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РадмилоРончевић

П
рофесордрАлександарПа
лавестра са сарадницима
тражидаизнесемсвојеста
вове о неким битним де
ловимаБиблије,онастан

кукосмоса,нашепланетеиживота
изакључуједаћетектадамоћису
челитинаучнeставовeиаргументe
а „до тада је сасвим беспредметно
расправљатиотомеималиилине
масведочанставао„прелазнимфор
мама”,„изгубљенимкарикама”илио
„мајмунскимпрецима”.Усвомтек
стунисамниједномречјупомињао
Библијунитисамкоментарисаоби
локаквеставовеонастанкукосмоса
инашепланете.Ауторипоменутог
текстанеосврћусенасуштинумога
текстанитипакпобијајуподаткеко
јесамизнео,већтражеполемикуоко
нечегаштојанисамнипомињао.Ка
косетозовеунауци?Незнамкако
бипрофесорПалавестрадискутовао
отеоријиеволуцијесаДарвиномпо
штосеДарвиннијебавионастанком
космоса,нашепланетеиживота;знао
јекојеудахнуоживотнанашојпла
нети.Тому,мeђутим,нијесметало
даглавнидеоживотапосветиистра
живањуирасправљањуопрелазним
формама,недостaјућимкарикамаи
пореклучовека.
Уместоосвртанаподаткеизмога

текста,поменутиауторисуми„сави
сине”одржали„лекцију”онауците
поредосталогкажу: „Притомепод
наукомподразумевамоскуплогич
кихиемпиријскихметодакојиобез
беђујупосматрањеодређенихфено
мена,сциљемдасеонипротумачеи
разумеју.”Слажемсеупотпуностиса
наведенимставом.Међутим,прота
гониститеоријееволуције,нарочито
неодарвинисти,често,задоказивање
битнихчињеница,поготовокаданедо
стају„карике”,уместоскупалогичких

иемпиријскихметода,користенепро
верљивеспекулацијекојесенемогу
ничимдоказатинитиекспериментом
поновити.Сличним стилом аутори
текстадефинишуитеоријуеволуције
инаводе:„Данебудезабуне,кадкаже
мо’теоријаеволуције’немислимона
претпоставкуилиспекулацијувећна
системидејакојиобјашњаваилира
светљавагрупучињеницаилифено
мена,односнонаисказкојипредста
вљаопштезаконе,начелаилиузроке
нечегпознатогилиопаженог.”Пошто
ванагосподоархеолози,ништабитно
однаведеногтеоријаеволуције,доса
да,нијерасветлила.Идаље,најбитни
јидетаљинастанкаиразвојаживота
остајунанивоуспекулација.

ОткудодједномДНК

Могаобихијадакажемнештоонау
ци.Теорија,подефиницији,предста
вљаједнуиливишехипотеза,унај
бољем случају, јединствени систем
законаихипотеза.Хипотезајеком
бинацијаискуства (које јеувекне
довољно)инезнања(којејевелико).
Акојетако,ондајеитеоријиеволу
цијеуосновихипотеза.
Накрајутекстаауторикоментара

истичу:„Божанскапромисао,безоб
зиранатодалиуњуверујете,поде
финицијијенепроверљива,патаконе
можебитипредметнаучногтестира
њаиистраживања.”Слажемсесадо
бримделомреченице.Но,иобјашње
њенастанкакосмосаинашепланете
„Великимпраском”,сингуларитетом
јенепроверљиво,експериментомне
поновљиво,неможесениједнимза
кономприроднихнаукадоказати,али
гаипакистражујемо.Узгред,„Велики
прасак“јеудобројмериукорелацији
сабиблијскимвиђењемнастанкако
смосаинашепланете.
Удругомтекстуистогдодатка,др

БиљанаСтојковићистичедајанераз
умемнаучнуметодологијуалидато,
могуће,инијепроблемјер„могуће

