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Michael J. Behe

Obrona pułapki na myszy.
Odpowiedź krytykom *

Wprowadzenie

W książce Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjoni-
zmu ukułem termin „nieredukowalna złożoność” po to, aby wskazać wyraźny problem 
ewolucjonizmu darwinowskiego, związany z pewnymi biochemicznymi i komórko-
wymi systemami. Krótko mówiąc, sprawa przedstawia się następująco. Układ nieredu-
kowalnie złożony to taki, który wymaga kilku dobrze dopasowanych, oddziałujących 
ze sobą części, aby spełniał swoją funkcję. Powód, dla którego takie systemy przypra-
wiają darwinistów o ból głowy, polega na tym, że darwinizm jest teorią gradualistycz-
ną, w której rozwój dokonuje się tylko małymi krokami, � a ich przyszła użyteczność 
nie jest przewidziana. Argumentowałem, że liczne systemy biologiczne, takie jak ka-
skada krzepnięcia krwi, system transportu wewnątrzkomórkowego i wić bakteryjna, 
są nieredukowalnie złożone i dlatego niemożliwe do ujęcia w ramy gradualizmu, a w 
związku z tym niezgodne z darwinizmem. W zamian dowodziłem, że najlepiej można 
je wyjaśnić jako wytwory rozmyślnego, inteligentnego projektu.

Na potrzeby szerszego kręgu odbiorców, jako przykładu układu nieredukowalnie 
złożonego, zaczerpniętego z codziennego życia, użyłem pułapki na myszy. Zapre-
zentowana w mojej książce pułapka na myszy ma wiele części, które muszą ze sobą 
oddziaływać, by złapać mysz. Przykład pułapki na myszy był przydatny, ponieważ 
uchwycił istotę problemu, jaki dostrzegłem w ewolucjonizmie gradualistycznym, na 
poziomie, który może być zrozumiany przez ludzi nie obznajomionych z subtelnościa-

* Michael J. beHe, „A Mousetrap Defended: Response To Critics”, Discovery Institute, 
31 July 2000, http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=446 
(26.03.2008). Z języka angielskiego za zgodą autora przełożył Dariusz Sagan.

� Należy określić, co uważa się za „krok”. Może się wydawać, że jeden mutacyjny krok 
w organizmie wywiera duży skutek, tak jak w słynnej mutacji antennapedia u muszek owoco-
wych. Mimo iż taka zmiana może wywierać na nas wrażenie, to dotyczy ona tylko reorganizacji 
istniejących struktur; nie tworzą się żadne nowe struktury. Rozważając to, co jest uwikłane 	
w tworzenie nowej struktury, najlepiej skupić się nad tym, jak wiele linijek instrukcji (analo-
gicznie do linijek kodu komputerowego) byłoby potrzebnych do jej zbudowania. Por. moje 
omówienie tego tematu w: Michael J. beHe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wy-
zwanie dla ewolucjonizmu, przeł. Dariusz Sagan, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, 
t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 42-44.
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mi struktury i funkcji białek – czyli przez prawie wszystkich. Z tego samego powodu 
krytykowali go obrońcy darwinizmu. Chociaż argumentacja, wykorzystująca przykład 
pułapki na myszy, może wydawać się niepoważna, to w rzeczywistości jest inaczej, 
ponieważ pozwala ludziom, niebędącym profesjonalnymi naukowcami, zrozumieć za-
gadnienia, o które tutaj chodzi. W niniejszym artykule bronię pułapki na myszy, jako 
przykładu nieredukowalnej złożoności, której nie można złożyć w wyniku serii ma-
łych, niekierowanych kroków.

