8 Informa\ia de Duminic[/15 februarie 2009

PERSONALIT~}I
Singurul negru din
Guvernul francez este
politicianul preferat
al popula\iei
Secretarul de stat francez pentru
drepturile omului, Rama Yade, singurul
membru de culoare al Guvernului lui
Francois Fillon, este cea mai populară
personalitate politică din Fran\a, cu 60%
inten\ii favorabile. Rama Yade a ob\inut
cu 2% mai multe opinii favorabile decât
în luna ianuarie, devansându-l cu 1% pe
ministrul de Externe Bernard Kouchner,
potrivit unui sondaj.
Singura persoană de culoare din
Guvern ;i simbol al unei deschideri a
elitelor fa\ă de minorită\i, Rama Yade a
căzut în dizgra\ia pre;edintelui Nicolas
Sarkozy, după ce a refuzat să se prezinte
la alegerile pentru Parlamentul
European. Mai mul\i apropia\i ai ;efului
statului au criticat-o violent după aceea.
Una dintre personalită\ile preferate
ale francezilor, Kouchner, a fost atacat
într-o carte apărută săptămâna trecută,
de acuza\ii de conflict de interese în
gestionarea unor contracte de
consultan\ă în domeniul sănătă\ii
publice, încheiate în Gabon ;i Congo de
societă\i gestionate de apropia\ii săi.
Pe de altă parte, pre;edintele francez
Nicolas Sarkozy este în cădere în sondaje
de câteva săptămâni ;i a pierdut 5% din
popularitate într-o lună, ajungând la 41%
opinii pozitive, pierzând de asemenea
zece puncte în ceea ce prive;te sus\inerea
acordată ac\iunilor sale împotriva crizei,
potrivit unui sondaj Viavoice.

„Ziua lui Darwin”, un moment
interna\ional de s[rb[toare
a ;tiin\ei ;i umanismului

Ziua de na;tere (12 februarie) a celei
mai marcante personalit[\i a ;tiin\elor
biologice, `ntemeietorul biologiei
moderne, este un prilej cu care se
organizeaz[ diferite evenimente `n toat[
lumea, „Ziua lui Darwin” devenind astfel
un moment interna\ional de s[rb[toare
a ;tiin\ei ;i umanismului. Aceast[ zi a
fost s[rb[torit[ ;i la Satu Mare, iar
s[pt[m]na trecut[, cu ajutorul biologului
dr. Tamas Sike din cadrul Muzeului
Jude\ean Satu Mare v-am prezentat
c]teva momente importante din via\a
lui Charles Darwin. De data aceasta,
interlocutorul nostru ne vorbe;te despre
teoriile darwiniste, oferindu-ne “l[muriri
despre evolu\ie”.

Existen\a evolu\iei
a fost intuit[ `nainte
de Darwin

Obama a dat cu capul
de u;a elicopterului
preziden\ial
Pre;edintele american, Barack
Obama, s-a lovit de u;a elicopterului
preziden\ial Marine One, în timp ce se
pregătea să î;i ia rămas bun, reeditând
un episod similar care l-a avut ca
protagonist pe predecesorul său,
George W. Bush. Pre;edintele, care sa îmbarcat în elicopter pentru a merge
la baza aeriană Andrew din Maryland,
s-a lovit în timp ce se întorcea pentru
a face cu mâna, un moment rar de
dezorientare al acestuia, altfel o
persoană foarte atentă.
Casa Albă ar putea avea nevoie de
un elicopter mai mare, întrucât George
W. Bush a pă\it acela;i lucru în primele
zile ale mandatului său. În ambele
cazuri, presa ;i-a făcut datoria de a
imortaliza momentul, iar singura rană
a fost la nivelul orgoliului în ambele
situa\ii.

degrab[ sistemele morale sunt formulate
`n func\ie de moralitatea `nn[scut[ a
oamenilor (culmea, explicat[ de
evolu\ie). Evolu\ia nu pretinde a fi o
filosofie de via\[. Evolu\ia pretinde a fi o
descriere aproximativ[ a realit[\ii, iar
dac[ principiile morale pe care te bazezi
`\i spun “s[ nu min\i” sau “s[ nu fii
ipocrit”, ai face bine s-o accep\i, dup[
cum spune chiar un sf]nt cre;tin,
Augustin.

Dup[ cum am mai ar[tat `n
paginile ziarului nostru, `n 2009
se `mplinesc 200 de ani de la
na;terea lui Charles Darwin ;i
totodat[ ;i 150 de c]nd naturalistul ;i biologul britanic a publicat lucrarea „Originea speciilor”, care a schimbat radical modul `n care oamenii privesc ;i
`n\eleg istoria vie\ii pe P[m]nt.

