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RECENSION

"SAPIENS"
EN HISTORIA OM MÄNSKLIGHETEN –

FÖRVRIDEN AV EVOLUTIONÄRT TÄNKANDE

Boken Sapiens: En kort historik 
över mänskligheten är skriven 
av Yuval Noah Harari, en israelisk 
historiker som föreläser vid He-
brew University i Jerusalem
Med sin bok klargör Harari sin 
tro att:

”Såvitt vi vet har människolivet ur veten-
skaplig synvinkel absolut ingen mening. 
Människan är resultatet av en blind evo-
lution som saknar mål och syfte” (s. 376).

på historien är grundad på ett blint ac-

cepterande av ateistisk evolution, är det 

av denna materialistiska dogm utövar ett 

-

rien.

-

-

kvämt tillbakalutad väljer han sedan ut 

-

lutionära det-var-så-här-det-gick-till-

sagor som passar in på den historiska 

-

av de händelser som boken beskriver – i 

att de betraktats genom evolutionens 

exklusive noter och register), och spän-

tendens till ytliga resonemang och med 

-

-

-

tolkningen.

STORA ANTAGANDEN
Bokens inledande mening klargör att 

big-bang-teorin om universums ur-

-

miljarder år sedan när ”vissa molekyler … 
förenade sig och bildade stora och inveck-
lade strukturer som kallas organismer”

med en mängd oöverstigliga problem,1 

och naturalistiska scenarier om livets 

ursprung är praktiskt taget motbevisa-

de,2 så att blint acceptera bådadera är 

historiens lopp – den kognitiva revolu-

tionen, jordbruksrevolutionen och den 

vetenskapliga revolutionen – och boken 

gör anspråk på att berätta om ”hur dessa 
tre revolutioner har påverkat människan 
och andra organismer som hon lever till-
sammans med” (s.11)

DEN VANLIGA BERÄTTELSEN 
OM ”APMÄNNISKAN"

Vi läser: ”För bara 6 miljoner år sedan 

anmoder till alla schimpanser, den andra 
är vår egen urmormor”
klargör också att han använder termen 

av arten Homo sapiens, och med termen 

”alla existerande med-
lemmar av släktet Homo” (s. 13). Vi läser 

vidare: ”Människor utvecklades i Afrika 
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för omkring 2,5 miljoner år sedan ur det 
tidigare apsläktet Australopithecus” och 

att en del av dessa tidiga (”arkaiska”) män 

”och vand-
rade ut över och bosatte sig i stora delar av 
Nordafrika, Europa och Asien”
1). Neandertalare och Homo erectus sägs 

överlevt under närmare 2 miljoner år 

(s. 14).

till uppkomsten av de små människorna 

på ön Flores (också kallade ”hobbitar”) 

är att några av dessa arkaiska människor 

arten Homo denisova -

Homo rudolfensis, Homo ergaster och till 

slut Homo sapiens
linje med standardversionen av det evo-

lutionära scenariot som, återigen, i lik-

het med big bang och den naturalistiska 

Homo 
sapiens evolutionära ursprung med hän-

visning till en alternativ bedömning av de 

tillgängliga.3

STORA HJÄRNOR OCH 
UPPRÄTT GÅNG
Givetvis omnämns de obligatoriska evo-

lutionära ”skräp”-anekdoterna om vad 

människans hjärna (Harari erkänner att 

han inte vet orsaken) och hennes upprät-

-

lossningskomplikationer hos kvinnor (s. 

under de senaste 100 000 åren ”under 
Homo sapiens uppgång – som människan 
tog språnget upp i toppen av näringskedjan”

oberättigade påstående:
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 ”Vi, som nyligen var under-
dogs på savannen, är fulla av farhågor 
och ängslas över vår ställning, vilket gör 
oss dubbelt så grymma och farliga. Myc-
ket historiskt elände, från blodiga krig till 
ekologiska katastrofer, är en följd av detta 
alltför snabba språng” (s. 19-20).
 Enligt biblisk kristendom lig-
ger människans problem i hennes natur, 

-
lagningens uppkomst, mag-tarmkanalens 
förkortning” och ”neandertalarnas och 
sapiens jättehjärnor” (s. 20). Minskningen 

-

stora hjärnor. Jag minns när jag 2013 

-

-

evolutionistisk saga.

