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,,,,ВероватноВероватно постојипостоји нештонешто узвишеноузвишено уу
схватањусхватању дада јеје ТворацТворац семесеме свеколикогсвеколиког
животаживота којикоји наснас окружујеокружује, , удахнуоудахнуо самосамо
неколицининеколицини илиили самосамо једномједном обликуоблику изиз
којихкојих, , илиили когакога сусу еволуцијомеволуцијом насталенастале свесве
врстеврсте живихживих бићабића””. . 

ДарвинДарвин ништаништа нене тврдитврди већвећ претпостављапретпоставља.  .  
УУ уводууводу књигекњиге ДарвинДарвин наводинаводи: : ,, ,, ДубокоДубоко
самсам свестансвестан дада сесе нана свакусваку тачкутачку оо којојкојој сесе
расправљарасправља уу овојовој књизикњизи могумогу применитиприменити
чињеницечињенице којекоје честочесто очигледноочигледно водеводе додо
закључаказакључака којикоји сусу сасвимсасвим супротнисупротни онимаонима
додо којихкојих самсам јаја дошаодошао””..
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УУ ТОТО ВРЕМЕВРЕМЕ НИКОНИКО, , ПАПА НИНИ ДАРВИНДАРВИН, , НИЈЕНИЈЕ
ЗНАОЗНАО::

�� коликоколико јеје сложенасложена грађаграђа ћелијећелије ии заза њенењене
бројнебројне органелеорганеле, , хромозомехромозоме, , ДНКДНК, , генгенee,, итдитд. . 

�� нијеније знаознао скороскоро ништаништа оо једноћелијскимједноћелијским
организмимаорганизмима--микроорганизмимамикроорганизмима..

�� o o начинуначину ии механизмумеханизму наслеђивањанаслеђивања, , 

мутацијимутацији ии бројнимбројним особинамаособинама живихживих бићабића. . 
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НоваНова научнанаучна достигнућадостигнућа, , поготовопоготово могућностмогућност
спонтанеспонтане илиили изазванеизазване мутацијемутације генагена, , дајудају
дарвинистимадарвинистима снажнуснажну основуоснову ии доказдоказ заза
теоријутеорију спонтанеспонтане еволуцијееволуције. . 

НасталаНастала јеје нованова науканаука саса бројнимбројним
претпоставкамапретпоставкама, , спекулацијамаспекулацијама, , тврдњаматврдњама, , 
контороверзамаконтороверзама, , којакоја сесе агресивноагресивно афирмишеафирмише
ии намећенамеће целомцелом човечанствучовечанству, , поготовопоготово крозкроз
школствошколство, , ии којукоју, , углавномуглавном,  ,  предводепредводе атеистиатеисти. . 

ЦиљЦиљ овеове наукенауке јеје, , нене самосамо дада докажедокаже дада сусу свесве
врстеврсте живихживих бићабића насталенастале спонтаномспонтаном
еволуцијомеволуцијом, , већвећ ии дада јеје животживот нана нашојнашој
планетипланети настаонастао спонтаноспонтано ии дада БогБог нене постојипостоји..
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ШТАШТА ТЕОРИЈАТЕОРИЈА СПОНТАНЕСПОНТАНЕ ЕВОЛУЦИЈЕЕВОЛУЦИЈЕ НЕНЕ

МОЖЕМОЖЕ ОБЈАСНИТИОБЈАСНИТИ::

�� КакоКако јеје уу најранијемнајранијем животуживоту насталанастала веомавеома
сложенасложена ћелијаћелија, , веомавеома сложенасложена минијатурнаминијатурна
машинамашина, , фабрикафабрика, , саса бројнимбројним органеламаорганелама ии
функцијамафункцијама ии уу једнојједној одод њенихњених структураструктура такотако
компликованакомпликована молекуламолекула ДНКДНК ии уу њојњој смештенсмештен
геномгеном, , фантастичанфантастичан записзапис..

�� ЗаштоЗашто ии заза еволуцијуеволуцију такотако компликованекомпликоване ћелијећелије ии
компликованекомпликоване, , необичненеобичне молекулемолекуле ДНКДНК ии геномагенома
нисунису билибили потребнипотребни милионимилиони илиили милијардемилијарде
годинагодина..
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СУШТИНСУШТИНАА ЕВОЛУЦИЈЕЕВОЛУЦИЈЕ::

ДаДа биби сесе створиластворила нованова врставрста, , поредпоред
осталогосталог, , неопходнанеопходна јеје мутацијамутација генагена. . 
МутацијаМутација сесе дешавадешава нана јединкијединки аа нене нана већојвећој
популацијипопулацији. . 

