
Evoluția: știință adevărată?       117

Partea a 3-a 
 
 

 

 

 

Contra-argumentul în 

sprijinul creației speciale 



    Evoluția: știință adevărată? 
 

118

Capitolul 8 
 

Dovezi ale design-ului în natură 

 
ovada  unui proiectant la lucru nu este greu de detectat. Dacă 
am vizita o insulă pustie și am vedea un castel de nisip pe plajă, 
am presupune imediat că o persoană inteligentă a fost acolo 

înaintea noastră și l-a construit. Nu am presupune că grăuncioarele de 
nisip, zburate la întâmplare de către vânt, au căzut împreună printr-o 
ciudățenie a naturii astfel încât să formeze acel castel. De ce? Pur și 
simplu pentru că prima explicație este atât de plauzibilă pe când cea 
de-a doua este atât de neplauzibilă.1 Argumentul pentru existența unui 
proiectant în spatele vieții de pe Pământ, totuși, este de mii de ori mai 
convingător, deoarece natura este cu mult mai complexă față de un 
castel de nisip. 

Atunci când Darwin s-a uitat la o celulă printr-un microscop optic, 
chiar și la o mărire de câteva sute de ori, ceea ce a văzut el părea destul 
de simplist; microscoapele moderne, totuși, ne descoperă o imagine cu 
totul diferită. Conform Dr. Denton, pentru a face dreptate 'simplei 
celule' noi trebuie să 
 
o mărim de o mie de milioane de ori până ce ajunge la 20 km în diametru și se 
aseamănă cu o navă aeriană gigantică destul de mare pentru a acoperi un oraș întins 
ca Londra sau New York. Ceea ce am vedea noi atunci ar fi un lucru de o 
complexitate și design de adaptare neegalate. La suprafața celulei am vedea milioane 
de deschideri, ca și hublourile unei nave spațiale foarte mari, deschizându-se și 
închizându-se pentru a permite unui flux continuu de materiale să intre și să iasă. 
Dacă am intra printr-una dintre aceste deschideri, ne-am regăsi într-o lume de 
tehnologie supremă și complexitate uluitoare. Am vedea coridoare și conducte 
extrem de organizate ce se ramifică în toate direcțiile în interiorul celulei, unele 
ducând la banca centrală de memorie din nucleu iar altele la unități de asamblare și 
procesare. Am vedea peste tot în jurul nostru, în toate direcțiile, tot felul de mașini 
roboți. Am remarca că cele mai simple componente funcționale ale celulei, 
moleculele proteice, sunt piese uimitor de complexe de mașinărie moleculară, fiecare 
fiind formată din aproximativ trei mii de atomi aranjați într-o conformație 
tridimensională foarte organizată… am vedea că aproape toate caracteristicile 
mașinilor noastre avansate au un analog în celulă: limbile artificiale și sistemele lor 
de decodare, bănci de memorie pentru stocarea și extragerea informației, sisteme de 
control elegant care reglează asamblarea automată a părților și componentelor, 
dispozitive de siguranță împotriva erorilor și de corectare folosite pentru controlul 
calității. 

D 
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Am remarca un obiect ce reasamblează o fabrică automată imensă, o fabrică mai 
mare decât un oraș și care desfășoară aproape tot atât de multe funcții unice ca toate 
activitățile de manufacturare ale omului pe Pământ. Totuși, ar fi o fabrică care are o 
capacitate neegalată de nici una dintre cele mai avansate mașini ale noastre, pentru 
că ar fi capabilă să își  reproducă întreaga structură în doar câteva ore.2 

 
Poate o astfel de complexitate să apară la întâmplare? 

Însă natura nu este doar complexă – este adesea ireductibil de 
complexă. Acest lucru înseamnă că există mecanisme biologice care 
reclamă un număr minim de părți componente pentru a funcționa, iar 
îndepărtarea doar a uneia va duce la pierderea totală a funcției. Un 
exemplu bun este încheietura genunchiului omului, pe care inginerii ar 
descrie-o ca un mecanism cu patru bare (Fig. 44a-c și Tabelul 2). Stuart 
Burgess, profesor de design și natură și Șef al Departamentului de 
inginerie mecanică la Universitatea din Bristol, a realizat un studiu 
detaliat al articulației genunchiului și a arătat că, chiar și în cazul unei 
estimări conservative, aceasta conține șaisprezece caracteristici care îi 
sunt esențiale pentru a funcționa. Dacă mecanismul cu patru bare nu 
produce o mișcare de rostogolire/alunecare care să fie aproape exact 
compatibilă cu profilurile curbate ale oaselor superior și inferioare ale 
piciorului, ligamentele încrucișate nu ar fi ținute în tensiunea corectă 
iar articulația nu ar funcționa. Pentru a atinge acest lucru, formele 
zonelor de contact ale oaselor, pozițiile punctelor de atașare ale 
ligamentelor și lungimile ligamentelor trebuie toate să fie corecte. Așa 
cum concluzionează profesorul Burgess, este imposibil să susții că 
genunchiul a evoluat progresiv din cauză că, incomplet, nu ar fi avut 
nici o funcție utilă.3 

