
Ка лум ніст «Ма ла до сці» 

ўмее за ўва жыць са мае 

на дзён нае і ак ту аль нае. 

Як у яго гэ та атрым лі ва-

ец ца? Вось хоць бы пра 

Роў лінг і на ву ку ка заць 

«пра бач».
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«Га га рын у кос мас ля таў, але 

Бо га там не ба чыў», — за явіў Мі кі-

та Хру шчоў. Свя шчэн нік жа да даў: 

«А Бог яго ба чыў і бла сла віў».

Мо час ужо ўклю чыць раз-

важ насць? Ці гэ та ўвай шло ў 

азарт — спра чац ца з на ву кай? 

На са мрэч бія ла гіч ная на ву ка не 

ле зе ў пы тан ні хрыс ці ян ства. Дык 

мо жа і не да свед ча ным у бія ло гіі 

хрыс ці я нам не вар та гань біць ся-

бе пе рад на ву коў ца мі, спра бу ю-

чы да ка заць ім, што ў не чым яны 

па мы лі лі ся?

Я не бі ё лаг і зу сім не на ву ко-

вец, та му не бу ду рас каз ваць пра 

тое, што ёсць тэ о рыя эва лю цыі. 

Не бу ду ад каз ваць і на збі тае пы-

тан не: «Ча му ця пер мал пы не пе-

ра тва ра юц ца ў лю дзей?» Амаль 

усе, хто пы та ец ца, аб са лют на 

ўпэў не ныя, што гэ тым яны аб-

вяр га юць эва лю цый ную тэ о рыю. 

У та кіх вы пад ках я раю спы таць 

не свя шчэн ні ка, а бі ё ла га. І не-

аба вяз ко ва шу каць на ву коў ца з 

су свет ным імем. Рас ка заць, ча му 

ця пер мал пы не пе ра тва ра юц ца ў 

лю дзей, мо жа і на стаў ні ца бія ло гіі. 

Шка да, што ў школь най пра гра ме 

вель мі ма ла ўва гі на да ец ца гэ тай 

тэ ме. Маг чы ма, ка лі б вуч ні атрым-

лі ва лі больш ве даў, ні хто б та кіх 

бяз глуз дых пы тан няў не за да ваў. 

Ка лі ж па глы біц ца хоць бы тро хі 

ў тэ му эва лю цыі, не аб мя жоў вац-

ца школь ным пад руч ні кам бія ло гіі, 

ста не зра зу ме ла, ча му па доб ныя 

вы каз ван ні вы клі ка юць у вы пуск-

ні коў бія фа ка ўсмеш ку. І ня важ на, 

вер ні кі яны ці атэ іс ты.

Пра эва лю цыю на ву коў цы пі-

шуць не толь кі на ву ко выя пра цы, 

але і на ву ко ва-па пу ляр ныя кні гі. 

Вось, на прык лад, ге не тык Джэ ры 

Койн у прад мо ве да кні гі «Эва лю-

цыя. Не аб верж ныя до ка зы» пі ша 

на ступ нае: «Хоць для пры знан ня 

вя ліз най ро лі эва лю цыі са праў ды 

па тра бу ец ца моц на змя ніць мыс-

лен не і све та по гляд, ад нак гэ та 

зу сім не вя дзе да каш мар ных на-

ступ стваў, які мі крэ а цы я ніс ты лю-

бяць па ло хаць пуб лі ку, ад ва роч ва-

ю чы яе ад дар ві ніз му.

Пры ня ўшы эва лю цыю, вы 

не ста не це ад чай ным ні гі ліс там 

і не стра ці це мэ ту і сэнс жыц ця. 