Zarzuty przeciw pułapce na myszy pojawiły się niespodziewanie z różnych stron, 
nawet w telewizji krajowej, a ostatnio (w czerwcu 2000 roku) na konferencji w Con-
cordia University, w Wisconsin, w której uczestniczyłem. Kenneth Miller, profesor 
biologii w Brown University, poświęcił tam kilka minut swojej prezentacji na krytykę 
przykładu pułapki na myszy. Posłużył się w tym celu rysunkami pułapek na myszy, 
sporządzonymi przez profesora Johna McDonalda z University of Delaware. Można 
je zobaczyć na jego stronie internetowej 2 (za jego zgodą zostały one zamieszczone 
poniżej). Broniąc przykładu pułapki na myszy doszedłem do kilku wniosków: (1) pu-
łapki McDonalda o mniejszej ilości części nie są pojedynczymi krokami pośrednimi 	
w budowaniu pułapki na myszy, którą ja pokazałem; (2) w konstruowanie serii pułapek 
zaangażowana była inteligencja; (3) jeśli inteligencja jest konieczna do zrobienia cze-
goś tak prostego, jak pułapka na myszy, to mamy dobry powód, by sądzić, że jest ona 
konieczna do stworzenia bardziej skomplikowanej maszynerii komórkowej.

Prekursor pojęciowy a prekursor fizyczny

Na swojej stronie internetowej profesor McDonald zadbał o istotne rozróżnienie. 
Jasno stwierdził, że „redukowalnie złożone pułapki na myszy mają wykazać logiczną 
wadliwość argumentu z inteligentnego projektu; nie mają być analogią do sposobu 
działania ewolucji”. Niemniej jednak Kenneth Miller omawiał przykłady McDonalda 
w sposób, który mógł zasugerować, że w rzeczywistości odnoszą się one do darwinow-
skiej ewolucji. Dopiero na koniec prezentacji wspomniał krótko o braku analogii do 
niej. Uważam, że takie taktyki są co najmniej nieszczere, podobnie jak umieszczanie 
krótkiego ostrzeżenia na końcu reklamy papierosów, zawierającej atrakcyjne obrazy. 
Przeznaczeniem tych obrazów jest sprawienie, abyśmy pomimo ostrzeżenia kupili pa-
pierosy. Przeznaczeniem odwoływania się do rysunków McDonalda jest, pomimo wy-
parcia się tego, aby ludzie zawierzyli ewolucjonizmowi darwinowskiemu.

Logiczny sens, który profesor McDonald chciał ukazać, polega na tym, że istnieją 
pułapki na myszy, mogące działać za pomocą mniejszej ilości części niż pułapka, którą 
przedstawiłem w swojej książce. Zgadzam się z tym w zupełności; nawet napisałem 
tak w swojej książce (zobacz poniżej). Można wykopać na przykład stromą dziurę 	
w ziemi, aby mysz do niej wpadła i zdechła z głodu. Ma ona zero części. Można złapać 
mysz na lep, który ma tylko jedną część. Można oprzeć pudełko na kiju, licząc na to, 
że mysz potrąci kij i pudełko na nią spadnie. Są tutaj dwie części. I tak dalej. Nie ma 
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2	 http://udel.edu/~mcdonald/oldmousetrap.html.
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końca możliwych odmian projektu pułapki na myszy. Ale, jak usiłowałem podkreślić 
w swojej książce, istotne dla ewolucjonizmu darwinowskiego nie jest to, czy można 
zrobić alternatywne struktury, lecz to, czy te struktury prowadzą krok-po-męczącym-
żmudnym-darwinowskim-kroku do struktury pokazanej przeze mnie. Napisałem tak:

Aby zrozumieć znaczenie stwierdzenia, że dany system jest nieredukowalnie złożony, 	
a więc nie ma żadnych funkcjonalnych prekursorów, musimy odróżnić prekursora fizyczne-
go od prekursora pojęciowego. Opisana powyżej pułapka nie jest jedynym układem, który 
potrafi złapać mysz. Czasem w mojej rodzinie używa się lepu. Przynajmniej teoretycznie 
można zastosować pudełko oparte na kiju, który potrącony spowoduje schwytanie myszy 
w pudełko. Można też po prostu zastrzelić mysz z wiatrówki. Nie są to jednak fizyczne 
prekursory standardowej pułapki na myszy, ponieważ nie można ich przekształcić, krok po 
kroku, w pułapkę z podstawą, młoteczkiem, sprężyną, zapadką i drążkiem przytrzymują-
cym. �

Ponieważ zgadzam się z profesorem McDonaldem, że mogą istnieć pułapki na 
myszy o mniejszej ilości części, jedyną istotną tutaj kwestią jest to, czy narysowane 
przez niego pułapki są prekursorami fizycznymi czy tylko prekursorami pojęciowymi. 
Czy można je „przekształcić krok-po-darwinowskim-kroku” w zaprezentowaną przeze 
mnie pułapkę (w gruncie rzeczy jest to ta sama struktura, którą pokazano poniżej jako 
piątą) w taki sposób, aby ludzie w to uwierzyli? Nie, nie można.

Od pierwszej do drugiej pułapki

Profesor McDonald rozpoczął od kompletnej pułapki na myszy, a następnie poka-
zał pułapki zbudowane z mniejszej ilości części. Odwrócę ten porządek, zaczynając od 
jego najprostszej pułapki i pokazując kroki, które są konieczne do przekształcenia jej 
w następną, bardziej złożoną pułapkę w jego serii. Ostatecznie to w ten sposób dzia-
łałaby darwinowska ewolucja. Jeśli przedstawiamy tę serię jako proces darwinowski, 
to każdą oddzielną poprawkę należy uznać za „mutację”. Skoro musi wystąpić kilka 
oddzielnych mutacji, zanim przejdziemy od jednej funkcjonalnej pułapki do następnej, 
to mamy do czynienia z obaleniem darwinowskiego charakteru tego procesu, ponie-
waż prawdopodobieństwo wystąpienia wielu nieselekcjonowanych mutacji, które pro-
wadzą w końcu do uzyskania specyficznie złożonej struktury, jest zbyt małe. Pułapki 
pokazane poniżej to pułapka najprostsza i następna po najprostszej.

Jednoczęściowa pułapka, składająca się tylko ze sprężyny z wysuniętymi ramio-
nami, ma – jak widać – jedno naprężone ramię, oparte o drugie ramię. Gdy mysz je 
poruszy, ramię zostaje zwolnione i opada w dół, unieruchamiając łapę myszy między 
dwoma ramionami. Przede wszystkim należy odnotować, że jednoczęściowa pułapka 
nie jest zwykłą sprężyną – ma ona specyficzną budowę. Gdyby długości wysuniętych 
końcówek były inne, zanim je zagięto, albo gdyby nieco inny był kąt zagięć, to pułap-
ka byłaby niefunkcjonalna. Co więcej, wytrzymałość materiału, z którego zrobiona 
jest sprężyna, musi być odpowiednia, jeśli ma złapać mysz (na przykład, gdyby była 
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� beHe, Czarna skrzynka Darwina…, s. 46.
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zrobiona ze starej, giętkiej sprężyny, prawdopodobnie by nie działała). Nie jest ona tyl-
ko prostym punktem wyjściowym; została inteligentnie wyselekcjonowana. Niemniej 
jednak zdaję sobie sprawę z tego, że na potrzeby przyszłej analogii trzeba od czegoś 
zacząć. Nie będę więc narzekał na inteligentnie wyselekcjonowany punkt wyjściowy. 
Jednakże zaangażowanie inteligencji w każdym innym punkcie w trakcie komplikowa-
nia budowy pułapki unieważnia cały ten eksperyment myślowy, jako analogię do proce-
su darwinowskiego. Ponieważ darwinizm całkowicie odrzuca inteligentnie działające 
przyczyny, darwiniści muszą się zgodzić, że wmieszanie inteligencji w którymkol-
wiek punkcie scenariusza (po zgodzie na punkt wyjściowy) jest dla nich zgubne. Takie 
punkty występują jednak właśnie w omawianych pułapkach na myszy.

Rys. 1. Pułapki: pierwsza (na górze) i druga (na dole).

