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Cadrul general (1/2)

• Date biografice

• Prenume și nume autor: (Clinton) Richard Dawkins

• Naționalitatea: britanică (născut în 21 martie 1941 la Nairobi, Kenya)

• Specializarea profesională: etologie, biologie evoluționară

• Expertiză: teoria darwinistă a evoluției (rottweiller-ul lui Darwin)

• Rezultate remarcabile:

• centrarea pe genă a procesului evolutiv al organismelor (teoria genei egoiste)

• introducerea conceptului și termenului de memă (în Gena egoistă)

• introducerea conceptului de fenotip extins (în The Extended Phenotype)

• Date bibliografice

• Lucrarea recenzată: The Blind Watchmaker, New York: W. W. Norton & Company, Inc. 1986 (în 1996, a doua ediție)

• traducerea în limba română: Ceasornicarul orb, Editura Humanitas, 2009

• traducător: Simona Mudava

• Alte lucrări:

• (1976, 1989, 2006): The Selfish Gene, Oxford University Press 

• tradusă în limba română: Gena egoistă, Editura tehnică, 2006

• (1982, 1999): The Extended Phenotype, Oxford University Press

• (1995): River Out of Eden, New York, Basic Books

• tradusă în limba română: Un râu pornit din Eden, Editura Humanitas, 1996

• (1996): Climbing Mount Improbable, W.W. Norton & Company Ltd.
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Cadrul general (2/2)

• (1998): Unweaving the Rainbow, Houghton Mifflin, Boston

• tradusă în limba română: Destrămarea curcubeului, Editura Herald, 2016

• (2003): A Devil’s Chaplain, Houghton Mifflin, Boston

• (2004): The Ancestor’s Tale, Houghton Mifflin, Boston

• (2006): The God Delusion, Bantam Press

• tradusă în limba română: (2008, 2012) Himera credinței în Dumnezeu, Editura Curtea Veche (ediția a 2-a: Dumnezeu: o 
amăgire)

• (2009): The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free Press

• (2011): The Magic of Reality: How We Know What’s Really True, Bantam Press

• (2013): An Appetite for Wonder: The Making of a Scientist, Ecco Press

• (2015): Brief Candle in the Dark: My Life in Science, Ecco Press
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Structura lucrării recenzate

• Cap.1 – A explica improbabilul

• Cap.2 – Proiectul bun

• Cap.3 – Acumularea micilor transformări

• Cap.4 – Călătorie prin spațiul animal

• Cap.5 – Puterea și arhivele

• Cap.6 – Origini și miracole

• Cap.7 – Evoluția constructivă

• Cap.8 – Explozii și spirale

• Cap.9 – Salturi mari și salturi mici

• Cap.10 – Adevăratul și unicul arbore al vieții

• Cap.11 – Rivalii sortiți pieirii
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Metodologia de recenzare

• Recenzarea lucrării va urma, în general, următoarea metodologie:

- prezentarea ideilor de bază (nu urmând neapărat încadrarea lor în capitolele lucrării în cauză)

- NB: precizări ale autorului

- [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului – făcute de referent

- [A] alte comentarii ale referentului, în marja ideilor discutate
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Recenzia (1/21)

1. există câteva motive pentru care darwinismul este respins
• se crede că el promovează întâmplarea

• de fapt, doar mutația genetică este întâmplătoare (este aleatoare, fără „direcție preferențială), selecția naturală 
este nealeatoare, are o „direcție preferențială)

• creierul nostru este „setat” pentru a evalua procese pe termen scurt, nu la scară geologică

• propria noastră capacitate de „proiectanți” inteligenți, pe baza căreia postulăm un proiectant universal

2. selecția naturală are trei caracteristici cumulative:
• este oarbă

• este non-conștientă

• este automată

NB1:  cele trei caracteristici nu sunt independente între ele

NB2: Hume a anticipat nevoia unei soluții mai bune pentru explicarea complexității din natură decât apelul la 
Dumnezeu-proiectantul, dar nu a oferit explicația alternativă

