Kapitola 18

Jak vznikly
vechny rùzné rasy?
Co je rasa? Jak vznikly rùzné barvy kùe? Jaké jsou následky falených názorù o rase? Jsou èerní lidé výsledkem prokletí Cháma?

P

odle Bible jsou dnes vichni lidé na zemi potomky Noeho a jeho eny,
jeho tøech synù a jejich en, a pøed nimi Adama a Evy (Gen 1-11).
Existuje vak mnoho rùzných skupin èasto nazývaných rasy se zdánlivì velmi rozdílnými rysy. Nejviditelnìjí z nich je barva pleti. Mnoho lidí
v tom vidí dùvod k pochybnostem o historické výpovìdi Bible. Vìøí, e rùzné
skupiny mohly povstat pouze oddìleným vývojem v prùbìhu desítek tisíciletí. Nicménì, jak uvidíme, z biologických dùkazù nic takového nevyplývá.
Bible nám øíká, e obyvatelstvo, které pocházelo z rodiny Noeho, mìlo
spoleènou øeè, a protoe ilo na jednom místì, neuposlechlo vlastnì Boí
pøikázání naplnit zemi (Gen 9,1; 11,4). Bùh zmátl jejich jazyk a tím rozdìlil
obyvatelstvo do meních skupin, které se rozíøily po zemi (Gen 11,8-9).
Moderní genetika ukazuje, jak se mohou po takovém rozdìlení obyvatelstva
vyvinout rozdíly v barvì kùe ji za nìkolik generací. Existují pøesvìdèivé
dùkazy, e rùzné skupiny lidí, které existují dnes, nebyly oddìleny po velmi
dlouhá období.1
Co je rasa?
Ve skuteènosti existuje jediná rasa  lidská. Bible nás uèí, e Bùh stvoøil z jedné krve vechno lidstvo (Sk 17,26). Písmo rozliuje lidi podle kmenových a národních uskupení, ne podle barvy pleti nebo tìlesných rysù. Samozøejmì jsou skupiny lidí, které mají jisté spoleèné rysy, jimi se odliují od
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jiných skupin (napø. barvu pleti). My je radìji nazýváme skupinami ne
rasami, abychom se vyhnuli evoluèním konotacím spojovaným se slovem
rasa.
Vechny národy se mohou navzájem plodnì køíit. To ukazuje, e biologické rozdíly mezi rasami nejsou velké. Ve skuteènosti rozdíly v DNA jsou
nepatrné. DNA jakýchkoli dvou lidí na svìtì by se typicky liily pouze v 0.2 %.2
Z toho pouze 6 % má souvislost s rasovou kategorií; zbytek je variace v rámci
rasy.
Antropologové obecnì klasifikují lidi do malého poètu hlavních plemen,
jako je bìloské (evropské nebo bílé),3 mongoloidní (které zahrnuje Èíòany, Inuity nebo Eskymáky, a pùvodní Amerièany), negroidní (èerní Afrièané)
a australoidní (australtí domorodci). V rámci kadé klasifikace mùe být
mnoho rùzných podskupin.
Témìø vichni evolucionisté by nyní øekli, e rùzné skupiny lidí nemìly
oddìlené poèátky. To jest, rozdílné skupiny lidí se nevyvíjely kadá z jiné
skupiny zvíøat.

Lidská DNA (3 000 000 000 párù)

Tato genetická jednota znamená napøíklad, e bílí Amerièané,
i kdy jsou viditelnì velmi vzdáleni èerným Amerièanùm ve
fenotypu, mohou nìkdy mít tkáò více podobnou jim
ne jiní èerní Amerièané.2

V rámci etnické skupiny
(napø. Kantonci)
Mezi etnickými a jazykovými
skupinami v rámci rasy
(napø. Kantonci a Japonci)
Mezi rasami
(napø. Asijci a Kavkazané)

