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У 
тексту др Биљане Стојко
вићукомесепомињеимо
ја маленкост, исказани су
извесни ставовии тврдње
који завређују коментар

иисправније тумачење.Цитирам:
„Избацивањемнаукеизобразовног
процеса,односноубацивањемкреа
ционистичкедогмекојасуштински
негиранауку,сужавасевидикдру
штвенихалтернатива...”
ПостављасепитањекакодрСтој

ковићдоживљавапојамнаукеишта
подтимпојмомподразумева,акочи
тавуобластнаучногделовањакоје
сепротеженабезбројразличитих
дисциплинасводина једну једину
јошувек(изаувек)недоказануте
оријуеволуцијекојој,какоседеце
нијамапонавља,фалијошсамојед
накарика?!
Мојпокушајдаизпрограмазабио

логијууосмомразредуосновнешко
леизоставимлекцијуПореклоираз
војљудскеврсте–Сличностчовека
сачовеколикиммајмуном(заступље
нусаукупнодвачаса)иовечасове
преусмеримнапретходнулекцију
Породицаиздравље–Здравапороди
ца,тешкодасеможеокарактерисати
каоизбацивањенаукеизнаставног
процесаи,какоудаљемтекстустоји,
„убацивањерелигијскодогматичких
садржајаучасовенауке”.
ОпетгоспођаСтојковићонауци,

итогде,уосновнојшколи.Каоне
кадашњиосновац,затимбившими
нистарпросветеинајзад јошувек
активниуниверзитетскипрофесор,
мислимданегрешимакотврдимда
сеуосновнојшколистичеосновно

образовање,анаучномедукацијом
бавиунештостаријемузрасту.
ИначедаБогпостојиговориупра

вочињеницаданекиматоликосмета.
Данијетако,ваљдасемојситними
нистарскипотезнебипамтиовише
одједнедеценије.
„Штајетелоакодушанијењиме

огрнута”,кажеСветиНиколајОхрид
скииЖички,једаноднајвећихсрп
скихерудитаимислилацасвихвре
мена,цењенипоштованучитавом
свету,аузтојошидокторнаука.Ка
дагајеједаннемачкиофициртоком
његовихзаточеничкихданаулогору
Дахаузапитаодалиидаљеверујеу

Бога,светитељмуодговори:„Некада
самверовао,асадавишеневерујем,
садазнамдаБогпостоји.”
ИјазнамдаБогпостоји,обраћам

мусеусвакојневољи.Кажем:„Боже,
помози!”КомесеобраћатеВи,дра
гаБиљана,кадиматенекепроблеме.
Претпостављамдазавапите„Приро
до,помози”.БићемождадастеВива
здавеселиираздрагани,паВамника
даникаквапомоћнијепотребна.Али,
„нијеживотштоипољепрећи”.
Штаћемосабројнимдобитници

маНобеловенаградезанаукукоји
субиливерујућиљуди.Логичноби
билоаутоматскиихсврстатимеђу
обичненезналицеишарлатане.По
еволуционистичкимдогматима,ду
ша јевероватносплетмислећихи
осећајнихжила,насталиходједно
ћелијскихамебатокомвишемили
онагодина.
Биологија је на крају основног

школовањазамногеђакерастанак
саовимпредметом,пазардаимпо
следњалекцијабудедасмонасталиод
мајмуна(аштаакоипакнисмо!).Ето,
тупоследњулекцијујасамзаменила
градивомоздравојпородици.О,ка
квоглитешкогскрнављењанауке!
Накрају још једанцитат, чувена

максимакојасеприписујеИмануелу
Канту:„Позвезданомнебунадсобом
иморалнимзаконимаусеби,знамда
Богпостојизаменеиумени.”
ПитамсештаВамаиосталимави

шесмета:звезданонебоилиморални
закони? ¶

*редовнипрофесор
Београдскогуниверзитета

Савременанаука,сем
теологије,немадоказа
даБогпостоји,алинема
доказаниданепостоји.