3. conceptul de complexitate are o serie de atribute ([C] se trece de la conceptul de complex la cel de 
complicat fără nici explicație)
a. eterogenitatea structurală (se pare, totuși, că aceasta este o condiție insuficientă)

b. existența unor principii interne ale sistemului în cauză de a-și menține o anumită stare

c. natură ierarhică (atât ontologic, cât și gnoseologic)
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Recenzia (2/21)

4. obiect complex: statistic improbabil într-o direcție care poate fi precizată fără a privi retrospectiv 
(aceasta implică selecția cumulativă)

[A] selecția naturală permite predicția; la fel, selecția socială permite predicția, doar că nu mai este necesară 
evoluția graduală, ci este posibilă evoluția în salturi (saltaționism, nu doar echilibru discontinuu – punctuated
equlibrium)

5. conceptul de explicație: descrierea cauzală a unei entități prin entitățile componente ale acesteia, 
adică reducționismul ierarhic

[C] deci prin efectul de sinergie (NB: dar pentru entitățile care nu au părți componente? ex.: quark-ul)

• fizica se ocupă de lucrurile simple, biologia de cele complexe/complicate

6. ceasornicarul orb: este chiar selecția naturală ([C] cumulativă)

7. imaginea creată de conștiență despre lume este calitativ diferită de senzațiile fizice primite (de 
exemplu, transformarea lungimii de undă în culoare sau în zgomot) (NB: de altfel, această 
problemă [C] a conștientizării) este încă nerezolvată de știință)

8. ([C] din punct de vedere discursiv) există surse ale respingerii evoluției pe calea selecției naturale

• argumentul neîncrederii personale: cu două izvoare: a) ignoranță; b) aparența unui miracol

• aplicarea intuitivă a teoriei probabilităților (bazată pe considerarea selecției naturale ca un mecanism 
aleatoriu)
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Recenzia (3/21)

9. mutațiile genetice sunt mici, deci pot fi aleatoare (radiații, erori la copierea ADN în ARN etc.)

10. selecția naturală reține modificările apărute la nivelul genelor în mod cumulativ și non-aleatoriu

11. non-aleatoriul poate fi generat din aleatoriu prin intermediul conceptului (și, desigur, obiectului) de sită

• sita, ea însăși, poate apărea natural, în mod aleatoriu

• [C] pare că autorul înțelege prin aleatoriu non-conștientul, non-deliberatul (dar atenție, și non-aleatoriul poate fi 
non-deliberat, de exemplu necesitatea fizică!)

• [C] posibilitatea se aplică unui obiect cu mai multe ocurențe, probabilitatea se aplică unei ocurențe cu mai multe 
obiecte

12. selecția făcută de site (generarea nealeatoriului din aleatoriu) este o selecție singulară (într-un singur pas) 

• [C] ideea corectă, aici, ar fi de selecție fără memorie (adică non-cumulativă), deoarece sita poate acționa în mai 
mulți pași, de exemplu, poate relua – de la sine – selecția, dar, dacă nu are memoria selecției anterioare, pur și 
simplu va repeta, aproximativ, selecția anterioară (cu aleatoriul de rigoare)

• așadar, evenimentul numit selecție de sită este un eveniment independent de selecțiile anterioare sau de selecțiile 
altor site (NB: teoretic, pot exista cumulări ale selecțiilor de site, dar mereu aleatorii)

13. în evoluția biologică vorbim despre selecție cumulativă, nu de selecție într-un singur pas

• în selecția cumulativă orice selecție depinde de o altă selecție, anterioară (deci are memorie sau este dependentă) 
[C] avem aici o idee apropiată de ideea modificării condițiilor inițiale în sistemele dinamice

• [C] nu rezultă de nicăieri vreo asumpție implicită că modificările genetice trebuie să mențină un ritm anume sau să 
fie suficient de frecvente etc.; singura condiție este caracterul cumulativ la nivelul fenotipului, având caracter 
aleatoriu la nivelul genotipului
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Recenzia (4/21)

14. condiția pentru caracterul cumulativ al selecției naturale este reproducerea  (replicarea) selecției 

anterioare (se pare că această condiție este îndeplinită doar de obiectele vii)

15. criteriul de selecție este unul proxim (nu e niciodată unul pe termen lung, nici măcar unul de pas 2, 

ci exclusiv de pas 1) altfel, am introduce deliberativitate, scop (adică conștiență)