Michael Behe, profesor de biochimie la Universitatea Lehigh din, 
Pennsylvania, susține că există multe mecanisme complexe, 
ireductibile la nivel biochimic care pot fi explicate doar prin design-ul 
inteligent. Acestea includ activitatea biochimică a ochiului, coagularea 
sângelui, sistemul imunitar și transportul proteinelor în interiorul 
celulei. În cazul coagulării sângelui, de exemplu, este esențial ca 
proteinele să acționeze la unison: lipsa unei funcții ar duce la 
sângerarea până la moarte a animalului, în timp ce lipsa unei alte 
funcții ar duce la coagularea întregului sânge. 
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Există vreo explicație a modului în care sistemele biochimice ar fi 
putut evolua? Nu și conform profesorului Behe: 
 
Evoluția moleculară nu se bazează pe autoritatea științifică. Nu există nici o 
publicație a literaturii științifice – în jurnale prestigioase, jurnale de specialitate sau 
cărți – care să descrie modul în care s-a desfășurat sau cum s-ar fi putut desfășura 
evoluția moleculară a vreunui sistem real, biochimic, complex. Există presupuneri că 
o astfel de evoluție a avut loc, însă nici una nu este susținută de experimente sau 
calcule pertinente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44 a. Anatomia articulației genunchiului (ligamentele laterale și rotula 

sunt îndepărtate). Figurile 44a-c și Tabelul 2 © Stuart Burgess, Hallmarks o f  Design. 

Folosite cu permisiune. 
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Fig. 44 b. Mecanismul ireductibil al genunchiului (oasele sunt tăiate pentru a 

arăta ligamentele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44 c. Schema mecanismului cu patru bare din articulația genunchiului  

Tabelul 2. Caracteristici esențiale ale articulației genunchiului 
 

PARTEA CARACTERISTICI ESENȚIALE NR. 
CARACTERISTICILOR 

Femurul Ieșirea în afară a celor doi condili  
Curbarea convexă a celor doi condili  
Poziția punctelor de atașare a ligamentelor 1 & 2 

 2  
2  
2 

Tibia Curbarea concavă a două șanțuri 
Poziția punctelor de atașare a ligamentelor 3 & 4 

 2  
2 

Ligamentul 
încrucișat 
anterior 

Asamblarea ligamentelor la punctele 1 & 4  
Lungimea ligamentului 

 2 
1 

Ligamentul 
încrucișat 
posterior 

Asamblarea ligamentelor la punctele 2 & 3  
Lungimea ligamentului 

 2  
1 

 TOTAL   16 
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Din moment ce nimeni nu cunoaște evoluția moleculară prin experiență directă și 
din moment ce nu există nici o autoritate pe care să se bazeze pretențiile acestei 
cunoașteri, se poate spune cu adevărat că… presupunerea evoluției moleculare 
darwiniste este doar abureală.4 
 

Unele bacterii au motoare care mișcă filamente (numite flageli) 
asemănătoare unor biciuri care sunt folosite pentru a furniza 
locomoția.5 În cazul bacteriei prezentate în Fig. 45, un număr de flageli 
se combină pentru a forma un propulsor elicoidal. Aceste motoare au 
rulmenți, rotoare, statoare, ambreiaje și articulații universale, se pot 
roti până la 20.000 de ori per minut și să își schimbe direcția într-o 
miime de secundă.6 Acestea au fost descrise de către profesorul 
Howard Berg, biolog la Universitatea Harvard drept 'cele mai eficiente 
mașini din univers'.7 Pot astfel de lucruri să fie construite în milioane 
de ani prin mii de modificări mici, fiecare oferind un beneficiu 
organismului? Pe lângă complexitatea lor evidentă, aceste mecanisme 
reclamă multe proteine auxiliare pentru a funcționa, de exemplu, 
pentru a porni și opri motorul, pentru a participa la asamblarea 
flagelilor și pentru axul de ieșire al motorului să penetreze peretele 
celular. Așa cum concluzionează și profesorul Behe, 'Cercetările noi... 
nu pot simplifica sistemul complex ireductibil… Severitatea problemei 
[a felului în care acesta a putut evolua] nu poate fi ușurată... teoria lui 
Darwin nu a dat nici o explicație.'8 