АкоАко јеје мутацијоммутацијом насталанастала нованова јединкајединка, , дада
биби опсталаопстала нованова врставрста неопходнонеопходно јеје
прилагођавањеприлагођавање ии размножаванњеразмножаванње. . 

КакоКако? ? ГдеГде сусу обаоба полапола? ? ГдеГде јеје већивећи бројброј
новихнових,, мутиранихмутираних јединкијединки? ? КакоКако сусу сесе
еволуцијомеволуцијом, , случајнослучајно, , уу истојистој врстиврсти , , уу истоисто
времевреме, , развилиразвили половиполови, , саса различитимразличитим
физичкимфизичким ии функционалнимфункционалним особинамаособинама, , 
неопходнинеопходни заза размножавањеразмножавање, , заза опстанакопстанак
врстеврсте? ? 
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АкоАко сусу селекцијаселекција ии еволуцијаеволуција сталнесталне појавепојаве заштозашто
постојећепостојеће врстеврсте живихживих бићабића нене еволуирајуеволуирају уу новенове
врстеврсте поштопошто сесе мутацијемутације ћелијаћелија уу свимсвим живимживим
бићимабићима дешавајудешавају честочесто. . 

ПостојећеПостојеће прилагођавањеприлагођавање појединихпојединих живихживих бићабића
животнојживотној срединисредини ии околностимаоколностима уу којимакојима живеживе, , 
дешавадешава сесе сталностално алиали тата прилагођавањаприлагођавања, , којакоја
пратипрати човекчовек миленијумимамиленијумима, , нисунису даладала новенове врстеврсте
већвећ некенеке променепромене нана истојистој врстиврсти. . 

СвакодневноСвакодневно слушамослушамо оо мутацијимутацији вирусавируса ии
бактеријабактерија, , алиали тете мутацијемутације нене дајудају новунову врстуврсту
животаживота. . 

СвакодневноСвакодневно човекчовек радиради нана генетскомгенетском
инжињерингуинжињерингу, , алиали сесе добијајудобијају самосамо хибридихибриди истеисте
врстеврсте..
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ЈЕСУЈЕСУ ЛИЛИ ФОСИЛИФОСИЛИ ДОКАЗАЛИДОКАЗАЛИ ТЕОРИЈУТЕОРИЈУ
ЕВОЛУЦИЈЕЕВОЛУЦИЈЕ??

ЗаЗа еволуционистееволуционисте, , фосилифосили сусу, , узуз бројнебројне
претпоствкепретпоствке, , спекулацијеспекулације, , заблудезаблуде ии лажилажи, , 
главниглавни доказдоказ еволуцијееволуције. . ТоТо јеје дугадуга причаприча. . НоНо, , 
чињеницачињеница јеје дада сусу милионимилиони фосилафосила свихсвих
сложенијихсложенијих живихживих бићабића,, каокао сасвимсасвим формиранихформираних
врставрста, , безбез прелазнихпрелазних обликаоблика, , нађенинађени, , уу великомвеликом
бројуброју, , уу истомистом слојуслоју земљеземље. . 

ГдеГде сусу прелазнипрелазни облициоблици? ? ДоДо садасада јеје билобило вишевише
милионамилиона врставрста животаживота, , рачунајућирачунајући ии изумрлеизумрле.. ЗаЗа
свакусваку врстуврсту, , дада биби сесе развиларазвила ии опсталаопстала, , биобио биби
потребанпотребан огроманогроман бројброј прелазнихпрелазних обликаоблика аа уу
фосилимафосилима ихих неманема. . НедостатакНедостатак фосилафосила
прелазнихпрелазних обликаоблика упућујеупућује дада животживот нијеније настаонастао
ии еволуираоеволуирао еволуцијомеволуцијом.    .    
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ЈЕСУЈЕСУ ЛИЛИ ДОДО САДАСАДА ПРОНАЂЕНИПРОНАЂЕНИ
““ПРЕЛАЗНИПРЕЛАЗНИ ОБЛИЦИОБЛИЦИ”” ЗАИСТАЗАИСТА
ПРЕЛАЗНИПРЕЛАЗНИ ОБЛИЦИОБЛИЦИ??
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ШТАШТА ЈЕЈЕ САСА НАСТАНКОМНАСТАНКОМ ЧОВЕКАЧОВЕКА??