• pe poarta asta poate intra imediat Dumnezeu

16. influența genelor (deci inclusiv a mutațiilor lor) se exercită local, nu global, deci nu la nivelul 

embrionului (deci a fenotipului viitor)

• genele sunt rețete, nu planuri; fenotipul apare din asamblarea tuturor influențelor locale comandate de 

gene

17. mutația se referă la genă, dezvoltarea se referă la fenotip, iar evoluția se referă la specie (un individ 

nu evoluează, se dezvoltă, o specie nu se dezvoltă, evoluează)

18. sinteza proteinelor reprezintă traduceri (nu transcrieri) ale genelor

• aceste traduceri reprezintă reguli de creștere (formare) a embrionului (adică reguli de dezvoltare)

19. criteriul selecției naturale este supraviețuirea (selecția artificială poate avea alte criterii, dintre care 

supraviețuirea poate chiar lipsi)
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Recenzia (5/21)

20. modelul biomorfelor: model de evoluție (care cuprinde trei componente: reproducere – cu mutații 
– dezvoltare, evoluție) pe calculator (prin simplificarea și accelerarea mutațiilor)
• creativitatea apare atunci când spațiul de căutare depășește o anumită limită (dacă nu, e simplă căutare și 

găsire, adică descoperire)

• saltul genetic mare compromite criteriul selecției naturale (supraviețuirea), deci nu este viabil

• cu cât saltul genetic (distanța genetică față de părinți) este mai mic, cu atât este servit mai bine criteriul 
supraviețuirii (în fond, părintele a supraviețuit ca să se poată reproduce)

21. plauzibilitatea modificării embriologice prin mutațiile genetice este invers proporțională cu 

distanța genetică creată de mutația genetică

• oricât de mic ar fi avantajul evolutiv, sub presiunea mediului el poate fi selectat cumulativ

22. legea/principiul lui Dollo: evoluția este ireversibilă; există două răspunsuri la ea:

• Darwin:

• este doar o enunțare a unei mari improbabilități, nu o lege/principiu: când se acumulează multe mutații selectate, e 

puțin probabil să se poată relua drumul inversând toate mutațiile în ordinea care trebuie

• mai mult de atât: a) o aceeași traiectorie evolutivă nu va fi străbătută de două ori; b) din puncte de plecare  diferite 

două traiectorii nu vor duce la același punct evolutiv final (de exemplu, ochii caracatiței și ochii umani – deși par că 

ajuns în același punct final, în realitate ochii caracatiței sunt mai buni din punct de vedere ingineresc: celulele foto-

sensibile sunt îndreptate spre sursa de lumină, în timp ce la noi e invers)
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Recenzia (6/21)

• Gould:

• orice evoluție blochează căi alternative de evoluție, deci implicit pe cele care ar inversa evoluția

• [C] Sartre: alegerea limitează libertatea

23. aceleași avantaje evolutive pot apărea de  mai multe ori, pe traiectorii evolutive diferite (de 
exemplu, ochii, sau ecolocația)
• [C] de ce ar face Dumnezeu asta, în loc să inventeze acel avantaj o singură dată și în mod identic? nu este economic

24. argumente evoluționiste: 
• de ce aceeași capacitate (ex.: ecolocația) este mai perfecționată la unele specii (lilieci, balene) și mai 

primitivă la altele (păsări): un creator inteligent nu le-ar fi făcut la fel?

• și apoi, de cele unele păsări folosesc ecolocația și altele nu? un creator inteligent nu le-ar fi dat tuturor 
aceeași capacitate?

• de ce aceeași proprietate evolutivă a fost experimentată de mai multe ori? a uitat Dumnezeu că a mai făcut-
o o dată?

