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onform cu ceea ce spun în mod constant oamenii de știință, 
'evoluția este un fapt'. Dovada, susțin ei, că omul a evoluat din 
materie moartă, de-a lungul a multe sute de milioane de ani, 
este atât de convingătoare încât nici un om de știință rezonabil 

nu o mai dispută. Aceasta este și opinia, de exemplu, a lui Douglas 
Futuyma, profesor de Ecologie și Evoluție la Universitatea de Stat din 
New York. În cartea sa Biologie evoluționistă, el afirmă că evoluția 'este 
un fapt, la fel ca mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui'.1 
În conformitate cu Academia Națională de Științe a S.U.A., 'consensul 
științific cu privire la evoluție este copleșitor'.2 Fără îndoială, această 
afirmație ar fi sprijinită de Dr. Richard Pike, Șeful Executiv al Societății 
Regale de Chimie, care a cerut în aprilie 2006 ca toți copiii să învețe 
teoria lui Darwin a evoluției drept fapt.3 În aceeași lună, Academia 
Națională de Științe a Marii Britanii a emis 'o declarație asupra 
evoluției, creaționismului și design-ului inteligent'.4 În această 
declarație, ei pretindeau că: 
 
Unul dintre cele mai importante progrese în cunoașterea noastră a fost dezvoltarea 
teoriei evoluției prin selecție naturală. De la propunerea acesteia de către Charles 
Darwin acum aproape 150 de ani, teoria evoluției a fost sprijinită de o mulțime de 
dovezi științifice. Astăzi este recunoscută drept cea mai bună explicație pentru 
dezvoltarea vieții pe Pământ de la începuturile sale și pentru diversitatea speciilor. 
Evoluția este pe drept predată ca parte esențială a orelor de biologie și știință în școli, 
colegii și universități pe întreg Pământul. 
 
Procesul evoluției poate fi văzut astăzi în acțiune, ca de exemplu în dezvoltarea 
rezistenței la antibiotice la bacteriile producătoare de boli, a rezistenței la pesticide 
la insectele dăunătoare și rapida evoluție a virușilor responsabili pentru gripă și 
SIDA. Teoria evoluției a lui Darwin ne ajută să înțelegem aceste probleme și să găsim 
soluții pentru ele. 
 
Provenind de la unii dintre cei mai de seamă oameni de știință ai 
lumii, astfel de afirmații îi fac pe mulți să înțeleagă că teoria evoluției 
este într-adevăr dovedită științific și a crede cu totul altfel înseamnă 
pur și simplu să îți bagi capul în nisip. De aceea, 'fundamentaliștii 
creștini', care țin la descrierea creației din Biblie, se presupune că 
ignoră știința sau sunt 'pseudo-oameni de știință' care nu înțeleg cu 
adevărat știința. 
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Dar este acest lucru realmente adevărat? Sunt argumentele prezentate 
în sprijinul evoluției atât de convingătoare? În următoarele capitole, 
voi demonstra că există de fapt multe probleme serioase legate de 
teoria evoluției care sunt rar prezentate studenților sau publicului 
general. Mai mult, voi demonstra că putem, în mod rezonabil, să 
acceptăm explicația Bibliei pentru viață și să rămânem fideli științei. 
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