Druga pułapka na myszy (powyżej) ma sprężynę i podstawę. Jedno z wysuniętych 
ramion jest naprężone blisko krawędzi podstawy. Jeśli znajdująca się w pobliżu mysz 
poruszy pułapkę, to końcówka ramienia ześlizgnie się z krawędzi i szybko opadając 	
w dół może unieruchomić łapę lub ogon myszy między ramieniem a podstawą. Nale-
ży teraz odnotować, że ramiona sprężyny są względem siebie inaczej ustawione niż 	
w pierwszej pułapce. Wydaje mi się, że aby otrzymać konfigurację sprężyny w drugiej 
pułapce z konfiguracji w pierwszej pułapce, trzeba by postępować według następują-
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cych kroków 4: (1) skręcić ramię, które ma jedno zagięcie, o około 90o tak, żeby ostatni 
odcinek był prostopadły do osi sprężyny i zwrócony do podstawy; (2) skręcić drugie 
ramię o około 180o tak, żeby pierwszy odcinek był zwrócony w przeciwną stronę, niż 
był zwrócony pierwotnie (dokładna wartość rotacji zależy od długości ramion); (3) 
skrócić jedno ramię tak, żeby jego długość była mniejsza niż odległość od wierzchołka 
podstawy do jej płaszczyzny (tak, żeby końcówka nie uderzyła w podstawę przed unie-
ruchomieniem myszy). Podczas obracania i regulowania ramion pierwotna, jednoczęś-
ciowa pułapka przestałaby funkcjonować, a druga pułapka jeszcze by nie działała.

W tym punkcie wprowadzamy nową część – podstawę, która jest zwykłym ka-
wałkiem drewna. Mamy teraz sprężynę spoczywającą na szczycie podstawy. Jednakże 
sprężyna nie może być naprężona w tej konfiguracji, chyba że zostanie przytwierdzona 
do podstawy. Zauważmy, że w drugiej pułapce na myszy dodano nie tylko podsta-
wę, ale także dwie (ledwie widoczne) zszywki. Dlatego przeszliśmy nie od jedno- 
do dwuczęściowej pułapki, lecz od pułapki jedno- do czteroczęściowej. Potrzebne są 
dwie zszywki; gdyby była tam tylko jedna zszywka, to naprężona sprężyna mogłaby 
obracać się w miejscu. Zszywki powinny być starannie rozmieszczone względem pod-
stawy. Muszą być ułożone w bardzo precyzyjny sposób, żeby jedno ramię sprężyny 
niebezpiecznie chwiało się na krawędzi podstawy, bo inaczej pułapka nie zadziała. 
Jeśli zostanie usunięta któraś ze zszywek, pułapka też nie będzie działać. Powinienem 
dodać, że w swojej książce nie położyłem nacisku na kwestię zszywek, ponieważ usi-
łowałem zachować prostotę i nie chciałem zanudzać czytelników. Jednakże ktoś, kto 
poważnie wysuwa wniosek, że przedstawioną przeze mnie pułapkę na myszy można 
otrzymać przy pomocy małych kroków, wymaganych przez procesy darwinowskie, 
musi naprawdę uporać się ze wszystkimi szczegółami, wliczając zszywki.