25. în spații geografice separate (care nu comunică – America de Nord, Asia, Australia) au evoluat 
specii de mamifere în mod convergent (de ex., același stil de viață), deși nu identic
• NB: există furnici și cărăbuși care fac „agricultură”: cultivă ciuperci

26. evoluția convergentă se întâlnește în multe cazuri (ex.: furnici-vizitiu, în Africa și în America de Sud)
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Recenzia (7/21)

27. informația genetică este de tip digital, nu analogic
• nu există o ereditate combinată, mixtă, de compromis, ci doar una perfect cuantificată (deși efectele asupra 

fenotipului pot apărea ca versiuni intermediare, combinate, datorită unui număr mare de efecte combinate 
ale eredității cuantificate)

• o ereditate combinată (de amestec analog, continuu) nu ar putea face obiectul selecției naturale, deoarece 
selecția naturală acționează numai asupra diferențelor, nu asupra asemănărilor (iar diferențele sunt 
asigurate de ereditatea cuantificată)

28. ceea ce se schimbă, în evoluție, este frecvența relativă a particulelor genetice (dinamica 

populațională, Ronald Fisher – statisticianul și biologul; neodarwinismul este ceea ce apare după 

Fisher)
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Recenzia (8/21)

• forma și comportamentul unei celule depinde de secvența de ADN care este citită (deoarece ele conțin 

același ADN)

29. există două forme de citire a informației din ADN
• transcrierea în ARN și formarea proteinelor care, apoi, influențează comportamentul celulei în cauză: 

transmitere pe orizontală sau laterală (către fenotip), adică avem dezvoltare

• copierea/transcrierea ADN-ului: transmitere pe verticală (către urmași): ADN-arhivă, adică avem 
reproducere

• NB: reproducere + dezvoltare ([C] + reproducere) = evoluție

30. selecția naturală: rezultatul competiției în cadrul transmiterii verticale a ADN-ului
• selecția naturală (transmiterea verticală a ADN-ului) depinde de transmiterea orizontală/laterală a ADN-ului 

(succesul potențial al fenotipului rezultat al dezvoltării)

31. selecția naturală nu ajută evoluția, ci o frânează
• dacă nu ar exista selecție naturală, evoluția s-ar produce cu o rată egală cu rata medie a mutației genetice

• selecția naturală micșorează considerabil această rată a evoluției prin eliminarea mutațiilor genotipice care nu sunt de 
succes fenotipic și, astfel, reduce rata evoluției sub rata medie a mutației

• organismele vii există spre folosul ADN-ului și nu invers (vezi și Gena egoistă, de același autor)

• lucrurile există actualmente din două motive: a) nu au avut timp să dispară; b) sunt rezistente la dispariție

• moleculele ADN nu sunt rezistente ca atare, rezistente sunt tiparele pe care le conțin (NB: deci informația)
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Recenzia (9/21)

32. există trei ingrediente ale evoluției:

• auto-replicabilitatea (entitățile care au proprietatea de auto-replicabilitate sunt numiți, de Dawkins, 
replicatori – de exemplu, ADN)

• posibilitatea erorilor în auto-replicare

• o anumită proprietate a replicatorilor de a influența viitoarele lor auto-replicări – de exemplu, o aderență 
mai mare la tiparul „părintesc” va micșora viteza de replicare, ceea ce va permite replicatorilor cu aderență 
mai mică să domine, în timp, populația în cauză

• [C] aceasta nu este o selecție la nivelul replicatorilor, fără legătură cu selecția naturală (adică la nivelul genotipului, 
nu la cel al fenotipului?)

• [C] dar, prin asta, Dawkins nu subminează natura nealeatorie a selecției naturale, din moment ce ea este sugerată 
de comportamentul replicatorilor, care este aleatoriu – deoarece aderența trebuie considerată aleatoare, altfel apar 
dificultăți mari

NB1: multe idei originale se nasc ca urmare a înțelegerii greșite a ideilor altora

NB2: ribozomi: „mașini” producătoare de proteine

NB3: probabilitatea Bayes este un exemplu de selecție cumulativă în privința probabilității

NB4: miracolul: o specie de improbabil sever

NB5: căi biochimice: șiruri de transformări ale compușilor chimici

NB6: genă: șir de simboluri codificate (nu neapărat continuu, ci în diferite părți – exoni, cu sens, separați de 
introni – fără sens); ca atare există și gene fosile, niciodată citite

NB7: poligenă: ansamblul de gene ale căror efecte se însumează

04.10.2016 Seminarul LMCE-NGR: Ceasornicarul orb - recenzie (Emil Dinga) 15



Recenzia (10/21)

