów dla współczesnego poglądu
ewolucyjnego9**1

A więc musimy stanąć pr/ed pytaniem, czy skamie
niałości rzeczywiście potwierdzają ewolucję, czy też
raczej potwierdzają biblijną relację stworzenia, po której
nastąpił ogólnoświatowy potop.
Aż do czasów D a r w i n a skamieniałości nie przywo
dziły nikomu na myśl ewolucji. Po zaakceptowaniu jego
książki Pochodzenie gatunków trzeba było całkowicie na
nowo przemyśleć paleontologię w świetle nowych idei.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku ewolucja stała sie
klasyczną teorią naukową i począwszy od tego okresu
wszelkie skamieniałości musiały być interpretowane tak.
aby przystawały do przyjętej teorii ewolucji. Inter
pretowanie ich w jakikolwiek inny sposób było (i jest)
uważane za herezję.

Skamieniałości i teoria ewolucji
Być może w wyjaśnieniu aktual
nego zagadnienia pomoże nam
rozważenie tego co powinny wy
kazywać skamieniałości według
teorii ewolucji. Załóżmy, że
ewolucja została
ostatecznie
udowodniona przy pomocy me
tod nie należących do dziedziny

Przykład skamieniałości o dużym zagęszczeniu. Ten
kawałek wapienia pełen jest amonitów Asteroceras
marstonense Spath (duże muszle) i gatunku
Promicroceras
(małe muszle).

paleontologii. Gdybyśmy wtedy
badali skamieniałości, oczekiwa
libyśmy następujących zjawisk:
a. Na spodzie profilu geolo
gicznego w najstarszych skałach
powinniśmy znajdować najpro
stsze organizmy. Przechodząc
przez różne warstwy skalne
w kierunku warstw młodszych

9

powinniśmy znajdować organiz
my coraz bardziej złożone.
b. Powinniśmy również ocze
kiwać znalezienia „form pośred
nich", skamieniałości tych form
zwierzęcych, które stanowiłyby
ogniwa
pośrednie
pomiędzy
grupami zwierząt dzisiaj mocno
od siebie oddzielonych — taki-

mi jak ryby i płazy czy też gady
i ssaki. Docierając do stosun
kowo niedawno powstałych skał
powinniśmy spodziewać się, że
znajdziemy oczywiste dowody
istnienia człowieka podobnego
do małpy.
c.
Powinniśmy oczywiście
oczekiwać, że same warstwy
skalne będą znajdowały się
w kolejności podanej przez
profil geologiczny, najstarsze
— najniżej, a nowsze — bliżej
szczytu.

Ewolucyjny profil geologiczny.
okres

milion lat p.n.t
Człowiek

Ptetotocefl
Pliocen
Miocen
Oflfocea

£

7
26
37
54

Trzeciorzęd

Eocen

)

•

Kreda

Skamieniałości
a relacje biblijne
Załóżmy teraz, że Biblia przed
stawia prawdziwy opis pierwo
tnej historii Ziemi. Czego więc
powinniśmy spodziewać się po
świadectwach
skamieniałości?
Aby odpowiedzieć na to pyta
nie, musimy rozważyć biblijny
opis tego, co wydarzyło się na
początku.
Pierwszy rozdział Księgi Ge
nesis mówi nam, że Bóg naj
pierw stworzył Ziemię i że była
ona pokryta wodą. Następnie
stworzył dzień i noc. po czym
rozdzielił wody. Wody w dal
szym ciągu pokrywały Ziemię,
istniało jednak sklepienie czy też
firmament, a potem następna
warstwa wody. Mogła to być
woda lub para wodna ponad
atmosferą. Ta warstwa wywie
rałaby wielki wpływ na klimat
Ziemi. Promienie słoneczne do
cierałyby na Ziemię, warstwa ta
powstrzymywałaby je jednak
przed ucieczką w przestrzeń
po odbiciu od powierzchni
Ziemi. Ziemia miałaby więc
wszędzie jednakowy
gorący
klimat bez skrajnych zmian
temperatury.
Po stworzeniu owego wodne
go sklepienia. Bóg zgromadził
powstałe na Ziemi wody w jed
nym miejscu i pojawił się suchy
ląd. Innymi słowy, był jeden
ocean i jeden rozległy ląd. Na
stępnie Bóg stworzył rośliny,
słońce i księżyc, zwierzęta
i w końcu człowieka. Po upadku
w grzech człowiek stawał się
coraz bardziej bezbożny i w koń
cu Bóg ukarał go strasznym
potopem. Pokrył on całą ziemię

i zabił wszystkie zwierzęta
i wszystkich ludzi z wyjątkiem
tych, którzy byli w arce wraz
z Noem.
Jeżeli więc prawdziwy jest ten
opis, co powinny pokazywać
świadectwa skamieniałości?
a. Z pewnością powinny one
zawierać szczątki zwierząt zabi
tych w potopie. Jeżeli tak ol
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brzymia ilość zwierząt została
nagle zgładzona, powinny pozo
stać ślady w formie licznych
szkieletów
noszących
znaki
gwałtownej śmierci.
b. Nie bylibyśmy zdumieni,
gdybyśmy odnajdowali szczątki
tych zwierząt w różnych miejs
cach na całej kuli ziemskiej,
co wskazywałoby na istnienie

powszechnego klimatu subtro
pikalnego, wywołanego działa
niem sklepienia wodnego.
e. Jeśli chodzi o budowę skał
Ziemi, oczekiwalibyśmy, że po
top pozostawi grube pokłady
osadów, ponieważ coś takiego
zawsze ma miejsce przy powo
dzi. Te rozległe pokłady byłyby
następnie utwierdzane i utwo
rzy:
.idowe nad wię
kszością powierzchni Ziemi.
d. Ze względu na to, że potop
miał prawdopodobnie naturę
pływową, oczekiwalibyśmy od
krycia warstw utworzonych
przez nanoszenie osadów pod
czas kolejnych przypływów. Wa
rstwy te byłyby w wielu miejs
cach pomieszane i trudne do
rozróżnienia z powodu chaotycz
nej natury potopu jako całości.
e. Możliwe jest także, że po
potopie miały miejsce inne kata
strofy, które również powodowa
ły odkładanie się skamieniałości.
Teraz przyjrzyjmy się temu,
co rzeczywiście pokazują ska
mieniałości. Czy potwierdzają
one ewolucję, czy raczej poka
zują zjawiska, które wynikałyby
z Biblii? Dokonamy przeglądu
materiału dowodowego w sześciu aspektach.
Pancerz,

inaczej skorupa,

trylohita

(powiększona podwójnie)

1. Stopniowy rozwój?
Czy skamieniałości w warst
wach skalnych świadczą o stop
niowym rozwoju od organiz
mów prostych do coraz bardziej
złożonych?
Coś takiego znaleźlibyśmy,
gdyby ewolucja była prawdzi
wa. W rzeczywistości skamie
niałości reprezentują wiele róż
nych rodzajów zwierząt poja
wiających się nagle w dużych
ilościach na pewnym poziomie
w skałach. Jest to poziom, który
ewolucjoniści nazywają ,,kambryjskim". Poniżej tego poziomu
w skałach znanych jako „prekambryjskie,, rzadko znajduje się ja
kiekolwiek skamieniałości (znale
ziono kilka skamieniałości pew
nych grup mięczaków w skałach
sklasyfikowanych jako „późno
prekambryjskie" np. w Ediacara
w Australii Południowej. Ostat
nie badania poddały jednak

w wątpliwość przypuszczenie
według którego miałyby one być
bezpośrednimi przodkami kam
bryjskich).:
Jest to bardzo kłopotliwe dla
ewolucjonistów. Nie ma stop
niowego przejścia od organiz
mów bardzo prostych do or
ganizmów złożonych w skałach
kambryjskich, przeciwnie, nagle
pojawiają się skamieniałości re
prezentujące niemalże każdą gł
ówną populację organizmów is
tniejących dzisiaj. Znaczące jest
także, że skamieniałości kambryjskie nie są najprostszymi, naj
mniej złożonymi reprezentantami
tych grup. Istnieją na przykład
duże ilości trylobitów, stworzeń
obecnie wymarłych, lecz należą
cych do tej samej populacji co rak
czy homar. Znaleziono trylobity
o długości 45 cm, których bu
dowa jest bardzo złożona.
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Inną ważną obserwacją doty
czącą skał kambryjskich jest to,
że nie zawierają one wielu ska
mieniałości organizmów najpro
stszych. Na przykład pierwo
tniaki są praktycznie nieobecne
w grupie kambryjskiej, choć
można zobaczyć ich wiele w war
stwie nieco wyższej. Ewolucja
naucza, że wszystkie zwierzęta
bardziej złożone ewoluowały
z pierwotniaków. A jednak pier
wotniaków praktycznie nie ma
w najstarszych skałach, choć
można znaleźć tam setki stwo
rzeń bardziej złożonych!
Jednym z często cytowanych
przykładów stopniowego roz
woju jest ewolucja konia. Mówi
się, że skamieniałości pokazują
niewielkie czteropalczaste stwo
rzenie nazwane Eohippus, wystę
pujące w młodszej warstwie ska
lnej znanej jako cocen. Ewolu-

cjoniści twierdzą, że jest to przo
dek współczesnego konia i że
posuwając się w górę ku warst
wom powierzchniowym znajdu
je się skamieniałości zwierząt
mających cechy coraz bardziej
podobne do współczesnego ko
nia. Fakty jednak nie potwier
dzają tych twierdzeń i mało pra
wdopodobne jest, aby Eohippus
był przodkiem konia z następu
jących powodów:
a. Skamieniałości konia nie
są znajdowane jedna pod drugą
w skałach, przeciwnie, kości Eohippusa znajdowane są przy po
wierzchni.
b. Przedstawiane są skamie
niałości pokazujące stopniowy
wzrost rozmiarów Eohippusa,
przekształcającego się we współ
czesnego konia. Argument tego
typu jest jednak niewłaściwy,
ponieważ występujące dzisiaj
gatunki koni znacznie różnią się
wielkością.
c. Zarówno Eohippus jak
i współczesny koń posiadają 18
par żeber, natomiast jedna
z rzekomych form pośrednich
(Orohippus) ma ich 15, a inna
(Pliohippus) ma 19.
d. Nie wszyscy wiedzą, że Eo
hippus posiada szkielet bardzo
podobny do szkieletu współcze
snego zwierzęcia znanego jako
góralek (hyrax). Niektórzy ucze
ni uważają, że Eohippus nie po
siada w ogóle żadnego związku
z koniem, lecz jest po prostu
odmianą góralka.
Świadectwo skamieniałości nic
potwierdza teorii stopniowego
rozwoju od organizmów bardzo
prostych do złożonych. Widzi
my raczej, że wiele form złożo
nych nagle pojawia się w ska
łach. Dokładnie czegoś takie
go oczekiwalibyśmy w oparciu
o relację biblijną.
Z tych właśnie powodów
w ostatnich latach pojawił się
pewien podział w obozie ewolucjonistów. Niektórzy z nich nie
twierdzą już, że miał miejsce
„stopniowy rozwój". Natomiast
przedstawiają teorię „przerywa
nej równowagi", według której
ewolucja dokonywała się szyb
kimi, krótkimi skokami, po któ
rych następowały okresy cechu
jące się bardzo niewielkimi
zmianami. Ważne jest, aby

uświadomić sobie, iż teoria ta
została przedstawiona jako pró
ba wyjaśnienia braku dowodów
stopniowej ewolucji w warst
wach skalnych, a nie dlatego, że
istnieje przemawiający za nią
materiał dowodowy. Ci, którzy
przedstawiają teorię „przerywa
nej równowagi", mają trudności
z wyjaśnieniem, w jaki sposób
mogły dokonywać się te nagłe
skoki ewolucji.

2. Ogólnoświatowy potop?
Czy w świadectwach skamienia
łości istnieją jakieś ślady ogólno
światowego potopu?
Tak, istnieją i mogą być
podsumowane
następująco.
W skałach Ziemi znajdowane
są
miliony
skamieniałych
szczątków zwierzęcych często
zgrupowanych w czymś, co
można by nazwać „wielkimi
cmentarzyskami". Odkrywane
są także niewyobrażalnie wiel
kie złoża węgla i ropy naf
towej, a są to przecież pozos
tałości po żywych organiz
mach. Ewolucjoniści mają wiel
ką trudność przy wyjaśnianiu
tych faktów, gdyż teoria ewolu
cji zbudowana jest w dużym
stopniu na koncepcji uniformitaryzmu. Jest to pogląd, według
którego procesy geologiczne za
wsze dokonywały się w taki spo
sób, jak dokonują się dzisiaj
i według którego obecna forma
Ziemi nie została ukształtowana
przez jakieś większe katastrofy.
Nie ma jednak żadnych proce
sów dokonujących się dzisiaj,
które mogłyby doprowadzić do
takich rezultatów jak te, które
widzimy. A to. co widzimy, zga
dza się z ideą potopu, który
pokrył całą Ziemię. Rozważmy
teraz szczegółowo rozmieszcze
nie tych skamieniałości.
A. Cmentarzyska
łości

skamienia

Na całym świecie znajdowane
są skamieniałości kości, pozos
tałe po rozkładzie miękkich czę
ści zwierząt. Otóż taka skamie
niałość tworzy się jedynie w przy
padku
szybkiego
zasypania
zwierzęcia. Jeżeli szczątki są na
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powierzchni lub pływają po w
dzie, szybko ulegają rozkhn:
lub zostają pożarte przez in:
zwierzęta. Zagrzebane w odrx
wiedniej glebie, rozkładają powoli i pozostają albo sar
kości, albo ich odciski w miej>cach, w których się znajdował}
Istnieje ogólna zgoda co d.
tego, że najlepszym i najbardzic
prawdopodobnym sposobem po
wstawania skamieniałości jes
nagłe zagrzebanie zwierzęcia
w jakimś osadzie — zwierzęcia
żywego lub wkrótce po śmierci
Taki proces nie dokonuje się
dzisiaj na Ziemi na skalę, jak;:
potrzebna byłaby do powstania
olbrzymich ilości skamienia
łości, jakie istnieją.
Na przykład, proces, w któ
rym dziś z ryby powstałaby ska
mieniałość, wydaje się niepraw
dopodobny. Zazwyczaj kiedy r> ba ginie, jest pożerana przez inn_
rybę w przeciągu kilku godzin
Niemniej w skałach osadowych
często są znajdowane skamienia
łości ryb. Odkryto całe złóż.
skamieniałości ryb rozpościera
jące się na dużych obszarach
i szacowane na tysiące milionów
Często stan skamieniałości wska
zuje na nagłą śmierć ale
śladu ataków drapieżnika.

Miody włochaty mamut, wykopan
z zamarzniętej ziemi na Alasce, obt

cnie przechowywany w stanie zamn żonym.

Skamieniałości dinozaurów tak
że znajdowane są w pozycjach,
które przywodzą na myśl gwał
towną śmierć. Pewien ewołucjonista napisał: ..Wiele całych
szkieletów dinozaurów o ka
czym dziobie zostało wydoby
tych... w pozycji pływającej,
z głową odrzuconą do tyłu, jak
w agonii**.3
Ewołucjomści musieli two
rzyć skomplikowane teorie dla
wyjaśnienia powodów, dla któ
rych zwierzęta te żyjące na lą
dzie umierały gwałtowną śmier
cią w wodzie. Przytaczając rela
cję z Biblii można łatwo dać
odpowiedź.
Innym przykładem cmenta
rzyska skamieniałości jest Cum
berland Bonę Cave w ameryka
ńskim stanie Maryland. W jas
kini tej znaleziono pozostało
ści dziesiątków gatunków ssa
ków wraz z gadami i ptakami
z różnych stref klimatycznych
i środowisk. Skamieniałe kości
hipopotamów są tak powsze
chnie znajdowane na Sycylii,
że były wydobywane jako źró
dło opału zastępującego węgiel
drzewny.
Moglibyśmy mnożyć wyli
czanie takich cmentarzysk ska
mieniałości, nie ma jednak na to
miejsca. Nigdzie w świecie nie
znaleziono podobnych cmen
tarzysk zwierząt, które zginę
łyby stosunkowo
niedawno
i których proces przechodzenia
w skamieniałości nie zostałby
zakończony.
Uniformitaryzm
nie potrafi wyjaśnić ani powodu
dlaczego tak wiele zwierząt
zginęło gwałtowną śmiercią
w tym samym czasie, ani też
dlaczego po śmierci zostały
one gwałtownie zagrzebane.
Może to wyjaśnić biblijny po
top.
B. Rozlegle złoża węgla i ropy
naftowej
Zarówno węgiel jak i ropa naf
towa są pozostałościami ży
wych organizmów. Węgiel to
szczątki roślin, które zostały
przekształcone w wyniku dzia
łania ciśnienia i wysokiej tem
peratury. Można go znaleźć na
przestrzeni całego zapisu geo
logicznego i we wszystkich częś
ciach świata, nawet na Antark

Złoża węgla napotykamy na całym świecie. Tutaj widoczne są horyzontalnie
położone warstwy węgla w górach Theron we wschodniej Antarktydzie. (Dowo
dzi to. że na hiegunie południowym panował kiedyś klimat umiarkowany.)

tydzie. Rozmiary pokładów wę
gla mówią, że istniały kiedyś
niewyobrażalnie duże ilości za
grzebanych roślin.
Uniformitaryzm próbuje wy
jaśnić istnienie złóż węgla przez
zwyczajne obumieranie i pro
ces rozkładu drzew. Twier
dzi się. iż pierwszym etapem jest
bagno torfowiskowe, które sto
pniowo przekształca się w wę
giel pod wpływem działania ciś
nienia z góry. Nie znamy jednak
żadnego bagna, które zawie
rałoby
wystarczającą
ilość
torfu, aby utworzyć duże złoża
węgla.
W rzeczywistości obiektywne
spojrzenie na złoże węgla nasu
wa myśl, że zwały roślin zostały
naniesione w dane miejsce przez
wodę. Wiele pól węglowych za
wiera liczne warstwy węglonośne położone naprzemiennie
z warstwami innych materiałów.
Mówi się, że warstwy innych
materiałów zostały naniesione
przez wodę. Dlaczego więc war
stwy węgla nie miałyby być na
niesione przez wodę i osadzone
w ten sam sposób? J o a c h i m
S c h e v e n przedstawił kreacjo
nistyczny pogląd na forma
cję węgla w którym występują
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dryfujące lasy, jakich nie spoty
kamy już dzisiaj.4
Uniformitaryści często twier
dzą, że formacje węgla i ropy
naftowej powstały w wyniku
działania procesów wymagają
cych milionów lat. W labolatorium udało się jednak wytwo
rzyć ropę naftową z materiałów
organicznych w przeciągu zaled
wie 20 minut. Podobnie w bar
dzo krótkim czasie można wy
tworzyć węgiel z drewna.
C. Skamieniałości leżące w kil
ku warstwach
Duże skamieniałości (zwierząt
i roślin, a zwłaszcza pni drzew)
przechodzą nieraz przez kilka
warstw i mają ponad 6 m długo
ści. Skamieniałości te musiały
zostać zagrzebane szybko, po
nieważ ich części szczytowe są
równie dobrze zachowane jak
dolne. Olbrzymie ilości osadu
musiały zostać naniesione w bar
dzo krótkim czasie. Istnienie ta
kich skamieniałości jest niemo
żliwe do wyjaśnienia, jeżeli
przyjmie się, jak czynią to cwolucjoniści. że różne warstwy po
wstawały w różnych okresach
na przestrzeni milionów lat.