једаосновнинаучнипринципинису
пресуднизахирургијукојомсебави
дрРончевић”.Заразликуодтеорије
еволуције,хирургијајевеликаегзакт
нанаукакојапочиванаогромномис
куству,проверенимсазнањимаибез
бројнимнаучнимекспериментима.
Хирургијасенеможерадитинаосно
вуспекулацијајербитобионедопу
стивкривичнииетичкипрекршај,
злочин.ДрСтојковићкаже:„Данас
непостојиниједанподатакизнау
кекојинегираеволуцијуилитеорију
еволуције.”Имамногоподатакакоји
негирајутеоријуеволуције,алинема
сигурнихдоказазаконачнооповр
гавањетеоријееволуције.Истотако,
неманиједногдоказадаБогнепо
стојинитиегзактнихподатaкaкоји
потврђујуеволуцијуитеоријуево
луције.Медицина је дефинитивно
одбациланекеставовенаметнутеод
еволуциониста.Слепоцрево,крајни
ци,тимус,тртичнакост,нисудокази
еволуције,нисуатавистичкиоргани,
већважниорганисавременогчове
ка.ДрСтојковићтврдидау
научнимколекцијамаима
на стотинепрелазнихфо
сила.Гдесу,коихизашто
крије?Прочитаосамдоста
текстоваофосилимаиево
луцији, алиозбиљнихпо
датакаопрелазнимфоси
лимавеома јемалоилиихнема.О
настанкуживотадрСтојковићкаже:
„Механизамнастанкаживотаипрвих
генетичкихсистемаинтензивноседе
монстрирајуубиохемијскимлабора
торијумима,штонисуподацикојисе
кријуодјавности.”Штосетичеме
ханизманастанкаживота,тутеорија
еволуцијеапсолутнопада.Простор
минедозвољаваданаведембројне
податкеонастанкуживотаиоживо
ту,којетеоријаеволуцијенеможеоб
јаснити.Изнећусамодетаљопочетку
настанкаживота.
Незнамопоузданокакосусеспон

таноспојилиатомикисеоника,водо
ника,угљеникаиазотаусложенемо
лекуле аминокиселина.Апсолутно
незнамокакосуодаминокиселина
спонтанонасталипротеини,окоми
лионврстауљудскоморганизму,са
специфичнимбројемираспоредом
аминокиселина,атимеиспецифич
нимфункцијамабезкојихнемажи
вота.Например,дабисеформирао
најраспрострањенијипротеинкола
генпотребнојеспојити1055амино
киселинау строгоодређеномнизу
(укупноима22врстеаминокисели
накојесеразликујунаосновубројаи
распоредаатомакисеоника,водони
ка,угљеникаиазота).Претпоставкаје
дасусенекакоунекојтоплојбарици
спојилеаминокиселинеиствориле
протеине.Тојеусупротностисаосно
вамахемије, јерсеуводимономер
(аминокиселине)неможеспојитиу
полимер(протеине)каоштоодпраха
шећера,којисеставиуводу,неможе
настатикоцкашећера.Икадбитако
насталипротеини,какојебиломогу

ћедаспонтанонастанета
ковеликибројразличитих
протеинасаспецифичним
бројемираспоредомами
нокиселина, тиме и спе
цифичнимфункцијамако
јеомогућавајуживот.Ако
се,ипак,итодесило,опет

одживотанемаништајерсепротеин
самодсебенеможерепродуковатии
опстати.Зарепродукцијупотребнаје
ДНК.Откудодједномтакосложени
молекулиДНКукојојјезаписоре
продукцији?Опет,ДНКбезпротеина
незначиништа,неможедатиживот.
Ето,саданекако,великимчудом,има
моипротеинеиДНКалиопетнема
живота.Дабинасталаћелија,живот,
којибисерепродуковао,требадасе
протеини,ДНКидругекомпоненте
животаналазеунекојмембрани.От
кудодједномитамембранасаодређе
нимфизичким,хемијским,физиоло

шкимирепродуктивнимсвојствима?
Иоткудондаћелија,сабројниморга
нелама,специфичнасложеналабора
торија?Иодћелиједођосмодочове
ка,досвести,морала,савести,говора
бројнимнедоказивимспекулацијама.
Исвеовебројне,невероватнеслучај
ностијесуапсолутнанаучнаистина,
„апсолутнонеупитаннаучнисистем”,
какаокажедрСтојковић!?Ништа,по
готовоунауци,нијеапсолутнонеу
питно.

