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„Fãrã sã în\elegem cine suntem =i de unde venim, nu
cred sã putem progresa cu adevãrat.“

Louis Leakey (1903-1972), 
arheolog ºi naturalist

„Iþi imaginezi lucruri minunate ºi îþi imaginezi lucruri
groaznice ºi nu-þi asumi nicio responsabilitate pentru

alegere. Spui cã ai în tine atât puterea binelui, cât ºi pe cea a rãului,
a îngerului ºi a diavolului – dar, de fapt, ai doar un singur lucru în
interiorul tãu: capacitatea de a-þi imagina.“1 Cu aceste cuvinte din
romanul Sphere [Sfera], regretatul autor Michael Crichton a des-
cris ironia experienþei noastre umane, aºa cum se vede ea prin
ochii cuiva sau a ceva de dincolo de lumea noastrã – în acest caz, o
sferã extraterestrã, care a stat pe fundul oceanului timp de 300 de
ani. ªi, deºi cartea în sine este ficþiune, e posibil ca perspectivele
relevate sã fie mult mai aproape de adevãr, decât ar dori sã creadã
mulþi dintre noi.

Suntem, de fapt, fiinþe misterioase, caracterizate de extreme
ºi contradicþii care se observã zilnic, în felul în care trãim ºi în ale-
gerile pe care le facem. Spunem, de exemplu, cã dorim libertate,
dar ne lãsãm cuprinºi de teama de ce am face dacã am avea toatã
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libertatea din lume. Faptul cã fiecare celulã din organismul nostru
se regenereazã, ne aminteºte cã avem puterea de a ne vindeca (nu
am fi vii, dacã nu am avea aceastã capacitate), însã refuzãm sã re-
cunoaºtem aceastã putere, atunci când vine vorba de vindecarea
propriilor boli. De asemenea, pretindem cã suntem fiinþe pline de
compasiune, însã suntem singura specie care le provoacã altora
durere, pentru a obþine informaþii – sau, pur ºi simplu, din plãcere.
Spunem cã ne dorim pace în lume, în timp ce continuãm sã construim
cele mai distructive arme de rãzboi, cunoscute vreodatã.

În întâlnirile noastre cu alte lumi, care s-ar putea întâmpla în
viitor, fãrã îndoialã cã îi vom pãrea oricãrei forme avansate de via-
þã inteligentã, ca o specie conflictualã, angajatã într-o luptã conti-
nuã, oscilând între posibilitãþile unui destin frumos ºi loviturile mor-
tale ale sorþii de care ne este teamã.

Acum, dupã ce am intrat de puþin timp, în al doilea deceniu
al secolului al XXI-lea, ne confruntãm cu o realitate umilitoare,
care aduce serios în centrul atenþiei crizele, extremele ºi contra-
dicþiile din timpul nostru. În prezenþa celei mai avansate ºtiinþe din
istoria lumii în care trãim, nu am rãspuns încã la întrebarea cea mai
importantã pentru viaþa noastrã: Cine suntem?

Juriul încã delibereazã

Biroul de Statisticã al SUA ne spune cã în lume trãiesc aproxi-
mativ ºapte miliarde de membri ai familiei umane. Deºi ne putem
împãrþi în grupuri separate, definite de culoarea pielii, linii genea-
logice, geografie ºi credinþe, avem cu toþii aceeaºi moºtenire, când
vine vorba de originea speciei noastre. ªi dacã fiecare dintre noi
am putea fi întrebaþi de unde venim, printr-un sondaj global din
uºã în uºã, existã posibilitatea ca rãspunsurile sã se încadreze în-
tr-unul dintre cele trei moduri de gândire:
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1. Suntem produsul unui lung ºir de miraculoase sincronici-
tãþi biologice (evoluþie), care au avut loc în ultimii douã
milioane de ani.

2. Am fost creaþi, insuflaþi cu viaþã ºi plasaþi pe Pãmânt, di-
rect de mâna unei puteri superioare.

3. Existã un mare tipar cosmic – un proiect inteligent – care
ne face ceea ce suntem; iar acest proiect a fost pus în miº-
care cu mult timp în urmã, de cineva sau ceva care scapã
înþelegerii noastre prezente.