mezi jednotlivci
Promìnlivost v DNA mezi jednotlivci ukazuje, e rasové rozdílnosti jsou zanedbatelné
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Take by souhlasili s biblickým kreacionistou, e vechny skupiny lidí
pocházejí ze stejné pùvodní populace. Samozøejmì vìøí, e takové skupiny,
jako jsou australtí domorodci a Èíòané, ily nìkolik desítek tisíc let oddìlenì. Vìtina lidí vìøí, e mezi skupinami jsou tak obrovské rozdíly, e muselo
ubìhnout mnoho let, aby se tyto rozdíly vyvinuly.
Mnoho lidí se toti domnívá, e viditelné rozdíly vznikají z toho, e
nìkteøí lidé mají jedineèné rysy ve své dìdièné výbavì, kterou ostatní postrádají. Toto je pochopitelná, ale nesprávná mylenka. Podívejme se napøíklad
na barvu pleti. Protoe rùzné skupiny lidí mají lutou, èervenou, èernou, bílou a hnìdou ple, je nasnadì domnìnka, e musí existovat mnoho rùzných koních pigmentù nebo barviv. A jeliko rùzné chemické látky
barviv by znamenaly rùzný genetický recept nebo kód v dìdièném vzoru
kadé skupiny lidí, vyvstává skuteèný problém. Jak by se mohly vechny tyto
rozdíly vyvinout bìhem krátké doby?
My vichni vak máme ve své pokoce stejné pigmentové barvivo  melanin. Je to tmavì hnìdý pigment, který vzniká v rùzném mnoství ve zvlátních buòkách v naí kùi. Kdybychom nemìli ádný (tak jako lidé, kterým
øíkáme albíni, kteøí dìdí mutací zpùsobený defekt, a kteøí nemohou produkovat melanin), mìli bychom velmi bílou nebo rùovou pokoku. Máme-li trochu melaninu, jsme bílí Evropané. Kdyby nae kùe vytváøela hodnì melaninu, byli bychom velmi tmaví èernoi. A v tomto rozmezí jsou samozøejmì
vechny odstíny hnìdé. Dalí významné koní pigmenty nejsou.4
Ve struènosti, podle souèasného stavu poznání je skuteènì dùleitým
faktorem v urèování barvy kùe melanin a jeho vyprodukované mnoství.
Toté platí analogicky nejen pro barvu kùe. A se podíváme obecnì na
jakýkoliv rys, ádná skupina lidí nemá nic, co by bylo podstatnì odliné od
veho, co je vlastní jakákoliv jiné skupinì. Napøíklad asijské neboli mandlové
oko se lií od typicky bìloského oka v tom, e v jeho okolí je více tuku (viz
obrázek 1). Rozdíl tedy není
kvalitativní, ale pouze kvantitativní.
tuková
vrstva
Co dìlá melanin? Chrání
kùi pøed pokozením ultrafialovými paprsky ze Slunce.
Jestlie máte pøíli málo melaninu ve velmi sluneèném
Obr. 1: Oko Kavkazana a Asijce
prostøedí, snadno se spálíte a
se lií tukovým poltáøem
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dostanete rakovinu kùe. Pokud máte hodnì melaninu, a ijete v zemi, kde
je málo sluneèního záøení, bude pro vás tìí získat dostatek vitamínu D
(nae tìlo toti potøebuje sluneèní záøení pro tvorbu vitamínu D). Nedostatek vitamínu D mùe zpùsobit kostní poruchu, jako je køivice.
Také si musíme být vìdomi, e se nerodíme s geneticky daným mnostvím melaninu. Spíe máme geneticky daný potenciál produkovat jisté mnoství, a to mnoství roste v závislosti na sluneèním svìtle. Napøíklad jste si
jistì vimli, e kdy bìloi (kteøí v zimì tráví èas uvnitø) vyrazí zaèátkem léta
na plá, jsou vichni víceménì stejnì vybledlí. Jak léto postupuje, nìkteøí
ztmavnou mnohem více ne ostatní.
Jak to, e tolik barev kùe vzniknout bìhem krátké doby? Nezapomeòte,
e kdykoliv mluvíme o rùzných barvách, myslíme tím rùzné odstíny jedné
barvy, melaninu.
Jestlie si èlovìk z velmi tmavé skupiny lidí vezme nìkoho z velmi svìtlé
skupiny lidí, jejich potomci (nazývaní mulati) jsou støednì hnìdí. Dlouho se
ví, e kdy se mulati vezmou, tak jejich potomstvo mùe mít témìø jakoukoliv barvu od velmi tmavé po velmi svìtlou. Pochopení této vìci nám napovídá, jak zodpovìdìt nai otázku, ale nejdøíve se musíme seznámit alespoò se
základními principy dìdiènosti.
Dìdiènost
Kadý z nás nosí ve svém tìle informace, které nás popisují stejnì, jako
plán a technické údaje popisují dokonèenou budovu. Neurèují pouze to, e
budeme lidskými bytostmi a ne zelím nebo krokodýly, ale také to, zda budeme mít modré oèi, krátký nos, dlouhé nohy atd. Kdy spermie oplodí vajíèko,
vekeré informace, které urèují, jak bude èlovìk zformován (kdy ignorujeme takové vnìjí faktory jako cvièení a dieta) jsou ji pøítomny. Vìtina tìchto informací je v kódované formì v naí DNA.5 Abychom vysvìtlili kódování,
pøedstavte si kus provázku s korálky, který nese zprávu v Morseovì kódu.
Kus provázku s pouitím jednoduchého sledu tøí krátkých korálkù, tøí
dlouhých a opìt tøí krátkých korálkù (které pøedstavují teèky a èárky Morseova kódu) a mezer mezi nimi mùe nést stejnou informaci, jako slovo po-
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moc napsané na papíru. Celá Bible by mohla být takto napsána Morseovým
kódem na dosti dlouhém kusu provázku.
Podobnì vzor èlovìka je zapsán v kódu, který je pøenáen na velmi dlouhých chemických provázcích DNA. Toto je daleko nejefektivnìjí známý systém uchování informací, který ohromnì pøesahuje jakoukoliv pøedvídatelnou poèítaèovou technologii.6 Tyto informace jsou kopírovány (a promíchávány) z generace na generaci, kdy se lidé rozmnoují.
Slovo gen oznaèuje malou èást tìchto informací, která pøedstavuje
instrukci napø. pro pouze jeden typ enzymu.7 Mùeme mu jednodue rozumìt jako èásti  zprávy provázku , který obsahuje pouze jednu specifikaci.
Napøíklad existuje gen, který nese instrukce pro tvorbu hemoglobinu,
pøenáejícího kyslík v èervených krvinkách. Jestlie byl tento gen pokozen
mutací (tak jako vznikají chyby v kopírování pøi reprodukci), instrukce budou chybné, take èasto vytvoøí pokozenou formu hemoglobinu, pokud ji
vùbec vytvoøí. (Nemoci jako jsou srpkovitá anémie a støedomoøská anémie
vznikají právì z takových chyb).
Máme-li tedy vajíèko, které bylo právì oplozeno  odkud pochází vekeré jeho informace, geny? Polovina pochází od otce (pøenáena ve spermii),
druhá polovina od matky (pøenáena ve vajíèku).
Geny existují v párech, take napøíklad u hemoglobinu máme dvì sady
kódu (instrukcí) pro výrobu hemoglobinu, jedna pochází od matky a jedna
od otce.
Toto je velmi uiteèná ochrana, protoe jestlie zdìdíte pokozený gen
od jednoho rodièe, který by buòky programoval k výrobì vadného hemoglobinu, stále mùete jetì získat normální gen od druhého rodièe, který bude
pokraèovat v pøedávání správných instrukcí. Tedy jenom polovina hemoglobinu ve vaem tìle bude vadná. (Ve skuteènosti kadý z nás nosí v sobì
stovky genetických chyb zdìdìných od jednoho nebo druhého z rodièù, které jsou uiteènì pøekryty shodným normálním genem od druhého z rodièù
 viz kapitola 8 o Kainovì enì).
Barva pleti
Víme, e barva pleti je urèována více ne jedním párem genù. Pro zjednoduení pøedpokládejme, e jsou pouze dva,8 umístìné v chromozomech
na pozicích A a B. Jedna forma genu, M, pøedstavuje instrukci k velké
produkci melaninu, zatímco druhá forma genu,9 m, pøedepisuje pouze malou
produkci melaninu. V pozici A bychom mohli mít pár MAMA, MAmA nebo
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od otce od matky