Należy pamiętać, że nie można po prostu wybrać umiejscowienia, rozmiaru, kształ-
tu czy jakiejkolwiek ważnej cechy (nie tylko „części”) systemu tak, aby było to zgodne 
z celami osoby, która chce symulować proces darwinowski. Uzasadnić należy każdą 
znaczącą cechę jako niewielkie udoskonalenie. W prawdziwym świecie może zaistnieć 
przypadkowa, nieselekcjonowana cecha, która okaże się przydatna w przyszłości, ale 
przywoływanie więcej niż jednego nieselekcjonowanego (neutralnego, nieadaptacyj-
nego) zdarzenia w scenariuszu darwinowskim wydaje mi się niedopuszczalne, ponie-
waż nieprawdopodobieństwo połączonych zdarzeń zaczyna wzrastać. W przedstawio-
nym przypadku wyczerpaliśmy zbiór dopuszczalnych nieselekcjonowanych zdarzeń, 
gdy zaczęliśmy od specjalnego punktu wyjściowego.
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4 Aby grać w tę grę uczciwie, należy porównać prawdopodobieństwo zajścia tych zdarzeń 
z prawdopodobieństwem zajścia jakiejkolwiek drobnej „mutacji”. Dajmy przedsmak tego, co 
to może oznaczać: mutacja może obejmować zagięcie sprężyny pośrodku, zmianę rozmiaru 
podstawy, zmianę naprężenia sprężyny, wydłużenie końcówki metalowej części i tak dalej. Po-
czucie nieprawdopodobieństwa tych zdarzeń rodzi się, gdy sprawdzimy, czym musi się cha-
rakteryzować funkcjonalna pułapka. Aby obliczyć prawdopodobieństwo dla dwóch lub więcej 
niewyselekcjonowanych zdarzeń (tych, które nie ulepszają funkcji), mnoży się prawdopodo-
bieństwa dla każdego zdarzenia.
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Myślę, że problemy przebudowy działającej już pierwszej pułapki na myszy od-
zwierciedlają ogólne trudności, jakich można się spodziewać przy próbie przebudowy 
funkcjonujących już systemów w coś innego. Wymagania („naciski selekcyjne”), które 
sprawiają, że jakiś składnik jest odpowiedni dla jednego wyspecjalizowanego układu, 
na ogół sprawiają też, że bez znacznej modyfikacji jest on nieodpowiedni dla innego 
systemu. Inny problem, jaki możemy odnotować, polega na tym, że druga pułapka na 
myszy nie jest oczywistym udoskonaleniem pierwszej; trudno zrozumieć, jak może 
ona funkcjonować choćby trochę lepiej od jednoczęściowej pułapki. Zaczynamy do-
strzegać, że wszystkimi tymi zmianami kierowała inteligencja.

Przejście od pierwszej do drugiej pułapki na myszy nie jest analogiczne do procesu 
darwinowskiego, ponieważ: (1) aby dokonać tego przejścia, trzeba wykonać wiele kro-
ków; (2) każdy krok ku otrzymaniu zamierzonej pułapki musi być bardzo precyzyjnie 
określony; oraz (3) zanim nie zakończymy przejścia, pułapka nie pełni swojej funkcji. 
Przechodzenie od pierwszej do drugiej pułapki najlepiej postrzegać nie jako przejście, 
ale jako budowanie innego rodzaju pułapki, przy użyciu niektórych starych materia-
łów z pierwszej pułapki (z poważnymi modyfikacjami) i pewnych nowych materiałów. 
Konstrukcja drugiej pułapki nie jest analogią do procesu darwinowskiego. Jest ona 
przykładem inteligentnego projektu.

Od drugiej do trzeciej pułapki

Dzięki sposobowi, w jaki narysowano pułapki (poniżej), przejście od drugiej do 
trzeciej pułapki nie wydaje się dużym krokiem. Obydwa rysunki są na pierwszy rzut 
oka podobne. Ale gdy rozważa się to przejście w szczegółach, nagle pojawiają się 
problemy. Po pierwsze, dodano nową część – młoteczek. Inaczej niż w przypadku pod-
stawy dodanej w ostatnim przejściu (co do której nie miałem obiekcji), młoteczek nie 
jest prostym przedmiotem. Ma kilka zagięć. Kąty zagięć końcówki młoteczka muszą 
się mieścić we względnie wąskich przedziałach, aby znalazła się ona na krawędzi pod-
stawy – w przeciwnym razie układ nie będzie działać. Z tego samego powodu długość 
drugiego odcinka młoteczka musi się mieścić w wąskim zakresie wartości. Skąd młote-
czek znalazł się w trzeciej pułapce? Wygląda na to, że wysunięte ramię drugiej pułapki 
musiało być przymocowane, podczas gdy nowo zaprojektowany młoteczek wsunięto 
w tunel sprężyny. Tak więc, aby otrzymać konfigurację trzeciej pułapki, części mu-
siał aktywnie układać jakiś inteligentny czynnik. Znowu nie ma żadnego widocznego 
udoskonalenia funkcji trzeciej pułapki w porównaniu z drugą czy pierwszą. Zarówno 
druga, jak i trzecia pułapka wydają się robić to samo, co pierwsza, ale wymagają one 
więcej części. Takiego zdarzenia nie oczekuje się w scenariuszu darwinowskim. Wy-
gląda na to, że jedynym powodem, dla którego zwracają one naszą uwagę, jest to, że 
wydają się podążać ścieżką, po której chcielibyśmy, żeby ten proces zachodził. To jest 
inteligentny projekt.
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Rys. 2. Pułapki: druga (na górze) i trzecia (na dole).  