A więc, uniformitaryzm nie
potrafi wyjaśnić istnienia ska
mieniałości w tak wielkich ilo
ściach. Może to zrobić ogólno
światowy potop.
D. Zamarznięte zwierzęta
Syberii
Wzdłuż wybrzeża płn. Syberii
aż do Alaski zagrzebane są
szczątki aż około 5 min mamu
tów. Na jednej z wysp na tym
obszarze gleba składa się z pias
ku, lodu i takiej ilości kości
mamucich, że wydaje się. iż
są one głównym składnikiem
tworzącym tę wyspę. W nie
których miejscach mamuty są_
zagrzebane w lodzie, a w in
nych zamrożone w warstwach
osadowych. Zamrożenie jest tak
skuteczne, że padlina mamutów
była używana do karmienia
psów.
Mamuty te zginęły tak szyb
ko, że w jednym czy dwóch
przypadkach zachowany zo
stał
niestrawiony
pokarm
w ich żołądkach i pyskach.
Znaleziono trawę, dzikie hia
cynty, jaskry bulwiaste, cibory
i dziki bób. Kilka mamutów
zostało zachowanych w cało
ści, większość jednak jest roz
darta na strzępy. W syberyjs
kim lodzie znaleziono także
zagrzebane owce, wielbłądy,
renifery, bizony, konie, tygrj
woły, lwy i inne zwierzęta. Ca
łość przedstawia obraz kata
stroficznej śmierci milionów
zwierząt. Żaden proces dokonu
jący się gdziekolwiek na świecie
w dzisiejszych czasach, nie jest
porównywalny z tym, który do
prowadził do śmierci i zachowa
nia wszystkich tych zwierząt
w stanie kopalnym.

Pnie drzew przecinające kilka
warstw w pobliżu Saint-Etienne we
Francji.

Można by oczekiwać, że ewolucjoniści, mając do swej dys
pozycji tak olbrzymie ilości ska
mieniałości, zgromadzili przeko
nujący materiał dowodowy dla
swojej teorii, zwłaszcza, że po
trafią wskazać na ogniwa pośred
nie w skamieniałościach — te
rodzaje zwierząt, które łączą głó
wne grupy, takie jak bezkręgowce
i — spośród kręgowców — ryby,
płazy, gady, ssaki i ptaki.
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3. Ogniwa pośrednie w ska
mieniałościach?
Czy istnieją skamieniałości og
niw pośrednich?
W książce na temat ewolucji
wydanej w roku 19675 A
B r o u w e r wypowiada nastę
pujące stwierdzenie: .Jednym
z najbardziej zdumiewającycl
negatywnych rezultatów badan
paleontologicznych w ostatnim
wieku jest to. że... wydaje się, i/
formy przejściowe są niezwykL
rzadkie". Autor twierdzi, że
w czasach D a r w i n a mogłe
istnieć jakieś wytłumaczenie te
go faktu, natomiast „mając do
dyspozycji wielką ilość skamie
niałości gatunków, które odkr\to od tamtych czasów, trzeba
znaleźć inne przyczyny niemalże
całkowitej nieobecności form
przejściowych". Przyznaje więc

otwarcie, że zasadniczo skamie
niałości form pośrednich po
prostu nie istnieją.
Na przestrzeni lat ogłoszono
jednak znalezienie jednej czy
dwóch skamieniałości jako do
skonałych „brakujących og
niw". Musimy im się przyjrzeć
bardziej szczegółowo. Trzeba je
dnak podkreślić, że twierdzenia
te dotyczą tylko jednej cz>
dwóch skamieniałości, a nie du
żej ilości szczątków reprezentu
jących jeden czy dwa gatunki.
Być może najsławniejszym
ogniwem pośrednim wśród ska
mieniałości jest Archeopteryx, tak
zwana forma pośrednia pomię
dzy gadami a ptakami. Odkryto
pięć skamieniałości Archeopte
ry xa, wszystkie na tym samym
miejscu w Niemczech. Twierdzi
się, że choć szkielet pod wielo
ma względami przypomina ga
da, zwierzę to posiada w pełni
rozwinięte pióra. Otóż bardzo
trudno jest rozróżnić gada od
ptaka na podstawie szkieletu.
Wiele rzekomo gadzich cech
szkieletu Archeopteryxa znajdu
je się u ptaków. Na przykład
mówi się, że mostek AreheopteryXQ jest typową cechą gadów.
A jednak cały rząd ptaków obej
mujący strusie i emu posiada
kość mostkową tego samego ro
dzaju (ostatnio eksperci twierdzą,
że część, która była pierwotnie
uważana za mostek, w rzeczywi

stości składa się z kręgów).
Zwierzę to ma pazury na skrzy
dłach i znowu twierdzi się, że
jest to cecha gadów. Pazury
mają jednak także młode kilku
gatunków ptaków żyjących dzi
siaj, między innymi strusia.
Wśród ewolucjonistów toczy
ło się wiele dyskusji na temat
szkieletu Archeopteryxa. Załóż
my jednak na chwilę, że szkielet
ten ma wy raźne cechy charak
terystyczne gadów, jak niektó
rzy z nich twierdzą. Jak więc
należy rozumieć fakt. że ma on
tak doskonale uformowane pió
ra? Pióro posiada niezwykle zło
żoną, delikatną konstrukcję.
Ewolucjonisci twierdzą, że pier
wsze pióro było po prostu roz
winiętą łuską gada. Pióra Areheopteryxu nie są jednak z pe
wnością jedynie rozwiniętymi
łuskami. Jeżeli Archeopteryx po
siada szkielet gada. na pewno
jego pióra są w pełni złożonymi
ptasimi piórami.
Nic nie przywodzi tutaj na
myśl jakiegoś etapu pośredniego
pomiędzy łuską gada a piórem
ptaka, czego należałoby się spo
dziewać w przypadku formy po
średniej. Świadectwa skamieniało
ści nigdzie nie zawierają jakiego
kolwiek znaku takiego ogniwa
pośredniego pomiędzy łuską
a piórem. W rzeczywistości wielu
uczonych uważa, że pięć skamie
niałości Archeopteryxa to ska
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mieniałości prawdziwego ptaka.
Hoacyn, gatunek ptaka żyjący
dzisiaj w dolinie Amazonki jest
bardzo podobny do Archeopteryxa pod wieloma, bardzo waż
nymi względami.
Oprócz Archeopteryxa nic
w świadectwach skamieniałości
nawet nie sugeruje istnienia
przekonywującego ogniwa, któ
re łączyłoby zwierzęta różnych
typów. Mówiąc to nie zapomi
nam o zawiłych twierdzeniach,
jakie są wypowiadane na temat
istnienia „małpoluda". Moje
pytanie brzmi: Czy świadectwa
skamieniałości
wspierają
te
twierdzenia? Cały materiał do
wodowy sprowadza się do kil
kunastu kości i zębów. Nawet
jeśli zachowałyby się one w do
brym stanie, a tak nie jest, nasu
wają się wątpliwości, czy mogły
by powiedzieć nam wiele.
Małpolud?
Profesor G. von K o e n i g s w a l d — gorący zwolennik te
orii małpoluda w książce Meeting
Prehistorie Mcm (Spotkanie pre
historycznego człowieka) napi
sał następujące słowa: „Mając
jedynie materiał dowodowy
w postaci szkieletu nie jest tak
łatwo odróżnić człowieka od
człekokształtnej małpy. W rze
czywistości szkielet antropoida
różni się od naszego jedynie pod
względem wielkości. Ilość kości
szczękowych i zębów jest taka
sama. Różnica struktury rąk
i stóp jest jedynie różnicą stop
nia. Warto zauważyć, że stopa
goryla górskiego okazała się
niezwykle podobna do stopy lu
dzkiej... Jedyną więc cechą wy
różniającą która pozostaje, jest
rozmiar mózgu".
Ale także to ostatnie twier
dzenie jest wątpliwe, ponieważ
wiadomo, że rozmiar mózgu
człowieka może różnić się zna
cznie. Załóżmy jednak w tej
chwili, jak się ogólnie uważa, że
mózg małpy rzadko przekracza
3
600 cm , podczas gdy mózg
człowieka ma objętość 1000
2000 cm 3 . Z tego wynika, że
tzw. południowy małpolud z Af
ryki Południowej jest małpą po
nieważ jedna czaszka (a niewiele
z nich znajduje się w stanie

umożliwiającym pomiary) mog
ła mieścić mózg o objętości 482
cm 3 , a więc nie większy niż
szympansa! Przyjąwszy te same
wartości musimy uznać, że czło
wiek neandertalski jest niemalże
nadczłowiekiem, ponieważ prze
ciętna objętość jego mózgu jest
dużo większa niż przeciętna wa
rtość dla dzisiejszego człowieka.
Z tych i innych powodów uzna
je się obecnie, że człowiek nean
dertalski jest w pełni człowie
kiem.
Także człowiek z Pekinu uwa
żany jest za pełnego człowieka,
ponieważ pomiary czaszek zna
lezionych w Chinach dały wyni
ki sięgające aż do 1300 cm 3 . Do
tego samego wniosku możemy
dojść na podstawie znalezio
nych na tym miejscu świadectw
pewnego rodzaju wytwórstwa
obejmującego prowadzone na
wielką skalę wypalanie.
Historia „małpoluda", której
nie będziemy badać szczegóło
wo, zbudowana została o wiele
bardziej na spekulacjach i oszu
stwie niż na faktach, jak ilust
ruje to przykład człowieka
z Jawy.
Pierwotny materiał dowodo
wy, który był podstawą do za
akceptowania człowieka z Jawy
jako małpoluda, składał się z je
dnej kości nogi, 3 zębów i części
czaszki. Kość nogi miała wygląd
kości ludzkiej, podczas gdy cza
szka przypominała czaszkę mał
pią. Te dwie skamieniałości zna
leziono jednak w odległości 14
metrów od siebie na poziomie,
który zawierał także trzy czaszki
ludzkie. Ten fakt był ukrywany
przez wiele lat. D u b o i s , czło
wiek, który odkrył te skamienia
łości, ogłosił pod koniec swego
życia, że nie były to szczątki
małpoluda, lecz raczej, że czasz
ka należała do olbrzymiego gibbona.
Świat ewolucjonistów
nie
przyjął tego stwierdzenia i czło
wiek z Jawy na podstawie tak
śmiesznie skąpego materiału do
wodowego został wprowadzony
do podręczników szkolnych ja
ko stworzenie, które niewątpli
wie żyło.
Bardziej współczesny przy
kład „pobożnych życzeń" tego
samego typu dotyczy kilku śla

dów stóp znalezionych przez
Mary
L e a k e y w Laetoli
w Afryce Wschodniej. Są one
opisane w czasopiśmie National
Geographic z kwietnia 1979 ro
ku jako ..ślady pozostawione
przez hominidów, chodzących
w
postawie
wyprostowanej
przynajmniej 3,6 min lat temu".
Siady te znaleziono obok śla
dów słoni, perlicy pospolitej, ży
raf, zajęcy i strusi. W swoim
artykule M a r y L e a k e y do
konuje kilku bardzo interesują
cych stwierdzeń. Na stronie 446
czytamy: „Znaleźliśmy ślady
stóp hominidów; ślady, które są
bardzo podobne do śladów stóp
współczesnego człowieka". Da
lej, na stronie 453: „kształt jego
stopy był dokładnie taki sam
jak naszej". Innymi słowy, zna
lazła ona ślady ludzkie dokład
nie takie same, jakie powstają
dzisiaj za wyjątkiem jedynie te
go, że były one mniejsze niż
stopa przeciętnego człowieka.
Zwolenniczka ewolucji zinter
pretowała je jako ślady należące
do „hominidów". Kreacjonista
mógłby równie dobrze zinter
pretować je jako należące do
zwykłego człowieka.

4. Olbrzymy
Pośród skamieniałości znalezio
no duże formy niemalże każ
dego rodzaju stworzeń żyjących
dzisiaj. Spośród gadów były to
owe olbrzymie dinozaury, a tak
że ogromne żółwie. Ssaki były
często dwa razy większe od ich
dzisiejszych
odpowiedników.
Znaleziono na przykład olbrzy
mie formy następujących ssa
ków: niedźwiedzi, wielbłądów,
panter, świń, reniferów, słoni,
tygrysów i wilków. Odkryto
skamieniałości wielkich ptaków
a także owadów — na przykład
ważki mające rozpiętość skrzy
deł 50—75 cm.
Jedną z idei podstawowych dla
ewolucji jest stwierdzenie, że gdy
zwierzę ewoluuje w formę bar
dziej złożoną, zwiększają się jego
rozmiary. Tak więc sama obec
ność tych olbrzymich skamie
niałości jest powodem zakłopo
tania dla zwolenników ewolucji,
a poza tym potwierdza relację
biblijną. Sprawa ta jest zazwy-

16

czaj przez nich ignorowana tai
długo, jak tylko jest to możliw Niemożliwe jest jednak, ab>
ignorowali oni olbrzymie ilość
skamieniałości dinozaurów. W>jaśnienie zazwyczaj podawane
przez ewolucjonistów rozpocz\na się od stwierdzenia, że: „W
czasach kiedy żyły dinozaury,
nad większością powierzchn
Ziemi panował zasadniczo kli
mat ciepły i umiarkowany". Ta
ki klimat umożliwiał wielkie
rozmiary tych zwierząt, gdyż nie
powodował problemów z kon
trolą temperatury ciała. Zwierzę
traci ciepło lub zyskuje je przez
powierzchnię ciała. Większe ma
mniejszą powierzchnię w stosu
nku do swych rozmiarów, co
sprawia, że trudniejsze staje się
dostosowanie do temperatur)
Tempo tracenia ciepła lub zys
kiwania go przez skórę wielkie
go dinozaura byłoby bardzo
małe w porównaniu z dużą iloś
cią ciepła, która zawarta była
w jego olbrzymim ciele. Wielk
dinozaur mógłby więc żyć dość
swobodnie w ciepłym klimacie,
w którym nie byłoby nagłych
zmian temperatury, nie mógłb>
jednak żyć w warunkach dzisiej
szych. Dzisiaj, nawet w strefie
tropikalnej, istnieje duża różni
ca pomiędzy temperaturą dnia
i nocy.
Ewolucjoniści uzasadniają tę
teorię powszechnego ciepłego
klimatu wskazując na wiele róż
nych czynników. Jednym z nich
jest fakt znajdowania skamie
niałości zwierząt tropikalnych
w niezbyt wielkich odległościach
od biegunów.
Dokładnie coś takiego suge
rują nam słowa Biblii. Wspo
mnieliśmy już, iż jest możliwe,że
po stworzeniu Ziemi ponad at
mosferą istniało sklepienie z pa
ry wodnej. Mogło ono zatrzy
mywać ciepło dochodzące do
Ziemi ze Słońca, co stworzyło
jednolity ciepły klimat nad całą
Ziemią. Kiedy Bóg ukarał Zie
mię potopem, sklepienie to mo
gło opaść na Ziemię, wtedy po
raz pierwszy Ziemia doświad
czyła skrajnych temperatur.
5. Problem wymarcia
Dlaczego zwierzęta, takie jak
dinozaury wymarły?