PRODUKUJ HODNÌ
MELANINU

PRODUKUJ HODNÌ
MELANINU

PRODUKUJ HODNÌ
MELANINU

PRODUKUJ HODNÌ
MELANINU

Obr. 2: Èerná kombinace genù

mAmA10, který by instruoval koní buòky, aby vytvoøily velké, støední nebo
malé mnoství melaninu. Podobnì
v pozici B bychom mohli mít genové
páry MBMB, MBmB nebo mBmB, které dávají instrukce buòkám, aby vytvoøily
mnoho, støednì nebo málo melaninu.
Tedy velmi tmaví lidé mohou mít napøíklad kombinaci MAMAMBMB (viz obrázek
2). Protoe jak spermie, tak vajíèka takových lidí by mohly být pouze MAMB
(nezapomeòte, e pouze jeden z kadého páru A nebo B jde do kadé spermie
nebo vajíèka), mohli by zplodit pouze
dìti s pøesnì stejnou kombinací genù,
jakou mají oni sami. Take vechny dìti
by byly velmi tmavé. Podobnì velmi svìt-

od otce od matky
PRODUKUJ MÁLO
MELANINU

PRODUKUJ MÁLO
MELANINU

PRODUKUJ HODNÌ
MELANINU

PRODUKUJ MÁLO
MELANINU

PRODUKUJ MÁLO
MELANINU

PRODUKUJ MÁLO
MELANINU

PRODUKUJ HODNÌ
MELANINU

PRODUKUJ MÁLO
MELANINU

Obr. 3: Bílá kombinace genù

Obr. 4: Hnìdá kombinace genù
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lí lidé s kombinací mAmAmBmB by mohli mít spolu pouze dìti shodné barvy
(viz obrázek 3).
Podívejme se na kombinace, které by vznikly z rodièù, kteøí jsou typem
lidí s hnìdou kùí nazývaní mulati, neboli MAmAMBmB (napøíklad potomstvo
ze spojení MAMAMBMB a mAmAmBmB; viz obrázek 4).
Mùeme to znázornit diagramem nazývaným tabulka kombinací (viz
obrázek 9 v pøíloze). Levá strana ukazuje ètyøi rùzné kombinace genù moné ve spermatu otce a horní strana ukazuje kombinace moné ve vajíèkách
matky (nezapomeòte, e rodiè mùe pøedat pouze jeden z kadého páru genù
do kadé spermie nebo vajíèka). Umístíme konkrétní kombinaci genu spermie a jedeme pøes øadu do sloupce pod konkrétní kombinaci genu vajíèka
(jako kdybychom hledali místo na mapì ulic). Prùseèík nám dává genetickou
výbavu potomstva z konkrétního spojení spermie a vajíèka. Napøíklad, spermie MAmB a vajíèko mAMB by vytvoøily dítì MAmAMBmB, úplnì stejné jako
rodièe. Ostatní monosti znamenají, e pìt úrovní melaninu (odstínù barvy)
mùe vytvoøit rùzné potomstvo z takového manelství mulatù, jak je zhruba
naznaèeno úrovní stínování v diagramu. Kdyby byly zapojeny tøi páry genù,
mohlo by vzniknout sedm moných úrovní melaninu.
Tedy rozmezí barev od velmi svìtlé do velmi tmavé mùe vzniknout
tøeba i v jediné generaci, kde na poèátku stáli støednì hnìdí rodièe.
Jestlie manelé se shodnou kombinací MAMAMBMB, kteøí jsou èistì
èerní (ve smyslu, e nemají vùbec ádné geny pro svìtlost) budou ít v prostøedí, kde jejich potomstvo nenajde partnery svìtlejí barvy, potom vichni
jejich potomci budou èerní  výsledkem by byla èistá èerná linie.
Jestlie by si bílí lidé (mAmAmBmB) brali pouze jiné bìlochy a odstìhovali se do místa, kde by si jejich potomstvo nemohlo vzít tmaví lidi, výsledkem by byla èistá (ve stejném smyslu) bílá linie  ztratili by geny potøebné
k vytvoøení velkého mnoství melaninu a k tomu, aby byli tmaví.
Je tedy jednodue moné, abychom u dvou støednì hnìdých rodièù získali nejenom vechny barvy, ale také skupiny lidí se stabilními odstíny
barvy kùe.
A co skupiny lidí, které jsou trvale støednì hnìdé, jako máme dnes? To
lze opìt snadno vysvìtlit. Jestlie ti, kteøí mají geny MAMAmBmB nebo mAmAMBMB, si nebudou brát lidi z jiné skupiny, budou mít pouze støednì hnìdé
potomky  tak jak je tomu na obrázku 4 (mùete na to pøijít, kdy si sami
vytvoøíte svou vlastní tabulku kombinací).
Pokud by se jedna z tìchto linií mìla køíit znovu s tou druhou, proces
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by se obrátil. Za krátkou dobu by
jejich potomci mìli celou øadu barev, èasto v jedné rodinì. Obrázek 5
ukazuje takzvaná nejúasnìjí dvojèata Británie. Jedno má docela svìtlou ple, zatímco druhé je zøetelnì
tmavìjí.
Samozøejmì, e to není pøekvapení, kdy si provedete cvièení na
papíru podle toho, co jsme si øekli
(nápovìda, pokud si to chcete sami
zkusit: matka nemùe být M AMAMBMB. Dvojèata ovem nejsou
identická dvojèata, která vzniknou ze
stejného vajíèka  tj. jednovajeèná).
Obr. 5: Nejpozoruhodnìjí dvojèata
Pokud by si vichni lidé na
v Británii
zemi brali svobodnì kohokoliv a