Od trzeciej do czwartej pułapki

Przejście od trzeciej do czwartej pułapki wymaga poważnej reorganizacji. Młote-
czek jest zagięty, wydłużony i dołączono do niego dodatkowy odcinek. Dodano dwie 
nowe części: „drążek przytrzymujący” i zszywkę, mocującą drążek przytrzymujący. 
Końcówkę drążka wyposażono w zamknięte kółko, żeby zszywka miała się o co zaha-
czyć. Zszywka znów musi znaleźć się w specyficznym miejscu pułapki. Pod pewnymi 
względami konfiguracja ta może być udoskonaleniem pierwszych trzech pułapek, po-
nieważ wygląda na to, że w zależności od naprężenia sprężyny pułapka może raczej 
zabić mysz na miejscu niż tylko ją unieruchomić (mimo to cecha ta mogłaby prawdo-
podobnie z łatwością zostać dobudowana do wcześniejszych wersji). Z drugiej stro-
ny, ramię sprężyny zostało teraz znacznie bardziej przesunięte w czwartej pułapce niż 	
w wersjach poprzednich. Wydaje się mało prawdopodobne, by sprężyna, zoptymali-
zowana dla użytku we wcześniejszych pułapkach, dobrze działała w czwartej pułapce 
(chyba że, oczywiście, „wybiegamy w przyszłość”). Zamiast jako „przejście”, znowu 
lepiej postrzegać ten proces jako budowanie nowej pułapki przy użyciu przeprojek-
towanych części starej pułapki i dodaniu nowych części. To też jest inteligentny pro-
jekt.
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Rys. 3. Pułapki: trzecia (na górze) i czwarta (na dole).

Od czwartej do piątej pułapki

Pozostawiam to jako ćwiczenie dla czytelnika.
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Rys. 4. Pułapki: czwarta (na poprzedniej stronie) i piąta.

Analiza

Muszę przyznać, że nawet ja uważam za nudne tak szczegółowe omawianie pu-
łapek na myszy. Ale jest to dokładnie ten poziom, na którym w komórce musiałaby 
działać ewolucja darwinowska. Każdy istotny szczegół musi pasować albo system za-
wodzi. Jeśli ramię jest za długie, albo kąt niewłaściwy, czy zszywka umiejscowiona 
nieprawidłowo, to mysz będzie cieszyć się wolnością. Jeśli chcesz otrzymać pewien 
układ, lecz po drodze nie istnieje seria ciągłych ulepszeń, to darwinizm nie doprowadzi 
cię do niego. Zainteresowani tymi zagadnieniami muszą zdać sobie sprawę z tego, iż 
w ocenie opisowych scenariuszy ewolucyjnych (przeciwstawianych doświadczeniom 
– zobacz poniżej) trzeba uważać na najdrobniejsze szczegóły (tak jak ja tutaj), aby 
zobaczyć, czy tym spektaklem nie kieruje czasem inteligencja. Z drugiej strony, jeśli 
nie wnikać w szczegóły, to scenariusze darwinowskie wyglądają o wiele wiarygodniej, 
ponieważ widzi się tylko możliwości, a nie problemy. Łatwo jest mówcy przekony-
wać audytorium, że pułapki na myszy narysowane przez McDonalda reprezentują serię 
darwinowskich form przejściowych na drodze do standardowej pułapki – że pokazują 
one, iż nieredukowalna złożoność nie jest żadnym wielkim problemem. Wystarczy 
tylko zatuszować trudności. Ale chociaż nasze umysły mogą pomijać szczegóły, to 
przyroda nie może tego robić.