Wygląda na to, że nagle uleg
ły zagładzie. Coś takiego miało
miejsce nie tylko w stosunku do
dinozaurów, lecz także do in
nych grup zwierząt — np. trylobitów. Wielokrotnie ewolucjoniści byli zmuszeni przyznać, że są
zdumieni faktem, iż złożone, sil
ne i dobrze rozwinięte grupy
zwierząt nagle znikają z zapisu
kopalnego. Otwierając Biblię
nie jest jednak trudno wyob
razić sobie, w jaki sposób doszło
do ich wymarcia. Był to rezultat
potopu, który zabił każde zwie
rzę oddychające płucami z wyją
tkiem tych, które znajdowały się
w arce.
Dlaczego więc zwierzęta te
nie przeżyły po potopie? Częś
ciowo powód leży prawdopodo
bnie w tym, że nie mogły prze
trwać w nowych warunkach kli
matycznych. Dinozaury potrze
bowały klimatu ..stałego", gdyż
były zimnokrwiste, znaczy to, że
nie mogły regulować temperatu
ry ciała. Ustalała się na pozio
mie swego środowiska. Po poto
pie rozpoczęły się duże wahania
temperatury. Dinozaury nie
mogły przeżyć w takich warun
kach. Ewolucjoniści często pod
suwają myśl, że nagła zmiana
klimatu mogła doprowadzić do
wymarcia dinozaurów. Mogą
oni jedynie spekulować co do
powodu takiej przemiany.
6. Profil geologiczny
Wielu uczonych, zarówno kreacjonistów jak i ewolucjonistów.
zgadza się, że istnieje określona
kolejność warstw geologicznych
i że pewne skamieniałości są
charakterystyczne dla określo
nych warstw. Warto pamiętać,
że idea „profilu geologicznego"
została opracowana w pierw
szych latach wieku XIX. zanim
jeszcze D a r w i n opublikował
Origin of Species, przez ludzi,
którzy niemalże powszechnie
wierzyli w stworzenie. D a r 
win wylicza najznamienitszych
paleontologów swoich czasów
i mówi o nich że: „Jednomyślnie
wyznawali oni zasadę niezmien
ności gatunków" 6 . Jak widzimy,
nie jest konieczne interpretowa
nie „profilu
geologicznego"
w sposób ewolucyjny.

Te dwa dorosłe konie (Clydesdale i miniaturowy) ilustrują skrajne różnice
wielkości możliwe w granicach gatunku. Pokazywano je w programie telewizyj
nym 28 grudnia 1969.

W rzeczywistości ..profil geo
logiczny" niesie w sobie kilka
problemów dla tych, którzy
chcą wykorzystywać go dla po
parcia teorii ewolucji. Po pierw
sze, wbrew popularnemu prze
konaniu rzadko — jeśli w ogóle
— zdarza się znaleźć wszystkie
poziom> razem. Zazwyczaj znaj
dowane są jedynie dwa lub trzy
z tych poziomów (czyli okre
sów) na jednym miejscu. Po
drugie, warstwy skalne nie są
znajdowane we „właściwym"
porządku. W niektórych przy
padkach skały „starsze" znaj
dują się ponad „młodszymi".
Na przykład Matterhorn (ilust
racja z tyłu okładki) jest zbu
dowany ze skały „starszej"
niż skała, na której się wspie
ra. Wielu kreacjonistów uważa,
że świadectwa tego rodzaju wy
kazują, iż „profil geologiczny" na
leży bardziej do dziedziny fan
tazji niż rzeczywistości. Inni
zgadzają się z ewolucjonistami
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wyjaśniając niewłaściwą kolej
ność warstw „przewróceniem".
Podkreślają oni jednak, że przy
wynoszeniu mas skalnych po
nad inne warstwy musiały dzia
łać ogromne siły. Siły te mogły
być związane z taką potężną
katastrofą jak potop. Jest to
dziedzina, w której kreacjoniści
rozpoczęli przeprowadzać bada
nia, choć potrzeba ich jeszcze
o wiele więcej.
Ostatnim zagadnieniem zwią
zanym ze skałami jest fakt, iż
3/4 powierzchni kontynentów
zbudowane jest ze skał osado
wych tj. skał osadzanych przez
wodę. Pozostała 1 /4 jest zbudo
wana zasadniczo ze skał pocho
dzenia wulkanicznego (patrz
uwaga 2). Istnienie tak dużych
ilości skał osadowych występu
jących nawet na szczytach gór
zgadza się z ideą. według której
Ziemia była kiedyś całkowicie
pokryta wodą.
Rozpoczęliśmy ten rozdział

od wyliczenia tego. czego może
my się spodziewać po świadect
wie skamieniałości — najpierw,
gdyby prawdziwa była ewolu
cja, a potem, gdyby prawdziwe
było to, o czym mówi Biblia.
Wszystkie aspekty świadectwa
skamieniałości, jakie przedsta
wiliśmy, potwierdza Biblia. Mo
żna je podsumować w ten spo
sób:
1. Nie znajdujemy stopnio
wej
progresji
skamieniałości
w skałach od form prostych do
złożonych, co sprzeciwia się mo
delowi ewolucji.
2. Olbrzymie
cmentarzyska
skamieniałości świadczą o kata
stroficznym potopie, potwierdza
to prawdziwość Biblii.
3. Nie znaleziono autentycz
nych skamieniałości ogniw po
średnich, co sprzeciwia się teorii
ewolucji.
4. Odkryte skamieniałości zwie
rząt olbrzymich rozmiarów są
zgodne z tym, czego moglibyś
my oczekiwać po zapoznaniu się
z zapisem biblijnym. Jest on
więc przez to potwierdzony.
5. Faktem jest nagłe wymar
cie pewnych zwierząt, co pono
wnie stanowi świadectwo na ko
rzyść potopu i potwierdza rzetel
ność relacji biblijnej.
6. „Profil geologiczny" nie mu
si być intepretowany w sposób
ewolucyjny i uniformitarystyczny. Wyjaśnienia kreacjonistycz
ne obejmujące katastrofę są ró
wnorzędnymi alternatywami.
Dodatkowe uwagi
1. Popularna, choć dotych
czas jeszcze nie udowodniona
teoria sugeruje, iż względne po
zycje kontynentów wobec siebie
ulegają zmianie. Mówi się, że
zewnętrzna sferyczna skorupa
Ziemi podzielona jest na tuzin
sztywnych platform, które się
przemieszczają. W rezultacie te
go ruchu kontynenty przesuwa
ją się podobnie jak bagaż na
taśmociągu.
Nawet jeżeli taki proces ma
miejsce, mało prawdopodobne
jest, aby dokonywał się on na
taką skalę, by każda część świa
ta znajdowała się kiedyś w re
gionach tropikalnych lub sub
tropikalnych.

Coelacanthus: ewolucjoniści twierdzili, że ryba ta wymarła 70 milionów lat temu
Ostatnio odkryto ją żywą wyglądającą dokładnie tak, jak jej kopaliny przodek

2. Skały wulkaniczne to ska
ły, które ze stanu płynnego
przeszły w stan stały. Mogło to
mieć miejsce pod ziemią, albo
w rezultacie wypływu lawy
z wulkanów.
Przypisy:
1

lion.

G.A. Kerkut, Implications of Evolu-

2

Patrz 'The Ediacaran Experiment"
Stephen Jay Gould. Natural Hisiory
1984, vol. 93 cz. II ss. 14 - 23
3
Bjorn Kurten w The Age of Dinusaurus
4
Biblical Creation 3:9 s. 36
5
General Palaeonlology
6
Origin of Species, rozdz. 10
Dla dalszej lektury
1. Ogólna lektura dotycząca ska
mieniałości:
Duane T.Gish, Evolution — The
Fossils Say No, (Creation Life Publishers).
J.Kerby Anderson. Harold G.Coffin, Fossils in Focus, (Zondervan
Publishing House, 1977).
Luther Sutherland, Darwin 's Dilemma, (Master Books 1985).
David J.Tyler, red., Understanding
Fossils and Earth History, (Biblical
Creation Society, 1984).
2. Nagłe pojawienie się skamienia
łości:
F.H.T. Rhodes, The Evolution of
Life, (Penguin, 1962), s. 78
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3. Najstarsze skamieniałości są ra
czej złożone niż proste — patrz
powyżej strony 78 - 79
4. Ewolucja konia:
F.W.Cousins, The Alleged Evolu
tion of the Horse, A Symposium on
Creation, red., D.W. Patten, (Ba
ker. 1971), s.69.
G.A.Kerkut, Implications of Evolution, (Pergamon Press, 1960), s. 145. Świadectwa potopu w skamie
niałościach:
a) szczegółowa
dokumentacji,
patrz: J.C. Whitcomb, H.M
Morris, The Genesis Flood i H.H
Howorth, The Mammoth and the
Flood, (Sampson Low, Marston.
Searle and Rivington, 1887).
b) szybkie powstawanie węgla
i ropy naftowej — patrz: J.C. Whit
comb, The World, that Perished
(Baker Book House).
c) skamieniałości przecinające kilka warstw:
W. Lammerts. red., Why Not Crea
tion?, (Presbyterian and Reformed.
1970), s. 141.
6. Skamieniałości ogniw pośrednich
Gerald Duitett, Arehaeopteryx Lithographica Reconsidered, (Biblical
Creation Society, 1983).
M. Bowden, Ape-Man — Fact or
Fallacy?, (wyd. II, Sovereign Publications, 1977).

3.
Genetyka a Boży dobór
naturalny
Działo się to ponad 100 lat temu
w przyklasztornym ogrodzie na
terenie obecnej Czechosłowacji.
Był letni dzień. Większość mni
chów nie widziała nic szczególne
go w rosnącej tam plantacji gro
chu. Dla jednego z nich groch był
jednak bardzo interesujący, po
nieważ dokonywał na nim eks
perymentów naukowych.
G r e g o r M e n d e l był szcze
gólnie zafascynowany sposobem,
w jaki rośliny przekazują swoje
cechy charakterystyczne następ
nemu pokoleniu. „Co się stanie"
— myślał — „jeżeli skrzyżuję
roślinę o białych płatkach z roś
liną o czerwonych płatkach? Czy
następne pokolenie będzie miało
płatki czerwone czy białe? Co się
stanie, jeżeli skrzyżuję roślinę
wysoką z rośliną niską? Jak wy
sokie będzie potomstwo?"
Dokonując tych eksperymen
tów i dokładnie analizując rezul
taty, M e n d e l uświadomił so
bie, że odkrył pewne fundamen
talne prawa dotyczące dziedzi
czenia. Bardzo podniecony opu
blikował swoje odkrycia w cza
sopiśmie naukowym — świat
naukowy jednak całkowicie zig
norował jego pracę. Zniechęco
ny porzucił swoje badania. Kie
dy umierał w roku 1884, nic
miał pojęcia, że 20 lat później
stanie się sławny na całym świe
cie jako twórca nowej dziedziny
nauki. Praca M e n d l a uważa
na jest obecnie za początek ge
netyki — badania praw dziedzi
czenia.
W poprzednich rozdziałach
przyglądaliśmy się, jak powstała
teoria ewolucji oraz analizowali
śmy świadectwa skamieniałości.
Teraz musimy rozważyć, czy
— jak się powszechnie twierdzi

— odkrycia genetyki potwier
dzają ideę ewolucji.
M e n d e l opublikował swoje
odkrycia pod koniec lat sześć
dziesiątych XIX wieku, dokład
nie w tym samym czasie, kiedy
ogromnie popularna stawała się
teoria D a r w i n a . Opubliko
wał je w cieszącym się uznaniem
czasopiśmie naukowym mają
cym wielu czytelników, którzy
z pewnością przeglądali jego ar
tykuł. Jednak dopiero w roku
1900. w szesnaście lat po śmierci
M e n d l a , ponownie odkryto
jego pracę i zdano sobie sprawę
z jej znaczenia.
Dlaczego tak istotne odkrycia
zostały zignorowane? W odpo
wiedzi możemy stwierdzić, że
niemalże na pewno pozostawały
one w konflikcie z darwinowską
teorią ewolucji. Rzadko przy
znaje się to dzisiaj, a jednak
w dalszym ciągu prawdą jest. że
to, co odkrył M e n d e l , udo
wadnia nieprawdziwość jedne
go z najważniejszych założeń
D a r w i n a . Widzimy to po
przez fakt, że po ponownym
„odkryciu" pracy M e n d l a te
oria ewolucji D a r w i n a do
znała chwilowego spadku popu
larności. Po pewnym czasie my
ślenie ewolucyjne wyłoniło się
znowu w nieco odmiennej for
mie, o której mówiono, że zga
dza się doskonale z genetyką
M e n d l a . Jak jednak zobaczy
my, te dwie rzeczy nie są ze sobą
zgodne i obie równocześnie nie
mogą być prawdziwe.
Eksperyment Mendla
Cóż takiego odkrył M e n d e l ,
co sprzeciwiało się darwinows
kiej teorii ewolucji? Odpowiemy
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Gregor

Mendel

na to pytanie rozważając, czym
się zajmował M e n d e l . Krzy
żował różne odmiany jadalnego
grochu. Kiedy skrzyżował groch
o czerwonych kwiatach z gro
chem o kwiatach białych, oka
zało się, że potomstwo ma kwia
ty czerwone. Następnie M e n 
el e 1
skrzyżował potomstwo
o kwiatach czerwonych ze sobą
nawzajem i zauważył, że następ
ne pokolenie posiada własny
stosunek kwiatów czerwonych
i białych równy 3:1.
Najlepiej można to zrozumieć
analizując geny zaangażowane
w te krzyżówki. Gen może być
uważany za jednostkę, która de
terminuje określoną cechę cha
rakterystyczną, w tym przypad
ku kolor kwiatu. Może on ist
nieć w dwóch formach, z któ
rych jedna powoduje powstanie
kwiatów czerwonych, a druga
kwiatów białych. Potomstwo
pierwszej krzyżówki grochu czer-

wonego z grochem białym miało
wszystkie
kwiaty
czerwone,
choć w rzeczywistości posiadało
geny zarówno czerwonych jak
i białych kwiatów.
M e n d e l doszedł do wnios
ku, że gen czerwony musi być
genem dominującym, tzn. że ka
żda roślina posiadająca oba te
geny będzie czerwona. Po skrzy
żowaniu czerwonego potomst
wa między sobą możliwe było.

Eksperyment Mendla w krzyżowaniu grochu o białych
i czerwonych kwiatach
I) Czerwony

rodzic skrzyżowany z białym rodzicem daje potomstwo
czerwone

Czerwony rodzic

Biały rodzic

że d w a geny białe złączą się ze

sobą i w ten sposób powstanie
potomstwo białe. Prawdopodo
bieństwo, że potomstwo otrzy
ma przynajmniej jeden gen czer
wony, wynosi 3:1, jak pokazuje
to diagram.

/

Gamety
(komórki nasienne
i jajowe).

® ®
/

\

Geny nowe czy stare?
M e n d e l stwierdził, że w przy
padku
skrzyżowania
roślin
o czerwonych kwiatach, będą
cych potomstwem jego pierwo
tnej
krzyżówki,
otrzymywał
obok kwiatów czerwonych także
kwiaty białe. Teoria D a r w i n a
zakładała że w przypadku takim
jak ten, biały kolor kwiatów
byłby nową cechą nabytą przez
młode rośliny, cechą której nie
posiadali len rodzice. Gatunek
musi przecież nabywać nowe ce
chy, jeżeli ma ewoluować.
M e n d e l wykazał, że cechy
te nie były cechami nowo naby
tymi. Były one obecne przez
cały czas w pokoleniu rodziców,
choć nieujawnione z powodu
obecności genu dominującego.
Po zastosowaniu statystyki do
eksperymentów M e n d l a , mo
żna wykazać, że w nowym po
koleniu geny istnieją dokładnie
w takich samych stosunkach ilo
ściowych jak w pokoleniu rodzi
ców. Możliwa jest utrata pew
nych genów przez śmierć jedno
stek, które je posiadają, niemoż
liwe jest jednak nabycie nowych.
Nic dziwnego, że teoria
D a r w i n a zaczęła słabnąć,
kiedy fakty te wyszły na światło
dzienne. Została ona ocalona od
całkowitego upadku przez poja
wienie się nowej teorii, która
twierdziła, że geny mogą czasa
mi zmieniać się przyjmując cał
kowicie nowe formy. Ta rady
kalna przemiana genu jest zna
na j a k o mutacja.

Potomstwo icst czerwone, ponieważ z obu cech dziedziczonych po rodzicach
jedna (czerwona) jest dominująca . a druga (biała) recesywna.
(2) Jeżeli teraz skrzyżujemy dwie rośliny potomstwa o kolorze czerwonym,
następne pokolenie będzie miało trzy czerwone (rośliny) na jedną białą,
jak jest to pokazane poniżej:

Czerwoni rodzice
| i pokolenia

Gamety

(1 i 2 = komórki nasienne. 3 i 4 = komórki jajowe)
Potomstwo drugiego pokolenia

(1+3)

i 1+4)

W takiej formie uznawana
jest dzisiaj teoria D a r w i n a .
Przyjmuje się. że mutacje mogą
zmienić gen w nową jego formę.
Następnie twierdzi się, że w pro
cesie doboru naturalnego spo
śród nowych genów wybierane
są tylko korzystne dla organiz
mu a odrzucane pozostałe.
Ewolucjoniści twierdzą, że
klasycznym przykładem tego
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(2+3)

(2+4)

jest ćma picprzówka. W sześćdzie
siątych latach XIX wieku ćma ta
miała kolor jasny, choć znana
była rzadka odmiana ciemna.
W ciągu następnych stu lat od
miana ciemna stawała się bardziej
powszechna, aż w końcu odmiana
jasna stała się rzadkością. Prze
miana spowodowana była tym.
że pierwotna odmiana ciemna
widoczna wyraźnie na pniach

drzew była niekorzystna dla
owadów stanowiących łatwy łup
dla drapieżników. Odmiana jas
na, mniej widoczna, była korzy
stniejsza. Wraz z rewolucją
przemysłową kora drzew zabar
wiła się jednak na czarno i sytu
acja uległa odwróceniu. Obecnie
odmiana jasna stała się łatwym
łupem dla drapieżników, pod
czas gdy odmiana ciemna ma
większe szanse przeżycia. Jest to
przykład zjawiska, które ewolucjoniści nazywają doborem na
turalnym. Nowe geny zostaną
wybrane, jeżeli niosą one w so
bie korzyść dla organizmu. Do
datkowo twierdzi się, że nowe
geny mogą powstawać w wyni
ku mutacji.