33. pentru tot mecanismul selecției cumulative, trebuie să acceptăm un prim eveniment care să fi fost 
selectat într-un singur pas

• ar părea că acel eveniment este de natură creaționistă, altfel avem un cerc vicios: mecanismul replicativ
complex apare ca urmare a selecției naturale, dar selecția naturală are nevoie de un mecanism replicativ
complex

• acest prim eveniment trebuie postulat (dar trebuie să fie foarte simplu, ca să fi putut apărea în mod 
spontan, natural ([C] ne trebuie un maximin, relativ la mulțimea evenimentelor spontane)

• întrebarea este, deci: cât de mult miracol/noroc poate fi postulat în mod rațional (de exemplu, măsurabil, calculabil)

NB1: un eon este un miliard de ani
NB2: viața: combinație de replicatori și selecție cumulativă
NB3: chimia organică: chimia carbonului (chimia vieții)
• se pare că, înaintea ADN-ului, a existat un replicator mai primitiv (mai puțin complex)

• acesta ar trebui să fi permis selecția într-un singur pas

• este posibil ca, inițial, auto-replicarea să nu fi fost bazată pe chimia carbonului, ci pe chimia siliciului 
(replicarea unor silicați)

• replicatorii inițiali: cristale anorganice ([C] cristalele sunt fractalice, sunt auto-repetitive sub aspectul formei, adică 
sunt scalabile)

• cristalele cresc prin aderarea altor atomi/ioni la forma deja existentă, pe care tind s-o mărească spațial

• defectele din cristale se pot replica în noi fragmente de cristale, păstrând defectul „ereditar”

• se pare că ARN-ul a existat în sine mult înainte de a deveni auto-replicant, în apropierea cristalelor anorganice; apoi 
au generat ADN-ul
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Recenzia (11/21)

NB: noii replicatori (meme) vor înlocui replicatorii bazați pe ADN și ARN

[C] totuși, una e biologia, alta e cultura (există riscul înlocuirii darwinismului cu lamarckismul?)

34. selecția naturală (nealeatorie) procedează doar prin eliminare, nu prin adăugare

• mutația genetică (aleatorie) poate să și adauge, să și elimine

35. există două căi de a construi, pe baza celor două mecanisme inter-corelate: mutația genetică și 
selecția naturală:

• genotipurile co-adaptate

• „cursa înarmărilor”

(I) genotipurile co-adaptate

• dezvoltarea este rezultatul non-local al acțiunilor locale ale multor gene

• fiecare genă acționează într-un mediu care este format, în majoritate, din celelalte gene (genele fiind 
selectate pentru capacitatea lor de cooperare inter-genetică): acest mediu se numește fond comun de gene

• pentru construirea căilor biochimice este nevoie de anumite enzime, deci de anumite gene care, pentru a 
genera enzimele respective, trebuie să co-opereze între ele, să co-evolueze

• „alegerea” unei căi biochimice depinde de prezența genelor necesare, de aceea echipa de gene (nu fiecare 
genă în parte – aceasta persistă sau dispare) evoluează
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Recenzia (12/21)

• îmbogățirea genetică se poate face prin:

• „învierea” genelor fosile

• duplicarea genelor

• încorporarea accidentală de gene de la o altă specie ([C] pe cale orizontală sau laterală)

• există două categorii de ființei vii: a) bacterii; b) eucariote

• la eucariote, celula este formată din: a) nucleu (unde se află cromozomii, pe care se află genele – adică ADN-ul 
nucleal); b) mitocondrii; c) cloroplastele (la plante)

• mitocondriile și cloroplastele au propriul lor ADN (ADN mitocondrial) și se transmit exclusiv pe cale feminină 
(spermatozoizii nu au mitocondrii)

• celula eucariotă a apărut din cooperarea a două sau mau multe bacterii care, în timp, s-au confundat (celula 
eucariotă a permis, așadar, formarea de organisme mari)

• celulele se reproduc prin diviziune, fiecare celulă urmându-și calea ei

• la un moment dat, unele celule au rămas împreună, în loc să-și urmeze fiecare drumul, apărând corpurile mari

• [C] de ce scopul organismelor este reproducerea? (doar dacă înzestrăm genele cu vitalism, cum face 
Dawkins)