Вы не пе ра тво ры це ся ў ама раль-

ную па чва ру, Ста лі на або Гіт ле-

ра, і не пад хо пі це атэ ізм, та му 

што воль ныя ад за ба бо наў вер ні кі 

заў сё ды зна хо дзі лі спо саб пры-

няць да сяг нен ні на ву кі. На са мрэч 

здоль насць зра зу мець эва лю цый-

ны пра цэс, не су мнен на, па шы рае 

і па глыб ляе ра зу мен не све ту і на-

ша га мес ца ў ім. Іс ці на — тое, што 

вы ўсе, па доб на львам, сек во ям і 

жаб кам з'я ві лі ся дзя ку ю чы пас ля-

доў най за ме не ад на го ге на ін шым, 

па кро ка ва му на рошч ван ню ма-

лень кіх эва лю цый ных пе ра ваг, — 

са гра вае ду шу на шмат больш, чым 

міф пра тое, ні бы та мы рап там з'я-

ві лі ся на свет з ні ад куль...

Не ве даю, як ін шым хрыс ці я-

нам, але мне не да вя ло ся мя няць 

сваё мыс лен не.

На маю ве ру не ўплы ва юць 

фак ты пра па хо джан не ча ла ве ка. 

Спра ва ў тым, што я ве ру ва ўсё-

ма гут на га Бо га, які па прос ту мог 

ства рыць ча ла ве ка з мал пы. Нех та 

мне мо жа пя рэ чыць: у Біб ліі, маў-

ляў, не на пі са на ні пра якую мал пу! 

Так. Та му што аў тар біб лей ска га 

тэкс ту ста віў мэ ту па ка заць не тое, 

чые мы на шчад кі, а тое, што мы, 

лю дзі, — дзе ці Бо жыя. Па га джу-

ся, не ка то рыя на ву ко выя ад крыц ці 

мо гуць ша кі ра ваць не толь кі вер-

ні каў. Па мя таю дыя лог, які ў мя не 

ад быў ся з ад ной пры ха джан кай.

— Ну не! — ска за ла яна. — 

Не ма гу пры знаць, што я па хо джу 

ад мал пы. Я ве ру, што мя не ства-

рыў Бог!

— А як вас ства рыў Бог? — спы-

таў я.

— Не ве даю, але дак лад на не з 

мал пы.

Тут мож на пры вес ці на ступ ную 

ана ло гію.

Май стра ка жа:

— Гэ ты стол зроб ле ны з лі пы. 

Ка лі ўваж лі ва пры гле дзец ца, то 

мож на на ват да ве дац ца, у якім 

ле се лі па рас ла...

— Што ён вяр зе?! Што за лух-

та?! — абу ра ец ца ўла даль нік ста-

ла. — Гэ ты стол зра біў мой баць ка! 

Сва і мі ру ка мі!

Спа дзя ю ся, чы та чу зра зу ме ла, 

што рэ лі гія і на ву ка па прос ту гля-

дзяць на ча ла ве ка пад роз ны мі 

вуг ла мі.

Ча сам мя не па пра ка юць: я, маў-

ляў, у эва лю цыю ве ру. А я не ра-

зу мею, як у эва лю цыю мож на ве-

рыць. Мож на ве рыць у Бо га, Дзе да 

Ма ро за, лёс... А як мож на ве рыць 

у на ву ко вую тэ о рыю — эва лю цыі, 

ад нос нас ці, ге лія цэнт рыз му?.. Хі ба 

нех та ве рыць, што су ма ўнут ра-

ных вуг лоў трох ву голь ні ка скла дае 

180 гра ду саў? У гэ та ні хто не ве-

рыць: гэ та ўсе ве да юць.

Ся род пра ва слаў ных я су стра-

каў тых, хто сцвяр джаў: тэ о рыя 

эва лю цыі — гэ та не на ву ко вая 

тэ о рыя, а ледзь не ад на з фор-

маў рэ лі гіі. Ну, гле дзя чы для ка го. 