Mutacja

u których dokona się mutacja,
mają skłonność do wymierania
i w ten sposób struktura genety
czna populacji jako całości po
zostaje niezmienna.
Mutacje są dalekie od możli
wości wytworzenia nowych, ży
wotnych genów, które umożli
wiłyby ewolucję organizmów ja
kiegoś gatunku. Są one skrajnie
rzadkimi i szkodliwymi wyda
rzeniami, które nie zmieniają
struktury genetycznej rasy jako
całości — z wyjątkiem osłabie
nia jej w niektórych przypad
kach. Stosuje się to nawet do
tzw. korzystnych mutacji, ta
kich jak rys anemii komórki
ciecioreczki, czy odporność bak
terii na środki lecznicze. Brak
miejsca nie pozwala jednak na

c7D7QgólowQ .omówienie tutaj te
go zagadnienia. Nawet jeżeli

nienia teorii mutacji. Najpierw
poznałam ewolucję w szkole
w której przechodziłam podsta
wowy kurs zoologii. Uczono jej
tak. jakby była faktem, łącznie
z twierdzeniem, że dokonywała
się przez proces mutacji i dobo
ru naturalnego.
Następnym etapem był Uni
wersytet w Sussex, gdzie przez
trzy lata studiowałam biologię
wykładaną z ewolucyjnego pun
ktu widzenia. Przez cały ten czas
byłam chrześcijanką. Z począt
ku sądziłam, że można wierzyć
zarówno Biblii, jak i temu co
mówi teoria ewolucji. Jednak
w miarę kontynuowania moich
studiów w Sussex coraz mniej
zadowalało mnie takie rozwią
zanie. Zdałam sobie sprawę, że

obie teorie nie mogs być równo-

Tak więc współczesna teoria
ewolucji związana jest nieroze
rwalnie z zagadnieniem mutacji.
Jeżeli mutacje nic mają miejsca,
niemożliwe jest, aby dokonywa
ła się ewolucja. Musimy więc
zbadać sprawę mutacji i zoba
czyć, czy dokonują się one tak,

Osobiste świadectwo
Osobiste świadectwo może wy
jaśnić, co rozumiem przez to

cześnie prawdziwe. Jako chrześ
cijanka wierzyłam, że prawdzi
wa jest Biblia. Równocześnie
uczono mnie, że ewolucja jest
udowodnionym faktem. Ten dy
lemat trwał aż do mojego ostat
niego roku studiów. Punkt
zwrotny nastąpił pewnego dnia
na seminarium, kiedy dyskuto-

Po pierwsze, jest rzeczą pew
ną, że mutacje mogą się doko
nywać i rzeczywiście się doko
nują. Po drugie, równic pewne
jest. że każda większa zmiana

ono tego, jak doszłam do obec
nych poglądów na ewolucję, al
bowiem moje odrzucenie ewolu
cji na gruncie naukowym roz
poczęło się właśnie od zagad

kręgowców. Oko kręgowca jest
organem niezwykle złożonym.
Zawiera w sobie skomplikowa
ny system, przez który światło
kierowane jest na tył oka do

jirt wiffyjł fwiiNjwii

w <pif jfit mm oniią m

gorsze. Czegoś takiego właśnie
należałoby oczekiwać. Gen;
bardzo złożone i skonstruowane
w sposób wprost cudowny i dla
tego każda większa zmiana, ja
ka się w nich dokona, doprowa
dzi do ich mniej wydajnego fun
kcjonowania.
Przyznają to genetycy po 70
latach intensywnych eksperymen
tów. W tym okresie wywołali
oni tysiące mutacji w różnych
organizmach. Nic potrafili jed
nak przedstawić ani jednego
przekonującego
przypadku,
w którym mutacja byłaby wyra
źnie korzystna dla organizmu.
W rzeczywistości obecnie po
wszechnie uznaje się, że mutacje
w warunkach naturalnych są
tak rzadkie i tak często szkod
liwe, że kiedy się pojawiają, nie
mają żadnego znaczenia dla ge
netyki danej f>ór>ulacji zwierząt
czy roślin. Wszystkie osobniki,

mutacje
dokonywałyby
się
w sposób przedstawiany przez
ewolucjonistów, ewolucja i tak
byłaby niemożliwa.

ostatnie stwicrdicnic. Dropi

waliamj na temat ewolucji oka

Jasne i ciemne ćmy pieprzowki Birmingham). Dwa zdjęcia pokazują ich
widoczność na jasnym i ciemnym tle.
Tl

światłoczułych komórek. Posia
dają one jeszcze bardziej złożo
ną strukturę, przez którą infor
macja przekazywana jest do czę
ści mózgu odpowiedzialnych za
widzenie, co w rezultacie umoż
liwia rzeczywiste widzenie.
Rozpoczęliśmy dyskusję nad
sposobem ewolucji tego niezwy
kłego organu. Przez godzinę
kręciliśmy się w kółko. Wynika
ło jasno, że ewolucja była nie
możliwa. Wszystkie wyspecjali
zowane i złożone komórki, któ
re składałyby się na nasze oczy,
miałyby rzekomo ewoluować
z powodu korzystnych mutacji
zachodzących w bardziej pro
stych komórkach, które były
w tym miejscu wcześniej. Jaką
korzyść daje jednak dziura we
wcześniejszej postaci oka przez
którą może przechodzić światło,
jeżeli w tylnej części oka nie ma
komórek, które byłyby wrażliwe
na światło i mogłyby je przyj
mować? Jaki pożytek z soczewki
tworzącej obraz, jeżeli nie było
by systemu nerwowego, który
by go interpretował? Jak mógł
by powstać przez ewolucję
układ nerwowy wzroku, zanim
powstało oko, które przekazy
wałoby mu swoje informacje?
Dyskutowaliśmy nad tym
problemem z każdego możliwe
go punktu widzenia, w końcu
jednak musieliśmy przyznać, że
nie mamy pojęcia, w jaki sposób
coś takiego mogłoby się doko
nać. Powiedziałam wtedy, że
skoro stwierdziliśmy, iż niemo
żliwe jest opisanie sposobu ewo
lucji oka, to najbardziej szczerą
i naukową rzeczą jest przyzna
nie, iż być może nie było czegoś
takiego, jąk jego ewolucja. Po
moich słowach zapadło milcze
nie. Następnie wykładowca pro
wadzący seminarium powie
dział, że nie chce podejmować
dyskusji na ten temat, a inni
studenci z grupy zaczęli drwić
z tego, że wierzę w Boga, choć
nie powiedziałam ani słowa
o Bogu! Po prostu próbowałam
spojrzeć na problem w sposób
obiektywny i naukowy.
Wtedy stało się dla mnie jas
ne, że teoria ewolucji jest nie
naukowa, a teoria mutacji nie
wystarczająca. Niemożliwe jest,
aby wyjaśniła ona rozwój choć

by najprostszego organizmu,
a tym bardziej tak złożonego
organu, jak oko kręgowców.
Inne dowody
Nie jestem osamotniona w prze
konaniu, że nawet gdyby mogły
dokonywać się korzystne muta
cje, nie wystarczyłyby one do
wyjaśnienia ewolucji. Znany
biolog sir A l i s t a i r H a r d y
także podziela tę opinię. W swo
jej książce The Living Stream
przypomina tam o jednym
z najbardziej podstawowych za
łożeń teorii ewolucji — mówi
się, że ten sam organ u różnych
zwierząt ewoluował z tej samej
struktury u jednego wspólnego
przodka.
Weźmy dla przykładu odnóże
pławne foki, rękę człowieka
i skrzydło ptaka. Choć różnią
się one co do formy i funkcji,
wszystkie posiadają tę samą
podstawową strukturę kości.
Przyjmuje się więc, że zarówno
człowiek, foka jak i ptak ewolu
owały z jakiegoś prymitywnego
kręgowca, który sam posiadał tę
podstawową strukturę kości.
Struktury takie, o których sądzi
się, że powstały w procesie ewo
lucji z jednego wspólnego or
ganizmu przodka, znane są jako
struktury homologiczne.
Innym przykładem organu
homologicznego może być oko
muchy. Istnieje wiele różnych
rodzajów much owocowych,
a niektóre z nich mają oczy
z wyglądu całkiem różne od in
SalamanJra

A roknchl

nych. Choć są różne, e
joniści przyjmują, że ewoluo«x~
ły one z jakiegoś wcześnie
typu oka. Są więc homologicz
ne. Teoria ewolucji mówi
wszystkie organy homologic/'
istniejące obecnie ewoluow^r
przez mutacje zachodzące w z-.
nach organu pierwotnego. Ir
nymi słowy, geny wytwarzają
organy homologiczne to obcnie te same geny. które wytw
rzyły dany organ u przodkó*
Zmieniła się jedynie ich stru*
tura.
Dla ewolucjonisty istnie .
następujący wielki problen
w wielu przypadkach mo;
wykazać, iż to, co nazywają or
ganami homologicznymi, po
wstaje w wyniku działania zu
nie innych genów. Np. istni
dwie odmiany muszki owoco
z oczami, które muszą
uznane przez ewolucjonistów
homologiczne, a jednak w obu
przypadkach
powstają
one
w wyniku działania innych ge
nów. Nie jest to przypadek od
osobniony. W ciągu lat ujaw
niono wiele przykładów takich
sytuacji. Nie można zaprzeczyć,
że koncepcja homologii doty
cząca podobnych genów prze
kazywanych
od
wspólnego
przodka została obalona. Ma to
zastosowanie także do sławnego
przykładu przedniej kończyny
kręgowców.
Rozważmy dla
przykładu gen, który kierował
rozwojem kończyny przedniej
owego pierwotnego starożytne-

człowiek

Porównanie kości kończyny przedniej sześciu kręgowców. Ci, którzy wierzą
w ewolucję interpretują podobieństwa kości kończyn kręgowców jako świadectwo
ich wspólnego pochodzenia. Kreacjoniści twierdzą po prostu, że Stwórca posłużył
się wspólnym wzorcem. Jedni i drudzy interpretują materiał dowodowy według
uprzednich
założeń.
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Jak działa dobór naturalny?

I. Pula genetyczna złożona z czterech czynników kont
rolujących kolor.

3. Na ciemnej wyspie drapieżniki wytrzebiają ptaki
jasne — pula genetyczna zostaje więc zubożona.
W końcu tylko ptaki ciemne pozostają na wyspie.

2. Gdy ilość ptaków zwiększa się, niektóre kolonizują
ciemną wyspę.

4. Po kolonizacji jasnej wyspy stopniowo wytrzebione
zostają ptaki ciemne — ponownie następuje zuboże
nie puli genetycznej. Tylko jasne ptaki pozostają na
jasnej wyspie.

W końcu ptaki z wysp ciemnej i jasnej zaczynają być uważane za dwa odrębne gatunki.

go kręgowca. Możesz zmieniać
ten gen w wyniku mutacji milio
ny razy. jeżeli ci się to podoba!
On nigdy nie sprawi, aby jego
kończyna przednia zmieniła się
w narząd pławny foki lub rękę
człowieka, ponieważ są one ko
ntrolowane przez inne geny!
Przez ostatnie 70 lat nauko
wcy twierdzili, że studium gene
tyki potwierdza teorię ewolucji.
Przyjrzeliśmy się zarzutom wo
bec tego twierdzenia. Zobaczyli
śmy najpierw, że pierwotne eks
perymenty M e n d l a wykazały.
iż nowe cechy charakterystyczne
nie są nabywane przez jakąś
populację, lecz raczej przekazy
wane dziecku bezpośrednio
przez rodzica w formie genów.
Nie ma więc żadnej zmiany
z pokolenia na pokolenie, zmia
ny w wyniku której mogłaby
dokonywać się ewolucja. Nastę
pnie zobaczyliśmy, że teoria
mutacji przedstawiona przez
ewolucjonistów dla odparcia te
go zarzutu sama w sobie jest
niewystarczająca dla wyjaśnie
nia ewolucji. Innymi słowy, ge
netyka nie popiera teorii ewolu
cji-

Dobór naturalny
Temat genetyki wymaga jeszcze
kilku wyjaśnień. Wyniki badań
ostatnich 70 lat, dalekie od
wsparcia teorii ewolucji, prowa
dzą nas do następującego stwie
rdzenia: ewolucja nie mogła
mieć miejsca, a Biblia jest zreha
bilitowana. Rozważmy teorety
czny przypadek tego, co ewolucjoniści nazywają doborem na
turalnym, a następnie sformułu
jmy wynikającą z niego konklu
zje.
Wyobraźmy sobie populację
mew, których upierzenie może
mieć jeden z kilku różnych kolo
rów. W miarę wzrostu populacji
niektóre ptaki kolonizują wy
spę, która jest ciemnego koloru.
Ptaki białe i jasnoszare są na tej
wyspie łatwo dostrzegane przez
drapieżniki i stają się ich łupem.
Ptaków o ciemnym kolorze nie
widać i dlatego one przeżywają.
Stopniowo powstaje rasa pta
ków ciemnych, w miarę jak wy
mierają jasne.
Podobny proces dokonuje się
na innej pobliskiej wyspie tym
razem jednak jest ona koloru
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jasnego, przez co kształtuje się
rasa ptaków jasnych. I tak,
w wyniku doboru naturalnego
z pierwotnej populacji wyłoniły
się dwie rasy ptaków. Mogłyby
one nawet zostać uznane za no
we gatunki.
Uszczuplenie puli genetycznej
Ewolucjoniści mówią, że ewolu
cja dokonuje się przez właśnie
tego rodzaju proces. Cóż jednak
wydarzyło się z genetycznego
punktu widzenia? W populacji
pierwotnej istniały geny kolo
rów: białego, jasnoszarego, cie
mnoszarego i czarnego. Na wy
spie czarnej zostały one ograni
czone do genów koloru czar
nego i ciemnoszarego, ponieważ
geny jasnoszare i białe zostały
utracone przez wytrzebienie jas
nych ptaków. A więc dobór na
turalny zubożył pulę genetycz
ną. Istnieje teraz mniej form
genów, a nie więcej, jak wyma
gałaby tego teoria ewolucji. (Je
żeli bowiem jakaś populacja nie
uzyska nowych genów, nigdy
nie będzie mogła stać się bar
dziej złożoną).

Ponieważ nowa populacja
ciemnych ptaków jest genetycz
nie uboższa, jest bardziej nara
żona na wymarcie. Drobna
zmiana w środowisku, taka jak
rozjaśnienie barwy wyspy, do
prowadziłaby do zniszczenia ca
łej rasy przez drapieżniki.
Gdyby proces taki dokony
wał się na wielką skalę, powin
niśmy oczekiwać, że wiele ga
tunków wymrze - i dokładnie
coś takiego demonstruje histo
ria. Innymi słowy, dobór natu
ralny prowadzi do śmierci gene
tycznej, a nie powstawania bar
dziej złożonych gatunków.
Widzimy, że proces doboru
naturalnego prowadzi do po
wstania nowych odmian, które
są uboższe w geny niż wcześniej
sze populacje, z których się wy
łoniły. Z ewolucjonistycznego
punktu widzenia oznaczałoby
to, że stworzenia podobne do
dzisiejszej ameby, z których
wszyscy ostatecznie ewoluowali
śmy, musiały posiadać o wiele
bogatszą i bardziej różnorodną
pulę genetyczną niż nasza włas
na! To absurd! Przyjmując pra
wdziwie naukowy punkt widze
nia trzeba założyć, że musiały
istnieć kiedyś stworzenia posia
dające
bogatą
różnorodność
cech charakterystycznych i do
piero z nich wyłoniły się typy
bardziej wyspecjalizowane, ta
kie jakie znamy dzisiaj. Wie
rzę, że właśnie o tym mówi
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Biblia, kiedy stwierdza, że Bóg
stworzył zwierzęta według ich
rodzajów.
W procesie doboru natural
nego widzimy nie środek, przy
pomocy którego dokonywała
się ewolucja, lecz raczej wielką
mądrość i miłosierdzie Boga.
Pamiętajmy, że klimat, jaki ma
my dzisiaj na Ziemi, nic jest taki
sam. jak ten, który panował po
jej stworzeniu. Ogólnoświatowy
potop w czasach Noego dopro
wadził do olbrzymich zmian.
Bóg w swej wielkiej mądrości
stworzył ludzi i większość zwie
rząt z wystarczającą zdolnością
adaptacji genetycznej, aby moż
liwe było ich przeżycie pomimo
tych wielkich zmian. Niektóre
zwierzęta, na przykład dinozau
ry, nie były w stanie dostosować
się i dlatego wymarły. Występo
wanie pewnych gatunków zwie
rząt jest dzisiaj ograniczone do
wąskich
stref klimatycznych.
Dotyczy to np. ryb tropikalnych
czy zwierząt polarnych. Dobór
naturalny
musiał
pozwolić
na ich przetrwanie z pierwo
tnych populacji, które stworzył
Bóg.
A więc w procesie doboru
naturalnego wykorzystywane są
czynniki, które już występują
w populacji. Na przykład ciem
na forma ćmy pieprzówki ist
niała już, zanim dobór natural
ny sprawił, że stała się najpow
szechniejszą formą tej ćmy. Bóg
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stworzył nas z o wiele wiek
potencjałem, niż był na p>
ku potrzebny. Adam musiał po
siadać
potencjał
genetyczna
wystarczający
do
powstania
wszystkich
dzisiejszych
ras
ludzi.

Dla dalszej lektury
1. Na temat oryginalnego artykułu
Mendla, patrz: Arthur Rook. Ortgins and Growth of Bioł&gy, (Pei
guin. 1964), s. 295. Przyznaje on. i
przynajmniej jeden wiodący uczom
w czasach Mendla wiedział o jeg(
pracy.
Patrz także: Rulh Moor, Mon, li
nie and Fossils, gdzie opisane jesl
szerokie rozpowszechnienie artyku
łu Mendla.
2. Darwinowska teoria ewolucji
cierpiała na chwilową utratę popu
larności po ponownym odkryciu
pracy Mendla. Przyznaje to G. Ledyard Stebbins, Processes of Or
ganie Evołution.
3. Ewolucja oka stanowi poważną
trudność dla darwinowskiej teorii
ewolucji. Patrz: R.L. Gregory, Eye
and Bram, (Weidenfeld and Nicolson. 1966).
4. Rozległa ocena darwinizmu, neodarwinizmu i przerywanej równo
wagi: Lanc P. Lester i Raymond G.
Bohlin, The Natura! Limits to Biological Change, (Zondervan Publishing House, 1984).
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4.