Дарвинизамјеопаснији

Унедостатку аргумената, и у овом
тексту,госпођаСтојковићсебавипо
литиком,креационизмомимојомби
ографијом.Наводидамојабиографи
јаапсолутнопотврђујењенутезу„да
јекреационизамтесноповезансаде
сничарскимполитичкимставовима”
и„дајенеолибералникапитализам
најчвршћеусађенуконзервативним
хришћанскимполитикама”.Прошао
самсветвишепута,одржаопреко100
предавањанавеликимсветскимхи
руршкимконгресима,упознаоеми
нентнеинтелектуалцеинаучникеи
огромнавећинањихсматранеодар
винизамдалекоопаснијимзачове
чанствоодкреационизма.ДрСтојко
вић,ипак,нeзнаколиконезна.
ТекстдрРадишеЈанчићауглавном

сеодносинамоједвереченицеукоји
маподсећамдачовечанство,крозми
ленијуме,нијеприметилодајепри
лагођавање живих бића животној
срединидовелодоновихврстаживо
тавећсамодонекихпроменанаистој
врстиидамутацијевирусаибактери
ја,окојимасвакодневнослушамо,не
дајуновуврстуживотавећсамонове
врстеуистојпородициживихбића.
Онтврдидасутаквепојавенеоборив
доказтеоријееволуције.Сматрамда
такавставнијеускладусасуштином
теоријееволуцијепајеондаполеми
касадрЈанчићемнесврсисходна. ¶

В
идимдазбогдвачасабиологијепоно
возаседајукризништабови.Истокао
преједанаестгодина.Наравнодајеве
раједно,анауканештодруго.Мадасу
заверујућељуде,одБогаионисамии

научнедисциплинекојимасебаве.
Напитањакојамиколегеархеолозипоста

вљајунемамнамерудаодговарам.Некаодњих
заменесутајнабудућегвека,азапоменутеосо
бе,некабудукакогодзнају,тојесткакогодми
следазнају.
Једнојесазнање,другобогопознање,анајгоре

јетобожњесвезнање,тојестнезнање.
Рећићусамоданеприхватамникаквуеволу

цију–ниатеистичку,нипсеудотеистичкујер
еволуцијанеможебититеистичка.Азашто?
Морамоседржатиосновнелогике.Краткои

јасно–илиБогпостојиилинепостоји.Нема
средњеваријанте.Илијествориосветилиније.
Акојесте,ондајесвемоћан.Акојесвемоћан,за

штобичовекаствараоодмајмуна,анедирект
но.Акојествориосветисвештомисли,онда
јеисаминтелигентан.Акојеинтелигентанзар
бидозволиоитакоуредиодањегов
синјединороднибудерођенодМа
рије,ћеркеЈоакимаиАнеизплемена
Давидовог,насталогунекомтамоко
ленуодмајмуна?ЗарјесинБожији,
Богочовек,ГосподИсусХристоспо
томакмајмуна?!(Боже,опрости!)
Следственореченом,прихватање

било какве еволуције у контексту
стварањасветајестенегацијаортодоксног,то
јестправославногхришћанства.
Уосталом,поштодотична господапомињу

Књигупостања,евократкогцитата:„Иство
риБогчовекаполикусвоме,поликуБожијем
створига”(Првакњ.Мојсијева,1,27).
Додуше, створени смокао слободнабића.

Имамо слободудаизаберемо теологијуили

мајмунологију.Умојимшколскимданимасви
смобилимајмунолози,безмогућностидаби
рамо.Нажалост,иданасјетако.

ДрБиљаниСтојковићпосвећујем
једнуанегдотуоНасрединухоџииз
старих уџбеника за учењеосман
ског језика.Питалихоџукакозна
даБогпостоји,аонимрече:„Умом
животусвејекакоБогхоће,адаЊе
ганема,ваљдабиједномбилоика
којахоћу.”
ДрагаБиљана,аковамсенекад

свекоцкиценепоклопебашповашојжељи,
мождајетозатоштоБогтакохоћеилидопу
шта,аувекиусвакомслучајуизнекогкори
сногразлога.

*пра во слав на хри шћан ка, 
од три де се тог, да на свог, 

од Бо га да тог, жи во та

Ни шта у на у ци ни је не у пит но

Теологија или мајмунологија
не прихватам никакву еволуцију 
– ни атеистичку, ни псеудотеистичку 
јер еволуција не може бити 
теистичка. А зашто? Морамо се 
држати основне логике. Кратко 
и јасно – или Бог постоји или не 
постоји. нема средње варијанте. 
или је створио свет или није. 
Ако јесте, онда је свемоћан. 
Ако је свемоћан, зашто би човека 
стварао од мајмуна, а не директно

ЉиљанаЧолић*

одговор на 
текстове Да ли је 

трава настала пре 
звезда и Ко данас 
оспорава теорију 

еволуције, 
Културни додатак 
од 25. јула 2015.

одговор 
Александру 
Палавестри 

са сарадницима, 
др Биљани 

стојковић и 
Радиши Јанчићу
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