Existen\a evolu\iei a fost intuit[
`nainte de Darwin de numero;i al\i
g]nditori, cum ar fi Rousseau, Goethe ;i
Lamarck.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
a avut intui\ia luptei pentru existen\[ cu
un secol `naintea lui Darwin, c]nd `n
“Discurs asupra inegalit[\ii dintre
oameni” scria< “Natura procedeaz[ ca
legea din Sparta cu copiii cet[\enilor. Ea
`nt[re;te pe cei bine conforma\i ;i-i face
s[ piar[ pe to\i ceilal\i”.
Johann Wolfgang Goethe s-a
preocupat ;i de ;tiin\ele naturii, fiind
`ntemeietorul morfologiei comparate a
plantelor cu semin\e, `n lucrarea
“Metamorfoza plantelor” (1791-1792).
Goethe `;i m[rturise;te credin\a `n
transformarea speciilor.
Ipoteza “omului-maimu\[“ ca verig[
evolutiv[ intermediar[ `ntre om ;i
maimu\[ nu apar\ine lui Darwin, ci a
fost emis[ de Jean Baptist Lamarck. Un
coleg mai v]rstnic de la facultatea de
medicin[ din Edinburgh, doctorul R. E.
Grant, care publicase lucr[ri remarcabile
de zoologie, i-a prezentat cu entuziasm
lui Darwin ideile lui Lamarck referitoare
la transformarea speciilor, `ns[ acesta `;i
aminte;te doar c[ teoriile lui Lamarck lau mirat, dar nu l-au ;i impresionat.
Fondator al teoriei evolu\ioniste,
Charles Darwin, omul de ;tiin\[ britanic
este cel care a creat teoria sintetic[ ;i
logic[ a originii speciilor, prin care a
demonstrat c[ speciile evolueaz[ de-a
lungul timpului din str[mo;i comuni
prin procesul numit selec\ie natural[<
“Deoarece se nasc mai mul\i indivizi din
fiecare specie dec]t pot supravie\ui ;i, `n
consecin\[, se ajunge frecvent la lupta
pentru existen\[, rezult[ c[ orice fiin\[,
dac[ se schimb[ oric]t de pu\in `ntr-o
manier[ profitabil[ pentru ea, datorit[
condi\iilor de via\[ complexe ;i uneori
schimb[toare, ea va avea ;anse mai mari
s[ supravie\uiasc[ ;i astfel s[ fie selectat[
natural. Datorit[ principiului eredit[\ii,
orice schimbare selectat[ va tinde s[ se
propage `n noua form[ modificat[.”
(Charles Darwin)

Cum func\ioneaz[ evolu\ia?

- Specia e mult mai dinamic[ dec]t
`;i pot crea\ioni;tii imagina. Evolu\ia nu
spune c[ un cimpanzeu a dat na;tere
unui bebelu; uman, ba din contr[. Mama
cimpanzeu a dat na;tere la ceva foarte

“Biserica Anglican[
`\i datoreaz[ scuze pentru
c[ te-a `n\eles gre;it”

asem[n[tor cu ea, `ns[ nu perfect asem[n[tor.
~n evolu\ia uman[, de exemplu,
indivizii cu creiere mai mari ;i care au
putut s[-;i foloseasc[ degetele mai
eficient, au fost favoriza\i `n `nmul\ire, iar
copiii lor au avut ;ansa s[ le foloseasc[
chiar mai bine dec]t au f[cut-o ei ;i tot
a;a. ~n timp, popula\ia cu min\i agere ;i
m]ini abile a acumulat at]tea modific[ri
genetice, `nc]t ADN-ul lor nu mai era
deloc compatibil (sau doar par\ial
compatibil) cu verii lor care au evoluat
separat. Evolu\ia nu descrie o scar[ a
perfec\iunii pe care se chinuie s[ urce
animalele. Nu exist[ nimic `n natur[ care
s[ spun[ c[ omul trebuia s[ apar[ sau c[
str[mo;ul era nevoit s[ evolueze `n ceea
ce numim ast[zi om. Evolu\ia nu e o
tendin\[ a naturii de a crea fiin\a
suprem[. Evolu\ia prive;te fiin\ele vii ca
solu\ii aproximative (deci sub-optime)
ale genelor la reproducerea `ntr-un
anumit mediu. C]nd mediul se schimb[,
fostele solu\ii bune devin solu\ii mai
pu\in bune, iar acum favorizate sunt
genele care produc indivizi mai potrivi\i
noului mediu. Asta dirijeaz[ evolu\ia.

