15. kapitola

Kde jsou lidské
zkamenìliny?
Jak to, e se lidské fosilie nenaly napøíklad spolu s trilobity? Jestlie lidé a dinosauøi ili ve stejné dobì, jak to, e
jejich zkamenìliny nebyly nalezeny pohromadì? Jak mohla potopa ovlivnit uspoøádání zkamenìlin?

B

ible nám øíká (Gen 1), e èlovìk pøiel na svìt estý den stvoøení.
Tedy ve stejný den, kdy byla stvoøena suchozemská zvíøata (vèetnì
dinosaurù), a den poté, co byli stvoøeni ptáci a moøtí tvorové.
Evolucionisté tvrdí, e poøadí zkamenìlin (napø. trilobiti v hlubokých
vrstvách, lidské fosilie spíe v horních) je dáno tím, jak se jednotlivé druhy na
zemi objevovaly a zase mizely. Poèítají s procesem trvajícím mnoho milionù
let. Z tohoto úhlu pohledu pøedstavuje kadá vrstva horniny obrovské èasové období.
Kreacionisté oproti tomu vìøí, e vìtina zkamenìlin získala své místo
v horninì v prùbìhu celosvìtové potopy, o ní podává svìdectví Genesis
v 6. - 9. kapitole (viz kap. 10). Kreacionisté tedy vìøí, e za poøadí zkamenìlin mùe potopa a následné místní katastrofy, které pohøbily flóru a faunu.
Pochybovaèi se ale ptají: Jak to, e se lidské fosilie nenaly napøíklad s dinosaury?
Pøedstavují jednotlivé vrstvy hornin dlouhé vìky?
Existuje øada dùkazù, e tomu tak není. Napøíklad: velká pískovcová
formace Coconino ve Velkém Kaòonu je silná 100 metrù a zaujímá plochu
250 000 km2. Rozsáhlé zbrázdìní hornin nasvìdèuje tomu, e celá tato formace leela v hluboké, rychle tekoucí vodì. Také u dalích vrstev mùeme