Deºi scurtul rezumat de mai sus nu cuprinde totalitatea
punctelor de vedere, cele trei explicaþii – sau o combinaþie a lor –
formeazã nucleul tuturor variantelor care, în general, sunt luate as-
tãzi în considerare.

Timp de mii de ani, prima ºi a treia explicaþie nici mãcar nu
au existat. Pânã în 1859, exista, în esenþã, o singurã explicaþie la în-
trebarea cum am ajuns aici: cea invocatã de comunitatea religioasã.
Bazându-se pe o interpretare literalã a cãrþii biblice a Facerii – cel
mai vechi document comun al celor trei mari religii monoteiste ale
lumii (iudaism, creºtinism ºi islamism) – credinþa susþine, în princi-
pal, faptul cã suntem aici cu un scop ºi cã am fost plasaþi aici, chiar
de Dumnezeu.

Acest punct de vedere rãmâne acceptat în unele comunitãþi
de astãzi ºi este mai bine cunoscut sub numele de creaþionism – o
teorie cu rãdãcini în doctrina religioasã propusã de episcopul an-
glican James Ussher, în urmã cu peste 350 de ani. Combinând dife-
ritele interpretãri biblice, cu naºterile ºi decesele istorice, consem-
nate în Biblia timpului sãu, episcopul Ussher a creat ceea ce el cre-
dea cã este un calendar exact al evenimentelor biblice, începând cu
prima zi a creaþiei.

Pe baza calculelor sale, Ussher a prezis cã duminicã, 23
octombrie, anul 4004 î. Hr., a fost prima zi a lumii – „începutul“ bib-
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lic descris în Facerea.2 Folosind aceastã datã ca punct de pornire, el
a urmãrit evenimentele ºi genealogiile de-a lungul timpului, pentru
a ajunge la vârsta pe care creaþioniºtii moderni – în special creaþio-
niºtii adepþi ai teoriei unui Pãmânt tânãr – o acceptã, în general,
pentru Pãmânt: 6.000 de ani.3

Cu aceastã vârstã ca reper, Ussher a calculat apoi datele eve-
nimentelor biblice cheie, care se referã la originea ºi istoria omeni-
rii. De exemplu, el a stabilit cã Adam a fost creat în 4004 î. Hr., cã
Eva a fost creatã la scurt timp dupã aceea ºi cã amândoi au fost
alungaþi din grãdina Edenului, mai târziu, în acelaºi an. Corelaþiile
lui Ussher au fost tipãrite în versiuni autorizate ale Bibliei din zilele
sale, iar în 1701, Biserica Angliei a recunoscut oficial cronologia
biblicã a lui Ussher.

Una dintre ipotezele creaþioniste care decurg direct din acti-
vitatea lui Ussher este cã viaþa, în întregul ei, a fost creatã dintr-o
datã, în timpul Facerii. În plus, teoria precizeazã cã, practic, în lu-
mea de astãzi nu se gãseºte nicio specie nouã. Toate formele de via-
þã existente în prezent sau în trecut – inclusiv rasa umanã – se pre-
supune cã sunt rezultatul creaþiei originale ºi cã au rãmas fixe ºi
neschimbate.

Aceste opinii sunt în conflict direct cu douã puncte-cheie ale
ºtiinþei moderne:

1. Astãzi, geologii îi atribuie Pãmântului, uluitoarea vârstã
de 4,5 miliarde de ani.

2. Biologia convenþionalã acceptã, în mare mãsurã, teoria
evoluþionistã a lui Darwin, ca fiind mecanismul responsa-
bil pentru diversitatea vieþii de pe Pãmântul de azi.

Deºi vârsta de patru miliarde ºi jumãtate de ani a Pãmântu-
lui poate fi, uneori, acceptatã de cãtre creaþioniºtii Pãmântului
vechi, ca urmare a diferitelor interpretãri cu privire la durata unei
zile ºi a unui an biblic, o astfel de marjã de manevrã nu existã atunci
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când vine vorba de evoluþie. Teoria lui Charles Darwin este în directã
contradicþie cu teoria originii omului, prin intervenþie divinã ºi se
pare cã nu existã nicio cale de mijloc, pentru cele douã credinþe.