Complexitatea biologiei
celulare a ADN-ului etc.,
nu este o dovad[ `mpotriva
evolu\iei

Descifrarea genoamelor a descoperit
c[ toat[ via\a de pe P[m]nt are la baz[
ADN, cu modific[ri din ce `n ce mai
numeroase pe m[sur[ ce 2 specii sunt
mai `ndep[rtate de ultimul str[mo;
comun. Asta e o dovad[ imposibil de
negat a originii comune.
Evolu\ia nu spune c[ to\i indivizii
dintr-o specie trebuie s[ evolueze.
Evolu\ia spune c[ atunci c]nd au loc
presiuni (schimb[ri) `n mediu, vor fi
favoriza\i acei indivizi dintr-o popula\ie
care se potrivesc mai bine noilor condi\ii
(`n orice popula\ie exist[ o anumit[
variabilitate). Indivizii din alte popula\ii
`nrudite pot foarte bine, s[ ocupe acela;i
areal `n spa\iul posibilit[\ilor genetice
at]ta vreme c]t mediul lor nu se schimb[.
Evolu\ia nu avea de ce s[ oblige
popula\iile de primate care sunt potrivite
mediului lor s[ se schimbe. Evolu\ia nu
spune c[ maimu\ele tind spre om. Nu
spune c[ omul e mai bun sau mai r[u
dec]t alte organisme. Oamenii sunt doar
o alt[ zon[ din spa\iul posibilit[\ilor
genetice, o solu\ie a genelor la mediul `n
care tr[iesc popula\iile.
Arhiva fosilier[ e incomplet[, mai
mul\i oameni de ;tiin\[ au afirmat asta.
Presupusa deficien\[ a arhivei fosiliere e
unul din cele mai r[sp]ndite mituri. Ei
privesc doar partea goal[ a paharului,
nu partea plin[, care se umple din ce `n
ce mai mult ;i, mai important, se umple
`ntr-un mod consistent.

Un alt fapt neglijat de crea\ioni;ti e
c[ evolu\ionismul ar fi valabil chiar ;i
f[r[ dovezi fosile. Orice dovad[ fosil[
doar adaug[ credibilit[\ii evolu\iei, nu
scade. Procesul de fosilizare e unul
extrem de rar ;i improbabil, deci, avem
noroc c[ le avem ;i pe astea. Crea\ioni;tii
spun “ar trebui s[ fie N fosile”, unde N
e un num[r foarte mare, mai mare dec]t
num[rul fosilelor existente. Cine sunt ei
ca s[ `i spun[ naturii c]te fosile ar fi
trebuit s[ lase `n urm[?

Probabilitatea ca hazardul
s[ produc[ via\a a;a cum
e ea ast[zi e infim[?

Nu, evolu\ia nu se refer[ la apari\ia
vie\ii, ci doar descrie ce a f[cut via\a din
momentul `n care a ap[rut (indiferent de
modul cum a ap[rut).
Nu, evolu\ia nu e ghidat[ doar de
hazard. Muta\iile sunt ghidate de hazard,
`ns[ ce se `nt]mpl[ de la muta\ii `ncolo
e o presiune constant[ asupra popula\iei
din partea mediului - deci nu hazard.
Da, probabilitatea ca via\a s[ fi
evoluat astfel e extrem de mic[, `ns[ nu
spune nimeni c[ universul trebuia s[
evolueze fix a;a. Orice stare ar fi avut
universul `n prezent, probabilitatea era
la fel de mic[ (chiar dac[ rezultatele nu
erau la fel de spectaculoase ;i `n loc de
oameni erau doar ni;te roci pe aici).

Muta\iile aleatorii
nu ar putea duce la via\[
inteligent[

Asta nu-i o dovad[, e doar o afirma\ie
ce exprim[ o opinie oarecare. E un
“argument” din neconvingere personal[.
Ce anume e a;a de special la
inteligen\a uman[? De unde provine ea?
Inteligen\a e un rezultat al activit[\ii
creierului, care nu-i altceva dec]t o re\ea
neuronal[ biologic[. Pe m[sur[ ce cre;te
complexitatea re\elei `n organisme,
observ[m o cre;tere a inteligen\ei, de la
amfibieni, la reptile, la mamifere
primitive la primate. Omul de ce ar fi
exclus?
O alt[ variant[ a argumentului din
genetic[ spune c[ toate muta\iile sunt
d[un[toare. ~n realitate, muta\iile pot fi
;i benefice ;i d[un[toare ;i neutre
(majoritatea).
Evolu\ionismul e doar o teorie, nu o
;tiin\[, pentru care nu exist[ dovezi. Nui doar o teorie, `n acela;i mod `n care
teoria cuantic[ nu-i doar o teorie. E o
teorie ;tiin\ific[ consistent[ sus\inut[ de
dovezi numeroase cu toate celelalte
;tiin\e. Este o ideologie care `ndeamn[
oamenii s[ fie egoi;ti ;i s[ `;i dea `n cap
unii altora. Nu e o ideologie, e o descriere
a realit[\ii. Nu ofer[ un model de
moralitate, dar nici nu pretinde vreodat[
c[ ar oferi. Vestea bun[ e c[ moralitatea
nu e dat[ de sistemele morale, ci mai