• pare că supraviețuirea și reproducerea sunt în trade-off (ex. păunul mascul)

• fiecare individ, indiferent de sex, posedă atât genele care generează o anumită însușire, cât și genele care 
generează preferința pentru acea însușire (una dintre ele se exprimă la un sex, cealaltă la celălalt sex, așa 
încât se produce atracția dintre sexe pe baza acelei însușiri date)

• această apariție împreună a celor două categorii de gene se numește dezechilibru în corelare
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Recenzia (13/21)

(II) „cursa înarmărilor”
• se desfășoară la nivelul evoluției, nu al dezvoltării

• duce la „progres” (termenul este ambiguu, progresul este legat de valori conștiente, urmărite deliberat, ceea 
ce nu este cazul; ideea este de adaptare mai bună la mediu din perspectiva supraviețuirii, deci a 
reproducerii)

• [C] criteriul de selecție socială ar putea fi oare, progresul? Dar din perspectiva cui, a valorilor cui? Ar putea exista o 
valoare (sau un set de valori) comune tuturor oamenilor? (tot cele de supraviețuire par a fi comune…)

• modificarea mediului non-viu exercită presiune evolutivă aleatorie asupra organismelor

• modificarea mediului viu exercită presiune evolutivă nealeatorie  asupra organismelor (în direcția 
„progresului” care vizează supraviețuirea și reproducerea)

• această presiune este dirijată de selecția cumulativă, care stimulează caracterul cumulativ al speciilor „inamice” 
ș.a.m.d.

• efectul reginei roșii: cursa înarmărilor nu modifică rata relativă de succes dintre cei doi „inamici” 
(perfecționările merg în paralel)

• cursa înarmărilor se poate desfășura și în interiorul aceleiași specii (de exemplu, copacii care cresc în 
înălțime într-o pădure)

• există două tipuri de curse ale înarmărilor

• cursa simetrică: între competitori care „urmăresc” același lucru (copacii aceleiași specii), deci concurează pentru 
aceeași resursă

• cursa asimetrică 
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Recenzia (14/21)

• [C] Dawkins definește greșit costul oportunității în cursa înarmărilor (suma avantajelor la care se renunță, în 
loc de avantajul maxim la care se renunță)

• genele sunt selectate nu pentru însușirile lor în sine ci pentru însușirea de a coopera cu celelalte gene 
(cooperarea a dus la corpurile mari)

• genele:
• cooperează, în cadrul aceleiași specii

• concurează în cadrul speciilor diferite (vezi „cursa înarmărilor”)

• pare că supraviețuirea și reproducerea sunt în trade-off (ex. păunul mascul)

• fiecare individ, indiferent de sex, posedă atât genele care generează o anumită însușire, cât și genele care 
generează preferința pentru acea însușire (una dintre ele se exprimă la un sex, cealaltă la celălalt sex, așa 
încât se produce atracția dintre sexe pe baza acelei însușiri date)

• această apariție împreună a celor două categorii de gene se numește dezechilibru în corelare

• se poate calcula un factor de asociere între cele două categorii de gene (care generează un atribut, respectiv 
care generează preferința pentru acel atribut)

• așadar, preferința pentru un anumit tip de gene este și preferința pentru genele asociate (adică pentru propriile 
gene)

• vezi efectul de barbă verde (pentru a explica selecția pe baza înrudirii, a lui Hamilton)

• apariția unui atribut (sau a variației acestuia) poate fi determinată și de mediu, dar ea nu este transmisibilă 
ereditar (altfel, am avea lamarckism)

• în selecția naturală domină feed-back-ul pozitiv (în Evanghelia lui Matei este prezentat feed-back-ul pozitiv 
în selecția socială a bogaților și săracilor)
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Recenzia (15/21)

• presiunea evolutivă este direct proporțională cu diferența alegerii

• NB1: diferența dintre presiunea evolutivă a preferinței și presiunea evolutivă utilitară 

• când diferența alegerii este nulă, evoluția încetează, într-un punct de echilibru; se demonstrează că există o infinitate 
de puncte de echilibru – Lande)

• și în domeniul social pot fi întâlnite aspecte „evolutive”, de fapt doar feed-back-uri pozitive (ex.: top-urile)

• NB2: punctuated equilibrium (Gould): echilibru discontinuu

• teorii ale saltului: teorii ale evoluției bazate pe macro-mutații

• macromutațiile nu pot să îmbunătățească situația, ci doar s-o înrăutățească (oricum nu va fi preluată de 
selecția naturală)

• [C] dar în societate?