ЧовекЧовек, , ХомоХомо сапиенссапиенс,, јеје настаонастао препре 3030--100 100 
хиљадахиљада годинагодина?? ФосилиФосили заједничкогзаједничког преткапретка
мајмунамајмуна ии човекачовека, , односноодносно прелазнепрелазне врстеврсте
премапрема човекучовеку, , нисунису пронађенипронађени. . НајвишеНајвише
спекулацијаспекулација, , контроверзиконтроверзи, , маштемаште, , заблудазаблуда ии
лажилажи имаима уу везивези фосилафосила хоминидахоминида, , наводнихнаводних
предакапредака човекачовека. . 
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ОвдеОвде, , уу старомстаром делуделу речногречног коритакорита, , мистермистер ЧарлсЧарлс
ДовсонДовсон пронашаопронашао јеје фосилнуфосилну лобањулобању човекачовека изиз

ПилтдаунаПилтдауна
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ПојединиПоједини, , наводнонаводно закржљализакржљали органиоргани
човекачовека: : слепослепо цревоцрево, , крајницикрајници, , тртичнатртична
косткост, , тимустимус...... проглашенипроглашени сусу заза атавистичкеатавистичке
органеоргане, , којикоји доказујудоказују еволуцијуеволуцију, , иакоиако сусу тото
важниважни органиоргани савременогсавременог човекачовека.  .  
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ЕволуцијаЕволуција, , попо логицилогици еволуцијееволуције, , неманема крајакраја. . 

ХоћеХоће лили некенеке одод постојећихпостојећих врстврстaa живихживих бићабића
еволуиратиеволуирати уу новенове врстеврсте? ? 

ХоћеХоће лили човекчовек битибити последњапоследња, , најсложенијанајсложенија
врставрста живихживих бићабића илиили ћеће човекчовек битибити предакпредак
некомнеком савршенијемсавршенијем бићубићу? ? 

ХоћеХоће лили тото новоново бићебиће битибити супериорнијесупериорније одод
човекачовека каокао штошто јеје човекчовек супериорансупериоран уу односуодносу нана
шимпанзашимпанза? ? 

КакоКако ћеће сесе тото новоново савршенијесавршеније бићебиће, , насталонастало
случајемслучајем,  ,  размножитиразмножити одод јединкејединке ии опстатиопстати ии
какокако ћеће сесе односитиодносити премапрема човекучовеку ии његовимњеговим
достигнућимадостигнућима ии цивилизацијицивилизацији??
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ШТАШТА ЈОШЈОШ ТЕОРИЈАТЕОРИЈА ЕВОЛУЦИЈЕЕВОЛУЦИЈЕ НЕНЕ МОЖЕМОЖЕ ДАДА

ОБЈАСНИОБЈАСНИ??

ЕволуцијаЕволуција препре свегасвега подразумеваподразумева морфолошкеморфолошке, , 

физичкефизичке променепромене организмаорганизма. . КакоКако јеје ондаонда одод

једноћелијскогједноћелијског живогживог бићабића настаонастао сложенсложен

организаморганизам, , саса веомавеома сложеномсложеном физиологијомфизиологијом гдегде

свакасвака ћелијаћелија организмаорганизма, , веомавеома сложенасложена

минијатурнаминијатурна машинамашина, , фабрикафабрика, , уу свакосвако времевреме, , зназна

шташта радераде свесве осталеостале ћелијећелије организмаорганизма. . КоКо јеје ии

какокако савсав тајтај фантастичнифантастични механизаммеханизам повезаоповезао? ? 

КакоКако објаснитиобјаснити настанакнастанак ии функцијуфункцију свихсвих органаоргана

сложенихсложених живихживих бићабића, , настанакнастанак , , функцијуфункцију ии

невероватнуневероватну сложеностсложеност нана примерпример јетрејетре, , окаока илиили

мозгамозга кодкод човекачовека, , оо чијојчијој функцијифункцији ии данасданас веомавеома

