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Geologovi Donaldu Protherovi se nelíbí fakt, že nesouhlasíme s jeho představami
o evoluci.

Obrázek 1. První Darwinův náčrtek evoluce vypadá jako křoví. Foto Wikipedia.
Z http://creation.com/creationists-are-liars [1] M. T., editace Pavel Kábrt pavelkabrt@seznam.cz [2] – 11/2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s
povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 26. března 2008. Translated
with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je
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vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde [3]. Na
stránkách CMI jsou i další české články zde [4].
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou
organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím [5] mladé Země a doslovného
výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o
stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám
sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů,
lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé
výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce
inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v
jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy
myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků [6] už 150
let terorizuje lidskou společnost.
*******
Miluji postoj, který někteří evolucionisté zaujímají vůči profesionální, vědecké debatě.
Protože kreacionističtí vědci nesouhlasí s jejich nevyváženými, subjektivními a
neopodstatněnými představami nadávají nám do pitomců a nazývají nás lháři.
Nejnovější tiráda od geologa Donalda Prothera má v názorové rubrice v NewScientist
název ‘Evoluce: Jaký chybějící spojovací článek?’1 Ten název se mi líbí.
Jeho článek vyzdvihly v Británii noviny Telegraph které pak napsaly,
‘Kreacionisté “rozšiřují lži o fosilním záznamu ”.’2
Lži? Skutečně kreacionisté lžou?
Ne!
Jde prostě o to, že Protherovi se nelíbí fakt, že nesouhlasíme s jeho představami. Jde mu to
do té míry na nervy, že popisuje kreacionisty takto: ‘Jejich nejčastější taktikou je
překrucování či ignorování důkazů pro evoluci; oblíbenou lží je “neexistují přechodné
fosilie”.3
Oblíbená lež. To znamená, že si myslí, že kreacionisté užívají spoustu lží. Uf, to už je vážné
obvinění. Zejména proto, že by to znamenalo, že stovky tisíc křesťanů popírají mravní
standardy Bible, kterou podle svého přesvědčení hájíme.
Ale faktem zůstává, že kreacionisté nejsou přesvědčeni arguments které předkládají
evolucionisté. Nemůžeme si pomoci, protože zmíněné argumenty prostě nejsou
přesvědčivé. Je mi líto, že se to panu Protherovi nelíbí. Bylo by hezké, kdyby byl ochoten
naslouchat tomu, co vlastně kracionisté říkají (místo toho, co si myslí, že říkají), a chápat
jejich znepokojení vyvolané evolučními výklady důkazů. Myslím, že by to dokonce pomohlo i
jeho výzkumu. Ale on musí být opravdu rozezlen a rozčilen, když nás nazývá lháři.
Prothero začal článek v NewScientist nějak takto:
‘Když Charles Darwin zveřejnil roku 1859 On the Origin of Species [O původu
druhů],
existovalo ve fosilním záznamu relativně málo důkazů o evolučních změnách.
Darwin věnoval dvě kapitoly své knihy omluvám za nedostatečnost fosilního
záznamu, ale předpověděl, že nakonec tento záznam jeho představy podpoří.’
Domů

E-mail

Strana 2 z 4

Kreacionisté jsou´lháři´(?)
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)
Ale ano, tak v tomhle nemáme žádného sporu. Kreacionisté by s Protherem souhlasili, až na
to, že bychom to nenazvali ‘relativně chudé důkazy’. Spíše bych to označil za ‘neexistenci
důkazů’. Darwin to popisoval jako ‘nejzřetelnější a nejvážnější námitku, kterou lze proti
teorii vznést.’4

Obrázek 2. Kladogram přechodu od ryb k suchozemským živočichům vzbuzuje iluzi, že
byly rozpoznány vztahy předek-potomek. Diagram: Kevin Padian a GeoTimes.
To, co zde Prothero ukazuje, je fakt, že Darwinova teorie byla přijímána navzdory
důkazům z geologického záznamu. Ve skutečnosti Darwin řekl, ‘Věřte mi! Mám pro vás
velkou teorii, ale bohužel nemám fosilní důkazy. Ale nebojte se. Najdeme je.’ Prothero
pokračuje:

‘To, nad čím Darwin naříkal, byla neexistence "přechodných" fosílií— oněch s
anatomickými znaky někde mezi dvěma velkými skupinami organizmů. V
oné době byly takové fosilie považovány za "chybějící spojovací články" ve
"velkém řetězci bytí" od málo vyvinutých korálů přes vyšší organizmy jako
jsou ptáci a savci až k člověku (a nakonec k Bohu).’5 [7]
Darwin dozajista oplakával neexistenci přechodných fosilií a měl pravdu v tom, že je
musel očekávat. Na základě své teorie předpovídal jemně odstupňované organické
řetězce, ale ty nenajdete. Ke značné nevoli evolucionistů obracejí kreacionisté už
celá desetiletí pozornost k této přetrvávající nouzi fosilních důkazů (Viz například,
Evolution: The Fossils Still Say No! [8]) [Evoluce: Fosilie stále říkají ne!].
Prothero pokračuje:

‘Nyní víme, že je to mylná představa.’
Tady pozor. Řekne-li evolucionista, ‘Nyní víme …’ můžete si být jisti, že si
teď uvědomuje, že důkazy nepodporují jeho teorii. Tento výrok znamená, že
se chystá změnit svůj příběh tak, aby mohl trvat na své teorii navzdory
důkazům, které svědčí o opaku. Prothero dále:
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‘Život nepředstavuje vzestupný vývoj po hierarchickém žebříčku od
"nižších forem" k "vyšším formám", nýbrž je větvícím se keřem s
četnými rodovými liniemi, které se štěpí a koexistují zároveň.’
Tohle zní jako myšlenková piruetka. Ale je pravda, že Darwin měl od počátku
představu keře, a na jediném diagramu, který se objevil v prvním vydání
knihy On the Origin of Species bylo přesně to, co popisuje Prothero, ‘ četné
rodové linie štěpící se a koexistující zároveň’.6 [9]
Darwinův první náčrtek (viz obrázek 1) evolučního stromu z jeho Prvního
zápisníku o Transmutaci druhů (1837) připomíná rovněž rozvětvený keř. A
dále Prothero:
‘Například lidoopi a lidé se oddělují od společného předka před 7
miliony let a obě rodové linie mají stále žijící zástupce.’
Takže, obě rodové linie stále žijí na zemi, ale společný předek už nežije.
Jinými slovy, neexistují důkazy o onom společném předku, ať už fosilní či
živé. Jak tedy Prothero ví, že existoval společný předek? Protože v jeho mysli
je evoluce faktem.
‘Z tohoto důvodu je koncept “chybějícího spojovacího článku”
konceptem zavádějícím. Přechodná forma nemusí být dokonalým
mezistupněm spojujícím přímo jednu skupinu organizmů s jinou. Musí
pouze zaznamenávat aspekty evoluční změny, která nastala, když se
jedna rodová linie odštěpila od jiné.’
Zajímavou věcí zde je, jak evolucionisté objevili techniku pro zachování své
teorie, aniž by byly třeba důkazy o přechodných formách. Jak to dělají?
Jeden způsob je používání kladogramů.
Kevin Padian, kurátor v Paleontologickém muzeu na Kalifornské univerzitě v
Berkeley ilustruje tuto techniku v článku v Geotimes nazvaném
‘Improving Evolution Education’ [Zlepšení výuky evoluce].7
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