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Глава 8

Доказателства за дизайн
в природата

Не е трудно да се забележат доказателства за работата на
дизайнер в природата. Ако попаднем на необитаем остров
и видим пясъчен замък на плажа ние веднага ще пред-

положим, че той е построен от някой разумен човек, който е бил
там преди нас. Няма да си помислим, че носените напосоки от
вятъра песъчинки, по някакъв каприз на природата, са паднали
така, че са образували замък. Защо ли? Просто защото първото
обяснение е много по-вероятно от второто.1 Аргументът за
съществуването на дизайнер на живота на земята обаче е
неколкократно по-убедителен, защото природата е невъобразимо
по-комплексна от един пясъчен замък.

Когато Дарвин е разглеждал биологическа клетка през оптичен
микроскоп, даже при увеличение от няколкостотин пъти, онова,
което виждал, изглеждало доста просто. Съвременните микроскопи
обаче разкриват една много различна картина. Според д-р Дентън,
за да отдадем дължимото на „простата клетка”, ние трябва

„да я увеличим милиард пъти, докато стане двадесет километра в
диаметър и заприлича на огромен въздухоплавателен съд, достатъчно
голям, за да покрие град като Лондон или Ню Йорк. Онова, което бихме
видели би бил предмет с невиждана комплексност и адаптивен дизайн.
На повърхността на клетката бихме видели милион отвори, подобно на
люковете на огромен космически кораб, отварящи се и затварящи се, за
да позволят непрекъснатия приток на материали навътре и навън. Ако
влезем в един от тези отвори бихме се озовали в свят от най-висши
технологии и зашеметяваща комплексност. Пред нас биха се разкрили
безкрайни, високо организирани коридори и тръбопроводи, разклоняващи
се във всяка посока извън периметъра на клетката, някои водещи до
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банката на централната памет в ядрото, а други до заводи за монтаж и
секции за обработка ... Навсякъде около нас, във всяка посока бихме
видели всякакви, подобни на роботи машини. Бихме забелязали, че най-
простите от функционалните компоненти на клетката – протеиновите
молекули – са удивително сложни части от молекулярни механизми,
състоящи се от три хиляди атома, подредени във високо организирани
триизмерни структури ... Бихме видели, че почти всяка характеристика
на нашите собствени модерни машини имат своя аналог в клетката:
изкуствени езици и техни декодиращи системи, банки за съхранение и
възстановяване на информация, елегантни контролни системи за
регулиране на автоматизирания монтаж на части и компоненти,
предпазващи от грешки коригиращи уреди за контрол на качеството ...
Пред очите ни би се изправил един предмет, наподобяващ огромна
автоматизирана фабрика – по-голяма от град и изпълняваща почти толкова
много уникални функции, колкото всички производствени дейности на
човека на земята. Но това би била фабрика, способна да направи нещо,
непостижимо за коя да е от нашите най-модерни машини, защото тя би
била способна да възпроизведе цялата си структура, само в рамките на
няколко часа.”2

Възможно ли е подобна комплексност да се появи следствие
на случайни процеси?

Но природата не е просто сложно устроена – често тя е
нередуцируемо комплексна. Това означава, че съществуват
биологически механизми, които изискват минимум брой части, за
да работят и отстраняването на само една част би довело до пълна
загуба на функционалността. Добър пример за това е ставата на
човешкото коляно, която инженерите биха описали като
четирилостов механизъм (Фиг. 44а-в и Таблица 2). Стюърт
Бърджис, професор по „Дизайн и природа” и ръководител катедра
“Механично инженерство” в Бристолския университет направи
подробно изследване на колянната става и показа, че тя съдържа
най-малко шестнадесет характеристики, необходими за нейното
функциониране. Ако четирилостовият механизъм не извърши
плъзгащо/търкалящо движение, което е почти точно съвместимо с
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извитите профили на бедрената кост и подбедрицата, кръсто-
видните връзки няма да бъдат подложени на правилното
напрежение и ставата няма да работи. За да се постигне това,
формата на контактните области на костите, позициите на точките
на свързване на сухожилията и дължината на връзките трябва да
бъдат правилни. Както заключава проф. Бърджис, невъзможно е
да се твърди, че коляното е еволюирало постепенно, тъй като до
завършването му то не би могло изобщо да функционира.3

Майкъл Бийхи, професор по биохимия в Лихайския универ-
ситет в Пенсилвания твърди, че на биохимично ниво съществуват
много комплексни, нередуцируеми механизми, които биха могли
да бъдат обяснени само с разумното сътворение. Сред тях са
биохимическата активност в окото, съсирването на кръвта,
имунната система и транспортирането на протеини в клетката. В
случая със съсирването на кръвта например е съществено важно
протеините да действат в синхрон помежду си. Липсата на една
функция би довело до смъртоносно изтичане на кръвта на
животното, докато липсата на друга функция би довело до
превръщането на цялата кръв в един голям съсирек.