Ile lat ma Ziemia?

Dla ewolucjonisty 10 000 lat jest jak kropla wody we wiadrze. W tak
krótkim czasie nie mogło wydarzyć się nic, co miałoby znaczenie
ewolucyjne. Ewolucjonista wierzy, że Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Śmieje
się ze stwierdzenia, opartego na Biblii, że wszelkie stworzenie ma nie
więcej niż 10 000 lat.
4,5 miliarda czy 10 000 — w co mamy wierzyć? Czy o historii Ziemi
mamy myśleć w kategoriach miliardów czy tysięcy lat?
Jak zobaczymy, wszystkie metody stosowane do datowania wieku
Ziemi korzystają z założeń uniformitaryzmu, tj. poglądu, według
którego zachodzące na Ziemi procesy zawsze dokonywały się takimi
sposobami jak obecnie, a obecna forma Ziemi nie została ukształtowana
przez żadną większą katastrofę. Niektóre z tych metod są oparte na
teorii ewolucji, którą przecież próbują udowodnić!
Należy więc rozważyć dwa główne pytania: „De lat ma Ziemia?"
i „Jak długo istnieje życie na Ziemi?"
I. He lat ma Ziemia?
Najwcześniejsze metody wyko
rzystywane do ustalania wieku
Ziemi polegały na próbie okreś
lenia czasu potrzebnego do tego
by Ziemia ostygła ze stopionej
masy, po drugie, by nagroma
dziły się obecne ilości soli w mo
rzach i po trzecie, by powstały
skały osadowe według aktu
alnego tempa ich osadzania.
Metody te prowadziły do sprze
cznych rezultatów i zostały od
rzucone przez ewolucjonistów
na podstawie twierdzenia, że
wyznaczają wiek Ziemi zbyt
krótki, by mogła dokonać
ewolucja.
Na początku naszego wieku
uczeni zaczęli doskonalić meto
dy datowania wykorzystując
pierwiastki
promieniotwórcze.
Dzisiejsze próby ustalenia wie
ku Ziemi wykorzystują te me
tody.
Promieniotwórczość wypływa
z faktu nietrwałości atomów pro
mieniotwórczych pierwiastków.
Mają one tendencję do rozpada
nia się na lżejsze atomy. W trak
cie procesu rozpadu z promie
niotwórczego atomu wyzwalana
jest energia w postaci różnego
typu promieniowania.
Nie wszystkie promieniotwórcze
atomy określonego pierwiastka

rozpadają się w tym samym tem
pie. Jeden atom może istnieć
jedynie przez kilka sekund, pod
czas gdy inny rozpada się dopie
ro po tysiącach lat.
Stwierdzono, że potrzebny
jest określony czas, aby połowa
atomów danego promieniotwór
czego pierwiastka uległa rozpa
dowi. Czas ten znany jest jako
„okres połowicznego rozpadu"
pierwiastka i wykorzystywany
jest do obliczania wieku mate
riałów promieniotwórczych.
Jednym z promieniotwór
czych pierwiastków używanych
do obliczania wieku Ziemi jest
uran. który rozpada się stop
niowo dając w końcu ołów.
Sposób wykorzystywania uranu
do datowania skał podsumowa
ny jest na schemacie 1.
Schemat ten zakłada, że znale
ziono fragment skały w którym
uran i ołów są w stosunku
6,25% : 93,75%. Ilustruje on
bardzo ważny zarzut wobec da
towania wykorzystującego zjawi
sko promieniotwórczości, zarzut
stosujący się nie tylko do dato
wania przy pomocy uranu, lecz
także w przypadku wszystkich
innych pierwiastków promienio
twórczych. Otóż niemożliwe jest
poznanie w sposób pewny, jaka
ilość każdego z pierwiastków (w
tym przypadku uranu i ołowiu)
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była obecna na początku. Trze
ba więc przyjąć pewne założenia
— a ostateczny wynik uzależnio
ny jest całkowicie od założeń
przyjętych na początku. Jeżeli
choć jedno założenie jest złe, ob
liczenie końcowe także jest złe.
W przypadku naszkicowa
nym na schemacie 1 obliczony
wiek Ziemi różni się, w zależno
ści od przyjętych założeń, od 18
miliardów lat do 4,5 miliarda.
Zbadanie założeń przyjętych
w Metodzie 1 pokazuje, że ist
nieją wszelkie powody, by nie
uznać ich słuszności.
1. Nie ma podstaw by uwa
żać, że skała nie zawierała po
czątkowo ołowiu. Pewien frag
ment skały z kopalni w stanie
Kolorado został datowany przy
założeniu Metody 1 na wiek
około 725 milionów lat. Później
zdano sobie sprawę, że 95% (!)
ołowiu w tej skale prawdopodo
bnie było w niej od początku.
Oznacza to, że obliczony wiek
skały był zawyżony o 700 milio
nów lat.
2. Metoda 1 zakłada, że jedy
nym powodem zmiany ilości
ołowiu i uranu w skale jest roz
pad promieniotwórczy. W rze
czywistości ilość uranu w skale
może zmniejszać się w inny spo
sób. Uran często występuje
w formie łatwo rozpuszczalnej
w słabych kwasach. Próby wy
kazały, że do 90% pierwiastków
promieniotwórczych może być
usunięte z powierzchni niektó
rych granitów przez poddanie
ich działaniu słabego kwasu.
3. Wśród uczonych istnieją
kontrowersje co do czasu po
którym dochodzi do połowicz
nego rozpadu. Dla uranu usta
lono okres 4,5 miliarda lat, nie
ma jednak takiej samej pewno
ści, jeśli chodzi o inne pierwia
stki promieniotwórcze stosowa
ne do datowania.
Podobne wątpliwości powsta
ją w stosunku do założeń przy
jętych w Metodzie 2 i Metodzie
3. Dla przykładu, w obu nie da
się udowodnić założenia, że ska
ła zawierała pierwotnie 50%
uranu i 50% ołowiu.
Oczywiste jest, że obliczony
w ten sposób wiek skały będzie
różnił się w zależności od przy-

jętych założeń. Wydaje się więc,
że metody datowania wykorzy
stujące uran są zawodne, niemo
żliwe jest bowiem uzyskanie pew
ności co do wszystkich związa
nych z nimi założeń. Jest to
potwierdzone przez różnoro
dność wyników uzyskiwanych
przy stosowaniu tych metod.
Napotkano tak wiele trudności
przy stosowaniu metod wyko
rzystujących uran, że zrezygno
wano z wielu pierwotnie używa
nych sposobów datowania.
Faworyzowaną ostatnio me
todą jest metoda określana jako
„stosunek izotopów ołowiu".
(„Izotop" to termin oznaczający
różne formy atomów tego same
go pierwiastka.) Datowany fra
gment skały często będzie za
wierał kilka różnych izotopów
ołowiu. Uczeni posługujący się
tą metodą obliczają wiek skały
na podstawie wzajemnego sto
sunku tych izotopów. Stosowa
nie tej metody jest jedynie zga
dywaniem gdyż nikt nie wie na
pewno, jakie ilości poszczegól
nych izotopów znajdowały się
w skale na początku a ile po
chodzi z promieniotwórczego
rozpadu uranu.
Uczeni próbowali pokonać
trudności związane z datowa
niem przy pomocy uranu przez
korzystanie z trzech różnych
metod wykorzystujących proces
rozpadu promieniotwórczego.
Twierdzą oni, że jeżeli te trzy
metody dają ten sam wiek, to
można powiedzieć że jest to
w przybliżeniu pewny wynik.
Trzy najczęściej stosowane me
tody polegają na pomiarze na
stępujących proporcji:
1. Uran 238 ołów 206
( 2 3 8 U/ 2 0 6 Pb)
2. Uran 235 ołów 207
(235TJ/ 2 0 7 p b )

3. Ołów 207 ołów 206
207
206
( Pb/
Pb)
206
( Pb i 2 0 7 P b to oznacze
nia dwóch różnych izoto
pów ołowiu. Podobnie
238TJ

j

235TJ

to

j

z o t o p y

uranu).
Kiedy jednak te trzy metody
stosuje się do określenia wieku
jakiegoś fragmentu skały, otrzy
mane wyniki różnią się znacz
nie. Gdy w Szwecji badano pew-

Schemat 1: datowani* przy
pomocy uranu—ołowiu

Uran

Ołów

Po»ws/> kawałek skały zawiera 6.25% uranu i 93.75% ołowiu. Jaki jest jego wiek? \Vsz>stkie melod> pr/%jn
okres połowicznego rozpadu uranu jako 4.5 miliarda lat.
Metoda datowania I
przyjmuje, że:
I żadna część uranu
i ołowiu nic została
stracona;
.' w -.kale nic było
pierwotnie ołowiu

Metoda datowania 2

%U

Lata w milionach

Metoda datowania 3

przyjmuje, fee

I. żadna część uranu
i ołowiu nic została
stracona;
2 w skale było
pierwotnie obecne
50% ołowiu
%U

przyjmuje te:

1 uran jest tracony
w ilości 50% w i •
połowionego rozpadu;
2 u ik.ile było
pierwotnie obecne
50% ołowiu.

%L-

H
Czas

!

obecny

i

4.500

6.25

6 25

12.5

12.5

13,500

18.000

100

Metoda I podaje dale
18 miliardów lat

Metoda podaje datę
13,5 miliardów lat.

ną skałę (zawierającą skamie
niałości), metody te dały odpo
wiednio wyniki 380, 440 i 800
milionów lat!
Obecnie przyznaje się powsze
chnie, że rozbieżność rezulta
tów, choć niekoniecznie w takiej
skali, jest raczej regułą niż wyją
tkiem. Przedstawione zostało
pewne wyjaśnienie tych niezgo
dności, które
jeśli jest praw
dziwe — może okazać się fatal
ne w skutkach dla metody dato
wania wykorzystującej uran.
Jest możliwe, aby w jakimś
minerale
promieniotwórczym
jeden izotop ołowiu zmieniał się
w inny w wyniku procesu zna
nego jako reakcja „neutron-gamma". Ołów-206 może za
mieniać się w ołów-207, lub
ołów-207 w ołów 208. Jeżeli coś
takiego rzeczywiście się działo,
wyjaśnia to dlaczego różne me
tody nie dają takich samych
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Metoda 3 podaje daty
4,5 miliardów lat.

rezultatów. Oznaczałoby to ró
wnież, że metody uranów
ołowiowe są nieprzydatne dc
datowania! Uczony datując) skałę nie wie, czy ołów-207 po
chodzi z rozpadu uranu-235, cz>
też powstał z ołowiu-206 w \v\ niku reakcji neutron-gamma.
Ostatnio bardzo modne stało
się datowanie metodą potasowo-argomową (K/Ar), jednak
wydany niedawno podręcznik
omawiający ten temat zawiei.
następujące niezwykłe stwier
dzenia dotyczące wyników uzys
kiwanych przy użyciu tej meto
dy: „Wiadomo obecnie, że.,
części skorupy Ziemi... datowa
ne przy użyciu metody K/Ar
okazały się młodsze od praw
dziwego
wieku
krystalizac
o kilkadziesiąt lub nawet kil
kaset milionów lat... Znane
przypadki, w których próbk:
mineralne dawały anomalt

*%i

%yjm
«

Sekwoje kalifornijskie należą do najstarszych żywych organizmów

wielkie daty K Ar, czasami
większe niż przyjęty wiek Zie
mi.1
Anomalie takie nie są czymś
zdumiewającym, ponieważ aż
1% atmosfery Ziemi składa się
z argonu. Skały łatwo wchłania
ją ten gaz, dlatego nie możemy
stwierdzić, jaka ilość izotopu ar
gonu 4 0 Ar pochodzi z rozpadu
potasu, a jaka z atmosfery.

mają do 4 rys. la!

Aby oszacować, ile argonu
może pochodzić z powietrza,
uczeni poszukują rzadkiego izo
topu argonu, 3 6 Ar. Jest on obe
cny w niewielkich ilościach w at
mosferze, nie jest jednak produ
ktem rozpadu potasu. Ponieważ
proporcja ? 6 Ar w powietrzu jest
znana (przyjmuje się dodat
kowo, że zawsze była taka sa
ma), jego ilość określa łączną
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zawartość atmosferycznego ar
gonu w próbce.
Oczywiście nie ma żadnego
dowodu na to. że proporcja
36
Ar w powietrzu była stalą
w przeszłości. Przeciwnie, praw
dopodobne jest, że zwiększa się
ona w rezultacie bombardowa
nia zewnętrznej atmosfery Ziemi
przez promieniowanie kosmicz
ne. Jeżeli więc skała zawiera

jedynie niewielki procent 36 Ar,
niekoniecznie oznacza to, że za
wiera niewiele argonu atmosfe
rycznego. Argon ten mógł być
wchłonięty w przeszłości, kiedy
proporcja 3fi Ar w powietrzu by
ła mniejsza. Obliczenia mogą
być również zniweczone przez
fakt, że 3ftAr może koncentro
wać się w skałach powierzch
niowych, wydostając się z więk
szych głębi w rezultacie wyższe
go ciśnienia. Koncentracja ta
wskazywałaby na dłuższy niż
w rzeczywistości wiek skał.
Zawodność promieniotwór
czych metod datowania jest
zilustrowana faktem datowania
przy ich pomocy próbek skał
z dwudziestu dwóch wulkanów,
z różnych części świata, na wiek
od 100 milionów do 10 miliar
dów lat. Wiadomo natomiast,
że skały te powstały w przeciągu
ostatnich 200 lat!
Miejsce nie pozwala na omó
wienie metod „izochronowych",
o których twierdzi się, że elimi
nują wszelkie domysły, co do
pierwotnej koncentracji ato
mów. Kreacjonistyczne spojrze
nie na to zagadnienie przedsta
wione jest w artykule Radiomet
rie Dating: Isochrons and the
Mixing Model (R. Arndts, W.
Overn, Bibie Science Newsletter
Reprint Series, 1982).
Pomimo tych wielkich trud
ności uczeni z przekonaniem
twierdzą że Ziemia ma 4,5 milia
rda lat. Można się zastanawiać,
na jakich podstawach zbudowa
ne jest to przekonanie. Jak wi
dzieliśmy, datowanie przy po
mocy uranu jest zawodne,
a przy pomocy potasu-argonu
też stoi pod znakiem zapytania.
Jak w takich warunkach może
w ogóle być ustalony „przyjęty"
wiek Ziemi?
Przedstawione powyżej fakty
nasuwają wniosek, że metody
wykorzystywane przez naukow
ców do określania wieku Ziemi
nie dają pewności rzetelnych
wyników.
Czego naucza Biblia na temat
prawdziwego wieku Ziemi? Nie
którzy chrześcijanie uważają, że
genealogie podane w piątym
i jedenastym rozdziale Księgi
Genesis są kompletne i dlatego
można
datować
stworzenie

świata dokładnie na rok 4004
przed Chr., co dawałoby wiek
Ziemi około 6000 lat. Inni uwa
żają, że w Genesis 11 nie mamy
ścisłej chronologii i dlatego Zie
mia może być nieco starsza, mo
że mieć jakieś 10 000 lat. Ogro
mna większość chrześcijan inter
pretujących Genesis w dosłow
nym znaczeniu zgadza się, że
niemożliwe jest większe wydłu
żenie czasu podanego w tekście.
Bardzo znaczące jest, że do koń
ca XVTIT wieku chrześcijanie
byli praktycznie jednomyślni
uznając, że Ziemia ma około
6000 lat według nauki .Pisma.
Ci, którzy chcą interpretować
nauczanie Biblii jako dopusz
czające bardzo długi wiek Zie
mi, muszą uznać, że Bóg po
zwolił, by wszyscy wierzący byli
w błędzie do czasu pojawienia
się współczesnej nauki, która
ich oświeciła. Uważam to za
sytuację zupełnie nieprawdopo
dobną.
Czy w odkryciach nauki jest
cokolwiek, co sugerowałoby, że
Ziemia ma dopiero 10 000 lat?
Trzeba pamiętać, że ogólno
światowy potop musiał wywołać
tak drastyczne przemiany na
Ziemi, że datowanie czegokol
wiek z okresu poprzedzającego
go jest niezmiernie trudne. Nie
mniej istnieje wiele wskazówek
przemawiających za tym. że
świat nie jest tak stary, jak twier
dzą ewolucjoniści.
Niektóre
z nich są przedstawione poniżej.
/. Pole magnetyczne Ziemi
Ziemia zachowuje się tak, jakby
była olbrzymim magnesem, wy
twarza bowiem wokół siebie po
le magnetyczne. Wiadomo obec
nie, że natężenie tego pola szyb
ko słabnie. Według myślenia
ściśle
uniformitarystycznego
musi to oznaczać, że Ziemia jest
młodsza niż sądzą, gdyż jedynie
8000 lat temu jej pole magnety
czne równałoby się natężeniu
pola gwiazdy magnetycznej, co
jest bardzo nieprawdopodobne,
a milion lat temu byłoby wprost
niemożliwie wielkie.
Co więcej, jeżeli (jak sądzą
niektórzy) pole magnetyczne
jest wywoływane prądami elekt
rycznymi krążącymi w skorupie
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Ziemi, to ciepło wywołane
silnymi prądami już jak
20 000 lat temu doprowadziła t
do jej stopienia.
2. Pyl meteorytowy
Czy wiesz, że na twój ogródspada codziennie pył meteoru
wy w ilościach wystarczają^
do pomiarów? Uczeni nic
zgodni co do dokładnej ilość
możliwe jest jednak, że tysiąc
a może nawet miliony ton p> I
spadają na Ziemię każdego r.
ku. Gdyby to trwało przez 5 mi
liardów lat, na powierzchni po
winny znajdować się olbrzymiilości tego pyłu. One jednak ni;
istnieją. Wydaje się. że wskazuj
to na młody wiek oceanów. BK
rąc pod uwagę ilość niklu w oce
anach i tempo, w jakim ni
jest dodawany do wody z mątw
riału meteorytowego, otrzymu
jemy długość czasu gromad/,
nia się niklu w kategoriach ki ku tysięcy, nie milionów lat.
Uczeni pracujący w NASA
obawiali się, że statek kosmicz
ny osiadający na Księżycu zato
nie w olbrzymich ilościach pyłu.
który musiałby się nagroma
dzić, biorąc pod uwagę prz>
mowany wiek Księżyca. W rze
czywistości znaleziono wartstu pyłu grubości 1 — 2 cm, cc
wskazuje na jego młody wiek.
3. Hel atmosferyczny
Hel powstaje nieustannie przez
rozpad uranu i toru w skorupie
ziemskiej. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę tempo uwalniania helu ze
skał, okaże się, że w atmosferze
nie ma takiej ilości helu która
odpowiadałaby rzekomemu wie
kowi Ziemi. Absolutnie maksy
malny wiek Ziemi obliczony na
podstawie produkcji helu wyno
siłby 26 milionów lat.
Obliczenia te zakładają, że
w atmosferze nie było na po
czątku żadnego helu, na co nie
ma dowodu. Naukowcy próbu
ją ominąć ten problem twier
dząc, że hel pokonuje siłę cięż
kości i ucieka z atmosfery, nie
ma jednak żadnych dowodów,
że coś takiego ma miejsce.
4. Sól w morzach
Sól jest nieustannie zmywana do
morza. Obliczono, że — nawet