W prawdziwym świecie biologii zszywki, zagięcia itp. byłyby cechami molekuł, 
w szczególności białek. Jeśli dwa białka nie łączą się ze sobą we właściwym kierun-
ku (nie są zszyte właściwie), jeśli nie są umiejscowione na właściwych pozycjach, 
jeśli ich nowa aktywność nie jest odpowiednio regulowana, jeśli wiele szczegółów 
nie jest dokładnie takich, jak trzeba, to blokuje się domniemana darwinowska ścież-
ka. Trudno jest teraz, jest to prawie niemożliwe, wskazać osobom bez odpowiedniego 
wykształcenia naukowego, gdzie takie trudności mogą występować w darwinowskich 
scenariuszach dla krzepnięcia krwi, funkcjonowania komórki czy innych systemów 
biologicznych. Gdy zapoznawały się one z darwinowskimi opowieściami w książkach 
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lub na wykładach, nie miały na ogół żadnych niezależnych informacji, aby je ocenić. 
W takiej sytuacji należy zadać sobie pytanie: „jeśli zwykła pułapka na myszy wymaga 
inteligentnego projektu, to jakie jest prawdopodobieństwo, że o wiele bardziej skom-
plikowane mechanizmy molekularne komórki mogły zostać zbudowane krok-po-ma-
łym-darwinowskim-kroku?” Pamięć o tym pytaniu pozwoli zachować zdrowy scepty-
cyzm w stosunku do optymistycznych scenariuszy.

Dlaczego w oczach niektórych ludzi Mcdonaldowskie pułapki na myszy wyglądają 
przekonująco? Z pewnością jednym z powodów jest sposób, w jaki są one narysowane. 
Rysunki czterech z pięciu pułapek zdominowane są przez widok dużej, prostokątnej 
podstawy i wystającej w środku sprężyny. To sprawia, że wszystkie one wyglądają 
niemal identycznie. Zszywki są ledwie widoczne, a różne metalowe drążki, sterczące 
tu i tam, wydają się nic nie znaczącymi detalami. W rzeczywistości są one decydujące. 
Innym powodem jest to, że scenariusz ten zaczyna się od gotowej pułapki na myszy. 
Jakiekolwiek pytanie o umiejscowienie części, ich rozmiar, sztywność itp., nie po-
wstaje łatwo, ponieważ części te zostały umiejscowione tam, gdzie były potrzebne dla 
ostatecznego celu, już na pierwszym rysunku (czyli w piątej pułapce tutaj, która jest 
pierwszym rysunkiem w serii McDonalda), a ich właściwości można było wywnio-
skować z faktu, że zaczęliśmy od działającej pułapki. Uniwersum możliwości było 
wąskie, ale milcząco określone przez gotowy już punkt wyjściowy. Trzeci powód jest 
taki, że w serii tej zawsze usuwane są części z kompletnej pułapki na myszy. Patrzenie 
w taki odwrotny sposób – odwrócenie tego, co musiałaby zrobić ewolucja – przysłania 
fakt, że w procesie budowania ważną rolę odgrywa celowość. Podążając w normalnym 
kierunku, mamy dobry powód, aby sądzić, że nie skończylibyśmy na piątej pułapce na 
myszy zaczynając od pierwszej, ponieważ pierwsza działa równie dobrze jak druga 	
i trzecia, a więc większa złożoność byłaby zbędna. Jednakże gdy posuwamy się 	
w kierunku odwrotnym, faworyzuje się mniejszą złożoność tak, że dążenie do prost-
szych pułapek wydaje się czymś „naturalnym”. Ale ewolucja darwinowska nie może 
działać w ten sposób.