РЕАГОВАЊЕ

*ДрРадмилоРончевић

У 
тексту„Креационистичке
’донације’школама”,обја
вљеном у вашем додатку,
дрБиљанаСтојковићнас
упознаје да је на адресе

скоросвихнаставникаприродних
наукаушколамаСрбијестигаомејл
једнеиздавачкекућеукомесену
дипоклонувидулуксузногиздања
књиге„Еволуцијаилистварање”.Др
Стојковић је забринута јерсматра
дабикреационизаммогаопопри
митизабрињавајућеразмереуна
шемдруштвуинегативноутицати
наобразовањеушколама.Осуђује
иМинистарствопросветешто још
нереагујеижестокосеобрушавана
креационисте.
Навешћусамонекењене„бисере”:

„Сличнодругимсавременимкреа
ционистима, и аутори ове књиге
користесеквазинаучномаргумен
тацијомуоповргавањунаучнихоб
јашњењаидоказаеволуције,заоби
лажењедоброутврђенихчињеница
иподатакауззамагљивањесамена
учнеметодологијеуеволуционим
истраживањима, јестеоноштока
рактеришеиовуидругекреацио
нистичке књиге.” Нажалост или
насрећу,доказаеволуцијеидoбро
утврђенихчињеница,засада,нема.
Чињеницадасунижеивишеврсте

живихбића,помногиморганимаи
системима организма, сличне, или
дасуимембрионијошсличнији,ни
једоказдасусеживабићаразвијала
еволуцијом.Сасвимјенормалнодасу
организмиживихбићавишеилима
њеслични,јерсунасталиједномпро
мисли,поједномистомсистему.Зар
ионошточовекстварасвојомпроми
слинестварапоистомсистему?

Заеволуционисте,фосилису,уз
бројнепретпоставке, спекулације,
заблудеилажи, главнидоказ ево
луције.Милионифосиласвихсло
женијих живих бића, као сасвим
формираних врста, без прелазних
облика,нађенисуувеликомбројуу
истомслојуземље.Гдесупрелазни
облици?Досадајебиловишемили
онаврстаживота,рачунајућииизу
мрле.Засвакуврсту,дабисеразвила
иопстала,биобипотребаногроман
бројпрелазнихоблика,ауфосили
маихнема.Недостатакфосилапре
лазнихобликаупућуједаживотније
настаоиеволуираоеволуцијом.Чи
њеницеувезисфосилиманајчуве
нијихнаводнихпрелазнихоблика,
прастароггмизавцаархеоптерикс,
прастарогмалогкоњасавишепр
стијуирибецелакант,којајенавод
ноизашланакопно,врло
сунепоуздане.Човек,хо
мосапијенс,настаојепре
30.000 до 100.000 годи
на?Фосили заједничког
преткамајмунаичовека,
односно прелазне врсте
премачовеку,нисупронађени.Раз
нескице,макете,моделихоминида,
којеобилатокористееволуциони
сти,нисуникакавнаучнидоказвећ
искључивомаштапојединихеволу
циониста.Заправо, јединиевенту
алнипрелазниоблик,којиједосада
пронађен, јестеархеоптерикс.Ако
прихватимодабитомогаобитипре
лазниоблик,имамосамоједанпри
мер прелазног облика. На једном
случајуунауцисенеможеништа
закључити.
Постојећеприлагођавањепоједи

нихживихбићаживотнојсредини
дешавасестално,алитаприлагођа
вањанисудалановеврстевећсамо
некепромененаистојврсти.Свако
дневнослушамоомутацијивируса
ибактерија,алитемутацијенедају
новуврстуживота.Свакодневночо
векрадинагенетскоминжењерин
гу,алиседобијајусамохибридиисте
врсте.Мутацијаседогађанајединки
аненавећојпопулацији.Акобиму
тацијомнасталајединкановеврсте
онанебимоглаопстати.Заопстанак
новеврстенеопходнојеиматиисто
временобројнејединкеобапола.

ДрСтојковићпосебноистиче„на
учнуметодологијууеволуционим
истраживањима”.Сватаистражива
њасу,накрају,хипотезе,спекулаци
је,садостаконтроверзи,безправих
научнихдоказа.Објашњењеспонта
ногнастанкааминокиселина,број
нихразноврснихпротеина,фанта
стичнеДНК,необјашњивоггенома,
ћелијскеопне,ћелије,бројнихорга
нелаћелијеи,накрају,живота,ис
кључивосуспекулације,узмашто
виту„научнугимнастику”,којесене
могунаучнодоказатинитиекспери
ментомпоновити.
Др Стојковић, са „несумњивим

ауторитетом”великогнаучникаи
педагога,свештонијеускладуса
ставовиманеодарвинистичкедогме
назива„сатирањекритичкогихума
нистичкогсветоназора”,квазинау