190

Kapitola 15

vidìt, e byly usazeny rychle. Nepozorujeme vak ádný náznak výrazných
èasových prodlev mezi ukládáním jednotlivých vrstev. Celý profil Velkého
Kaòonu se ohýbá v místì zvaném Kaibabská antiklinála. Pøesto, e je ohyb v
nìkterých místech opravdu extrémní, masiv se neláme ani nepraská. Kdyby
vrstvy vznikaly 300 milionù let, jak pøedpokládají evolucionisté, musela by
hornina být tvárná po celou tu dobu, aby tak velké ohnutí vydrela bez pokození.1 Logiètìjí ale je, e vrstvy byly uloeny a ohnuty rychle - a to bìhem biblické potopy.
Nabízíme dalí dùkazy o tom, e neexistovala obrovská èasová období
vývoje, ale e se vrstvy usazovaly rychle (je jich vak mnohem více):
 zkamenìliny procházejí nìkolika vrstvami - napøíklad kmeny stromù
procházejí skrz vrstvy, o nich se tvrdí, e vznikaly miliony let (bìnì
v uhelných slojích). Kdyby tomu tak skuteènì bylo, horní èásti kmene
by musely odehnívat. To se vak nestalo. Vrstvy tedy musely vzniknout rychle po sobì;
 jemné povrchové stopy, které mùeme vidìt na kamenech spodních
vrstev (napø. rùzná zvrásnìní èi otisky chodidel), ukazují, e k pøekrytí dalí vrstvou muselo dojít velmi brzy;
 mezi vrstvami hornin nenajdeme zkamenìlou zeminu (pùdu); i to svìdèí
o tom, e èasové prodlevy nemohly být velké;
 v horninì ani mezi jednotlivými vrstvami nenajdeme známky eroze
(kdyby byla vrstva po delí dobu vystavena vlivu vody a vìtru, musely
se zákonitì vytvoøit struky a rýhy);
 nacházíme pouze omezený poèet nekonformit. I kdy tato místa (zøetelné pøestávky v usazování) svìdèí o èasových mezerách, jde o vdy o
odchylky místní a sporadické, take mùeme usuzovat, e i èasové
prodlevy byly omezené a trvaly krátce;
 klastické (úlomkovité) íly a tunely - objevují se tam, kde se smìs
písku a vody snaí protlaèit výe poloenými vrstvami. Pøedpokládá
se, e vrstva písku je o miliony let starí, ne vrstvy nad ní. Je tedy
zvlátní, e písek nemìl èas ztvrdnout;
 ...a øada dalích.2
Také o Uluru (Ayers Rock) ve støední Austrálii se tvrdí, e vznikal pomalu v prùbìhu mnoha milionù let. Struktura skály ale ukazuje na to, e se
formovala velmi rychle a pøed nedávnem.3
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Dalím oøíkem pro ty, kdo poèítají vývoj Zemì na stovky milionù let, je
existence tzv. ivých zkamenìlin. Moøské hvìzdice, medúzy, mli, pli a
hlavonoci, které známe jako fosilie staré 530 milionù let - alespoò podle
evolucionistù -, jsou stejní jako tvorové ijící dnes. Nìmecký vìdec dr. Joachim Scheven má sbírku èítající pøes pìt set exempláøù takovýchto ivých
zkamenìlin. Navíc - nìkteré z tìchto fosilií chybìjí v mezilehlých vrstvách,
údajnì pøedstavujících miliony let vývoje Zemì. To opìt nasvìdèuje, e ádné takové èasové mezery ve skuteènosti nebyly.
) Usazováním dvou geologických formací - viz obr. 8 v pøíloze
Dùkazy, e lidé a dinosauøi ili ve stejné dobì
Evolucionisté vìøí, e lidé ili 65 i více milionù let po dinosaurech. Mnoho dùkazù vak svìdèí o opaku:
 Mnoho historických záznamù o ijících zvíøatech, která byla známá
jako draci, velmi dobøe popisuje tvory námi nazývané dinosauøi napø. triceratops, stegosaurus, tyrannosaurus a ankylosourus. Videofilm The Great Dinosaur Mystery (Velká dinosauøí záhada) popisuje nìkteré z nich.4 Pøi ètení ètyøicáté kapitoly knihy Jób narazíme
na výraz behemot. Tento tvor pøipomíná nìkterého z velkých dinosaurù jako byl napøíklad apatosaurus èi brachiosaurus.
 Nemineralizované (nezkamenìlé) kosti dinosaurù.5 Jak by mohly
být takovéto kosti staré 65 èi více milionù let? Nìkteré navíc obsahují
krvinky. Museli bychom mít opravdu hodnì bujnou fantazii, abychom
uvìøili, e jsou starí nìkolika tisícù let.
 Horniny se zkamenìlinami dinosaurù èasto obsahují velmi málo rostlinných fosilií (jako pøíklad uveïme Morrisonovu formaci v Severní
Americe). To jen potvrzuje mylenku, e vrstvy nevznikaly miliony let.
Kdyby tomu tak bylo, èím by se dinosauøi ivili? Jeden apatosaurus
potøeboval ke svému ivotu pøes tøi tuny vegetace dennì. Pøesto ve
vrstvách s pozùstatky dinosaurù nenacházíme výraznìjí známky vegetace. Jinak øeèeno - nacházíme pozùstatky dinosaurù, ne vak pozùstatky nìjakého ekosystému èi vìku dinosaurù.
Zkamenìliny vyboèující z øady
Mnoho zkamenìlin a lidských výtvorù bylo nalezeno v nesprávné vrstvì. Leí napøíklad ve vrstvách, které podle evolucionistù pøestavují období,
6
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vodní flóra a fauna

Pobøení/øíèní fauna a flóra
Plující
moøské
rostliny

Plující vodní ivoèichové

Pøisedlí vodní ivoèichové

zaèátek, voda stoupá ... voda pøikryla zemi ...

Malí savci, dinosauøi,
obojivelníci a níinné lesy

Pravdìpodobné fáze potopy

Velcí savci, ptáci a horské lesy

vody ustupují ...

suchozemská flóra a fauna
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Zkamenìnliny jsou uloeny v poøadí, jaké
bychom oèekávali od globální potopy.