• erori în problema macro-mutațiilor: sunt percepute la nivelul fenotipului, dar, la nivelul genotipului, ele sunt 
micro-mutații

• nu trebuie să se confunde teoria saltaționistă cu teoria echilibrului discontinuu
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Recenzia (16/21)

• problema speciației (apariția de specii noi)

• inițial, micile diferențe, mai ales dacă indivizii rămâneau împreună, a împiedicat speciația, deoarece încă se mai 
puteau încrucișa între ei

• deci separarea geografică este o condiție de speciație

• se produce izolarea reproductivă (imposibilitatea încrucișării) ceea ce desăvârșește speciația

• o eroare a saltaționiștilor: confundarea evenimentului evolutiv cu evenimentul migrațional (care poate crea goluri în 
arhiva de fosile)

• punctuaționiștii nu vorbesc despre salturi în evoluție (ei nu sunt saltaționiști – saltaționismul se apropie de 
creaționism – , ci despre episoade de evoluție relativ rapidă)

• punctuaționiștii afirmă că Darwin ar fi susținut evoluția constantă, dar se pare că această afirmație e falsă

• punctuaționiștii sunt tot gradualiști, doar că pun un accent mai mare pe stază

• stază: relativă stagnare a evoluției

• inerția la evoluție a unei populații mari este mai mare decât a unei populații mici

• punctuaționiștii spun că transformarea evolutivă coincide cu speciația (de aceea e un eveniment rar)

• transformarea evolutivă nu e proporțională și nici liniară în raport cu timpul

• punctuaționiștii confundă evoluția treptată cu evoluția cu viteză constantă
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Recenzia (17/21)

• se pare că, în transformarea evolutivă a moleculelor de proteine, a fost identificat un ritm constant

• NB1: dar nu este vorba despre mutațiile genetice și cu atât mai puțin despre transformarea evolutivă a fenotipului

• punctuaționiștii vor să spună că există mecanisme genetice care se opun transformării evolutive, favorizând 
staza

• NB2: gândire laterală (Edward de Bono): schimbarea ideilor de pe cursul principal al logicii curente

• NB3: conceptul de includere perfectă în problema taxonomiei (neintersecția cercurilor care cuprind, ierarhic, 
organismele)

• cel mai bun (corect) sistem de clasificare a organismelor este sistemul cladist (bazat pe distanța genetică 
minimă) (NB4: klados, gr.: ramură)

• cladă: mulțimea tuturor organismelor care descind dintr-un strămoș comun

• [C] p.320: evoluția se produce cu o viteză constantă, nu discontinuu; dar opusul lui discontinuu nu e viteză 
constantă, ci continuu, așadar e problematic

• de fapt, punctuaționiștii cred în selecția naturală la nivelul speciei

• NB4: privitor la specie, ei sunt realiști, în timp ce gradualiștii sunt nominaliști

• selecția la nivel de specie pare a avea două caracteristici:

• se face într-un singur pas

• se face la nivelul fenotipului
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Recenzia (18/21)

• reproducerea sexuată asigură o viteză de evoluție mai mare

• pentru că structurile genetice nu mai trebuie să aștepte accidentele mutante

• aici am putea avea de-a face cu selecție la nivel de specie

• evoluția convergentă poate distorsiona taxonomia cladistă

• cea mai sigură cale de taxonomie este pe bază de proteine, „fraza” codificată de structura proteinei

• pe baza dicționarului de 64 de cuvinte, fiecare format din trei litere dintre cele patru: A,C,T,G 

• ex.: lanțuri de aminoacizi

• [C] metodă asemănătoare cu analiza lingvistică

• [C] p.329: fiecare tip de moleculă pare să evolueze într-un ritm relativ constant, indiferent de specie („ceas 
molecular”), dar, iarăși, nu este vorba despre ritmul constant al mutațiilor aleatorii; de fapt marea 
majoritate a mutațiilor apărute sunt neutre din punctul de vedere al selecției naturale, de aceea putem avea 
acest ceas molecular