Darwin s-a întors din cãlãtoria sa istoricã, pe vasul HMS Bea-
gle, în 1836, ºi ºi-a publicat concluziile, douãzeci ºi trei de ani mai
târziu, în 1859. Cartea lui, care a zdruncinat paradigma vremii, inti-
tulatã Despre originea speciilor, a zguduit fundamentul vechilor
convingeri privind începuturile noastre. Deºi, mai departe pe par-
cursul acestei lucrãri, vom explora detaliat ideile ºi implicaþiile ac-
tivitãþii lui Darwin, le-am menþionat ºi aici, deoarece, pentru prima
datã, teoria evoluþiei a contestat opiniile religioase, în general – ºi,
în special, pe cele ale bisericii creºtine.

Însã voi afirma limpede, chiar în acest moment, cã deºi lucra-
rea lui Darwin a fost bine gânditã, meticulos documentatã ºi con-
ceputã în conformitate cu reperele metodei ºtiinþifice, un numãr
tot mai mare de dovezi demonstreazã, în prezent, cã ea nu þine
cont de realitãþile originii umane, aºa cum sunt ele cunoscute
astãzi ºi nici nu dovedeºte cã suntem rezultatul unui proces de
evoluþie. Prin asta nu vreau sã spun cã evoluþia nu existã sau nu a
avut loc. Ea a existat, iar fosilele descoperite dovedesc cã acesta este
cazul, pentru un anumit numãr de specii specifice. Problema este
cã, atunci când încercãm sã aplicãm la om – la noi – procesele obser-
vate la plante ºi la unele animale, este clar cã faptele nu susþin teoria.

Deci, ce facem în acest caz? Ce sã credem? Care dintre cele
trei puncte de vedere este cel corect, atunci când e vorba de origi-
nea ºi de trecutul nostru? În aceastã privinþã juriul încã delibereazã
– iar subiectul declanºeazã dezbateri aprinse. Însã dacã ne bazãm
pe limbajul ºtiinþei, evoluþia devine o opþiune tot mai puþin viabilã
pentru explicarea complexitãþilor vieþii umane. 

Altfel spus, este posibil ca evoluþia pe care o vedem în na-
turã, sã nu se aplice ºi în cazul nostru. Aºa cum veþi citi în urmã-
toarea secþiune, existã lucruri despre familia noastrã umanã, care
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pur ºi simplu nu pot fi explicate de evoluþie – cel puþin în felul în
care înþelegem noi teoria, astãzi.

O teorie în pericol

Începând cu 1859, comunitatea ºtiinþificã, la fel ca ºi o mare
parte din lumea „modernã“ de atunci, a îmbrãþiºat evoluþia ca sin-
gura teorie plauzibilã ce explicã originile omului ºi cum am ajuns
sã fim ceea ce suntem astãzi. Aceastã acceptare largã a condus la
cãutarea de dovezi fizice, pentru a demonstra teoria: „verigile
lipsã“ fosilizate, care ar trebui sã existe pentru a documenta eta-
pele cãlãtoriei noastre. Din motive la fel de controversate ca ºi fosi-
lele, timp de peste 150 de ani aceste verigi lipsã din ascendenþa
noastrã umanã, s-au dovedit a fi inexistente.

Mai recent, cãutarea de dovezi care sã probeze existenþa strã-
moºilor noºtri a captat imaginaþia colectivã, pe mãsurã ce reviste
credibile ºi de renume, cum ar fi Science ºi Nature, au prezentat
studii ºi planºe colorate, documentând aceste descoperiri. Aparent
peste noapte, craniile cu orbite goale, care se holbeazã la noi din
imaginile strãlucitoare de pe coperþile revistelor, au devenit mem-
bri ai arborelui genealogic al familiei noastre umane. Au primit
chiar ºi nume, cum ar fi „Lucy“ ºi „George“, care le-au fãcut sã parã
ºi mai familiare.