potom se náhodnì rozdìlili do skupin, které by se uzavøely, objevila by se
celá nová sada genových kombinací. Je moné mít mandlové oèi a èernou
kùi, modré oèi a èerné silnì kudrnaté vlasy atd. Samozøejmì musíme mít na
pamìti, e zpùsob, kterým se geny projevují, je mnohem komplexnìjí ne
tento zjednoduený obraz. Napøíklad nìkdy jsou jisté geny navzájem spojené. Nicménì na základním principu se nic nemìní.
I dnes èasto vidíme u konkrétní skupiny lidí rys, který je normálnì spojován s jinou skupinou lidí. Napøíklad mùete obèas vidìt Evropana s irokým
plochým nosem nebo Èíòana s velmi bledou kùí nebo bìloskýma oèima.
Vìtina vìdcù nyní souhlasí s tím, e pro moderní lidi rasa má malý nebo
ádný biologický význam. Zároveò je to silný argument proti názoru, e skupiny lidí se vyvíjely oddìlenì po dlouhá období.
Co se skuteènì stalo?
Nyní mùeme zrekonstruovat skuteènou historii skupin lidí s pouitím:
 informací, které nám dal Stvoøitel sám v knize Genesis
 úvodních informací, zmínìných výe
 jisté úvahy o vlivu ivotního prostøedí
První stvoøený èlovìk, Adam, ze kterého pochází vichni ostatní lidé, byl
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stvoøen s nejlepí monou kombinací genù  napøíklad pro barvu kùe. Dlouhou dobu po stvoøení celosvìtová potopa znièila vechny lidi s výjimkou
èlovìka, který se jmenoval Noe, jeho eny, jeho tøí synù a jejich en. Tato
potopa velmi zmìnila ivotní prostøedí. Poté Bùh pøikázal tìm, kteøí pøeili,
aby se mnoili a naplnili zemi (Gen 9,1). Asi o sto let pozdìji se lidé rozhodli
neposlouchat Boha a pokraèovat ve spoleèné stavbì velkého mìsta s vìí,
ústøedního místa náboenského uctívání.
Z Genesis 11 se dovídáme, e do této doby existoval pouze jeden jazyk.
Bùh odsoudil neposlunost lidí tím, e jim dal rùzné jazyky, aby nemohli
spolupracovat proti Bohu. Zmatek donutil lidi, aby se rozptýlili po zemi, tak
jak Bùh zamýlel.
Take vechny skupiny lidí  èerní Afrièani, Indoevropané, Mongolové a
jiní  vznikly a po Babylónu.
Noe a jeho rodina mohli pravdìpodobnì být støednì hnìdí s geny jak
pro tmavou, tak pro svìtlou kùi. Støední barva pleti by se zdála být obecnì
nejvhodnìjí (dost tmavá, aby ochránila pøed rakovinou kùe, pøitom dostateènì svìtlá, aby umonila tvorbu vitamínu D). Jeliko Adam a Eva mìli vekeré faktory pro barvu kùe, pravdìpodobnì byli také støednì hnìdí,
s hnìdýma oèima a hnìdými (nebo èernými) vlasy. Ve skuteènosti je vìtina
dnení svìtové populace stále støednì hnìdá.
Po potopì, nìkolik století pøed Babylónem, byl pouze jeden jazyk a
jedna kulturní skupina. V rámci této skupiny tedy neexistovaly pøekáky pro
manelství. To mìlo tendenci udrovat barvu kùe populace mimo extrémy.
Velmi tmavá i velmi svìtlá kùe se samozøejmì objevovala, ale lidé, kteøí
inklinovali tìmito smìry, si mohli svobodnì vzít nìkoho svìtlejího nebo
tmavího ne byli sami, a to zajistilo, e prùmìrná barva zùstala zhruba stejná.
Toté platilo i o jiných charakteristických znacích ne barva kùe. Za
tìchto okolností by se vak odliné rozdíly ve vzhledu nikdy neobjevily. Abychom získali oddìlené linie, bylo by potøeba rozdìlit velkou mnoící se skupinu do meních skupin, to jest zabránit vzájemnému køíení mezi skupinami. To platí jak pro zvíøata, tak pro lidské populace, jak ví kadý biolog.
Dopady Babylónu
Pøesnì toto se stalo v Babylónu. Jakmile vznikly odliné jazyky, vznikly
okamitì bariéry. Nejenom to, e si lidé nevyhledávali partnery, kterým nerozumìli, ale celé skupiny, které mluvily stejným jazykem, tìko navazovaly
vztah dùvìry s nìkým, kdo jím nemluvil. Z tohoto dùvodu se skupiny stìho-
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valy a byly nuceny vzdalovat se jedna od druhé do rùzných prostøedí. Toto je
samozøejmì to, co Bùh zamýlel.
Je nepravdìpodobné, e by mìla kadá malá skupina celou irokou kálu barev kùe, jako ta pùvodní, vìtí skupina. Jedna skupina mìla v prùmìru
více tmavích genù, zatímco jiná mohla mít více svìtlých genù. Toté se vyskytovalo i u jiných znakù: tvar nosu, tvar oèí atd. A jeliko uzavírali sòatky
pouze v rámci své vlastní jazykové skupiny, tyto rozdíly se nezprùmìrovaly
tak jako pøedtím.