На прык лад, для на ву коў цаў яна 

на ву ко вая, а для ін шых, мо жа, не 

толь кі. Але не на ву коў цы ро бяць 

яе рэ лі гі яй. Уво гу ле, рэ лі гій ны кан-

тэкст пры жа дан ні мож на на даць 

на ват прос та му ма тэ ма тыч на му 

ўраў нен ню. Але ці трэ ба?

Ча сам мне на ват упэў не на так 

за яў ля юць, што ся род кры ты каў 

тэ о рыі эва лю цыі ёсць і бі ё ла гі. Тут 

я звы чай на за даю на ступ ныя пы-

тан ні: а, мо жа, ёсць дып ла ма ва ныя 

хі мі кі, якія не пры зна юць таб лі цу 

Мен дзя ле е ва? Мо жа, ёсць дып ла-

ма ва ныя ма тэ ма ты кі, якія не пры-

зна юць таб лі цу мно жан ня?

Лю дзей, што зай ма юц ца на ву-

кай, дзе ляць на фі зі каў, хі мі каў, 

бі ё ла гаў і г. д. Тых, хто зай ма ец ца 

фі ла со фі яй, па дзя ля юць на ма-

тэ ры я ліс таў, эк зіс-

тэн цы я ліс таў і г. д. 

Дык вось, фі ла соф-

ства ваць мо жа на ват 

біё лаг. Яр кім пры кла-

дам слу жыць бры та-

нец Ры чард До кінз. 

Ён фі ла соф ствуе, 

і ў яго фі ла со фіі ёсць, 

ка неш не, кан флікт з 

рэ лі гі яй. А вось ня-

ве ру ю чы ант ра по лаг 

і па пу ля ры за тар на-

ву кі Аляк сандр Са ка-

лоў зай ма ец ца чыс та 

на ву ко вы мі да сле да-

ван ня мі, і ў іх ня ма кан флік ту з 

хрыс ці ян ствам. Ва ўся кім ра зе мне 

ён ска заў, што іх не ба чыць.

Ці ка ва яшчэ, што ёсць і ве рую-

чыя фі ло са фы-эва лю цы я ніс ты. 

Са мы вя до мы — ай цец П'ер Тэй яр 

дэ Шар дэн (1881—1955). Фран цуз-

скі ка та ліц кі свя тар, тэ о лаг, ге о лаг, 

які зра біў шмат для па ле ан та ло гіі 

і ант ра па ло гіі. Ка неш не, хтось ці з 

яго фі ла со фі яй не па га джа ец ца, 

нех та кры ты куе. Зрэш ты, як і мно-

гіх ін шых фі ло са фаў. Ры чард До-

кінз, да рэ чы, не вы клю чэн не.

Пад час да сле да ван няў у пры-

ро да знаў стве не пры ня та спа сы-

лац ца на Біб лію. Для гэ та га ёсць 

ін шая кні га — пры ро да. Пра дзве 

гэ тыя кні гі пі саў яшчэ Ла ма но саў: 

«Соз да тель дал ро ду че ло ве чес ко-

му две книги. В од ной Он по ка зал 

Свое величество, а в дру гой Свою 

во лю. Пер вая — видимый сей мир, 

Им соз дан ный, что бы че ло век, 

смот ря на ог ром ность, кра со ту и 

строй ность Его зданий, признал 

Бо жест вен ное всемогущество по 

ме ре се бе да ро ван но го понятия. 

Вто рая книга Священное Писа-

ние... Не здра во рассудителен ма-

тематик, ежели он хо чет Бо жес кую 

во лю вы ме рять циркулем. Так же 

и богословия учитель, если он ду-

ма ет, что по псалтири научиться 

мож но астрономии или химии».

І ўсё ж ёсць у эва лю цыі мо мант, 

з якім скла да на па га дзіц ца пад-

ка ва ным хрыс ці я нам. Згод на з 

на шым пра ва слаў ным дог ма там 

смерць — вы нік пер ша род на га 

гра ху. Ін шы мі сло ва мі, ка лі б Адам 

не са гра шыў, ён не па мёр бы. А на-

ву ка сцвяр джае, што ён па мёр бы 

ў лю бым вы пад ку, та му што быў 

смя рот ны. Але і тут мож на даць ла-

гіч ны ад каз. Эва лю цыя не ве дае, 

што бы ло б, яна ве дае толь кі тое, 

што бы ло. Пер шы ча ла век па мёр. 