Întrucât am crescut în anii ’60 ºi am urmãrit documentare la
televizorul alb-negru al familiei mele dar am ºi citit despre cãuta-
rea originilor omenirii, în reviste frumoase cum ar fi National Geo-
graphic ºi Smithsonian, am avut sentimentul cã noi ºtiri apãreau
aproape zilnic, în domeniul cercetãrii originilor noastre. Deºi cãu-
tarea continuã ºi astãzi, cele mai recente descoperiri par sã fie mai
puþin publice, dar se desfãºoarã totuºi. Unele dintre zonele cele
mai productive pentru dovezi fosile ale trecutului nostru se aflã în
regiuni îndepãrtate din estul Africii – ºi anume, în Valea Marelui
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Rift. În nordul Tanzaniei, de exemplu, cercetãrile familiei Leakey,
care cautã de mai multe generaþii (Louis S.B. Leakey; soþia sa, Ma-
ria; fiul lor, Richard; ºi alþi copii ai lor) rãmãºiþe de hominizi, au îm-
pins data acceptatã a originilor omului, la aproximativ douã mili-
oane de ani în urmã.

În timpul explorãrilor din 1950, echipele Leakey au exami-
nat cu migalã bucãþile de pãmânt, bucãþi de rocã ºi particulele de
praf, pentru a recupera fragmente de oase, dinþi, unelte din piatrã
– ºi, uneori, pãrþi de schelet ale unor fiinþe strãvechi, ce par sã aibã
caracteristici umane. Purtând nume cu rezonanþã complexã, cum
ar fi Australopithecus afarensis ºi Homo neanderthalensis, ele sunt
considerate a fi exemple ale dezvoltãrii umane pe scara evoluþiei.

Indiferent cât de impresionante sunt aceste descoperiri – ca
ºi altele similare – ºi oricât de mult au adãugat la cunoºtinþele noas-
tre despre trecut, cãutarea originilor umane a fost marcatã de lipsa
a mãcar unei singure descoperiri care sã facã o legãturã directã în-
tre noi ºi astfel de forme vechi de viaþã.4 ªi s-ar putea ca o astfel de
legãturã sã nu fie gãsitã niciodatã. Sentimentul meu este cã, oricât
de interesantã ar fi activitatea din Africa ºi oricât de multe lucruri
ne-ar spune ea despre forme de viaþã care au trãit cu foarte mult timp
în urmã, probabil cã nu istoria vieþii noastre este cea recuperatã.

Veriga lipsã, actualizare: ea încã lipseºte

Din 1859, anul introducerii teoriei evoluþioniste ºi pânã la
data publicãrii lucrãrii de faþã, nu a apãrut vreo dovadã clarã a unei
specii de tranziþie care sã ducã la noi – dovezi fosile care sã demon-
streze cã strãmoºii noºtri au evoluat în fiinþe din ce în ce mai ase-
mãnãtoare omului – despre existenþa unei specii de tranziþie, care
sã conducã la fiinþe umane care sã semene tot mai mult cu noi.
Aceasta este realitatea, în ciuda tehnologiei sofisticate ºi a efortu-
rilor dedicate soluþionãrii problemei originilor noastre. O analizã
atentã a arborelui genealogic uman aratã cã multe dintre ceea ce
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era considerat a fi legãturi de necontestat între fosilele descoperite
sunt, de fapt, desemnate ca verigi îndoielnice sau deduse.

Cu alte cuvinte, dovada fizicã ce face legãtura între noi ºi rã-
mãºiþele descoperite ale acestor creaturi din trecut nu a fost ferm
stabilitã (v. Figura 1.1.). 

Ipoteticul arbore genealogic al evoluþiei umane

Figura 11.1. Un exemplu de cronologie, larg acceptatã, a strã-
mo=ilor despre care se presupune cã au condus la omul mo-
dern. Acest gen de succesiuni sunt, în general, interpretãri
ale dovezilor fosile.