Jak se tyto skupiny stìhovaly z Babylónu, setkávaly se s novými a rùznými podnebnými pásmy. To také ovlivnilo rovnováhu zdìdìných faktorù
v populaci. Nicménì, dopady ivotního prostøedí nejsou zdaleka tak dùleité
jako pùvodní genetická skladba kadé skupiny.
Tak napøíklad pouvaujme o skupinì lidí, kteøí se pøestìhovali do chladné oblasti s malým sluneèním svitem. Zde by èlenové s tmavou kùí nebyli
schopni vytvoøit dostatek vitamínu D, a tak by byli ménì zdraví a mìli ménì
dìtí. Za èas by tedy èlenové se svìtlou kùí zaèali pøevaovat. Jestlie nìkolik
rùzných skupin odelo do takové oblasti a jestlie jedna skupina nosila ménì
genù pro svìtlost, mohla tato skupina za èas vymøít. Take pøirozený výbìr
rozvíjí znaky, které ji existují, ale nevytváøí nové.
Je zajímavé, e evroptí neandrtálci, kteøí vyhynuli, ale jsou povaováni
za skuteèné lidi, mìli nedostatek vitamínu D, co je dokázáno tím, e mnoho
jejich kostí bylo pokøivených. Ve skuteènosti právì toto, plus zaujatost pro
evoluci zpùsobily, e byli po dlouhou dobu klasifikováni jako lidoopi. Je tedy
docela pøijatelné, e to byli lidé s tmavou kùí, kteøí se pøestìhovali do prostøedí, pro které nemìli vhodné geny barvy kùe. Vimnìte si prosím znovu,
e tento pøirozený výbìr, jak se mu øíká, nevytváøí barvy kùe, ale pùsobí na
stvoøenou schopnost vytváøet koní pigment, která ji existuje.
Naopak lidé se svìtlou kùí by mohli ve velmi sluneèných oblastech
lehce dostat koní rakovinu. Proto by lidé s tmavou pletí v tìchto oblastech
daleko snáze pøeili a pøevládli.
Take vidíme, e tlak prostøedí mùe (a) ovlivnit rovnováhu genù ve
skupinì a (b) dokonce eliminovat celé skupiny. Proto tìlesné znaky lidí do
velké míry odpovídají prostøedí, kde ijí (napø. Seveøané mají bledou kùi,
lidé ijící v rovníkovém pásmu tmavou).
Ale toto neplatí vdycky. Inuité (Eskymáci) mají hnìdou kùi, pøestoe
ijí v oblastech, kde není mnoho svìtla. Pravdìpodobnì mají genetickou
výbavu MAMAmBmB, která nebyla schopna vytvoøit svìtlejí kùi. Na druhé
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stranì pùvodní obyvatelé Jiní Ameriky, kteøí ijí na rovníku, nemají èernou
kùi. Tyto pøíklady potvrzují, e pøirozený výbìr nevytváøí nové informace 
jestlie genetická výbava skupiny lidí neumoòuje ádoucí variaci barvy, pøirozený výbìr ádnou takovou variaci vytvoøit neumí.
Pygmejové ijí v horké oblasti, ale ve své husté dungli zøídka zaívají
silný sluneèní svit. Pøesto mají tmavou kùi. Pygmejové mohou být dobrým
pøíkladem dalího faktoru, který ovlivnil rasovou historii èlovìka: diskriminace.
Lidé odliující se od normy (napø. velmi svìtlý èlovìk ve skupinì tmavých lidí) byli historicky povaováni za abnormální a byli skupinou odmítáni. Takový èlovìk si tedy tìko nael manelského partnera. Toto tedy dále
eliminovalo svìtlé geny ve skupinì tmavých lidí a naopak. Tímto zpùsobem
skupiny mìly tendenci rasovì se oèiovat.
Zároveò v nìkterých pøípadech rozmnoování v rámci malé skupiny mùe
zvýraznit spoleèný neobvyklý rys, který by byl jinak odstranìn køíením mimo
skupinu. V Africe existuje kmen, jeho vichni èlenové mají úplnì zdeformované nohy následkem takového rozmnoování.
Vrame se k Pygmejùm. Pokud by byli lidé vlastnící geny malého vzrùstu diskriminováni, jejich malá skupinka mohla hledat útoèitì v hlubokém
pralese. Tím, e se brali pouze navzájem, si zajistili pygmejskou rasu. Skuteènost, e kmeny Pygmejù nemají vlastní øeè, ale mluví dialekty sousedních
nepygmejských kmenù, tomu silnì nasvìdèuje.
Dopady volby
Jisté genetické charakteristické znaky moná ovlivnily skupiny lidí, aby
se vìdomì (nebo polovìdomì) rozhodli, pokud jde o prostøedí, kam se stìhovali. Napøíklad lidé s geny pro silnìjí, izolující vrstvu tuku pod kùí mìli
tendenci opoutìt oblasti, ve kterých jim bylo nepohodlnì horko.
Spoleèné vzpomínky
Dùkazy pro biblický popis lidských poèátkù jsou nejsou jen biologické a
genetické povahy. Jeliko vechny národy vzely z rodiny Noeho pøed relativnì krátkou dobou, lze oèekávat, e nalezneme vzpomínky na katastrofickou potopu v pøíbìzích a legendách mnoha skupin lidí. Je moné, e tento
pøíbìh nalezneme zkreslený v dùsledku èasu a pøevyprávìní. A skuteènì,