Я, як хрыс ці я нін, ба чу ў гэ тым ду-

хоў ныя пры чы ны, а не бія ла гіч ныя. 

На ву коў цы раз гля даюць толь кі 

пры ро ду і бія ла гіч ныя ме ха ніз мы. 

Ду хоў ныя пры чы ны гэ тых ме ха ніз-

маў не ў іх кам пе тэн цыі. А яшчэ 

эва лю цыя раз гля дае ча ла ве ка 

прос та як жы вую іс то ту, а не як 

нось бі та воб ра за і па да бен ства Бо-

жа га. Что да ты чыц ца жы вёл, якія 

па мі ра лі яшчэ да з'яў лен ня ча ла-

ве ка, дык для жы вёль на га све ту 

смерць — гэ та на ту раль на. Але не 

для лю дзей. Та му што, як ска заў 

яшчэ ў ІV ста год дзі свя ці цель Ва-

сі лій Вя лі кі: «Ча ла век — гэ та жы-

вё ла, якая атры ма ла на каз стаць 

Бо гам».

Меў ра цыю і Фрэн сіс Бэ кан: 

«Ма лыя ве ды ад да ля юць нас 

ад Бо га, а вя лі кія да Яго на блі-

жаюць».

Свет вя лі кі, страш ны і за-

кан чва ец ца ён роў на там, 

дзе за кан чва ец ца кон чык 

ука заль на га паль ца тва ёй 

ру кі, а да лей і ня ма яго, да-

лей ка ля ро вы кар дон бу та-

фор скіх до мі каў уда ле чы ні, 

чор на-бла кіт ная туш — ра ка 

ды не ба з аб ло ка мі-ка мя ка-

мі, на ма ля ва ны мі на дне 

пе ра ку ле на га плас ты ка ва-

га вяд ра.

Зда ец ца, лепш нам ту ды 

не ха дзіць.

На вош та. Бо ўсё, што 

так важ на і зра зу ме ла, зна-

хо дзіц ца даў но тут, по бач: 

у пра стор най, як за ла, на-

хі ле най га ла ве, склад ках 

вы пра са ва на га адзен ня ды, 

у рэш це рэшт, у па рад ным 

крыш та лі праў ды, які, ка-

лі спрыт на кру ціць фу жэр, 

пад мірг вае праў дзі ва па-

трэб ны мі гра ня мі на свят ле. 

Уле ва-ўпра ва — і вось ён, 

ня ўлоў на-пры маль ны блік, 

адзін з мно гіх ін шых па мыл-

ко вых блі каў. Твой.

Не зу сім ідэа льны? Ня-

хай. Яго пе ра ва га, уво гу ле, 

не ў фор му ле цэ лас най ак-

сі ё мы, не ў ну дзе ду аль на-

га «іс ці на — слэш — хлус-

ня». Не. Год насць — у по зе 

донкі хо таў скай кан фран-

та цыі: «я су праць іх бяз-

душ на га за цвяр джэн ня», у 

ра дас ці неаспрэч най дум кі 

і, вя до ма, у іс на ван ні суб'-

ек тыў на га, ды, зра зу ме ла, 

вы ключ на аса біс та га во пы-

ту. А «вы ключ на аса біс ты» 

гу чыць як «вы ключ на слуш-

ны», чы тай: адзі ны. Ва ры-

янт нас ці нуль.