Și mai sunt încă multe. Așa cum susține profesorul Burgess, natura 
nu este doar incredibil de complexă și ireductibil de complexă, este, 
din punct de vedere evoluționist, supra-complexă sau 'supra-
proiectată'. Adică, funcționează dincolo de orice este necesar pentru 
supraviețuire și nu poate fi explicată prin principii evoluționiste 
precum selecția naturală și 'supraviețuirea celui mai apt'. De exemplu, 
oamenii au cea mai remarcabilă abilitate de a cânta la instrumente 
muzicale, care reclamă funcții foarte specifice ale creierului și mâinilor. 
Ce proces al evoluției ar putea da naștere la acestea? Prevalența 
frumuseții în natură, în general, este o problemă majoră pentru 
evoluționiști. Un exemplu al acesteia sunt cântecele păsărilor. Acestea 
includ duete, contra-cântat în cuplu (al unui mascul față de altul), iar, 
în cazul gaiței albastre, chiar cântatul (simultan) al notelor unei game 
majore. Unele păsări au auz absolut pentru sunete iar privighetoriile au 
un repertoriu de până la 300 de cântece.  
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Fig. 45. Bacterie cu motoare și filamente rotative care formează un 

propulsor elicoidal. © John Lewis 2009 
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Vorbind despre complexitatea și frumusețea cântecelor de pasăre, 
William H. Thorpe, fost profesor de etnologie animală la Universitatea 
Cambridge a zis: '... găsim foarte multă elaborare care trece dincolo de 
orice ar părea să fie avantajos din punct de vedere biologic… este greu 
să ne imaginăm vreun motiv de selecție pentru puritatea extremă a 
unor note produse de păsări.'9 

Ce putem spune despre sistemul de stocare a informației al ADN-
ului? Capacitățile sistemelor moderne ale computerelor ajung să 
pălească în comparație cu acesta. Cantitatea de informație care ar 
putea fi stocată într-o cantitate de ADN cu același volum cât un ac de 
gămălie cu diametrul de 2 mm ar atinge, dacă ar fi imprimată într-un 
morman de cărți cu hârtie reciclată puse una peste cealaltă, o înălțime 
de cinci sute de ori distanța de la Pământ la Lună.10 Originea codului 
genetic este iarăși una dintre cele mai dificile probleme pentru 
evoluționiști. Sir Karl Popper, care a fost descris ca fiind 'în mod 
incomparabil cel mai mare filozof al științei care a existat vreodată',11 a 
comentat: 
 
Ceea ce face originea vieții și a codului genetic un mister stânjenitor este faptul că 
codul genetic este fără nici o funcție biologică dacă nu este translatat; adică, dacă nu 
duce la sinteza proteinelor a căror structură este stabilită de către cod. Însă… 
mașinăria prin care celula (cel puțin celula neprimitivă, care este singura pe care o 
cunoaștem) translatează codul 'consistă din cel puțin cincizeci de componente 
macromoleculare care sunt ele însele codate în ADN.' Astfel, codul nu poate fi 
translatat cu excepția utilizării anumitor produși ai translației. Acest lucru constituie 
un cerc complicat; un cerc cu adevărat vicios, se pare, pentru orice încercare de a 
forma un model, sau o teorie, a genezei codului genetic. 
 
Se prea poate să ne găsim în fața posibilității ca originea vieții (la fel ca originea 
universului) să devină o barieră impenetrabilă pentru știință și un reziduu al tuturor 
încercărilor de a reduce biologia la chimie și fizică.12 

 
Mai mult, s-a demonstrat că codul ADN-ului, care are patru litere 
diferite și folosește cuvinte din trei litere, este optim în ceea ce privește 
stocarea informației, translației și a acurateței transferului de 
informație.13 Multe alte convenții ar fi putut fi utilizate, având numere 
diferite de litere și/sau numere diferite de litere în fiecare cuvânt. Ceea 
ce este atât de remarcabil la ADN, ca având sistemul optim, este faptul 
că este foarte dificil să susții că modificările aleatorii cuplate cu selecția 
naturală ar fi putut da naștere la așa ceva. 
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Acest lucru este din cauză că orice modificare a codului ar fi 
interpretată drept un mesaj deformat de către translator, iar atunci 
organismul ar fi realizat cu proteine defective sau nefolositoare. Ar fi ca 
schimbarea tastelor de la tastatura unui computer – cel care scrie ar 
putea să apese în mod corect tastele proaspăt etichetate pentru a crea 
un mesaj, însă cititorul nu ar avea nici o idee ce înseamnă ceea ce scrie 
din cauză că literele imprimate din cuvinte ar fi schimbate. Alegerea 
optimă a codului este astfel dovada clară a unui proiectant. 