маломало знамознамо? ? 
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ЕволуцијаЕволуција нене можеможе објаснитиобјаснити природуприроду човекачовека, , 
интелигенцијуинтелигенцију, , свестсвест, , савестсавест, , моралморал, , интуицијуинтуицију.  .  
ТоТо нене даједаје еволуцијаеволуција јерјер тото претходнепретходне врстеврсте
немајунемају. . КоначноКоначно, , шташта јеје ии саса говоромговором човекачовека??
ГоворГовор човекачовека нијеније настаонастао еволуцијомеволуцијом одод зујањазујања
инсекатаинсеката, , крекетањакрекетања жабажаба, , цвркутацвркута птицаптица, , 
блблeeјањајања овацаоваца, , рикањарикања воловаволова илиили дрекањадрекања
мајмунамајмуна. . ОдОд свихсвих живихживих бићабића самосамо човекчовек имаима
генегене заза говорговор ии центарцентар заза говорговор уу мозгумозгу. . КоКо јеје
ондаонда свесве тото даодао човекучовеку? ? КоКо јеје нижимнижим бићимабићима одод
човекачовека даодао инстиктинстикт безбез когакога многемноге врстеврсте нене биби
моглемогле опстатиопстати. . ЗаштоЗашто нижанижа бићабића одод човекачовека
немајунемају интелигенцијуинтелигенцију, , свестсвест, , моралморал, , заштозашто сусу
такотако далекодалеко одод човекачовека? ? ЗаштоЗашто одод инсектаинсекта додо
великихвеликих сисарасисара неманема великевелике разликеразлике уу
интелигенцијиинтелигенцији, , безбез обзираобзира коликаколика имим јеје главаглава ии
мозакмозак? ? ЗаштоЗашто јеје попо свемусвему издвојениздвојен човекчовек? ? 
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ЈЕЈЕ ЛИЛИ МОГУЋЕМОГУЋЕ ЕВОЛУЦИЈОМЕВОЛУЦИЈОМ ОБЈАСНИТИОБЈАСНИТИ
РАЗМНОЖАВАЊЕРАЗМНОЖАВАЊЕ ОДОД ПРОСТЕПРОСТЕ ДЕОБЕДЕОБЕ ЋЕЛИЈЕЋЕЛИЈЕ
ДОДО РАЗМНОЖАВАЊАРАЗМНОЖАВАЊА ЧОВЕКАЧОВЕКА? ? 

ЧовекЧовек ии свесве вишевише врстеврсте животаживота имајуимају специфичнеспецифичне
органеоргане заза размножавањеразмножавање. . 

ЧовекЧовек настајенастаје оплодњомоплодњом јајнејајне ћелијећелије сићушномсићушном, , 
чудномчудном, , специфичномспецифичном ћелијћелијooмм -- сперматозоидомсперматозоидом, , 
којикоји јеје окооко 85000 85000 путапута мањимањи одод јајнејајне ћелијећелије. . 

УУ јајнујајну ћелијућелију улазиулази самосамо једанједан одод окооко 200 200 
милионамилиона сперматозоидасперматозоида ии притомпритом морамора проћипроћи
невероватненевероватне препрекепрепреке ии вратоломијевратоломије дада биби ушаоушао уу
јајнујајну ћелијућелију. . 

ПоПо оплодњиоплодњи, , изиз јајнејајне ћелијећелије, , попо записузапису уу њеномњеном
геномугеному ии геномугеному спарматзоидаспарматзоида, , развијаразвија сесе
фантастичнофантастично сложенсложен организаморганизам. . ОткудОткуд тајтај записзапис уу
геномугеному свакесваке ћелијећелије? ? 
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ИИ нене самосамо тото. . КакоКако тото дада полнеполне ћелијећелије имајуимају самосамо попо 23 23 
хромозомахромозома ии кадкад сесе спојеспоје, , оплођенаоплођена јајнајајна ћелијаћелија имаима
23 23 парапара односноодносно 46 46 хромозомахромозома, , оноликоонолико коликоколико имаима
свакасвака соматскасоматска ћелијаћелија..

КакоКако тото дада сесе 2323--ћићи парпар хромозомахромозома, , разликујеразликује одод
осталихосталих ии дада детерминишедетерминише полпол будућебудуће јединкејединке? ? 

ЗаштоЗашто нијеније могућамогућа оплодњаоплодња измеђуизмеђу различитихразличитих врставрста
живихживих бићабића? ? 

КакоКако опстајеопстаје плодплод уу утробиутроби мајкемајке иакоиако сусу имунолошкиимунолошки
инкомпатибилниинкомпатибилни? ? 

ГдеГде јеје одговородговор ии објашњењеобјашњење заза бројнебројне фасцинантнефасцинантне,,
случајностислучајности уу настанкунастанку ии еволуцијиеволуцији веомавеома разноврсногразноврсног
биљногбиљног светасвета? ? ЈесуЈесу лили тото случајностислучајности? ? 