kdy dotyèný ivoèich vùbec neil nebo lidský výtvor nemohl
vzniknout. Existuje mnoho pøíkladù; nìkteré byly publikovány v seriózních odborných èasopisech, jetì ne se evolucionistický svìtový názor stal
dogmatem. Tyto pøíklady vak
v souèasných evolucionistických èasopisech nenajdeme, patrnì proto, e se do evolucionistického pohledu na svìt nehodí. Nositel Nobelovy ceny sir
Fred Hoyle øekl:
Dnení vìda je v zajetí svìtonázorù. Kadá cesta je zablokována mylným
pøesvìdèením a pokouíteli se publikovat v odborném
èasopise cokoliv odporujícího dnenímu svìtovému
názoru, éfredaktor vai
práci smete se stolu.7
Kniha Forbidden Archeology (Zapovìzená archeologie)
od Crema a Thompsona obsahuje seznam nìkterých lidských
výtvorù, které se naly na nesprávném místì. 8 Cremo a
Thompson píí svou knihu
z pozic pozápadnìlého hinduismu, aby ukázali, e èlovìk tu
musel být od dávnovìku, jak to
poadují vìky cyklického pøevtìlování podle hinduistické
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víry (pravým hinduistùm mùe být takové zdùvodòování ukradené, nebo
pro nì je materiální svìt pouhou pøedstavou9). Cremovi a Thompsonovi nezáleí na milionech let, jen na tom, zda tu byl èlovìk. Shodnout se s nimi
mùeme v tom, e èlovìk tu byl prakticky od poèátku, nikoli vak v tìch
milionech let. Cremo a Thompson pracovali opravdu dùkladnì - jejich práce
mìla 914 stran.
Lidské zkamenìliny se také naly, celé stovky, ale pøevánì ve vrstvách
pocházejících podle vìtiny kreacionistù z období po potopì (napø. pohøbené v jeskyních z popotopní doby ledové, viz kap. 16). Pøesto se - minimálnì
v jednom pøípadì - naly lidské kosti ve starí vrstvì.10 Nanetìstí nedostateèná dokumentace spojená s jejich pøemístìním znemoòuje vylouèení pøípadného pohøbu do hlubí vrstvy, i kdy tomu nic nenasvìdèuje.
Pøi zkoumání, zda to, co bylo nalezeno v tée vrstvì, také skuteènì ilo
ve stejné dobì, hledají paleontologové na zkamenìlinách pokození, které
by se dalo pokládat za stopu umìlého pøemístìní a mohlo tak zpochybnit
spoleèný ivot nebo zánik. Po høíchu se k tomuto vysvìtlení (umìlý zásah
nebo prolínání vrstev) utíkají prakticky vdy, kdy narazí na nález, který
do své vrstvy podle jejich názoru nepatøí.
Existuje nìjaké obecné pravidlo?
Pøestoe jednotlivé vrstvy nereprezentují rùzná èasová období historie
Zemì, jak si èasto lidé myslí, mùeme vysledovat urèité principy. Napøíklad
nepohyblivé organismy sídlící na moøském dnì velice èasto nacházíme ve
spodnìjích vrstvách, a to vdy víc organismù pohromadì. Naopak - fosilie
suchozemských obratlovcù se vyskytují v horních vrstvách. Zvame následující faktory:
Fosilie obratlovcù se vyskytují velmi zøídka ve srovnání se zkamenìlinami bezobratlých moøských ivoèichù (nemajících páteø). Obrovské mnoství
nalezených zkamenìlin tvoøí právì bezobratlé moøské organismy a rostlinný
materiál ve formì uhlí èi ropy. Jak u bylo øeèeno, zkamenìliny obratlovcù se
vyskytují vzácnì; lidské fosilie jetì vzácnìji.11
Øeknìme, e v dobì potopy bylo na Zemi deset milionù lidí.12 Kdyby se
jejich tìla zachovala a byla pravidelnì uloena do 700 milionù kilometrù
krychlových horniny (co je objem vrstev obsahujících zkamenìliny), pøipadl by jeden èlovìk na 70 krychlových kilometrù horniny. Bude tedy pomìrnì
nesnadné najít vùbec nìjakou lidskou fosilii.
Celosvìtová potopa zaèala tím, e se provalily prameny obrovské pro-
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pastné tùnì. Je logické, e nejprve byly pohøbeny moøské organismy sídlící
na moøském dnì (mnohé z nich byly nepohyblivé nebo byly pohyblivé pouze
èásteènì). Navíc se vyskytovaly ve velikém mnoství a byly dosti odolné (napø.