UT UR AFRIKA-FÖRVIRRING

är överens om att Östafrika för 150 000 år 
sedan var befolkat av sapiens som såg ut 
precis som vi” ”är 
överens om att Homo sapiens kom till Ara-
biska halvön från Östafrika för omkring 
70 000 år sedan, och att denna population 
snabbt spred sig till större delen av den eu-
rasiska landmassan” (s. 21). I enlighet med 

ex neandertalare) som redan var bosatta 
i större delen av Eurasien (s. 21-22). Här-

-
potesen och undanträngningshypotesen, 

-
tesen där ”neandertalarna och deniso-
vamänniskorna bara bidrog med en liten 
mängd DNA till vårt nutida genom” (s. 24).

-

-

-

H. sapiens
-

land som daterats av evolutionister till 

en ålder av 124 000 år.4 Enligt de senare 

var detta resultatet av en korsning mel-

-

tidigare än de 70 000 år sedan som Ha-

-

000 år till en mycket högre, 315 000 år.5 

-

tisk synvinkel, att människor uppträdde 

trott, och det behöver heller inte ha varit 

-

-

iskans ursprung är en kaotisk röra.

KUNSKAPENS TRÄD-MUTATION
”[u]ppkomsten 

av nya sätt att tänka och kommunicera, för 
mellan 70 000 och 30 000 år sedan, sam-
manfattas under rubriken ’den kognitiva 
revolutionen’” (s. 30). När det gäller vad 

-

ren att han inte är säker, men hävdar:

 ”Enligt den vanligaste teorin 
förändrades den inre strukturen i sapiens 
hjärna av en genetisk mutation, vilket 
ledde till att sapiens kunde tänka på helt 
nya sätt och kommunicera genom ett helt 
nytt slags språk. Vi skulle kunna kalla det 
Kunskapens träd-mutationen. Varför ägde 
den rum i sapiens DNA, men inte i nean-
dertalarnas? Såvitt vi vet rörde det sig helt 
enkelt om en slump” (s. 30).

RECENSION

Figur 1. Kopia av skelettet, Homo 
erectus (Nariokotome-pojken, KNM-
WT 15000) från västra Turkana, Kenya, 
utställd i American Museum of Natural 
History, New York. Även känt som Poj-
ken från Turkana. Somliga anser att det 
är en medlem av  
Daterat av evolutionister till 1,6 miljo-
ner år.
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-

ta inte var ”det första språket”, och ”inte 
heller det första ljudspråket”, och att det 

vanligaste svaret på vad som gör det så 

speciellt

 ”är att vårt språk är så oerhört 
tänjbart. Genom att foga samman ett be-
gränsat antal ljud och tecken kan vi pro-
ducera ett oändligt antal satser, var och 
en med en distinkt betydelse. På så vis 
kan vi ta in, lagra och vidarebefordra en 
häpnadsväckande mängd information om 
omvärlden” (s. 30-31).

att ”[v]årt språk utvecklades som ett sätt 
att skvallra” (s. 31) som giltiga, men tror 

att den verkligt unika egenskapen hos 

vårt språk är ”förmågan att förmedla in-
formation om sådant som inte existerar” 
(s. 32).

DEN KOGNITIVA REVOLUTIONEN 
SOM ALDRIG INTRÄFFADE

-

stående, vilket gör det minst sagt svårt 

att tro att det är resultatet av en slump-

mässig ”Kunskapens träd”-mutation. 

Ingenstans nämns någonting om var 

mutationen (eller mutationerna) skedde 

i genomet, eller hur många det hand-

lade om. Naturligtvis beror detta på 

-

som den här mutationshändelsen aldrig 

har ägt rum. En anledning som gör det 

praktiskt taget omöjligt är väntetids-

-

lation.6 För att exempelvis generera de 

gå och springa som en människa skulle 

-

har Ann Gauger, expert på utvecklings-

biologi, dragit slutsatsen:

 

är det extremt osannolikt, om inte full-
ständigt omöjligt, för oss att ha utvecklats 
från hominina förfäder genom en stegvis, 
oriktad process.” 7

-

grund av att genetiska mutationer har 

ansamlats) ända sedan dess uppkomst, 

-

ringsmekanismen naturligt urval utan 
8 En 

myc ket återhållsam uppskattning visar 

att det i mänskliga könsceller ansam-

las åtminstone 100 punktmutationer 

per person och generation.9 . Med den 

-

kan bevaras över tidsrymder av miljon-

tals år.