Ostatni powód perswazyjności tego przykładu możemy nazwać „efektem Sprytne-
go Hansa”. Sprytny Hans to imię konia, który rzekomo potrafił liczyć. Jego właściciel 
zadawał mu proste zadanie matematyczne, takie jak 5 + 5, a koń tupał kopytem dzie-
sięć razy i potem przestawał. Okazało się w końcu, że Sprytny Hans odbierał sygnały 
nieświadomie dawane przez swojego właściciela, który mógł unosić brwi albo prze-
chylać głowę, gdy końskie tupanie doszło do właściwego wyniku. Koń mógł nawet 
odbierać niezamierzone sygnały od innych ludzi, nie tylko od właściciela. W przypad-
ku Sprytnego Hansa ludzką inteligencję właściciela nieumyślnie przypisano koniowi. 
Zgodnie z moim doświadczeniem, ta sama prawda dotyczy scenariuszy darwinow-
skich – przy przeprowadzaniu scenariusza przez trudności do „odpowiedniego” celu 
decyduje ludzka inteligencja, ale przypisuje się ją wtedy doborowi naturalnemu. Tak 
jak ze Sprytnym Hansem, kierownictwo to jest zwykle nieświadome, niemniej jednak 
jest ono inteligentne.

Starannie przeprowadzone eksperymenty pozwoliły uznać Sprytnego Hansa za 
nieobeznanego w matematyce. Aby sprawdzić, czy dobór naturalny może czynić cuda 
bez niczyjej pomocy – bez pomocy ludzkiej inteligencji – również musimy prowadzić 
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szczegółowe eksperymenty. Jednym ze sposobów na to jest postawienie pytania, czy 
bakterie w laboratorium mogą rozwijać nieredukowalnie złożone układy biochemicz-
ne. (Kenneth Miller nazwał to „papierkiem lakmusowym”.) Bakterie to dobry wybór, 
ponieważ mogą one rozwijać się w dużych ilościach przy krótkim trwaniu pokoleń – 
tego potrzebuje darwinowska ewolucja. Jednak gdy powtarzano te próby przez 25 lat, 
bakterie utraciły stosunkowo prosty system biochemiczny (zwany „operonem lac”), 	
a dobór naturalny utracił przedmiot swego działania (zobacz artykuł „Acid Test” na 
stronie internetowej www.discovery.org). Mógł dokonywać małych zmian, nazywa-
nych zwykle „mikroewolucją”, ale gdy musiał robić kilka rzeczy naraz, tak jak trzeba 
robić, aby stworzyć system nieredukowalnie złożony – stawał w miejscu. 5 Podobnie 
jak Sprytny Hans, dobór naturalny wydaje się mieć mniejszą inteligencję od tej, jaką 
mu przypisaliśmy. Nie istnieje obecnie żadne świadectwo doświadczalne pokazujące, 
że dobór naturalny potrafi obejść problem nieredukowalnej złożoności.

Bardzo łatwo jest uwierzyć w scenariusze darwinowskie, czy to dotyczące budo-
wania pułapek na myszy, czy układów biochemicznych, jeśli nie chcemy lub nie potra-
fimy dokładnie badać najdrobniejszych szczegółów albo pytać o świadectwa doświad-
czalne. Scenariusze te zachęcają nas do podziwiania inteligencji doboru naturalnego. 
Ale ta podziwiana przez nas inteligencja jest naszą własną inteligencją.
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5 Doświadczenie to wykonał Barry Hall z University of Rochester. Mógł on przy pomocy 
doboru zastąpić jedną część operonu lac (β-galaktozydazę), ale musiał inteligentnie interwe-
niować, aby utrzymać bakterie przy życiu, dodając sztuczny środek chemiczny prowadzący do 
utworzenia IPTG [izopropylo-β-D-tiogalaktozydu]. Bakterie nie mogą zastąpić dwóch potrzeb-
nych części białka, usuniętych równocześnie, co ukazaje dotkliwy problem nieredukowalnej 
złożoności. Por. B.G. Hall, „Experimental Evolution of Ebg Enzyme Provides Clues About the 
Evolution of Catalysis and to Evolutionary Potential”, FEMS Microbiology Letters 1999, vol. 
174, s. 1-8.