korýi).13 Kdy se vody vylily, aby zatopily zemi, suchozemská zvíøata pohøbily jako poslední.14 Kdy byly pøívalem zatlaèeny do horniny vodní rostliny, následovala vegetace rostoucí v bainách a poslední pøily na øadu rostliny suchozemské.
Suchozemtí tvorové se mohli pohybovat (zvlátì ptáci), take prchali
do výe poloených oblastí. Díky tomu je voda dostihla mnohem pozdìji.
Lidé se do poslední chvíle mohli dret vorù nebo klád. Po smrti se jejich tìla
nadmula a plula na hladinì. Brzy se stala potravou pro ryby. Proto se pozùstatky lidí témìø nezachovaly a lidské fosilie z dob potopy jsou velmi vzácné.
Pohyblivìjí a inteligentnìjí zvíøata pøeila nejdéle a byla pohøbena
poslední, proto jejich pozùstatky byly více vystaveny erozi ustupujícími vodami potopy a jejím následkùm. Byly proto prakticky témìø vechny znièeny.
Rozdíl v inteligenci by mohl vysvìtlit skuteènost, e dnes nacházíme fosilie
dinosaurù v jiných vrstvách ne zkamenìliny napø. dobytka.15
Jiným èinitelem je tøídící úèinek vody. Uhelné loisko v Yallournu
v Austrálii obsahuje skoro pùl metru tlustou vrstvu tvoøenou z 50% pylem.
Jediný zpùsob, jak se pyl mohl nahromadit v takové vrstvì, je naplavení
vodou pøi katastrofì obrovských rozmìrù, která spláchla rostliny z rozsáhlé
oblasti a uloila je na dno Yalournské pánve.
Kdy procházíme jednotlivé geologické vrstvy, mùeme vypozorovat
zajímavé pravidlo - smìrem vzhùru velikost fosilií roste (keble v niích
vrstvách jsou mení ne keble nad nimi). Proè by se organismy vyvíjely
smìrem k vìtím a vìtím? Dnes ijící formy ivoèichù, které známe také ze
zkamenìlin, jsou mení ne jejich zkamenìlí pøedci. I zde se nabízí vysvìtlení, e by mohlo jít o tøídící úèinek vody.16
Doporuèujeme Woodmorappùv elaborát, který se zevrubnì zabývá fosilními nálezy hlavonocù (do této skupiny ivoèichù patøí napøíklad chobotnice a kalmaøi) a tím, jak zapadají do pøedstavy stvoøení a potopy.17
Existují faktory, které by mohly vysvìtlit principy vypozorované ve fosilních nálezech, vèetnì absence lidských fosilií v horninách z doby potopy.
Vìtina nálezù zkamenìlin nepøedstavuje historii ivota na zemi, ale spíe
poøadí ukládání pozùstatkù bìhem potopy. Od globální potopy bychom jistì
oèekávali jisté systematické uloení zkamenìlin, i kdy nikoli naprosto dùsledné. A to je pøesnì to, co dnes v geologických vrstvách nacházíme.
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S rekonstrukcí dìjinných událostí jsou vdycky problémy - zejména s tìmi,
které se nièím nepodobají souèasnosti. Takovou událostí je i potopa.18 Je pro
nás obtíné pøedstavit si pøesné poøadí událostí pøi potopì, jak voda vymílala
a poté ukládala rùzné materiály, z nich vznikaly zkamenìliny. Je docela
moné, e v budoucnu nìjaký prùbojný kreacionistický vìdec pøijde s modelem potopy, který plnì vysvìtlí nálezy zkamenìlin a poøadí jednotlivých vrstev hornin.
Z tohoto hlediska stojí za zmínku Woodmorappùv model TAB (Tectonically Associated Biological).19 Dr. Tasman Walker navrhl model potopy, který rovnì pøijatelnì vysvìtluje mnohá výe zmiòovaná fakta.20 Model prudkého pohybu tektonických desek doktorù Austina a Baumgardnera (s kolektivem) také není nezajímavý z hlediska rozloení zkamenìlin (viz kap. 11).
Pracuje se na dalích modelech, které mohou vysvìtlit dosavadní nálezy.21
Nelze pochybovat, e evolucionistický pohled na historii Zemì je chybný a e nálezy v horninách a zkamenìlinách (vèetnì uloení lidských fosilií)
dávají mnohem lepí smysl ve svìtle biblického svìdectví - o stvoøení, pádu
èlovìka a potopì.
Kdy Bùh vyslovil svùj soud nad svìtem, øekl: Èlovìka, kterého jsem
stvoøil, smetu z povrchu zemì (Gen 6,7). Není nedostatek pøedpotopních
lidských fosilií také naplnìním tohoto soudu?!
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