dopuszczając tworzenie się soli
mineralnej przez parowanie
i przyjmując, że na początku nie
było soli w morzach, co jest
bardzo mało prawdopodobne
— absolutne maksimum 200 mi
lionów lat wystarczyłoby do na
gromadzenia się ilości obecnych
dzisiaj. Jest to o wiele mniej niż
1000 milionów wymagane przez
ewolucję. Chrześcijanin wierzy
oczywiście, że Bóg stworzył mo
rza z ilością soli wystarczającą
do utrzymania życia morskiego,
jakie chciał, by tam istniało.
Powyższe argumenty wskazu
ją na to, że Ziemia ma o wiele
mniej niż 4,5 miliarda lat, jak
podają to ewolucjoniści. Fakt,
że wymienione tu daty sięgają
milionów lat, nie powinien nie
pokoić chrześcijan. Jak zoba
czyliśmy, wszystkie one zakła
dają, że w przeszłości procesy
dokonywały się z taką samą
szybkością, a także wykorzys
tują nieudowodnione założenia
dotyczące pierwotnego stanu
Ziemi. Procesy te jednak nie
zawsze dokonywały się z taką
samą szybkością, a potop był
ogromnym kataklizmem, w wy
niku którego zmiany zachodziły
bardzo gwałtownie. Co więcej.
Ziemia — stworzona całkowicie
i doskonale przez Boga — już
po sześciu dniach istnienia osią
gnęła formę, którą według ewolucjonisty uzyskiwała stopniowo
i przez długi czas.
II. Jak długo istnieje życie
na Ziemi?
Ewolucjoniści twierdzą, że życie
istnieje na Ziemi od milionów
lat. Głównymi wskazówkami co
do istnienia życia w przeszłości
są skamieniałości i znaleziska
archeologiczne.
W jaki sposób uczeni zazwy
czaj
datują
skamieniałości?
W ostatnich latach korzystano
głównie z metod datowania wy
korzystujących własności pier
wiastków promieniotwórczych.
Trzeba uświadomić sobie, że tyl
ko w rzadkich przypadkach mo
gą być datowane same skamie
niałości. Większość metod bada
niem obejmuje skałę, w której
znajduje się skamieniałość. Skała
ta jednak również nie może być

Jeżeli świat jest tak stary, jak się często twierdzi, to dlaczego w morzach nie
ma więcej soli.'

datowana bezpośrednio, ponie
waż skamieniałości znajdowane
są w skałach osadowych, a meto
dy datowania korzystające z pier
wiastków
promieniotwórczych
mogą być stosowane jedynie do
skał magmowych. Podejmowano
próby datowania skał osado
wych, ale są one uznawane przez
większość badaczy za wysoce niesatysfakcjonujące. Konieczne jest
więc znalezienie odpowiedniej
skały magmowej związanej ze
skałą zawierającą skamieniałość.
Problem dotyczy metod dato
wania korzystających z uranu.
Podaliśmy już przykład datowa
nia, metodą uranowo-ołowiową,
skały zawierającej skamieniało
ści, w którvm wyniki wahały się
od 380 do 800 milionów lat.
Uran nie może być używany do
datowania czegokolwiek młod
szego niż 10 milionów lat i nie
nadaje się do datowania skamie
niałości.
Datowanie przy użyciu tej
metody może być teoretycz
nie stosowane dla skał młod
szych, ale także i ono nie może
być stosowane do bezpośrednie
go datowania skamieniałości.
Przy pomocy tej metody przep
rowadzono datowanie starożyt
nego człowieka „1470" znale
zionego przez R i c h a r d a Lea k e y ' a . Jego wiek ocenio
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no na 2,6 miliona lat. Prowa
dzący datowanie ekspert, profe
sor E.T. H a l l doniósł ostatnio,
że pierwsza analizowana próbka
skały dała niemożliwą datę 220
milionów lat. Data ta została
odrzucona po prostu dlatego, że
nie przystawała do ewolucyj
nych idei, a do analizy pobrano
inną próbkę. Ta dała bardziej
możliwą do przyjęcia datę 2,6
miliona lat. Kolejne testy poda
ły daty z zakresu od 290 tysięcy
do 19,5 miliona lat. Przykład
ten ilustruje zarówno niedokła
dność metody K/Ar jak i podej
rzany sposób, w jaki ewoluc
joniści interpretują wyniki ba
dań.
Metodą datowania wykorzys
tującą pierwiastki promienio
twórcze, nadającą się do badań
paleontologicznych i archeolo
gicznych jest metoda węgla 1 4 C
(nazywana tak ze względu na
promieniotwórczy izotop węgla).
Teoretycznie może być ona stoso
wana bezpośrednio do samych
skamieniałości, podczas gdy
wszystkie inne metody poddają
badaniu skały, w których skamie
niałości zostały znalezione. Meto
14
da węgla C została opracowana
przez L i b b y ' e g o pod koniec
lat czterdziestych naszego wie
ku. Jest ona przedstawiona na
Schemacie 2. Może być jednak

wykorzystywana głównie do ba
dań geologii i archeologii lodo
wcowej i polodowcowej.
Wiele poważnych zarzutów
stawia pod znakiem zapytania
rzetelność tej metody. Rozważy
my tutaj dwa spośród nich.
1. Teoria ta zakłada, że wę
giel l 4 C znajduje się w atmo
sferze w stanie równowagi — że
rozpada się w takim samym
tempie, w jakim jest produko
wany. Obliczenia przeprowa
dzone dla sprawdzenia tego za
łożenia sugerują jednak, że wę
giel 1 4 C jest produkowany nie
malże o jedną trzecią szybciej,
niż się rozpada. Jeżeli tak jest,
to żadna ze skamieniałości dato
wanych tą metodą nie może
mieć więcej jak kilka tysięcy lat.
Uczeni, nie chcąc przyjąć takie
go wniosku, wolą zakładać, że
węgiel l 4 C znajduje się w stanic
równowagi, wbrew przeciwnym
świadectwom.
2. Datowanie metodą węg
la 1 4 C przyjmuje założenie, że
stosunek węgla l 4 C do zwykłego
węgla w atmosferze zawsze był
stały. Jeżeli jednak przed poto
pem Ziemia była otoczona war
stwą pary wodnej, jak wynika to
z Biblii, to duża część promieni
kosmicznych nie docierała do
atmosfery, ponieważ były one
wchłaniane przez tę warstwę.
Prawdą jest także, że promie
niowanie kosmiczne było w wię
kszym stopniu odchylane od
Ziemi przez jej pole magnetycz
ne, jeżeli, jak zauważyliśmy, by
ło ono o wiele silniejsze w prze
szłości. Jeżeli do atmosfery do
cierałoby mniej promieni kos
micznych, produkcja węgla 1 4 C
dokonywałaby się wolniej niż
teraz. Przed potopem byłoby
o wiele mniej węgla 1 4 C w atmo
sferze, a stosunek węgla radiogenicznego do zwykłego byłby
znacznie niższy. Dlatego też
skamieniałość zawierająca nie
14
wiele węgla
C niekoniecznie
musi pochodzić z bardzo odleg
łej przeszłości, ponieważ zwierzę
to mogło żyć przed potopem,
kiedy to w atmosferze było nie
,4
wiele węgla C .
Zobaczyliśmy więc, że ewolucjoniści nie mają rzeczywiście
dokładnej metody datowania
skamieniałości. Wielu chrześcijan

uważa, że większość skamienia
łości to pozostałości roślin
i zwierząt, które zginęły w trak
cie potopu lub w kataklizmach,
które miały miejsce później.
Dlatego też data potopu wy
znaczałaby maksymalny wiek
większości skamieniałości.
Próba datowania czegokol
wiek z okresu przed potopem
byłaby, jak widzieliśmy, zada
niem niezmiernie trudnym, czy
jednak istnieją jakieś świadect
wa, że dzisiejsze życie na Ziemi
wywodzi się z tych form. które
przeżyły potop kilka tysięcy lat
temu? Świadectwa takje istnieją,
a ich wymowa może być pod
sumowana następująco.

1. Nie ma wiarygodnej
sancj historii datującej począt
życia na Ziemi wcześniej i
3000 lat przed Chrystuse
Wiele różnych argumentów h
torycznych wskazuje na datę
kichś 5000 lat temu jako r
czątek prawdziwej cywiliza<
Przekonał się o tym profes
L i b b y, gdy próbował zwers
kować swą metodę datowar
przy pomocy węgla 1 4 C. Pow
dział: ..Pierwszym szokiem, ja
przeżyliśmy, dr A r n o l d i
była informacja przekazana na
przez naszych doradców, że h
toria ciągnie się wstecz jedyi
na 5000 fat... W książkach cz\
się stwierdzenia, że takie

Schemat 2: datowanie przy pomocy węgla
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Promieniowanie kosmiczne
bombarduje górne warstw)
atmosfery...
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... tworząc szybko
poruszające się
neutrony.
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Neutrony te zderzają się
z atomami atmosferycznego
azotu...

... dając
węgiel 1 4 C

I4
C, jak zwykły węgiel,
łączy się z tlenem dając
dwutlenek węgla (CO7).
Rośliny wchłaniają CO->
zawierający *C podczas
fotosyntezy.

Utrata przez rozpad

Ponieważ zwierzęta żywią
V//>"'l W
się roślinami, jest on
wprowadzany do ich organizmów.
Obecnie 1 atom 1 4 C przypada na około
1.000.000.000.000 atomów zwykłego węgla
Po śmierci proporcja ta będzie
stopniowo malała, ponieważ 1 4 C
ulega rozpadowi, i nie jest
uzupełniony orzez pobieranie pokramu.
Ilość węgla 1 4 C w martwym zwierzęciu
pokazuje, jak długo jest ono martwe
(przy założeniu, że możemy być pewni,
ile było go w chwili śmierci zwierzęcia)
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Utrata przez rozpad

takie społeczeństwo czy miejsce
prac archeologicznych istniało
20 000 lat temu. Zorientowaliś
my się szybko, że liczby te i sta
rożytne wieki nie są dostatecz
nie poznane. Prawdę mówiąc,
dopiero gdzieś w okresie Pierw
szej Dynastii w Egipcie ustalona
została pierwsza prawdopodob
na data historyczna" 2 .
2. Obecna liczba ludzi na świe
cie — około 4,5 miliarda — nic
jest zgodna z poglądem, według
którego człowiek istnieje na Zie
mi od milionów lat. W rzeczywis
tości, jak wykazują dane Naro

jakie panowały na początku jej
historii. Pytanie, jakie musimy
postawić tym uczonym, to pyta
nie, jakie Bóg postawił Jobowi:
..Gdzie byłeś, gdy zakładałem fu
ndamenty Ziemi?
Jedynym sposobem poznania
wieku Ziemi jest uzyskanie in
formacji od kogoś, kto sam był
obecny, gdy Ziemia powstawa
ła. Podczas gdy uczeni gubią się
w domysłach, chrześcijanin ma
w Biblii o wiele pewniejsze źród
ło wiedzy. Kim jesteśmy, by
kwestionować podaną przez Bo
ga skale czasu?

Z publikacji pt. „Wzrost populacji jest problemem świata

H.M.S.O.

Populacja świata wzrastała bardzo wolno do roku 1650. potem wzrosła z 545
m/n Jo 2.5 mid w roku 1950. Około roku 19S5 osiągnęła 4.5 mid i prawdopodob
nie przekroczy 6 mid do roku 2000.
dów Zjednoczonych. wystan
loby jedynie jakieś 5000 lat. by
uzyskać tę ilość.
Rozważając pytania ..Ile lat
ma Ziemia'" i ,,Jak długo istnieje
życie na Ziemi" zobaczyliśmy,
że nauka nie potrafi udzielić na
nie definitywnej odpowiedzi.
Uzyskiwane rezultaty są całko
wicie uzależnione od stosowanej
metody, a wszystkie metody wy
korzystują nieudowodnione za
łożenia wstępne.
Nie mamy tutaj do czynienia
z dokładnymi, precyzyjnymi po
miarami. Kiedy próbujemy do
konywać pomiarów
odległej
przeszłości, musimy przyjmo
wać wiele założeń, których nie
można sprawdzić. Podstawo
wym i całkowicie nieuzasadnio
nym założeniem przyjmowanym
przez
wszystkich
uczonych,
o których mówiliśmy, jest prze
konanie, że dzisiejsze warunki
na Ziemi nie zmieniły się zasad
niczo w stosunku do warunków.

..Gdzie byłeś, gdy zakładałem
Ziem ii :
Powiedz, jeżeli wiesz i rozu
miesz.
Kto wyznaczył jej rozmiary?
Czy w /..
A/ho kto rozciągnął nad nią
sznur mierniczy'
Na czym są osadzone jej fila
ry albo kto założył jej kamień
węgielny?
(Job 38:4—6)
„Czy ten. kto spiera się
z
Wszechmogącym,
będzie
trwał w uporze? Niech oskar
życiel Boga odpowie"!
(Job 40,2)
Uwagi dodatkowe
/. Druga zasada termodynamiki
Zjawisko rozpadu promieniotwór
czego, wspomniane przez nas.
jest szczególnym przypadkiem
prawa nauki, które jest bardzo
kłopotliwe dla teorii ewolucji.
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jest to druga zasada termodyna
miki. Pierwsza i druga zasada
termodynamiki są podstawą dla
nauki. („Zasada" oznacza tutaj
po prostu opis tego, co dokonu
je się powszechnie i regularnie
w sferze natury).
Obie zasady wynikają bezpo
średnio z tego, czego Biblia nau
cza nas o pochodzeniu Ziemi.
Pierwsza zasada stwierdza, że
łączna ilość energii we wszech
świecie jest stała, to znaczy, że
energia nie może być ani stwa
rzana ani niszczona. Tego właś
nie powinniśmy oczekiwać, gdyż
Biblia stwierdza, że po siedmiu
dniach Bóg zakończył swe dzia
łanie stwórcze.
Druga zasada przeciwstawia
się teorii ewolucji. Mówi ona, że
choć ogólna ilość energii pozos
taje stała, ciągle zmniejsza się
ilość energii możliwej do wyko
rzystania. Istnieje na to wiele
przykładów. Zbudowanie skom
plikowanej maszyny, takiej jak
np. samochód, wymaga dużej
ilości energii — dość niepraw
dopodobne jest, aby powstał on
kiedykolwiek przez przypadek!
Z drugiej strony, jeżeli samo
chód będzie pozostawiony sam
sobie, wkrótce zacznie rdzewieć,
a w końcu stanie się kupą zło
mu.
Ten proces rozpadu jest ogól
nym prawem natury. Każdy sy
stem naturalny pozostawiony
sam sobie ma skłonność do zu
żywania się, psucia, stawania się
bardziej przypadkowym i mniej
uporządkowanym. Na przy
kład, w miarę upływu lat starze
jemy się — nikt nie oczekuje, że
będzie stawał się coraz młodszy
i żywotniejszy. Jeżeli postawimy
gorącą szklankę herbaty w zim
nym miejscu, z pewnością ostyg
nie — nie stanic się bardziej
gorąca! Te oczywiste fakty są
aspektami ogólnego procesu zu
żywania się, opisanego w dru
giej zasadzie termodynamiki.
Otóż, jeżeli zasada ta jest pra
wdziwa, to ewolucja jest niemo
żliwa. Druga zasada pokazuje,
że porządek nie może powstać
przez przypadek: normalną ten
dencją jest kierunek wprost
przeciwny. Ewolucjoniści twier
dzą jednak, że niesamowicie
skomplikowane organizmy ży-

Mgławica

..kalifornijska"

we powstały przez przypadek!
Nadszedł czas, by stanęli wobec
tego probelmu. Dotychczasowe
próby wyjaśnienia go były dość
żałosne. Na przykład często
twierdzi się. że druga zasada ter
modynamiki ma zastosowanie
tylko do systemów zamkniętych,
a ponieważ Ziemia stanowi sys
tem otwarty, do którego dopły
wa energia ze słońca, ewolucja
mogła mieć miejsce. Jak jednak
podkreśla D u a n e G i s h , mu
szą być spełnione cztery waru
nki, zanim większa złożoność bę
dzie mogła zostać wytworzona
w jakimś systemie. Oto one:
1. System musi być systemem
otwartym.
2. Musi istnieć wystarczające
zewnętrzne źródło energii.
3. System musi posiadać me
chanizmy przemiany energii.
4. W systemie musi istnieć me
chanizm sterujący dla kierowania,
podtrzymywania i powielania tych
mechanizmów przemiany energii.
Same warunki 1 i 2 nie wystar
czają. ?
Dla ewolucjonistów nadszedł
czas przyznania, że ich teoria
przeczy jednej z najbardziej po
wszechnie sprawdzonych nau
kowo zasad przyrody.
2. Wiek gwiazd
Czy jest możliwe, by gwiazdy
miały jedynie kilka tysięcy lat?

w gwiazdozbiorze

Perseusza.