În Despre originea speciilor, Darwin a recunoscut lipsa do-
vezilor. De asemenea, el a afirmat cã aceastã lipsã s-ar putea dato-
ra unei incongruenþe într-unul din cele douã situaþii posibile: pers-
pectiva geologilor despre Pãmânt; sau propria sa teorie a evoluþiei.
Iatã ce spune Darwin: 

Potrivit teoriei selec\iei naturale, probabil cã a existat un
numãr nesfâr=it de forme intermediare. (...) de ce nu vedem

29

_________________________ Adev[r profund _________________________

Legendã:
rela\ii ipotetice sau deduse

H. habilis

H. erectus
H. floresiensis

H. heidelbergensis

H. neanderthalensis H. sapiens



aceste forme de legãturã în jurul nostru? De ce nu este plinã
de astfel de legãturi, orice forma\iune geologicã? Nu întâlnim
nici o astfel de dovadã, iar acest lucru este cea mai evidentã =i
mai importantã dintre multele obiec\ii ce pot fi formulate îm-
potriva teoriei mele.5

Reflectând asupra acestei aparente dileme, Thomas H. Mor-
gan, laureat în 1933 al Premiului Nobel pentru fiziologie sau me-
dicinã, a declarat cã, dupã aplicarea „celor mai severe (...) teste fo-
losite pentru a deosebi speciile sãlbatice“, noi nu „cunoaºtem nici
mãcar un singur caz de transformare a unei specii, în alta“.6

Douã descoperiri de la sfârºitul secolului al XX-lea ar putea
începe sã facã luminã atât în chestiunea referitoare la problema
unei punþi între oamenii strãvechi ºi cei moderni, cât ºi în ceea ce
ne-ar putea spune veriga lipsã, despre istoria noastrã. Din motive
ºtiinþifice solide – care vor fi examinate, în detaliu, într-un capitol
ulterior – deºi Australopithecus afarensis ºi neandertalienii sunt do-
vezi pentru istoria cuiva, aceasta nu este, probabil, istoria noastrã.

Ceea ce urmeazã sunt douã dintre motive.

Fosile interesante, dar fãrã legãturã cu noi!

Prima „hartã“ care descrie cãrãmizile vieþii a fost realizatã de
James Watson ºi Francis Crick, în 1953. Prin modelul moleculei de
ADN, realizat de ei, s-a deschis uºa cãtre o întreagã ºtiinþã dedicatã
identificãrii oamenilor, pe baza trãsãturilor genetice care-i fac sã
fie cine sunt – ºi, în acelaºi timp, îi diferenþiazã de oricine altcineva.

De la culoarea ochilor ºi a pãrului, la sex ºi tendinþa spre a
dezvolta anumite boli, codul pentru cum aratã ºi cum funcþioneazã
trupurile noastre este stocat în configuraþia genelor, în ADN-ul nos-
tru. Odatã ce Watson ºi Crick au descoperit codul care deþine dova-
da trecutului omului, ºtiinþa potrivirii segmentelor de ADN, pentru
a determina paternitatea, a identifica persoanele dispãrute ºi a sta-
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bili legãtura dintre criminali ºi scena unde s-au petrecut infracþiu-
nile, a devenit o piatrã de temelie în domeniile de aplicare a legii ºi
a medicinii legale. Aceastã ºtiinþã a devenit ºi baza de la care s-a ple-
cat pentru crearea unuia dintre cele mai de succes seriale poliþiste
din istoria televiziunii: CSI: Crime Scene Investigation.

În 1987, aceleaºi tehnici utilizate în investigaþiile de tip CSI –
ale cãror rezultate sunt azi acceptate ca probe în cele mai înalte ins-
tanþe ale legii – au fost aplicate în studiul originilor umane doar
pentru a doua oarã în istorie. În anul 2000, cercetãtorii de la Uni-
versitatea din Glasgow, Centrul de Identificare Umanã, au publicat
rezultatele studiului lor, în care s-a comparat ADN-ul dintr-o specie
consideratã a fi strãmoºul nostru, cu ADN-ul omului modern.7 Îm-
preunã cu colaboratori din Rusia ºi Suedia, oamenii de ºtiinþã sco-
þieni au testat ADN strãvechi de la un copil din Neanderthal, neobiº-
nuit de bine conservat, descoperit într-o peºterã sãpatã în calcar,
din Caucazul de Nord, la graniþa dintre Europa ºi Asia.