ИИ милионимилиони питањапитања оо животуживоту,  ,  настанкунастанку ии пореклупореклу
врставрста..... ..... 
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НАСТАНАКНАСТАНАК ЖИВОТАЖИВОТА

�� БогБог: : креацијакреација, , еволуцијаеволуција

�� ПанспермијаПанспермија

�� СпонтанаСпонтана еволуцијаеволуција
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КадаКада смосмо мислилимислили дада ћеће намнам спознајаспознаја генагена ии
геномагенома омогућитиомогућити дада спознамоспознамо животживот, , откриваоткрива
сесе протеомпротеом, , оо комекоме јошјош нене знамознамо скороскоро ништаништа, , 
којикоји садржисадржи информацијеинформације, , записезаписе којикоји
омогућујуомогућују стварањестварање бројнихбројних специфичнихспецифичних
протеинапротеина ии којикоји јеје компликованијикомпликованији ии,, могућемогуће,,
важнијиважнији одод геномагенома. . 

ГеномГеном намнам сопштавасопштава одод чегачега смосмо сазданисаздани, , алиали
наснас нене упућујеупућује уу начинначин нана којикоји функционишемофункционишемо
ии какокако смосмо посталипостали. . ТоТо упуствоупуство, , објашњењеобјашњење
могућемогуће дада намнам дада протеомпротеом, , акоако гага икадаикада
спознамоспознамо. . 
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ОбјашњењеОбјашњење настанканастанка животаживота, , чакчак ии једногједног
протеинапротеина, , ии комплекснекомплексне еволуцијееволуције случајнимслучајним
догађајимадогађајима, , великивелики астрофизичарастрофизичар, , космологкосмолог
ФредФред ХојлХојл, , којикоји јеје ии аутораутор терминатермина BIG BANGBIG BANG, , 
коментаришекоментарише следећомследећом реченицомреченицом: : 

,,,,ЗамислитеЗамислите торнадоторнадо којикоји бришебрише свесве предпред
собомсобом прелазећипрелазећи прекопреко гомилегомиле отпадаотпада, , ии какокако
изаиза себесебе оставостављљаа потпунопотпуно новнов ББоингоинг 747, 747, којикоји
јеје наравнонаравно, , биобио дизајнирандизајниран ии склопњенсклопњен
случајнимслучајним изборомизбором деловаделова саса отпадаотпада””..
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УУ недостаткунедостатку чињеницачињеница, , бројнибројни познатипознати
еволуционистиеволуционисти сусу одусталиодустали одод својихсвојих
хипотезахипотеза ии спекулацијаспекулација. . 

МногаМнога нованова научнанаучна достигнућадостигнућа уу доменудомену
биологијебиологије, , хемијехемије, , физикефизике, , генетикегенетике, , 
палентеологијепалентеологије ии другихдругих релевантнихрелевантних
науканаука побијајупобијају теоријутеорију спонтанеспонтане еволуцујееволуцује. . 

ТеоријаТеорија спонтанеспонтане еволуцијееволуције јеје свесве вишевише уу
супротностисупротности саса наукомнауком ии тото ћеће битибити
вероватновероватно највећанајвећа заблудазаблуда уу историјиисторији
наукенауке. . 
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ДАДА ЛИЛИ СЕСЕ, , ИПАКИПАК, , МОРАМОМОРАМО
ВРАТИТИВРАТИТИ СВЕТОМСВЕТОМ ПИСМУПИСМУ, , 
ЈЕВАНЂЕЉУЈЕВАНЂЕЉУ ПОПО ЈОВАНУЈОВАНУ, , КОЈЕКОЈЕ
ПОЧИЊЕПОЧИЊЕ САСА::

,,,,УУ почеткупочетку бешебеше РечРеч ((ЛогосЛогос) ) ии РечРеч
бешебеше уу БогаБога, , ии РечРеч бешебеше БогБог””, , 

ШТОШТО БИБИ ЗНАЧИЛОЗНАЧИЛО, , СВЕСВЕ ЈЕЈЕ
НАСТАЛОНАСТАЛО ОДОД БОГАБОГА, , ПОПО ЊЕГОВОЊЕГОВОJ J 
ПРОМИСЛИПРОМИСЛИ ИИ ПЛАНУПЛАНУ..
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