drtivá vìtina kultur zná pøíbìhy, které vyprávìjí o povodni, je znièila celý
svìt. Èasto tyto popisy mají pøekvapivé paralely k pravdivému, pùvodnímu
popisu (jako je: osm lidí zachránìno na lodi, vyslání ptákù, duha a dalí).
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Závìr
Usuzujeme tedy, e rozptýlení z Babylóna rozdìlilo velkou mnoící se
skupinu do malých mnoících se skupin. To zajistilo, e výsledné skupiny
mìly odliné skladby genù pro rùzné tìlesné rysy. Díky samotnému rozptýlení se za krátkou dobu udrely v nìkterých skupinách trvalé odlinosti, kterým souhrnnì øíkáme rasy. Selektivní tlak prostøedí dále modifikoval existující kombinace genù, tak aby tìlesné charakteristické znaky kadé skupiny
odpovídaly jejímu prostøedí.
ádná evoluce genù od jednoduchých ke komplexním nenastala, nebo
tyto geny vdy existovaly. Dominantní rysy rùzných skupin lidí jsou výsledkem rùzných kombinací ji existujících stvoøených genù plus nìkterých malých degenerativních zmìn vzniklých mutací (náhodné zmìny, které mohou
být zdìdìny). Pùvodnì stvoøené (genetické) informace byly buï pøeskupeny
nebo degenerovaly, ale nic k nim nebylo pøidáno.
Následky nesprávných názorù na pùvod ras
 Odmítnutí evangelia
Pøesnost historických detailù Genesis je klíèová pro dùvìryhodnost Bible a celého poselství evangelia.11 Protoe lidé vìøí, e u skupin lidí dolo
k vývoji odliných rysù a e nemohly vechny vzejít z Noeho rodiny (co je
v rozporu s Biblí), dolo k oslabení víry v evangelium Jeíe Krista.
 Rasismus
Jednou z nejuívanìjích omluv pro rasovou diskriminaci v moderní dobì
je víra, e skupiny lidí se vyvinuly oddìlenì. Rùzné skupiny jsou tedy domnìle v odliných stádiích vývoje, a tak nìkteré skupiny lidí jsou opodìné proti
jiným. Proto nejsou vichni lidé stejnì hodnotní. Tento zpùsob mylení inspiroval Hitlera v jeho snaze odstranit idy a Rómy a ustanovit vládnoucí rasu12.
Je smutné, e i nìkteøí køesané se nechali infikovat rasistickým smýlením
v dùsledku evolucionistické indoktrinace, e lidé jiné barvy jsou nií, protoe jsou blíe zvíøatùm. Tyto postoje jsou naprosto nebiblické (napø. Sk
17,26; Ko 3,11), aèkoliv biblické vere vytrené z kontextu jsou pøi pokusech
ospravedlnit rasistické pøedsudky zneuívány dost èasto (viz dodatek 1).
 Negativní dopad na misii
Rozíøení víry v evoluci oslabilo horlivost v hlásání evangelia lidem
v dalekých zemích. Pøedstava divoských, zpola vyvinutých národù z nìjakého
dùvodu nevyvolává stejnou misijní naléhavost jako pøedstava, e nai sourozenci, kteøí jsou nám èasovì a dìdiènì blízko, jetì neslyeli evangeli-
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um.13 I mnoho z nejlepích dneních misijních organizací bylo ovlivnìno,
èasto nevìdomky, touto hluboce zakoøenìnou evoluèní pøedstavou o vzniku
jiných národù a jejich náboenství.
Vechny kmeny a národy jsou potomky Noeho rodiny!
Bible jasnì ukazuje, e jakýkoliv novì objevený kmen nakonec pochází z Noeho. Není to skupina lidí, kteøí ve své kultuøe nikdy nemìli vyvinutou
technologii nebo znalost Boha. Naopak, jejich kultura (pocházející od Noeho) pramenila (a) ze znalostí Boha a (b) z technologie,
která pøinejmením staèila
Skutky 17,26
k postavení zaoceánské
lodì. List Øímanùm v 1. kapitole naznaèuje hlavní dùADAM A EVA
vod ztráty této technologie
1 Korintským 15,45
a kulturního úpadku (viz
Genesis 3,20
dodatek II). Je jím vìdomé
SYNOVÉ A
odmítnutí uctívání ivého
DCERY
Boha naimi pøedky.
Genesis 5,4
Z toho dùvodu první
NOE, SYNOVÉ
prioritou pøi pomáhání zaA MANELKY
ostalé skupinì lidí by neGenesis 9,17-16
mìlo být sekulární vzdìláváLIDSTVO KOLEM
ní a technická pomoc, ale
BABYLÓNSKÉ
v prvé a hlavní øadì evangeVÌE
lium.
Genesis 11,8-9
Ve skuteènosti nejprimitivnìjí kmeny mají dosud ve svém folklóru a náboenství vzpomínku na
skuteènost, e jejich pøedkoRÙZNÉ NÁRODY/KULTURY
vé se odvrátili od ivého
Boha Stvoøitele. Don Richardson, misionáø Peace Child, ukázal, e misijní pøístup, který nebyl zaslepen evoluèní pøedpojatostí, a který hledal tuto spojitost a vyuíval jí, pøinesl
hojnou a poehnanou eò pøi mnoha pøíleitostech.14
Jeí Kristus, Boí usmíøení tváøí v tváø lidskému odmítnutí Stvoøitele,