Starea excepþionalã a rãmãºiþelor copilului este, în sine, o
poveste ºi un mister. În mod normal, aºa se întâmplã doar la exem-
plarele îngheþate – cum ar fi cele gãsite în regiunile calotelor po-
lare. Aceastã stare de conservare a permis ca ADN-ul vechi de
30.000 de ani, de la copil, sã fie comparat cu ADN-ul oamenilor de
astãzi. Era ºi prima datã când asemenea teste au putut fi realizate
pe un organism datat deja cu carbon. Studiul a tras concluzia cã po-
sibilitatea existenþei unei legãturi genetice între omul din Nean-
derthal ºi omul modern este puþin probabilã. Raportul sugereazã
cã oamenii moderni nu se trag, de fapt, din neandertalieni.8

Deºi, în teorie, ºtiinþa comparaþiei genetice ar trebui sã re-
zolve misterul originilor noastre, rezultatele ridicã ºi mai multe în-
trebãri cu privire la ascendenþa ºi originile noastre ºi deschide uºa
cãtre un teritoriu „interzis“. 

Termenul de om modern timpuriu (OMT) sau om modern
anatomic (OMA) l-a înlocuit pe Cro-Magnon, ca descriptor pentru
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cel mai apropiat strãmoº al nostru. Oamenii de ºtiinþã cred acum cã
diferenþele fizice între organismele oamenilor contemporani ºi cele
ale OMT sunt atât de neînsemnate, încât ele nu justificã o categorie
separatã. Cu alte cuvinte, deºi oamenii strãvechi nu s-au comportat
neapãrat ca noi, ei arãtau ca noi. Sau invers, noi arãtãm, în conti-
nuare, ca ei: aspectul nostru nu s-a schimbat mult de la prima apariþie
pe Pãmânt a strãmoºilor noºtri, cu aproximativ 200.000 de ani în
urmã. Acest fapt s-a dovedit a fi o problemã pentru cei care cautã mo-
dificãri evolutive lente, ce au loc în decursul unor perioade lungi de
timp, pentru a explica de ce am ajuns sã arãtãm aºa cum suntem azi.

În 2003, progresele în tehnologia ADN-ului au permis reali-
zarea unor comparaþii ºi mai ambiþioase cu ADN-ul strãvechi. De
data aceasta, testele au comparat neandertalienii, cu primii noºtri
strãmoºi confirmaþi, OMT. Echipa de oameni de ºtiinþã europeni a
studiat ADN-ul prelevat de la doi OMT – unul cu o vechime de
23.000 de ani ºi altul de 25.000 de ani – ºi l-a comparat cu ADN-ul
de la patru neanderthalieni, cu o vechime între 29.000 ºi 42.000 de
ani. Constatãrile, publicate în Proceedings of the National Acade-
my of Science, spuneau: „Rezultatele noastre confirmã descoperi-
rile adunate anterior, din diferite domenii – în sensul cã ipoteza
unei „moºteniri neandertaliene“ este foarte puþin probabilã.“9. Cu
alte cuvinte, neanderthalienii, descriºi ca oamenii peºterilor în fil-
me ºi în desene animate, nu sunt strãmoºii OMT. Asta înseamnã cã
nu am evoluat din ei, iar ei nu pot fi strãmoºii noºtri.

Misterul ADN-ului „fuzionat“

Încã de la descoperirea codului genetic, un mister suplimen-
tar a apãrut în ceea ce priveºte cromozomii care diferenþiazã o spe-
cie de alta. Pentru membrii unei specii, în cromozomi sunt cuprinse
instrucþiunile biologice care determinã caracteristici cum ar fi
structura oaselor, dimensiunea creierului, modul de metabolizare
ºi aºa mai departe. Primatele au 24 de perechi de cromozomi sau
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