У кож на га яна свая? Маг-

чы ма. Толь кі праў да — гэ та 

не пра лі бе раль ныя «пры-

каз кі-афа рыз мы» (сва бо ды 

сло ва не іс нуе) у рэ аль нас ці, 

праў да — гэ та пра ін ды ві-

ду аль ную спра вяд лі васць-

ма раль. Та кія пры го жыя, 

але, на жаль, эга іс тыч ныя 

на зоў ні кі, па бу да ва ныя на 

апі сан ні, а не на ра зу мен ні 

све ту. Бо каб штось ці (ка-

гось ці) зра зу мець, трэ ба да 

гэ та га ча гось ці (ка гось ці) 

іс ці — гля дзець, па зна ваць. 

Вель мі дур ная спра ва. «Нам 

жа і так усё яс на».

Не па хіс ная праў да — гэта 

пры ва ты за цыя «праў ды». 

Вось і ўсё.

Вы па дак «транс ген дар-

на га скан да лу» з Роў лінг, 

ду маю, тут з'яў ля ец ца ха-

рак тэр ным. Жан чы на, якая 

ства ры ла свет, дзе ўсё мо-

жа стаць ін шым з да па мо-

гай сак раль на га сло ва або 

сла ву та га фі ла соф ска га 

ка ме ня, у вы ні ку не хо ча 

ве рыць, што і ў рэ аль нас-

ці ёсць мес ца для зме ны 

(ці ін шай праў ды). Лю бое 

«ад роз нен не» ад іс ну ю ча га 

(у пэў ным мес цы) для Джаан 

не больш чым эле мент ча-

раў ніц тва, які па ві нен ці 

за ста вац ца ў кні гах, ці не 

прэ тэн да ваць на пры няц це. 

Бо на ват усё ма гут ны ча раў-

нік, як мы па мя та ем з «Га ры 

По тэ ра», па ві нен ха вац ца ад 

маг лаў, што ўжо ка заць пра 

звы чай на га ча ла ве ка.

Вы нік: апа не нты аў та ркі, 

якія ра та ва лі ся ў ство ра ным 

ёй су све це, ця пер ра ту юць 

рэ аль ны су свет ад яе.

Пісь мен ні ца ў сва іх вы каз-

ван нях не ме ла ра цыі? Для 

мя не — ад на знач на (яна, 

сто пра цэн таў, мяр куе на-

ад ва рот). Але, зноў ку, гэ та 

дэ фолт ны вы бар той ці ін шай 

мя жы фу жэ ра, без рэ флек-

сіі і раз бо ру. Як у кла січ ным: 

«Хто не з на мі, той су праць 

нас». А дзе ж ця пер мы?

Без умоў на, хо чац ца тра-

піць у бу ду чы ню без не вуц-

тва і дыс кры мі на цыі, але 

для гэ та га трэ ба ця пер ву-

чыц ца пры маць і га ва рыць 

«пра бач». Толь кі вось праў-

да — гэ та да лё ка не пра 

«пра бач».

Ды і тэкст зу сім не пра 

Роў лінг.

Па ста ян ны аў тар па ста ян най «ма-

ла до сцеў скай» руб ры кі «З Бо гам» 

ай цец Аляк сандр Бог дан жы ве і 

слу жыць у Ваў ка выс ку. За час іс-

на ван ня руб ры кі (якая аку рат ад-

зна чы ла пяць га доў) ім на пі са на 

ня ма ла ак ту аль ных ар ты ку лаў на 

ду хоў ныя тэ мы. З на го ды юбі лею 

руб ры кі чы та чам «Чыр вон кі. Чыр-

во най зме ны» пра па ну ец ца па раз-

ва жаць на ад ну з са мых не ўмі ру-

чых тэм.

Аляк сандр БОГ ДАН

ЭВА ЛЮ ЦЫЯ, 
ДЗЕ ЦІ БО ЖЫЯ!

Сяр гей ША МА ТУЛЬ СКІ

ЗА БА РО НА АД ВА РОЖ ВАЛЬ НА ГА ЗЕЛ ЛЯ

Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»


	15kas-9_optim