ком.Очекујемдаускоро
неодарвинистипрогласе
иДарвиназаопасногква
зинаучника.Зашто?Дар
винсенебавинастанком
живота,знакакојенастао
живот. У закључку своје

књиге„Опореклуврста”онкаже:
„Вероватнопостојинештоузвише
ноусхватањудајеТворацсемесве
коликогживота,којинасокружује,
удахнуосамонеколицинииличак
самоједномобликуида јеизтако
једноставногпочетканасталоина
стајебезбројнајлепшихинајчуде
снијихоблика.”Ууводуистекњиге
Дарвинистиче:„Дубокосамсвестан
дасенасвакутачку,окојојсерас
прављауовојкњизи,могупримени
тичињеницекојечестоочигледно
водедозакључакакојисусупротни
онимадокојихсам јадошао.”Да
кле,Дарвинизноси својемишље
ње,алиништанетврди,дозвољава
идругачијемогућности.Супротно
Дарвину,већинанеодарвинистане
дозвољаваништаизвансвоје твр
дедогме.
Навеосамсамонекеосновне,оп

штеподаткекојиуказујудасетеори
јаеволуцијеможепосматратисамо
каохипотезаанекаонаучнаисти
на.Изношењебројнихконкретних
података,којиуказујунаненаучне,
недоказивеставовенеодарвинизма,
захтевалобивеликипростортени

самумогућностидатоприложиму
овомкраткомтексту
ДрСтојковићистичеисвојеста

вовеополитичкимоколностимау
светукојепогодујуафирмацијикре
ационизма.„Будућидасууправото
вредности конзервативних десни
чарскихполитичкихснага,нинајма
њенечудипорастњиховепопулар
ностиибелосветскоманипулисање
ксенофобијом…којисинергистич
киусмеравајусветкаирационалном
конфликту.”Акоданаспромовише,
афирмише, финансира догматски
неодарвинизамширомсвета?Оне
политичкеснаге,организације,ло
бијикојевладајусветом,којеводе
светкаопштој глобализацији, оп
штојпљачки,општојнеслободи,ра
товимаширомсвета,прикривеном
ропству,моралнојисвакојдеструк
цијинација,држава,савременогчо
вечанства.Тосупредставницинај
крупнијег капитала и савременог
неолибералногкапитализма.Овим
зликовциманеодарвинизамзнатно
помажејеркадБогаимораланема
свеједозвољеноилакшејеобавити

свеобликедеструкције.Изгледане
логично,алиовимснагамазладанас
сеусветунајвишеопирупредстав
нициконзервативнеполитичкеде
сницеиконзервативнеполитичке
левице.
Уовомкраткомтекстунемапро

сторазаозбиљнијиосвртнакреаци
онизам.Савременанаука,семтеоло
гије,немадоказадаБогпостоји,али
немадоказаниданепостоји.Човек
немадовољночула,знањаинеопход
нихусловадабиспознаосвевели
кетајнекосмосаиживота.Могућеје
идапостојинештоштонеможемо,
засадааниубудућности,ничимдо
казати.Нажалост,ништапод„капом
небеском”нисмодефинитивноспо
знали.Освему,поготовоонастанку
света,настанкуживота,оживоту,ви
шенезнамонегоштознамо.Много
одоногаштомислимодазнамо,ге
нерацијекојећедоћиоткрићедасмо
билиузаблуди.Границенашегнезна
њасунамнепознате,вероватнобес
коначне.МудриСократбииданасре
као„Јазнамдаништанезнам.” ¶

*хирург,научнисаветник

Знам да Бог по сто ји

А шта ако ипак нисмо настали од мајмуна

Теорија еволуције може бити хипотеза

Поводомтекста
„Креационистичке

’донације’
школама”,

Културнидодатак,
11.7.2015.

Мојпокушајдаизпрограмазабиологијууосмомразреду
основнешколеизоставимлекцијуПореклоиразвој
људскеврсте–Сличностчовекасачовеколикиммајмуном
иовечасовепреусмеримнапретходнулекцијуПородица
издравље–Здравапородица,тешкодасеможе
окарактерисатикаоизбацивањенаукеизнаставног
процесаи,какоутексту(„Креационистичке’донације’
школама”,К.додатак,11.7.2015.)стоји,„убацивање
религијско-догматичкихсадржајаучасовенауке”

РЕАГОВАЊЕ

ДрЉиљанаЧолић