Има ли някакво обяснение на това как комплексните
биохимични системи биха могли да еволюират? Не и според проф.
Бийхи:

„Тезата за молекулярна еволюция не се основава на авторитета на
науката. В научната литература – в престижни списания, специализирани
списания или книги, няма никаква публикация, която да описва как
молекулярната еволюция на някаква истинска, комплексна биохимична
система наистина се е случила или би могла да се случи. Има твърдения,
че подобна еволюция се е случила, но никое от тях не е подкрепено от
съответните експерименти или изчисления. Тъй като никой не е бил пряк
свидетел на молекулярна еволюция и няма авторитет, на който да се
основават твърденията за познание, може наистина да се каже, че ...
твърдението на Дарвин за молекулярна еволюция е просто перчене.”4

Доказателства за дизайн в природата



132 Еволюцията – наука или идеология?

Ротация и плъзгане

(а) страничен изглед на коляното (б) фронтален изглед на коляното

F – бедрена кост
T – голям пищял
LC – латерална изпъкналост
MC – медиална изпъкналост
PCL – задна кръстовидна връзка
ACL – предна кръстовидна връзка

Фиг. 44а Анатомия на колянна става (с отстранени периферни връзки и
капачка).Фиг. 44а-в и Таблица 2 © Stuart Burgess, Hallmarks of Design.
Използвано с позволение.5

Фиг. 44б Нередуцируемият механизъм на коляното (разрез на костите, за
да се видят връзките)

Кръстовидните връзки
управляват костите
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Фиг. 44в Схематично представяне на четирилостовия механизъм на
колянната става

Някои бактерии притежават моторчета, които задвижват
камшиковидни влакънца (наречени камшичета), използвани за
придвижване.6 В случая с бактерията, показана на Фиг. 45, няколко
камшичета се съединяват, за да образуват спираловидно витло. Тези
моторчета притежават лагери, ротори, статори, съединители и
универсални сглобки, могат да се въртят с до 20 000 оборота в
минута и да сменят посоката на въртене за една хилядна от
секундата.7 Те са описани от биолога проф. Хауърд Бърг от
Харвардския университет като „най-ефикасните машини във

Моментен център
на въртене

(а) изправен крак (б) крак, сгънат под 45 градуса  (в) крак, сгънат под 90 градуса

Таблица 2 Основни характеристики на колянната става

Доказателства за дизайн в природата
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вселената”.8 Възможно ли е подобни конструкции да бъдат
изградени в продължение на милиони години посредством хиляди
малки промени, всяка от които е принасяла полза за организма?
Освен очевидната им сложност, тези механизми изискват много
допълнителни протеини, за да функционират – например за да
включват и изключват моторчето, да помагат при сглобяването на
камшичетата и за това изходния вал на моторчето да проникне в
стената на клетката. Както заключава проф. Бийхи, „Новите
изследвания ... не могат да опростят нередуцируемо комплексната
система ... Големият проблем (свързан с въпроса как това е могло
да еволюира) остава неразрешен ... Дарвиновата теория не е дала
обяснение.”9

И това не е всичко. Както твърди професор Бърджис, природата
е не само невероятно комплексна и нередуцируемо комплексна,
но от еволюционна гледна точка, тя е свръхкомплексна или „с твърде
много дизайн”. С други думи, тя функционира много по-добре и
над нивото, което е нужно за оцеляване и не може да бъде обяснена
чрез еволюционни принципи като естествения подбор и „оцеляване
на най-подготвения”. Например, хората притежават забеле-
жителната способност да свирят на музикални инструменти, което
изисква много специфични функции на мозъка и ръцете. Що за
еволюционен процес би могъл да създаде тези функции? Широкото
разпространение на красота в природата е голям проблем за
еволюционистите. Пример за това са птичите песни. Те включват
дуети, съчетано ответно пеене (на един мъжкар на друг) и в случая
със синята сойка, даже (едновременно) изпяване на тоновете на
мажорен акорд. Някои птици достигат страхотна височина на тона,
а славеите притежават репертоар, достигащ 300 песни. Говорейки
за комплексността и красотата на птичето пеене, Уилям Х. Торп,
бивш професор по животинска етнология в Кеймбриджкия
университет, казва: „...ние откриваме голяма степен на сложност,
надхвърляща всичко, което бихме нарекли биологически изгодно
... Трудно е да си представим някаква селективна причина за
съвършената чистота на някои птичи тонове.”10
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Фиг. 45 Бактерия с моторчета и въртящи се влакънца, които образуват
спираловидно витло.

влакънца
(камшичета)

универсална
сглобка

универсална
сглобка

клетъчна
стена

статор

ротор

влакънце
(камшиче)

изходен
вал

лагер

Бактериален мотор,
използван за въртене
на едно влакънце.

Бактерия със спираловидно
витло, съставено от няколко
въртящи се влакънца, наречени
камшичета.

Доказателства за дизайн в природата
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Какво да кажем за системата за съхранение на информация в
ДНК?