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je jediná pravda, která mùe skuteènì osvobodit mue i eny kadé kultury,
technologie, lidské skupiny èi barvy pleti (J 8,32; 14,6).
Jsou èerní lidé výsledkem prokletí Cháma?
Pøedchozí diskuse jasnì ukazuje, e èerná barva napø. u Afrièanù je
jen jednou z konkrétních kombinací zdìdìných faktorù. To znamená, e tyto
faktory, aèkoliv ne ve stejné kombinaci, byly pùvodnì pøítomny v Adamovi a
Evì. Mylenka, e barva kùe èerných lidí je výsledkem prokletí Cháma a
jeho potomkù, nikde v Bibli není. Nebyl to také Chám, kdo byl proklet, ale
jeho syn Kenaan (Gen 9,18 a 25; 10,6). Kromì toho Kenaanovi potomci mìli
pravdìpodobnì støednì hnìdou kùi (Gen 10,15-19), ne èernou.
Nesprávné uèení o Chámovi bylo pouito k obhajobì otroctví a jiných
nebiblických rasistických praktik. Tradiènì se vìøí, e africké národy jsou
pøevánì chámitské, protoe se má za to, e Kúovci (Kú byl synem Cháma:
Gn 10:6) ili na území dnení Etiopie.
Genesis naznaèuje, e rozptýlení probíhalo pravdìpodobnì podél rodových linií a je moné, e Chámovi potomci byli v prùmìru tmaví ne øeknìme Jefetovi. Nicménì, mohlo to být klidnì i naopak.
Rachab, zmínìná v rodokmenu Jeíe u Matoue 1, byla Kenaanka. Jako
potomek Cháma si musela vzít Izraelitu. Protoe to byl svazek schválený
Bohem, je zøejmé, e konkrétní rasa, ze které pocházela, nebyla dùleitá.
Záleelo pouze na tom, zda dùvìøovala v pravého Boha Izraele. Rút, Moábka, také figuruje v genealogii Krista. Svou víru v pravého Boha projevila
jetì pøed manelstvím s Bóazem (Rút 1:16). Jediná manelství, pøed kterými
Bùh varuje, jsou manelství Boího lidu s nevìøícími.15
Lidé doby kamenné?
Archeologie ukazuje, e existovali lidé, kteøí ili v jeskyních a pouívali
jednoduché kamenné nástroje. Dodnes existují lidé, kteøí dìlají toté. Vidìli
jsme, e vichni lidé na zemi pocházejí z Noeho a jeho rodiny. Genesis naznaèuje, e pøed potopou existovala pøinejmením dostateèná technologie
k výrobì hudebních nástrojù, pro zemìdìlství, k výrobì kovových nástrojù,
k výstavbì mìst a k postavení veliké lodi schopné plavby na moøi. Po rozptýlení z Babylónu násilnosti vyvolané novými jazyky moná pøimìly nìkteré
skupiny, aby se rozíøily velmi rychle a naly si útoèitì, kde jen mohly.
V nìkterých pøípadech byly moná kamenné nástroje pouívány doèasnì, do té doby, ne se jejich osady plnì rozvinuly a ne nalezly a vyuívaly
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napøíklad loiska kovù. V jiných pøípadech si moná pùvodní odtìpená skupina s sebou nevzala potøebné znalosti. Zeptejte se dnes prùmìrné rodiny,
kolik z jejích èlenù, kdyby mìli zaèít znovu od nuly, by vìdìlo, jak najít,
vytìit a zpracovat kovy. Je zøejmé, e v mnoha skupinách nastala po Babylónu technologická (kulturní) degradace.
V nìkterých pøípadech moná pøispìlo drsné ivotní prostøedí. Australtí domorodci mají technologické a kulturní znalosti, které jsou nejvhodnìjí
s ohledem na jejich ivotní styl a potøebu pøeít v suché krajinì. Tyto znalosti zahrnují aerodynamické principy pouívané pøi výrobì bumerangù (z nich
nìkteré byly udìlány tak, aby se vrátily k tomu, kdo hází, zatímco jiné ne).
Nìkdy vidíme dùkazy degradace, které neumíme vysvìtlit, nicménì jsou
skuteèné. Napøíklad kdy Evropané pøijeli na Tasmánii, nali u domorodcù
jen nejprimitivnìjí technologii. Neumìli chytat ryby a obvykle nevyrábìli a
nenosili obleèení. Pøesto nedávné archeologické objevy naznaèují, e døívìjí generace mìly znalostí a vybavení podstatnì více.
Napøíklad, archeolog Rhys Jones vìøí, e v daleké minulosti tasmánských
domorodcù mìli tito lidé vybavení k seívání kùí do sloitých odìvù. To je
v rozporu s tím, e na poèátku 19. století nosili pouze kùe pøehozené pøes
rameno. Také se zdá, e v minulosti ve skuteènosti chytali a jedli ryby, ale
kdy pøijeli Evropané, tak to ji po dlouhou dobu nedìlali.16 Z tohoto vyvozujeme, e technologie není vdy udrena a rozvíjena, mùe být také ztracena nebo oputìna.
Animistické národy ijí ve strachu ze zlých duchù a èasto je pro nì tabu
zdravý zpùsob ivota, jako umývat se nebo jíst plnohodnotnou stravu. To
znovu ilustruje, jak ztráta znalosti pravého Boha Stvoøitele vede k úpadku
(Ø 1,18  32).
Poznámky
1