Dar ce putem spune de sistemul sonar folosit de unii lilieci? Acesta 
poate diferenția între ecourile ultrasunetelor la o distanță de doar două 
la trei milionimi de secundă distanță, ceea ce înseamnă că poate 
distinge obiecte la o distanță de doar 0,3 mm.14 

Și ce putem spune despre ochiul uman? Acesta este sensibil la un 
singur foton (orice îmbunătățire fiind imposibilă) și are un interval 
dinamic de zece miliarde la unu, ceea ce este de zece milioane de ori 
mai mult decât filmul fotografic modern. Puterea sa de procesare a 
datelor este de necrezut, așa cum explică Dr. John Stevens, care a fost 
conferențiar de fiziologie și inginerie biomedicală la Unitatea de 
Neuroștiință Playfair de la Universitatea din Toronto: 
 
În timp ce echipamentele digitale de astăzi sunt extrem de impresionante, este clar că 
performanța în timp real a retinei umane nu este depășită. De fapt, pentru a simula 10 
milisecunde (ms) de procesare completă chiar a unei singure celule nervoase din 
retină ar fi necesară rezolvarea a aproximativ 500 de ecuații diferențiale nonliniare de 
100 de ori și ar lua cel puțin câteva minute ca timp de procesare pe un supercomputer 
Cray [1985]. Ținând cont că există 10 milioane sau mai multe de astfel de celule ce 
interacționează unele cu altele în moduri complexe, ar lua un minim de 100 de ani de 
timp Cray pentru a simula ceea ce are loc în ochiul tău de mai multe ori pe secundă.15 

 

Mult mai recent, s-a estimat că cei doi ochi umani pot procesa mai 
multe imagini decât toate supercomputerele din lume puse împreună.16  

Și ce putem spune de urechea omenească? Aceasta este sensibilă la 
modificări ale presiunii aerului de 10-10 atm, ceea ce este echivalent cu 
modificarea presiunii atmosferice determinată de o schimbare a 
altitudinii cu mai puțin de 0,001 mm. Timpanul poate răspunde 
mișcărilor a unei zecimi din diametrul unui atom de hidrogen. Ceea ce 
face acest lucru mult mai uimitor este faptul că timpanul este un țesut 
viu care conține vase de sânge. 
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Prin urmare, în același timp în care recepționează aceste mișcări fine, 
este bombardat de celulele roșii care sunt de mii de ori mai mari în 
dimensiune decât un atom de hidrogen. Sistemul de filtrare a 
zgomotelor necesar îndepărtării interferenței rezultante este de 
nedescris.17 

Capacitatea teoriei evoluției de a explica existența chiar a structurilor 
biologice relativ simple este foarte îndoielnică. Pretenția că poate 
explica multitudinea de sisteme extrem de complexe observate în toată 
lumea biologică forțează credibilitatea dincolo de orice logică. Natura 
imens de sofisticată și uneori ireductibil de complexă a milioanelor de 
organisme diferite care populează planeta noastră poate fi mult mai 
adecvat explicată prin design-ul inteligent. 
 

Note 

1 De fapt, noi recunoaștem instinctiv două caracteristici: (1) că castelul de 
nisip are o formă complexă (improbabilă) și (2) că are un tipar sau formă 
'specificată'. Cu alte cuvinte, are o complexitate specificată. Aceasta ne 
conduce în mod natural spre concluzionarea faptului că un proiectant 
inteligent l-a construit. Complexitatea este de asemenea recunoscută ca 
fiind specificată dacă are înțeles sau utilitate. 
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6 Câteva animații excelente ale felului cum funcționează motorul bacterian 
și ale ansamblului motorului, articulației universale și falgelului pot fi 
vizionate la: fbs.osaka-u.ac.jp/labs/namba/npn/index.html (mergeți la 
'Movies', 'Movement of the bacterial flagellum' și 'Assembly process of 
bacterial flagellum'). 

7 Citat în Michael Ruse și William A. Dembski, Debating Design: From 
Darwin to DNA (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pag. 324. 
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