Są przecież tak odległe od nas,
że potrzeba miliardów lat, by
dotarło do nas ich światło! Czę
sto stawiane są mi takie pytania.
Pytający nie zdają sobie jednak
sprawy, że myślą w kategoriach
ewolucyjnych. Zakładają oni, że
w pewnym punkcie czasu w prze
szłości gwiazdy te — w rezultacie
tego czy innego procesu ewolu
cyjnego - zgromadziły wystar
czającą ilość energii, by zacząć
emitować promienie świetlne,
które następnie podróżov.
przez miliardy mil przestrzeni,
aby dotrzeć w końcu do nas.
Biblia mówi nam coś innego.
W Genesis 1,17 czytamy, że Sło
ńce, Księżyc i gwiazdy zostały
stworzone, aby świeciły nad Zie
mią. Wynika z tego wyraźnie, że
miało się to dokonać natych
miast. Sposób, w jaki Bóg to
osiągnął, nic podlega badaniu
naukowemu. Był on częścią cu
downego tygodnia stworzenia.
Trzeba zauważyć, że nie ma
przeciw temu żadnego dowodu
naukowego. Uczeni nigdy nie
widzieli ewolucji gwiazdy. Ich
hipotezy dotyczące sposobu po
wstawania gwiazdy są czysto
spekulacyjne, choć można by te
go nie zauważyć czytając współ
czesne podręczniki astronomii.
Nie chcę przez to twierdzić, że
nie istnieją we Wszechświecie
pewne fakty, które kreacjonista

32

musi wyjaśnić, np. istnienie su
pernowych (gwiazd, które eks
plodowały) w pozornie wielkich
odległościach. Istnieje kilka pro
pozycji rozwiązań, które radzą
sobie z tym problemem całkien
nieźle. Krótkie ich streszczenia
można znaleźć w W. B o a r d m a n , R. K o o n t e i H.
M o r r i s . Science and Creution.
(( reation-Science Research Ce
ntrę 1973) s. 26—27. Patrz także
"A light problem?", s. 99—109
w J/on o Id is the Earth? (patrz
przypis 4 poniżej).
Trzeba pamiętać, że podawa
ne olbrzymie odległości nic są
rzeczą całkowicie pewną. Ilust
ruje to istniejąca kontrowersja
co do pozycji kwazarów we
Wszechświecie. Choć większość
astronomów uważa, że są one
odległe od nas aż o dziesięć
miliardów lat świetlnych, inni
zawsze utrzymywali, że są bar
dzo blisko. Odkryty niedawno
materiał dowodowy przemawia
jący za tym drugim stanowis
kiem podany jest w czasopiśmie
Arii Scientist4, gdzie czytamy, że
„Cała teoria kwazarów jest zbu
dowana na podstawie tak skąpe
go materiału dowodowego .... że
możliwe jest, iż wszystkie te hipo
tez}' są błędne ". Potrzebna jest
więc ostrożność przy rozważaniu
czasów i odłegłości podawanych
przez współczesną astronomię.
Przypisy
1
Goss, Smith i Wilson, Understanding the Earth.
2
Cytat za AJ. Monty Wbite, Radio-carbon Dating.
8
Patrz artykuł Gisha
rozdział
5 w Creution and Evolution, red. De
rek Burkę (IVP. 1985).
4
(vol. 68. s. 513).

Dla dalszej lektury
1. Szczegółowe omówienie trudności
związanych z datowaniem:
Morris i Whitcomb, The Genesis F/ood.
2. Problemy metody uran-ołów:
G.A. Kerkut, Implieations oj Erolution, ss. 137—9
3. H. Slusher, Cr i tupie of Radio
metrie Dating; T. Barnes, Origin oj
the Earth 's Magnolie F/Wć/(Institute
for Creation Research, El Cajon
1983).
4. AJ. Monty White, How o/dis the
Earth/. (Evangelical Press 1985).
5. Paul M. Steidl, The Earth. the
Stars. and the Bibie, (Presbyterian
and Reformed. 1979).

5.
Prawdziwa historia człowieka
Przyjaciel Jima telefonował zdenerwowany. „Słuchaj Jim" powiedział,
„za pół godziny mam odebrać z lotniska pana Wong, ale na pewno mi się
to nie uda. Utknąłem w korku. Czy mógłbyś zrobić to za mnie? Nigdy
wcześniej go nie spotkałem, więc nie mogę ci powiedzieć, jak wygląda,
ale jestem pewien, że nie będziesz miał problemu ze znalezieniem go.
Dziękuję!"
Jim od razu wyruszył na lotnisko, był jednak pełen niepokoju. Jak
pozna tego człowieka, kiedy przybędzie na lotnisko? Próbował znaleźć
jakiś sposób. Skoro nazywa się Wong, to musi być Chińczykiem. Jeżeli
jest to pan Wong, to nie może być młody — musi być człowiekiem
w średnim wieku. Jeżeli jest Chińczykiem, to będzie ciemnowłosy,
niewysoki i będzie miał charakterystyczne rysy.
Kiedy dotarł na lotnisko, pospiesznie rozejrzał się w tłumie poszukując
takiej postaci. Byli tam ludzie wszelkiego rodzaju: rudowłose kobiety,
dzieci, wysocy mężczyźni, ale Jim nawet ich nie zauważał poszukując
niskiego, ciemnego Chińczyka. Po pół godzinie nie znalazł nikogo
odpowiadającego takiemu rysopisowi. Właśnie wtedy przez megafony
ogłoszono, że pan Wong czeka przy jednym z wyjść. Jim pospieszył
w tym kierunku i spotkał wysokiego, typowego Europejczyka, który
przedstawił się jako pan Wong. Przeprosił za nieobecność przyjaciela
i własne spóźnienie — uświadomił sobie, że jego pierwotna teoria co do
wyglądu gościa była zdecydowanie błędna, a nawet przeszkodziła mu
w jego poszukiwaniach.
Historia ta ilustruje sposób,
w jaki pracuje uczony. Kiedy
próbuje rozwiązać problem, nie
może rozważać naraz wszyst
kich faktów, które mogą mieć
z nim jakiś związek — podohnie
jak Jim nie mógł pytać każdego
mężczyzny na lotnisku, czy na
zywa się Wong. Dlatego for
mułuje teorię, podobnie jak
uczynił to Jim, a następnie za
czyna ją testować.
Jeżeli wszelki materiał dowo
dowy wskazuje, że teoria jest
zła, uczony powinien porzucić
ją i sformułować nową, która
będzie zgodna z faktami. Nie
byłoby mądre, gdyby Jim trzy
mał się swojej teorii, że pan
Wong jest Chińczykiem, kiedy
stanął przed tak wyraźnym do
wodem, że nim nie jest.
Kiedy po raz pierwszy została
przedstawiona teoria ewolucji,
niektórym uczonym wydała się
ona sensowna i zaczęli ją tes
tować. Materiał dowodowy

zgromadzony po stu latach ba
dań nie potwierdza jej jednak,
a nawet wykazuje, że jest nie do
przyjęcia. Z drugiej strony, ma
teriał dowodowy wskazuje na
to, czego naucza Biblia o po
czątku historii naszej Ziemi. Nie
twierdzę, że to o czym mówi
Biblia jest alternatywą w stosun
ku do teorii ewolucji, gdyż wie
rzę, że jest to prawda. Uważam
jednak, że gdyby niechrześcija
ńscy uczeni przyjęli ją jako alter
natywną teorię, stwierdziliby, że
jest całkiem zgodna z faktami,
podczas gdy teoria ewolucji nie
jest. W tym końcowym rozdziale
pragnę przedstawić relację biblij
ną i pokazać, że o wiele lepiej
wyjaśnia ona fakty.
Biblijny opis historii Ziemi
może być podzielony na cztery
ery:
1. Tydzień stworzenia.
2. Okres rozciągający się od
upadku w grzech aż do czasu
tuż przed potopem.

33

3. Sam potop.
4. Okres od potopu do dziś.
Zbadamy każdą z nich po kolei.
1. Tydzień stworzenia
Biblia mówi, że na początku
Bóg stworzył niebiosa i Ziemię.
Ziemia była wtedy pokryta wo
dą. Potem Bóg stworzył światło
niezależne od Słońca, gdyż Sło
ńca jeszcze nie było.
Opis dnia drugiego zawiera
bardzo interesujące i ważne wy
darzenie — wydarzenie często
ignorowane przez chrześcijan.
Czytamy, że Bóg stworzył skle
pienie (firmament) pośrodku
wód. Ono rozdzieliło wody znaj
dujące się pod nim od wód
znajdujących się nad nim. Naj
bardziej oczywistą interpretacją
jest tutaj przyjęcie, że podczas
gdy ocean dalej pokrywał całą
Ziemię, była teraz jeszcze jedna
warstwa wody ponad atmosferą
Ziemi, prawdopodobnie w for
mie pary wodnej. Ta warstwa
pary wodnej ma bardzo duże
znaczenie, jak zobaczymy póź
niej.
Czytamy, że trzeciego dnia
Bóg zgromadził w jednym miej
scu wszystkie wody i ukazał się
suchy ląd. Wynika z tego jasno,
że na początku był na Ziemi
tylko jeden ocean. W takim ra
zie o wiele mniejsza część powie
rzchni Ziemi niż obecnie znaj
dowała się pod wodą. Trzeciego
dnia Bóg stworzył rośliny dające
owoce i nasiona. Rośliny zo
stały więc stworzone przed Sło
ńcem — idea całkowicie nie do
pogodzenia z ewolucją.
Czwartego dnia Bóg stworzył
Słońce, Księżyc i gwiazdy.
W piątym zostały stworzone
przeróżne zwierzęta, takie jak
ptaki, motyle, latające gady,
nietoperze i stworzenia morskie.

Szóstego dnia stworzył zwierzę
ta lądowe i w końcu człowieka.
Bóg powiedział Adamowi, że
może żywić się owocami, czło
wiek został więc stworzony jako
wegetarianin.
,,/ spojrzał Bóg na wszystko,
co uczynił, a było to bardzo
dobre".
Coż więc dokładnie Bóg zo
baczył? Jakie warunki panowały
na Ziemi w zaraniu jej dziejów?
Aby odpowiedzieć na to pytanie
konieczne jest rozważenie skle
pienia z pary wodnej, które zo
stało stworzone drugiego dnia.
Jak zostało opisane w rozdziale
drugim, taka warstwa pary wo
dnej musiała wywierać poważny
wpływ na warunki panujące na
Ziemi. Rezultatem jej działania
byłby tropikalny lub subtropi
kalny klimat na całej Ziemi, bez
skrajności temperaturowych na
równiku czy biegunach.
Biblia mówi nam, że w owym
czasie na Ziemi nie padał
deszcz, niemniej istniała obfi
tość wody. Było wiele rzek, któ
re mogły być zasilane przez
podziemne źródła.
Warunki takie są idealne dla
rozwoju flory, dlatego Ziemia
była pokryta bujną roślinnością.
Rozwijały się obficie drzewa
i kwiaty, zwłasza, że na począt
ku nie miały konkurencji ze
strony chwastów. Owoce i wa
rzywa były łatwo dostępne jako
pokarm dla ludzi i zwierząt.
Ciepłe rzeki i ocean roiły się od
ryb i zwierząt wodnych.
Taki obraz maluje Biblia.Czy
dysponujemy odpowiednim ma
teriałem dowodowym potwier
dzającym istnienie takich warun
ków na Ziemi w przeszłości?
Po pierwsze, istnieją konkret
ne świadectwa, według których
na Ziemi panował kiedyś ciepły
klimat subtropikalny. Można
wymienić kilka przykładów spo
śród wielu. Korale, które obe
cnie występują jedynie w wodzie
mającej najmniej 20(>C rosły nie
gdyś w pobliżu biegunów — fakt.
o którym wiadomo dzięki znale
zieniu
skamieniałości
korali
w tych miejscach. Złoża węgla
także występują w okolicach bie
gunów, co oznacza, że kiedyś
rosła tutaj bujna roślinność tropi
kalna. Skamieniałości zwierząt.

obecnie występujących w regio
nach ciepłych, odkryto na całym
świecie. Szczątki dinozaurów,
tych zimnokrwistych zwierząt,
które wymagały ciepłego klima
tu, znajdowane są praktycznie
wszędzie. Zamarznięte mamuty
z Syberii miały w pyskach szczą
tki roślin rosnących w regionach
ciepłych, z czego wynika, że
przed śmiercią zamieszkiwały na
terenach o ciepłym klimacie.
Materiał dowodowy przema
wiający za ogólnoświatowym
ciepłym klimatem jest tak ob
fity, że
uczeni powszechnie
uznają ten fakt. Dla ewolucjonisty stanowi on poważny pro
blem, który jedynie częściowo
daje się wytłumaczyć twierdze
niem o dryfcie kontynentów,
a który może być łatwo wyjaś
niony przez istnienie w przeszło
ści sklepienia z pary wodnej.
Wyniki badań izotopów helu
obecnych w atmosferze są dal
szym świadectwem istnienia ta
kiego sklepienia.
Po drugie, dysponujemy do
wodami na to, że poziom morza
znajdował się kiedyś o wiele
niżej w stosunku do powierz
chni lądu niż obecnie. Na przy
kład, niektóre wyspy znajdujące
się obecnie tysiące metrów pod
powierzchnią oceanu musiały
kiedyś znajdować się ponad nią.
Znamy wielkie kaniony sięgają
ce w głąb oceanu, jakby Y
dalszym ciągiem dolin rzecz

nych na lądzie. Taki podmorsk:
kanion ciągnie się na długość:
niemalże pięciuset kilometrów
od ujścia rzeki Hudson (New
York), aż do skraju szelfu kon
tynentalnego. Wszystko sprawia
wrażenie, jakby te zatopione ka
niony były kiedyś normalnymi
dolinami rzek ponad poziomem
morza.
Po trzecie istnieje wiele świa
dectw, że życie roślinne i zwie
rzęce rozwijało się bujniej
w przeszłości. Węgiel, ropa naf
towa i gaz ziemny występują
w olbrzymich złożach na całej
Ziemi, wskazując na wielkie ilo
ści roślin, jakie kiedyś rosły
Również ilość skamieniałych
zwierząt jakie znajdujemy mówi
że Ziemia była kiedyś gęsto
przez nie zamieszkała.
Jak zauważyliśmy wcześniej.
Bóg pozwolił Adamowi karmić
się jedynie owocami i warzywa
mi. Interesujące jest, że człowiek
dalej posiada zasadniczo struk
turę zębów stworzeń roślinożer
nych.
Jaki wspaniały był to świat!
Stała, ciepła temeratura, obfi
tość pożywienia, żadnych pro
blemów ze strony klimatu, żad
nych chwastów ani chorób,
a bakterie, które istniały, był>
pomocne dla człowieka (jak
większość istniejących do dziś).
Śmierć i rozkład nie były znane.
Bóg nie chciał, aby Adam umarł
czy widział śmierć wokół siebie.