 När det gäller ”arkaiska 
människor” -
nandet av ny teknik och spridningen till 
främmande livsmiljöer [var] resultatet av 
genetiska mutationer och miljötryck sna-
rare än av kulturella initiativ” (s. 41). Han 

gav genetiska mutationer upphov till 

en ny människoart kallad Homo erectus. 
Samtidigt utvecklades en ny teknik med 

stenverktyg”, men ”[s]å länge Homo er-
ectus inte genomgick ytterligare genetiska 
förändringar förblev stenverktygen i prin-
cip likadana – i nästan 2 miljoner år!” 
(s. 41)

mot händelser som ägt rum sedan den 

kognitiva revolutionen som möjliggjor-

des av den tidigare nämnda ”Kunska-

pens träd”-mutationen i Homo sapiens, 

då ”sapiens … haft förmågan att förändra 
sitt beteende snabbt, och kunnat överföra 
nya beteenden till nya generationer utan 
att det har behövts några genetiska eller 
miljömässiga förändringar” (s. 41). Vad 

-

-

tationer, vilket inkluderar de som påstås 

ha gett upphov till Homo erectus, i själva 

-

tionen som sådan, som påstås vara ”den 
punkt där historien förklarar sig själv-
ständig från biologin” (s. 44) har aldrig ägt 

rum.

EVOLUTIONÄR PSYKOLOGI
-

”utforska den värld som formade oss och 
som vi fortfarande omedvetet lever i: jäga-
re-samlarnas värld”

-
genheter med bågnande kylskåp, men vårt 

på savannen” (s- 48), och nämner sedan 

om en evolutionspsykologisk teori om 

att problem i moderna äktenskap ”är 
en följd av att vi människor tvingas leva 
i kärnfamiljer och monogama förhållan-
den som är oförenliga med vår biologiska 
programmering” (s. 48-49). Han nämner 

emellertid att ”många forskare [frenetiskt 
avvisar] denna hypotes”

Peter Line, 

Dr. B.App.Sc., 

M.App.Sc, Ph.D.

Figur 2. Avgjutning av Irhoud 1 
-skallen, Jebel Irhoud, Marocko, 

utställd vid Smithsonian National 
Museum of Natural History, Washing-
ton, DC. Nyligen omdaterad av evolutio-
nister från 160 000 år till 315 000 år.

WIKIPEDIA

"SAPIENS" 



62 G E N E S I S  |  N R  1  |  M A R S  2 0 2 0 

naturligtvis – om människans evolution 

aldrig har ägt rum är evolutionspsyko-

psykologiskt trams.

DATERINGSPROBLEMET 
TILL-AMERIKA

jägar-samlar-livet och menar att ”fast de 

industrisamhällen kunde deras liv vara 
hårt och bistert” (s. 58). Han nämner att 

000 år sedan) (s. 72) ”förmodligen [var] det 
första stora avtrycket Homo sapiens satte 
på planeten. Den följdes av en ännu större 
ekologisk katastrof, denna gång i Ameri-
ka. Homo sapiens var den första och enda 
människoarten som tog sig till det västra 
halvklotet, för omkring 16 000 år sedan” 
(s. 74). En nyligen publicerad studie rap-

-

år sedan,10 så om man accepterar evo-

lutionistiska dateringsmetoder, vilket 

hans datering av människans ankomst 

JORDBRUKSREVOLUTION
”övergången till 

jordbruk … omkring 9 500 – 8 500 f. Kr. 
i det kuperade landskapet i sydöstra Tur-
kiet, västra Iran och Levanten” (s. 83). 

Han betraktar jordbruksrevolutionen 

som ”historiens största svindel” (s. 85) och 

hävdar att den ”kastade ut bönderna i ett 
i allmänhet svårare och mindre tillfreds-
ställande liv än det som jägare-samlare 
hade haft” (s. 85). Homo sapiens kropp 

-

sysslor som att ”röja undan stenblock och 
bära vattenhinkar” (s. 86), utan snarare 

klättra i äppelträd och springa ef-
ter gaseller -

tionärt perspektiv vars valuta sägs vara 

”varken hunger eller smärta, utan kopior 

av DNA-spiraler” var jordbruksrevolu-

-

mådde 

sämre förhållanden” (s. 88).

-

-

utsättningen att evolutionen ägt rum, 

vilket jag anser en omöjlighet av de skäl 

som nämnts. Som skapelsetroende hål-

ler jag inte med om de tidiga datum som 

-

senare, och jag vänder mig också mot 

idén att jägare-samlare existerade i tu-

sentals år innan jordbruket. Snarare tror 

-

-

skingringen vid Babel, så hade somliga 

av dem inget annat val än att anamma ett 

samlarbeteende tills de etablerat sig nå-

skulle ha etablerat sig tidigare än andra, 

medan vissa inte gjorde det över huvud 

11

OLIKA UTVECKLADE
Harari erkänner att ”[a]merikanerna 
hämtade likhetsidén från kristendomen 
som hävdar att varje människa har en gu-
domligt skapad själ och att alla själar är 
lika inför Gud” 

”Men om vi inte tror på de kristna myterna 
om Gud, skapelsen och själar, vad betyder 
det då att alla människor är ’lika’?” (s. 112). 