Способностите на съвременните компютърни системи
бледнеят по възможности в сравнения с нея. Ако количеството
информация, което може да бъде съхранено в ДНК с обем, колкото
главата на карфица с диаметър 2 мм, се издаде във вид на книги и
всички те се поставят една върху друга, ще достигнат височина,
500 пъти по-голяма от разстоянието от Земята до Луната.11

Произходът на генетичния код е отново най-трудният проблем за
еволюционистите. Сър Карл Попър, който е наричан „несъмнено
най-великият научен философ, който някога се е раждал”,12 казва:

„Онова, което прави произходът на живота и на генетичния код
мъчителна загадка е следното: генетичният код няма никаква биологична
функция, освен ако не се преведе – т. е., освен ако не доведе до синтез на
протеините, чиято структура е съставена чрез кода. Но ... механизмът,
чрез който клетката (поне непървобитната клетка, която е единствената,
която ни е позната) превежда кода, „се състои от поне петдесет
макромолекулярни компоненти, които също са кодирани в ДНК.” По този
начин кодът не може да бъде преведен, освен ако не се използват някои
продукти на неговия превод. Това представлява непреодолимо
препятствие или по-скоро омагьосан кръг за всеки опит да се формулира
модел или теория за създаването на генетичния код.

Така се изправяме пред възможността произходът на живота
(подобно на произхода на вселената) да се превърне в непреодолима
бариера за науката и в провал на всички опити биологията да се свежда
просто до химия и физика.”13

Освен това беше показано, че ДНК-кодът, който има четири
различни букви и използва трибуквени думи, е оптимален, що се
касае до съхранение на информация, превод и точност на
информационния трансфер.14 Биха могли да бъдат използвани
много други комбинации от различен брой букви и/или различен
брой букви във всяка дума. Забележителното на оптималната
система на ДНК е фактът, че е много трудно да се твърди, че
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случайни промени, съчетани с естествен подбор, биха могли да
доведат до нейната поява. Причината е, че всякакви промени в кода
биха били интерпретирани от преводача като изкривено съобщение
и в такъв случай организмът би имал дефектни или безполезни
протеини. Това може да се сравни с промяна в клавишите на
компютърна клавиатура – машинопистката би натиснала правилно
клавишите със съответните букви, но читателят не би могъл да
разчете написаното, тъй като върху хартията биха излезли думи с
променени букви. Именно затова оптималният избор на код е силно
доказателство за наличието на дизайнер.

Какво да кажем за сонарната система, използвана от някои
прилепи? Тя им позволява да различават ехото от ултразвуци,
отдалечени само на 2-3 милионни части от секундата, което означава,
че те могат да различават предмети, отстоящи само на 0,3 мм.15

Ами човешкото око? То улавя наличието дори на един-
единствен фотон (което е максималната чувствителност изобщо)
и притежава динамичен обхват от десет милиарда към едно, което
е 10 милиона пъти по-добре от това при съвременния фотографски
филм. Способността на окото за обработка на данни е направо
невероятна, сочи д-р Джон Стивънс, бивш доцент по физиология
и биомедицинско инженерство в Отдела по неврология Плейфейър
към Университета в Торонто:

„Макар и днешните цифрови устройства да са доста впечатляващи,
ясно е че постижението на човешката ретина в реално време си остава
недостижимо. Всъщност, за да се симулират 10 милисекунди (ms) от
пълната обработка, осъществявана от една нервна клетка от ретината,
би изисквало 100 пъти едновременното решаване на около 500 нелинейни
диференциални уравнения, и би отнело поне няколко минути процесорно
време на суперкомпютъра Крей, създаден през 1985 г. Като не забравяме,
че съществуват 10 милиона или повече подобни клетки, взаимодействащи
си една с друга по сложни начини, то биха били нужни поне 100 години
за един такъв компютър да симулира онова, което става в окото ви
множество пъти всяка секунда.”16

Доказателства за дизайн в природата
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Неотдавна бе изчислено, че две човешки очи могат да
обработят повече образи, отколкото всички супер компютри в света,
взети заедно.17

Какво да кажем за човешкото ухо? То е чувствително за
промени във въздушното налягане от порядъка на 10-10 атмосфери,
което е равно на промяната в атмосферното налягане, в следствие
промяна в надморската височина с по-малко от 0,001 mm.
Тъпанчето на ухото може да откликне на движения от порядъка на
една десета от диаметъра на водородния атом. Още по-удиви-
телното е, че тъпанчето на ухото е жива тъкан, която съдържа
кръвоносни съдове. Оказва се, че то остава чувствително за тези
леки движения, докато в същото време е бомбардирано от червени
кръвни клетки, които са неимоверно по-големи от водородния атом.
Системата за филтриране на шум, която е необходима за
отстраняване на причинените смущения, дори не се поддава на
описание.18

Способността на еволюционната теория да обясни съще-
ствуването на дори относително прости биологични структури е
твърде съмнителна. Твърдението, че тя може да обясни мно-
жеството високо комплексни системи, видни в целия биологичен
свят, съвсем не звучи правдоподобно. Безкрайно сложната и
понякога нередуцируемо комплексна природа на милиони различни
организми, които населяват нашата планета, може да бъде обяснена
много по-адекватно чрез наличието на разумно сътворение.
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