Korak', które wymagają wody o temperaturze 20 C rosły kiedyś u pohliz:
biegunów.
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Świat, który stworzył, był bar
dzo dobry; a oprócz wszystkich
tych materialnych błogosła
wieństw Adam i Ewa cieszyli się
obecnością Boga, który przeby
wał i rozmawiał z nimi.
Całkowicie niespodziewanym
i nierozsądnym było odrzucenie
tego wszystkiego przez człowie
ka przy pierwszej zewnętrznej
pokusie. W rezultacie nieposłu
szeństwa Adama i popełnienia
grzechu.
Bóg
wypowiedział
przekleństwo nad swym wspa
niałym stworzniem.
2. Od upadku do potopu

i

(

Upadek Adama wprowadził na
świat śmierć. Chwasty przeszka
dzały teraz człowiekowi w upra
wie roli, choroby osłabiały jego
zdrowie, a starzenie się wpływa
ło na jego ciało. Niemniej, pra
wdopodobne jest, że sklepienie
z pary wodnej pozostało przez
wiele wieków, sprawiając, że kli
mat i wegetacja pozostały bez
zmian. Warstwa wody działała
także jak tarcza. Pochłaniała jo
nizujące promieniowanie kosmi
czne, chroniąc w ten sposób
człowieka przed jego skutkami.
Biorąc to wszystko pod uwa
gę, nawet po upadku świat był
o wiele lepszym miejscem do
życia, niż jest teraz. Wspaniały
klimat i nieliczne niebezpieczeń
stwa naturalne sprawiały, że
człowiek był zasadniczo stwo
rzeniem zdrowym. Stanowi to
częściowe wyjaśnienie faktu, że
żył wtedy bardzo długo. Biblia
mówi, że przeciętny wiek wyno
sił 900 lat.
Czasami fakt długowieczności
budzi niepokój chrześcijan, nie
ma jednak powodu do obaw.
Warunki panujące na Ziemi
w owym czasie o wiele bardziej
sprzyjały długiemu życiu. Co
więcej, informacje o długim cza
sie życia ludzi nic ograniczają
się do Biblii. Pojawiają się one
w przekazach i tradycjach nie
malże każdej starożytnej cywili
zacji. Tradycje mówiące o dłu
gowiecznej rasie w poprzedniej
epoce występują w Egipcie, Sy
rii, Persji, Indiach i Grecji. Póź
niej rozważymy powody utraty
tej długowieczności. Obecnie
wystarczy powiedzieć, że istnieje

historyczny materiał dowodowy
potwierdzający opis biblijny i że
nie ma naukowych podstaw do
poddawania go w wątpliwość.
Rzeczą tragiczną jest. że czło
wiek, tak bardzo błogosławiony
przez Boga, pobudzał Jego
gniew przez swe coraz bardziej
grzeszne i odrażające postępo
wanie. Całkowite odrzucenie
norm Bożych i Jego samego
doprowadziło w końcu do strasz
liwej kary. Pozostał tylko jeden
człowiek, który bał się Boga
i służył Mu — Noe. Dlatego
Pan postanowił, że Noe i jego
rodzina zostaną zachowani od
tych strasznych wydarzeń, jakie
miały nastąpić.
3. Potop
Jakże niewiele wagi przywią
zujemy do potopu! A przecież
wydarzenia, jakie dokonały się
wtedy, do dziś obejmują nas
swoim wpływem. Klimat całej
Ziemi uległ przemianie. Działal
ność wulkaniczna i tak powsze
chne dzisiaj trzęsienia ziemi roz
poczęły się wówczas. Długość
życia człowieka została zredu
kowana do jednej dziesiątej.
W jaki sposób i dlaczego do
konały się te zmiany? Musimy
pamiętać, że przed potopem
człowiek nigdy nie widział desz
czu. Ciepły klimat uzależniony
był od warstwy pary wodnej
otaczającej atmosferę. Kiedy
Bóg zaczął karać Ziemię, praw
dopodobnie sprawił, że warstwa
ta opadła. Takie może być zna
czenie słów Biblii, gdy mówi
ona. że otworzyły się upusty
nieba i przez czterdzieści dni na
ziemię padał deszcz. Nie było to
wszystko, wytrysnęły także źró
dła wielkiej otchłani. Wydaje
się. że skorupa Ziemi została
rozerwana przez potężną działa
lność wulkaniczną i trzęsienia
ziemi, a olbrzymie masy pod
ziemnych wód zalały ląd i wpły
nęły do oceanu. Ta ilość wody
była wystarczająca do pokrycia
całej Ziemi, tak, że nawet wierz
chołki najwyższych gór zostały
zakryte i znalazły się pod wodą
na głębokości, co najmniej 6,75
metra.
Jakie są dowody, że taki po
top rzeczywiście miał miejsce'
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Dowody są liczne i przekonują
ce — tak bardzo, że trudno jest
zdecydować, od czego zacząć.
Niektóre dowody mają chara
kter historyczny. W każdej czę
ści świata napotykamy tradycje
mówiące o wielkim potopie,
który kiedyś pokrył Ziemię
i zniszczył wszystko z wyjątkiem
garstki ludzi. Wiele z nich mówi
o wielkiej arce. która uratowała
kilku ludzi oraz zwierzęta i osia
dła w końcu na szczycie góry.
Dowody, na których skoncen
trujemy się tutaj, to dowody
naukowe. Wbrew zaprzecze
niom geologów i ewolucjonistów odkrycia geologii i paleon
tologii wskazują niezawodnie na
wielką
katastrofę.
Możemy
podsumować te świadectwa
w czterech głównych punktach.
1. Przynajmniej trzy czwarte
powierzchni Ziemi, włączając
w to najwyższe góry, jest po
kryte skałami osadowymi. Osa
dy te musiały oczywiście po
wstać w wyniku erozji jednego
miejsca, a następnie przeniesie
nia materiału i osadzenia w in
nym miejscu. Dokładnie coś ta
kiego dzieje się w czasie powo
dzi. Wiele świadectw pokazuje,
że grube warstwy osadowe mu
siały zostać naniesione w krót
kim czasie, a nie stopniowo
w przeciągu milionów lat. Na
przykład, wiele skamieniałości
zwierząt i pni drzew, o rozmia
rach do sześciu metrów, znaj
dowanych jest w pozycji przeci
nającej kilka warstw. Górne
części tych „wielowarstwowych**
skamieniałości są zachowane ró
wnie dobrze jak dolne, co dowo
dzi, że całe zwierzę czy drzewo
zostało w krótkim czasie pokryte
przez gwałtownie nanoszone wa
rstwy osadu. W niektórych częś
ciach Stanów Zjednoczonych
znajdują się zagrzebane w ten
sposób całe gady. Gdyby proces
osadzania skał dokonywał się
w takim tempie jak dzisiaj, po
trzeba byłoby 5000 lat, by gady
te zostały pokryte osadem.
W pobliżu Edynburga znalezio
no skamieniały pień drzewa.
Miał on około dwudziestu czte
rech metrów długości i przecinał
dziesięć różnych warstw. Jedno
lite skamienienie wskazuje, że
został zagrzebany nagle.

2. Skamieniałości
których
odkryto wprost olbrzymie ilości
świadczą o potopie. Idealną sy
tuacją sprzyjającą ich powsta
waniu są warunki powodziowe,
ponieważ zwierzę musi być na
gle zagrzebane w warstwie osa
dowej, by nastąpiło skamienie
nie, a nie rozkład czy pożarcie
przez padlinożerców. Fakty
wskazujące na wielką katastrofę
podobną do potopu, to nagła
śmierć mamutów, wymarcie dino
zaurów i liczne cmentarzyska ska
mieniałości ryb, które najwyraź
niej zginęły śmiercią gwałtowną.
3. Badania pokładów węgla
dostarczają dowodów potopu.
Wiele faktów sugeruje, że złoża
węgla powstały, gdy wielkie ma
sy roślin zostały wykorzenione
i przeniesione przez wody poto
pu, a nie przez powolne zapada
nie się torfowisk, jak twierdzą
ewolucjoniści. Na przykład,
w złożach węgla znaleziono po
nad trzymetrowe pnie drzew
ułożone w pozycji pionowej.

Niektóre drzewa są zwrócone
korzeniami do góry. W węglu
spotyka się skamieniałości zwie
rząt morskich. Znaleziono także
bloki skalne mogące pochodzić
jedynie z bardzo odległych
miejsc. Pokłady węgla kryją tak
że inne przedmioty, których
obecności nie da się wyjaśnić
teorią „torfowiska". Są to
— długi na 25 centymcntrów,
ośmiokaratowy złoty łańcuch,
żelazne naczynie i ludzka czasz
ka. Stanowią one dowód, że gdy
powstawał węgiel, ginęła ludzka
cywilizacja. (Patrz: "A Unique
Creationist Exhibit", G. Mulfinger, Creation Research Society Quarterfy, vol. 10:62 — 68).
4. Porządek, w jakim znajdo
wane są skamieniałości, jest zgod
ny z potopem. Zwierzęta zagrze
bane w osadzie znajdujemy w ta
kim porządku, jakiego należało
by oczekiwać w wyniku potopu.
Katastrofa dosięgłaby najpierw
stworzeń morskich żyjących blis
ko dna morza. Kiedy wytrys
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nęły źródła otchłani, zwierzęta
te jako pierwsze zostały zabite
i zagrzebane. Im prostszy or
ganizm, tym mniejszą miałb>
szansę na szybką ucieczkę
W najniższych warstwach ska
osadowych
spodziewalibyśm>
się więc znaleźć szczątki pro
stych morskich organizmów
bezkręgowych — i tak jest rze
czywiście.
Kręgowce są natomiast grup,:
zwierząt bardziej złożonych,
zdolnych do szybszego ruchu
i lepiej przystosowanych dc
ucieczki przed pierwszymi ude
rzeniami potopu. Pierwszym:
kręgowcami, jakie ginęły był>
prawdopodobnie ryby, których
wiele żyło w płytkich lagunach
i jeziorach. Możemy sobie wy
obrazić, że w miarę jak potop
narastał, wezbrane rzeki nanosi
ły do jezior wielkie ilości osadu
który zagrzebywał ryby powo
dując ich śmierć.
Artykuł z Reader's Dige
(maj 1972) podaje jasną wska-

Mene rhombea; skamieniałość ryby odkryta w pobliżu

zówkę, że coś takiego kied\
stało. W następujących słowach
opisuje on region w górach we
Włoszech, w którym znaleziono
100 000 skamieniałości ryb:
Dzisiaj miejsce to wznosi się 600
metrów ponad poziom morza.
w chłodnej krainie, gdzie śnieg
spada wcześnie i leży długo.
Kiedyś jednak był to przyjemny
tropikalny raj, ze spokojną la
guną przechodzącą w piaszczys
tą plażę ocienioną wysokimi pal
mami i bujnym poszyciem. Ry
by wszelakiego rodzaju pływały
w ciepłej wodzie bogatej w plan
kton. Potem coś się wydarzyło.
Autor wyznaje, że nie wie, czym
było to „coś", co sprawiło, że
ryby nagle zginęły i zamieniły
się w skamieniałości, możemy
sobie jednak wyobrazić, że po
top nanoszący osad do laguny
musiałby szybko do tego dopro
wadzić. Proszę zauważyć, że opi
suje on warunki, jakie panowały
przedtem, zanim wydarzyło się
to „coś", dokładnie tak, jak po

Verony

we

Włoszech.

winny wyglądać warunki przed
potopem.
Wody potopu wznosiły się
przez sześć tygodni, zanim cał
kowicie pokryły Ziemię. Pod
czas gdy stworzenia morskie
i ryby ginęły pierwsze, zwierzęta
lądowe mogły dłużej uciekać
przed potopem. Uciekały przed
wodą tak długo, jak mogły. Pła
zy były na początku najbliżej
wody i nie potrafiły poruszać się
tak szybko po lądzie, dlatego
możemy sądzić, że potop wkrót
ce je pochłonął. Gady miały
nieco większe szanse ucieczki,
nie potrafią one jednak poru
szać się bardzo szybko, dlatego
w końcu też tonęły. Ssaki po
trafią poruszać się na lądzie
o wiele szybciej, dlatego mogły
uciekać przed potopem przez
dłuższy czas. Ludzie oczywiście
próbowali znaleźć różne sposo
by ratunku i wielu pozostało
przy życiu niemalże do ostatniej
chwili, kiedy woda całkowicie
pokryła Ziemię.

37

Trzy czwarte wielkości naturalnej.

Taka jest więc zasadnicza ko
lejność, w jakiej spodziewalibyś
my się znajdować skamieniało
ści w skałach: morskie bezkrę
gowce, potem — idąc ku górze
— ryby, płazy, gady, ssaki
i człowieka. Często jest to właś
nie kolejność ich znajdowania.
Ewolucjoniści popełniają błąd
uważając, że kolejność ta jest
zapisem ewolucji życia od form
prostych do człowieka. Może
ona po prostu odzwierciedlać
wzrastającą zdolność do uciecz
ki przed potopem.
Potop, z samej swej natury,
był wydarzeniem chaotycznym,
co prowadzi nas do dwóch kon
kluzji: po pierwsze, nie powinny
nas dziwić nawet liczne wyjątki
wobec przedstawionej reguły;
po drugie, nie powinniśmy spo
dziewać się, że znajdziemy w ja
kimś miejscu kompletną sekwe
ncję. Materiał dowodowy po
twierdza te konkluzje, nato
miast dla teorii ewolucji wyjaś
nienie ich jest bardzo trudne.

Nikt nie mógł mieć nadziei, że
przeżyje ten straszliwy kata
klizm, jeżeli nie chronił go Bóg,
i wkrótce wszyscy ludzie na Zie
mi byli martwi, z wyjątkiem
Noego i jego rodziny. Wtedy
Bóg sprawił, że wody potopu
opadły. Możliwe jest, że góry
wzniosły się wyżej, a dna ocea
nów obniżyły, aby pomieścić ol
brzymie masy wody. W końcu
wszystko było gotowe, by Noe
wyszedł z arki i rozpoczął nowe
życie.

istnieje tyle świadectw, dalej
obejmuje nas dzisiaj swoimi
skutkami. Wiele gatunków roś
lin i zwierząt wyginęło. Nie za
wsze jest łatwo zdobyć pożywie
nie. Wybuchają wulkany i mają
miejsce trzęsienia ziemi. Klimat
jest'często nieprzyjazny, a może
być nawet niebezpieczny. Dłu

abyście przypomnieli sobie sło
wa, które by/y dawno już przepo
wiedziane przez świętych proro
ków,
oraz przykazanie
Pana
i Zbawicie/a, podane przez wa
szych
apostołów.
To przede
wszystkim wiedzcie, że przyjdą
w ostatnich dniach szydercy peł
ni szyderstwa, którzy będą po

gość naszego życia została po
ważnie ograniczona. Wszystko
to z powodu grzechu.
W tym opracowaniu starałam
się pokazać, że naukowy mate
riał dowodowy w pełni wspiera
Biblię i udowadnia nieprawdzi
wość teorii ewolucji. Dlaczego
więc jest tak, że większość uczo
nych trzyma się tej teorii, a na
wet drwi z tych, którzy wierzą,
że Biblia mówi prawdę? Pan
odpowiedział na to pytanie
i ostrzegł nas, abyśmy oczekiwa
li dokładnie takiej sytuacji, jaka
panuje dzisiaj. W przytoczonym
poniżej tekście Pisma mówi
o straszliwym końcu zarówno
samych tych bezbożnych teorii
jak i tych, którzy się Go zapie
rają.
,, Umiłowani, piszę do was już
ten drugi list; w nich pobudzam
wasz zdrowy rozsądek i pamięć,

stępowali według własnych żądz
i będą mówili: Gdzie jest obiet
nica Jego przyjścia? Odkąd bo
wiem ojcowie zasnę/i, wszystko
jednakowo
trwa
od początku
świata. Nie wiedzą bowiem ci.
którzy tego pragną, że niebo
było od dawna i ziemia, która
z wody i przez wodę zaistniała
na Słowo Boże, i przez nią ów
czesny świat zaginął wodą zato
piony. A to samo Słowo zabez
pieczyło obecnie niebo i ziemię
jako zachowane dla ognia na
dzień sądu i zguby be zbożny cl:
ludzi. Niech zaś dla was, umiło
wani, nie będzie tajne to jedno,
że jeden dzień u Pana jest jak
tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden
dzień. Nic zwleka Pan z wypeł
nieniem obietnicy — bo niektó
rzy są przekonani, że Pan zwle
ka — ale On jest cierpliwy
w stosunku do was. Nie c/k

4. Od potopu do dziś
Jakiż odmienny świat powitał
Noego! Przeminął zrównoważo
ny klimat, jaki znał. Obecnie na
równiku panował upał nie do
zniesienia, a bieguny gwałtow
nie pokrywały się lodami. Nagła
utrata warstwy pary wodnej
musiała doprowadzić do tak po
tężnych zmian, że mogła roz
począć epokę lodowcową. Moż
liwe, że po roku, w którym miał
miejsce potop, przez wiele stule
ci na Ziemi miały miejsce lokal
ne kataklizmy, gdy uspokajała
się ona po tak wielkiej kata
strofie. Jeżeli tak, to kataklizmy
te także byłyby odzwierciedlone
w formacjach skalnych.
Nie istniała już warstwa pary
wodnej chroniąca przed niebez
piecznym promieniowaniem ko
smicznym, dlatego N o e i jego
rodzina musieli doświadczać
wzmożonego
tempa
mutacji
materiału genetycznego w ko
mórkach swych ciał. Rezultaty
tego narastały w ciągu następ
nych pokoleń i w połączeniu
z większymi ogólnymi trudnoś
ciami życia wywoływały stop
niowe zmniejszanie się długo
wieczności człowieka. Proces
ten ciągnął się przez pokolenia,
aż długość życia zmniejszyła się
do jednej dziesiątej jego długo
ści przed potopem.
Bóg wiedział, że człowiekowi
będzie o wiele trudniej przeżyć
w nowych warunkach. Zwłasz
cza trudniej było teraz zdobyć
pokarm. Dlatego Pan powie
dział Noemu, że człowiek może
teraz jeść mięso obok warzyw
i owoców. Straszliwa kara poto
pu, na którą ludzkość zasłużyła
przez swoje grzechy i dla której
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bowiem niektórych zgubić, ale
wszystkich doprowadzić do na
wrócenia. Jak złodziej zaś przyj
dzie dzień Pański, w którym nie
bo ze świstem przeminie, gwiazdy
się w ogniu rozsypią a Ziemia
i dzieła na niej zostaną znale
zione.
Skoro to wszystko w ten spo
sób ulegnie zagładzie, to jakimi
winniście być wy w świętym po
stępowaniu i pobożności, gdy
oczekujecie i staracie się przy
spieszyć przyjście dnia Bożego,
który sprawi, że niebo zapalone
pójdzie na zagładę, a gwiazdy
w ogniu się rozsypią.
Oczekujemy jednak, według
obietnicy, nowego nieba i nowej
ziemi, w których będzie miesz
kała sprawiedliwość. Dlatego,
umiłowani, oczekując tego, sta
rajcie się, aby On was zastał bez

plamy i skazy — H pokoju, a cier
pliwość Pana naszego uważajcie
za zbawienną, jak to również umi
łowany nasz brat Paweł według
danej mu mądrości napisał do
was, jak również we wszystkich
listach, w których mówi o tym. Są
w nich trudne do zrozumienia pe
wne sprawy, które ludzie niedou
czeni i mało utwierdzeni opacznie
tłumaczą, tak samo jak i inne
Pisma, na własną swoją zgubę.
Wy zatem, umiłowani, wiedząc
o tym wcześniej, strzeżcie się,
abyście dając się uwieść błędom
tych, którzy nie szanują praw
Bożych, własnej stałości nie do
prowadzili do upadku. Wzrastaj
cie zaś w łasce i poznaniu Pana
naszego i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa! Jemu chwalą zarówno
teraz, jak i do dnia wieczności!
Amen." (2 Piotr 3).
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