Reac\iile Bisericii Anglicane vizavi
de teoria evolu\ionist[ au fost `mp[r\ite.
Autorit[\ile Bisercii au spus c[ ideile lui
Darwin constituie o erezie, de;i clerul
liberal a interpretat selec\ia natural[ ca
pe un instrument al programului lui
Dumnezeu. ~n septembrie 2008, Biserica
din Marea Britanie a lansat un articol `n
care m[rturise;te c[ cea de-a 200-a
aniversare a zilei de na;tere a lui Darwin
este un moment potrivit pentru a-i cere
scuze omului de ;tiin\[< „La 200 de ani
de la na;terea ta, Biserica Anglican[ `\i
datoreaz[ scuze pentru c[ te-a `n\eles
gre;it ;i, printr-o prim[ reac\ie gre;it[,
i-a `ncurajat ;i pe al\ii s[ nu te `n\eleag[.”

“S[-l acuzi pe Darwin
c[ e de vin[ pentru nazism
este ridicol”

Faima ;i popularitatea lui Darwin au
f[cut ca numele s[u s[ fie asociat cu idei
;i mi;c[ri care nu aveau dec]t o rela\ie
indirect[ cu scrierile sale, iar alteori erau
tocmai `mpotriva ideilor lui. De
exemplu, naturalistul britanic a fost
acuzat c[ prin lucr[rile sale a contribuit
la apari\ia nazismului ;i a ideii de “ras[
dominant[“.
“R[d[cinile profunde, intelectuale,
ale na\ional-socialismului nu trebuie
g[site la Darwin. Dimpotriv[. S[-l acuzi
pe Darwin c[ e de vin[ pentru nazism,
este ridicol. Pur ;i simplu [sta este
termenul cel mai bun. Cu at]t mai mult
cu c]t ideea lui Darwin, nem[rturisit[,
dar subiacent[ cumva, este c[ totu;i,
indiferent de na\iune, suntem aceia;i.
Este exact `mpotriva na\ionalsocialismului. Este exact pe dos”, (Carol
C[pi\[, lector doctor la Facultatea de
Istorie a Universit[\ii din Bucure;ti). “~n
momentul `n care cineva vine ;i spune,
domnule sta\i pu\in c[ oamenii au
evoluat de-a lungul timpului ;i `n Europa
ca ;i altundeva, distrugea ceva din
preten\ia de superioritate a europenilor.
:i atunci, Darwin este un novator nu
numai prin faptul c[ repune `ntr-o
perspectiv[ interesant[ mediul, ci ;i
pentru faptul c[ ridic[ semne de
`ntrebare asupra unor fundamente
morale ale istoriei secolului al XIX-lea”
(Carol C[pi\[).
“Secolul al XIX-lea era secolul `n care
europenii credeau cu convingere `n
destinul manifest al europenilor de a-i
civiliza pe to\i ceilal\i. Iar Darwin spune
“stai pu\in, c[ poate nu-i chiar a;a”. E ca
;i cum cineva `\i trage o palm[ ;i `\i spune
“treze;te-te la realitate”. Este epoca `n
care Rudyard Kipling scrie acel poem
celebru `n care spune c[ este povara
omului alb s[ `i civilizeze pe ceilal\i.
Darwin venea cu o chestie care `ntorcea
totul. :ocul a fost enorm” (Carol C[pi\[).
“Omul de ;tiin\[ nu poate opri pe cineva
s[-l citeasc[ prost. Ar fi fost nevoie de
`nc[ zece c[r\i pentru a explica cum s[
nu fie citit. Iar Darwin nu mai e printre
noi s[ se apere.”
“Exista o controvers[ `ntre crea\ionism ;i teoria evolu\iei `n aceea;i
m[sur[ `n care exist[ o controvers[ `ntre
teoria berzei ;i biologia reproductiv[“.
A consemnat Eva Laczko
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