2
3

Odchylky mitochondriální DNA (pøíbìh mitochondriální Evy) na celém svìtì byly pokládány za dùkaz, e vichni lidé pocházejí z jediné matky, ijící v nevelké populaci pøed 70.000
a 800.000 lety. Nedávné zjitìní poètu mitochondriálních mutací DNA toto období drasticky zredukovaly na pouhé tisíce let, zapadající do biblického rámce. Viz L. Loewe, S. Scherer: Mitochondrial Eve: The Plot Thickens, Trends in Ecology and Evolution, 1997,
12(11):422423; C. Wieland: A Shrinking Date for Eve, CEN Technical Journal, 1998,
12(1):13.
J. C. Gutin: End of the Rainbow, Discover, November 1994, str. 7175.
Populace indického subkontinentu je vìtinou kavkazského typu a její plemá barvu od
svìtlehnìdé a k docela tmavé. Dokonce i v Eropì se vyskytuje barva pleti od velmi bledé
po hnìdou.
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V mením rozsahu mohou barvu pleti ovlivnit i jiné substance, jako napø. barevná vlákna
proteinu elastinu nebo pigmentu karotenu. V kadém pøípadì vak vichni máme v buòkách tyté sloky a zpùsob jejich pøedávání dalím generacím je takový, jak jsme zde naèrtli.
Jiné faktory mohou ovlivnit odstín vnímaný pozorovatelem jemnìji, napø. tlouka pokoky,
hustota a rozmístìní krevních kapilár atd. Melanin, produkovaný buòkami zvanými melanocyty, se vlastnì skládá ze dvou pigmentù, které také urèují barvu vlasù. Eumelanin je tmavì
hnìdý, phaeomelanin je naèervenalý. pokoka pøi opalování hnìdne zvýenou produkcí
eumelaninu. Lidé s rezavými vlasy, kteøí trpí nedostateènou tvorbu eumelaninu, mají vyí
podíl phaeomelaninu. Je to patrnì dùsledek genetické poruchy, která èiní jejich pigmentotvorné buòky neschopnými reagovat na signály podnìcující tvorbu eumelaninu. Viz
P. Cohen, Redheads Come Out of the Shade, New Scientist, 1995, 147(1997):18.
Vìtina této DNA je v jádrech bunìk, ale èást je v mitochondriích, které jsou v cytoplasmì
mimo jádro. Spermie pøi oplození vajíèka pøedává pouze svou jadernou DNA. Mitochondriální DNA se dìdí pouze od matky prostøednictvím vajíèka.
W. Gitt: Dazzling Design in Miniature, Creation, 1997, 20(1):6.
Kupodivu, nìkdy se dá tá sekvence DNA èíst odlinì a mùe mít tudí víceznaèný význam, zaène-li se z jiného bodu. Tvoøivá inteligence v pozadí tohoto triku je ohromující.
Toto zjednoduení nemá nahrávat v ná prospìch. Èím více je genù, tím irí spektrum
rùzných barev mùeme dostat. Pøíklad se dvìma geny má usnadnit pochopení principu.
Rùzné tvary genu se nazývají alely, to zde vak není dùleité.
Pro odbornìji orientovaného ètenáøe: tento typ genetického projevu, kde koncentrace alel
ovlivòuje dìdièný znak, se nazývá èásteènou dominancí.
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