• principiul parcimoniei: două fraze moleculare sunt cu atât mai apropiate între ele cu cât organismele în 
cauză sunt mai strâns înrudite
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Recenzia (19/21)

• alternative la darwinism:
• lamarckismul

• neutralismul

• mutaționismul

• deriva moleculară

• creaționismul

• complexitatea adaptivă nu poate fi explicată decât de darwinism

(A) lamarckismul
• a apărut înainte de darwinism

• principalul merit: acceptarea evoluției

• principala eroare: mecanismul evoluției

• are două principii:

• moștenirea caracteristicilor dobândite ([C] prin dezvoltare, adică la nivelul fenotipului); se pare că și Darwin credea 
în ea (deși nu a inclus-o în carte)

• principiul utilizării și neutilizării

• lamarckismul acceptă caracterul cumulativ al transformării evolutive
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Recenzia (20/21)

• există două teorii care explică cum anume o celulă duce la organism: a) teoria planului (fostă 
preformaționistă); b) teoria rețetei (fostă epigenetică)

• teoria planului: ADN-ul dintr-un ovul fecundat conține planul organismului adult (ADN-ul e un cod unidimensional): 
teoria planului este consistentă cu lamarckismul

• teoria rețetei: un set de instrucțiuni de construire a organismului adult

• NB: acțiunea genelor este mai apropiată de ideea de rețetă

• comportamentul celular nu depinde de setul de gene (toate celulele au același set de gene) ci de subsetul de gene 
activat, care diferă de la celulă la celulă

• mai mult, efectul nu este al genei în cauză, ci al relației dintre genă și mediul său (inclusiv alte gene); de aceea gena 
nu poate conține un plan al organismului adult

• lamarckismul este incompatibil cu complexitatea adaptivă: moștenirea atributelor dobândite nu aduce doar 
îmbunătățiri, ci și înrăutățiri

(B) neutralismul
• poziția opusă: selecționismul

• mutațiile genetice sunt neutre în raport cu selecția naturală
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Recenzia (21/21)

(C) mutaționismul
• mutațiile sunt nealeatoare în sensurile următoare

• sunt determinate cauzal, iar cauzele se cunosc

• există o rată specifică a mutațiilor pentru fiecare locus de pe cromozom

• există o presiune a mutației: mutațiile într-o anumită direcție sunt mai probabile decât în altă direcție ([C] ?); 
presiunea mutației poate avea consecințe evolutive

• mutațiile produc modificări sub constrângerea dezvoltării embriologice existente

• mutațiile sunt clar aleatoare din perspectiva efectului asupra fenotipului 

(D) deriva moleculară
• selecția naturală este, și ea, aleatoare

• nu mediul se impune organismului, ci organismul se impune mediului (alege acel mediu care este compatibil cu 
mutația pe care, altfel, mediul curent ar fi respins-o)

(E) creaționismul
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O altă lucrare a autorului, recomandată

• Titlu: The Extended Phenotype

• An apariție: 1999

• Editură: Oxford University Press 

• Motivație:

• lucrarea dezvoltă ideile prezentate în Gena egoistă, și este consistentă cu ideile prezentate în Ceasornicarul 
orb, de data aceasta cu accent special la nivelul fenotipului (iar Gena egoistă urmează a fi dezbătută în 
cadrul Seminarului Roegen)

• sistemele economice sunt „cufundate” în mediul economic, social, axiologic și normativ, deci:

• nu pot fi înțelese decât în modalitate co-evolutivă cu mediul social general

• mai mult decât în cazul organismelor biologice, în sistemele economice chiar „mutațiile” pot căpăta caracter 
nealeatoriu, programatic, normativ

• Richard Dawkins este considerat printre cei mai pătrunzători și autentici continuatori ai darwinismului clasic

• înțelegerea cinematicii și dinamicii economiei nu mai poate face abstracție de aspectele evoluționare ale 
acesteia

• fie metaforic, fie în sine, procesele de evoluție biologică pot aduce un plus de înțelegere în analiza economică
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