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POSLANICA 

 

Živimo v času, ko smo bombardirani s podatki, z množico pravih in žal tudi izmišljenih novic. V času, 

ko je podatkov preveč, da bi jih sploh lahko razumsko dojeli. V času, ko se zdi resničnost, bolj kot 

kadarkoli, le stvar bolj ali manj spretne interpretcije. 

Pravo znanje današnjega časa je iz te nabuhle množice podatkov razbrati tiste, ki so dejanski nosilci 

informacije, torej tistega, kar nam pomaga razumeti dogajanje v in okoli nas. Do pravega védenja o 

sebi in svetu lahko pridemo le tako, da dejstva vedno znova preverjamo in vztrajno ločujemo 

informacije od komentarjev in lažnih novic. V ta namen moramo biti pripravljeni vseskozi uporabljati 

najbolj kompleksno strukturo v našem vesolju, ki jo poznamo – naše možgane.  

Kot je rekel Charles Darwin, katerega 210. obletnico rojstva praznujemo letos 12. februarja: »Moje 

zlato pravilo je, da vsakokrat, ko opazim ali pomislim na nekaj novega, kar nasprotuje mojim splošnim 

rezultatom, to opazovanje ali misel brez izjeme zapišem - in to takoj. Z izkušnjami sem se namreč 

naučil, da so tovrstna dejstva in misli precej bolj nagnjena k temu, da uidejo iz mojega spomina, kot 

tista, ki moje prepričanje potrjujejo«.  

Zelo frustrirajoče je moralo biti za Charlesa Darwina prebijati se med množico podatkov, ki jih je zbral 

na svojem potovanju okoli sveta. In vendarle je vztrajal. In zelo frustrirajoče se je prebijati čez 

množico vsakodnevnih dejstev in lažnih novic - precej lažje je verjeti tistemu, kar se že vnaprej sklada 

z našimi prepričanji. Smo v današnjem svetu še sposobni kot informacijo sprejeti preverjeno dejstvo, 

ki se z našo sliko o svetu ali o nas samih ne ujema? Bi nas moralo skrbeti? 

Morda se na prvi pogled zdi smešno, a ko v slovenski reviji, ki včasih obravnava tudi resne teme, 

preberemo zapis:  

»V šolah nas že desetletja učijo nekaterih napačnih stvari,… Ena od teh je Darwinova teorija, da smo 

se vsi ljudje razvili iz opic in da smo vsi Afričani”1,  

bi nas moralo zaskrbeti – in, na srečo, vsaj kakšnega posameznika to tudi zaskrbi2.  

Ne le, da smo se razvili iz opic, mi smo opice, smo primati - če smo le pripravljeni pogledati 

razpoložljive dokaze, poslušati in slišati, se dejstva kar sama zložijo v celovito informacijo.  

Ko s strani slovenskega osnovnošolskega učitelja dobimo informacijo, da večina otrok v njegovem ali 

njenem razredu ne verjame, da se je človek razvil v procesu evolucije, bi nas moralo zelo zaskrbeti. 

No, da ne bo pomote, tudi nihče od znanstvenikov ne verjame v evolucijo; evolucija je namreč 

znanstvena teorija in v znanstvene teorije ne verjamemo. Znanstvene teorije preizkušamo, jih 
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testiramo, preverjamo, dopolnjujemo in izboljšujemo. Nič ni narobe s tem, če učenci ne verjamejo v 

evolucijo, nekaj pa je hudo narobe, če je ne razumejo. 

»Darwinova evolucijska teorija je le teorija, zakaj jo torej učimo kot dejstvo,« slišimo včasih. Ker je 

mnogo več kot to. Znanstvena teorija ni nekaj, česar se spomnimo ali o čemer teoretiziramo. 

Znanstvena teorija je zajeten skupek informacij, je veliko število logično povezanih dejstev, ki so bila 

vsako posebej preizkušena, ne le enkrat, velikokrat, in po različnih poteh dokazovanja. Znanstvene 

teorije so smiselne, konsistentne in najboljše logične razlage, ki nam omogočajo razumeti svet okoli 

nas; ni nam treba verjeti vanje, niso namreč »absolutne resnice« - dogme, so pa najboljše 

razpoložljive razlage sveta, ki jih je znanstvena skupnost sprejela - in da bi postali izobraženi ljudje, jih 

moramo razumeti.  

Pogovor o Darwinovi teoriji evolucije vse prepogosto preide v pogovor o obstoju ali neobstoju boga. 

Povsem po nepotrebnem - to, v kar verjamete, je vaša stvar. Znanstvena teorija evolucije se ne 

ukvarja z obstojem boga, ukvarja se s tem, da je sprememba naša edina stalnica; in razlaga, tudi 

napoveduje, posledice takih sprememb. Ponuja nam najboljšo logično razlago dogajanja v živem 

svetu – boljše enostavno nimamo. Če to razumemo, potem bodo proces evolucije razumeli tudi naši 

otroci. Potem bomo lahko rekli, da smo in da so izobraženi ljudje. 

Darwinova znanstvena teorija evolucije je preživela 160 let intenzivnega testiranja in v vsem tem času 

nismo našli niti enega samega dejstva, ki bi njenim temeljnim zaključkom nasprotovalo. Danes 

znanstveno teorijo evolucije znova in znova potrjujemo s tehnikami in linijami dokazovanja, ki so bile 

Darwinu popolnoma nepredstavljive. Kako dobra je taka znanstvena teorija je najbrž retorično 

vprašanje.  

Težko si je predstavljati stisko, ki jo je doživljal Charles Darwin, po izobrazbi duhovnik, ko se je 

množica dejstev, ki jih je zbral in preveril, zložila v sliko sveta, ki je bila popolnoma drugačna od 

njemu znane. Če kaj, mu je treba priznati izjemen človeški pogum, da je javno predstavil tisto, kar je 

bilo v nasprotju z njegovim prepričanjem, a se je izkazalo za pravilno. Če bomo to pričakovali od 

drugih, ne bomo naredili ničesar; če bomo to zahtevali od sebe, bomo ta naš svet uspeli premikati na 

bolje. 

 

Če si za konec izposodim in malo preuredim citat, ki so ga pripisali še enemu velikanu, Albertu 

Einsteinu: “Vse, kar je potrebno za to, da zmaga neumnost, je, da izobraženi ljudje ne storijo ničesar”. 

Prav je, da se tega spomnimo ne le na mednarodni Darwinov dan. 

 

 

1https://www.onaplus.si/iz-ljudi-se-bomo-spremenili-v-opice 

2https://www.delo.si/mnenja/blogi/ogljicni-odtis-kreacionizma.html 
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