Harari menar att 

evolutionär process, helt i avsaknad av 
syfte, som leder till att individer föds” (s. 

112), och hans avvisande av den kristna 

världsbilden blir också uppenbar i hans 

diskussion om ”de mest kända raderna i 
den amerikanska självständighetsförkla-
ringen” (s- 112, som han översätter till 

 ”Vi anser att dessa sanningar är 

självklara: att alla människor har utveck-
lats olika, att de har fötts med vissa egen-
skaper som kan mutera; att liv och strävan 

-
per.” (s. 112).

 Han noterar att: ”Förkämpar för 
jämlikhet och mänskliga rättigheter kan bli 
djupt indignerade över denna argumen-
tationslinje. De kommer förmodligen att 
genmäla: ’Vi vet att människor inte är lika 
biologiskt sett! Men om vi tror att vi alla vä-
sentligen är lika kommer det att göra oss i 
stånd att skapa ett stabilt och blomstrande 
samhälle.’ Jag har inget problem med det. 
Det är just det jag menar med ’uppdiktad 
ordning’. Vi tror inte på en viss bestämd 
ordning för att den är objektivt sann, utan 
för att vår tro på den gör oss i stånd att 

samhälle” (s. 113).

 Resonemanget tycks vara att 

-

-

reställningen (”uppdiktad ordning”). 

Kristendomen, såväl som demokrati och 

exempel på uppdiktade ordningar (så-

dana som bara existerar i våra medve-

tanden) (s. 115). Kanske borde han över-

evolutionen är en ”uppdiktad ordning” 

– med en skadlig inverkan på samhället.

 Idén att ”[e]volutionen bygger på 
skillnad, inte på likhet”, att alla människor 

”utvecklats olika” (s. 112), tycks öppna 

människor är överlägsna andra, trots att 

-

-
nader mellan svarta och vita, som hudfärg 

några skillnader i intelligens och moral” (s. 

136). På ett annat ställe skriver han att ”de 
biologiska skillnaderna mellan olika grup-
per av Homo sapiens … är försumbara” 

(s. 144). Sådana uttalanden när det gäller 

RECENSION "SAPIENS" 
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grupper av människor är i överensstäm-

-

ning, men det blir en aning märkligt att 

”alla människor utvecklats olika” (s. 112). 

EVOLUTIONÄR MORAL

-

den teolo-
giska innebörden av ’naturligt’ är ’i över-
ensstämmelse med Skaparens avsikter’" 
(s. 147). Enlig Hararis ideologi existerar 

inte Gud; det enda som existerar är evo-

”ur ett biologiskt perspektiv … inget ona-

också naturligt” (s. 147). Han hävdar sena-

re: ”Det är alltså knappast meningsfullt 
att säga att kvinnors naturliga funktion 
är att föda barn eller att homosexualitet är 

manlighet och kvinnlighet avspeglar sna-
rare mänsklig föreställningsförmåga än 
biologiska realiteter” (s. 148)

-

taren ”den bibliska skapelseberättelsen, 
de australiska aboriginernas drömtidsmyt 
och de moderna staternas nationalistis-
ka myter” ”gemensamma myter” som 
vi ”diktar upp” (s. 32). I samband med 

att Harari diskuterar myter konstaterar 

han: 

nationer, inga pengar, inga mänskliga 
rättigheter, inga lagar och ingen rättvisa 
utanför människornas gemensamma före-
ställningsvärld” (s. 35).

-

återstår, ett universum tomt på moralis-

ka absoluter. Inom evolutionär ateism 

kan varje moralisk överenskommelse 

aldrig vara någonting annat än relativ, 

slutändan är varje sådan moralisk över-

-

som evolutionen inte bryr sig om rätt 

-

någon mening med livet eller någon hö-

gre auktoritet som bryr sig eller som vi 

är det den evolutionära berättelsen som 

är den största uppdiktade gemensamma 

myten av alla.

AVSLUTNING
En avsevärd del av boken ägnas åt att på 

-

Sapiens: En kort historik över mänskligheten 
av Yuval Noah Harari, Natur och Kultur, 2014, 
översättning av Joachim Retzlaff. 
Originalets titel: Sapiens: A Brief History of 
Humankind, Vintage Books, London, 2014. 
Recension av Peter Line i Journal of Creation 
31(3):38–42, december 2017; recensionen över-
satt till svenska av Göran Schmidt. 
Sidhänvisningarna i texten avser den svenska 
versionen 
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-
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